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الدولة الأوىل يف اخليانة الزوجية

فكرة  كونها  رغ��م  مكان  كل  يف  م��وج��ودة  الزوجية  اخليانة  اأن  ال�شك 
�شيئة وال يجب اأن تلقى اأي ا�شتح�شان، فهل تنت�شر هذه الظاهرة يف 

دول بعينها اأكرث من غريها؟
ال  الدمنارك  االأزواج يف  اأن  اإىل  بريطانية خل�شت  درا�شة  االإجابة يف 

يلتزمون بعهد الزوجية وبن�شبة غري معقولة.
يف  "Dr Felix" املتخ�ش�ص  مركز  ن�شرها  التي  الدرا�شة  وتو�شح 
تقدمي خدماته عرب االإنرتنت، اأن االأزواج يف الدول االإ�شكندنافية هم 

االأكرث خيانة.
واأ�شارت اإىل اأن الباحثني تو�شلوا اإىل هذه النتيجة من خالل البحث 
يف الدرا�شات العلمية وغري العلمية التي تركز على ال�شلوك لالأزواج 

من اأجل الو�شول لهذه النتائج، خالل مدة 3 اأ�شهر.
وقالت اإن 46 يف املئة من الرجال يف الدمنارك اأقروا باأنهم مار�شوا 
عالقات خارج اإطار الزواج، وبالن�شبة اإىل دولة ال يتعدى عدد �شكانها 

اأن اأكرث من مليونني يقومون بذلك. يعني  ماليني   5
وحلت الرنويج يف املرتبة الثانية بن�شبة و�شلت اإىل 41 يف املئة، وثالثا 

جاءت اآي�شلندا بن�شبة 39 يف املئة ثم فنلندا بن�شبة 36 يف املئة.
ويف املعدل فاإن 4 من اأ�شل 10 اأزواج يف الدول االإ�شكندنافية خانوا 

زوجاتهم ولو ملرة واحدة على االأقل.

وظيفة �شاغرة براتب مليون دولر
قيادة  ميكنه  خارق"،  "عالمِ  على  للعثور  بحث  رحلة  ال�شني  ب���داأت 
م�شروع اأكرب تل�شكوب راديوي يف العال، ي�شعى للبحث عن اأي حياة 

خارج كوكب االأر�ص، وذلك براتب �شنوي ي�شل اإىل مليون دوالر.
وو���ش��ع��ت ال�����ش��ني جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��روط ال��ت��ي ي��ج��ب ت��واف��ره��ا يف 
ال�شخ�ص الذي �شي�شغل املن�شب، اأهمها اأن يتمتع بخربة عملية ال تقل 

عن 20 �شنة.
من�شبا  �شغل  قد  يكون  اأن  الوظيفة  على  �شيح�شل  من  على  ويجب 
قياديا يف م�شروعات خا�شة بالتلك�شوب الراديوي، ولديه الكثري من 

اخلربة االإدارية.
كما يجب اأن يكون قد و�شل لدرجة اأ�شتاذية، يف موؤ�ش�شة اأبحاث كبرية 

اأو يف جامعة، وفق ما ذكر موقع ديلي غاالك�شي.
ي�شار اإىل اأن هذا التل�شكوب هو االأكرب يف العال، اإذ ي�شل قطر دائرة 

ال�شحن اخلا�ص به اإىل 500 مرت.
وج��ود حياة خارج  يتو�شل حلقيقة  اأو من  تكون  الأن  ال�شني  وت�شعى 
ال���ذي و���ش��ع يف منطقة  التل�شكوب،  ك��وك��ب االأر�����ص م��ن خ��الل ه��ذا 
5 كيلومرتات،  مل�شافة ال تقل عن  اأو حياة حولها  اأي قرى  ال توجد 

لت�شهيل مهمته بالتقاط موجات الراديو من الف�شاء، دون ت�شوي�ص.

يعزف خالل انزلقه على حبل 
يف م�شهد فريد من نوعه، اأظهر مقطع فيديو ن�شر على العديد من 
القربة  اآل��ة  على  يعزف  وه��و  مغامراً  االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع 

املو�شيقية اأثناء تعلقه على حبل �شاهق االرتفاع. 
قام املغامر رودي بارك باملغامرة بحياته عندما قام بالعزف على اآلة 
القربة وهو ينزلق على حبل من اأعلى تلة يبلغ ارتفاعها 227 مرتاً 

بالقرب من �شاطئ دورني�ص. 
ويذكر باأن رودي الذي يعمل �شائقاً، ميتلك اخلربة يف العزف على اآلة 
اأثناء ت�شلق اجلبال املرتفعة، واأثناء امل�شي داخل مياه البحر،  القربة 

غري اأن هذا التحدي كان االأ�شعب بالن�شبة له حتى االآن. 
وك�شف رودي باأنه ينوي خو�ص مغامرات جديدة اأكرث جراأة من هذا 
التحدي، حيث �شرح باأنه يفكر يف العزف اأثناء ممار�شة القفز باحلبل 
من ارتفاع �شاهق، ولكنه ل يقرر تنفيذ الفكرة ب�شكل نهائي، بح�شب 

ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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تفاوؤل بنمو العالج اجليني رغم انخفا�ض مبيعاته 
علم العالج اجليني بداأ يوؤتي ثماره اأخريا وتاأمل �شركات االأدوية االآن اأن 
اإنتاج جتاري ملثل هذه االأدوي��ة بعد اأن �شهد اأول عالجني من  يكون هناك 

هذا النوع طرحا يف اأوروبا مبيعات �شئيلة.
اأ�شبح  م�شتهدفة  خ��الي��ا  على  وراث��ي��ة  جينات  اإدخ���ال  يف  التقدم  وبف�شل 
باالإمكان اإنتاج اأدوية لعالج اجلينات املعيبة ويف وقت قريب قد يطرح اأولها 

يف الواليات املتحدة.
ن��ادرة للغاية يف  اأمرا�ص  لكن �شعف مبيعات دواءي��ن طرحا بالفعل لعالج 
اأوروبا يلقي ال�شوء على ال�شعوبات التي تواجه �شركات االأدوية يف ت�شويق 

عالجات جديدة باهظة الثمن لعالج االأمرا�ص الوراثية.
وبعد خيبة اأمل على مدى ع�شرات ال�شنني ترى �شركات الدواء االآن فر�شا 
ال��دم. ويدفعون  اأمرا�ص  اأم��ام العالج اجليني يف عالج ح��االت مثل  كبرية 
على  �شتوفر  م�شتع�شية  الأم���را����ص  واح����دة  مل���رة  ت�شتخدم  ع��الج��ات  ب���اأن 
مقدمي الرعاية ال�شحية الكثري من االأموال على املدى الطويل باملقارنة 

بالعالجات التقليدية التي قد يحتاجها املري�ص ل�شنوات طويلة.
على  االأوروب��ي��ة  التنظيمية  الهيئات  وافقت  املا�شية  اخلم�ص  ال�شنوات  ويف 
يعالج  ال�شني لكن ل  العال خ��ارج  م��رة يف  دواءي��ن للعالج اجليني الأول 

بهما ب�شكل جتاري حتى االآن �شوى ثالثة مر�شى.
ومنهما دواء جليربا الذي اأنتجته �شركة يونيكيور والذي يعالج نوعا نادرا 

جدا من اأمرا�ص الدم لكنه �شحب من االأ�شواق ب�شبب قلة الطلب عليه.
جالك�شو  اأن��ت��ج��ت��ه  ال����ذي  �شرتميفيلي�ص  ال���ث���اين  ال������دواء  م�شتقبل  اأم����ا 
اأن قررت  بعد  يعد م�شمونا  فلم  املناعة  لعالج خلل يف جهاز  �شميثكالين 

ال�شركة مراجعة جدوى وحدتها لعالج االأمرا�ص النادرة ورمبا بيعها.

عمل اإجرامي وراء 
تلوث البي�ض 

تلوث  اإن  االأمل������اين  ال���زراع���ة  وزي����ر  ق���ال 
يحتمل  ح�شري  مببيد  البي�ص  ماليني 

اأن يكون �شارا �شببه عمل اإجرامي.
وقال الوزير كري�شتيان �شميت لتلفزيون 
اإيه.اآر.دي "اإنه عمل اإجرامي، هذا وا�شح 
تفا�شيل  عن  الوزير  يف�شح  ول  جدا". 

اأخرى.
اأوروبية  دول  ع���دة  يف  ال��ت��ج��ار  و���ش��ح��ب 
ات�شاع  م��ع  املتاجر  م��ن  البي�ص  ماليني 
البي�ص  تلوث  اأث��اره  ال��ذي  الذعر  نطاق 
ف��ربون��ي��ل احل�����ش��ري. وق��د تكون  مببيد 
هناك حاجة الإعدام ماليني الدجاجات 
يف هولندا. وقال �شميت اإن من املفرت�ص 
املتاجر  يف  امل��ل��وث  ال��ب��ي�����ص  ي��ت��واج��د  اأال 
ال�شحة  منظمة  وتعترب  االآن.  االأملانية 
ح�شريا  م���ب���ي���دا  ال���ف���ربون���ي���ل  ال���ع���امل���ي���ة 
متو�شط ال�شمية وتقول اإن كميات كبرية 

منه قد حتدث تلفا يف اأع�شاء اجل�شم.
وتتبعت ال�شلطات الهولندية والبلجيكية 
منتجات  مب���ورد  ورب��ط��ت��ه  املبيد  م�شدر 

تنظيف يف هولندا.

