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القهوة ملحاربة �سرطان الكبد

القهوة  واحد من  فنجان  �شرب  باأن  بريطانية حديثة،  درا�شة  اأف��ادت 
يومًيا ميكن اأن يقلل من خطر الإ�شابة ب�شرطان الكبد.

الدرا�شة اأجراها باحثون بجامعة �شاوثهامبتون الربيطانية، ون�شروا 
نتائجها يف دورية )British Medical Journal( العلمية.

ولك�شف العالقة بني �شرب القهوة، والوقاية من �شرطان الكبد، قام 
هذا  فى  اأجريت  درا�شة   26 من  اأك��ر  بيانات  بتحليل  البحث  فريق 

ال�شاأن، ت�شمنت اأكر من 2 مليون و25 األف م�شارك.
اأكواب القهوة التي ي�شربها الأ�شخا�ص يوميا،  ور�شد الباحثون عدد 

وما اإذا كانت القهوة حتتوي على الكافيني اأو منزوعة الكافيني.
واأثبتت النتائج، اأن الأ�شخا�ص الذين ي�شربون كوًبا واحًدا من القهوة 

يومًيا، اأقل عر�شة خلطر الإ�شابة ب�شرطان الكبد بن�شبة 20%.
ا- اأن من ي�شربون كوبني على الأقل يومًيا، فاإن  ووجد الباحثون -اأي�شً
%35، بينما من  خطر الإ�شابة ب�شرطان الكبد يقل لديهم بن�شبة 
ب�شرطان  الإ�شابة  خماطر  لديهم  تنخف�ص  يومًيا،  اأك��واب   3 ي�شرب 
من  امل��ن��زوع��ة  القهوة  اأن  البحث  ف��ري��ق  واأك���د   .50% بن�شبة  الكبد 
ا من الإ�شابة ب�شرطان اخلاليا الكبدية، ولكن  الكافيني حتمي اأي�شً
ال�شبب  وع��ن  الكافيني.  على  حتتوى  التي  القهوة  من  اأق��ل  تاأثريها 
امل�شادة لالأك�شدة،  باملركبات  القهوة غنية  اإن  الباحثون  يف ذلك، قال 
نتائجنا  ت�شري  واأ�شافوا:  لل�شرطان.  وامل�شادة  لاللتهابات،  وامل�شادة 
اإىل وجود دور حموري للكافيني، فى الوقاية من �شرطان الكبد، نظًرا 

لأن القهوة منزوعة الكافيني كان تاأثريها على املر�ص اأقل.

اأطباء يجرون عمليات وهمية ملر�ساهم 
ك�شف جمموعة من اخلرباء اأن الآلف من املر�شى يخ�شعون جلراحات 
الإيحاء.  تاأثري  �شببه  به  ي�شعرون  ال��ذي  التح�شن  لأن  لها،  ل��زوم  ل 
اأن  اأظهرت  اأعقاب الأبحاث التي  اأن��درو كار يف  وياأتي حتذير اجل��راح 
التهاب  ملر�شى  الركبة  بع�ص اجلراحات مبا يف ذلك جراحة مف�شل 
املفا�شل وبالون املعدة ملر�شى ال�شمنة، تعمل لأن النا�ص يتوقعون منها 
ذلك. وبح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، اأظهرت الدرا�شات اأن 
املر�شى الذين يخ�شعون للجراحات الوهمية، قد يتعافون جزئياً اأو 

كلياً لأنهم يوؤمنون اأنهم خ�شعوا للعملية احلقيقية.
وقال الربوفي�شور كار يجب على اجلراحني مناق�شة ذلك مع املر�شى، 
حيث يوجد اأدلة ت�شري اإىل اأن تاأثري الإيحاء ولي�ص اجلراحة هو ما 

يخفف من اآلمهم.
اإىل  احلاجة  ت��وؤدي  اأك�شفورد  جامعة  يف  العظام  جراحة  اأ�شتاذ  وق��ال 
وارتداء  امل�شت�شفى  اإىل  والقدوم  حياتك  وتغيري  العمل  عن  التوقف 
هائل،  وهمي  تاأثري  خلق  اإىل  للتخدير  واخل�شوع  اجلراحة  مالب�ص 
التجارب  م��ن  ب��امل��زي��د  ق��دم��اً  امل�����ش��ي  ه��و  ه��ن��ا  ال�شحيح  وال��ت�����ش��رف 
اإذا كانت نتيجتها  والدرا�شات، مع وقف اجلراحات التي ل نعرف ما 
الإيجابية جمرد وهم، لأن هذا يعني اأن ع�شرات اأو مئات الآلف من 

املر�شى يخ�شعون جلراحات غري �شرورية.

اخرتاع مادة متنع حتطم �سا�سة الهاتف
جنح فريق من الباحثني الربيطانيني بتطوير "مادة خارقة" ميكنها 

اأن متنع حتطم �شا�شات الهواتف املحمولة.
مع  بالتعاون  ال�شمالية،  اإيرلندا  يف  كوين  جامعة  من  باحثون  وق��ام 
فريق اآخر من جامعة �شتانفورد، وجامعة كاليفورنيا، واملعهد الوطني 
الهواتف  جتعل  التي  امل���ادة  تطوير  اأج��ل  م��ن  اليابان  يف  امل���واد  لعلوم 

املحمولة اأخف وزًنا، واأقوى، واأكر �شالبة.
امل����واد الكيميائية، مب��ا فيها  امل����ادة اخل��ارق��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن  حت��ت��وى 
ال��غ��راف��ني، ال���ذي ي��ع��د اأق����وى 200 م���رة م��ن ال���ف���ولذ، اإ���ش��اف��ة اإىل 

جزيئات الكربون التي
ت�شمى C60، والتي ت�شمح للهواتف باأن تعمل بالطاقة ال�شم�شية.

تعترب تلك املادة املعجزة لها خ�شائ�ص مادية مماثلة ملادة ال�شيليكون، 
اأعلى وخفة يف الوزن، ولذلك  ا�شتقرار كيميائي ومرونة  ولكنها ذات 
�شحيفة  بح�شب  للك�شر،  قابلة  غ��ري  اأج��ه��زة  لت�شنيع  مالئمة  فهي 
ا�شتخدام  تقليل  امل��ادة يف  تلك  ا  اأي�شً وت�شاعد  الربيطانية.  "ال�شن" 
الهواتف للطاقة، ب�شبب ت�شميم اجلهاز الذي ي�شاعد يف اإطالة عمر 

البطارية وتقليل ال�شدمات الكهربائية.
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رجل يجر امراأة بطوق كلب 
تناقلت مواقع التوا�شل الجتماعي مقطع فيديو �شادم، يظهر فيه رجل 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  م��ارك��ت  �شوبر  كلب يف  ب��ط��وق  ام����راأة خلفه  يجر  وه��و 

الأمريكية.
وكانت املراأة ت�شع على فمها كمامة كلب، وقد لف الرجل حول عنقها طوق 
كلب، وراح يجرها يف املتجر، وهي مرتدية ثوباً �شيفياً خفيفاً وح��ذاءاً ذو 
هذا  ي�شورون  راح��وا  الذين  املت�شوقني  بع�ص  �شحكات  و�شط  ع��اٍل،  كعٍب 

امل�شهد الغريب. 
ومن غري املعروف اأين ومتى مت ت�شوير هذا الفيديو، وما هي الغاية من 
هذا ال�شلوك الغريب، لكن يتوقع اأنه داخل اأحد متاجر ال�شوبر ماركت يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
وبدا بع�ص املت�شوقني غري مكرتثني اأو منتبهني ملا يجري، واملثري لالهتمام، 
اأن الرجل واملراأة الظاهرين يف الفيديو، مل يكونا يجران اأي عربة ت�شوق، اأو 

يحمال اأكيا�شاً لل�شلع، مما يرجح اأنهما مل يكونا داخل املتجر للت�شوق.
موجة  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  ن�شره  منذ  الفيديو  ه��ذا  واأث���ار 
اإحدى املعلقات على الفي�ص بوك  عارمة من التعليقات والتكهنات، وقالت 
وانعدام تقديرها لذاتها.  الفتاة،  هذه  على  حزينة  اأنا  موؤ�شف،  لأمر  "اإنه 
حزينة لأن هناك امراأة كانت ت�شور ما يحدث وت�شحك. حزينة لأن هذا 

الرجل ل يقدر قيمة الآخرين".
اأما ديون غريف وهو م�شتخدم اآخر فعلق بالقول "يبدو اأن هذا الأمر اجتاه 
لي�ص لديهم  اأطفالنا  ال�شيطرة.  وق��د خ��رج عن  الأخ���رية،  الآون��ة  �شائد يف 
قدوات يحتذون بهم، لذلك يجب علينا نحن الآباء والأمهات اأن نقدم لهم 

القدوة التي يحتاجون اإليها".

"وات�ساآب" تطلق 
خا�سية م�سح الر�سائل 
خا�شية  لإط��الق  وات�شاآب  �شركة  ت�شتعد 
��ك��ن امل�����ش��ت��خ��دم م��ن م�شح ر���ش��ائ��ل مت  متمُ
ا�شتمرت  �شائعات  بعد  باخلطاأ،  اإر�شالها 
�����ش����ه����وًرا. مت���ن���ح اخل���ا����ش���ي���ة اجل���دي���دة 
الر�شائل  حل��ذف  دقائق   5 امل�شتخدمني 
متاًما بعد اإر�شالها، مبا يف ذلك اأي ن�ص 
م�شتندات  اأو  فيديو  مقاطع  اأو  �شور  اأو 
اخلا�شية  ت�����ش��ف��ري  ومت  ب���ال���ر����ش���ال���ة. 
 Recall ب��ا���ش��م  امل���ع���روف���ة  اجل����دي����دة 
الإ�����ش����دار  ب���رجم���ي���ات  يف  ا����ش���ت���ع���ادة،  اأو 
ما  بح�شب  التطبيق،  من   2.17.30
."economictimes" ن�شر موقع

واخل��ا���ش��ي��ة اجل���دي���دة ج����اءت خ��ف��ي��ة يف 
حتى  معطلة  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  الإ����ش���دار، 

تفّعلها �شركة وات�شاآب بنف�شها.
وت�شاعد اخلا�شية اجلديدة امل�شتخدمني 
الناجمة  امل��ح��رج��ة  امل��واق��ف  جتنب  على 

عن اأخطاء الكتابة والإر�شال.
ظهر   2.17.30 اإ�����ش����دار  اأن  ي���ذك���ر 
اأن خا�شية  اآب��ل، ولكن يبدو  على متجر 
ال�شتعادة مل تفعل حتى الآن، ما ي�شري 
يزالون  ل  وات�������ش���اب  م���ط���وري  اأن  اإىل 

يختربونها.

فيلم ي�ستدعي 
ذاكرة مدينة يافا 

واأجنبيا  عربيا  فنانا   43 ي�شارك 
الأعمال  م��ن  متنوعة  مبجموعة 
����ش���ني لفن  م���ه���رج���ان  ال��ف��ن��ي��ة يف 
دورته  ب��داأ  ال��ذي  والأداء  الفيديو 
اخلام�شة يف الأرا�شي الفل�شطينية 
. يقام املهرجان كل عامني وتتعاون 
موؤ�ش�شات  اأن�����ش��ط��ت��ه  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
يف  واأجنبية  عربية  وفنية  ثقافية 
رام اهلل والقد�ص وبيت حلم وغزة.

و�شاهد اجلمهور يف الفتتاح فيلم 
للمخرج  )ا����ش���ت���ذك���ار/ا����ش���ت���ع���ادة( 
يف  اجل��ع��ف��ري  ك��م��ال  الفل�شطيني 

م�شرح بلدية رام اهلل.
اأب���و ه�شه�ص مدير  وق���ال حم��م��ود 
عبد  موؤ�ش�شة  الثقايف يف  الربنامج 
املوؤ�ش�شات  اإح��دى  القطان  املح�شن 
املهرجان  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل�������ش���ارك���ة 
"فيلم ا�شتذكار اأو ا�شتعادة ملخرجه 
اجلعفري  ك��م��ال  ب��ي��ن��ن��ا  احل��ا���ش��ر 
اخرتاق  هو  بل  عاديا  فيلما  لي�ص 
مهارات  ا�شتح�شار  ي�شتوجب  فني 
ال�شورة  امل�شاهدة ونقد  جديدة يف 

وتتبعها".
وعمل اجلعفري من خالل تقنيات 
اإن���ت���اج ف��ي��ل��م �شامت  خ��ا���ش��ة ع��ل��ى 
البطولة  دور  فيه  ال�����ش��ورة  تلعب 
م������ن خ�������الل ع���������ش����رات الأف���������الم 
الروائية الإ�شرائيلية التي �شورت 
يف مدينة يافا يف �شتينات و�شبعينات 

وثمانينات القرن املا�شي.
املمثلني  ���ش��ور  وم�����ش��ح اجل��ع��ف��ري 
اأب��ط��ال الأف���الم واأب��ق��ى على �شور 
���ش��ورت فيها وعلى  التي  الأم��اك��ن 
�شور �شكان باملدينة كانوا يظهرون 

يف خلفيات الأفالم. 
الر�شا  ي�شعب  ه�شه�ص  اأب��و  وق��ال 
كمال  ل��ف��ي��ل��م  م����ري����ح  ب��ت�����ش��ن��ي��ف 
�شكال  ي���ق���رتح  ح���ي���ث  اجل���ع���ف���ري 
���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ا م��غ��اي��را مل���ا األ���ف���ن���اه ما 
�شالت  يف  لعر�ص  ي�شلح  يجعله 
يف  كما  املعا�شرة  الفنون  وم��راك��ز 

�شالت ال�شينماتك.

نهاية العامل كما 
تراها "اآبل"

قدمت �شركة اآبل الأمريكية �شريط 
 "WWDC" فيديو يف موؤمتر 
للمطورين(،  العاملي  اآب��ل  )موؤمتر 

تظهر فيه روؤيتها لنهاية العامل.
اآب����ل مبقارنة  ���ش��رك��ة  ق���ام خ����رباء 
الهواتف  ب��اخ��ت��ف��اء  ال��ع��امل  ن��ه��اي��ة 
الرتفيهية  والتطبيقات  ال��ذك��ي��ة 

من العامل اأجمع.
العاملني يف  اأح��د  الفيديو  ويظهر 
اأحد  ب�شحب  ي��ق��وم  وه���و  ال�����ش��رك��ة 
الكابالت عن طريق اخلطاأ، وهذا 
خوادم  جميع  عن  م�شوؤول  الكابل 

ال�شركة.

من  يرفع  الأرق  اأو  النوم  قلة  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  خل�ست 

خطر الإ�س�بة ب�ل�سمنة من خالل ت�أثريه ال�سلبي على عملية 

اأن  ميكن  املتقطعة  النوم  اأمن�ط  اأن  كم�  التمثيل_الغذائي، 

تت�سبب يف تراكم الدهون ب�جل�سم وب�لت�يل زي�دة الوزن من خالل الت�أثري 

يف ال�سهية وال�ستج�بة ملم�ر�سة الري��سة.

ميل"،  "ديلي  �سحيفة  نت�ئجه�  نقلت  التي  الدرا�سة  يف  الب�حثون  واأو�سح 

اأن ق�س�ء الليل يف ح�لة من الأرق قد يكون له ت�أثري على بكتريي� الأمع�ء 

املعروفة بدوره� يف عملية التمثيل الغذائي اأو م� يعرف بـ�لأي�ض. 

كري�ستي�ن  الدكتور  الدرا�سة  على  امل�سرف  اأكــد  ج�نبه،  ومن 

بينيديكت الأ�ست�ذ امل�س�عد يف علم الأع�س�ب بج�معة اأوب�س�ل 

احلديث،  الع�سر  �سمة  تعد  النوم  ا�سطراب�ت  اأن  ال�سويدية، 

من  يحد  اأن  ميكن  احلي�ة  منط  وتغري  النوم  نوعية  حت�سني  اأن  م�سيفً� 

خطر زي�دة الوزن يف امل�ستقبل بن�ء على م� تو�سلت اإليه الدرا�سة.
عددا  ال�شويدية  اأوب�شال  جامعة  من  باحثون  اأج��رى  وقد 
على  النوم  قلة  تاأثري  كيفية  يف  للتحقيق  ال��درا���ش��ات  من 
عملية التمثيل الغذائي، ومن ثم قاموا بتحليل ا�شتجابة 
ك�شفت  حيث  النوم،  من  احلرمان  بعد  لالأغذية  الإن�شان 
النتائج اأن قلة النوم تتطلب ال�شعي من اأجل احل�شول على 
املزيد من  ال�شعرات احلرارية، واحل�شول على  مزيد من 
الطعام وحرق طاقة اأقل، حيث اإن الأ�شخا�ص املحرومني 
من النوم يف�شلون الكميات الكبرية من الطعام وي�شعون 
اأكر مبتعة تناول الطعام  املزيد وال�شعور  للح�شول على 

وحرق اأقل للطاقة.
كما اأظهرت النتائج اأن قلة النوم حتول توازن الهرمونات 
التي  الأخ��رى  اإىل  بالمتالء  ال�شعور  تعزز  التي  تلك  من 
م��ن م�شتويات  ت��زي��د  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ب��اجل��وع،  ال�����ش��ع��ور  ت�شبب 
يعزز  ما  اإندوكانابينويد�ص،  با�شم  املعروفة  امل�شتقبالت 

ال�شهية.
يف حني ك�شفت النتائج، التي عر�شت يف املوؤمتر الأوروبي 
للغدد ال�شماء يف ل�شبونة، اأن قلة النوم تقلل من ح�شا�شية 
ترتبط  والتي  الأم��ع��اء،  بكترييا  ت��وازن  وتغري  الأن�شولني 

بعملية التمثيل الغذائي.
قلة  اأن  اإىل  ت�شري  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  اأن  بينيديكت  واأو���ش��ح 
النوم تت�شبب يف زيادة الوزن، بينما يقوم العلماء بالبحث 
فيما اإذا كان متديد النوم يف الأ�شخا�ص الذين يعانون من 
والتمثيل  ال�شهية  يف  تعديالت  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  الأرق 

الغذائي.
يف  اأجريت  ا�شتق�شائية  درا�شة  وج��دت  اأن  بعد  هذا  وياأتي 
على  بحًثا  الأك��ر  هو  واأعرا�شه  الأرق  اأن  املتحدة  اململكة 

اإىل  البحث  ن�شبة  متو�شط  ي�شل  حيث  غ��وغ��ل،  موقع 
املوقع كل �شهر. يف   74  000

كيفية التخل�ص من الدهون ال�شارة؟
يجب اأول معرفة �شبب حدوثها باجل�شم كي يقوم العالج 
م�شابا  ال��ف��رد  ك��ان  ف���اإذا  ال�شليم  الت�شخي�ص  اأ���ش��ا���ص  على 
حتت  وزن���ه  اإن��ق��ا���ص  اأول  عليه  فيجب  امل��ف��رط��ة  بال�شمنة 
اإ�شراف اخت�شا�شي تغذية حتى يتبع نظاما غذائيا �شليما 
اإنقا�ص  وب��ع��د  باجل�شم  م�شاعفات  ح���دوث  اإىل  ي���وؤدي  ل 
الوزن يبداأ اجل�شم يقلل من الدهون ال�شارة الزائدة مثل 

الدهون الثالثية اأو اجللي�شريدات الثالثية.
الوجبات  على  اليومية  حياتها  يف  الأ���ش��ر  معظم  وتعتمد 
ال�شريعة واجلاهزة ما يوؤدي اإىل زيادة املخاطر باجل�شم؛ 
لأن الوجبات ال�شريعة م�شنوعة من الدهون امل�شبعة، كما 
اأنها حتتوي على كميات عالية من امللح ال�شوديوم ما قد 
يوؤدي اإىل ارتفاع ال�شغط وكذلك حدوث ال�شمنة وكل ذلك 
ال�شيئ  الكولي�شرتول  م�شتوى  ارتفاع  م�شتوى  اإىل  ي��وؤدي 
اأمرا�ص  خلطر  ع��دي��دي��ن  ح��ي��اة  يعر�ص  ق��د  م��ا  باجل�شم 

الت�شلب ال�شرايني.
والكرف�ص  ك��اخل�����ص  وال���ورق���ي���ة  ال��ط��ازج��ة  اخل�������ش���راوات 
واجلرجري والفجل ... الخ كل هذه الأن��واع من الأطعمة 
داخل  ال�شارة  ال��ده��ون  ه��ذه  من  تقلل  وال�شحية  املفيدة 
فهي  لذلك  والفيتامينات  ب��الأل��ي��اف  غنية  لأن��ه��ا  اجل�شم 
وقاية وكذلك عالج فيجب الإكثار من تناولها، وقد توجد 
بع�ص الأع�شاب املفيدة جدا منها ال�شاي الأخ�شر وكذلك 

الربدقو�ص واملرمية والنعناع والين�شون واحللبة.
اإر�شادات لتقليل الدهون ال�شارة والتمتع ب�شحة جيدة

متخ�ش�ص  اإ���ش��راف  حتت  �شليم  غذائي  نظام  اتباع   1-
على  ���ش��اع��ة  ن�شف  م�شي  م�شتمر  ري��ا���ش��ي  ن�����ش��اط  وع��م��ل 

الأقل يوميا.
الطازجة  والفواكه  اخل�����ش��راوات  تناول  من  الإك��ث��ار   2-

التي تعمل على تقليل كمية الدهون ال�شارة باجل�شم.
-3 عدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكولي�شرتول 
الكبد  احل��م��راء،  اللحوم  احليوانية:  الأطعمة  وبخا�شة 
ب��الأ���ش��ب��وع مع  م��رت��ني  ت��وؤك��ل  البي�ص،  وال���ك���الوي، �شفار 

مراعاة وجود خ�شرة طازجة اإىل جانبها.
املخلالت  م��ث��ل؛  اململحة  الأط��ع��م��ة  م��ن  ت��ن��اول  قلة   4-
امل�شنعة  احلمراء  واللحوم  وال�شريعة  اجلاهزة  والأطعمة 

كالالن�شون والب�شطرمة.
-5 قلة تناول ال�شكريات املوجودة يف احللويات والن�شويات؛ 

لأنها تعمل على زيادة اجللي�شريدات الثالثية باجل�شم.
الكاملة؛ لأنها تقلل  البقوليات واحلبوب  الإكثار من   6-

من الدهون الثالثية وحتفز ح�شا�شية اإفراز الأن�شولني.
ومتابعة  اأ���ش��ه��ر  ���ش��ت��ة  ك���ل  دوري  ك�����ش��ف  ع��م��ل  ي��ج��ب   7-

التحاليل مع الطبيب املخت�ص واخت�شا�شي التغذية.
احليوانية  الدهون  عن  النباتية  الزيوت  ا�شتخدام   8-
عند الطهي؛ لأنها اأكر فائدة ومنها: زيت الزيتون وعباد 

ال�شم�ص وزيت بذر الكتان.
اليوم مفيد لتقليل  الأخ�شر مرتني يف  ال�شاي  تناول   9-

اجللي�شريدات الثالثية باجل�شم.

اأيهما اأف�سل الأرز 
الأبي�ض اأو البني؟

ه��ل ت�شاءلتم ي��وًم��ا ع��ن ال��ف��رق بني 
الأرز الأبي�ص والبني؟

ل يقت�شر الفرق بني الأرز الأبي�ص 
والبني على الّلون فح�شب، بل يبداأ 
اإذ  منهما،  ك��ل  معاجلة  عملية  م��ن 
�����زال ال��ق�����ش��رة اخل���ارج���ّي���ة يف حال  تمُ
الأرز  يتعر�ص  بينما  ال��ب��ن��ي،  الأرز 
اأخرى  م��ع��اجل��ة  لعمليات  الأب��ي�����ص 

لإزالة النخالة واجلراثيم.
العملّية  ه��ذه  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

تزيد من عمر الأرز الأبي�ص، لكّنها 
تفقده الكثري من املغذيات، مبا فيها 

الألياف والفيتامينات واملعادن.
هذا ويعّد الأرز البني من الأطعمة 
ال������ت������ي حت������ت������وي ع�����ل�����ى احل�����ب�����وب 
خف�ص  على  ت�شاعد  وه��ي  الكاملة، 
خطر  وت���ق���ل���ي�������ص  ال���ك���ول�������ش���رتول 
والأزمة  القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���ش��اب��ة 
النوع  م��ن  ال�����ش��ك��ري  وداء  ال��ق��ل��ب��ّي��ة 

الثاين.

هكذا يراكم الأرق الدهون 
على جدران ج�سدك
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�ش�ؤون حملية
حتت رع�ية اأم الأم�رات وم�س�ركة 20 �سيدة ورائدة اأعم�ل 

ريد ال�سرياين الظاهري تفتتح املعر�ض الرم�ساين ل�سيدات ورائدات الأعمال ب�سوق الزعفرانة مبدينة العني 

حديقة احليوانات بالعني توزع املري الرم�ساين على موظفيها امل�ستحقني

بلدية مدينة العني تثبت لوحات تعريفية للأ�سجار املعمرة باملدينة 

•• العني - الفجر

رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
الحتاد الن�شائي العام الرئي�ص الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�شة  الأ�شرية 
اأبوظبي،  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  ملجل�ص  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����ص 
اف��ت��ت��ح��ت ����ش���ع���ادة ري����د ال�����ش��ري��اين ال���ظ���اه���ري ع�شو 
وع�شو  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
اأبوظبي،  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  ملجل�ص  التنفيذية  الهيئة 
املعر�ص الرم�شاين ل�شيدات الأعمال واملبدعات ب�شوق 
الزعفرانة مبدينة العني والذي ينظمه جمل�ص �شيدات 
اأعمال اأبوظبي ويقام �شمن فعاليات احلملة التوعوية 
ورائدة  �شيدة   20 مب�شاركة  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  الثالثة 

اأعمال ومبدعة من فئة التاجر ال�شغري.  
الذي  املعر�ص  واأج��ن��ح��ة  اأق�����ش��ام  يف  �شعادتها  وجت��ول��ت 
واملبدعات  الأعمال  ل�شيدات ورائ��دات  20 جناحاً  �شم 
امل�شاركة  الأن�شطة  وغطت  ال�شغري،  التاجر  فئة  من 
البهارات  وجت���ارة  ال��ن  جت��ارة  الرم�شاين  املعر�ص  يف 
ال��ع��ود والبخور  ال��ع��ط��ور وجت����ارة  وال��ت��واب��ل وجت����ارة 
والطيب ولوازمها، وجتارة م�شتح�شرات وم�شتلزمات 
التجميل ونق�ص احلناء واأعمال اخلط والر�شم وخياطة 
ال�شيل والعبايات وجتميل  الن�شائية، وجتارة   املالب�ص 

ال�شيدات، واأعمال امل�شغولت اليدوية والبيئية.
ع�شو  �شودين  اآل  اأح��م��د  �شعادة  الف��ت��ت��اح  حفل  ح�شر 
جمل�ص اإدارة غرفة اأبوظبي، وعدد من كبار امل�شوؤولني 
وال�شيدة�شلمى  العني،  مبدينة  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف 
عقيدة املهريي ع�شو الهيئة التنفيذية ملجل�ص �شيدات 
اأع���م���ال اب��وظ��ب��ي وال�����ش��ي��دة���ش��ف��ي��ق��ة ال��ع��ام��ري مديرة 

جمل�ص �شيدات اعمال ابوظبي.
ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  الظاهري  ال�شرياين  ري��د  ورف��ع��ت 
والعرفان والتهنئة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 

الدولة رئي�ص  اآل مكتوم نائب رئي�ص  حممد بن را�شد 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
دعمهم  ع��ل��ى  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
وجمل�ص  املواطنة  امل��راأة  وم��ب��ادرات  مل�شاريع  ورعايتهم 
�شيدات اأعمال اأبوظبي، واإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
�شيدات  املتوا�شل ملجل�ص  ودعمها  رعايتها  مبارك على 
اأعمال اأبوظبي وللمراأة املواطنة يف كافة مواقع عملها، 
وحر�ص �شموها على تعزيز م�شاهمة املراأة املواطنة يف 
دعم عملية التنمية امل�شتدامة يف اإمارة اأبوظبي ودولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
ل�شيدات  ال��رم�����ش��اين  امل��ع��ر���ص  اإن  ال��ظ��اه��ري  وق��ال��ت 
الأع���م���ال وامل���ب���دع���ات ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه جم��ل�����ص �شيدات 
اأعمال اأبوظبي التابع لغرفة اأبوظبي ياأتي تنظيمه يف 
رائدات  ملنتجات وخدمات م�شاريع  الرتويج  دعم  اإطار 
لت�شويق  وم�شاندتهن  امل��واط��ن��ات  وامل��ب��دع��ات  الأع��م��ال 
التاجر  وفئة  املبدعات  وحتفيز  م�شاريعهن  منتجات 

ال�شغري على املزيد من الإب��داع والبتكار يف اأعمالهن 
وم�شاريعهن واخلدمات التي يقدمنها من خالل هذه 
امل�شاريع، واإبرازها بال�شورة التي ت�شتحقها وت�شهم يف 

اإجناحها.  
الثالثة  التوعوية  احلملة  اأن  اإىل  الظاهري  واأ���ش��ارت 
�شيدات  اإب�����راز ودع����م  اإىل  ت��ه��دف  الأع���م���ال  ل���رائ���دات 
الأعمال املواطنات وخريجات اجلامعات واملعاهد العليا، 
من خالل تنظيم حزمة مميزة من الربامج والدورات 
���ش��اأن��ه��ا الإ���ش��ه��ام يف  ال��ت��ي م��ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة املتخ�ش�شة 
تزويد رائدات الأعمال املواطنات الراغبات يف ممار�شة 
التي متكنهن من  ب���الأدوات  احل��رة  التجارية  الأعمال 
تطوير اأعمالهن وتوعيتهن باأهمية دورهن، من خالل 
والبتكار  امل��ب��ادرة  ب���روح  املتعلقة  القيم  ون�شر  تنمية 
وخدمة املجتمع لدى املواطنات لتعزيز م�شاهمتهن يف 
العطاء  قيم  وتر�شيخ  الدولة،  والبناء يف  النمو  عملية 

والبذل خلدمة جمتمعنا واقت�شاد بالدنا.
ومبادرات  وفعاليات  اأن�شطة  اأن  الظاهري  ريد  واأك��دت 

جمل�ص �شيدات اأعمال اأبوظبي، ت�شهم يف تعزيز الدور 
القت�شادي للمراأة املواطنة وت�شجيع املزيد من الن�شاء 
التجارية  الأن�شطة  خمتلف  ممار�شة  على  امل��واط��ن��ات 
واخلدمية ومبا يعزز من دور املراأة املواطنة يف عملية 
اإمارة  يف  امل�شتدامة  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية 

اأبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة. 
يت�شمن  الثالثة  التوعوية  احلملة  برنامج  اأن  يذكر 
اأكتوبر  �شهر  نهاية  45 فعالية حتى  اأكر من  تنظيم 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  م��ن  ع���دداً  وت�شمل  املقبل، 
ثقافة  ح��ول  واملعرفة  الوعي  رف��ع  بهدف  التخ�ش�شي 
ريادة الأعمال ب�شكل عام وغر�ص روح الإبداع والبتكار 
يف  ت�شهم  التي  التطبيقية  باملهارات  امل�شاركات  وتزويد 
املنزلية  الرخ�ص  وم�شاريع  القائمة  امل�شاريع  تطوير 
اخلا�ص،  القطاع  يف  الندماج  هذا  "مبدعة" لتمكني 
القت�شادية  ال���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دمي  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  
والقانونية واملالية والفنية لرائدات الأعمال املواطنات 
اخلرباء  م��ن  نخبة  قبل  م��ن  ومنظم  علمي  ب��اأ���ش��ل��وب 
وفقاً لنوع وت�شنيف ال�شت�شارة املطلوبة، بالإ�شافة اإىل 
توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الهيئات 
التي  اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ش�شات  و�شركات  الر�شمية 
الأعمال  و�شيدات  ل��رائ��دات  وت�شهيالت  خدمات  توفر 

يف الإمارة.  
كما ت�شمن برنامج احلملة تنظيم 3 معار�ص �شنوية و 
6 معار�ص ت�شويقية ومعر�ص خريي يف �شهر رم�شان 
العني،  ومنطقة  الظفرة  ومنطقة  اأبوظبي  من  كل  يف 
وذلك بهدف الرتويج ملنتجات وخدمات املوؤ�ش�شات التي 
متتلكها وتديرها املواطنات، وتنظيم عدد من الندوات 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  على  للتعرف  احل��واري��ة  واجل��ل�����ش��ات 
وت�شليط  واملبدعات  الأع��م��ال  ورائ���دات  �شيدات  تواجه 
القت�شادية،  الأولوية  ذات  الق�شايا  اأه��م  على  ال�شوء 
املمار�شات  باأف�شل  الأع��م��ال  رائ���دات  تعريف  وك��ذل��ك 
العاملية يف جمال ممار�شة الأعمال التجارية واخلدمية 

واحلرفية واملهنية وال�شناعية.