ينومون الأطفال بالعراء 
لتفادي الأمرا�ض

���ش��رع م��رك��ز ل��رع��اي��ة االأط���ف���ال يف 
مدينة بريث بتنفيذ �شيا�شة النوم 
اأظهرت  بعدما  الطلق،  ال��ه��واء  يف 
ب����اأن االأط���ف���ال الذين  ال���درا����ش���ات 
عر�شة  اأق�����ل  ال����ع����راء  يف  ي���ن���ام���ون 
لالإ�شابة باالأمرا�ص.  وقام مركز 
عدد  بتتبع  "ليتل لرينرز"  رعاية 
م���رات غ��ي��اب االأط���ف���ال ع��ن املركز 
على مدى 11 اأ�شبوعاً، وتبني باأن 
اأقل من 1 باملئة من اأطفال املركز، 
املرتبطة  االأمرا�ص  ب�شبب  تغيبوا 
بال�شتاء، وهو ما اأرجعه املدير كني 
الذي  ال��وق��ت  م��ق��دار  اإىل  ���ش��ك��وت 
وقال  الطلق.   الهواء  يف  يق�شونه 
النتائج:  على  له  تعليق  يف  �شكوت 
باأن  را���ش��خ��اً  اع��ت��ق��اداً  نعتقد  نحن 
لالإح�شائية  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�شماح  يف  امل��رك��ز  �شيا�شية  تعك�ص 
اأطول  باإم�شاء  ال�شغار  لالأطفال 
الطلق،  ال����ه����واء  يف  مم��ك��ن  وق����ت 
ف�������وق �شن  مل������ن ه������م  وال���������ش����م����اح 
اخل��ام�����ش��ة ب���ال���ن���وم يف ال����ع����راء يف 
كثري من االأحيان، حيث يتنف�شون 
االأجواء  ع��ن  بعيداً  النقي  ال��ه��واء 
الداخلية التي متثل بيئة منا�شبة 
ل��ف��ريو���ش��ات االن���ف���ل���ون���زا ون����زالت 
ال�����ش��ائ��ع��ة. واأ����ش���اف �شكوت  ال���ربد 
التغيريات  بتتبع  ق���ام  امل��رك��ز  ب���اأن 
ال�����ش��ح��ي��ة ل����دى االأط����ف����ال خالل 
االأطفال  كان  التي  الدرا�شة  فرتة 
وتبني  ال��ع��راء،  ينامون خاللها يف 
ول  جيدة  ب�شحة  يتمتعون  اأنهم 
ي�شب اأحدهم باأي وعكات �شحية. 
والحظ القيمون على اخلطة باأن 
الهواء  يف  ينامون  الذين  االأطفال 
ال���ط���ل���ق، ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ن���وم ه����ادئ 
وعميق، وعندما ي�شتيقظون فاإنهم 
يكونون اأكرث حيوية ون�شاطاً.  من 
امل���رك���ز نفذ  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل���دي���ر 
هذه ال�شيا�شة على االأطفال الذين 
فقط،  اخلام�شة  اأعمارهم  تتجاوز 
ينامون  واأن االأطفال االأ�شغر �شناً 
داخل املركز، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.

حوت �شخم ي�شطدم 
بقارب �شياحي 

ذك����رت و���ش��ائ��ل اإع�����الم حم��ل��ي��ة اأن 
بقارب  ا����ش���ط���دم  ���ش��خ��م��اً  ح����وت����اً 
ا�شرتاليا،  �شواحل  قبالة  �شياحي 
اإىل ق��ذف رك��اب يف الهواء  اأدى  ما 

واإ�شابة اآخرين بجروح.
ووق��ع احل��ادث ي��وم ال�شبت املا�شي 
من  بالقرب  بوين  �شواحل  قبالة 
كوينزالند  يف  اآي��الن��د  ويت�شنداى 
كان  الذي  القارب  ا�شطدم  عندما 
�شياحة  ممار�شي  م��ن  خم�شة  يقل 
الطاقم  اأف��راد  ال�شيد وثالثة من 

بحوت �شخم.

يف املُقابل، يعترب بح�شب طريقة الطهي، م�شدًرا ي�شاهم 
ح��ي��ث حتتوي  م��ق��ل��ّي��اً  ك���ان  اذا  ا  ال����وزن خ�شو�شً زي����ادة  يف 

البي�شة املقلّية الواحدة على حوايل 82 �شعرة حرارّية.
وترتفع ن�شبة زي��ادة ال��وزن ه��ذه يف ح��ال مت قلي البي�ص 
ت�شل  فقد  ال��زب��دة  وخ�شو�شاً  الزيت  من  بالكثري  ا  اأي�شً

ال�شعرة احلرارّية اىل 125.
ولكّل  والبيا�ص  ال�شفار  من  موؤّلفة  ال��واح��دة  والبي�شة 
الثانية،  عن  وخمتلفة  بها  خا�شة  حرارية  �شعرة  واح��دة 
وين�شح دائًما بتناول بيا�ص البي�ص ال �شفاره على اعتبار 

ان ال�شفار يحتوي لوحده على 75 �شعرة حرارّية.
حرارّية  �شعرة   15 على  البي�ص  بيا�ص  يحتوي  بينما 
البيا�ص يف حال  اأكرث  ان تتناويل  فقط. ومن هنا عليك 
زيادة  ع��دم  على  وحتر�شني  غذائي  بنظام  تقومني  كنت 

وزنك.
اأما البي�ص امل�شلوق، فتحتوي البي�شة الواحدة على 77 
"العادّية" واأقّل  املقلّية  تلك  من  اأق��ّل  اي  ح��رارّي��ة  �شعرة 
او  ال��زي��ت  م��ن  عالية  بن�شبة  املقلية  البي�شة  م��ن  بكثري 

الزبدة او ال�شمنة.
ويف ما خ�ّص البي�شة امل�شوية اي تلك التي تطهى من دون 
اي زيوت فهي حتتوي على عدد �شعرات البي�شة العادية 

اي 75 �شعرة حرارّية.

معلومة �شتده�شكم 
بالتاأكيد الحظت اأن البي�ص ال يو�شع يف الثالجات وق�شم 
ال��ك��ب��رية، ح��ت��ى يف ف�����ش��ل ال�شيف.  امل��ت��اج��ر  ال��ت��ربي��د يف 
ي�شتغرب البع�ص هذا االأمر، اإذ يرى اأن حفظ الطعام يف 
البكترييا،  اأن ي�شبب منو  �شاأنه  الغرفة من  درجة ح��رارة 
ومن ثم االإ�شرار ب�شحة االإن�شان، لكن هذا لي�ص بال�شبط 

ما يحدث مع البي�ص.
مبا اأن البي�ص ال ُيغ�َشل قبل بيعه يف معظم االأحيان، فاإن 
ال��رباز والري�ص واالأو�شاخ االأخ��رى املوجودة يف احلظرية 
تكون ملت�شقة بالبي�ص، والأن البكترييا تتكّون على ق�شرة 
االأو���ش��اخ تكون مبثابة حماية لها من  ف��اإن ه��ذه  البي�ص، 

دخول البكترييا اإىل الزالل.
لذا تتعّمد بع�ص الدول املتقدمة مثل اأملانيا جتّنب غ�شل 
البي�ص، اإذ ترى ان غ�شله ي�شر بالطبقة الواقية الطبيعية 
دون  حت��ول  اخلارجية  الق�شرة  تلك  واأن  حوله،  امل��وج��ودة 

و�شول البكترييا اإىل داخل البي�شة.
غ�شل  ب�����ش��رورة  بو�شت"  "هافنغتون  موقع  ين�شح  فيما 
اإعداد  يف  ا�شتخدامه  اأو  البي�ص  طهي  عند  جيداً  اليدين 
غالف  على  امل��وج��ودة  البكترييا  تنتقل  ال  حتى  الطعام، 
البي�ص  التي يدخل  االأط��ب��اق  اأم��ا  االأي���دي.  ع��رب  البي�ص 
و�شرورة  تناولها  يف  االإ���ش��راع  فيجب  نعها،  �شُ يف  ال��ن��يء 

فظها باردًة دائماً؛ حتى ال تتكاثر البكترييا فيها. حمِ
بعد غ�شيل البي�ص يفقد طبقة احلماية هذه، وي�شتدعي 
يظل طازجاً  ب���اردة، حتى  ح���رارة  درج��ة  وقتها حفظه يف 
ل��درج��ة ح����رارة اأط�����ول، ل���ذا ي�����ش��رتط و���ش��ع ال��ب��ي�����ص يف 
اأمريكا،  مثل  ال���دول  ببع�ص  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  ث��الج��ات 
والتي ُيغ�شل البي�ص فيها باملاء وال�شابون عدمي الرائحة 

قبل بيعه.
وعموما، عند حفظ البي�ص يف الثالجة، ُيف�شل اأن يخزن 
يف علبته االأ�شلية فوق الرف االأو�شط بالثالجة بداًل من 
باب الثالجة، وذلك لتجّنب التغرّيات يف درجات احلرارة 

والتلوث.
الباب ال  فاإن  "ديلي ميل" الربيطانية،  بح�شب �شحيفة 
يعد اأكرث اأجزاء الثالجة برودة، بل على العك�ص فهو املكان 
االأكرث عر�شة للتقلبات يف درجات احل��رارة ب�شبب الفتح 

امل�شتمر للثالجة.
ومنتجات  البي�ص  بخ�شو�ص  اآخ���ر  ���ش��يء  ه��ن��اك  ك��ذل��ك، 
االألبان واخلبز خ�شو�شا، اإذ يتم و�شعها يف نهاية املتجر، 
ويبدو اأن هناك �شبباً لذلك اأي�شاً. ذلك الأن هذه املنتجات 
طريق  ويف  ال�شخمة،  الت�شوق  ع��رب��ة  يف  احل��ج��م  �شئيلة 
باملحل  املعرو�شة  املنتجات  باقي  تغري  جللبها،  الذهاب 

امل�شرتي مللء امل�شاحة الوا�شعة يف عربة الت�شوق.

م�شوي"،  �أو  م�شلوق  "مقلي،  �نو�عه  مبختلف  �لبي�ض  يعترب 

حمّبًبا كثرًي� لدى �لنا�ض، �لذين �عتادو� منذ �ل�شغر على 

ا عند �ل�شباح كوجبة فطور �أ�شا�شّية. تناوله خ�شو�شً

يعطيها  �لتي  �لكثرية  �ل�شحّية  للفو�ئد  نظًر�  وذل��ك 

للج�شم من بروتينات ومعادن وفيتامينات وم�شادر 

�أخرى ت�شاهم يف تقوية ج�شم �الن�شان ومنّوه، 

وتن�شيط �لكبد و�لقلب و�لكلى.

كما له فو�ئده �جلمالّية �لكثرية للب�شرة 

باالأظافر  وللعناية  و�ل�شعر  و�لوجه 

خلطات  �إىل  �لبي�ض  حت��وي��ل  عند 

�شهلة  منزلّية  طبيعية  وما�شكات 

�لتطبيق و�شريعة �لنتائج.

خال�شة بذور العنب.. 
حتارب �شيخوخة الب�شرة

اأن خال�شة بذور  "اإيلي" االأملانية  اأوردت جملة 
العنب تعد مبثابة �شر ال�شحة واجلمال، حيث 
تكافح  اأنها  كما  الب�شرة،  �شيخوخة  حتارب  اإنها 
اجللد  التهاب  مثل  اجللدية،  االأم��را���ص  بع�ص 
على  موقعها  يف  املجلة  واأو���ش��ح��ت  الع�شبي.  
باملادة  غنية  العنب  بذور  اأن خال�شة  االإنرتنت 
"بروانثو�شيانيدين"،  با�شم  املعروفة  الفعالة 
اأق�������وى م�شادات  م����ن  واح�������دة  ت��ع��ت��رب  وال����ت����ي 
االأك���������ش����دة. وحت��������ارب ه�����ذه امل��������ادة م����ا يعرف 

"باجلذور احلرة" ، التي تعد ال�شبب 

احلرة  اجل���ذور  وتهاجم  للتجاعيد.  الرئي�شي 
مما  واالإيال�شتني،  والكوالجني  الب�شرة  خاليا 
ومظهرها  ملرونتها  الب�شرة  ف��ق��دان  يف  يت�شبب 
االحتفاظ  على  قدرتها  ترتاجع  كما  امل�شدود، 
بالرطوبة، وبالتايل ت�شبح الب�شرة جافة وتقع 

فري�شة �شهلة للتجاعيد. 
تعزيز  على  بروانثو�شيانيدين  م��ادة  تعمل  كما 
اإن���زمي���ات ال��ب�����ش��رة، مم��ا ي��وف��ر للب�شرة  ن�����ش��اط 
ال�شارة.  البنف�شجية  ف��وق  االأ�شعة  من  حماية 
ومن ناحية اأخرى، تعمل مادة بروانثو�شيانيدين 
خالل  م��ن  اجل���روح  �شفاء  وت���رية  ت�شريع  على 
اإ�شالح الن�شيج ال�شام. لذا فهي تتمتع بفائدة 
ك��ب��رية ل��ع��الج االأم��را���ص اجل��ل��دي��ة، مثل 

التهاب اجللد الع�شبي.
وت��ت��وف��ر خ��ال���ش��ة ب����ذور ال��ع��ن��ب يف 
تناولها  يتم  والتي  كب�شوالت،  �شور 
يومياً،  م���رات   3 اإىل  ي�شل  مب��ع��دل 

بالطبع حتت اإ�شراف الطبيب. 

عدد ال�شعرات احلرارية يف البي�ض قد يفاجئك
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�ش�ؤون حملية

نظمها "�أبوظبي �لتقني"  

وتكنولوجية هند�شية  جمالت   6 يف  يتناف�شون  موهوبًا   25 و  خبريًا   21

مع �قرت�ب �نتهاء �الأ�شبوع �الأخري من �لربنامج

ا�شتبيان اأولياء الأمور يحقق ر�شا بن�شبة 96 % على ور�ض واأن�شطة "�شيف ثقايف"

�أجر�ها باحثون من جامعة �الإمار�ت

درا�شة علمية حول "اأثر املاأكولت الإماراتية ال�شعبية على معدل ال�شكر يف الدم"

•• ابوظبي – الفجر

حتت �شعار"نحو القمة".. اأطلق مركز اأبوظبي للتعليم 
"الدولية  ال���دورة  فعاليات  واملهني،  التقني  والتدريب 
اأيام،   4 ملدة  ت�شتمر  للمهارات" التي  االأوىل  التناف�شية 
زايد  ب��ن  حممد  مبدينة  امل�شتمر"  "للتعليم  م��ق��ره  يف 
���ش��اب��ا وف���ت���اة من  21 خ��ب��ريا دول���ي���ا، و25  مب�����ش��ارك��ة 
امل��وه��وب��ني ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون 12 دول���ة وه���ي االإم�����ارات، 
و�شنغافورة،  وامل��ان��ي��ا،  وف��رن�����ش��ا،  وامل��غ��رب،  وال�����ش��ع��ودي��ة، 

ورو�شيا واليابان، وكندا، وال�شني، واإ�شرتاليا.
وقد قام �شعادة مبارك �شعيد ال�شام�شي مدير عام مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، يرافقه علي 
"اأبوظبي  االإم���ارات يف  رئي�ص مهارات  امل��رزوق��ي  حممد 
واالأداء  ال���دورة  مراحل  خاللها  تفقد  بجولة  التقني" 
تكنولوجيا  وه��ي  جم��االت  �شتة  يف  للمت�شابقني  املتقدم 
ال�شيارات، و حلول برجميات تقنية املعلومات لل�شركات، 
والت�شميم اجلرافيكي، و الروبوتات املتحركة، وت�شميم 
معرباً  الهند�شي"االأوتوكاد"،  وال��ر���ش��م  امل��ج��وه��رات، 
وثقتهم  امل��ج��االت،  كافة  يف  املواطنني  ب���اأداء  فخره  ع��ن 
من  املتميزة  النخبة  ه��ذه  بجانب  ومتيزهم  باأنف�شهم، 
موهوبي العال املتقدم، حيث يتبادلون معهم اخلربات 
على  ويقفون  وامل��ه��ارات  القدرات  من  املزيد  ويكت�شبون 

والفنية  التقنية  اجل��وان��ب  ملختلف  اجل��دي��دة  احل��ل��ول 
بجميع املجاالت.

تاأتي  ال��دورة  ه��ذه  اأن  ال�شام�شي  �شعادة مبارك  واأو���ش��ح 
�شمن خطة املركز الإعداد فريق مهارات االإمارات الذي 
يعمل حتت �شعار"نحو القمة" والذي �شيمثل الدولة يف 
م�شابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017 التي �شينظمها 
"ابوظبي التقني" خالل �شهر اإكتوبر املقبل حتت رعاية 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
اأكرث من  1300 مت�شابق ميثلون  امل�شلحة، ومب�شاركة 
70 دولة، يتناف�شون يف 51 جماال هند�شياً وتكنولوجياً 
منها �شيانة حمركات الطائرات، وتكنولوجيا ال�شيارات، 
الكهربائية،  وال��ت��و���ش��ي��الت  االإل��ك��رتون��ي��ة،  واخل���راط���ة 
االألعاب  وت�شميم  االأزي��اء،  وتكنولوجيا  وااللكرتونيات، 
الرقمية ثالثية االأبعاد، والت�شميم اجلرافيكي، واإدارة 
تقنية  برجميات  وحلول  املعلومات،  تقنية  �شبكات  نظم 
و  وامل��ج��وه��رات،  احل��ل��ي  و�شناعة  لل�شركات،  املعلومات 
و"امليكاترونيك�ص"،  "االأوتوكاد"،  الهند�شي  ال��ر���ش��م 
واللحام، وغريها من املهارات التكنولوجية وال�شناعية 

واملهنية التي تعد اأ�شا�ص التقدم يف كافة دول العال .
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  واأك����د 
التقني واملهني اأن اخلطة املتقدمة الإعداد فريق مهارات 

االإمارات تنفذ وفق توجيهات القيادة الر�شيدة منذ عدة 
تدرب  يتم  اأن  على  رك��زت  متطورة  روؤى  ووف��ق  �شنوات 
جماالت  يف  املتخ�ش�ص  ال��ع��ال  دول  ك��ربى  يف  ال��ف��ري��ق 
بالفرق  الفريق  اأع�شاء  املواطنون  يلتقى  بحيث  معينة 
وحتت  ال�شناعية،  من�شاأتهم  ويف  ب��الده��م  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
امليداليات يف خمتلف  اأح����رزوا  دول��ي��ني  اإ���ش��راف خ��رباء 
داخل  التدريب  موا�شلة  اىل  اإ�شافة  العاملية،  املناف�شات 
الدولة وحتت اأعني امل�شوؤولني وهوؤالء اخلرباء، ومن ثم 
فان الدورة تاأتي كذلك �شمن جهود "اأبوظبي التقني" 
االأجواء  ذات  االإم��ارات يف  فريق مهارات  اأع�شاء  لو�شع 
امل�شاركة  ال��ف��رق  جميع  اأن  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية 
ال��ذي��ن �شيمثلون دول��ه��م يف  اأن��ف�����ش��ه��م  ال�����دورة، ه��م  يف 
االأمر  وهو   ،2017 اأبوظبي  العاملية  املهارات  م�شابقة 
اأية  دون  االأج����واء  ه��ذه  التعود على  م��ن  ال��ذي ميكنهم 
�شغوط، وبالتايل زيادة قدراتهم على االإبداع والتفوق، 
معرباً عن ترحيبه ب�شيوف االإم��ارات من خمتلف دول 
اأعلى  توفري  التقني" على  "اأبوظبي  وح��ر���ص  ال��ع��ال، 
االإمكانيات التقنية والب�شرية العاملية، التي متكنهم من 
موا�شلة اإبداعاتهم بكل كفاءة وثقة. ودعا �شعادة مبارك 
ال�شام�شي فريق مهارات االإمارات اىل موا�شلة جهودهم 
اىل  و���ش��وال  امل��ب��دع،  اجل��اد  والعمل  واملخل�شة،  الكبرية 
النتائج التي تتوافق مع تطلعات واآمال الوطن والقيادة 