••  العني –  الفجر

�شهر  انطالقة  بالعني مع  اأطلقت حديقة احليوانات 
باغي  )ي��ا  الرم�شاين  امل��ري  م��ب��ادرة  امل��ب��ارك  رم�شان 
�شمن  م��وظ��ف��ي��ه��ا  م���ن  للم�شتحقني  اأق���ب���ل(  اخل����ري 
اأه���داف ع��ام اخل��ري 2017  وال��ت��زام��اً م��ن احلديقة 
مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت���ع���زي���ز ال���ت���ك���اف���ل بني 

املوظفني.
الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  مدير  احلو�شني  منرية  واأثنت 
باحلديقة على التجاوب الكبري الذي حققته املبادرة 
دياناتهم،  اختالف  على  املوؤ�ش�شة  موظفي  جميع  من 
م�شرية اإىل دور املبادرة يف دعم الرتابط بني املوظفني 
بالإ�شافة  املجتمع،  اأف��راد  بني  التعا�شد  قيم  وتعزيز 
لأهميتها يف التعريف بقيم الدين الإ�شالمي ال�شامية 
احليوانات  به حديقة  تزخر  ملا  نظراً  الفئات،  جلميع 

والديانات  م��ت��ن��وع��ة اجل��ن�����ش��ي��ات  ك����وادر  م��ن  ب��ال��ع��ني 
الدين  وت���راح���م  ���ش��م��اح��ة  ن�����ش��ر  يف  جميعها  اأ���ش��ه��م��ت 
الإ�شالمي واملجتمع الإماراتي الذي كان دائما منوذجا 

للعطاء والعمل الإن�شاين على م�شتوى العامل.
طوال  ت�شتمر  التي  اخلريية  املبادرة  عطاءات  ت�شمل 
ال�شهر املبارك تربعات مادية وعينية لتوفري �شناديق 
�شنف   17 �شمن  الأ�شا�شية  الغذائية  باملواد  جمهزة 
رئي�شي مثل الطحني وال�شكر والأرز والزيت واحلليب 
250 �شندوق حتى الآن يحتوي  وغريها، مت توزيع 

كل منها على كميات متماثلة من املواد الغذائية.
واأكدت احلو�شني قائلة: اإن التفاعل الذي مل�شناه من 
تدعم  قادمة  ملبادرات خريية  دافعاً  �شيكون  املوظفني 
الإماراتي  املجتمع  قيم  وت��ع��زز   2017 اخل��ري  ع��ام 
امل�شتويني  على  العون  يد  وم��د  العطاء  على  القائمة 

املحلي والعاملي.

زوج من �ستة اأزواج يع�نون من م�س�كل تتعلق ب�خل�سوبة 
اإلغاء ن�سبة الدفع امل�سرتك 20 % لعلجات اخل�سوبة مينح 

اآمال جديدة للمر�سى يف دولة الإمارات
•• اأبوظبي - الفجر

"ثقة" للتاأمني  برنامج  ق��رار  اأث��ار 
الدفع  ن�����ش��ب��ة  ب����اإل����غ����اء  ال�������ش���ح���ي 
عالجات  ع����ن   20% امل�������ش���رتك 
ال�شناعي  وال��ت��ل��ق��ي��ح  الخ�������ش���اب 
ل�������������الأزواج ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون من 
كبرية  ارتياحا  احلمل  يف  �شعوبات 
"ثقة"  ب��رن��ام��ج  يف  امل�شجلني  ب��ني 
ل��ل��ت��اأم��ني يف اأب��وظ��ب��ي. وك���ان احلد 
بداية  تطبيقه  مت  ال��ذي  التاأميني 
�شهر يوليو 2016 قد خّف�ص من 
التلقيح  ع��الج��ات  اج���راء  امكانية 
اخلا�شة  امل�����راك�����ز  يف  ال�������ش���ن���اع���ي 
حلاملي بطاقة "ثقة" يف اأبو ظبي 
لدورة  عالجية  دورات  ث��الث  م��ن 
واحدة فقط، مع ن�شبة حتّمل على 

املري�ص ت�شل ل�20%.
هومان  ال��دك��ت��ور  الربوف�شور  عّلق 
فاطمي اخت�شا�شي الطب التنا�شلي 
التنا�شلية ومدير عيادة  واجلراحة 
الأو���ش��ط على  ال�شرق  اي يف  اي يف 
قائاًل:   20% ن�شبة  ال��غ��اء  ق���رار 
مينح  الإي����ج����اب����ي  ال����ق����رار  "هذا 
القادرين  غري  الأزواج  من  العديد 
طبيعية  ب��ط��ري��ق��ة  الجن�����اب  ع��ل��ى 
عالجات  على  للح�شول  الفر�شة 

ال�شناعي  وال��ت��ل��ق��ي��ح  اخل�����ش��وب��ة 
اأن  خ�شو�شاً  ي�شرا  اأك��ر  بطريقة 
ح��الت ع��دم ال��ق��درة على الجناب 
واأن  كبري  ب�شكل  باملنطقة  تتزايد 
قلة فقط من العائالت قادرة على 
اخل�شوبة  عالجات  تكاليف  حتمل 
تعتمد فيه معظم  ال��ذي  الوقت  يف 

العائالت على برنامج "ثقة".
اأزواج  ���ش��ت��ة  م��ن  زوج  وي��ع��اين  ه���ذا 
تتعلق  م�����ش��اك��ل  م���ن  الم�������ارات  يف 
ن��ت��ي��ج��ة لكون  ب��اخل�����ش��وب��ة وذل�����ك 
اأعلى  ل��دي��ه��ا واح�����د م���ن  امل��ن��ط��ق��ة 
فيتامني  لنق�ص  العاملية  امل��ع��دلت 
د وال�شمنة وزواج الأق��ارب حيث اأن 
هذه العوامل الثالثة هي العنا�شر 
الرئي�شية للخ�شوبة عند الن�شان.

"فاطمي":  ال������دك������ت������ور  ت������اب������ع 
"عالجات التلقيح ال�شناعي مكلفة 
من  ال��رغ��م  على  نف�شياً.  وجم��ه��دة 
اأن م��ع��دل ال��ن��ج��اح يف ع��ي��ادة اي يف 
ال�  يتجاوز  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  اي 
%70 اإل اأن معظم الأزواج الذين 
يتلقون عالجات التلقيح ال�شناعي 
اأثناء  ن��اج��ح  ح��م��ل  ع��ل��ى  يح�شلون 
ال��دورة الثانية من العالج فبالغاء 
ي�شهل  �����ش����وف  ال���ت���اأم���ي���ن���ي  احل������د 
العالج  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ل�������الأزواج 

ال����ذي ي��ح��ت��اج��ون��ه و���ش��ي��م��ن��ح��ن��ا يف 
م�شاعدة  على  القدرة  الوقت  نف�ص 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ر���ش��ى مم���ن كانت 
خيارات التلقيح ال�شناعي بالن�شبة 

لهم حلما ل ميكن حتقيقه".
العديد  هناك  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
م��ن الأ���ش��ب��اب حل���الت ال��ع��ق��م عند 
الرجال والن�شاء حيث اأن من اأكر 
اأ�شباب العقم �شيوعا عند الن�شاء هو 
ال�شعف يف عملية الإبا�شة وان�شداد 
العمر وم�شاكل  وتقدم  فالوب  قناة 
الذي  الوقت  يف  ال��رح��م.  بطانة  يف 
يعترب فيه �شعف النطاف هو اأكر 
الرجال  عند  �شيوعا  العقم  اأ�شباب 
احلكومي  ال�����ق�����رار  ه������ذا  وي�����اأت�����ي 
الأزواج  من  العديد  معاناة  لريفع 
اأطفال  اجن��اب  على  القادرين  غري 

بالطريقة الطبيعية. 
وق����ال اأح����د امل��ر���ش��ى يف ع���ي���ادة اي 
ال�شرق  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  اي يف  يف 
الك�شف عن  الأو���ش��ط و طلب ع��دم 
ا�شمه: بالتاأكيد الغاء ن�شبة 20% 
هو خرب رائع بالن�شبة لنا حيث اأننا 
بداأنا عمليات العالج يف املركز منذ 
تكلفة  مو�شوع  وك��ان  اأ�شابيع  ع��دة 
العالج اأحد الأمور املقلقة بالن�شبة 
ل��ن��ا ف���ج���اءت ه���ذه الأخ���ب���ار لتزيل 

احل�شول  ن�شتطيع  ف����الآن  ال��ق��ل��ق 
ع��ل��ى ال��ع��الج ال����ذي ن��ح��ت��اج��ه على 
اأم��ل ان ن��رزق بالطفل ال��ذي نحلم 

به.
التلقيح  معدلت  اأن  درا�شة  اأ�شارت 
�شرتتفع  الم������ارات  يف  ال�����ش��ن��اع��ي 
العام  هذا  خالل   11.8% بن�شبة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث مت 
يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اج���راء م��ا يقارب 
يف  �شناعي  تلقيح  دورة   5000
الدولة. ياأتي هذا الرتفاع متزامنا 
مع النمو امل�شتمر يف حجم القطاع 
خالل  اخلليج  منطقة  يف  ال�شحي 
اأن  املتوقع  ومن  الأخ��رية  ال�شنوات 
يزداد هذا النمو ب�شكل اأكرب خالل 

الفرتات القادمة.

•• العني-  الفجر

بتثبيت لوحات  العني  ب��داأت بلدية مدينة   
ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��الأ���ش��ج��ار امل��ع��م��رة يف ع���دد من 
املعمرة  لالأ�شجار  ملا  وذلك  املدينة،  حدائق 
ت�شكله  وم��ا  واجتماعية،  بيئية  اأهمية  من 
م���واق���ع من���وه���ا ك���ج���زء م��ه��م��اً م���ن تاريخ 
مدينة  بلدية  ب���ادرت  حيث  ال��ع��ني،  مدينة 
واملتنزهات  احل��دائ��ق  ب����اإدارة  ممثلة  ال��ع��ني 
الرتفيهية يف تثبيت لوحات  تعريفية على 
اآثار  حديقة  من  كل  يف  معمرة  �شجرة  كل 
هيلي و حديقة اجلاهلي ، حيث حتتوي كل 
لوحة على ال�شم العربي والعلمي لل�شجرة  
ونبذة عن ال�شجر واماكن انت�شاره ، وذلك 
املحلية  البيئة  اأ�شجار  حماية  على  حر�شامُ 
املعمرة التي ارتبطت باإن�شان الإمارات منذ 

القدم وتعريف اجلمهور بها .
منى  املهند�شة  امل���ب���ادرة    �شاحبتا  وق��ال��ت 
باأن   ال��ك��ل��ب��اين   م���وزة  املهند�شة  و  الكعبي 
الهدف من مبادرة لوحات الأ�شجار املعمرة 
لتوعية وتثقيف املجتمع بالنباتات املحلية 
امل��ع��م��رة يف ال���دول���ة وت��ف��ع��ي��ل م�����ش��ارك��ت��ه يف 
وزيادة  املتنوعة  الربية  النباتات  ا�شتدامة 

الرقعة اخل�شراء مبدينة العني .
للجهات  ت�����ش��ج��ي��ع��امُ  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
بالأ�شجار  لالهتمام  ال��دول��ة  يف  املخت�شة 
املحافظة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ع��م��رة  البيئية 
اأو القتالع،  النباتات من العبث  على هذه 
الأ����ش���ج���ار و�شمان  ب��ه��ذه  ك����ون اله���ت���م���ام 
املقبلة  ل���الأج���ي���ال  زراع���ت���ه���ا  ا���ش��ت��م��راري��ة 

م�شوؤولية جمتمعية وبيئية. 
فرق  بت�شكيل  العني  مدية  بلدية  وعملت 

باملنطقة  امل��ع��م��رة  الأ���ش��ج��ار  حل�شر  ع��م��ل 
وت��ث��ب��ي��ت ال���ل���وح���ات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ، 
وكمرحلة اأوىل ح�شرت  18 �شجرة معمرة 
طبيعية يف حديقة اآثار هيلي  و 18 �شجرة 

يف حديقة اجلاهلي .
اللوحات  تثبيت  مت  ال��ت��ي  الأ���ش��ج��ار  وم���ن 
ال�شمر  و  ال�شدر  اأ�شجار   عليها  التعريفية 
و الغاف و غريها من الأ�شجار التجميلية 
اأ�شجار  م��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ي��وع��ا يف  الأك�����ر 
و  التابوبيا  و  والنيم  ال��دام��ا���ص   و  الكينيا 
اليا�شمني  و  باأنواعه  الفيك�ص  و  البن�شيانا 
الهندي و احلنا  ، وهي من نباتات الأقاليم 
، ح��ي��ث تتحمل درج����ات احل����رارة  اجل��اف��ة 
اجل���وي���ة وامل��ن��اخ��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة م���ع اجلفاف 
الرتبة  يف  امللوحة  ن�شبة  وارت��ف��اع  ال�شديد 

واملياه. 

حممد بن ركا�ض : يوم زايد للعمل 
الإن�ساين م�سرية للعطاء واخلري 

اأكد ال�شيخ حممد بن ركا�ص العامري ع�شو املجل�ص ال�شت�شاري لإمارة اأبو 
اأ�ش�ص م�شرية  اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  ال�شيخ زايد بن �شلطان  اأن  ظبي، 
العطاء الإن�����ش��اين يف دول���ة الإم�����ارات، واأم�����ش��ى ع��م��ره يف خ��دم��ة الإن�شان 
تعبرياً  املعمورة  كافة  اإىل  وامل�شاعدات  اخلدمات  امتدت  حيث  والإن�شانية، 

عن وحدة امل�شري الإن�شاين يف كل مكان . 
زاي��د للعمل  ي��وم  ل��ه مبنا�شبة  رك��ا���ص يف ت�شريح  ب��ن  ال�شيخ حممد  وق��ال 
اإن  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ن رم�شان  التا�شع ع�شر  ي��وم  ي�شادف  ال���ذي  الإن�����ش��اين 
املواطن وتطلعاته وبناء وطن اخلري  نف�شه  خلدمة  الراحل نذر  املوؤ�ش�ص 
والعز والكرامة. واأ�شاف ال�شيخ بن ركا�ص اإن مبادئ زايد اخلريهي اإميان 
دولتنا  تاريخ  يف  بها  نفتخر  م�شرية  وه��ذه  الإن�شانية،  لقيم  ونبيل  �شادق 
من  الإن�شاين  العمل  �شعيد  على  عظيمة  اجن���ازات  حققت  التي  احلبيبة 
كافة،  وال�شعوب  للبلدان  الإم����ارات  دول��ة  تقدمها  التي  امل�شاعدات  خ��الل 
ويوم زايد للعمل الإن�شاين م�شرية عزيزة على قلوبنا متثل �شعار العطاء 

واخلري.
واأ�شاف بن ركا�ص اإن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، والقيادة الر�شيدة 
توا�شل بخطى حثيثة امل�شرية التي بداأها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان يف حتقيق الرفاهية وال�شعادة للمواطنني.

من  اجلدد  للمهتدين  هدية   6000
موظفي  دار زايد للثقافة الإ�سلمية

•• العني – الفجر

�شمن فعالياتها يف ال�شهر الف�شيل و جت�شيداً لعام اخلري نظمت دار زايد 
للثقافة الإ�شالمية مبادرة بعنوان " تهادوا حتابوا" تن�ص على قيام موظفي 
)كاملالب�ص  اجل���دد  املهتدين  م��ن  املتعففة  لالأ�شر  ال��ه��داي��ا  بتقدمي  ال���دار 
والعطور واحلقائب والأحذية وغريها( بهدف تخفيف الأعباء املالية على 

الأ�شر املتعففة من املهتدين اجلدد.
الدار  روح الحت���اد يف مقّر  نمُظمت على م�شرح  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وج���اءت 
بالعني، لتعك�ص القيم الإن�شانية التي يتمتع بها املوظفني اجتاه املهتدين 
يف  للدرا�شة  املنت�شبني  اجل��دد  املهتدين  رعاية  على  منهم  وحر�شاً  اجل��دد، 
الدار بالإ�شافة اإىل جت�شيد ر�شالة الدار يف دمج املهتدين اجلدد يف املجتمع 
وتعليمهم القيم ال�شالمية التي تدعو اإىل التالحم املجتمعي و املحبة و 

م�شاعدة الآخرين.
ما  الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  موظفي  قدمها  التي  الهدايا  ع��دد  وبلغ 
6000 هدية، مت توزيعها على مدى يومني، حيث خ�ش�ص اليوم  يقارب 
للمهتديات اجل��دد مع  ال��ث��اين  ال��ي��وم  و  ال��رج��ال،  للمهتدين اجل��دد  الأول 

اأطفالهن.
كما مت تنفيذ الفعالية يف فرع الدار بعجمان حتت م�شمى " ب�شمة خري " 

بهدف ن�شر الألفة وتعزيز قيم البذل والعطاء.
واأ�شاد امل�شتفيدين بهذه املبادرة، معربين عن فرحتهم بالهدايا املقدمة لهم 
و  ال��دار  لإدارة  اجلزيل  ال�شكر  وقدموا  العيدية،  مبثابة  اعتربوها  التي  و 

العاملني فيها.
جدير بالذكر اأن هذه املبادرة تتكرر �شنوياً خالل �شهر رم�شان الف�شيل، ملا 

حتققه من تالحم و توا�شل بني موظفي الدار و املهتدين اجلدد.

علي �سعيد بن حرمل الظاهري: 
الأيادي البي�ساء لـ"زايد العطاء" 
ن�سرت اخلري وال�سلم يف ربوع العامل

•• العني - الفجر

اأك������د ����ش���ع���ادة ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د بن 
حرمل الظاهري رئي�ص جمل�ص 
التنفيذي  اأب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة 
ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن 
بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ص  الوالد 
���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان -ط��ي��ب اهلل 
ثراه-  قدم منوذجاً عاملياً رائداً 
الإن�����ش��اين واخلريي  ال��ع��م��ل  يف 
والعامل،  املنطقة  م�شتوى  على 
"زايد اخلري"  امتد عطاء  فقد 
–طيب اهلل ثراه- لي�شمل جميع 

املحتاجني يف خمتلف بقاع الأر�ص دون نظر جلن�ص اأو لون اأو عقيدة اأو 
قومية، فاجلميع حتت مظلة "زايد اخلري والعطاء" �شوا�شية ومتتد 
اإليهم اأياديه البي�شاء لرت�شم على وجوههم الب�شمة ولتخفف اآلمهم 

وت�شمد جراحهم.
وقال بن حرمل: اإن الحتفاء بيوم زايد للعمل الإن�شاين هو منا�شبة 
القائد  للوالد  العطرة  ال�شرية  تلك  اعتزاز  بكل  فيها  ن�شتذكر  جليلة 
املوؤ�ش�ص الذي جعل من العطاء الإن�شاين حموراً ملد ج�شور التوا�شل 
احل�شاري بني دولة الإمارات العربية املتحدة وخمتلف �شعوب العامل 
على  ال�شوء  ت�شليط  هو  وواجبنا  الإن�شان،  كرامة  يعلي من  اإط��ار  يف 
هذه الأعمال اجلليلة لتبقى خالدة يف نفو�ص الن�صء والأجيال ال�شابة 
اآثار  من  خلفته  ما  كل  على  ويتطلعون  النبيلة  مقا�شدها  يتاأملون 
املبادرات  خالل  من  كافة  للب�شرية  اخلري  ن�شر  �شعيد  على  اإيجابية 
وامل�شروعات التنموية التي حملتها اأيادي "زايد العطاء" اإىل م�شارق 

الأر�ص ومغاربها.



اإف���راز  اإىل  حت��ف��ي��زه  ي����وؤدي  ال��ع�����ش��ب��ي:  • اجل��ه��از 
الأدرينالني.  بينها  من  الكاتي�شولمني،  هرمونات 

يكون هذا التفاعل �شريعاً جداً وعنيفاً.
• جهاز الغدد ال�شماء: خالل تفاعل بطيء، يفرز 
هذين  ت�شغيل  ي����وؤدي  ال��ك��ورت��ي��زون.  اجل��ه��از  ه���ذا 
وه�شمية  ووعائية  قلبية  تفاعالت  اإىل  اجلهازين 
والوعائية  ال��ق��ل��ب��ي��ة  امل���وؤ����ش���رات  ت��ّت�����ش��م  واأي�����ش��ي��ة. 

حتديداً بت�شارع �شربات القلب وزيادة تدفق الدم.

ال�سغط النف�سي ي�سعفن�
الدفاعية  الآل��ي��ات  على  النف�شي  ال�شغط  ينعك�ص 
الأفراد  اأن  ال��درا���ش��ات  تثبت  اجل�شم.  يف  واملناعية 
امل�����ش��اب��ني ب�����ش��غ��ط ن��ف�����ش��ي ���ش��دي��د )ب�����ش��ب��ب وف���اة 
اأو البطالة...( ي�شجلون تراجعاً كبرياً يف  ال�شريك 
امل�شوؤولة  اأي اخلاليا  ال��دم،  اللمفاويات يف  م�شتوى 
عن اإنتاج الأج�شام امل�شادة. لذا ن�شبح اأكر عر�شة 

ن�شعر  ح��ني  النف�شي.  ال�شغط  ب�شبب  لاللتهابات 
بانزعاج، من الأ�شهل اأن ن�شاب بالزكام اأو اخلناق اأو 
التهاب اجليوب الأنفية. لكن اإذا كنا نتمتع بالن�شاط 
الفريو�شية  باللتهابات  ن�شاب  اأن  ي�شعب  ال��ك��ايف، 

حتى لو كان اجلميع مر�شى من حولنا.

اأعرا�ض التعب والإحب�ط
رجفة،  ت�شنجات،  اأوج���اع،  ع�شلية:  ا�شطرابات   •

تراجع القدرة على مقاومة اجلهود.
فرط  اأرق،  النوم،  يف  �شعوبة  النوم:  ا�شطراب   •

النوم، نوم متقطع.
الفكري،  الأداء  ت��راج��ع  ف��ك��ري��ة:  ا���ش��ط��راب��ات   •

�شعوبة يف الرتكيز، خلل يف الذاكرة والنتباه.
اأو  الرغبة اجلن�شية  تراجع  • ا�شطرابات جن�شية: 
برود  اأو  عجز  اجلن�شي،  الن�شاط  تراجع  فقدانها، 

جن�شي.

تغرّي  اإم�����ش��اك،  اإ���ش��ه��ال،  ه�شمية:  ا���ش��ط��راب��ات   •
ال�شلوكيات الغذائية، ت�شنجات معوية.

انفعال  امل�����زاج،  ت��ع��ّك��ر  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة:  ا���ش��ط��راب   •
حتّمل  عدم  العالقات،  يف  م�شاكل  اإحباط،  مفرط، 

ال�شجة، قلق، حزن، ت�شاوؤم.
خفقان  احللق،  يف  غ�شة  ج�شدية:  ا�شطرابات   •

القلب، م�شاكل ب�شرية...

موؤ�سرات الإحب�ط احلقيقية
ا�شطرابات النوم اأول موؤ�شر يدعو اإىل القلق غالباً 
الإحباط.  اأو  ال��ي��اأ���ص  اإىل  دوم���اً  ت�شري  ل  اأن��ه��ا  م��ع 
مزاجهم  تعّكر  ب�شبب  ال��ن��وم  ع��ن  النا�ص  يعجز  ق��د 
تكون  اأن  دون  م��ن  ب�شاطة  ب��ك��ل  امل��زم��ن  تعبهم  اأو 
احليوية  قلة  تعك�ص  وق��د  منخف�شة.  معنوياتهم 
ال�شخ�شية  تتغري  اأي�شاً.  امل�شكلة  طبيعة  والتحفيز 
يف هذه احلالة وتبدو الظروف كافة �شعبة وي�شبح 

جتاوزها.  ميكن  ل  بعوائق  اأ�شبه  التغريات  اأب�شط 
الو�شع  ه��ذا  ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص  ين�شب 
اأو  بالعمل  املرتبط  التعب  اأو  النوم  اإىل قلة  امل�شكلة 

ابتعاد موعد العطلة.
ق���د ي��ك��ون ت���راج���ع امل��ع��ن��وي��ات ع���اب���راً ل��ك��ن��ه يرتبط 
يبداأ  بالكتئاب،  الإ�شابة  عند  موؤثر.  بعامل  دوم��اً 
ال���رتاخ���ي ب���ني ل��ي��ل��ة و���ش��ح��اه��ا. م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
اليوم  النوم ط��وال  الفرد يف  اأن يرغب  هذه احلالة 
اليومية.  بالن�شاطات  اأو  بالعمل  اهتمامه  يفقد  اأو 
كذلك ي�شبح متعّكر املزاج لأب�شط الأ�شباب وتتعدد 
الظروف التي جتعله يفقد اأع�شابه. لكن رغم هذه 
الأعرا�ص كلها، ي�شعب اأن نوؤكد الإ�شابة بالإحباط 
لأن جميع النا�ص ميّرون مبواقف مماثلة من وقت 
لذا  دقيقاً  ال��ذات��ي  الت�شخي�ص  يكون  لن  اآخ��ر.  اإىل 
اإىل  التّحدث  اأو  الخت�شا�ص  اأه��ل  ا�شت�شارة  ميكن 

�شخ�ص موثوق به.

حذار من الكتئ�ب املو�سمي
بني  اأو  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل  الك��ت��ئ��اب  ه��ذا  ي�شتّد 
حاداً.  منحًى  يتخذ  اأن  ومي��ك��ن  وال��رب��ي��ع  اخل��ري��ف 
عن  العجز  ح��د  اإىل  ت�شل  وق��د  الأع��را���ص  تت�شابه 
بني  نخلط  األ  يجب  العتيادية.  الن�شاطات  اإمت��ام 
ال��ذي يظهر يف  الب�شيط  والإح��ب��اط  الكتئاب  ه��ذا 
اإنهاء مهماتنا  الطق�ص ال�شيئ ولكنه ل مينعنا من 

حتى لو تعّكر مزاجنا.
الكتئاب املو�شمي مر�ص بحد ذاته ويتاأثر برتاجع 
�شوء النهار. ميكن معاجلته بالطريقة التي يمُعاَلج 
فيها الكتئاب غري املو�شمي اأو عرب املعاجلة بال�شوء. 
املعنويات  ترفع  العالجية  اجلل�شات  ه��ذه  اأن  يبدو 
اإذا  متكامل.  ع��الج  م��ن  ج���زءاً  تكون  اأن  يجب  لكن 
اأنك م�شاب  كانت تلك اجلل�شات كافية، يعني ذلك 
الإحباط يف مطلق  �شتوي.ميكن مواجهة  باإحباط 
النوبات  لتجاوز  فردية  حلول  اإيجاد  عرب  الأح��وال 
العابرة اأو احلالت الدائمة. ي�شاهم بع�ص التمارين 
ا�شرتخاء،  ب��دي��ل،  ط��ب  مفيدة:  ع���ادات  اكت�شاب  يف 
فاعلة  كلها  الو�شائل  هذه  احل��ي��اة...  اأ�شلوب  تغيري 

لتجاوز التقلبات املزاجية.

من  الــنــوع  لهذا  العالج�ت  اأن�سب  هــي  مــ� 
ال�سطراب�ت؟

ينجم ال�شخري عن ت�شّيق املمر الواقع يف اجلهة 
ال��ن��وم، ترتاخى  اأث��ن��اء  اخللفية م��ن احل��ن��ج��رة. 
ال��ل��ه��اة وال��ل�����ش��ان، وق��د ي���وؤدي ه��ذا ال��و���ش��ع اإىل 

ان�شداد جمرى التنف�ص.
ح���ني مي����ّر ال����ه����واء، ي��ب��ث ال���ذب���ذب���ات يف هذه 
امل�شكلة  هذه  ترتبط  ال�شخري.  ويبداأ  الأن�شجة 
غالباً بالوزن الزائد اأي�شاً اأو باأخذ اأدوية منّومة 

وتراخي الع�شالت ب�شكل مفرط.

اللوزتان  ت��ك��ون  ق���د  الأط����ف����ال،  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
م�شوؤولتني عن امل�شكلة اإذا كان حجمهما كبرياً. 
عن  اأي�����ش��اً  امل�شكلة  ت��ن��ج��م  احل�����الت،  ب��ع�����ص  يف 
الفردي  و�شعه  اإذاً  �شخ�ص  لكل  الأن��ف.  ان�شداد 

وتختلف الأ�شباب التي جتعله ي�شخر.