اأجل �شناعة الكفاءات  الر�شيدة التي تقدم كل �شئ من 
ال��رثوة احلقيقة لدولة  اأن تكون  القادرة على  الوطنية 
االإم��ارات العربية املتحدة، يف حا�شرها وم�شتقبلها مبا 
فيه مرحلة ما بعد النفط. ومن جانبه قال علي حممد 
اأن الفريق االإماراتي  املرزوقي رئي�ص مهارات االإم��ارات 
هو العامل امل�شرتك الوحيد يف كافة جماالت التناف�ص 
يف هذه الدورة، حيث ي�شارك اأع�شاء الفريق يف جماالت 
التناف�ص ال�شتة، فيما ت�شارك بقية الدول يف جمال واحد 
اأو اإثنني فقط، حيث حتر�ص االإدارة العليا يف "اأبوظبي 
اخلرباء  كافة  م��ن  الق�شوى  االإ���ش��ت��ف��ادة  على  التقني" 
ال��ع��امل��ي��ة خ��ا���ش��ة واأن م��ن��ه��م فرق  ل��ل��ف��رق  امل�����ش��اح��ب��ني 
وال�شني،  وفرن�شا  واملانيا  اليابان  مثل  للغاية  متطورة 
اململكة  بالطبع  فيها  مب��ا  ال��ف��رق  كافة  اأن  على  م��وؤك��دا 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة، واململكة املغربية ال�شقيقة، 
متلك كفاءات عالية وخربات كبري يف املحافل االإقليمية 
والدولية، وهو ااالأمر الذي يعني اأن اجلميع �شي�شتفيد 
من هذه الدورة الدولية الناجحة بحمد اهلل ثم جهود 
التي  النجاحات  كافة  وراء  تقف  التي  الر�شيدة  القيادة 
يف  ممثلة  التقني"  "اأبوظبي  يف  العليا  االإدارة  حتققها 
تكون  اأن  على  يحر�ص  ال��ذي  ال�شام�شي،  مبارك  �شعادة 
امل��ه��ارات، ذات معايري عاملية  ف��رق  اإع���داد  كافة م��راح��ل 

هادفة وموؤثرة يف �شناعة امل�شتقبل.

•• اأبوظبي- الفجر

���ش��ج��ل م��ع��دل ر���ش��ا اأول���ي���اء االأم����ور 
واملنت�شبني للربنامج الوطني "�شيف 
الثقافة  وزارة  تنظمه  ال��ذي  ثقايف" 
بح�شب   ،96.1% املعرفة  وتنمية 
ا�شتبيان اأعلنت نتائجه الوزارة حول 
التي  واالأن�����ش��ط��ة  الرئي�شية  ال��ور���ص 
ُتقدم خالل الربنامج واأجرت االإدارة 
1225 ويل  مقابالت مع اأكرث من 
اإم���ارات  خمتلف  م��ن  ومنت�شب  اأم���ر 
من  وال��ت��اأك��د  التدقيق  ومت  ال��دول��ة، 
�شحته على 1218 منوذجاً، و�شمل 
اأبوظبي  ه��م  م��راك��ز   9 اال���ش��ت��ب��ي��ان 
وال���ظ���ف���رة ودمل������ا وع���ج���م���ان وراأ�������ص 
والفجرية  ال��ق��ي��وي��ن  واأم  اخل��ي��م��ة 
ومن جانبه  وم�شايف.  الفجرية  ودب��ا 
اإدارة  مدير  النعيمي  عبداهلل  اأو�شح 
االت�شال احلكومي اأن الوزارة قامت 
االإح�شائية  ال���ن���م���اذج  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
من  م��ه��م��ة  م���داخ���الت  ع��ن  للك�شف 
االأداء  حت�شني  يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها 
والكفاءة يف ور�ص واأن�شطة الربنامج، 
وحتديد بع�ص االأن�شطة التي ميكن 
القادمة  ال����دورات  خ��الل  تطويرها 
املقدمة  ال��ربام��ج  اأج���ل حت�شني  م��ن 
للطالب، لالرتقاء بالربنامج وتاأتي 
م�����ش��ارك��ة واإط�������الع اأول����ي����اء االأم�����ور 
التطوير  عمليات  ح��ول  واملنت�شبني 
���ش��اأن��ه رف���ع م�����ش��ت��وى الربنامج  م��ن 
النعيمي  واأ�����ش����اف  اأف�������ش���ل.  ب�����ش��ك��ل 

امل�����ش��ارك��ني يف  الكبري م��ن  ال��ع��دد  اأن 
اال���ش��ت��ب��ي��ان ي��ع��د ج��ان��ب��اً م��ه��م��اً من 
اأنه كان مطلوباً منا  الدرا�شة، حيث 
حول  ج��داً  دقيقة  النتائج  تكون  اأن 
مدى ر�شا اأولياء االأمور واملنت�شبني 
عن الور�ص واالأن�شطة التي يقدمها 
ر�شا  ويعترب  للطالب،  ثقايف  �شيف 
اأولياء االأمور والطالب على ال�شواء 
وحت�شني  تقييم  يف  رئي�شياً  م��وؤ���ش��راً 
الأن  الربنامج،  بفعاليات  واالرت��ق��اء 
يحدد  اأن  �شاأنه  من  الر�شا  م�شتوى 
خا�شة  ال��ربن��ام��ج  جن��اح  ا�شتمرارية 
واأن هذه هي الدورة االأوىل من عمر 
"�شيف ثقايف". وعلى �شعيد  مت�شل 
عرب اأولياء اأمور منت�شبي  الربنامج 
�شعادتهم  عن  ثقايف  �شيف  الوطني 
الربنامج،  يف  اأب��ن��ائ��ه��م  مب�����ش��ارك��ة 
م�شاركة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م  م��وؤك��دي��ن 
ملا  املقبل  العام  الفعاليات  اأبنائهم يف 
ودورات  ور���ص  من  الربنامج  يقدمه 
وامل�شرح  امل��و���ش��ي��ق��ى  يف  متخ�ش�شة 
والفنون الب�شرية واالآداب وجميعهم 
غري متوفرين يف كافة الربامج التي 
ت���ط���رح خ����الل ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف مما 
اكت�شافه  ب��ج��ان��ب  مي��ي��زه ع��ن غ���ريه 
ل��ل��م��واه��ب امل��ت��م��ي��زة ورع��اي��ت��ه لهم. 
الظاهري ويل  اأحمد حممد  ويقول 
عجمان  مبركز  املنت�شبني  اأح��د  اأم��ر 
���ش��ي��ف ثقايف  ب���رن���ام���ج   اإن  ال��ث��ق��ايف 
االأمور  اأول��ي��اء  م��ن  كثري  حلم  حقق 
ورعاية  امل��واه��ب  اكت�شاف  كيفية   يف 

اأبنائهم يف املراحل العمرية املختلفة 
ب�شكل جيد خا�شة  منها  واال�شتفادة 
لالأبناء  بالن�شبة  ال�شيف  ف�شل  واإن 
فر�شة  ال��ع��م��ري��ة  امل��راح��ل  بع�ص  يف 
جاء  لذلك  مواهبهم  لتنمية  جيدة 
برنامج �شيف ثقايف ليكون هو احلل 
املواهب  اأ���ش��ح��اب  ل��ل��ط��الب  االأم��ث��ل 

والراغبني يف تنميتها.
واأن�شطة الربنامج   اأن ور�ص  واأ�شاف 
ف��ت��ح��ت ل��ه��م ال��ط��ري��ق ن��ح��و االب����داع 
وال���ت���م���ي���ز وال���ت���ف���وق وم����ه����دت لهم 
ال��ط��ري��ق ل��ل��دخ��ول يف ال��ع��دي��د من 
واالأدب����ي����ة بعدما  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���االت 
معلوماتية  ج����رع����ة  ل���ه���م  ق����دم����ت 
م���ت���م���ي���زة ح������ول ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���دري���ب 

ال�شحيح وتنمية مهاراته.
 ف��ي��م��ا ق��ال��ت ح�����ش��ة ن��ا���ش��ر م�شبح 
اإنها يف  اأولياء االأمور  اإحدى  الكعبي 
االأ�شبوع الثاين كانت ت�شجع اأوالدها 