عالج�ت تقليدية
الأ�شباب  ب��ا���ش��ت��ب��ع��اد  ع���الج  اأب�����ش��ط  يق�شي   •
الأنف،  بان�شداد  امل�شكلة  تتعّلق  حني  املحتملة. 
مي��ك��ن م��ع��اجل��ت��ه��ا ل���دى ط��ب��ي��ب الأن����ف والأذن 

الفاعلة  اخل��ط��وات  اأوىل  تق�شي  واحل��ن��ج��رة. 
بتجّنب الأدوية املنّومة. ميكن حّل امل�شكلة اأي�شاً 
ع��رب ف��ق��دان ج��زء م��ن ال���وزن اأو تغيري و�شعية 
النوم على  اأثناء  ال�شخري يزداد حّدة  النوم لأن 

الظهر.
على �شعيد اآخر، ميكن ا�شتعمال بع�ص الأجهزة 
يتوقف  الأن����ف.  فتحات  لتو�شيع  اأو  ل��الأ���ش��ن��ان 
عالج ال�شخري على عوامل اخلطر املرتبطة به 
والنزعاج الذي ي�شّببه هذا الو�شع للمحيطني 

بال�شخ�ص املعني.
فاعلة  ال���ن���وم  و���ش��ع��ي��ة  م��ع��اجل��ة  ت��ك��ون  • ق���د 
على  تفر�ص  لأن��ه��ا  دوم���اً  مريحة  لي�شت  لكنها 
ف��ي��م��ا ي�شعب  ب��ط��ن��ه،  ي��ن��ام ع��ل��ى  اأن  ال�����ش��خ�����ص 
طوال  نف�شها  الو�شعية  على  يحافظ  اأن  عليه 

الليل.
م�شتمرة  ت���ه���وئ���ة  الأن�������ف  ق���ن���اع  ي�����ش��م��ن   •
املر�شى  يحبذها  ل  لكن  الإي��ج��اب��ي  بال�شغط 
يّت�شل  تنف�شي  قناع  من  اجلهاز  يتاألف  كثرياً. 
ال�شغط وي�شمح بوقف  الهواء حتت  باآلة ت�شّخ 
النوم.  اأث��ن��اء  التنف�ص  انقطاع  ومينع  ال�شخري 
العتياد  ي�شعب  لكن  ليلة  كل  ا�شتعماله  يجب 
وال�شجة  ي�شّببه  ال���ذي  الن��زع��اج  ب�شبب  عليه 

التي ي�شدرها.

اجلراحة

ويتزامن مع م�شاكل  ال�شخري ح��اداً  حني يكون 
التفكري  ميكن  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  التنف�ص  ان��ق��ط��اع 

بحلول جذرية مثل اجلراحة.
اجلراحة التي ت�شتهدف اللهاة واحلنجرة تقنية 
املجال لكنها ثقيلة. تق�شي هذه  فاعلة يف هذا 
الطريقة بنزع جزء من اللهاة واللوزتني اأحياناً. 
تكون نتيجتها نهائية لكنها تبقى جراحة غازية 

وترتافق مع بع�ص ال�شلبيات.
على �شعيد اآخر، ميكن اللجوء اإىل الليزر، ومن 
اللهاة  حجم  لتقلي�ص  تقنية  تظهر  اأن  املنتظر 

عرب املوجات فوق ال�شوتية قريباً.

انقط�ع التنف�ض اأثن�ء النوم
اّت�شح وجود رابط بني ال�شخري وح�شول نوبات 
لي�ص جمّرد  ال�شخري  ف���اإن  ه��ن��ا،  م��ن  دم��اغ��ي��ة. 
م�شدر انزعاج خارجي، فقد تبنّي اأن الأ�شخا�ص 
الذين ينامون لأكر من ثماين �شاعات يومياً 

اأكر  يكونون  بقوة  وي�شخرون  ن��ه��اراً  ويغفون 
 %40 حت�شل  ال��دم��اغ��ي.  لالحت�شاء  عر�شة 
التي  ال�شاعة  اأو خالل  النوم  اأثناء  النوبات  من 

تلي ال�شتيقاظ.
ك����ان ان��ق��ط��اع ال��ت��ن��ف�����ص اأث���ن���اء ال���ن���وم جمهوًل 
عنه  يتحدث  ول  ���ش��ن��وات،  ب�شع  منذ  بالكامل 
ت�شخي�شه.  ���ش��ع��وب��ة  ب�����ش��ب��ب  ال���ي���وم  ك���ث���ريون 
عموماً، يح�شل الت�شخي�ص عرب مراقبة النائم 
يف امل�شت�شفى وقيا�ص مدة انقطاع التنف�ص طوال 

الليل.
عالج انقطاع التنف�ص اأثناء النوم اأمر معروف، 
لأن��ه يق�شي بو�شع  لكن ل ي�شهل حتّمله دوم��اً 
اأن���ه تدبري  اإل  الليل.  ال��وج��ه خ��الل  ق��ن��اع على 
ميكن  التي  الوعائية  امل�شاكل  لتجنب  �شروري 

اأن تتفاقم.
بتجديد  وي�شمح  خفيفاً  �شغطاً  القناع  ميار�ص 
التهوئة الطبيعية. قد ي�شعر كثريون بالنعا�ص 

بانقطاع  ت��رت��ب��ط  ك��ام��ن��ة  م�شكلة  ب�شبب  ن��ه��اراً 
التنف�ص اأثناء النوم.

التنف�ص  انقطاع  يعطي  ال�شحية،  الناحية  من 
القلب لأن  اإي��ق��اع  على  �شلبياً  اأث���راً  ال��ن��وم  اأث��ن��اء 
هذه امل�شكلة توؤثر �شلباً يف التنف�ص و�شغط الدم. 
التنف�ص.  ان��ق��ط��اع  ح��دة  على  ���ش��يء  ك��ل  يتوقف 
تتفاقم امل�شكلة اإذا كان ال�شخ�ص بديناً اأو كبرياً 

يف ال�شن اأو مدّخناً. 
وتتعلق عوامل خطر اأخرى بالأكل املفرط م�شاًء 

وباأخذ الأدوية اأو بوجود بع�ص الت�شوهات. 
قد يبداأ انقطاع التنف�ص اأثناء النوم اأي�شاً ب�شبب 

م�شكلة م�شتجّدة بعد التعّر�ص حلادث �شري.
املحيطني  اإىل  بالن�شبة  مزعجة  حالة  ال�شخري 

بالنائم،
ل���ذا يجب  الأخ����ري.  ع��ل��ى �شحة  تنعك�ص  وق���د   
الطبيب  با�شت�شارة  املعنّي  ال�شخ�ص  ي��رتدد  األ 

لإيجاد اأن�شب عالج حلالته.

مــنــ�عــــات
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يعبرّ كثريون يف هذا الع�سر عن اإره�قهم وت�سيب هذه امل�سكلة خمتلف الفئ�ت 
العمرية، وعلى راأ�سه� فئة ال�سب�ب وكثريو احلركة!

املزاج  وتعكر  الع�سبية  مثل  متنوعة  اأعرا�ض  مع  غ�لبً�  الإحب�ط  يرتافق 
اأ�سك�ًل  اأحي�نً�  يترّخذ  اأن  وميكن  والقلق.  الن�سفي  وال�سداع  والتعب  والأرق 
�سغط  وارتف�ع  القلب  ع�سلة  واحت�س�ء  املعدة  قرحة  اأبرزه�  حدة،  اأكرث 

الدم... يوؤثر جه�زان اأ�س��سي�ن يف هذه التف�عالت:

تختلف ا�سب�به من �سخ�ض لآخر

ال�سخري تخل�ض منه نهائيا!
هذا  يكون  احلــ�لت،  معظم  يف  منهم.  الرج�ل  �سيم�  ل  الع�مل،  حول  الن��ض  ماليني  ي�سخر 
ال�سطراب حميدًا، ومع ذلك قد تبز م�س�كل ح�دة ل بد من مع�جلته� �سريعً�، مثل انقط�ع 

التنف�ض اأثن�ء النوم.

ميكن اأن يترّخذ اأحي�نً� اأ�سك�ًل اأكرث حدة

الحباط.. واجهه وجتاوز النوبات العابرة واحلالت الدائمة
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:
م�شنع انكور اليد ذ.م.م

MP silicone :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:270367       بتاريخ:2017/3/27 م
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 �شارع رقم 17 هاتف: 065342091 فاك�ص: 062342107 
�شندوق الربيد: 21152 امييل admin1@anchorallid.com ال�شارقة 

وامليكا  وال�شبي�شتو�ص  وال�شمغ  بر�شا  والغوتا  املطاط  بالفئة:17  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف 

الت�شنيع مواد التغليف واحل�شو والعزل انابيب مرنة غري معدنية مواد �شيليكونية مانعة للت�شرب. 
و�شف العالمة:احلرفان MP مكتوبان باحرف لتينية باللون البي�ص ب�شكل مميز على خلفية �شوداء ومن 

ال�شفل كلمة silicone مكتوبة بالحرف الالتينية بطريقة مميزة باللون ال�شود على خلفية بي�شاء
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  يونيو 2017 العدد 12047

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 267167      بتاريخ: 2017/01/26
با�ش��م:  بانيان تري هولدينغز ليمتد 

وعنوانه: �شارع 211 اآبر بوكيت تيماه، �شنغافورة 588182
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية، تاأجري ال�شقق ال�شكنية، تقييم العقارات، 
والرا�شي  وامل��ن��ازل  وال�شقق  العمارات  تاأجري  التجارية،  العقارات  وك��الت  خدمات  التجارية،  العقارات  ا�شتثمار  خدمات 
والمالك والعقارات، اإدارة ال�شقق والعمارات واملمتلكات التجارية والرا�شي والمالك والعقارات، ادارة املحفظة العقارية، 
تاأجري امل�شاكن لالإقامة الدائمة، خدمات وكالت العقارات، خدمات ال�شم�شرة العقارية، خدمات تاأجري العقارات، خدمات 
ادارة العقارات، خدمات اختيار وا�شتحواذ )اقتناء( العقارات ، تثمني العقارات، خدمات الن�شح وامل�شورة فيما يتعلق بتملك 
املتعلقة باملمتلكات )العقارات(، خدمات  املعلومات  امل�شرتكة( للعقارات،  توفري  التملك امل�شرتك )امللكية  العقارات، ترتيب 
العطل  لق�شاء  ت�شتخدم  والتي  ال�شخا�ص  من  ع��دد  قبل  من  اململوكة  العقارات  ومتلك  ب�شراء  املتعلقة  العقارات  وك��الت 
خدمات   ، )تر�شت(  العهدة  ا�شتثمار  خدمات   ، املالية  ال�شناديق  اإ�شتثمار  خدمات  اليجارات،  حت�شيل  خدمات  والج��ازات، 
متويل التطوير العقاري، خدمات التاأمني املتعلقة بالمالك، خدمات ادارة العقارات اململوكة من قبل عدد من ال�شخا�ص 
والتي ت�شتخدم لق�شاء العطل والجازات، جمع التربعات اخلريية، خدمات املعلومات وتقدمي الن�شائح وامل�شورة واخلدمات 

ال�شت�شارية املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �شابقا.
الواق�عة بالفئة: 36

و�شف العالمةالعالمة عبارة عن الكلمة ANGSANA مكتوبة بالحرف الالتينية بطريقة مميزة وحيث اأن اخلط 
داخل احلرف A يف اأول واآخر الكلمة كتب على �شكل خط منحني ممتد اىل خارج احلرف. ويوجد اأعلى الكلمة ر�شم خلم�ص 
خطوط تنتطلق جميعها من نف�ص النقطة يف الو�شط و من ثم يتفرع كل خط ب�شكل مائل باجتاه خمتلف عن الآخر ب�شكل 
اأغ�شان. وكل خطني متجاورين ي�شكالن �شكل ي�شبه املثلث ولكن بزوايا خمتلفة ومن دون قاعدة. ويوجد بني كل خطني 

ر�شم ل�شكل ورقة �شجر كبرية واخرى �شغرية.
ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  يونيو 2017 العدد 12047

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 219539    بتاريخ: 2014/10/14
با�ش��م : اأ�شرتم هولدينغ املحدودة .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �ص ب : 93078، هاتف :043213314، فاك�ص :043213315 .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد 

والتجفيف والتهوية وتوريد املياه والأغرا�ص ال�شحية . 
الو اقعة بالفئة : )11(

�شكل العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية )ASTRUM( ، باللغة الالتينية باللون الأ�شود كما هو مبني 
يف ال�شكل .

ال�شرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
 ق�ســم العالم�ت التجــ�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  يونيو 2017 العدد 12047

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 212613    بتاريخ: 2014/06/05
با�ش��م : بنكاج بريا فادان باثاك

وعنوانه: المارات العربية املتحدة   : �ص.ب: 121915، دبي .
اء  الإي��و  امل�شروبات، وخدمات  و  الأطعمة  توفري  : خدمات  املنتجات   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

املوؤقت.
الواقعة بالفئة : )43(

ب�شكل حلزوين  واأ�شفله ثالث خطوط عر�شية منتهية  راأ���ص طاوو�ص  ر�شمة  العالمة: هي عبارة عن  �شكل 
وباأ�شفل الر�شمة كتبت جمموعة الأحرف  والأرقام الالتينية )PARATHAS()101( باللغة الالتينية 

باللون الأ�شود كما هو مبني بال�شكل اأعاله و جممل العالمة مميز و مبتكر..
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالم�ت التجــ�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  يونيو 2017 العدد 12047

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /  املالك
تي ايه اك�ص لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 255072      بتاريخ : 12/06/2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: تي ايه اك�ص لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ص. ب: 39891، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�شوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�شوب،  اأجهزة 

الراأ�ص.
الواق�عة بالفئة: 09

ال�شكل  يف  متنا�شقة  كبرية  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   TICHIPS التجارية  العالمة:العالمة  و�شف 
واحلجم باللون الأحمر املائل اإىل الزهري.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالم�ت التج�رية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  يونيو 2017 العدد 12047 العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02935/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/02783/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �شده : دبليو اي اي دي ايه انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ص ذ م م  
وخالد مو�شى حممد احمد �شاهني - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�شويب للعقارات - �ص ذ م م  ، وحممود حممد ر�شيد  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليهم باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
2- الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ وقدره 11.250 درهم القيمة اليجارية للفرتة 
من 2016/12/23 ولغاية 2017/3/22 وما ا�شتجد من اجر من تاريخ 2017/3/23 

وحتى الخالء الفعلي باح�شار �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
3- الزامها ب�شداد مبلغ 1.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيكني 

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02933/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/02782/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �شده : �شفي يو�شف لاللكرتونيات - �ص ذ م م 
و�شفي اهلل جناتي حممد يو�شف  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ال�شويب للعقارات - �ص ذ م م   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليهم باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
عليه  واملدعي  دره��م   10.000 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  الوىل  عليهما  املدعي  ال��زام   -2
الثاين يف حدود قيمة ال�شيكات املرتده القيمة اليجارية للفرتة من 2016/12/1 
الخالء  وحتى   2017/3/1 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�شتجد  وم��ا   2017/2/28 ولغاية 

الفعلي وباح�شار �شهادة براءة ذمة من هيئة كهربا ومياه دبي  
3- الزامهما ب�شداد مبلغ 2.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيك 

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
يف الدعوى  رقم 2016/1940 مدين جزئي     

ب�شفتها   - القبي�شي  خمي�ص  احمد  حمده   ، املدعية  وكيل   - امل��ح��رتم   املطرو�شي  بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  عبداهلل  ال�شيد/ 
ال�شخ�شية وب�شفتها وكيلة عن هميان حممد  هامل خادم الغيث القبي�شي املحرتمني - فاك�ص : 2595666 04 

املدعي عليهم : احمد جا�شم عبيد  العبدويل  
مبارك حممد خليفة الكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي

موزة حممد خليفة الكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي
خليفة حممد خليفة الكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي
ح�شن حممد خليفة الكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي
احمد حممد خليفة الكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي

عبداهلل حممد خليفة الكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي
عفراء حممد خليفة الكندي - ب�شفتها من ورثة حممد خليفة الكندي

كوثر �شالح عبد القادر با�شنفر ب�شفتها من ورثة حممد خليفة الكندي 
�شالمة خلفان �شعيد القمزي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة الكندي 

املو�شوع : دعوة حل�شور اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 2016/1940 مدين جزئي 
بال�شارة اىل املو�شوع اعالنه وبناء على احلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ 2017/4/25  وتكليفنا عرب عدالة املحكمة كخبري هند�شي 
يف الدعوى ، فنعلمكم انه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف مقر اخلبري ، الكائن يف ال�شاعة 12.30 من يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 

)خريطة املوقع مرفقة(  لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املححد ، تزويدنا بن�شختني عن امل�شتندات التالية 
املو�شوع : دعوة حل�شور اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 2016/1940 مدين جزئي 

1- وكالة الطراف / خطاب تفوي�ص من بح�شور اجتماعات اخلربة 
بال�شارة اىل املو�شوع اعالنه وبناء على احلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ 2017/4/25 وحيث ان املدعي عليهم جمهويل العنوان 
: وحيث انه مت اخطارهم بالدعوىعرب اعالنهم بالن�شر يف اجلريدة الر�شمية ، وحيث ان اخلربة مل تتو�شل اىل عنوان احد من 
املدعي عليهم ، فعليه يرجى منكم ا�شدار اعالن للمدعي عليهم باحل�شور لجتماع اخلربة الول املقرر ال�شاعة 12.30 من يوم 
الربعاء املوافق 2017/6/21 يف مقر اخلبري ، الكائن يف  يف دبي ، واحة ال�شيليكون مبنى بارك افينيو ا لطابق الثالث مكتب رقم 

306 - كما يرجى ت�شليمنا ن�شخة من العالن مع اطالعنا على ا�شل العالن  
  اخلبري/ م. فرا�س عبدالكرمي �ضراج         
0504777139

دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم )بالن�ضر(  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/00230/2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  �شركة اخلياط للعقارات - �ص ذ م م  -  العنوان : ديرة - منطقة 
بور �شعيد - بناية ال�شغلة ، متحرك رقم : 0563987005 ، هاتف : 042019445 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  اقم�شة رونك - �ص ذ م م 
 العنوان : جمهول حمل القامة 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/2/8  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  والزام املدعي عليه

 اخالء العني : بالزام املدعي عليه اخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل وال�شخا�ص
الزام بقيمة ايجارية : الزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ 38.233 درهم ثمانية ثالثني الف 
تاريخ  تاريخ 2016/4/20 حتى  اليجارية من  القيمة  دره��م متثل  وث��الث وثالثني  ومئتان 
 2017/1/15 وما ي�شتجد من القيمة الريجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 49500 �شنويا 

الر�شوم وامل�شاريف ، الزام املدعي عليها بامل�شروفات  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم بالن�ضر  
يف الدعوى  رقم 2017/699  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / موؤ�ش�شة ديرة اورينت العقارية  - موؤجر 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / احمد �شعد علي عطيه  - م�شتاأجر 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/3/7  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي بدل اليجار عن الفرتة املطالب بها 
مببلغ )63468( درهم اعتبارا من 2015/12/5 وحتى تاريخ 2016/9/28 

والزامه مب�شروفات الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا 

لي�شبح نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم بالن�ضر  
يف الدعوى  رقم 2017/1625  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / ا�ص & ا�ص لال�شتثمار والتطوير - �ص ذ م م - موؤجر 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / �شركة املناره احلمراء للتجارة العامة - �ص ذ م م - م�شتاأجر 

وراهول جارج �شيام - حمرر ال�شيكات 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/4/30  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
عليها  املدعي  ال��زام  مع  ال�شواغل  من  خاليا  وت�شليمه  املاجور  باخالء  عليها  املدعي  ال��زام   -1
ولغاية   2016/3/1 من  للفرتة  اليجارية  القيمة  دره��م   191520 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  الوىل 
قيمة  بواقع  الفعلي  الخ��الء  وحتى   2017/3/1 تاريخ  من  اج��ر  من  ا�شتجد  وم��ا   2017/2/28
ايجارية �شنوية بقيمة 191520 الف درهم ، مع الزامها مببلغ 500 درهم غرامة ارجتاع �شيك 
 ، ب��راءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  ، وباح�شار �شهادة  واحد واملن�شو�ص عليها يف العقد 

وبالر�شوم وامل�شروفات. 
2- رف�ص الدعوى قبل املدعي عليه الثاين . 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف حالة 
عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن احكم غيابي يف الدعوى رقم 4018/2017  اإيجارات 
 املحكوم له طالب العالن / موؤ�ش�شة البفتة العقارية 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة فريج املرر- جوار فندق الدبلومات - بناية عبداهلل الزرعوين 
- الطابق الول - مكتب رقم )14( هاتف : 3277077/ 03 ، متحرك : 055/5516151  

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  رام �شينغ �شوخديف �شينغ 
العنوان : اإمارة  دبي ، منطقة املرقبات ، بناية البفتة جراند ديرة - �شقة رقم 706 - رقم مكاين 

: 95545  31067 رقم الر�ص : 0 -330 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/23  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  بالزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة 
تاريخ  للفرتة من  املرجتع  ال�شيك  قيمة  دره��م  وق��دره 25820  ب�شداد مبلغ  عليه  املدعي  ال��زام 
2017/3/10 حتى 2017/5/3 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/4 حتى تاريخ 

الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 155000 درهم كاجرة �شنوية 
الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 1000 درهم غرامة ال�شيك املرجتع 

الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 1000 درهم غرامة عدم �شداد الجرة قبل انتهاء العقد
الزام املدعي عليه بت�شليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي

الزام املدعي عليه بامل�شروفات.  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
دائرة الرا�ضي والأمالك

اعالن حكم بالن�ضر  
يف الدعوى  رقم 2017/1148  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / ات�ص & ات�ص لال�شتثمار والتطوير - �ص ذ م م     
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / ارابيان انتي بايرا�شي الالين�ص ليمتد     

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/4/4  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  ب��اخ��الء  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -
�شواغلها 

- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية بدل اليجار وما ي�شتجد اعتبارا من 
مقداره  �شنوي  ايجار  ب��دل  بواقع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى   2016/10/16

)224532( درهم 
- الزام املدعي عليه بت�شليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه

- الزام املدعي عليه مب�شروفات الدعوى. 
للمحكوم عليه متهيدا  الغيابي  احل��ك��م  ب��اع��الن  ال���زم  ق��د  ال��ق��ان��ون  ان  وح��ي��ث 

لي�شبح نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

ا                             اىل املدعي عليه/ املر�شد للمقاولت -�ص ذ م م  نعلنكم باأن املدعيني قد 
اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة   2017/6/20  

ال�شاعة 8:30 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 
فان احلكم �شيكون مبثابةح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول 

املعجل بال كفالة )وامرت بتق�شري املدة العالن(    
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2017/3479 عمايل جزئي
2017/3765 عمايل جزئي
2017/3478 عمايل جزئي
2017/3485 عمايل جزئي
2017/3812 عمايل جزئي
2017/3807 عمايل جزئي
2017/3766 عمايل جزئي
2017/3481 عمايل جزئي
2017/3482 عمايل جزئي
2017/3484 عمايل جزئي

ا�شم املدعي
 بنكاج �شوهان رام كونوار

جوفيندو �شاجنول 
جابور احمد حممد ابو الكالر 

ابراهيم خليل نور حممد 
عا�شق علي اكرم علي 

حممد راجيب ح�شني منتو مياه 
دانا رام خارتا رام 

بالغيندير كومار بال اليا�ص جوربال �شينغ
امداد ح�شني �شاه ح�شن علي
اجاد جمال مو�ص هويل  

مبلغ املطالبة
8019 درهم + تذكرة العودة

10575 درهم + تذكرة العودة
11438 درهم + تذكرة العودة
9732 درهم + تذكرة العودة
9776 درهم + تذكرة العودة

11696 درهم + تذكرة العودة
11206 درهم + تذكرة العودة
8762 درهم + تذكرة العودة
7733 درهم + تذكرة العودة
9692 درهم + تذكرة العودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
     اإعادة اإعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/04330/2017 / �ضكني  
اىل املدعى عليه : بيزون لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م  

مبا اأن املدعي : دبي لال�شتثمار العقاري - �ص ذ م م    
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/04330/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

ال��زام املدعي عليها مبا ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/1 وحتى  - مطالبة مالية - 
تاريخ الخالء التام الفعلي 

- اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد  الجرة للماجور للفرتة من 2016/5/1 وحتى 2017/4/30 
 فرت�شد بذمته مبلغ 26920 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2017/3/26 
- مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عيله مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/5/1 وحتى 

2017/4/30 ورغم اخطاره يف 2017/3/26 ميتنع عن ال�شداد 
- مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ ر�شوم خدمات للفرتة من 2016/5/1 وحتى 

2017/4/30 ورغم اخطاره يف 2017/3/26 ميتنع عن ال�شداد 
- مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ 500 وفق البند رقم )10( 
من عقد اليجار والبند رقم )5/د( من ملحق ر�شوم اخلدمات وقد ارتد عدد )2( �شيك دون �شرف  

- مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق 2017/6/19  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني  اإعادة اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  الظهر  1.00بعد  ال�شاعة 
ثالثة  اىل  امل�شافة  م��دة  بتق�شري  اأم��ر  وق��د   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام 

وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1552   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عنود حممد عبداهلل حممد املرزوقي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )349985.56( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/341  عقاري كلي
ان  القامة مبا  باريخ حممد جمهول حمل  / 1-ف��رق��ان حنيف  املدعي عليه  اىل 
اللنجاوي   احمد  علي  احمد  وميثله:حممد  جيالين  عبا�ص  عمر  /�شيد  املدعي 
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب�شحة ون��ف��اذ ع��ق��د ب��ي��ع الفيال  ق��د 
من  امل��دع��ي  ومتكني  وال�شهود  عليه  امل��دع��ي  بتوقيع  وامل��ذي��ل  امل�������وؤرخ:2014/5/26 
لثمن  ل�شداده  دبي  والم��الك  الرا�شي  بدائرة  با�شمه  وت�شجيلها  الفيال  ا�شتالم 
لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  الفيال 
  Ch 1.B.8 : جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18   ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/760  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-ابواحل�شن تيزغالم زونوزي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املدار لال�شتثمارات ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/9  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/املدار لال�شتثمارات ذ.م.م بف�شخ عقد البيع وال�شراء 
املوؤرخ:2008/4/7 مو�شوع الدعوى وباحقية املدعيتني يف الحتفاظ مببلغ )250.000( 
من املبلغ امل�شدد من املدعي عليه والزمت املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 2016/708 مدين جزئي 
ال�شويدي 3-يو�شف حممد عبدالقادر خمي�ص  �شلطان  �شعيد  دملوج  ا�شتو�ص 2-حممد  �شوكال  اريفان�ص  املدعي عليهم/1-  اىل 
4-ريت�شارد مارك 5- ايفري ديناند �شكولنت 6- جريمي توما�ص بانا �شرييل 7-مايكل برين باري 8- �شاون كليت باري 9- ديفا 
كومار كري�شنا بيالي ناريانا  10- �شتيفان جمنوز �شولزا 11-اونيكر ي�شنان بال كري�شنا بيالي 12- مو�شي الدين كوتي يلكانا 
عبدالرحمن  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة اك�شا للتاأمني )اخلليج( �ص م ب )م( وميثله : �شعد حممد عبداهلل 
احلمادي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/7/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة اك�شا 
للتاأمني )اخلليج( �ص م ب )م(  اول : بالزام املدعي عليه الول اريفان�ص �شوكال ا�شتو�ص بان يوؤدي للمدعية مبلغ 26638 درهم 
�شتة وع�شرون الف و�شتمائة ثمانية  وثالثون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ  املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ  املق�شي به والزمته م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات . ثانيا : بالزام املدعي عليه الثاين 
حممد دملوج �شعيد �شلطان ال�شويدي بان يوؤدي  للمدعية مبلغ 116400 درهم " مائة و�شتة ع�شر الف واربعمائة درهم " والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة  الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته 
م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات. ثالثا : بالزام املدعي  عليه الثالث يو�شف حممد عبدالقادر خمي�ص بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
62680  درهم " اثنني و�شتون الف و�شتمائة وثمانية درهم  ندة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته  م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات ، رابعا : بالزام املدعي عليه الرابع  
القانونية بواقع 9% �شنويا من  "اربعة  وع�شرون الف درهم  والفائدة  ريت�شارد مارك بان يوؤدي للمدعية مبلغ 24000 درهم 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ  املق�شى به والزمته م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات . 
خام�شا : بالزام املدعي عليه اخلام�ص ايفري ديناند �شكولتني بان يوؤدي للمدعية  مبلغ 11500 درهم احد ع�شر الف وخم�شمائة 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام  ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي 
به والزمته  م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات . �شاد�شا : بالزام املدعي عليه ال�شاد�ص جريمي  توما�ص بانا �شرييل بان يوؤدي 
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9    القانونية  والفائدة  الف وت�شعمائة  ثالثة و�شبعون درهم  للمدعية مبلغ 20973 درهم ع�شرون 
املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته م�شاريف هذا ال�شق من  الطلبات. �شابعا 
: بالزام املدعي عليهما ال�شابع والثامن مايكل برين باري و�شاون كليت باري بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ  29067.10 
درهم ت�شعة وع�شرون الف و�شبعة و�شتون درهم وع�شرة فل�ص والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ  املطالبة الق�شائية 
وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شى به والزمتهما م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات ، ثامنا : بالزام  املدعي 
عليه التا�شع ديفا كومار كري�شنا بيالي ناريانا بان يوؤدي للمدعية 198819.76 درهم " مائة ثمانية وت�شعون الف  وثمامنائة 
وت�شعة ع�شر درهم و�شتة و�شبعون فل�ص والفائدة القانونية بواقع 9%  �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام  ال�شداد 
على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته م�شاريف هذا ال�شق  من الطلبات. تا�شعا : بالزام املدعي عليه العا�شر �شتيفان  
جمنوز �شولزا بان يوؤدي للمدعية مبلغ 27087 درهم �شبعة وع�شرون الف و�شبعة وثمانون درهم ، والفائدة القانونية بواقع %9  
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد  على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شى به والزمته م�شاريف هذا ال�شق 
من الطلبات   عا�شرا : بالزام املدعي عليه احلادي ع�شر اونيك ي�شنان بال كري�شنا بان يوؤدي للمدعية مبلغ 16000 درهم " �شتة 
ع�شر الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ 
املق�شى به والزمته  م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات ، احلادي ع�شر : بالزام املدعي الثاين ع�شر مو�شى الدين كوتي يلكانا بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ  54410 درهم اربعة وخم�شون الف واربعمائة وع�شر درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى متام     ال�شداد على التتجاوز ا�شل املبلغ املق�شى به والزمته م�شاريف هذا ال�شق من الطلبات.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعـــــــــالن تغيري ا�ضم
تقدم املواطن/ )رمزي �شالح الربك �شعيد الرا�شدي( بطلب اىل 
من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة 

)رمزي( اىل )�شلطان(   
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
رو�ضة حممد العبيديل  - منفذ اجراءات    

عبد الله املتني  - قا�ضي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اإخطار بوا�ضطة الكاتب العدل  
 اإخطار قانوين )2017/3738(  

املخطر : جمموعة احلبتور - �ص ذ م م )ب�شفتها موؤجر( - بوكالة ال�شيد/ حممد احمد يون�ص رقم 
2008/1/9762 بتاريخ 03/02/2008 - عنوانه : دبي �شارع الو�شل - ال�شفا الثانية - مبنى جمموعة 

احلبتور - الإمارات العربية املتحدة ، هاتف رقم  : 0501116448  - 043941444 
املخطر اليه : عبدالرحيم حممد عبدالرحيم ابراهيم كلداري )ب�شفته م�شتاأجر( 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منقطة املركز التجاري - �شارع الثاين من دي�شمرب 
- الطابق 40 ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف رقم : 0562965900 

)ت�شعة  دره��م   39.533 مبلغ  ب�شداد  بالزامكم  الخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  املخطر  يخطركم   - امل��و���ش��وع 
وثالثون الف وخم�شمائة وثالثة وثالثون درهم(  وهو عبار عن قيمة  1.200 درهم قيمة ال�شيانة 
الالزمة ل�شالح العني وارجعها للحالة التي ا�شتلم عليها املخطر اليه العني ، ومبلغ 38.333 درهم 
فرتة ايجار �شهرين عو�شا للمخطر عن ترك املخطر اليه العني املوؤجرة دون �شابقا انذار يف املفرتة 

املحددة وذلك مع حفظ احلقوق الخرى للمخطر. بكل حتفظ ، ودمتم حمرتمني. 
املخطر   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3715   

املنذر : �شايف لتجارة الزيوت - �ص ذ م م 
�شد املنذر اليه : ام ار ا�ص بلك تريد - �ص ذ م م 

املو�شوع : ال�شيك رقم 000077  البالغ قيمته 300000 درهم )ثالثمائة الف درهم 
نبه عليكم  الزيوت فاننا  املنذر �شركة �شايف لتجارة  اإم��ارات��ي(  ب�شفتها وك��الء عن 
ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك رقم 000077  البالغ قيمته 300000 درهم )ثالثمائة 
امل��وؤرخ 2015/4/30  راأ���ص اخلمية الوطني  اإم��ارات��ي( امل�شحوب علي بنك  الف دره��م 
هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  خم�شة  غياته  موعد  يف   املنذر  ل�شالح  عنكم  ال�شادر 
النذار ، وال فقد وكلنا املنذر يف اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ل�شتيفاء قيمة 

ال�شيك مع حتملكم كافة الر�شوم والتعوي�شات.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر

 رقم 2017/3717
املنذر : عبدالعزيز المريي للنقل العام - �ص ذ م م 

املنذر اليه : الفهيم لل�شناعات ال�شمنتية - �ص ذ م م 
درهم(  و�شبعمائة  ال��ف  وع�شرون  واربعة  )مائة  دره��م   124.700 مببلغ  املطالبة   : املو�شوع 
والتعوي�شات - ب�شفتنا وكالء عن املنذر عبدالعزيز المريي للنقل العام - �ص ذ م م  فاننا 
ننبه عليكم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 124.700 درهم )مائة اربعة وع�شرون الف و�شبعمائة 
درهم( املرت�شد يف ذمتكم مبوجب التفاقية املوؤرخة 2015/3/12 يف موعد غايته خم�شة ايام 
من تاريخ ا�شتالم هذا النذار ، بال�شافة اىل مبلغ خم�شون الف درهم تعوي�شات عما حلق 
موكلنا من ا�شرار جراء اخاللكم بتنفيذ التفاقية وما فاته من ك�شب ، وال فقد وكلنا املنذر 
يف اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة وا�شتيفاء املبالغ املبينه بهذا النذار مع حتملكم كافة 

الر�شوم ا والتعوي�شات.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
لدى الكاتب العدل بدبي   
 اإنذار عديل )2017/3739(  

املنذرة : �شركة احلبتور لل�شيارات - �ص ذ م م 
عنوانها : �شارع بور�شعيد - ديرة - مبنى �شركة احلبتور ل�شيارات  ، هاتف  رقم : 043941444   هاتف متحرك 

: 0501116448 ، بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450 
�شد املنذر اليه :  جابر ح�شن ا�شماعيل علي اهلي 

عنوانه : اإمارة دبي ، منطقة املزهر الثانية - �شارع 19 - فيال رقم 6  ، هاتف رقم : 0505505515
املو�شوع : فاإنه ومبوجب هذا النذار نخطركم ب�شرعة �شداد املبلغ �شالف الذكر وقدره 87.661 درهم )فقط 
�شبعة وثمانون الف و�شتمائة وواحد و�شتني درهم( وذلك خالل خم�شة )5( ايام عمل من تاريخ ا�شتالمكم 
لهذا النذار ، ويف حالة عدم ال�شداد �شوف تتخذ املنذرة كافة الجراءات القانونية �شدكم لتح�شيل حقوقها 
وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�ص املنا�شب عما حلق املنذر من 

ا�شرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى ، بكل حتفظ واحرتام،،،  
املنذر / �ضركة احلبتور لل�ضيارات - ذ م م     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3745   

املنذر/�شايف لتجارة الزيوت - �ص ذ م م 
�شد املنذر اليه / ك�شارة ونقليات الوزة الذهبية - �ص ذ م م  

الف  املطالبة مببلغ 588.725.00 درهم )خم�شمائة ثمانية وثمانون   : املو�شوع   : املو�شوع 
املنذر  وك��الء عن  ب�شفتنا  والتعوي�شات  دره��م فقط ل غري(  وع�شرون  و�شبعمائة وخم�شة 
�شركة �شايف لتجارة الزيوت فاإننا نبه عليكم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 588.725.00 درهم 
)خم�شمائة ثمانية وثمانون و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون درهم فقط ل غري( قيمة فواتري 
غايته  موعد  يف  موكلنا  ل�شالح  منكم  املحررة  وال�شيكات  اليكم  امل�شلمة  للب�شائع  ال�شراء 
خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا النذار ، بال�شافة اىل مبلغ مائة الف درهم تعوي�شات 

عما حلق موكلنا من ا�شرار جراء اخاللكم بالتزاماتكم وما فاته من ك�شب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3697   

املنذر: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه :�شركة �شيلى ويلي التجارية - ذ م م  

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع جئنا مبوجب هذا النذار العديل ننذركم بوجوب 
درهم   /4.687.175.56/ وق��دره  مبلغ   ، املنذرة  مع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  املرت�شد  املبلغ  �شدادكم 
)اربعة ماليني و�شت مائة و�شبعة وثمانني الف ومائة وخم�شة و�شبعني درهم و�شتة وخم�شني فل�ص( 
اتخاذ  اآ�شفني اىل  ، وال �شن�شطر  بالن�شر  ايام من تاريخ اعالن هذا الن��ذار  وذلك خالل مهلة �شبعة 
كافة الج��راءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�شائيا ب�شداد قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�شا 
بتعوي�ص البنك  املنذر عن كافة ال�شرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �شدادكم لقيمة هذا 
املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاقه وحتى متام �شداده 

بال�شافة اىل حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
لدى الكاتب العدل  

 اإنذار عديل )2017/3737(  
املنذرة : �شركة احلبتور لل�شيارات - �ص ذ م م 

عنوانها : �شارع بور�شعيد - ديرة - مبنى �شركة احلبتور ل�شيارات  ، هاتف  رقم : 043941444   هاتف 
متحرك : 0501116448 ، بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450 

�شد املنذر اليه : فيا�ص ر�شول مالك مو�شان 
عنوانه : جمهول العنوان  - هاتف رقم : 0529654444 

املو�شوع : مبوجب هذا النذار نخطركم ب�شرعة �شداد املبلغ �شالف الذكر وقدره 22.152 درهم )اثنان 
وع�شرون الف ومائة واثنان وخم�شون درهم ( وذلك خالل خم�شة )5( ايام عمل من تاريخ ا�شتالمكم 
لهذا النذار ، ويف حالة عدم ال�شداد �شوف تتخذ املنذرة كافة الجراءات القانونية �شدكم لتح�شيل 
حقوقها وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�ص املنا�شب عما 

حلق املنذر من ا�شرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى ، بكل حتفظ واحرتام،،،  
املنذر / �ضركة احلبتور لل�ضيارات    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر

 رقم 2017/3698
املنذر: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليه : احمد خمي�ص مطر عبيد مكروف الزعابي 
بوكالتنا عن املنذر بنك راأ���ص اخليمة الوطني - �ص م ع جئنا مبوجب هذا الن��ذار العديل 
ننذركم بوجوب �شدادكم املبلغ املرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ وقدره 
/1.151.419.68/ درهم )مليون ومائة وواحد وخم�شون الف واربعمائة وت�شعة ع�شره درهم 
وثمانية و�شتون فل�ص( وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ اعالن هذا الن��ذار بالن�شر 
وال �شن�شطر اآ�شفني للجوء اىل الق�شاء املخت�ص للزامكم ب�شداد هذا املبلغ بال�شافة اىل 
الفوائد القانونية ال�شافية املرتتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني كامل التحفظ 
امالككم  على  احلجز  اىل  و���ش��ول  اعمالكم  نتيجة  وال�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  ع��ن 

حت�شيال لالموال املطالب بها  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3696   

املنذر: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : مامتا �شاتي�شه كومبا�شي جاجاناث - هندية اجلن�شية 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع جئنا مبوجب هذا النذار العديل ننذركم بوجوب 
�شدادكم املبلغ املرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ وقدره /4.687.175.56/ درهم )اربعة 
فل�ص( )مو�شوع  و�شتة وخم�شني  درهم  و�شبعني  ومائة وخم�شة  الف  وثمانني  و�شبعة  مائة  و�شت  ماليني 
اي��ام من  �شبعة  وذل��ك خ��الل مهلة  م(  م  ذ  التجارية  ويلى  �شيلى  �شركة  ذم��ة  املرت�شدة يف  املديونية  قيمة 
اآ�شفني اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية اجتاهكم ،  تاريخ اعالن هذا الن��ذار بالن�شر ، وال �شن�شطر 
ومطالبتكم ق�شائيا بالت�شامن والتكافل مع املدين ب�شدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�شا بتعوي�ص 
البنك  املنذر عن كافة ال�شرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع 
الزامكم بالفائدة القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاقه وحتى متام �شداده بال�شافة اىل 

حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة عن ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر

 رقم 2017/3748
املنذر : مركز برجمان لالعمال - �ص ذ م م 

املنذر اليها : م�شاري العنزي للتجارة العامة - �ص ذ م م )املعروفة م�شبقا با�شم العنزي كوربوريت( 
اليها وينبه عليها ب�شرورة �شداد �شيك م�شتحق بقيمة دفعة  املنذر  املنذر  )جمهول حمل القامة( - ينذر 
)اليجار  الوىل  الي��ج��اري��ة  ال�شنة  اي��ج��ار  اج��م��ايل  م��ن  الول  ال��رب��ع  ال��دف��ع مقابل  و�شيك  ال�شمان  اي���داع 
ال�شا�شي ور�شوم اخلدمة ور�شوم التربيد( و�شيك م�شتحق الدفع مقابل ر�شوم الت�شجيل اليجار امل�شتحقة 
ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري بدبي و�شيك م�شتحق الدفع مقابل الر�شوم الدارية لعمال التجهيزات الداخلية 
ال�شنة  املتبقي من  اليجار  الدفع عن اجمايل قيمة  بها و�شيكات موؤجلة  والعربون اخلا�ص  املوؤجرة  للعني 
الوىل )اليجار ال�شا�شي ور�شوم اخلدمة ور�شوم خدمات التربيد( املوؤرخة يف اليوم الول من كل ربع متبقي 
وامل�شتحقة عن باقي فرتة اليجار ، وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ن�شر هذا الخطار وال �شيكون املنذر 
م�شطر لال�شتمرار يف الجراءات  القانونية حيال املنذر اليها مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة. مع حفظ حقوق املنذر الخرى ايا كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3706   

 املنذر / روديني وهيب عزت لوقا - �شوداين اجلن�شية )بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي(
املنذر اليها : كالكيت ميديا منطقة حرة - ذ م م 

رقم )000107( على  ال�شيك  قية  دفع  ب�شرورة   ، للمنذر  ب�شفتنا وكالء  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ي��وم من   )30( خ��الل  وذل��ك   40.000 بقيمة  م   2017/3/20 بتاريخ  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك 
تاريخ متام العالن بهذا النذار ، واخالء العقار يف فرتة اق�شاها )30( يوم من تاريخ العالن 
بالنذار ودفع القيمة اليجارية امل�شتحقة عليه حتى تاريخ الخالء التام ، ويحتفظ املنذر بحقه 
ال�شيكات  قيمة  دفع  تاأخري يف  اي  وال�شرر عند  والعطل  بالتعوي�ص  اليه  املنذر  كامال مبطالبة 
او اخالء العقار يف الفرتة املحددة ، وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
�شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر الداء مع حتميل املنذر اليه  بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
على  الت�شديق  وطلب  الإم���ارات    : اجلن�شية   ، الفحل  را�شد  خمي�ص  حممد  خمي�ص 
املنال لطباعة  التجاري  ال�شم  البالغة 100% يف  )تنازل(  يف ح�شته  يت�شمن  حمرر 
وت�شوير امل�شتندات ، ن�شاط الرخ�شة طباعة امل�شتندات ، ت�شوير امل�شتندات ، واملرخ�ص  
ال�شادر   532397 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف   القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
بتاريخ 2004/12/28 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد/ عبدالرزاق 
مولفيدو حمي الدين ، اجلن�شية :  الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ علي 
�شليمان احمد �شليمان ، اجلن�شية : الإمارات  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( 
الرخ�شة  ن�شاط   ، للحالقة  الديرة  �شالون  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف 
القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة  التنمية  دائ��رة  واملرخ�ص من   ، رج��ايل  �شالون حالقة 
مهنية رقم 241540 ال�شادر بتاريخ 1992/2/29 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان 
اىل ال�شيد/ احمد مراد داد حممد اأحمد ، اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 2000 

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شم�ص الدين عبدالوحيد - بنجالدي�ص  اجلن�شية  وال�شيدة/ 
كامل ح�شتهم  والتنازل عن  البيع  يرغبون يف  اجلن�شية  بنجالدي�شية   ، عبدالواحد  ن�شاء حممد  تاجر 
البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد احمد مطر عبيد احمد الكعبي ، اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية 

�شالون حممد �شم�ص للحالقة تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة مهنية رقم )719421( 
مت تغيري ال�شكل القانوين من �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدماى ا ىل موؤ�ش�شة فردية 

مت تغيري ال�شم التجاري من �شالون حممد �شم�ص  للحالقة اىل �شالون احمد مطر للحالقة 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 2002

يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين    ، خان  علي  غفار  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد ا�شحاق خان غالم 
غفار  حممد  )ور�شة  امل�شماة  املهنية  الرخ�شة  يف  وذلك   اجلن�شية  باك�شتاين   ، خان  جيالين 
ل�شيانة ال�شيارات( مبوجب رخ�شة مهنية رقم )707293(  - مت تغيري ال�شم التجاري ور�شة 

حممد غفار ل�شيانة ال�شيارات اىل ور�شة انوار �شمان ل�شيانة ال�شيارات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 2001
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ فوزيه انور حممد انور ، باك�شتانية  اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة / �شالون النيل 
باتي  باتي  رونالد  بونام  لل�شيدة/  وذلك   )625444( رخ�شة  مبوجب   - لل�شيدات  الزرق 

رونالد  ، هندية اجلن�شية 
تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 2003

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ذو الفقار علي مالك غالم حممد ، باك�شتاين اجلن�شية 
: الآعوان اخلم�شة  التجارية  البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف  الرتخي�ص  يرغب يف 
ملك  ملك  زي�شان  لل�شيد/  وذلك   571245 ترخي�ص جتاري  امل�شتعملة  ال�شيارات  لتجارة 

حممد يون�ص - باك�شتاين اجلن�شية 
حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن .
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 2004

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ بيلي�شريي رافايل بيلي�شريي فاركي ، هندي 
)بقالة  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
اميانيول  باول  ال�شيد/  اىل  وذلك   )614203( رقم  رخ�شة  مبوجب   ، الثمني( 

كالوكاران - هندي اجلن�شية        تعدلت : - 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ص 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3722   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : جيوفري كيبالجات بيجو     )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة رقم  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره ) 62782  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل  حيث 
: )54247(  موديل )2014(  ، الفئة   )دبي G(  النوع  )ني�شان اك�ص ترا - ا�شتي�شن(  ، اللون 
املالية  الأق�شاط  ���ش��داد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه  )ا���ش��ود(    :
، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا  امل�شتحقة يف ذمتكم 
اىل ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3721   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : امنه ح�شن حمودي     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 41648  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)83098(  موديل )2013(  ، الفئة   )دبي O(  النوع  )بيجو 208 - �شالون(  ، اللون : )ا�شود(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3718   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : باول داويد برادويل      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 84409  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)91287(  موديل )2014(  ، الفئة   )دبي F(  النوع  )دودج ت�شارجر - �شالون(  ، اللون : )ا�شود(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3719   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : فرح اكرم يو�شف     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 37158  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
، اللون  M(  النوع  )هيونداي الينرتا - �شالون(   ، الفئة   )دب��ي  )91813(  موديل )2014(  
املالية  الأق�شاط  ���ش��داد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه  )ا���ش��ود(    :
، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا  امل�شتحقة يف ذمتكم 
اىل ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3736   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : م�شطفى حممد م�شطفى ابو طاقة     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 38426  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)48311(  موديل )2015(  ، الفئة   )دبي Q(  النوع  )هوندا الينرتا - كوبيه(  ، اللون : )رمادي(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3727   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : براين �شيفريي      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 82369  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)23217(  موديل )2009(  ، الفئة   )دبي N(  النوع  )�شيات ليون - �شالون(  ، اللون : )ابي�ص(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3723   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : ماتلني افينارا باغونو      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 18534  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)71925(  موديل )2012(  ، الفئة   )دبي N(  النوع  )هوندا جاز - �شالون(  ، اللون : )احمر(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3726   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : ال�شادق حممد املهدي علي يو�شف      )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة رقم  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره ) 38858  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل  حيث 
، اللون  IS300 - �شالون(   J(  النوع  )ليكز�ص  ، الفئة   )دب��ي  : )10978(  موديل )2011(  
املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه  )ابي�ص(    :
، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا  امل�شتحقة يف ذمتكم 
اىل ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3725   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : عدنان حممود عكا�شه     )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة رقم  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره ) 20482  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل  حيث 
O(  النوع  )ميت�شوبي�شي باجريو - ا�شتي�شن(  ،  ، الفئة   )دب��ي  : )53242(  موديل )2013(  
اللون : )ذهبي(  وهذه املديونية مرت�شدة يف ذمتكم ب�شبب امتناعكم عن �شداد  الأق�شاط املالية 
امل�شتحقة يف ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل 
ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3724   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : مايبيلي جومياري تيمبول     )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة رقم  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره ) 26020  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل  حيث 
اللون :   ، ا�شتي�شن(   ال��ن��وع  )رينو كابتور -    )C الفئة   )دب��ي   ، : )34706(  موديل )2016(  
املالية  الأق�شاط  �شداد   امتناعكم عن  ب�شبب  ذمتكم  املديونية مرت�شدة يف  ا�شود(  وهذه  )بني 
، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا  امل�شتحقة يف ذمتكم 
اىل ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ ايدمنتون اخلليج للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 696434 عن�وانها : مكتب رقم 1701 ملك ابناء حميد علي العوي�ص – 
ال�شبخة  ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1123161  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من 
اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/04/27( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/04/27(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04(

– 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف   فاك�ص )2223773 
خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .

دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ �شركة الزهاوي التجارية “ )ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة     : 216494 عن�وانها : حمل 6 ملك احمد حممد علي كمال - ال�شغاية

ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري : 48412  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
ال�شادر من  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�شركة  بانحالل  التجاري لديها 
اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/22( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/05/22(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 
04( فاك�ص )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ تريازونو للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 688094 عن�وانها : مكتب رقم 109 ملك علي حممد �شعيد بوج�شيم – 
القرهود ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1114852  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من 
اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/23( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/05/23(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
الثبوتية وذلك يف  والأوراق  امل�شتندات  كافة  – 04( م�شتحبا معه  فاك�ص )2223773 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  ا�ش����م امل�شفي : 
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني 

امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » ايدمنتون اخلليج للتجارة العامة » )�ص.ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 1701 ملك ابناء حميد علي العوي�ص – ال�شبخة وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/04/27( وامل�شدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2017/04/27(   وعلى من لديه اعرتا�ص  العدل  الكاتب  ال�شيد 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  ا�ش����م امل�شفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني 
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » �شركة الزهاوي التجارية » )ذ.م.م( وعنوانها  : 
حمل 6 ملك احمد حممد علي كمال - ال�شغاية وذلك مبوجب القرار ال�شادر من 
اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/22( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/05/22(   وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
الثبوتية وذلك يف  والأوراق  امل�شتندات  كافة  – 04( م�شتحبا معه  فاك�ص )2223773 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن 
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات ا�ش����م امل�شفي : 
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني 
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » تريازونو للتجارة العامة » )�ص.ذ.م.م( وعنوانها  
: مكتب رقم 109 ملك علي حممد �شعيد بوج�شيم – القرهود وذلك مبوجب القرار 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/23( وامل�شدق لدى ال�شيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/23( وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل 
امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  – 04( م�شتحبا معه  – 04( فاك�ص )2223773   2226266(

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

 ا�شم ال�شركة:  زنوبي� لتج�رة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية غري الدوائية �ض م م   �ض ذ م م
ب��ردب��ي - برج  ب��ه��زاد حممد ���ش��ادق ام��ري معزي -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 1401 - ملك 
خليفة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 664683  رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  بال�شجل التجاري : 1088943 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د 
العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/3/23   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2017/3/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل  اجلريودي للتدقيق واملح��سبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملح��سبة 
ال�شعايل - دي��رة - ه��ور العنز -   ال��ع��ن��وان :  مكتب رق��م 204 - ملك ع��ب��داهلل 
هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
زنوبي�  اأعاله لت�شفية  القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
لتج�رة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية غري الدوائية �ض م م   �ض ذ م م   وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/3/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  بتاريخ   207/3/23  وعلى من  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

اىل املدعي عليه/ فرييدي للخدمات الفنية - �ص ذ م م     
ل�شالح  املذكورة  الدعاوى  بتاريخ 2017/7/2 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  ب��اأن   نعلنكم 

املدعني بالزام املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب 
عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعني من ن�شيبهم منها وامرت باملقا�شة يف اتعاب ، 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شر  هذا العالن.  
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2112/2017/13
2114/2017/13
2104/2017/13
2102/2017/13
2100/2017/13
2101/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�شم املدعي
 هارون حمايت هولدير 

�شاجول دا�ص جكدي�ص دا�ص
من�شور علي عبدالعزيز 

ميزان الرحمن ب�شري مياه 
حممد عليم حممد ح�شب اهلل

حميت احمد عبداملوؤمن 

مبلغ املطالبة
8306 درهم + تذكرة العودة  
7868 درهم + تذكرة العودة 
6874 درهم + تذكرة العودة 
6926 درهم + تذكرة العودة 
6874 درهم + تذكرة العودة 
6926 درهم + تذكرة العودة 

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3797   

املنذر :  البنك التج�ري الدويل 
املنذر اليه : 1- منوهر رام�سند رام�سنداين ، 2- ن�رين رام �س�ند رام�س�ندانى 

)جمهول حمل الق�مة(  

 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3769   

 املخطرة :  �سركة م�جد الفطيم لال�ست�س�رات مردف - ذ م م - بوك�لة / املح�مية دي�ن� حممد حم�دة 
املخطر اليه� : جمموعة جواد للمط�عم - ذ م م 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3735   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �شايان �شيف الدين احمد     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 60737  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)16651(  موديل )2010(  ، الفئة   )دبي L(  النوع  )فورد اك�شبلورر - ا�شتي�شن(  ، اللون : )بني(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3733   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : كا�شف حممود حممود علي      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 65286  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)87320(  موديل )2013(  ، الفئة   )دبي F(  النوع  )هوندا اكورد - �شالون(  ، اللون : )ابي�ص(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3732   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : زاهد عامل عامل حممد      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 27322  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)46527(  موديل )2013(  ، الفئة   )دبي G(  النوع  )هوندا اكورد - �شالون(  ، اللون : )ف�شي(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3731   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : ناجي فوؤاد العور     )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة  متويل  قر�ص  مبوجب  دره���م(     23162.82  ( وق��دره  مببلغ  يداينكم  موكلي  ان  حيث 
 ، ال��ن��وع  )تويوتا ليك�شو�ص - �شالون(     )E الفئة   )دب��ي   ، رق��م : )99723(  موديل )2003(  
اللون : )ا�شود(  وهذه املديونية مرت�شدة يف ذمتكم ب�شبب امتناعكم عن �شداد  الأق�شاط املالية 
امل�شتحقة يف ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل 
ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3730   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : احمد فرج حممد حممد      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 77271  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)37402(  موديل )2012(  ، الفئة   )دبي M(  النوع  )ليكز�ص �شي تي  200 ات - هات�شباك(  ، 
اللون : )ابي�ص لوؤلوؤي(  وهذه املديونية مرت�شدة يف ذمتكم ب�شبب امتناعكم عن �شداد  الأق�شاط 
انكم مل  ال  املديونية  ب�شداد  هذه  لكم  الرغم من مطالبتنا  على   ، ذمتكم  امل�شتحقة يف  املالية 
تبادروا اىل ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة 
�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل 
ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم 

الر�شوم وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3729   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : عبداحلكيم باليت هازات حممد      )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة رقم  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره ) 54618  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل  حيث 
 ، ا�شتي�شن(    - ال 350  ام  النوع  )مر�شيد�ص    )E الفئة   )دب��ي   ، : )61132(  موديل )2008(  
اللون : )ابي�ص(  وهذه املديونية مرت�شدة يف ذمتكم ب�شبب امتناعكم عن �شداد  الأق�شاط املالية 
امل�شتحقة يف ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل 
ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3728   

املنذر/ بنك دبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : مانو ماتيو ابراهام ماتيو اباهام     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 29340  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل ال�شيارة رقم : 
)94814(  موديل )2013(  ، الفئة   )دبي O(  النوع  )فورد ايدج - ا�شتي�شن(  ، اللون : )ف�شي(  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم ، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�شداد حتى 
تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف 
ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3734   

املنذر/م�شرف الإمارات ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : عتيق الرحمن حممد اكرم     )جمهول حمل القامة(

ال�شيارة رقم  ان موكلي يداينكم مببلغ وق��دره ) 46173  دره��م(  مبوجب قر�ص متويل  حيث 
اللون   ، ال��ن��وع  )ه��ون��دا �شيفيك - �شالون(     )R الفئة   )دب��ي   ، : )33785(  موديل )2013(  
املالية  الأق�شاط  �شداد   عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه  )ابي�ص(    :
، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادروا  امل�شتحقة يف ذمتكم 
اىل ال�شداد حتى تاريخ هذا النذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي النذار وذلك ب�شرعة �شداد 
املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر ،  واإل �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  بالدعوى  رقم : 2017/565   جتاري كلي - العني   

 املدعي عليها :  موؤ�ش�شة الديوان للمقاولت واعمال الطرق  
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اأعاله واملرفوعة �شدكم من موؤ�ش�شة 
قانونا  ميثلكم  من  اأو  مكلفون  فاإنتم  وعليه    ، ال�شقالت  وتاأجري  لتجارة  العمران  منار 
ال�شاعة     متام  يف   2017/6/22 املوافق  اخلمي�ص   يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  بح�شور 
الواحدة   ظهرا مبقر اخلربة الكائن باخلالدية - خلف املحالت الكربى - بناية جموهرات 

داما�ص �شابقا - ا�شفل البناية م�شبغة التاأمل - طابق امليزانني - مكتب رقم 2  
يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اأعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة 

لها قانونا.  لال�شتف�شار الت�شال ب���� : 6331500 02  
اخلبرية احل�ضابية 
ميثاء املزروع 

اأمام اخلربة                اعالن للح�ضور 

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 يف  الدعوى 2017/766  مدين جزئي   

ال�شيد/ احمد بن حمد بن حممد مباركي 
ب�شفتكم املدعي عليه يف الدعوى رقم 2017/766 مدين جزئي 

املو�شوع : الدعوة اإىل ح�شور اجتماع خربة حما�شببية
نود الفادة باأنه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة ، للقيام مبهمة اخلربة 
احل�شابية يف الدعوى رقم 2017/766 مدين جزئي ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع بكم 
يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2) دبي (  �شارع بغداد مقابل مدر�شة اللفية بجانب 
مكتب   - الرابع  الطابق  لالأعمال  بالتنيوم  مركز  بناية   - للطالبات  العليا  التقنية  كليات 
رقم )406( - هاتف رقم 04/2344403 - فاك�ص رقم 2344330 -04 يف يوم الثنني  املوافق 
2017/6/19  يف متام ال�شاعة 00: 11 �شباحا ، وذلك ملناق�شة مو�شوع الدعوى املذكورة اأعاله 
ح�شور  يف  دفاعكم  حتقق  التي  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  ا�شطحاب  يرجى  لذا   ،

موكلكم ان من ينوب عنكم.
النظم للمح��سبة والتدقيق - اخلبري احل�س�بي 

 الدعوة اإىل ح�ضور
 اجتماع خربة حما�ضبية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اإعالن احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/20  احوال �ضخ�ضية  

 املدعية / نعيمه لزعر - اجلن�شية : املغرب 
املدعي  عليه : ال�شيدح�شن ال�شيد- اجلن�شية : م�شر 

فيها  قد حكم  اع��اله  امل�شار  ال�شخ�شية  الح��وال  ق�شية  ان  لديكم  معلوما  ليكن 
غيابيا بيوم 2017/5/10 امام دائرة الحوال ال�شخ�شية بالتي : 

1- بنفقة زوجية مبلغ 1000 درهم �شهريا وذلك من تاريخ املطالبة الق�شائية  2- 
نفقة لبنائها نور وعبداهلل وحور اعمارهم 14-10-4 �شنوات على التوايل )2000( 

درهم �شهريا وذلك من تاريخ املطالبة الق�شائية مع الر�شوم وامل�شروفات. 
 القا�ضي / عمار حممد اجليالين
قا�ضي حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية                  

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
  يف الدعوى  رقم  2017/54 عقاري  كلي      

املدعي عليها الوىل : �شركة ديراج اند اي�شت كو�شت - �ص ذ م م 
العنوان : 

بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية  ، بندب اخلبري الهند�شي  �شاحب الدور من اخلرباء 
املقيدين باجلدول املخت�شني قانونا ،  يرجى من الطراف املذكورة احل�شور لجتماع اخلربة 
يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة العا�شرة �شباحا )10.00( يف غرفة الجتماعات رقم 4 - 
الطابق الثاين - املبنى -B- دائرة التنمية القت�شادية - قرية العمال - بجانب دوار ال�شاعة 

يرجى من الطراف تزويد اخلبري مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتندات.  
مالحظة : �شيقوم اخلبري مبعاينة امل�شروع بعد الجتماع نف�ص اليوم 

 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�ضر لجتماع خربة

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
   يف  الدعوى 2017/1046  جتاري جزئي   

ال�شادة املدعي عليهم : 1- بي تي ا�ص تيك للتجارة العامة - �ص ذ م م 
2- حممد ابراهيم علي ياوري ، 3- فرامرز اكرب فهميدة ازدري 

مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل املدعي / بنك �شادرات ايران الفرع الرئي�شي 
ال�شادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  ح�شابيا   خبريا  تعيينا  مت  اأونه  دبي  حماكم  اأمام   
الثالثاء   يوم  وذلك  بالدعوى  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم  فاإننا  اأعاله  بالدعوى 
املوافق 2017/6/20  يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية 
- وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث 
- مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  
التجاري تليفون : 042206899 ، فاك�ص : 042206877  يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما 