امل�������ش���ارك���ة يف �شيف  ع��ل��ى  ال���ث���الث���ة 
ثقايف الذي يوفر و�شائل املوا�شالت 
الأوالدها من واإىل اأماكن الفعاليات، 
التكا�شل  ع��ل��ى  اأم��ي��ل  ك��ان��وا  ولكنهم 
ع���ن امل�����ش��ارك��ة ول��ك��ن��ه��م ب��ع��د م���رور 
االأ���ش��ب��وع ال��ث��اين، ب��دو اأك���رث حر�شاً 
ليتواجدوا  مبكراً  اال�شتيقاظ  على 
االإدارة  لهم  ه��ي��اأت  بعدما  امل��رك��ز  يف 
طاقاتهم  ال�شتثمار  منا�شباً  مناخاً 
كونوا  كما  للغاية  مفيدة  اأ���ش��ي��اء  يف 
���ش��داق��ات م��ع اأق��ران��ه��م، م��وؤك��دة اأن 
ب��ع�����ص ال���������دورات ت���ع���اين ازدح����ام����اً 
الطالب  بتق�شيم  مطالبة  ���ش��دي��داً 
امل�شاركني اإىل ق�شمني للتخفيف من 

حدة الزحام.
اأمر  ويل  حمزة  �شيخ  حممد  واأ���ش��ار 
وزارة  م��رك��ز  امل��ن��ت�����ش��ب��ني يف  اإح�����دى 
الظفرة  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
اإن برنامج �شيف ثقايف يهدف ب�شكل 

رئي�شي الحت�شان الطالب املوهوبني 
ثقافياً خالل فرتة العطلة ال�شيفية 
و���ش��ق��ل م���ه���ارات���ه���م مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
الفنية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز 
اأن  اإىل  االإم������ارات، م�����ش��رياً  يف دول���ة 
الفعاليات التي تقدم جاذبة لل�شباب 
وال��ف��ت��ي��ات ال���ذي���ن ي��ح��ر���ش��ون على 
احل�شور مبكراً لال�شتمتاع مبا يقدم 
لهم من اأن�شطة وخدمات بعيداً عن 
يعد  ما  وه��و  الدرا�شية،  التزاماتهم 

جناحاً كبرياً للربنامج.
اأم����ا ه���اين ع��ب��د امل��ن��ع��م حم��م��د اأحد 
اأولياء االأمور مبركز الظفرة  فريى 
مهما  ب��ع��داً  اأ���ش��اف  ث��ق��ايف  اأن �شيف 
اأبناوؤه خالل العام الدرا�شي  يفتقده 
وهو اكت�شاف مواهب اأبنائهم وتنمية 
امل�شرتك  وال���ع���م���ل  اجل���م���اع���ة  روح 
ل��دى ال��ط��الب يف اإط���ار فريق واحد 
وخلق  احلقيقية  امل��واه��ب  واكت�شاف 

واالإبداع  االبتكار  على  ي�شاعد  مناخ 
ركيزة  ال��ربن��ام��ج  ن�شاطات  اإن  حيث 
الثقافية  االأن�شطة  ركائز  من  هامة 
والفنية التي ت�شهم يف منو �شخ�شية 
اإىل  وت���وؤدي  وروح��ي��اً  الطالب فكرياً 
املتكاملة  ال��واع��ي��ة  ال�شخ�شية  خلق 
بالواقع  النظري  رب��ط  على  ال��ق��ادرة 
املواقف  ومواجهة  امللمو�ص  العملي 
ب�����ش��ج��اع��ة وث���ب���ات. فيما  احل��ي��ات��ي��ة 
ال�شام�شي  ���ش��ل��ط��ان  رمي  اأرج����ع����ت 
ول��ي��ة اأم���ر اأح���د ال��ط��ال��ب��ات اأن جناح 
ب��رن��ام��ج ���ش��ي��ف ث��ق��ايف اك��ت�����ش��ب ثقة 
اأولياء االأمور واعتمد على جمموعة 
بينها  م����ن  االأ����ش�������ص  م����ن  م���ت���ع���ددة 
وتقدمي  بالطالب  امل�شرفني  اهتمام 
وي�شتطيعون  لهم  الرعاية  اأن��واع  كل 
اأن ميار�شون هواياتهم مهما تعددت 
الهوايات نظراً لتنوع الفعاليات التي 

تلبي رغبات جميع الطالب.

•• العني - الفجر

علوم  ق�شم  باحثي  من  علمي  فريق  جنح 
ال��ت��غ��ذي��ة ب��ك��ل��ي��ة االأغ����ذي����ة وال����زراع����ة يف 
جامعة االإم��ارات من اإع��داد درا�شة علمية 
الطعام  على  ت�شجيع  اإىل  تهدف  �شاملة، 
ال�شحي وتقدمي ن�شائح احلمية الغذائية 
املاأكوالت  "تاأثري  درا���ش��ة  ع��رب  للمجتمع، 
ال�شعبية االإماراتية التقليدية على معدل 
 18 حتليل  خ��الل  م��ن  الدم"،  يف  ال�شكر 
ال�شعبية  امل���اأك���والت  اأ���ش��ن��اف  م��ن  ���ش��ن��ف��اً 

ال�شائعة يف دولة االإمارات.
الدكتورة  ب��ق��ي��ادة  البحثي  ال��ف��ري��ق  وق���ام 
امل�شارك  – االأ����ش���ت���اذ  ال��ظ��اه��ري  ع��ائ�����ش��ة 
كلية  يف  والتغذية،  ال�شحة  ق�شم  ورئي�ص 
باختبار  ب��اجل��ام��ع��ة،  وال���زراع���ة  االأغ���ذي���ة 
ون����وع م���ن خمتلف  18 ���ش��ن��ف��ا  وحت��ل��ي��ل 
املاأكوالت ال�شعبية ، كما قام الفريق باإجراء 
طالب   15 م��ن  مكونة  عينة  على  حتليل 
التطبيقي  البحث  يف  م�شاركني  وطالبة 
اإىل موظفي اجلامعة، وجتربة  باالإ�شافة 
واأخ�����ذ ع��ي��ن��ات دم منهم  امل����اأك����والت  ه����ذه 
للتحليل، كما �شارك يف الدرا�شة امليدانية 
88 متطوعا من داخل الدولة وخارجها، 
بجامعة  الطب  كلية  من  باحثني  وكذلك 
وجامعة  �شنغافورا،  دول��ة  يف  لو"  "يونغ 

اأك�شفورد يف اململكة املتحدة، حيث ت�شمنت 
االأ�شا�شية  ال����دم  ع��ي��ن��ات  اأخ����ذ  ال���درا����ش���ة 
باالإ�شافة اإىل اأخذ عينات اأخرى قبل وبعد 
فرتات  وخ��الل  ال�شعبية  امل��اأك��والت  تناول 

زمنية خمتلفة بعد تناولها. 
"اأن  الظاهري:  عائ�شة  الدكتورة  واأ�شارت 
واحلمل  "املوؤ�شر  تعر�ص  ال��درا���ش��ة  ه��ذه 
ب�شورة  العربية  اجلالي�شيمي" لالأطعمة 
ال�شعبية  وامل����اأك����والت  واالأط���ع���م���ة  ع���ام���ة، 
االإم������ارات������ي������ة ع���ل���ى وج������ه اخل�������ش���و����ص، 
ونتائجها التي ميكن اأن تكون دليال علميا 
م��ف��ي��دا ل��ت��وج��ي��ه ال��ن�����ش��ائ��ح واالإر�����ش����ادات 
العرية  االإم����ارات  دول���ة  ل�شكان  الغذائية 
امل��ت��ح��دة، ك��م��ا اأن��ه��ا ت�����ش��اع��د ع��ل��ى حتديد 
يف  ال�شكر  وا�شتجابة  الغذائية  العنا�شر 
االإماراتية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ل��الأط��ع��م��ة  ال����دم 
خا�شة، وهو اأمر ي�شاهم يف تقييم العادات 
يعزز  مبا  الغذائي  واال�شتهالك  الغذائية 

من ال�شحة والوقاية من االأمرا�ص". 
حيث  للتقييم  التحاليل  نتائج  وعر�شت 
���ش��م��ل��ت االأط����ب����اق ال��رئ��ي�����ش��ة م���ن اخلبز 
مل���ع���رف���ة قيم  وامل����ق����ب����الت، واحل����ل����وي����ات 
جدول  موؤ�شر  وه��و  اجلالي�شيمي  املوؤ�شر 
"احلمل  ل��ق��ي��ا���ص  م��ع��ت��م��د  دويل  زم���ن���ي 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��الأغ��ذي��ة  اجلالي�شيمي" 
واآثار  م�شتوى  لقيا�ص  وال���دول���ة،  ال��ع��ال 

ال�����ش��ك��ر يف ال�����دم مل��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري على 
امل�شتوى الغذائي، عرب معرفة قيم املوؤ�شر 
ملعرفة تاأثري طعام معني على ن�شبة ال�شكر 
يف الدم. وقد اأو�شح "املوؤ�شر اجلالي�شيمي" 
املعتمد يف هذا االختبار مدى تاأثري تناول 
اأنواع معينة من االأطعمة، يف �شرعة ارتفاع 
م�شتوى اجللكوز يف الدم وهو على مقيا�ص 
ومنخف�ص(،  م���ت���و����ش���ط-  )ع�������ايل-  م����ن 
ون�شرت نتائجه يف املجلة البحثية املحكمة 
اأن  وخا�شة  االأغ��ذي��ة،  لعلوم  الربيطانية 
هذا االختبار �شاعد مر�شى ال�شكري على 
وال��ت��ح��ك��م يف حميتهم  ح��ال��ت��ه��م  م��راق��ب��ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة، وذل����ك ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا اأظهرته 
ال���درا����ش���ات ال�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى االأط��ع��م��ة ذات 
ملر�شى  املنخف�ص  اجلالي�شيمي  امل��وؤ���ش��ر 
ال�شكري من النوع الثاين للتحكم مبعدل 