لديكم من م�شتندات واحلر�ص على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�ضابي وامل�ضريف  
   د. علي را�ضد الكيتوب 

 اإعــــــــــالن بالن�ضــــر

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
   يف  الدعوى 818 و 2016/798  ا�ضتئناف مدين - عجمان      

امل�شتاأنف : فداء زهران ابو علي - ب�شفته مديرا ملركز اليا�شمني للعقارات 
بوكالة : املحامني العوي�ص واملطرو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

امل�شتاأنف �شدهم : 1- جمال حمد عبيد ال�شحي - ب�شفته مالك موؤ�ش�شة �شافانا للعقارات بوكالة 
-مكتب بن �شويدان للمحاماة  2- �شيد من�شور �شاه �شيد حمبوب �شاه 3- يعقوب ادهي 4- الطاف 
ا�ص خاناين  -  على كل من امل�شتاأنف �شدهم  2- �شيد من�شور �شاه �شيد حمبوب �شاه 3- يعقوب 
ادهي 4- الطاف ا�ص خاناين - او على من ميثلهم قانونيا ح�شور اجتماع اخلربة الذي تقرر عقده 
�شويدان  بن  الظهر مبكتب  بعد  الواحدة  ال�شاعة  وذلك يف متام   -  2017/6/18 املوافق  الحد  يوم 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - وكيل امل�شتاأنف �شده الول باإمارة عجمان - بناية الغامن مقابل 
حمكمة عجمان ، علما بانه  يف حالة عدم احل�شور �شتبا�شر اخلربة اعمالها وتون مبثابة احل�شور 

بالن�شبة ملن مل يح�شر - لال�شتف�شار : هاتف متحرك رقم : 0506186770/0505933234
اخلبري احل�ضابي - فرج ح�ضن �ضالح    

 اإعالن بالن�ضر
 حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
    يف الدعوى رقم 2017/1740 جتاري كلي

املدعي  : البنك العربي املتحد - �ص م ع
املدعي عليه : نوفل بوزهاكال ابراهيم كوتي 

بالإ�شارة اىل الكتاب ال�شادر عن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية ب�شاأن خبريا م�شرفيا 
يف الدعوى املذكورة اأعاله يرجى العلم  باأنه تقرر عقد جل�شة خربة م�شرتكة مع 
اطراف الدعوى يوم اخلمي�ص املوافق 2017/6/22 يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا 
مبقر اخلربة الكائن ببناية الإحتاد )وزارة الطاقة( خلف �شيتي �شنرت ديرة - دبي 
- الطابق التا�شع رقم 902 لذا يرجى ح�شور كل طرف اأو من ميثله قانونا وذلك 

لالإطالع على ا�شول امل�شتندات الثبوتية التي بحوزته
عبداهلل ف�يز ال�س�م�سي 
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�ضر

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
    يف الق�ضية رقم 2017/519 جتاري كلي 

املرفوعة من البنك العربي املتحد - �ص م ع - بوكالة : موزة عبيد ربيع اخلظر 
�شد علي �شليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�شي  

بال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2017/6/13  واملت�شمن تكليفي خبريا يف 
الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية 
ال�شاعة 12.30 ظهرا  وذل��ك على  املوافق 2017/6/29   ي��وم اخلمي�ص   امل��ذك��ورة 
العنوان التايل : مكتب اخلبري : احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق 
الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة �شيتي �شنرت- 
وتقدمي  املذكور  املوعد  للح�شور يف  ندعوكم  لذا   04-2999000 بور�شعيد هاتف 

كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�ضر اجتماع خربة

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2016/124   بيع عقار مرهون          
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات / �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1/ الطابق الثاين 
املنفذ �شده : تي تايا �شنغ )ال�شم طبقا ملا هو وارد بالقامة( تاي تاي �شوجن )ال�شم طبقا ملا هو وارد بافاده اجلن�شية 
 والقامة( واآخ��رون  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بنايه اعمار العقارية - يعمل لدى �شركة اعمار
انه يف يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  اعرتا�ص على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : او�شاف العقار : - عبارة عن �شقة �شكنية - مبنطقة الثنية اخلام�شة - رقم 
الر�ص : 974 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى : بالديوم - رقم العقار : 2405 - الطابق : 24 - امل�شاحة : 110.28 

مرت مربع القيمة التقديرية )1.424.451.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم 2016/124   بيع عقار مرهون          

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات / �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1/ الطابق الثاين 

 املنفذ �شده :  كري رينا  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بنايه اعمار العقارية - يعمل لدى �شركة اعمار
انه يف يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  اعرتا�ص على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية 

جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
 -  1-  : املبنى  رق��م   -  974  : الر����ص  رق��م   - اخلام�شة  الثنية  مبنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -: العقار  او���ش��اف 
التقديرية  القيمة  110.28 مرت مربع   : امل�شاحة   -  24  : الطابق   -  2405  : العقار  رق��م   - ب��الدي��وم   : املبنى  ا�شم 

)1.424.451.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
فى الدعوى رقم 2016/124   بيع عقار مرهون          

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات / �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1/ الطابق الثاين 

املنفذ �شده : تي تايا �شنغ )ال�شم طبقا ملا هو وارد بالقامة( تاي تاي �شوجن )ال�شم طبقا ملا هو وارد بافاده اجلن�شية 
 والقامة( واآخ��رون عنوانه : اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بنايه اعمار العقارية - يعمل لدى �شركة اعمار
انه يف يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  اعرتا�ص على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : او�شاف العقار : - عبارة عن �شقة �شكنية - مبنطقة الثنية اخلام�شة - رقم 
الر�ص : 974 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى : بالديوم - رقم العقار : 2405 - الطابق : 24 - امل�شاحة : 110.28 

مرت مربع القيمة التقديرية )1.424.451.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر    
فى الدعوى رقم 2016/124   بيع عقار مرهون          

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات / �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1/ الطابق الثاين 

 املنفذ �شده :  كري رينا  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بنايه اعمار العقارية - يعمل لدى �شركة اعمار
انه يف يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 9.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  اعرتا�ص على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية 

جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
 -  1-  : املبنى  رق��م   -  974  : الر����ص  رق��م   - اخلام�شة  الثنية  مبنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -: العقار  او���ش��اف 
التقديرية  القيمة  110.28 مرت مربع   : امل�شاحة   -  24  : الطابق   -  2405  : العقار  رق��م   - ب��الدي��وم   : املبنى  ا�شم 

)1.424.451.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3768   

املخطرة : �شركة ماجد الفطيم لال�شتثمارات مردف - ذ م م 
بوكالة / املحامية ديانا حممد حمادة 

املخطر  اليه : �شيف احمد باحل�شا
العديل مبحاكم  الكاتب  امل�شدق لدى  العديل  املنذر مبوجب هذا الخطار  يخطركم 
بتقدمي  قيامكم  ب�شرورة   2017/1/96613 رق��م  باملحرر   2017 ابريل   27 بتاريخ  دب��ي 
�شهادة م�شدقة �شادرة عن مانح حق المتياز تفيد ا�شتمراريتكم يف حمل حق المتياز 
واحلق يف ا�شتعمال العالمة التجارية MBCO خالل 30 )ثالثني( يوما من تاريخ 
ن�شر لهذا النذار ، وال انها �شت�شطر اىلرفع دعوى �شدكم امام اجلهات املخت�شة يف 
امارة دبي للمطالبة باخالئكم من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة وايه م�شاريف اخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3765   

املنذر : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : معهد ان�شايت بروفي�شنالز 

املو�شوع : 
فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )25000 درهم( واملرت�شد بذمته من 
القيمة اليجارية وذلك خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم 
هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي 
من   )1/25( امل���ادة  لن�ص  طبقا  العقار  ب��اخ��الء  واملطالبة   ، حقها  لها  حتفظ 
ورفع   ، نف�شه  تلقاء  من  منتهيا  العقد  واعتبار   ،  2007 ل�شنة   26 رقم  القانون 

الدعوى املو�شوعية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3767   

املنذر : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : �شمارت �شريينيتي ملقاولت البناء 

املو�شوع : 
فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )20400 درهم( واملرت�شد بذمته من 
القيمة اليجارية وذلك خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم 
هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي 
من   )1/25( امل���ادة  لن�ص  طبقا  العقار  ب��اخ��الء  واملطالبة   ، حقها  لها  حتفظ 
ورفع   ، نف�شه  تلقاء  من  منتهيا  العقد  واعتبار   ،  2007 ل�شنة   26 رقم  القانون 

الدعوى املو�شوعية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3766   

املنذر : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : بيت�ص اند بروب�ص كون�شرتاك�شن - ذ م م  

املو�شوع : 
فان املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )58388 درهم( واملرت�شد بذمته من 
القيمة اليجارية وذلك خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم 
هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي 
من   )1/25( امل���ادة  لن�ص  طبقا  العقار  ب��اخ��الء  واملطالبة   ، حقها  لها  حتفظ 
ورفع   ، نف�شه  تلقاء  من  منتهيا  العقد  واعتبار   ،  2007 ل�شنة   26 رقم  القانون 

الدعوى املو�شوعية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3781   

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شالمي - �ص م ع 
املنذر �شده / الفائز لتاأجري ال�شيارات واحلافالت - ذ م م 

املو�شوع : انذار �شداد مبلغ 55283.33 درهم 
حت�شل املنذر اليه على قر�ص �شراء �شيارة مببلغ 71453.05 درهم ، من النوع تويوتا كورول 2.0 
- �شالون لوحة رقم )B/89733( خ�شو�شي عجمان اللون ابي�ص موديل 2015 وتر�شد بذمته 

املبالغ املذكورة اعاله وقدرها مبلغ 55283.33 درهم مل يتم �شدادها
ننذركم بوجوب �شداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر وقدرها مبلغ 55283.33 درهم 

املتبقية يف  املبالغ  ، ويف حال عدم �شدادكم  الن��ذار  تاريخ ن�شركم لهذا  ا�شبوع من  وذل��ك خالل 
ذمتكم ل�شالح املنذر فان املنذر يلتم�ص اعمال ن�ص املادة )172( من قانون املعامالت التجارية 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3784   

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شالمي - �ص م ع 
املنذر �شده / الدروب لتاأجري ال�شيارات 

املو�شوع : انذار �شداد مبلغ 156081.90 درهم 
حت�شل املنذر اليه على قر�ص �شراء �شيارة مببلغ 241675.20 درهم ، من النوع ني�شان باترول 
    2015 موديل  لوؤلوؤي  ابي�ص  اللون  ال�شارقة  خ�شو�شي  )40064/ابي�ص(  رقم  لوحة  ا�شتي�شن   -

وتر�شد بذمته املبالغ املذكورة اعاله وقدرها مبلغ 156081.90 درهم مل يتم �شدادها 
ننذركم بوجوب �شداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر وقدرها مبلغ 156081.90 درهم 

املتبقية يف  املبالغ  ، ويف حال عدم �شدادكم  الن��ذار  تاريخ ن�شركم لهذا  ا�شبوع من  وذل��ك خالل 
ذمتكم ل�شالح املنذر فان املنذر يلتم�ص اعمال ن�ص املادة )172( من قانون املعامالت التجارية 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/57    ا�ضكالت مدنية  

مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 2016/1099 تنفيذ مدين لوقف الإجراءات 
التنفيذية

طالب الإعالن : م�شت�شكل : قا�شم حممد �شحادات 
القامة حمل  جمهول  امل��ه��دي   طعمه  ح�شن   -1  : �شده  امل�شت�شكل   : اع��اله   املطلوب 
مو�شوع الإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم الثالثاء   املوافق 2017/7/4  
يتوجب  والتي  اع��اله  ال�شكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�ضم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اعالن  متنازع �ضده بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/10  نزاع تعيني خربة جتاري 

�شتيت  �شاينا  م 2-  م  ذ  ���ص   - امل��ت��ط��ورة  ال�����ش��ن��اع��ات  ����ش���ده/1-  جم��م��وع��ة  امل��ت��ن��ازع  اىل 
القامة  م جمهويل حمل  م  ذ   - اي�شت  ميدل   - كوربوري�شن  كون�شرتاك�شن اجننريينغ 
مبا ان املتنازع/�شركة ميغنا للمقاولت وال�شيانة العامة وخدمات التنظيف - �ص ذ م م 
وميثله : عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي  قد اقام عليك الدعوى 
واتعاب  وامل�شايف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�ش�ص  خبري  ب��ن��دب  املطالبة 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/6/21  ال�شاعة 9.30 �ص مبكتب 
امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�ضم                                                

حماكم دبي

الت�ضويات الودية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/392  ا�ضتئناف عقاري    
اىل امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-اب��راه��ي��م اح��م��د اب��راه��ي��م ع��ل��ي  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /عبداهلل دروي�ص علي العمادي وميثله : خالد 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  بوج�شيم    �شعيد  حممد 
رقم : 2014/94عقاري كلي 2016/7/12  وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء   
 ch1.c.11 بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/7/25  
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/9 التما�س اإعادة نظر جتاري - ا�ضتئناف 

2-رم�شان  م   م  ذ  �ص   - امل�شانع  جتهيز  ملعدات  1-�شند�ص  �شدهم/  امللتم�ص  اىل 
م م 4-�شادق غالحم�شني  ذ  العامة - �ص  الفدك للتجارة  احمد رزجم��و 3- نور 
نعمتي جهرمي 5-بارت�ص ديب للتجارة - �ص ذ م م  6-�شيد عبا�ص رم�شان �شهيلي 
راه��دار ر�شائي  قد مت  امللتم�ص /حممود  ان  القامة مبا  مقدم جمهويل حمل 
بتاريخ  جت��اري  ا�شتئناف   2015/1527  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  التما�ص 
ال�شاعة 10.00  املوافق 2017/7/23   2017/4/16 وحددت لها جل�شه يوم الحد  
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/555  ا�ضتئناف جتاري   

حمل  جمهول  زاده  �شاحلي  اهلل  في�ص  1-جعفر  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة انفينيتي كوم للتجارة - �ص ذ م م وميثله 
بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف   احلكم  الكمايل   قد  : حممد علي عبداهلل 
لها جل�شه  وح��ددت    2017/3/19 بتاريخ  كلي  2016/778 جت��اري   : رق��م 
يوم الربعاء   املوافق 2017/7/26  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1244  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة واحة الحالم لقطع غيار ال�شيارات - �ص 
ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة روبرت بو�ص جي ام 
بي اج وميثله : �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي   قد ا�شتاأنف   احلكم 
    2016/8/15 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2015/796  : رقم  بالدعوى  ال�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/7/3  ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
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�سركة امللحة العربية املتحدة تختتم 
�سفقة الندماج مع هاباج - لويد 

•• دبي -وام: 

رحب مركز دبي املايل العاملي ام�ص بان�شمام �شركة هاباج - لويد الأملانية 
ق���درت قيمتها مبليارات  ال��ت��ي   � ان��دم��اج��ه��ا  اإجن���از �شفقة  اأع��ق��اب  اإل��ي��ه يف 
الدولرات � مع "�شركة املالحة العربية املتحدة امل�شجلة يف مركز دبي املايل 

العاملي.
�شركات  لإح��دى  الندماج  اأ�شخم عمليات  واح��دة من  ال�شفقة  وتعد هذه 
العربي مقرا لها على الإطالق  املركز ول�شركة تتخذ من منطقة اخلليج 
اإذ ي�شم اأ�شطول الكيان اجلديد اأ�شطول 230 �شفينة ذات اإيرادات جممعة 
�شحن  �شركات  خم�ص  اأك��رب  اإح���دى  لت�شبح  دولر  مليار   12 بنحو  تقدر 

بحري يف العامل.
وتاأ�ش�شت �شركة املالحة العربية املتحدة يف عام  1976 من قبل �شت دول 
الدول  ب��ني  معاهدة  مبوجب  ت�شكيله  مت  ق��ان��وين  ككيان  م�شاهمة  عربية 

املعنية.
ولت�شهيل �شفقة الندماج مت اأول نقل مقر �شركة املالحة العربية املتحدة" 
اإىل مركز دبي املايل العاملي حيث ت�شتفيد من خدمات جمموعة متنوعة 
ذات  امل�شتقلة  والكيانات  اخلا�شة  الأغ��را���ص  ذات  املتو�شطة  ال�شركات  من 

الأغرا�ص اخلا�شة املوجودة يف املركز.
التنفيذي ملركز دبي املايل العاملي يف ت�شريح  اأمريي الرئي�ص  وقال عارف 
اإحدى  املتحدة"  العربية  املالحة  �شركة  ان�شمام  ي�شرنا  اأم�ص  له  �شحايف 
العاملي ل  املايل  اأعمال مركز دبي  اإىل جمتمع  ال�شحن عامليا  اأب��رز �شركات 
�شيما مع اإعالن اندماجها الناجح مع �شركة هاباج - لويد كمنعطف مهم 

يف م�شريتها.
ي�شهده  ال��ذي  املت�شارع  التطور  بو�شوح  تعك�ص  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
املركز كمقر مف�شل لل�شركات على اختالف قطاعات عملها نظرا خلرباته 
الوا�شعة يف دعم ال�شركات ب�شفقات متويل مهيكلة ومبتكرة اإىل جانب اأنه 
وتنظيمي  قانوين  نظام  على  تقوم  لالأعمال  جاذبة  اإقليمية  من�شة  يوفر 
يراعي اأرقى واأف�شل املعايري الدولية مبا ميكن ال�شركات وامل�شتثمرين من 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الرئي�شة  النا�شئة  الأ���ش��واق  اأب��رز  اإىل  الو�شول 
واأفريقيا وجنوب اآ�شيا واغتنام الفر�ص املتاحة فيها لدعم حتقيق اأهدافهم 

يف جمالت اخت�شا�شاتهم.
واأكد اأمريي اأن مركز دبي املايل العاملي يوا�شل تاأدية دوره الفاعل يف تلبية 
مكانته  وتر�شيخ  املنطقة  املالية يف  لقطاع اخلدمات  املتنامية  الحتياجات 

كمركز مايل اإقليمي مف�شل لدى ال�شركات الدولية الطموحة.

امل�سرف املركزي يعقد 
اجتماعه الرابع ل�سنة 2017 

•• اأبوظبي-وام:

 2017 اإدارة امل�شرف املركزي خالل اجتماعه الرابع ل�شنة  وافق جمل�ص 
النظام  على  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكندي  حممد  خليفة  معايل  برئا�شة 
املقرتح من دائرة العمليات النقدية واإدارة الحتياطيات ب�شاأن حتديد �شعر 
بعد اإدخال   «  EIBOR « الفائدة لالإقرا�ص ما بني البنوك يف الإمارات

بع�ص التعديالت عليه ووجه املجل�ص باتخاذ اخلطوات الالزمة للتطبيق.
اأبوظبي .. معايل  ح�شر الجتماع الذي عقد يف مقر امل�شرف املركزي يف 
را�شد  م��ب��ارك  وم��ع��ايل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  امل��اج��د  جمعة  خ��ال��د 
يون�ص   .. الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ال�شعادة  واأ���ش��ح��اب  املحافظ  املن�شوري 
الطاير وحمد  اأحمد  بالعمى وخالد  �شامل  اخل��وري وخالد حممد  حاجي 
الفال�شي  زاي��د  ب��ن  علي  حممد  �شعادة  م��ن  ك��ل  وح�شور  بوعميم  م��ب��ارك 
من  وجمموعة  املحافظ  م�شاعد  ال�شام�شي  ه��ادف  و�شيف  املحافظ  نائب 
املتعلقة  الأنظمة  على  املجل�ص  واف��ق  كما  امل��رك��زي.  امل�شرف  موظفي  كبار 
اإدارة  اقرتحتها  التي  ال�شمعة  وخماطر  واملحا�شبية  الت�شغيلية  باملخاطر 
للم�شرف  املوؤ�ش�شية  تنفيذ مبادرة احلوكمة  اإطار  املخاطر والن�شباط يف 
اخلطة  م��ع  لتتنا�شب  التعديالت  بع�ص  ب��اإج��راء  املجل�ص  ووج��ه  امل��رك��زي. 

الت�شغيلية للم�شرف املركزي واتخاذ اخلطوات الالزمة للتنفيذ.
وا�شتعر�ص املجل�ص الطلبات املقدمة من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 
ح�شب  لل�شروط  امل�شتكملة  الطلبات  على  واف��ق  حيث  ال��دول��ة  يف  العاملة 
واطلع  ح��دة.   على  ن�شاط  بكل  واخلا�شة  بها  املعمول  والأنظمة  القانون 
املركزي  للم�شرف  املقرتح  اجلديد  واملحا�شبي  امل��ايل  النظام  على  املجل�ص 
واعتمده. وا�شتكمل املجل�ص مناق�شة باقي املو�شوعات املدرجة على جدول 

اأعماله واملو�شوعات الأخرى امل�شتجدة واتخذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

ارتفاع عدد اجلمعيات العمومية 
املنعقدة اىل 149 خلل 2016

•• اأبوظبي -وام:

 149 نحو   2016 ال��ع��ام  خ��الل  املنعقدة  العمومية  اجلمعيات  ع��دد  بلغ 
عمومية لل�شركات امل�شاهمة العامة املدرجة يف �شوقي اأبوظبي ودبي املاليني 
املالية  الأوراق  هيئة  عن  ال�شادرة  الر�شمية  الإح�شائيات  بح�شب  وذل��ك 
الذي يجمع بني كل  ال�شنوي  اللقاء  العمومية  وال�شلع. ومتثل اجلمعيات 
من م�شاهمي ال�شركات وجمال�ص اإداراتها ومدققي ح�شاباتها وذلك للنظر 
ال�شركات ومركزها املايل عن كل عام ومناق�شة ميزانياتها  يف ن�شاط هذه 

العمومية وانتخاب اأع�شاء جمال�ص اإداراتها .
تنامي  الأخ��رية  ال�شنوات  لوحظ يف   : وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  وقالت 
اجلمعيات  يف  وواج��ب��ات��ه��م  بحقوقهم  يتعلق  فيما  امل�شاهمني  ب��ني  ال��وع��ي 
العمومية، وقد ظهر ذلك جليا من خالل مناق�شاتهم مع اأع�شاء جمال�ص 
الدارات اأثناء انعقاد هذه اجلمعيات المر الذي اأدى يف كثري من الحيان 
اإىل تعديل القرارات ال�شادرة عن اجلمعيات مبا يتفق مع ما يراه امل�شاهمون 

ويحقق م�شاحلهم .
الدور  ه��ذا  تعزيز  �شاهمت يف  التي  الأم���ور  اأب���رز  م��ن  اأن  الهيئة  واأ���ش��اف��ت 
الرتاكمي  ال�شري  الت�شويت  لنظام  وتطبيقها  الهيئة  دع��م  للم�شاهمني 
اإمكانية  ومنحهم  امل�شاهمني  من  الأقلية  حقوق  حماية  يف  �شاعد  وال��ذي 

احل�شول على مقاعد يف جمال�ص الإدارات.

%  م�ساهمة �سناعة املركبات وهياكل العربات يف ناجت ال�سناعات التحويلية براأ�ض اخليمة  10.9
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ن�شبة  اأن  راأ�����ص اخل��ي��م��ة  غ��رف��ة  اأع��ل��ن��ت 
وهياكل  امل���رك���ب���ات  ���ش��ن��اع��ة  م�����ش��اه��م��ة 
عربات النقل بلغت 10.9 % من حجم 
بالإمارة،  التحويلية  ال�شناعات  ان��ت��اج 
الغرفة،  اأ�شدرتها  درا���ش��ة  يف  ذل��ك  ج��اء 
ب���ي���ان���ات من  اإىل  ال���درا����ش���ة  وا���ش��ت��ن��دت 
ال�شناعة،  ه���ذه  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ش��رك��ات 
التنمية  دائ���رة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  والبيانات 
القت�شادية ودائرة اجلمارك وعن غرفة 
راأ�ص اخليمة. وقال الدكتور اأحمد را�شد 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  ال�شميلي، 
الأعمال  وت��ط��وي��ر  التجارية  اخل��دم��ات 
اأن الإم��ارة داأبت  يف غرفة راأ���ص اخليمة 
القيمة  ذات  امل�����ش��اري��ع  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
القت�شادية  واجل��دوى  العالية  امل�شافة 
احلقيقية، حيث بلغ حجم الإنتاج الكلي 
العربات  وه��ي��اك��ل  امل���رك���ب���ات  ل�����ش��ن��اع��ة 
 %  10.9 بن�شبة  دره���م  مليون   814
التحويلية  ال�شناعات  ناجت  اإجمايل  من 
التي  امل�شافة  القيمة  وبلغت  ل��الإم��ارة، 
مليون   370 ال�����ش��ن��اع��ة  ه���ذه  ول��دت��ه��ا 
اإنتاج  ح��ج��م  م��ن   45% بن�شبة  دره����م 
الفعلي  الإن��ت��اج  وب��ل��غ  ال��ك��ل��ي،  ال�شناعة 
املركبات  �شناعة  يف  العاملة  لل�شركات 
وعربات النقل 3،736 مركبة خمتلفة 
بالإ�شافة اإىل  17،750 مرت مربع من 
النقل  ع��رب��ات  واأب����واب  و�شناديق  غ��رف 
 ،2016 ل��ع��ام  ال�شركات  بيانات  ح�شب 
الق�شوى  الإنتاجية  الطاقة  اأن  يف حني 

مركبة   7،790 ح��وايل  تبلغ  لل�شركات 
 126،360 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خم��ت��ل��ف��ة 
واأبواب  و�شناديق  غرف  من  مربع  مرت 
قيمتها  ت���ق���در  ح���ي���ث  ال���ن���ق���ل،  ع����رب����ات 
م��ل��ي��ار ومئتان  ي���ق���ارب  م���ا  الإج��م��ال��ي��ة 
ح�شب  دره���م،  مليون  و�شبعون  واأرب��ع��ة 
العاملة  لل�شركات  الت�شميمية  الطاقات 
قدرة  على  ي��دل  ال�شناعة، مم��ا  ه��ذه  يف 
الطلب  ح��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ات 
امل���ت���زاي���دة ع��ل��ى الأن�������واع امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
املركبات وهياكل العربات التي ت�شنعها. 

اأن����ه ع��ن��د احلديث  واأ����ش���اف ال�����ش��م��ي��ل��ي 
وهياكل  املركبات  �شناعة  م�شاهمة  عن 
فقد  لالإمارة  املحلي  الناجت  يف  العربات 
بلغت ن�شبة م�شاهمة اإجمايل اإنتاج هذه 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   2.9% ال�����ش��ن��اع��ة 
م�شاهمة  ن�شبة  بلغت  حني  يف  ل��الإم��ارة، 
�شناعة  ول��دت��ه��ا  ال��ت��ي  امل�شافة  القيمة 
 1.3% النقل  عربات  وهياكل  املركبات 
من اإجمايل الناجت املحلي لالإمارة الأمر 
الذي يوؤكد على الدور املهم الذي تلعبه 
هذه ال�شناعة كاأحد ال�شناعات الرائدة 

الناجت  قطاعات  �شمن  للدخل  وامل��ول��دة 
املحلي الإجمايل لإمارة راأ�ص اخليمة.

وقال عا�شم بني فار�ص، باحث اقت�شادي 
اإجمايل  اأن  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ص  ب��غ��رف��ة  اأول 
بلغ  ال�شناعة  لهذه  الإن��ت��اج  م�شتلزمات 
دره��م، يف حني  مليون   444 يقارب  ما 
ال�شناعة  يف  العاملة  ال��ق��وى  حجم  بلغ 
ن�شبة  وب��ل��غ��ت  ع���ام���ل،   968 م���ن  اأك����ر 
اإج���م���ايل  م����ن   54.7% ال���������ش����ادرات 
امللفت  النمو  اأن  كما  ال�شناعة،  مبيعات 
يف  واملتمثل  ال�شناعة  ل��ه��ذا  وامل��ت��وا���ش��ل 

فيها  العاملة  ال�شركات  مبيعات  زي���ادة 
�شنوات  ث����الث  خ����الل   27% ب��ن�����ش��ب��ة 
ف���ق���ط، ح��ي��ث ب��ل��غ ح��ج��م م��ب��ي��ع��ات هذه 
العام  دره�����م  م��ل��ي��ون   534 ال�����ش��ن��اع��ة 
املا�شي. واأ�شاف عا�شم اأن اإجمايل قيمة 
امل�����ش��ادر املحلية بلغ  امل���واد الأول��ي��ة م��ن 
ن�شبته  دره��م مب��ا  132 مليون  ح��وايل 
%30 م��ن امل����واد الأول���ي���ة ال��داخ��ل��ة يف 
كما  العربات،  وهياكل  املركبات  �شناعة 
�شكلت املواد الرئي�شية اجلزء الأكرب من 
النقل  عربات  وهياكل  املركبات  �شناعة 
حيث بلغت قيمتها حوايل 400 مليون 
درهم وبن�شبة %91 من اإجمايل املواد 
ال�شناعة، يف حني  ال��داخ��ل��ة يف  الأول��ي��ة 
ال��ث��ان��وي��ة ما  الأول��ي��ة  امل���واد  بلغت قيمة 
ي���ق���ارب 40 م��ل��ي��ون دره����م و���ش��ك��ل��ت ما 

ن�شبته %9 من اإجمايل املواد الأولية.
التعريف  اإىل  ال���درا����ش���ة  ه����ذه  ت���ه���دف 
النقل  وهياكل عربات  املركبات  ب�شناعة 
ك��اإح��دى ال�����ش��ن��اع��ات ال���رائ���دة يف اإم���ارة 
ا�شتعرا�ص  خ����الل  م���ن  اخل��ي��م��ة  راأ������ص 
ال�شناعة، وعمليات  اأهم خ�شائ�ص هذه 
الإن�����ت�����اج وحجم  وم����راح����ل  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
التعريف  اإىل  تهدف  كما  ال�شتثمارات، 
الرئي�شية  وامل�����ش��ان��ع  ال�����ش��رك��ات  ب���اأه���م 
واأعداد القوى العاملة يف هذه ال�شناعة 
امل�شانع،  ل��ه��ذه  الإن��ت��اج��ي��ة  وال��ط��اق��ات 
م���ن مبيعات  ال��ف��ع��ل��ي  الإن����ت����اج  وح���ج���م 
اإىل  امل�����ش��درة  اأو  املحلية  ���ش��واء  امل�شانع 
واإىل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  دول جم��ل�����ص 

باقي اأنحاء العامل.

دبي للعقارات تد�سن اأحدث مرا�سيها الع�سرية �سمن م�سروع مرا�سي اخلليج التجاري

الأوىل  املرحلة  تكتمل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
م��ن امل��ر���ش��ى يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن عام 
ر�شيفاً   157 ت�شم  و���ش��وف   2017
اإىل  اأمتار  ثمانية  بني  تتفاوت  باأحجام 
بجميع  جت��ه��ي��زه��ا  و���ش��ي��ت��م  م����رتاً   35
املرافق الأ�شا�شية التي يحتاجها مالكو 
القوارب وفق اأعلى املعايري الدولية، مبا 

يف ذلك مياه ال�شرب واإم��دادات الطاقة 
وال�شرف ال�شحي واملجاري.