ال�شكر يف الدم.
اأن هناك  ال���درا����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
ع�����دة اأن��������واع م����ن االأط���ع���م���ة وامل�����اأك�����والت 
ت�شنيفها  يف  ت��ن��درج  االإم��ارات��ي��ة  ال�شعبية 
اجلالي�شيمي  املوؤ�شر  ذات  االأطعمة  حتت 
املنخف�ص وهي برياين الدجاج، والهري�ص، 
البقري  اللحم  اإىل  باالإ�شافة  واللقيمات، 
واخلنفرو�ص واحلبة احلمراء، فيما �شنف 
ال�شعبية �شمن  6 من هذه االأك��الت  عدد 
م��وؤ���ش��ر جالي�شيمي  ل��ه��ا  ال��ت��ي  االأط��ع��م��ة 

واجلامي،  العربي،  اخلبز  وه��ي  متو�شط 
والبثيثة  واخلبي�شة،  ال�شمك،  ومكبو�ص 
وال��ب��الل��ي��ط، يف ح��ني ج���اء ك��ال م��ن خبز 
الرقاق، واخلبز املحلى، والعر�شيا، وثريد 
اللحم البقري �شمن املوؤ�شر اجلالي�شيمي 
اأطعمة حملية   7 ت�شنيف  وج��اء  ال��ع��ايل. 
ال��ع��ايل وف���ق م��وؤ���ش��ر احلمل  ذات احل��م��ل 
اجل��الي�����ش��ي��م��ي، ���ش��م��ن م��ق��ي��ا���ص حتديد 
حيث  م��ن  خمتلفة  اأج���زاء  مقارنة  كيفية 
وبذلك  ال����دم،  يف  ال�شكر  م�����ش��ت��وي��ات  رف���ع 
ي��ك��ون ه��ن��اك 14 ن��وع��ا م��ن اأ���ش��ل 18 مت 

اختبارها، حيث ياأخذ هذا املقيا�ص يف عني 
االعتبار الكربوهيدرات يف هذه االأطعمة، 
و�شرعة ارتفاع ال�شكر يف الدم بعد تناولها، 
كمية  على  اجلالي�شيمي  احلمل  ويعتمد 
ال��ط��ع��ام امل�����ش��ت��ه��ل��ك، وال���ت���ي ت��خ��ت��ل��ف من 
دولة واأخرى، وحتى داخل الدولة نف�شها، 
وق���د اأب���رزت���ه���ا ن��ت��ائ��ج م���وؤ����ش���رات اجل���دول 
العاملي  اجلالي�شيمي  للمقيا�ص  االإماراتي 
الدم  يف  ال�شكر  م�شتويات  وحتديد  ملعرفة 
ال�شعبية  واملاأكوالت  االأغذية  طبيعة  وفق 

االإماراتية. 

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة اأبوظبي 
لل�شياحة والثقافة ونادي تراث الإمارات 

•• اأبوظبي - الفجر

 وقعت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ونادي تراث االإمارات مذكرة تفاهم 
ال�شياحة  جم��االت  يف  بينهما  امل�شرتك  والتعاون  التن�شيق  فر�ص  لتعزيز 
�شياحية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة  لرت�شيخ  �شعياً  لها،  وال��رتوي��ج  والثقافة 

وثقافية عاملية م�شتدامة تزخر بالرتاث.
اأبوظبي  ع��ام هيئة  م��دي��ر  غ��ب��ا���ص،  �شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة  امل��ذك��رة  وق��ع  وق��د 
لرئي�ص  الثاين  النائب  املهريي،  اأحمد  �شنان  و�شعادة  والثقافة،  لل�شياحة 
تراث  ن���ادي  يف  والفعاليات  لالأن�شطة  التنفيذي  امل��دي��ر  االإدارة،  جمل�ص 
االإمارات  .وتاأتي هذه املذكرة تتويجاً لعالقات التوا�شل والتعاون املتبادلة 
الوطني  ال���رتاث  حماية  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  ت�شعى  وال��ت��ي  ال��ط��رف��ني  ب��ني 

واملحافظة عليه واإحيائه.
والثقافية  الرتاثية  للفعاليات  والت�شويق  ال��رتوي��ج  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
�شعياً ال�شتقطاب املزيد من الزوار من االأ�شواق املحلية والعاملية اإىل اإمارة 
اأبوظبي، باالإ�شافة اإىل التن�شيق امل�شرتك لتطوير البيئة ال�شياحية جلذب 
بني  التعاون  على  ع��الوة  اخل��ا���ص،  القطاع  قبل  م��ن  �شياحية  ا�شتثمارات 
الطرفني يف جمال ت�شجيل اأبرز عنا�شر الرتاث االإن�شاين املادي واملعنوي 
يف منظمة اليون�شكو، مبا ين�شجم مع االأهداف اال�شرتاتيجية لكل من هيئة 

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ونادي تراث االإمارات.
وتعليقاً على ذلك، قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�ص، مدير عام هيئة اأبوظبي 
االإمارات  تراث  ونادي  الهيئة  التعاون بني  ي�شهم هذا  والثقافة:  لل�شياحة 
يف تفعيل االأ�شول الرتاثية والثقافية لتطوير ال�شياحة وتعزيز اال�شتثمار 
ال�شياحي يف اأبوظبي، اإىل جانب توثيق الرتاث الثقايف لالإمارة من خالل 

اال�شتفادة من اخلرباء والرواة لدى الطرفني.
واأّكد غبا�ص اأن توقيع املذكرة ين�شجم مع ا�شرتاتيجية اأبوظبي الرامية اإىل 
بلورة العالقة الرا�شخة بني اأ�شالة املا�شي وثراء احلا�شر واإ�شراق امل�شتقبل 

يف اأذهان اجليل اجلديد. 
ومن جانبه، �شرح �شعادة �شنان اأحمد املهريي النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 
االإدارة، املدير التنفيذي لالأن�شطة والفعاليات يف نادي تراث االإمارات: اإن 
يف  ال�شياحة  قطاع  لتطوير  احلثيث  �شعينا  اإط��ار  يف  جاء  االتفاقية  توقيع 
اإمارة اأبوظبي واإظهار الرتاث الثقايف، مبا يتما�شى مع حتقيق اأهداف خطة 
اأبوظبي يف اأن تغدو االإمارة وجهة �شياحية ثقافية جاذبة ذات طابع تراثي 

متميز.
واأ�شاف املهريي اأن الطرفني �شيعمالن على تبادل اخلربات واملعلومات يف 
جماالت ال�شياحة والثقافة والرتاث واال�شتفادة من ذوي اخلربات، باالإ�شافة 
اىل التن�شيق يف جمال الفعاليات واالأن�شطة الرتاثية، والت�شويق والرتويج 

املتبادل يف جميع قنوات التوا�شل االجتماعي واملواقع االإلكرتونية.

�أبوظبي د�ركم
حملة اأطلقتها هيئة اأبوظبي لل�شياحة 

والثقافة ل�شتقطاب الزوار ال�شعوديني
•• اأبوظبي - الفجر

والثقافة الإطالق حملة ترويجية جديدة  لل�شياحة  اأبوظبي  ت�شتعد هيئة 
م��وج��ه��ة ال���ش��ت��ق��ط��اب ال�����زوار م��ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، لرت�شيخ 
رائدة  كوجهٍة  االإقليمية،  ال�شياحة  خريطة  على  املتميزة  اأبوظبي  مكانة 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن  وا�شعة  جمموعة  احلملة  وت�شّم  وم�شتدامة. 
اال�شتمتاع  فر�شة  لهم  وتتيح  ال�شعودي  املجتمع  جتتذب  التي  واالأن�شطة 
بباقة متنوعة من التجارب الرتاثية والثقافية يف اأبوظبي التي من �شاأنها 
رفد اأعداد الزوار من االأ�شواق امل�شتهدفة خالل عطلة ال�شيف، وعطلة عيد 
االأ�شحى، واحتفاالت اليوم الوطني لدولة االإمارات خالل الربعني الثالث 

والرابع من العام اجلاري.
وتركز احلملة الرتويجية اجلديدة على زيادة اأعداد الزوار القادمني من 
واإطالة  وعمان،  والبحرين  الكويت  جانب  اإىل  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
لت�شبح  االأ���ش��واق  ه��ذه  الرتكيز على  وذل��ك عرب  اأبوظبي،  بقائهم يف  م��دة 

م�شاهماً رئي�شياً يف القطاع ال�شياحي على م�شتوى االإمارة.
ويف هذا االإطار، قال �شعادة �شيف غبا�ص مدير عام هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
مع  املتبادلة  لعالقات  تتويجاً  الرتويجية  احلملة  ه��ذه  ت��اأت��ي  والثقافة: 
اأ�شقائنا يف اململكة العربية ال�شعودية، وانطالقاً من حالة التقارب الثقايف 
والعادات والتقاليد امل�شرتكة بني دولة االإم��ارات ممثلة باأبوظبي وال�شوق 
اخلليجي وبخا�شة ال�شعودية التي كانت وما تزال واحدة من اأهم االأ�شواق 

امل�شتهدفة على م�شتوى القطاع ال�شياحي يف االإمارة.
اأبوظبي تعترب وجهة فريدة من نوعها، وتقدم  اإم��ارة  اإن  واأ�شاف غبا�ص: 
ذلك  يف  مبا  الرتفيهية،  ال�شياحة  مفاهيم  من  ومتميزة  غنية  جمموعة 
وجهات الرتفيه العائلي واجلذب ال�شياحي كجزيرة يا�ص وما تت�شمنه من 
وجهات ترفيهية مثل يا�ص ووتر وورلد، وعال فرياري، باالإ�شافة اإىل يا�ص 
الظاهري  املطوع  �شلطان  �شرح  جانبه  ومن  فاي�شوري.  يا�ص  وفندق  مول 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  ب��االإن��اب��ة  ال�شياحة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
لل�شواح  ���ش��واء  العطالت  لق�شاء  مثالية  وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  تعد  وال��ث��ق��اف��ة: 
جمموعة  تقدم  حيث  ال�شعودي،  ال�شوق  وباالأخ�ص  واالإقليميني  العامليني 
متنوعة من الوجهات والفعاليات ال�شياحية التي تواكب اأذواق الزوار على 
اأعمارهم وخلفياتهم الثقافية، وذلك من خالل ما متتاز به من  اختالف 
مقومات طبيعية �شاحرة ومبادرات جديدة ا�شتثنائية. واأ�شاف الظاهري: 
توفر اأبوظبي عرو�شاً �شياحية فريدة من نوعها تلبي رغبات كافة ال�شياح 
واحلدائق  وامل��ط��اع��م  الت�شوق  م��ن  ب���دءاً  ال�شعودية،  ال��ع��ائ��الت  وب��االأخ�����ص 

الرتفيهية، وو�شواًل اإىل حمبي االأن�شطة الرتفيهية املخ�ش�شة للعائالت.