وقال عبداهلل لحج، الرئي�ص التنفيذي 
اليوم  “ن�شهد  للعقارات:  دبي  ملجموعة 
ب��ارزاً يف تطوير مرا�شي اخلليج  معلماً 
التجاري، وهو دليل على التزامنا باإن�شاء 
وج���ه���ات ت��وف��ر جت����ارب ف���ري���دة تواكب 

منط احلياة املقيمني وال��زوار على حد 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شاهم  وه���ذا  ���ش��واء، 
و�شوف  ع��امل��ي��ة.  �شياحية  ك��وج��ه��ة  دب���ي 
مرا�شي  يف  اجل��دي��د  امل��ر���ش��ى  ي�شتفيد 
اأحدث  من  لالأعمال  التجاري  اخلليج 
والهند�شة  البناء  جم��ال  يف  ال��ت��ط��ورات 
�شيمنح  املحدد، مما  املوعد  لإجن��ازه يف 

•• دبي-الفجر: 

الرائدة  ال�شركة  للعقارات،  دبي  اأعلنت 
واإدارة  ال���ع���ق���اري  ال��ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف 
الأ����ش���ول ال��ع��ق��اري��ة يف دب����ي، ع���ن بدء 
اخلليج  م���را����ش���ي  م�������ش���روع  يف  ال��ع��م��ل 
ت��د���ش��ني اول  ال��ت��ج��اري اجل���دي���د. ومت 
بح�شور  املنا�شبة  بهذه  احتفاًل  مر�شى 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  لح�����ج،  ع���ب���داهلل 
متنزه  يف  ل���ل���ع���ق���ارات  دب�����ي  مل��ج��م��وع��ة 

مرا�شي اخلليج التجاري.
يف مايو 2016، اأطلقت دبي القاب�شة و 
جمموعة دبي للعقارات م�شروع مرا�شي 
اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري ال����ذي ت��ب��ل��غ قيمته 
اإم����ارات����ي، و ه��و م�شروع  م��ل��ي��ار دره����م 
الواجهة  ع��ل��ى  ال���ش��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��دد 
امل�����ش��اري��ع املرتقبة  اأب����رز  اأح���د  امل��ائ��ي��ة و 
وجهة  اأول  يقدم  حيث  للعقارات  لدبي 
يف  العائمة  واملطاعم  وامل��ن��ازل  لليخوت 
املنطقة. وميتد م�شروع مرا�شي اخلليج 
املائية،  ال��ت��ج��اري على ط��ول ق��ن��اة دب��ي 
رئي�شية  م��ن��اط��ق  ث����الث  م���ن  وي��ت��ك��ون 
والر�شيف  واملتنزه  املر�شى  هي  مميزة، 
اإجمايل  ب�شكل  ي�شتوعب  ال���ذي  امل��ائ��ي 
وجهة  اأول  يجعله  مم��ا  ق����ارب،   800

متخ�ش�شة لليخوت يف املنطقة.

امل��دي��ن��ة ب��ع��داً ج���دي���داً لأمن����اط احلياة 
الع�شرية ويوفر وجهة بحرية مميزة«. 
التجاري  اإن�شاء مرا�شي اخلليج  و�شيتم 
املتطورة،  �شيفلك�ص  تقنية  با�شتخدام 
مما يجعله اأحد اأوائ��ل املرا�شي يف دولة 
التقنية  ه��ذه  ت�شتخدم  التي  الم����ارات 
وت�شمن  للبيئة.  وال�شديقة  املبتكرة 
هذه التقنية ر�شواً اآمناً للقوارب حتى يف 
اأ�شواأ الأح��وال اجلوية، حيث يقوم هذا 
التنظيم  وذات���ي  واآم���ن  امل�شتقر  النظام 
بالرتفاع و النخفا�ص على نحو �شل�ص 

مع تغري من�شوب املياه.
التجاري  اخل���ل���ي���ج  م���را����ش���ى  وي����وف����ر 
على  خالبة  اإطاللة  نوعه  من  الفريد 
الوحيد  املر�شى  وه��و  دب��ي،  اأف��ق مدينة 
العنا�شر  ب��ني  ال��ذي يجمع  الإم����ارة  يف 
اأ�شجار النخيل  الطبيعية من املياه مع 
التي توفر مناظر  والنباتات اخل�شراء 

خالبة على طول املم�شى.
التجاري مكوناً  وميثل مرا�شي اخلليج 
اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف خ��ط��ة ت��ط��وي��ر ق���ن���اة دبي 
امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت اأي��ق��ون��ة فريدة 
تعك�ص تاريخ هذه املدينة وهويتها. كما 
وا�شعة  �شيارات  م��واق��ف  امل�شروع  يوفر 
للعائالت  م��ث��ال��ي��ة  وج��ه��ة  يجعله  مم��ا 

والزوار.

دولرا للربميل �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة   46.93

اإعمار لل�سيافة وجبل عمر للتطوير توقعان اتفاقية اإدارة فندق جديد من »العنوان« يف مكة املكرمة

•• دبي-وام: 

خلام  الآج���ل  العقد  ت�شوية  �شعر  خ�شر 
لدى   � املقبل  اأغ�شط�ص  ت�شليم   � ع��م��ان 
ام�ص  للطاقة  دب���ي  ب��ور���ش��ة  يف  ت��داول��ه 
الواحد  للربميل  اأمريكي  دولر   0.61
مقارنة ب�شعر ت�شويته اأم�ص الول ليبلغ 
 12:30 ال�شاعة  عند  دولر   46.93
بتوقيت   08:30 امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 

غرينت�ص .
اأول  � وهي  وتهدف بور�شة دبي للطاقة 
بور�شة دولية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
ل��ع��ق��ود ال��ط��اق��ة الآج���ل���ة وال�����ش��ل��ع � اإىل 
واملتداولني  النفط  اإنتاج  �شركات  تزويد 
تقع  التي  بالأ�شواق  املهتمني  والعمالء 
باأ�شعار تت�شم بال�شفافية  �شرق ال�شوي�ص 

للنفط اخلام .
وت���ع���د ال���ب���ور����ش���ة م��ن��ذ اف��ت��ت��اح��ه��ا عام 

املتخ�ش�شة  البور�شات  اإح��دى   2007
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل واأ���ش��ب��ح عقدها 
العقد الآج��ل خل��ام عمان  الرئي�ص وه��و 
اخلام  للنفط  موثوقية  الأك���ر  امل��ع��ي��ار 
ت�����ش��ه��د منوا  ال��ت��ي  ال�����ش��وق  اإىل  امل��ت��ج��ه 
التي  والأداة  ال�����ش��وي�����ص  ���ش��رق  ���ش��ري��ع��ا 
الآ�شيوية  امل��ن��ط��ق��ة  اق��ت�����ش��ادات  تعك�ص 
ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف 
العامل من حيث الت�شليم الفعلي وثالث 

العامل  يف  اخل���ام  للنفط  �شعري  معيار 
واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم 

ت�شديره من عمان ودبي .
كافة  للطاقة يف  دبي  بور�شة  وت�شتخدم 
الإلكرتونية  الأن��ظ��م��ة  اأرق����ى  اأع��م��ال��ه��ا 
اإليها انطالقا من  التي ميكن الو�شول 
اأكر من 20 منطقة منها املراكز املالية 
والوليات  واأوروب������ا  اآ���ش��ي��ا  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة 

املتحدة .
املايل  دب��ي  مركز  داخ��ل  البور�شة  وتقع 
ال��ع��امل��ي � وه���و م��ن��ط��ق��ة م��ال��ي��ة ح���رة مت 
اإن�شاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة 
� وتخ�شع اإىل  الإمارات العربية املتحدة 
قوانني �شلطة دبي للخدمات املالية كما 
التداولت  جميع  و�شمان  مقا�شة  تتم 
لبور�شة  ت��اب��ع��ة  خ����الل جم��م��وع��ة  م���ن 

�شيكاغو التجارية.
م�شروع  للطاقة  دب��ي  بور�شة  اأن  يذكر 
و�شندوق  القاب�شة  دب��ي  ب��ني  م�شرتك 
بور�شة  وجمموعة  العماين  ال�شتثمار 
�شيكاغو التجارية كما متتلك موؤ�ش�شات 
يف  متخ�ش�شة  و���ش��رك��ات  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة 
غولدمان  منها  ال��ط��اق��ة  ع��ق��ود  ت����داول 
ومورغان  م���ورغ���ان  ب���ي  وج����ي  ���ش��اك�����ص 
اإنرجي  وكونكورد  وفيتول  و�شل  �شتانلي 

اأ�شهما فيها .

•• الريا�س-دبي-وام: 

للتطوير”  ع��م��ر  ج��ب��ل  “�شركة  اأع��ل��ن��ت 
اأن��ه��ا اخ���ت���ارت العالمة  ال�����ش��ع��ودي��ة ام�����ص 
واملنتجعات”  للفنادق  “العنوان  التجارية 
 � لل�شيافة”  اإعمار  “جمموعة  ل�  التابعة 
ومقرها دبي � لت�شغيل م�شروعها الفندقي 
اجلديد يف مدينة مكة املكرمة حيث متثل 
مل�شاريع  الأوىل  النطالقة  اخلطوة  ه��ذه 
“العنوان للفنادق واملنتجعات” يف اململكة 
افتتاح  امل��ق��رر  وم��ن  ال�����ش��ع��ودي��ة.  العربية 
فندق “العنوان مكة - جبل عمر” يف عام 

2019 حيث يقع على بعد اأقل من 500 
ويتاألف  ال�شريف  امل��ك��ي  احل���رم  ع��ن  م��رت 
ارتفاعا �شمن  الأعلى  وهو  ت��واأم  برج  من 
الوا�شل  الربج  يعد  كما  الرئي�ص  امل�شروع 
بني الربجني من املالمح العمرانية التي 

تري الطابع الب�شري املميز للم�شروع.
وذك���ر ب��ي��ان م�����ش��رتك ���ش��در ع��ن �شركتي 
“جبل عمر للتطوير” و”اإعمار العقارية” 
ووزع يف ك��ل م��ن ال��ري��ا���ص ودب���ي يف نف�ص 
ل�  الإجمالية  البناء  م�شاحة  اأن   � التوقيت 
مليوين  نحو  تبلغ  عمر”  جبل  “م�شروع 
�شكنية وفنادق  مرت مربع وي�شم وحدات 

اإ�شافة  جت��اري��ة  وم��راف��ق  ت�شوق  وم��راك��ز 
ولفت  املتكاملة.  واخلدمات  امل�شاجد  اإىل 
عمر”  ج��ب��ل   - م��ك��ة  “العنوان  اأن  اإىل 
على  املتنامي  الطلب  تلبية  يف  �شي�شاهم 
�شتتوىل  حيث  مكة  يف  ال��ف��اخ��رة  الإق��ام��ة 
اإدارة  واملنتجعات”  ل��ل��ف��ن��ادق  “العنوان 
يبلغ  ال��ت��ي  الفندقية  والأج��ن��ح��ة  ال��غ��رف 
عددها 1490 مبا ي�شمل اأي�شا الوحدات 
بن  يا�شر  وق���ال  احل���ر.  للتملك  امل��ت��وف��رة 
في�شل ال�شريف الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 
“جبل عمر للتطوير” يف ت�شريح �شحايف 
اأكرب  من  يعد  عمر”  “جبل  اإن  اليوم  له 

وميتاز  الإط����الق  على  ال�شركة  م�شاريع 
املكرمة  م��ك��ة  م��دي��ن��ة  ق��ل��ب  يف  مب��وق��ع��ه 
وميثل رافدا لأهداف ال�شركة الرامية اإىل 
املجاورة  للمناطق  التحتية  البنى  تطوير 
ل��ل��ح��رم امل��ك��ي ال�����ش��ري��ف وخ��دم��ة �شيوف 
“جبل عمر  اأن  بيت اهلل احل��رام. واأ�شاف 
العنوان مكة -  مل�شروع  اأرادات  للتطوير” 
جبل عمر اأن يحمل عالمة جتارية مميزة 
ليقدم خدمات �شيافة ا�شتثنائية اإذ اأثبتت 
خربتها  واملنتجعات”  للفنادق  “العنوان 
يف اإدارة امل�شاريع العاملية الفاخرة متعددة 
ذات  التجارية  وعالمتها  ال�شتخدامات 

ح�����ش��ور ق����وي يف امل��ن��ط��ق��ة الأم������ر ال���ذي 
تن�شجم  �شيافة  بتجربة  �شيوفنا  �شيزود 
2030 التي  اأه��داف روؤي��ة ال�شعودية  مع 
الدينية  للتجارب  ال��رتوي��ج  على  ت�شجع 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. وق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د العبار 
العقارية”  “اإعمار  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
للفنادق  العنوان  تو�شع  ن�شهد  اأن  ي�شرفنا 
واملنتجعات اإىل اململكة العربية ال�شعودية 
�شركة  م��ع  املهم  الإداري  العقد  ه��ذا  ع��رب 
م�شروع  خ��الل  وم��ن  للتطوير  عمر  جبل 
املجاور  عمر”  ج��ب��ل   - م��ك��ة  “العنوان 

للحرم املكي ال�شريف .
امل�����ش��روع �شيحظى  ب���اأن  واأع����رب ع��ن ثقته 
كافة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن  ال����زوار  باهتمام 
املوقع  ت�شمل  التي  القيمة  مزاياه  بف�شل 
التي  امل���ت���ك���ام���ل���ة  واخل�����دم�����ات  امل�����رك�����زي 
خمتلف  على  ال�شيوف  احتياجات  تلبي 
هارني�ص  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  واأك������د  امل�����ش��ت��وي��ات. 
اإعمار  ل�����م��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  لل�شيافة 
ال���ت���ي تتطلع  اأه�����م ال���وج���ه���ات  ت��ع��د م���ن 
عالماتها  ح�شور  تعزيز  اإىل  املجموعة 

التجارية فيها.
وافاد باأن م�شروع جبل عمر ميتاز بت�شميمه 
التي  املتكاملة  ومرافقه  الفريد  املعماري 
مكة  اإىل  امل��ت��واف��دي��ن  ال���زوار  �شت�شتقطب 
املكرمة للحج اأو العمرة اإ�شافة اإىل املزايا 
املتنوعة التي يقدمها للم�شتثمرين اأي�شا. 
وتبلغ م�شاحة الغرفة الفندقية 40 مرتا 
الأجنحة على م�شاحة  بينما متتد  مربعا 
م�شاحة  ت�شل  ح��ني  يف  مربعا  م��رتا   59
مربعا.  مرتا   390 اإىل  الرئا�شي  اجلناح 
اآلف  ثالثة  من  اأك��ر  تخ�شي�ص  و�شيتم 
مرت مربع داخل الفندق لردهتني ت�شمان 
املقاهي واملتاجر كما �شيحت�شن “العنوان 
مطعمني  اأي�������ش���ا  عمر”  ج���ب���ل   - م���ك���ة 
قاعات  و���ش��ت  امل��دخ��ل  يف  وم��ق��اه  رئي�شني 
اإ�شافة  لالأعمال  ومركزين  لالجتماعات 

اإىل مركزين للياقة البدنية. 
“العنوان مكة - جبل عمر”  كما ي�شمن 
مع  للتنقل  ك��ب��رية  ت�����ش��ه��ي��الت  ل�����ش��ي��وف��ه 
احلرمني  قطار  ملحطة  املرتقب  الفتتاح 
ال�شريع الذي يربط مكة املكرمة باملدينة 
امل��ل��ك عبداهلل  امل��ن��ورة ع��رب ج��دة ومدينة 

القت�شادية. 



29

املال والأعمال

اأ�سواق املال الإماراتية توا�سل جني الأرباح 
•• اأبوظبي-وام: 

وا�شلت اأ�شواق املال الإماراتية حركتها الإيجابية لليوم الثالث على التوايل 
وذلك رغم عمليات جني الرباح الطبيعية التي تعر�شت لها �شريحة من 

الأ�شهم القيادية التي �شجلت ارتفاعا قويا منذ يوم الأحد املا�شي.
بالغا   0.26% بن�شبة  مكا�شبه  من  امل��ايل  دب��ي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر  وع��زز 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر  اأغلق  نقطة يف حني   3450

على انخفا�ص طفيف مل تتجاوز ن�شبته %0.04 عند 4535 نقطة .
وتوا�شل الدعم يف �شوق دبي املايل من ا�شهم بع�ص ا�شهم العقار اىل جانب 
من  العقار  قطاع  متكن  العا�شمة  �شوق  ،ويف  واخل��دم��ات  ال�شلع  قطاعي 

التما�شك بع�ص ال�شيء رغم �شغوط جني الرباح التي تعر�ص لها.
وكان �شهم اعمار املدرج يف �شوق دبي املايل اغلق عند 7.90 درهم مقارنة 
ال�شهم حمافظا على  ال�شابق ومع ذلك ما زال  اليوم  7.91 دره��م يف  مع 
اليه  التح�شن  ع���ودة  مب��ج��رد  دراه���م   8 ح��اج��ز  تخطي  يف  وفر�شته  ق��وت��ه 
2.55 درهم وك�شب �شهم  .وبعك�ص ذلك فقد ارتفع �شهم اعمار مولز اىل 

ارابتك نحو %2 بالغا 0.781 درهم .
و�شهد �شهم دانة غاز املدرج يف ابوظبي ن�شاطا كبريا وجتاوزت قيمة ال�شيولة 

املتداولة عليه 122 مليون درهم رغم اغالقه عند م�شتوى 68 فل�شا.
وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن املوؤ�شرات العامة يف �شوقي اأبوظبي ودبي املاليني 
حافظت على متا�شكها يف جل�شة اليوم قبل الخري من تعامالت الأ�شبوع 
،معربني عن اعتقادهم باأن العديد من الأ�شهم يف طريقها لت�شجيل املزيد 
من التح�شن يف اأ�شعارها. وعلى �شعيد ال�شيولة فقد بلغت قيمة ال�شفقات 
املربمة يف ال�شوقني 720 مليون درهم وعدد الأ�شهم املتداولة 622 مليون 
�شهم نفذت من خالل 7082 �شفقة. وارتفعت ا�شعار ا�شهم 24 �شركة من 
اأ�شعار  انخفا�ص  مقابل  يف  ام�ص  تداولها  جرى  �شركة   69 ا�شهم  اجمايل 

اأ�شهم 27 �شركة وحمافظة اأ�شهم 18 �شركة على م�شتوياتها ال�شابقة .

ارتفاع اأ�سعار �سلة خامات
» اأوبك « اإىل 46.01 دولرا

•• فيينا-وام: 

ارتفعت اأ�شعار �شلة خامات منظمة الدول امل�شدرة للنفط “اأوبك” ال� 13 
اأم�ص الأول الثالثاء اإىل 46.01 دولر للربميل مقارنة ب�شعر اليوم الذي 

قبله الذي و�شل اإىل 45.93 دولرا للربميل.
وت�شم �شلة خامات “ اأوبك “ - التي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة الإنتاج 
- الأنواع التالية .. خام مربان الإماراتي وخام مزيج �شحارى اجلزائري 
والإيراين الثقيل والب�شرة اخلفيف العراقي وخام الت�شدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�شدر 
م��رياي وجريا�شول  الفنزويلي  واخل��ام  ال�شعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

ب�عة اخل�سروات : اأرب�حن� قليلة واملزارعون يحددون الأ�سع�ر 

امل�ستهلكون يقولون : اخل�سروات متوفرة ..  
لكن الباعة ي�ساعفون الأ�سعار 

»القت�ساد« و»الطريان املدين« و»الأوراق املالية وال�سلع« و»التاأمني« حتتفل بيوم »زايد للعمل الإن�ساين«
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب 
اهلل ثراه من خالل عر�ص حمطات من 
للعطاء  عنوانا  كان  اإذ  العطرة  �شريته 

ومنبعا للجود والإيثار.
ت��ن��ظ��ي��م معر�ص  امل��ل��ت��ق��ى  ���ش��م��ل  ك���م���ا 
روح  ان�شجاما مع  املنتجة  الأ�شر  لدعم 
وتوجهات  الإن�����ش��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم 
الدولة يف عام اخلري حيث �شم ت�شكيلة 
من�شوجات  م��ن  املنتجات  م��ن  متنوعة 
خمتلف  من  يدوية  ومنتجات  وعطور 

اإمارات الدولة.
وق����ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ص امل��ن�����ش��وري يف 
“زايد  ي��وم  اإن  امللتقى  خ��الل  ل��ه  كلمة 
للعمل الإن�شاين” يوم م�شهود للعطاء 
رحيل  ذك����رى  ي�����ش��ادف  اإذ  ال���دول���ة  يف 
رجل عظيم يف تاريخ اأمتنا بل يف تاريخ 
ال��ع��امل ب��اأ���ش��ره ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذه الأي���ام 
الهجرية الف�شيلة رحل عنا والد الأمة 
و�شانع جمدها املغفور له ال�شيخ زايد 

•• دبي-وام:

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الق��ت�����ش��اد  وزارة  نظمت 
والهيئة  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة 
العامة للطريان املدين وهيئة التاأمني 
ملوظفي  رم�شانيا  ملتقى  ام�ص  دبي  يف 
اجلهات الأربع بح�شور معايل املهند�ص 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ���ش��ع��ي��د امل��ن�����ش��وري وزير 

القت�شاد.
وجاء تنظيم امللتقى يف مبادرة م�شرتكة 
ب����ني ال���������وزارة وال���ه���ي���ئ���ات الحت����ادي����ة 
ي��راأ���ش��ه��ا م��ع��ايل وزي���ر القت�شاد  ال��ت��ي 
للعمل  زاي���د  “يوم  ب���  لالحتفاء  وذل���ك 
الإن�شاين” الذي ي�شادف التا�شع ع�شر 
م��ن �شهر رم�����ش��ان م��ن ك��ل ع��ام ذكرى 
بن  زاي��د  ال�شيخ  الدولة  موؤ�ش�ص  رحيل 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
الفاعليات  م���ن  ع����ددا  امل��ل��ت��ق��ى  و���ش��ه��د 
والفقرات املتنوعة �شملت ا�شتذكار ماآثر 

بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل وطيب 
ثراه.

واأ�شاف اأن ال�شيخ زايد رحمه اهلل �شرب 
الإيثار وحب اخلري  على  الأمثلة  اأروع 
بذل اجلهد وم�شاعفة  يتوان عن  ومل 
العظيم  حلمه  لتحقيق  والعمل  اجل��د 
وتوحيد  الأم�������ة  ه�����ذه  ���ش��م��ل  ب��ج��م��ع 
الإم�����ارات  دول���������ة  راأت  ح��ت��ى  كلمتها 
العربية املتحدة النور على يديه وعلى 
اهلل  رحمه�م  املوؤ�ش�شني  اإخوان������ه  ي��دي 

جميعا.
اليوم  الدولة  اأن  اإىل  املن�شوري  واأ�شار 
اأثبتت  التي  الر�شيدة  قيادتها  ظل  يف   �
توا�شل   � �شلف  خل��ري  خلف  خ��ري  اأن��ه��ا 
تتابع  حيث  ال�شتثنائية  امل�شرية  تلك 
�شريعة  ب���وت���رية  وت��ق��دم��ه��ا  ن��ه�����ش��ت��ه��ا 
ت��ق��دمي منوذج  يف  م��ن خاللها  جنحت 
م�شتوى  ع���ل���ى  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  ت���ن���م���وي 

العامل.

ولفت اإىل اأن املغفور له ال�شيخ زايد ر�شخ 
قيم اخلري والعطاء يف جذور جمتمعنا 
واتخذ منها عنوانا ومنهجا يف القيادة 
اأنحاء  جميع  اإىل  اإح�شانه  و�شل  حتى 
ال���ع���امل وج��ع��ل��ت ���ش��ريت��ه ال��ع��ط��رة من 
دول���ة الإم�����ارات حم��ط��ة ع��امل��ي��ة للعمل 

اخلريي والإن�شاين.
واأكد معاليه اأن الحتفاء بذكرى رحيله 
خالل العام احلايل “عام اخلري” ياأتي 
لنجدد فيه العهد للراحل الكبري باتباع 
وتر�شيخ  والإي���ث���ار  ال��ع��ط��اء  ���ش��ريت��ه يف 
م��ك��ان��ة ال���دول���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 
الإن�شاين”  للعمل  زاي��د  “يوم  وات��خ��اذ 
املبادرات  منها  تنطلق  رائ����دة  من�شة 
الدولة وعلى  واملجتمعية يف  الإن�شانية 

م�شتوى العامل.
�شعادة  ال��رم�����ش��اين  امل��ل��ت��ق��ى  وح�����ش��ر 
العزيز  اأحمد بن عبد  املهند�ص حممد 
ال�شحي وكيل وزارة القت�شاد لل�شوؤون 

•• حتقيق – الفجر

ت�شهد  اأ�شواق اخل�شروات براأ�ص اخليمة 
وفرة يف جميع الأ�شناف التي يحتاجها 
املفارقة  لكن   الأي���ام  ه��ذه  يف  امل�شتهلك 
ال��غ��ري��ب��ة ال��ت��ي ر���ش��دت��ه��ا اجل��ول��ة التي 
قامت بها “ الفجر “  تتمثل يف ارتفاع 
اأ���ش��ع��ار بع�ص اخل�����ش��روات  م��ق��ارن��ة مع 
اأ�شعارها التي كانت تباع بها قبيل حلول 
مثال  فلناأخذ  الف�شيل  رم�����ش��ان  �شهر 
ع��ل��ى ذل����ك ����ش���ن���دوق ال��ط��م��اط��م ال���ذي 
 25 15 دره���م���ا اىل  م���ن  ���ش��ع��ره  ق��ف��ز 
ب�شعر  البطيخ  ���ش��ن��دوق  واأي�����ش��ا  دره��م��ا 
بينما  70درهما  وال�شمام   دره��م��ا   60
5 دراه��م مقارنة مع  كيلوغرام  اخليار 

3 دراهم .
اأن امل�شتهلكني يبدون  وعلى الرغم من  
اأ�شناف  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��ت��وف��ر  ارت���ي���اح���ا 
اخل�شروات   واأغلب  والفاكهة   اخل�شار 
من النتاج املحلي لكنهم ينتقدون جلوء 
اأ�شعار  مل�شاعفة  وا�شحة  ب�شورة  الباعة 
بع�ص الأ�شناف الرئي�شية التي يحتاجها 
م�شتفيدين  الأي���ام  ه��ذه  مثل  يف  النا�ص 
من  تزايد احلاجة ال�شتهالكية يف �شهر 

ال�شوم . 

الب�عة والغالء:
 امل�شتهلك عي�شى ح�شني الذي كان يقوم 
بجولة  يف �شوق اجل�شر ل�شراء احتياجات 

اأ�شرته من اخل�شروات قال :” منذ اأكر 
بني  هنا متجول  واأن���ا  �شاعة  ن�شف  م��ن 
املنا�شبة  الأ�شعار  عن  بحثا  البيع  دك��ات 
ان  مقنعة  غ��ري  الأ���ش��ع��ار  ب���اأن  ففوجئت 
مل ت��ك��ن م��ب��ال��غ��ا ف��ي��ه��ا  ف��م��ث��ال عندما 
الباعة عن �شندوق اجلح )  اأح��د  �شاألت 
البطيخ ( قال يل مببلغ 70 درهما فمن 
وجهة نظري اأن القيمة مبالغ فيها لذا 
اأم��ام��ه م��ن غ��ري رغبة يف  ان�شرفت م��ن 
�شعر  على  احل�شول  يف  اأم��ال  م�شاومته 

خمف�ص  .
البلو�شي  ع��ب��ا���ص  امل�شتهلك  وي�����ش��ارك   
الأ�شعار  ارت��ف��اع  ب�شاأن  اراءه���م  الخ��ري��ن 
انه  اىل  م�شريا  اخل�����ش��روات  اأ���ش��واق  يف 
على  يحر�ص  رم�شان  �شهر  حلول  منذ 
م�شتمرة  ب�شورة  الأ���ش��واق  يف  ال��ت��واج��د 
ل�شراء اخل�شروات الطازجة التي حتتاج 
اليها اأ�شرته لإعداد وجبة الفطار مثل 
،الكو�شا  اخل�����ص   ، اخل���ي���ار   ، ال��ط��م��اط��م 
،ال��ف��ل��ف��ل الأخ�����ش��ر وال��ب��اذجن��ان عالوة 

على البطيخ وال�شمام .

وفرة النت�ج:
وم���ن وج��ه��ة  ن��ظ��ر “ اأب���و ���ش��امل “ وهو 
اخليار  ���ش��ن��دوق  اأن  م��ت��ق��اع��د  م��وظ��ف 
املحلي يباع يف الأ���ش��واق  بني 25 و30 
ذل��ك ل  قبل  ال�شعر  ك��ان  بينما  دره��م��ا  
15 دره��م��ا وكيلو اخل�����ص ب7  ي��ت��ج��اوز 
دراهم والباذجنان ب10 دراهم وكغريه 

يف  �شببا  ي���رى  ل  ف��ه��و  امل�شتهلكني  م��ن 
غالء الأ�شعار لطاملا اخل�شروات متوفرة 

بكميات كبرية .
عندي   : ن���ا����ش���ر  ع���ب���دال���رح���م���ن  وق������ال 
الكثريون  فيها  ي�شاركني  رمب���ا  ق��ن��اع��ة 
اأن ال��ب��اع��ة ه���م م���ن ي��ق��ف��ون وراء  وه���ي 
زيادة الأ�شعار فاإذا كان يف املا�شي  اأ�شعار 
عدم  ب�شبب  غ���الء  ت�شهد  اخل�����ش��روات 
ت��وف��ره��ا ف���ان ه���ذا ال�����ش��ب��ب مل ي��ع��د له 
وج���ود ف��الأ���ش��واق - ح��م��دا هلل-  ت�شهد 
وفرة ل تخفى على اأحد وت�شمل  جميع 
يحتاجها  ال��ت��ي  اخل�������ش���روات  اأ����ش���ن���اف 
وبالتايل  الف�شيل  ال�شهر  يف  امل�شتهلك 
الأ�شعار  ان��خ��ف��ا���ص  الطبيعي  م��ن  ك���ان 
اأن تكون الأ�شعار  اأو على الأق��ل  تلقائيا  
منا�شبة غري اأن ذلك مل يحدث فاأ�شعار 
ولن�شرب  تكن منا�شبة  ال�شلع مل  بع�ص 
املن  يباع  ال��ذي  البطيخ  مثال على ذلك 
) 4 كيلو ( بع�شرة دراهم ومعنى ذلك اأن 
امل�شتهلك اذا رغب يف �شراء قطعة واحد 

منه ينبغي دفع مبلغ 25 درهما .
املواطنة “ اأم خالد” التي كانت ب�شحبة 
�شغالتها يف �شوق اخل�شروات يف املعريي�ص 
200 درهم  اأنفقت مبلغ  اأنها  ذكرت لنا 
على �شراء اأ�شناف قليلة من اخل�شروات 
واخل�ص  واخليار  الطماطم  من  تت�شكل 
اأن  والكو�شا وال�شمام والبطيخ مو�شحة 
بكثري  اأف�شل  اجل�شر  �شوق  يف  الأ���ش��ع��ار 
م��ن الأ���ش��واق الأخ���رى يف راأ����ص اخليمة 

وال��ن��خ��ي��ل وامل��ع��ريي�����ص لأن��ه��ا ت��اأت��ي من 
املزارعني  مبا�شرة .