�شديقه  �شنوات  ث��الث  العمر  من  البالغ  ابني  يقّلد   •
اأب�����ش��ط ح��رك��ات��ه واأف��ع��ال��ه. م��ا �شبب ه��ذه النزعة  وي��ك��ّرر 

وكيف ميكن اإنهاوؤها؟
�شخ�شيته،  ببناء  للطفل  التقليد  اإىل  ال��ن��زع��ة  ت�شمح   -
الثالثة،  اإط���ار عائلته. يف عمر  ل��ه خ��ارج  واإي��ج��اد م��راج��ع 
يتعّلم الطفل اأن يقيم العالقات مع املحيطني به ويكت�شب 
بذلك �شيئاً من اال�شتقاللية، ورمبا يبدو له التقليد اأ�شهل 
طريقة الإحراز التقدم واكت�شاب الثقة قبل بدء اكت�شافاته 
يف  النظر  ب��اإع��ادة  اأي�شاً  املقاربة  ه��ذه  له  ت�شمح  اخلا�شة. 
االنخراط يف  وت�شجيعه على  ي�شعده  ما  رغباته وحتديد 
اجلماعة. ميكن اأن ير�شم له الوالدان احلدود ويرّكزا على 
مزاياه وحده حني ي�شيبه الهلع اإذا ل يجد �شديقه معه 

طوال الوقت.
تتبنى  اأن  عاماً   12 العمر  من  البالغة  ابنتي  تريد   •
اأكبح  اأو  رغبتها  على  اأواف���ق  اأن  يجب  ه��ل  نباتية.  حمية 

عاداتها الغذائية اجلديدة؟
- ال داعي للقلق! رمبا يكون خيارها عابراً اأو دائماً. يتاأثر 
املبالغة  اإىل  حولهم  م��ن  ال��را���ش��دي��ن  مبيل  دوم���اً  االأوالد 
يف ا���ش��ت��ه��الك ال��ل��ح��وم وب��امل�����ش��اك��ل ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ن��اق�����ش��ي مع 
الغذائي  نظامها  تغيري  اإىل  تدفعها  التي  االأ�شباب  ابنتك 
واقرتحي عليها تخفيف اللحوم بدل حذفها بالكامل. يف 

مطلق االأحوال، احر�شي على مرافقتها يف هذه املرحلة،
اإيجاد   مب�����ش��اع��دة اخ��ت�����ش��ا���ش��ي ع��ن��د احل����اج����ة: مي��ك��ن 
)بي�ص،  اللحوم  ع��دا  اأخ��رى  اأغ��ذي��ة  يف   B12 الفيتامني 
كافياً  النباتي  احل��دي��د  يكون  ل��ن  لكن  بقوليات(  اأج��ب��ان، 
و���ش��ت��ربز احل���اج���ة اإىل ا���ش��ت��ع��م��ال امل��ك��م��الت. ح����اويل اأن 
حت�شري  م��ن��ه��ا  واط��ل��ب��ي  اإ���ش��اف��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ات  حتّمليها 

االأطباق معك.
من  ترتعب  اأع��وام   5 العمر  من  البالغة  ابنتي  • ب��داأت 
اأن  اأن��ه��ا تطلب م��ن��ا  ل��درج��ة  اأ���ش��ه��ر  ال���ذئ���اب م��ن��ذ ب�شعة 

م�شاء.  ك��ل  يف  منها  غرفتها  نحمي 
كيف ميكن طماأنتها؟

- ُي��ع��ت��رب ال��ذئ��ب ج����زءاً من 
امل��خ��ي��ل��ة اجل��م��اع��ي��ة ومن 

مي����ّر  اأن  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
بنوبات من  االأوالد 

الليلي  ال��رع��ب 
ب���������ش����ب����ب����ه. 

بانفعاالتها  والتحكم  �شخ�شيتها  بناء  اإىل  ابنتك  حتتاج 
وتراقبيها  اإليها  ت�شغي  ك��ي  ال��وق��ت  �شي  خ�شّ العدائية. 
قبل اأن تتدخلي. اإذا عملتمِ على تبديد خوفها �شريعاً من 
دون اأن يت�شنى لها مواجهته، لن يختفي خوفها بالكامل. 
ا�شمعي ما تقوله واطردي معها الذئب من غرفتها لكن ال 

توافقي على نومها يف �شريرك.
 �شرعان ما يرت�شخ �شعورها باالأمان. اإذا راودتها كوابي�ص 
منها  اطلبي  اليقظة،  اأوق���ات  يف  خوفها  وجت���ّدد  متكررة 
بع�ص  م��ن  منزعجة  ت��ك��ون  ق��د  م�شاعرها.  ع��ن  ت��ع��رّب  اأن 

احلوادث التي مّرت يف حياتها اليومية.
طرح  ع��ن  اأع���وام   7 العمر  م��ن  البالغ  ابني  يكّف  ال   •
اأ�شتطيع  ال  �شعبة  وم�شائل  كافة  املوا�شيع  عن  االأ�شئلة 
له  اأق���ّدم  اأن  دون  من  ف�شوله  اأ�شبع  كيف  عنها.  االإج��اب��ة 

اأجوبة �شخيفة؟
يف  ت��دور  التي  الوجودية  االأ�شئلة  تكرث  العمر،  ه��ذا  يف   -
عقله )عن احلياة واملوت والكون والعال...(. حني يطرح 
نقا�شاً  اأن يخو�ص  االأ�شئلة، يريد بذلك  ابنك هذه  عليك 

حقيقياً معك الأنك حتتلني يف نظره مكانة خا�شة.
 اأخ��ربي��ه يف ال��ب��داي��ة ب��اأن ���ش��وؤال��ه الم��ع واأن��ك��م��ا �شتبحثان 
معاً عن اجلواب على �شبكة االإنرتنت مثاًل اأو �شتق�شدان 
كتاباً  تطالعان  اأو  وثائقياً  فيلماً  ت�شاهدان  اأو  معر�شاً 

م�شوراً عن هذا املو�شوع. 
اأن  و�شيفهم  قّيماً  در�شاً  الطفل  �شيتعلم  الطريقة،  بهذه 
و�شيح�شل يف  ك��اف��ة،  االأ�شئلة  ع��ن  اأج��وب��ة  ال يحمل  اأح���داً 
وُيطّور  امل��ع��ارف  من  وا�شعة  جمموعة  على  نف�شه  الوقت 

طرائق بحثه عما يريد معرفته.
التواأمان  ابناي  يعد  ل  اأ�شهر،  ب�شعة  منذ   •

يعي�شان عالقتهما االأخوية بالطريقة نف�شها. 
االآخر  ع��ن  نف�شه  اإب��ع��اد  اإىل  اأح��ده��م��ا  مييل 
التي  التماهي  بعالقة  الثاين  يتم�شك  بينما 

جتمعه ب�شقيقه. هل يجب اأن اأتدخل؟

اأحد  ي�شعى  اأن  الطبيعي  التماهي، من  �شنوات من  بعد   -
اإيجابي!  �شلوك  اإنه  عائلته.  و�شط  التمّيز  اإىل  ال�شقيقني 
لكن تتعّلق امل�شكلة ب�شعور الرف�ص الذي ميكن اأن يعي�شه 
الرابط(  )ف���ك  جت��رب��ة  يخترب  ال  ك��ون��ه  االآخ����ر  ال�شقيق 

باالإيقاع نف�شه.
 لذا يجب اأن تتكلمي مع ال�شقيق الذي بداأ يبتعد وتقويل 
بذلك.  ي�شعر  ال  لكنه  �شقيقك  حت��ب  اأن���ك  )اأع����رف  ل���ه: 
ر له التعاطف كي ال يتاأل(. بعد  ئنه وُتظهمِ يجب اأن ُتطممِ
تدريجاً  الو�شع  ابنك  �شيفهم  ال�شريحة،  املحادثة  ه��ذه 

و�شيخفف �شلوكياته العدائية.
اأن  تريد  الأنها  هة  �َشرمِ يل  وتبدو  �شنتني  ابنتي  تبلغ   •
منذ  �شهيتها  اأك��ب��ح  اأن  ي��ج��ب  ه��ل  ال���وق���ت.  ط����وال  ت��اأك��ل 