ال�سم�م والبطيخ:
الذي كان يجادل  وحتدث حممد عامر 
بارتفاع  ف���وج  اأن����ه  مبينا  ال�����ش��م��ام  ب��ائ��ع 
اأ�شعار جمموعة من  اخل�شراوات، مثل 
اإ�شافة  والفلفل،  والكو�شا،  الطماطم، 
اأن��واع خمتلفة من الفواكه، فبع�ص  اإىل 
اأ�شواق  يف  امل���ث���ال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ب��اع��ة 
�شندوق  �شعر  �شاعفوا    ، اخل�����ش��راوات 
املوز الفلبيني  من نحو 20 درهماً قبيل 
40 درهماً  ي��راوح  اإىل ما  �شهر رم�شان 
حالياً. ووفقا للم�شتهلك، ح�شني خالد، 
اأ�شعار  عليها  �شجل  ورق��ة  يعر�ص  ال��ذي 
مبينا  اخل�شروات  من  خمتلفة  اأ�شنافا 
 ، بن�شب خمتلفة  ارت��ف��اع��اً  ���ش��ه��دت  ان��ه��ا 
�شعر  ي��راوح  التي  الطماطم  بينها  وم��ن 
ال�شندوق ال�شغري منها يف للخ�شراوات 
�شعر  ك��ان  فيما  دره��م��اً،  و30   25 ب��ني 
ال�������ش���ن���دوق ق��ب��ي��ل رم�������ش���ان ن��ح��و 15 
اأ�شعار الكو�شا  درهماً، اإ�شافة اإىل ارتفاع 

اإىل نحو 10 دراهم للكيلوغرام .
اأن   ، ال�شحي  اأح��م��د  امل�شتهلك،  واأ���ش��اف 
اأ�شنافاً  �شملت  ال�����ش��ع��ري��ة  الرت��ف��اع��ات 
والكو�شا،  الطماطم،  مثل  للخ�شراوات، 
خمتلفة  اأن�����واع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ف��ل��ف��ل، 
�شبيل  التجار على  الفواكه، فبع�ص  من 
رفعوا   ، اخل�������ش���راوات  ���ش��وق  امل���ث���ال، يف 

���ش��ع��ر ����ش���ن���دوق ال��ع��ن��ب م���ن ن��ح��و 35 
امل�شتهلك،  وم���ن وج��ه��ة  ح��ال��ي��اً.  دره��م��اً 
بع�ص  اأن  اإىل   ، خ���ال���د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
على  الكبري  الق��ب��ال   ا�شتثمروا  التجار 
رم�شان،  �شهر  ب��داي��ة  يف  اخل�����ش��راوات 
ورفعوا اأ�شعار بع�ص اأ�شناف اخل�شروات 
وامللفوف،  ال���ب���اذجن���ان،  ���ش��م��ن��ه��ا  م���ن   ،
ن�شب  اأن  اإىل  لفتاً  والكو�شا،  وال��زه��رة، 
، مقارنة  اأك��رب  ب�شكل  الرتفاعات تظهر 
اخل�شراوات  ���ش��وق  يف  ال���زي���ادات  بن�شب 
ب��ال��ع��وي��ر. ل��ك��ن جت���ار اخل�������ش���روات من 
ج��ه��ت��ه��م ي������ربوؤون اأن��ف�����ش��ه��م م���ن تهمة 
بالالئمة  وي����رم����ون  الأ����ش���ع���ار  ارت����ف����اع 
ع��ل��ى امل���زارع���ني ب��اع��ت��ب��ار ان��ه��م  يبيعون 
حترمهم  مرتفعة   باأ�شعار  منتجاتهم  
التعامل  مبا ير�شي امل�شتهلك  وبح�شب 
تاجر اخل�شروات  يف �شوق اجل�شر �شيد 
اأن الأ�شعار التي ي�شرتي بها  حممد تي 
البيع  اأ�شعار  التي حتدد  امل��زارع هي  من 
ويف الغالب ل متنح هام�ص ربح كبري بل  
دريهمات  امل��ادي عبارة عن  العائد  يكون 
م��ع��دودة . وك��ذل��ك احل���ال ي��ق��ول تاجر 
يف  الباعة  عمر  م�شطفى  اخل�����ش��روات  
اأمامهم  اخل�����ش��روات ل جم���ال  اأ����ش���واق 
نبيع  مثال   : قائال  الأ���ش��ع��ار  لتخفي�ص 
بع�ص املنتجات بزيادة درهمني اأو ثالثة 
ال�شعوبة  م��ن  يجعل  مم��ا  فقط  دراه���م 
يف  وقعنا  وال  الأ�شعار  تخفي�ص  مبكان 

اخل�شائر .

اآل  اهلل  ع���ب���د  و����ش���ع���ادة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
التجارة  ل�شوؤون  ال���وزارة  وكيل  �شالح 
اخل��ارج��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ة و���ش��ع��ادة �شيف 
حم��م��د ال�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام الهيئة 
و�شعادة  امل�������دين  ل���ل���ط���ريان  ال���ع���ام���ة 
الزعابي  ���ش��ي��ف ح��م��د  ع��ب��ي��د  ال��دك��ت��ور 
الرئي�ص التنفيذي لهيئة الأوراق املالية 
وال�شلع و�شعادة ابراهيم عبيد الزعابي 
جانب  اإىل  ال��ت��اأم��ني  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
�شعادة حميد بن بطي املهريي الوكيل 
وحماية  ال�����ش��رك��ات  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د 
امل�شتهلك بوزارة القت�شاد و�شعادة عبد 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال�شام�شي  ال��ف��ن  اهلل 
لقطاع ال�شناعة و�شعادة جمعة حممد 
الكيت الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التجارة 
الرفاعي  ي��و���ش��ف  و���ش��ع��ادة  اخل��ارج��ي��ة 
اخلدمات  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل 
امل�شاندة وعدد من كبار موظفي الوزارة 

والهيئات الحتادية الثالث.

م�شطفى عمر

�شوق اخل�شار

عبا�ص البلو�شي �شيد حممد تي

ال�ستمطار و�سيلة مبتكرة لتوفري املياه وا�ست�سلح الأرا�سي القاحلة
•• اأبوظبي-وام: 

حتتفل الأمم املتحدة يف 17 يونيو من كل عام باليوم العاملي ملكافحة الت�شحر 
الأمم  اتفاقية  ولتنفيذ  الق�شية  بهذه  العام  الوعي  تعزيز  اأج��ل  من  واجلفاف 
امل��ت��ح��دة مل��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ش��ح��ر يف ال���ب���ل���دان ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن اجل���ف���اف ال�شديد 

والت�شحر.
يف  ال�شتمطار  علوم  لبحوث  الإم����ارات  برنامج  مدير  امل��زروع��ي  علياء  وق��ال��ت 
وا�شت�شالح  املياه  لتوفري  مبتكرة  و�شيلة  يعترب  ال�شتمطار  ان  ل��وام:  ت�شريح 
الأرا�شي القاحلة وان حملة هذا العام احتفال باليوم العاملي ملكافحة الت�شحر 
ال�شتقرار  ودوره��ا يف حتقيق  الزراعية  الأرا���ش��ي  على  الرتكيز  بهدف  انطلقت 
ينطبق يف حالة  الت�شحر  ان معنى  امل�شتقبل.. مو�شحة  للدول يف  وال�شتدامة 
تردي الأرا�شي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة و�شبه الرطبة 
نتيجة عوامل �شتى من بينها تغرّي املناخ والأن�شطة الب�شرية . ويف حني يعتمد 

2.6 مليار �شخ�ص حول العامل ب�شكل مبا�شر على الزراعة فاإن الت�شحر يوؤثر 
على �شد�ص �شكان العامل تقريباً ويطال 70 يف املائة من جميع الأرا�شي اجلافة 
الياب�شة يف العامل. و لفتت علياء املزروعي اىل ان نق�ص  وربع جمموع م�شاحة 
املوارد املائية يرتبط وثيقاً بتنامي م�شاحة الأرا�شي القاحلة وامتداد الت�شحر 
اأدرك��ت دول��ة الإم��ارات التي تقع يف منطقة جغرافية  اإىل م�شاحات وا�شعة وقد 
الأرا�شي  وا�شت�شالح  املياه  لتوفري  بديلة  و�شائل  اإي��ج��اد  اأهمية  املياه  �شحيحة 
النمو  ا�شرتاتيجية  �شلب  يف  ال�شتدامة  مبداأ  باعتماد  الدولة  وقامت  القاحلة 
حيث  والطاقة  املياه  بني  الوثيق  بالرتباط  يتعلق  ما  وخ�شو�شاً  القت�شادي 
تعد الإمارات اأف�شل مثال على اإمكانية النتقال من الأرا�شي القاحلة واملناطق 
وتعزيز  املياه  حتديات  ملعاجلة  املبتكرة  التكنولوجيا  اعتماد  اإىل  املياه  �شحيحة 
اإط��الق برنامج الإمارات  2015 مت  انه يف عام  ال�شرب. واو�شحت  توافر مياه 
لبحوث علوم ال�شتمطار ملواجهة التحديات امللّحة لالأمن املائي واعترب الربنامج 
اإحدى الركائز الأ�شا�شية لال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار ويعد ال�شتمطار من 

اأقل  بيئي  تاأثري  ول��ه  وال�شتدامة  التكلفة  حيث  من  فعالية  الأك��ر  الأ�شاليب 
بكثري من الأ�شاليب الأخرى املتبعة مثل حتلية مياه البحر وي�شاهم ال�شتمطار 

يف زيادة كميات الأمطار وبالتايل الزيادة يف كميات املحا�شيل الزراعية.
زي���ادة يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شمالية  داك��وت��ا  اأج��ري��ت يف ولي���ة   حيث تو�شح درا���ش��ة 
ويقدم  ال�شحب  تلقيح  عمليات  بعد  باملائة   5.9 بن�شبة  القمح  حما�شيل  ن�شبة 
الآثار  تقليل  خ��الل  م��ن  املجتمع  اأف���راد  وبقية  للمزارعني  خدمة  ال�شتمطار 

املرتتبة على تغيري املناخ مثل الفي�شانات واجلفاف.
�شوؤون  وزارة  اأطلقته  ال��ذي  ال�شتمطار  علوم  لبحوث  الإم���ارات  برنامج  ويقدم 
اجلوية  ل��الأر���ش��اد  الوطني  امل��رك��ز  عليه  وي�شرف   2015 ع��ام  ب��دول��ة  الرئا�شة 
والزلزل منحة مالية بقيمة 5 ماليني دولر لت�شجيع العلماء والباحثني على 
ال�شتمطار  جم��ال  يف  والتكنولوجيا  العلوم  تطوير  يف  جديدة  اآف��اق  ا�شتك�شاف 
وي�شكل الربنامج من�شة للتعاون الدويل الهادف اإىل تعزيز الأمن املائي العاملي 

ودعم الأبحاث العلمية والتقنية املبتكرة يف جمال ال�شتمطار.

واملنظمات  املوؤ�ش�شات  كربيات  مع  الربنامج  توا�شل  الآن  حتى  اإط��الق��ه  ومنذ 
حققت  وق��د  والباحثني  العلماء  اأب���رز  وا�شتقطب  ال��ع��امل  يف  ال��دول��ي��ة  البحثية 
باملائة   120 بزيادة  املقدمة  الطلبات  ا�شتثنائياً يف جمموع  الثالثة عدداً  دورته 
710 من  201 بحث اأويل تقّدم بها  باملقارنة مع ال��دورة ال�شابقة حيث بلغت 
الباحثني والعلماء ينت�شبون ل� 316 موؤ�ش�شة بحثية تتواجد يف 68 بلداً تتوزع 
اإليها دولة  على خم�ص ق��ارات وتعد هذه الأرق��ام دللة على املكانة التي و�شلت 
الإمارات بف�شل ت�شجيعها للبحوث املبتكرة يف جميع احلقول املتعلقة باملحافظة 

على املوارد املائية.
ونوهت املزروعي اىل ان اليوم العاملي ملكافحة الت�شحر واجلفاف فر�شة فريدة 
لتذكري اجلميع باأن مكافحة الت�شحر م�شاألة قابلة للحل ميكن اأن تعالج بفعالية 
املجتمعية  امل�شاركة  تقوية  يف  تكمن  الهدف  هذا  لتحقيق  الرئي�شة  الأدوات  واأن 
والتعاون على جميع الأ�شعدة ولعل التعاون البحثي يف جمال علوم ال�شتمطار 

يعد واحداً من احللول املهمة واملبتكرة يف هذا ال�شياق.

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1596   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- هرمز 1 لل�شياحة �ص ذ م م  2-احمد �شامل احمد بادعام  
لل�شياحة  �شكاي  التنفيذ/ويلكوم  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وال�شفر - �ص ذ م م وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�شني - قد اأق��ام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)134905( درهم بالت�شامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1674   تنفيذ جتاري  
جمهول  عبدالكرمي   م��ب��ارك  جمعه  خريية  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )701209.22( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/329  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-�شما الإمارات للعقارات �ص ذ م م وميثلها  حممد عبداهلل حممد بهزاد 
ب�شتكي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/انوار ح�شني ذيدان التميمي وميثله 
: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )956354( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
1- قبول الدفع املبدي من املدعي عليها الوىل / �شما الإمارات للتطوير العقاري واخل�شم 
الدعوى والدخ��ال قبلهما لرفعهما على غري ذي �شفة. 2- ف�شخ عقد  املدخل بعد قبول 
بيع للوحدة العقارية رقم )1( الطابق )11( مب�شروع ورلد كوب تاور مو�شوع التداعي يف 
الدعوى الراهنة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/696   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- قا�شم علي م�شطفى م�شطفى 2-�شركة عجائب الفن 
لالعمال الفنية - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
ا�شرف زهدي وهبة �شلطان وميثله : مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )313883( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4475  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ال�شلطان ايوب �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شي�شيل املواردي كانتوريا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )14366 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172204842AE/2017  وحددت 
القا�شي  مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/6/21 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3912  عمايل جزئي
القامة مبا  اي�شت جمهول حمل  املدعي عليه / 1-انرتتك ماريتيم ميدل  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فا�شل   فا�شل حممد  املدعي /حممود  ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16518 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb170743711ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق 2017/6/21  جل�شة يوم الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5032  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����ش���رك���ة م���ب���اين دمل����ا ل��ل��م��ق��اولت ال���ع���ام���ة ��������ص.ذ.م.م 
اأقام  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��اق��ب ح�شني لل ح�شني  ق��د 
 6842( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:MB172235083AE  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )مع تق�شري مدة العالن( 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3297  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بو�شا رام كوماوت لرتكيب البالط ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /هريا رام مينا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   11474( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB171531145AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ص  ال�شاعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3962  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى جراند ابو �شقرة )فرع( جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /علي عا�شور علي حممد ورده  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   9285( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
ال�شكوى:MB171860140AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، امرت بتق�شري املدة.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2666  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار�ص اخلربة لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد حماد حممد ا�شماعيل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB169117554AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3632  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الوزة الذهبية للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  �شينغ  قد  املدعي /�شانديب  ان  مبا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )11603 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb172045433ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3380  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مراكب ال�شم�ص لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  املدعي /حممد فيا�ص غالم ح�شني  قد  ان  القامة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12945 درهم( وتذكرة عوده 
  MB17167486:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
�ص   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/7/2 امل����واف����ق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4428  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فخر الدين للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  مارا�شيجان   مي�شا  دي  /ايلوي�شا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   16932( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وح��ددت    MB171227717:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2838  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الندى والنور ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد معتمد حممد الكرت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )29254.5 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171303639ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ص  ال�شاعة   2017/6/22 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4522  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  انرتنا�شيونال  1-النفي�ص   / املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي /راقب علي مراد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   3903( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173183802ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/2536  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-مني بالني�شامي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ����ص.ذ.م.م  ال�شيارات  غيار  قطع  لتجارة  �شبريبرو 
نقدا ما مل  او قيمتها  العودة اىل موطنه  دره��م( وتذكرة  للمدعي مبلغ )24443 
من  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/724  عمايل  جزئي 

القامة  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاولت  املحكوم عليه/1-افاق تدمر  اىل 
الدعوى  يف    2017/4/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الرحمن  �شفيق  ل�شالح/مانيك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
وتذكرة  درهما(  وع�شرون  وثمانية  وثالثمائة  ال��ف  ع�شر  )ثالثة  مبلغ  للمدعي 
بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  ال��ع��ودة 
ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب  والزمتها  اخر  عمل  �شاحب 
فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/2402  عمايل  جزئي 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه/1-الريامي للزجاج والملنيوم 
الدعوى  يف    2017/5/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ت��وؤدي للمدعي  ب��ان  ب��ال��زام املدعي عليها  ب��ارام��ال  اع��اله ل�شالح/جميد  امل��ذك��ورة 
مبلغ )56915 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�شداد ما عدا التعوي�ص عن الف�شل التع�شفي فتحت�شب من تاريخ �شريورة 
الق�شاء به نهائيا والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/464  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-برولوجيك�ص كوم�شريف م.د.م.�ص جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/براميتا كري�شنامورتي �شيتي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
كري�شنامورتي  ل�شالح/براميتا  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/25 بتاريخ 
�شيتي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )27.998 درهم( وتذكرة 
عودة لوطنها على الدرجة ال�شياحية او قيمتها مامل تلتحق بخدمة �شاحب عمل 
اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها منها ورف�شت ما عدا 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/2300  عمايل  جزئي 
القامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  العازلة  للمواد  عليه/1-الريامي  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/5/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/مادهافان كوتي كاننجالث بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   157.09( مبلغ  للمدعي 
الف  خم�شة  ومبلغ  امل�شروفات  من  وباملنا�شب  التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3990  عمايل جزئي
والتك�شية  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  امل��ا���ش��ي��ة  1-الب�����راج   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ك��اجن��ا���ش��اب��اي ب��الن��ي�����ش��ام��ي  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)12859 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB171702055AE:ال�شكوى
2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�شري مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3624  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركودها حلزم الب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /اعجاز احمد غالم �شابر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   21307( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
  MB172051747AE:ال�شكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
�ص   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/21 امل����واف����ق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري ميعاد .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3864  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  اليل  احلا�شب  لتجارة  1-رحيل   / عليه  املدعي  اىل 
اأق����ام عليك ال���دع���وى ومو�شوعها  ب���ت  ق��د  مب��ا ان امل��دع��ي /ف��ه��ي��م ���ش��وك��ت ع��ل��ي 
درهم   )16000( اجمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  دره��م(   600( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172167034AE:العمالية
اأو من  القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب   2017/6/21
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�شري مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2126  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-العبيديل للم�شاريع �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /فانريفا بال�شتريو�ص فال�شتيان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5062 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:167776894AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4694  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى نغم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

يون�ص فالحي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )16890 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى:MB173887582AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�شري مدة العالن  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1407  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-اف ا�ص �شي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

رفيق نلو ليت�شيكاندي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )62466 درهم( وتذكرة 
التحق  دره��م( ما مل يكن قد  وه��و مبلغ )1000  نقدا  يقابلها  او ما  ع��ودة اىل وطنه عينا 
بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من 
ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3895  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د ���ش��اه��د غ����الم ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة �������ص.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��دال�����ش��ت��ار حم��م��د ان����ور  ق��د اأقام 
 14313( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )800 دره������م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB170904446AE/2017:ال�شكوى
الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4026  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ح��ب��ي��ب ن����واز ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ��������ص.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ق��ا���ش��م �شليم م��ل��ك حم��م��د �شليم  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9060(
ال�شكوى:MB172176591AE  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1783  تنفيذ عمايل 
������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��الن�����ش��اءات  ���ش��ده/1- تياجنني  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فهيم حياة �شيخ  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10699( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )917 
درهم( ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/347  تنفيذ عقاري 

2-ان�شايد  ����ص.ذ.م.م  كو�شت  اي�شت  ان��د  دي��راج  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
تراك للو�شاطة العقارية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  الظاهري   �شلطان عبداهلل  التنفيذ/حممد 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )820922(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/1626 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- تريي باتريك مارك جورج اي�شايا  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/لينار�ص م.م.ح   قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )932790( دره��م اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/1613 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  ال��ه��دى  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
والأر�شيات    التك�شية  ملقاولت  التنفيذ/العمدة  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )168521( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف الدعوى رقم 2017/1729 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية �ص.ذ.م.م 
2- تداول مي �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

�شيلفيا فالكانوفا فالكانوفا وميثله:مبارك عبداهلل القيطي امل�شعبني   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )195928( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن حكم بالن�ضر
                    يف  الدعوى رقم 2017/38  احوال نف�س غري م�ضلمني 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-اأدي��ل��ي��و ك���روز م��اج��الك جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  حمادة  حممد  وميثله:ديانا  ماجالقو  ت��الف��ريا  نورمي 
ل�شالح/نورمي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
تالفريا ماجالقو بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بتطليق املدعية نورمي تالفريا 
وعلى  لل�شرر  بائنة  طلقة  ماجالك  ك��روز  اديليو  عليه  املدعي  زوجها  على  ماجالقو 
باتا والزمت  الق�شاء  ال�شرعية وفق حالها عقب �شريورة هذا  املدعية اح�شاء عدتها 
بالر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  املدعي عليه 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/724  ا�ضتئناف عمايل    

������ص.ذ.م.م  جمهول  ال��ع��ازل��ة  ل��ل��م��واد  ال��ري��ام��ي  امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-  اىل 
ا�شتاأنف  ام��ني  قد  لبيب  رم��زي  با�شم   / امل�شتاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
جزئي  ع��م��ايل   2016/8517 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/ 

بتاريخ:2017/4/12     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1904  ا�ضتئناف جتاري    

ان  الق��ام��ة مب��ا  �شيخوفا  جمهول حم��ل  بيال   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف / نا�شر منري عبدالرحيم العورتاين وميثله:�شعيد �شليم را�شد 
املزروعي  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1594 جتاري 

جزئي بتاريخ:2016/12/19     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 

يف الطعن 2017/70  طعن احوال �ضخ�ضية

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ا�شرف �شالح ا�شماعيل وميثله:احمد عي�شى حممد عي�شى

ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����ش���ده:1- ���ش��ريي��ن ���ش��ربي حم��م��د اح��م��د الدي�شي 
جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�شور  ويتوجب  اأع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة     التمييز
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1319  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كالو�ص جينبلري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ املجموعة 
عي�شى  حممد  عي�شى  وميثلها/احمد  القانونية  وال���ش��ت�����ش��ارات  للمحاماة  الوطنية 
وميثله:احمد عي�شى حممد عي�شى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
اتعاب املحاماة  املدعي عليه بان يدفع اىل املدعي مبلغ وقدره )100000 درهم( باقي 
املتفق عليها يف عقد التفاق املوؤرخ:2016/4/18 مع الزامه بامل�شاريف والر�شوم واتعاب 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  
اأو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �ص  ال�شاعة   2017/7/2
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/697  مدين جزئي

املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حاف�ص   جمال  يامن   -1  / عليه  املدعي  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدرهوبي  م�شعود  ح�شام حممد 
من  املتبقية  دره��م(   225.000( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  بالت�شامن  عليهم  املدعي 
اململوكة للمدعي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  ال�شيارة  ح�شيلة بيع 
القانونية لذلك املبلغ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2017/6/22 املوافق   اخلمي�ص 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/254  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- خمي�ص حممد ال�شيد ابراهيم جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اكمل حممد �شيد احمد عامر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )1350000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها 
 Ch بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �ص  املوافق  2017/6/20  الثالثاء  يوم  جل�شة 
E.22.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1160  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عا�شف علي �شالمات علي 2- �شالمت علي دين حممد جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ام��داد للهند�شة واملقاولت ���ص.ذ.م.م  قد اأق��ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�شامنني فيما بينهم بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره )22.310( درهم والفائدة القانونية بن�شبة 12% وحتى ال�شداد 
التام والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  
Ch 1.B.10 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  املوافق  2017/6/18    الحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1808  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الربيع الزرق لتجميل ال�شاحات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/املدينة للتغليف �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
ب�شم ملف النزاع رقم:2017/466 جتاري والزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ وقدره 
)36.937( درهم والفائدة القانونية 12% وت�شمني املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 09.30 
�ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/218  جتاري جزئي

اىل اخل�شم املدخل / 1-نيازكايتا بوليل عزيز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
من�شور بن عو�ص بن �شمري ال�شهلي وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي 
والر�شوم  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )27.200( وق��دره  مببلغ  عليه 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/3 ال�شاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  08.30 �ص بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1721  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بر�شتيج لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/باحل�شا كار رينتال �ص.ذ.م.م وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام 
 )59.997.90( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
09.30 �ص  ال�شاعة   2017/6/19 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1930  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- رعد ح�شني اعرج جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/روؤفت ال�شحف بن �شياح وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �شيفان  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  به وقدره )52022( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ )3642 درهم( ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1604  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  الفنان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد علي اهلل و�شايا  قد اأق��ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12667(
مبلغ )1088 درهم( ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4105  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-قادرية للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عبداللطيف نور خاجا حمي الدين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16391 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170549567AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/7/2 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3970  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  1-فتا�ص   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  راج   دوراي  /�شونيل  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12781( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172825296AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3378  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد وقا�ص حبيب للخدمات الفنيه �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  القامة مبا ان املدعي /قمر زمان دل زمان  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB171836044AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3917  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  الفائقة  1-ال��ق��وة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  القامة مبا ان املدعي /قا�شم علي  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   17164( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB164396169AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2850  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�شة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /راميز ح�شني اهلل راخا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   32158( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB171386274AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/363  ا�ضتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ابراهيم احمد ابراهيم علي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / حممد رهيف حممد فوزي حاكمي  وميثله:نبيه احمد 
بدر  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2014/94 عقاري 

كلي بتاريخ:2017/6/25     
 10.00 ال�شاعة   2017/7/25 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
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العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1138  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�شابو توما�ص توما�ص مارور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  قد  علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ص  وميثله:عبداهلل  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك 
مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وق���دره )895.860.41( دره���م م��ع ال��ف��وائ��د ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وحتى 
ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل ، ت�شمني املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/7/3   ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/66  جتاري كلي

جيان  �شينغ  �شاتفيندر   -2 ����ص.ذ.م.م  اي�شت  ميدل  انرتبراي�شز  1-�شيجما   / عليه  املدعي  اىل 
اي�شت �ص.ذ.م.م  �شينغ - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شيجما انرتبراي�شز ميدل  �شينغ مقار 
3- نافوجت كاور زوجة �شاتفيندير �شينخ - ب�شفتها  كفيلة و�شامنة ملديونية �شيجما انرتبراي�شز 
�ص.م.ع  الوطني  الفجرية  بنك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  اي�شت  ميدل 
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهم 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )6.043.625( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/6/19   ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/888  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��ود حممد م��ام��ون ع��راب��ي ق�شاب با�شى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ وليد حممد نور خياطه وميثله:م�شلم حامد م�شلم بخيت املحرمي قد اأقام عليك الدعوى 
كامل قيمة  درهم من  بدفع مبلغ وقدره )3.458.000.00(  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
امل�شجلة  تي  ال  جي  اليان�ص  مرين  نا�شيونال  �شركة  يف  عليه  للمدعي  املدعي  من  املباعة  احل�ش�ص 
دبي  ام��ارة  يف  الكائنة   DMCC من  وال�شادرة   JLT68237:رقم التجارية  الرخ�شة  وحتمل  دبي  يف 
تاريخ عقد  القانونية بواقع 9% من  بتاريخ:2014/9/20 والفائدة  مبوجب عقد بيع ح�ش�ص قطعي 
البيع احل�ش�ص القطعي املوؤرخ يف:2014/9/20 وحتى ال�شداد التام واحلكم بحذف ا�شم املدعي وليد 
احلكم  و�شمول  والتعاب  وامل�شروفات  والر�شوم  التجارية  الرخ�شة  من  ك�شريك  خياطة  نور  حممد 
ال�شاعة 09.30 �ص  املوافق 2017/7/3    الثنني  ي��وم   لها جل�شة  كفالة. وح��ددت  املعجل بال  بالنفاذ 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/993  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ابتمو�ص لتجارة احلا�شب اليل �ص.ذ.م.م 2- مريا كول رافيندير 
كول جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/اناباتا يورب جي ام بي ات�ص ميدل اي�شت 
عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي  هوي�شل  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:را�شد  ح��رة(  منطقة  )ف��رع 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9678011.61( درهم 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/3 ال�شاعة 09.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1763  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-360  ارك للمعار�ص - موؤ�ش�شة فردية مملوكة للمدعو/جنجادهران 
الب�شري من اهلل وميثله:زايد  برمي كومار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/انور علي 
املطالبة برفع احلجز عن  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شحي قد  �شعيد  را�شد  �شعيد 
املركبة مو�شوع الدعوى والق�شاء ب�شحة بيع ال�شيارة من املدعي عليه الول للمدعي مببلغ 
)16000( درهم ومتكني املدعي من نقل ملكية املركبة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch 1.C.12 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 08.30 �ص   2017/7/2
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2015/844  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1-الدرع للدعاية والعالن �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/12/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/اك�شيوم تيليكوم �ص.ذ.م.م اول:بف�شخ التفاقية مو�شوع الدعوى املربمة بني 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ثانيا:بالزام   - عليها  واملدعي  املدعية 
)700.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف:2015/6/9 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/542  جتاري كلي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  جاينتيالل  نيتني  1-�شاندي�شارا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ ليت�شن�شتاين�ص لندز بنك )مكتب متثيل( وميثله:حممد عبيد خلفان الر�شة 
باجمايل  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شويدي 
والفائدة  الت��ف��اق��ي��ة  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )42.297.638.91( وق���دره  امل��دي��ون��ي��ة  مبلغ 
والر�شوم  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  ت��اري��خ  وح��ت��ى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/7/3   ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/7316  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-ديك�شون �شوبرماركت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/لورنا 
�شان�شيز فالديز نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/23  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/لورنا �شان�شيز فالديز بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )16.403 درهم( وتذكرة عودة ملوطنها عينا او مقابلها نقدا ما مل تكن 
قد التحقت بالعمل لدى �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت 
املدعية من ن�شيبها منها . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4609  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز ات�شيفر�ص بالنيت لتح�شري الختبارات �ص.ذ.م.م 
روكادي   �شاجناياناند  /�شاك�شي  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )ف��رع( 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�شاريف رقم  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   17533(
ال�شكوى:MB173211018AE  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2017/6/20 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1765  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املن�شوري ملقاولت الكهرباء وانابيب املياه �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ع�شام عبدال�شالم وميثله:ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )44098 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
  MB169058726AE/2017:تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام رقم ال�شكوى
�ص   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/6/22 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����ص  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.2:بالقاعة

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
                    يف  الدعوى 2017/1  رد الق�ضاة او اخلرباء او املحكمني

اىل املطلوب رده / 1-�شركة ك�شاب ميديا منطقة حرة �ص.ذ.م.م جمهول 
والعالن  للدعاية  الفتان  /�شركة  ال���رد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:د.ي��ا���ش��ر ب��ن علي ب��ن اح��م��د احل�����ش��ري  ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها رد اخلبري.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
فاأنت مكلف  لذا   ch2.E.22:بالقاعة ال�شاعة 9.30 �ص   2017/7/17
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1831  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-دوك��ي��م للتجارة �����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ ريكون للكيماويات �ص.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/اوليفر فرياوو قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )40000( درهم والر�شوم وامل�شاريف. 
بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/7/4 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، 

علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1762  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��رام��ي ���ش��امل ب��ن ع��ا���ش��ور جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
خا�شة(  م�شاهمة  )�شركة  واولده  ل��وت��اه  احمد  �شعيد  جمموعة  م��ن  ف��رع  ج��ال��ريي  ه��وم 
وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغا وقدره )58.050(  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
�ص   8.30 ال�شاعة   2017/7/10 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت 

احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوىاىل حمكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

       مذكرة اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1452  جتاري جزئي

فرانكو   -2 رو�شي  ����ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/فرانكو  ب��اور  1-ب��ي   / عليه  املدعي  اىل 
�ص.ذ.م.م  العازلة  للمواد  رك��اد  �شركة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  رو�شي 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  املو�شى  علي  وميثله:ابراهيم 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )197.441.21( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة  املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق 2017/7/5  الربعاء  يوم  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/280  جتاري  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  اهلي  عبداهلل  احمد  حممد  عليه/1-جا�شم  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2016/11/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/م�شرف ابوظبي ال�شالمي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للم�شرف املدعي )م�شرف ابوظبي ال�شالمي( مبلغ )2493470( درهم والفائدة 
بواقع 9%�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2016/2/7 وحتى ال�شداد 
التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/2496  جتاري  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  اجل��الف  مبارك  زي��د  مو�شي  عليه/1-حميد  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/2/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/م�شرف ابوظبي ال�شالمي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للم�شرف املدعي )م�شرف ابوظبي ال�شالمي( مبلغ )408870.20( درهم والفائدة 
بواقع 9%�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2016/11/14 وحتى ال�شداد التام 
ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/36  مدين  جزئي              
اىل اخل�شم املدخل / 1-ا�شعد اقبال حممد �شالت جمهول حمل القامة مبا 
وال�شباغ  والكهربائية  ال�شحية  الدوات  لتجارة  عبدول  جاهري  املدعي/  ان 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  الكمايل   قد  وميثله : حممد علي عبداهلل 
وامل�شاريف.    وال��ر���ش��وم  وال��ف��ائ��دة  دره���م   40735  /= وق����دره  مببلغ  امل��ط��ال��ب��ة  
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/2  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1757  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب����ران ك��وم��ار ���ش��اه رازق لل ���ش��اه ���ش��اه  جم��ه��ول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  امل��دع��ي/ م�شرف الهالل - �ص م ع   قد  الق��ام��ة مبا ان 
درهم(   28121.63( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة   و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  
وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/6/18  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/268  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-دي��راج اند اي�شت كو�شت - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
معت�شم  الفا�شل   : وميثله  ث��اين  ال  احمد  مبارك  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  املدعي/  ان 
عبدالرحمن املقبول   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ب�شم ملف الدعوى 
رقم 2011/509 عقاري كلي واملطالبة بالزام املدعي عليها بف�شخ العقد وب�شداد مبلغ 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  ال��ف  وخم�شمائة  دره��م()م��ل��ي��ون   1.500.000( وق���دره 
لها جل�شة  وح��ددت  التام.    ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 9% من  والفائدة 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   11.00 ال�شاعة    2017/6/22 امل��واف��ق   اخلمي�ص   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1104  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- عمران ح�شن عبيد ح�شن ابراهيم    جمهول حمل القامة 
ال�شيد  : عبا�ص مهدي  - وميثله  دب��ي  ف��رع   - الول  بنك اخلليج  امل��دع��ي/  ان  مبا 
خلف الطاهري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )1194981.54 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية التفاقية  9.75% �شنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام .  
وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/7/10   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1591  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة ال�شناعات املتطورة - �ص ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بيغا�شو�ص ملقاولت البناء - �ص ذ م م   قد اأقام عليك 
)ثالثمائة  دره��م   369730.22 مبلغ  بت�شديد  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وت�شعة و�شتون الف و�شبعمائة و�شتون درهما واثنني وع�شرون فل�شا( بال�شافة 
اىل الفائدة القانونية.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/21  
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/573  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�ص - �ص ذ م م 2-لل �شينغ جورديال �شينغ بهوجال 3-باجنيندر كاور 
نرمل �شينغ �شانا - كفيال �شخ�شيا 4- �شروان �شينغ لل �شينغ بهوجال - كفيال �شخ�شيا  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف - فرع دبي 
وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤدوا للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )3.150.820 
درهم( )ثالثة ماليني ومائة وخم�شون الف وثمامنائةوع�شرون درهم( والفوائد 12%   من تاريخ 
2016/9/21 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء   املوافق  2017/7/12  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/933  جتاري كلي               
ل��ل��ت��ج��ارة  م م ح  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-�شليكتور  اىل 
املدعي/ �شور واي للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م وميثله : ح�شني علي عبدالرحمن 
لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   115000000( وق��دره  مببلغ  والت�شامم   والت�شامن 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�شتحقاق  رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/7/5   ال�شاعة 9.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12047 بتاريخ 2017/6/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/226   تنفيذ �ضرعي  
اىل املنفذ �شده/1- �شيانا اقبال بوتوفيتيل اقبال  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/عبدالرزاق ابراهيم وميثله : ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان 
احلكم  لتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   -
يف الدعوى رقم : 1608/2015 احوال نف�ص م�شلمني واملعدل بال�شتئناف رقم   
�شدها  املنفذ  بالزام  القا�شي  ومواريث  �شخ�شية  اح��وال  ا�شتئناف   2016/201
وفقا ملا ورد مبنطوق و�شداد    املبلغ املنفذ به وقدره 880 درهم �شامال للر�شوم 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�شتحقاق.  تاريخ  من  وامل�شاريف 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تدور اأحداثه يف بلد متزقه احلرب

 Ottoman Lieutenant عمل رومان�سي تاريخي

ي�س�رك راهنً� يف )معنى النه�ية(

املمثل جيم برودبانت... اأ�سبحُت اأكرث انتقائية يف خياراتي
د اأي دور. ل�سُت متعجرفً� - احب عملي و�س�أج�سرّ

 The Sense of an ف��ي��ل��م  يف  راه���ن���اً  امل��م��ث��ل  ي�����ش��ارك 
جوليان  رواي��ة  من  املقتب�ص  النهاية(  )معنى   Ending

بارنيز وتتمحور ق�شته حول رجل م�شن 
غام�شاً  اإرث������اً  ي��ت��ل��ق��ى  وف����ظ  م��ط��ّل��ق 

ي��دف��ع��ه اإىل ا���ش��رتج��اع م��ا���ش��ي��ه. يف 
ذكرياته  اأن  ي����درك  ذل����ك،  خ�����ش��م 

جم����ّرد اأف���ك���ار خ��ي��ال��ي��ة ت��رت��ك��ز يف 
يف  بناها  اأ���ش��ط��ورة  على  معظمها 

بعبارة  مل�����ش��احل��ه.  لوع��ي��ه خ��دم��ًة 
اأخرى، اإنها وقائع بديلة.

ق�����ال  دوره  ح����������ول 

ب��رودب��ان��ت ع��رب ال��ه��ات��ف ح��دي��ث��اً: )اإن����ه خ��ط ق���وي ج���داً يف 
الق�شة واأ���ش��ت��غ��رب م��ن ع���دم ت��ط��وي��ره ب��درج��ة اإ���ش��اف��ي��ة يف 
�شخ�شاً  قابلنا  اإذا  نف�شه على احلياة.  املبداأ  ينطبق  الفيلم. 
من املا�شي وتكّلمنا عن اأحداث م�شرتكة، �شندرك فوراً 
�شنكون  ب��ال��ك��ام��ل.  خمتلفتني  جت��رب��ت��ني  نناق�ص  اأن��ن��ا 
ذاتيني يف اخليارات التي نقوم بها عند تذّكر الأحداث. 

اإنها ظاهرة مده�شة(.
الذي  برودبانت  اإىل  بالن�شبة  الدور منا�شباً  يبدو هذا 
يزيد �شالبة الفيلم، ويتغري ال�شخ�ص الذي يوؤدي دوره 
)يف مرحلة يكون فيها التغيري �شعباً( بعدما ي�شطر اإىل 
اإعادة النظر يف اأحداث بارزة من املا�شي ومقاربتها 
م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اأ���ش��خ��ا���ص م��ه��ّم��ني يف 
القدمية  ال�����ش��ك��ن  )زم���ي���ل���ة  ح���ي���ات���ه 
هارييت  وزوجته  رامبلينغ،  ت�شارلوت 

والرت، وابنته مي�شيل دوكري(.

)علبة الغداء(
املخرج  مع  اأي�شاً  يتعاون برودبانت 
ريتي�ص باترا الذي يقدم اأول فيلم 
 The الأول  املوؤثر  له منذ عمله 
Lunchbox )علبة الغداء(.
ال��ن��ا���ص ع��ن جتربتي  )ي�����ش��األ��ن��ي 
�شاب مثله. ل ميكن  مع خم��رج 
اأن��ه يفتقر اإىل  اأح��د  اأن يالحظ 
ب�شفات  ي��ت��م��ت��ع  لأن�����ه  اخل�����ربة 
املخرجني العظماء ويتنبه اإىل 
مرتاحاً  ويبدو  التفا�شيل  اأدق 
ويثق  الت�شوير  موقع  يف  ج��داً 
ب��ع��م��ل��ه. ي��ح��ّب امل��م��ث��ل��ون هذه 

ال�شفات(، قال برودبانت.
ئل برودبانت الذي عمل  حني �شمُ
املخرجني  كبري من  ع��دد  مع 
153 فيلماً وعماًل  )�شارك يف 
املخرج  ���ش��ف��ات  ع���ن  ت��ل��ف��زي��ون��ي��اً( 
ي�شاألني  )ع��ن��دم��ا  اأج�����اب:  ال���ب���ارع، 
اإذا كنت اأحب الإخ��راج، اأجيب  النا�ص 
البارعون  امل��خ��رج��ون  ي��ب��دي  ب��ال��ن��ف��ي. 

التزاماً عميقاً ول اأ�شتطيع اأن اأ�شمن امل�شتوى نف�شه. يجب 
اأن يكونوا جمانني بدرجة معينة(.

برودبانت  �شحك  ذل���ك؟  ق��ال  ح��ني  بغيليام  يفكر  ك��ان  ه��ل 
اإيجابية  بطريقة  املخرج جمنوناً  يكون  اأن  )اأعني  واأ�شاف: 
تتطلب  التي  املده�شة  امل�شاريع  من  النوع  بهذا  يلتزم  كونه 
وقتاً طوياًل وي�شبح م�شوؤوًل عن كل تف�شيل وي�شعر بال�شغف 

جتاه عمله(.

كب�ر املخرجني
ي��ح��ب ب���رودب���ان���ت ال��ع��م��ل م���ع ك��ب��ار امل��خ��رج��ني وه���و �شعور 
اأعمل  اأن  )ي�شّرفني  ب��ات��را:  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  يف  م��ت��ب��ادل. 
مع جيم. ي�شتطيع الأخري اأن ياأخذ جزءاً عميقاً من داخله 
ويربطه بال�شخ�شية، كذلك ي�شيد بالآخرين لأنهم جزء من 
هذا التعاون امل�شرتك. يف الوقت نف�شه، ي�شتطيع اأن ي�شتعمل 
املمثلني  طاقة  من  وي�شتفيد  اخلارجية  البيئة  من  عوامل 

الآخرين. لديه قدرة نادرة على فعل هذه الأمور كلها(.
نتيجًة لذلك، لطاملا ان�شغل برودبانت بالأعمال ال�شينمائية 
والتلفزيونية )مع اأن امل�شرح يبقى حبه الأول وبداأ التمثيل 
على  انفتاحه  اإىل  و�شعه  وين�شب  اخلام�شة(  عمر  يف  عليه 
ال�شنني.  م��ر  ع��ل��ى  م��ع��اريف  �شبكة  )و���ّش��ع��تمُ  ك��اف��ة:  الأدوار 
�شخ�شيات  �شاأمثل  اأن��ن��ي  ن�شبياً  مبكرة  مرحلة  يف  اأدرك����تمُ 
اأحب هذا اجلانب  ب��اأدوار خمتلفة.  مرّكبة وغريبة و�شاأقوم 
اأطرافاً  اأ�شع  اأو  �شخيفاً  اأب��دو  اأن  اأي�شاً  اأمانع  ل  من عملي. 

ا�شطناعية. �شاأج�ّشد اأي دور
. ل�شتمُ متعجرفاً(.

لن  اأن��ه  اأي�شاً  برودبانت  ي��درك  وال�شتني،  اخلام�شة  يف عمر 
يفوز بعد الآن بعدد كبري من اأدوار البطولة البارزة: )منذ 
فرتة ق�شرية اأدركتمُ فجاأًة اأنني بداأتمُ اأنتقل اإىل فئة الأقلية 
لأنني اأ�شبحتمُ متقدماً يف ال�شن بالن�شبة اإىل عامل التمثيل. 
تقّل الأدوار التي ميكن اأن يوؤديها رجل يف و�شعي. لن يرغب 
اأي ممثل يف ح�شر نف�شه باأدوار اجلّد. �شبق واأّديتمُ دور �شانتا 

كلوز مرتني(.
يف الفرتة الأخرية، يخ�ش�ص برودبانت وقتاً اإ�شافياً ملمار�شة 
النجارة والنحت بالطني )كان والداه نحاَتني  اأي  هواياته، 

وممثلنَي هاوَيني(.
ورمبا  خ��ي��ارات��ي  يف  انتقائية  اأك��ر  )اأ�شبحتمُ  ق��ائ��اًل:  ختم   

اأتخذ يف النهاية قرار التقاعد(.

 The Ottoman ف�����ي�����ل�����م  ي�����ن�����ت�����م�����ي 
فئة  اإىل  العثماين(  )امل���الزم   Lieutenant
�شينمائية خا�شة جداً: اإنه عمل رومان�شي تاريخي 
ت��دور اأح��داث��ه يف بلد متزقه احل��رب ويعي�ص فيه 
ت��زام��ن��اً مع  اأ���ش��خ��ا���ص ج��ذاب��ون ���ش��راع��اً عاطفياً 

احلفاظ على �شعرهم املده�ص!
الأعمال  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأع���رتف ب�شعفي جت��اه 
)حّولته �شركة )مري�شانت اأيفوري( منذ عقدين 
تقريباً اإىل فن عريق(. لكن حتى اأنا ل اأ�شتطيع اأن 
 The Ottomanاأ�شعر باحلما�شة جتاه فيلم
Lieutenant الذي يتمحور حول مثلث حب 
بارد يف عهد ال�شلطنة العثمانية يف بداية احلرب 

العاملية الأوىل.

نحو  على  الرتيب  ب�شوتها  هيلمار  )ه��ريا  ليلي 
غريب( ممر�شة �شابة ومثالية تعي�ص مع والديها 
املي�شوَرين يف فيالدلفيا عام 1914، اإىل اأن تنبهر 
ج��ود )جو�ص  ا�شمه  وج���ّدي  ���ش��اب  بطبيب  ف��ج��اأًة 
درام���ي(،  اأداء  ت��ق��دمي  اإىل  مييل  ال���ذي  هارتنيت 
فتتجه اإىل الأنا�شول البعيدة لالن�شمام اإليه يف 

مهّمته وحتمل معها اإمدادات طبية و�شاحنة.
يظهر ا�شماعيل )مي�شيل هوي�شمان( لحقاً، املالزم 
العثماين الو�شيم الذي يحمل الفيلم ا�شمه )اإنه 
اإىل  تكليفه مبرافقتها  بعد  بامتياز(،  فيلم حريّف 
والكره  احلب  �شرارة  بينهما  فتن�شاأ  بعيدة  عيادة 
الأكرب  الأم��ريك��ي  الطبيب  دور  اأن  يبدو  �شريعاً. 
�شناً )بن كينغ�شلي( يقت�شر على تقدمي �شخ�شية 

باأن  اأنه يذّكرنا  ل تقع يف غرام ليلي، ف�شاًل عن 
كينغ�شلي، بنظرته الثاقبة والغام�شة مع اقرتاب 
يروي  كي  �شيناريو  اإىل  يحتاج  ل  الفيلم،  نهاية 

ق�شة.
اإنه جانب اإيجابي لأن الفيلم يفتقر اإىل ال�شيناريو 

اأ�شاًل!

من�ظر خالبة
توىل املخرج املخ�شرم يف هوليوود جوزيف روبني 
)م�شاحة   Dreamscape اأع���م���ال���ه  )م����ن 

احللم(
وSleeping with the Enemy )النوم 
)زوج   The Stepfatherو ال����ع����دو(  م����ع 

اأج���واًء جميلة  ال��ذي يحمل  الفيلم  اإخ��راج  الأم(( 
����ّور يف  وخ��ف��ي��ف��ة وم��ن��اظ��ر ط��ب��ي��ع��ي��ة خ���الب���ة )�����شمُ
تركيا واجلمهورية الت�شيكية(. لكن ميكن اعتبار 
والدين  احل���رب  ح��ول  موا�شيع  ط��رح��ه  طريقة 
مب�ّشطة و�شرعان ما ت�شعف الق�شة الرومان�شية 

قبل انتهاء الفيلم.
حني لحظتمُ اأنني اأفكر بتلك ال�شاحنة اأكر من 
م�شري ليلي وا�شماعيل وجود )كيف ح�شلوا على 

الوقود لل�شاحنة؟
 ك��ي��ف ت��ت��اب��ع ���ش��ريه��ا م���ع اأن ل��ي��ل��ي ق��ادت��ه��ا فوق 
منحدر �شخري يف م�شهد �شابق؟(، تاأّكدتمُ من اأن 
فيلم The Ottoman Lieutenant مل 

ي�شب الهدف.

بج�ئزة  ف�ز  حقهم.  ي�أخذوا  مل  الذين  الأحي�ء  املمثلني  اأف�سل  اأحد  هو 
)اأو�سك�ر( و�سعى اإىل التع�ون معه كل من وودي اآلن وم�رتن �سكور�سيزي 
و�ستيفن �سبيلبغ وتريي غيلي�م، وخمرجون اأ�سطوريون اآخرون. اإنه ا�سم 
 Game of Thrones �ث�بت يف الأعم�ل الرتفيهية ال�سهرية، من بينه

.Harry Potter سراع العرو�ض( وبع�ض اأجزاء �سل�سلة�(
 Iris فيلم  عن  )اأو�سك�ر(  بج�ئزة  ف�ز  الذي  برودب�نت  جيم  عن  نتكلم 
و نيويورك(  )ع�س�ب�ت   Gangs of New York اأفــالم  يف  وظهر 

Indiana Jones and Kingdom of Crystal Skull )اإندي�ن� 
 Bullets Over Broadwayو البلورية(  اجلمجمة  ومملكة  جونز 

)ر�س��ض فوق برودواي( وTime Bandits )�س�رقو الوقت(.



الع�سبية اخلليا  تقوي  طبية  نباتات   5
روبني  الطبية  النباتية  بالأع�شاب  واملعالج  الفرن�شي  التغذية  خبري  اأ�شار 
مرتبطة  طبية  نباتات  خم�شة  هناك  اأن  اإىل  باري�ص،  جامعة  يف  بياتانيتا 

بتقوية اخلاليا الع�شبية يف اجل�شم.
يف  ت�شتعمل  املخزنية" التي  "القو�شية  نبات  ه��ى:  النباتات  ه��ذه  اإن  وق��ال 
تركيب الأدوية، وهى حتد من اأك�شدة الأج�شام الدهنية يف املخ لأنها تخف�ص 
من اخلاليا الناقلة لال�شتلكولني الذي يعمل على تو�شيع الأوردة امل�شئول 

الأول عن مر�ص الزهامير.
ونبات �شجرة "اجلنكنة بيولوبا" التي تلعب اأوراقها كم�شادات لل�شيخوخة 
"الأوفايقون" لعالج  ن��ب��ات  اأم���ا  وال��رتك��ي��ز،  ال��ذاك��رة  وحت�شن  والأك�����ش��دة 

الكتئاب وهو من�شط للخاليا يف م�شتوى املخ.
اأما نبات "اجلن�شنج" فهو يحد من تدمري "ال�شيتيلكولني" وي�شاعد على 
تركيز العمليات احل�شابية يف املخ وهو مفيد لل�شباب ب�شفة خا�شة، واأخريا، 

نبات "ندى البحر" ين�شط الذاكرة وي�شاعد على عدم الن�شيان.

ثلثا اأنواع ال�سرطان نتيجة 
اأخطاء جينية ع�سوائية

اأخطاء  عن  تنتج  ال�شرطانات  اأن��واع  ثلثي  نحو  اإن  اأمريكيون  باحثون  قال 
ع�شوائية يف احلم�ص النووي )دي.اإن.اإي��ه( حتدث بينما ت�شتن�شخ اخلاليا 
الطبيعية نف�شها يف ك�شف ي�شاعد على تف�شري �شبب مهاجمة املر�ص لأنا�ص 

اأ�شحاء يفعلون كل ما بو�شعهم لتفادي الإ�شابة.
وقال الدكتور بريت فوجل�شتاين اأخ�شائي الوراثة بجامعة جونز هوبكينز 
ال�شرطانات  "هذه  �شاين�ص  دوري���ة  يف  درا���ش��ت��ه  ن�شرت  ال���ذي  بالتيمور  يف 

�شتحدث مهما كانت البيئة مثالية".
ت�شتند النتائج اجلديدة على درا�شات تتعلق بالت�شل�شل اجليني وال�شرطان 
من 69 دولة يف اأنحاء العامل، وتاأتي عقب درا�شة مثرية للجدل يف 2015 
ن�شرها يف �شاين�ص نف�ص الباحثني يف جامعة جونز هوبكينز ركزت فقط على 

ال�شرطانات يف الوليات املتحدة.
وتقدم الدرا�شة اجلديدة اأول تقدير لن�شبة ال�شرطانات التي تنتج عن تلك 

الأخطاء الع�شوائية.
قدر  فقد  ال�شرطان  م��ن  معينة  اأن���واع  ح��الت  يف  اختالفات  ر�شد  وب��رغ��م 
الباحثون بوجه عام اأن 66 باملئة من الطفرات يف تلك ال�شرطانات يحدث 
اأمناط احلياة وعوامل  29 باملئة عن  اأخطاء يف الن�شخ بينما ينتج  نتيجة 

بيئية وكانت اخلم�شة باملئة املتبقية موروثة.
وبرغم اأن اأغلب تلك الطفرات ل ميكن منعها فقد اأكد الفريق اأن الكت�شاف 
بغ�ص  ال�شرطان  ب�شبب  الوفيات  كثريا من  اأن مينع  املبكر ميكن  والعالج 

النظر عن ال�شبب.
وقال الفريق اأي�شا اإنه رغم اأن اأغلب اأنواع ال�شرطانات هو نتيجة �شوء حظ 
فينبغي األ يتجاهل النا�ص ن�شائح ال�شحة العامة التي ميكن اأن ت�شاعدهم 
الوقاية منها مبا يف ذلك احلفاظ على  التي ميكن  ال�شرطانات  يف جتنب 

وزن �شحي وجتنب عوامل املخاطر البيئية مثل التدخني.

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

امل�ء؟ �سرب  بدون  اجلمل  يقطعه�  التي  امل�س�فة  • كم 
- 400 كيلومرت

؟ املب�رك  رم�س�ن  �سهر  �سي�م  فر�ض  • متى 
- عام 2 للهجرة

يق؟ ال�سدرّ بكر  اأبي  اأ�سم  • م� 
- عبد اهلل بن قحافة

الع�مل؟ يف  املحيط�ت  اأكب  • م� 
- املحيط الهادئ

�سلى  الر�سول  فيه�  ق�تل  التي  الغزوات  عدد  كم   •
اهلل عليه و�سلم؟

-  ت�شع غزوات

امللقب  علي  اأبو  �شينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�شني  �شينا  ابن  الطبيب  ال�شالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
بال�شيخ الرئي�ص يعود له الف�شل يف اكت�شاف العديد من الأمور الطبية اأهمها:

�شبب مركزي يف  الناجت عن  وال�شلل  املحلي  الع�شوي  ال�شلل  الن�شفي وميز بني  ال�شلل  �شخ�ص  اأول من   �
الدماغ.

� اأول من و�شف اأعرا�ص داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ص ي�شيب الرجلني فتت�شخمان. وهو اأول 
من و�شف اأعرا�ص داء )اجلمرة اخلبيثة(.

� وهو اأول من وفق اإىل اكت�شاف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�شتوما اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف 
اأمعاء الإن�شان. وقد و�شفها و�شفا دقيقاً يف كتابه ال�شهري القانون وقد �شماها )الدودة امل�شتديرة(.

يف  يكن  ومل  الأندل�ص.  يف  والأدب  الطب  نوابغ  من  يعترب  الأندل�شي  زهر  ابن  احلفيد  اأن  تعلم  هل   •
زمانه اأعلم منه ب�شناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�شيني يف الطب ور�شالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�شف جرثومة مر�ص 
التامور يف حالتي  والتهاب  خ��راج احليزوم  اأعرا�ص  �شخ�ص  اأول من  هو  كما  امل�شلمني  اأطباء  اجل��رب من 

الن�شافة والن�شكاب.

التاجر الطيب

اخلميس   15   يونيو    2017  م   -   العـدد  12047  
Thursday  15   June   2017  -  Issue No   12047

اإكليل اجلبل
����ع����ت����رب اإك����ل����ي����ل اجل�����ب�����ل من  يمُ
ويتمّيز  ال��ع��ط��ري��ة  ال���ن���ب���ات���ات 
اللون  زرق������اء  ج��م��ي��ل��ة  ب���زه���ور 

مائلة اإىل الأرجواين. 
النبات  ه����ذا  ا���ش��ت��خ��دام  وي���ت���م 
التجميل  م�����ش��ت��ح�����ش��رات  يف 
الإنفلونزا  ملكافحة  والأدوي�����ة 
الأب���ح���اث  اأّن  اإّل  وال�������ش���داع، 
اأج���ري���ت م���وؤخ���راً ك�شفت  ال��ت��ي 
ا�شتخدامات اأخرى للروزماري 

اأبرزها اأّنها حت�ّشن الذاكرة بن�شبة 75 باملئة.
الدماغ  وتن�شيط  ال�شّم  حا�شة  تنظيم  اجلبل،  اإكليل  ا�شتن�شاق  فوائد  ومن 
حم�ص  مثل  لالأك�شدة  م�شاّدة  م��واٍد  على  النبات  ه��ذا  يحتوي  كما  اأي�شاً. 
rosmarinic وحم�ص carnocique الذي يحمي اخلاليا احلّية 

يف اجل�شم من امليكروبات.
وقد اأظهرت الدرا�شات، اأّن هناك رابطاً وثيقاً بني الرائحة والذاكرة وبني 

ا�شتن�شاق الروزماري وحت�شني الذاكرة بن�شبة ت�شل حتى 75 باملئة.
لالأك�شدة  امل�شاّدة  الفالفونويد  على مركبات  اجلبل  اإكليل  نبات  ويحتوي 
التي حتمي القلب والأوعية الدموية من الأمرا�ص وتقي من ال�شيخوخة.

وتكمن فوائده اأي�شاً يف عالج ا�شطرابات املعدة وحت�شني وظائف الكبد

حّذرت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني، من اإعطاء 
تمُعّر�شهم خلطر  لكونها  ال�شغار  الكاملة لالأطفال  العنب  حّبات 

الختناق الذي يهدد حياتهم.
حالت  ن�شف  نحو  ع��ن  م�شوؤولة  الأط��ع��م��ة  اأن  ال��راب��ط��ة  وب��ّي��ن��ت 
املرتبة  يحتل  العنب  واأن  اخلام�شة،  �شن  حتت  الأط��ف��ال  اختناق 
الثالثة بني هذه املواد بح�شب درا�شة ا�شكتلندية نمُ�شرت يف دورية 
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لالأطفال  الهوائية  َعب  ال�شُّ اأن  الأ�شكتلنديون،  الباحثون  واأو�شح 
ال�شغار تكون �شغرية و�شيقها يف ظل عدم اكتمال الأ�شنان لديهم 

لإمتام عملية امل�شغ ب�شكل �شحيح.
ويمُ�شاف اإىل هذه الأ�شباب اأن منعك�ص البلع لدى الأطفال ال�شغار 

مل يكتمل بعد؛ مما يزيد خطر الإ�شابة بالختناق عرب تناولهم 
للطفل،  الهواء  اأك��رب من جم��رى  تكون حباته  قد  والتي  للعنب 
املك�شرات، يتطابق  ال�شغرية مثل  ال�شلبة  الأج�شام  وعلى عك�ص  
ال�شطح اخلارجي الناعم والرخو حلّبة العنب مع الأن�شجة مكوناً 

�شدادة للهواء بحيث يتم اإغالق جمرى الهواء ب�شكل تام.
ويت�شّبب ال�شطح اخلارجي وطبيعة حّبات العنب يف �شعوبة اإزالة 
اإىل  اللجوء  الهوائية للطفل دون  الق�شبة  اأو  امل��ريء  الثمرة من 
هذا  لتجّنب  الوالدين  الأملانية  الرابطة  واأو�شت  خا�شة.  اأجهزة 
اأرباع قبل تقدميها لالأطفال  اإىل  اخلطر، بتقطيع حّبات العنب 
تناول  اأث��ن��اء  مراقبتهم  اأهمية  مع  اأق���ل(،  اأو  �شنوات   5( ال�شغار 

الطعام.

العنب يهدد حياة الأطفال.. لهذا ال�سبب

عربة هندية �سغرية ت�سمى )الريك�سة( تنقل العمالء عب ال�سوارع املغمورة مبي�ه الفي�س�ن�ت يف جواه�تي. )ا ف ب(

كان احمد تاجرا طيبا �شاحلا يفعل اخلري �شرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �شديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�شل حرا�شه ليقتادوه ايل ال�شجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�ص بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ص 
يف �شحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب 
فالقى بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ص الذين اقتادوه اإىل الوايل 

الذي امر مب�شادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�شجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ص مدة طويلة هي �شنوات جاءت فيها ف�شول وذهبت ف�شول ومل يفكر احد من 
ا�شدقائه او ا�شحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�شة بعد ان متت م�شادرة كل ما يف البيت 

وا�شبح خاويا علي عرو�شه فجف الب�شتان ويب�ص .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �شراح التاجر بعدما عرف انه حب�ص ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�شا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�شه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�شاءل يا ترى هل هناك 
من �شئ منها ... فذهب اإىل املو�شع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ص وجد احدى جواهره 
حتى وجدها كلها ومل ي�شع منها واحدة .. و�شبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ص ماله فحمد اهلل وعلم 

انه قد بقيت له اأعماله ال�شاحلة يف الدنيا .