مرحلة مبكرة اأم من االأف�شل اأن اأحرتم رغباتها؟
هة فعاًل:  - يف البداية حاويل اأن تتاأكدي من اأن ابنتك �َشرمِ
اأم تبدو �شهيتها  هل ترغب يف االأكل حني ت�شاهد الطعام 
كبرية وت�شعر باجلوع غالباً؟ �شتكون حاجاتها طبيعية يف 
الغذائي  توازنها  ت�شعفي  اأال  احلالتني. يف عمرها، يجب 
منتجات  اإىل  عّرفيها  ب��ل  �شهيتها  تكبحي  ال  �شبب.  الأي 
متنوعة من دون اإخافتها من اأ�شناف معّينة الأنها حتتاج 

اإىل الفئات الغذائية كافة يف هذا العمر.
ل  الأنه  �شديد  بانزعاج  وي�شعر  عاماً   16 ابني  يبلغ   •
ي��ري��د العمل فيه الح��ق��اً. كيف  ال���ذي  امل��ج��ال  ي��ح��دد بعد 

اأ�شاعده كي يطرح االأ�شئلة املنا�شبة ويعرف ما يريده؟
اإىل  ا�شتناداً  امل�شتقبلي  ق��راره  توؤثري يف  اأن  - ال حت��اويل 
�شوق  الأن  اخل��ا���ش��ة  رغ��ب��ات��ك 
الع�شر  ه���ذا  يف  ال��ع��م��ل 
هائلة.  ت��ق��ل��ب��ات  ي�����ش��ه��د 
ت�شجعيه  اأن  ح����اويل  ب��ل 
ت�شمح  روؤي���ة  تكوين  على 
نف�شه م�شتقباًل.  ببناء  له 
التوازن  ي��ج��د  اأن  ي��ج��ب 
)االأن����ا(  ب��ني  ال�شحيح 
ال���������ش����وق من  وب�������ني 
اأ�شئلة  ط���رح  خ���الل 
على  اأ�����ش����ا�����ش����ي����ة 
االآت��ي: ما  ال�شكل 
ي�شحكك  ال�����ذي 
احل����������ي����������اة  يف 
ما  ع������م������وم������اً؟ 
ي�شجعك:  ال��ذي 
قيمك،  �شغفك، 
ميكنه  مزاجك؟ 
اإىل  اأي�شاً  يلجاأ  اأن 
اأو  ك��ت��ب حت��ف��ي��زي��ة 
ي���ت�������ش���ف���ح امل����واق����ع 
التي  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ت�����ق�����ّدم م�����ب�����ادرات 
مل�شاعدة  مم���ي���زة 
على  ال�����������ش�����ب�����ان 
اختيار م�شارهم.

�بد�أ بطق�ض معّي:
ل تتناول قهوتك بعد، اإال اأنك بداأت ت�شعر باإجهاد ب�شبب امتحان اأو اجتماع ينتظرك. 
يدفعك القلق اإىل التح�شري لال�شتحقاق املقبل. ولكن عندما يحني الوقت لالنطالق، 
عليك اأن ت�شرتخي وت�شتعيد ثقتك بنف�شك. حاول اأن تتبع طق�شاً ميكنك االعتماد عليه يف 

وود  األي�شون  تفيد  مماثلة.  ظروف 
بروك�ص وباحثون اآخرون 

)عمليات  جم��ل��ة  يف 
الب�شري  ال���ق���رار 

وال�������������ش������ل������وك 
 ) لتنظيمي ا
اأن الطقو�ص 
الع�شوائية، 
جتعيد  مثل 
ق  ا ر و الأ ا
وت������������ع������������داد 
االأرقام، حتّد 
القلق،  م���ن 
يح�ّشن  م����ا 
ب��������ال��������ت��������ايل 

ء  ا د الأ ا
امل�����������ش�����ائ�����ل  يف 

احل�����������ش�����اب�����ي�����ة 
وح�������������ت�������������ى 

الغناء يف مباريات الكاريوكي. مهما كان روتينك، اعتربه طق�شاً واعتمد عليه لت�شتعيد 
هدوءك.

تطّلع �إىل �الأمام:
زمنية  ا�شتعن مبركبة  �شريك؟  اأو  بينك وبني �شديق  دار  ج��دال  اإىل  انهيارك  يعود  هل 
عقلية وحاول اأن تتخّيل كيف �شيبدو هذا اخلالف يف امل�شتقبل. ي�شري اإيغور غرو�شمان 
اإىل اخلالف  النظر  اأن  اإىل  وال�شخ�شية(  االجتماعي  النف�ص  وزم��الوؤه يف جملة )علم 
مقوياً  الب�شرية،  ويزيد  امل�شاحمة  اإمكانات  يعّزز  �شنة،  بعد  �شيتخذه  ال��ذي  بال�شكل 

بالتايل العالقة.

بّدل نظرتك �إىل �لف�شل:
بذلت ق�شارى جهدك، اإال اأن ذلك االجتماع اأو النقا�ص ل يجرمِ كما خططت 

له، وخرجت عن طورك، فعال ال�شراخ ورمبا ترافق مع قليل من البكاء.
النا�ص، عندما يعزون فقدانهم  اأن  اإليزابيث بايلي وولف وزمالوؤها   تو�شح 
اأكرث  يبدون  عاطفية(،  )بطريقة  الت�شرف  ب��دل  )�شغفهم(  اإىل  اأع�شابهم 

قدرة وثقة بالنف�ص.

�شر لرتّوح عن نف�شك:
كحل اأخ��ري، �شر قلياًل يف اخل��ارج اأو يف خمتلف اأرج��اء املكتب. يذكر تقرير ُن�شر يف 
البيئات  يف  حتى  امل���زاج،  حت�شني  يف  ذات��ه  بحد  ي�شاهم  امل�شي  اأن  اإىل  )امل�شاعر(  جملة 

القامتة. 
�شعر َمن �شاهدوا فيلم فيديو خالل اإحدى التجارب بتح�شن عندما ا�شتخدموا اآلة 

امل�شي بدل اجللو�ص اأو الوقوف. لذلك ال ترتدد يف القيام بنزهة.

مــنــ�عــــات
األربعاء   9   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12092  
Wednesday  9   August   2017  -  Issue No   12092

تتطّلب تربية �الأوالد �أحيانًا �ال�شتعانة باآر�ء خارجية. يقدم �خلرب�ء فيما يلي �أجوبة 
عن �أبرز �مل�شاكل �لتي يو�جهها �الأهايل مع �أوالدهم.

�لق�شاء على �الإجهاد،  ب��اأدو�ت عدة متكننا من  دون  م��زوَّ �أننا  نعي�ض يف عامل قا�ٍض، ولكن من ح�شن حظنا   
ومو�جهة �ل�شر�عات، و�خلروج بحالة �أف�شل من �لنك�شات. �إليك بع�شها:

واجه �شراعاتك واق�شي على الجهاد

ابرز امل�شاكل واحللول التي 
يواجهها الأهل مع تربية اأولدهم
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة :  نون خلدمات �د�رة �ملن�شاآت - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 4127 ملك �شريف ملك )بزن�ص �شنرت( - االإمارات تاور - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    686067  : الرخ�شة  رق��م  م�شوؤولية حم���دودة   ذات   : القانوين 
التجاري : 1112691 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/5/21  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �يه 
العنوان : مكتب رقم 710 ملك جمموعة  �حل�شابات   لتدقيق  �الن�شاري  & �م 
  04-5515606  : ف��اك�����ص   04-5515605 ه��ات��ف    - ب��ور���ش��ع��ي��د   - لال�شتثمار  ���ش��ل��ط��ان 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ �يه & �م �الن�شاري لتدقيق �حل�شابات  
  - بور�شعيد   - �شلطان لال�شتثمار  رقم 710 ملك جمموعة  العنوان: مكتب 
هاتف  5515605-04 فاك�ص: 5515606-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
نون  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية 
خلدمات �د�رة �ملن�شاآت - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/6206  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- جاليبي - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / اكليلو �شيفا احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )26467 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
 )MB174466472AE(والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )درهم
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/15  ال�شاعة 8.30 �ص  
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2012/47   تنفيذ جتاري  
لتجارة  بيمان   - م  م  ذ   - العامة  للتجارة  وينبورن  �شركة  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
احلا�شب االآيل �شابقا - ذ م م 2- يبمان علي اكرب قا�شمي 3- حممد تقي ن�شرت اهلل 
�شاحلي مدير �شركة ع�شر ال�شنائع للتجارة العامة - جمهويل حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران وميثله : احمد علي مفتاح �شالح الزعابي 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم   اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد 
به وقدره )4725743.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1851   تنفيذ جتاري  

رم��ن��ك��ال  جمهول حمل  ���ش��ده/1- ط��ه حممد ح�شن �شالح  املنفذ  اىل 
ع  م  �ص   - اال�شالمي  االإم���ارات  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  االقامة مبا 
وميثله : احمد ح�شن رم�شان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )788378.99( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1864   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- جنوى غالم مراد �شفر البلو�شي  جمهول حمل 
 االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف االإمارات اال�شالمي - �ص م ع  
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )367478.86( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1043   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- فادي فايز فهد عيا�شره  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/زيد عبدالكرمي م�شطفى عوده اهلل  وميثله : 
حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )200663( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن ب�سحيفة ��سكال بالن�سر

 يف  �لدعوى رقم 2017/119 ��سكالت عقارية  
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 2016/687 تنفيذ عقاري

 لوقف االإجراءات التنفيذية
طالب االإعالن : م�شت�شكل : حممد احمد �شال ال�شليج  

املطلوب اعاله : امل�شت�شكل �شده : 1-  بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
 جمهول حمل االق��ام��ة  - مو�شوع االإع���الن : - نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة يوم  
يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة    2017/8/20 امل��واف��ق  االح���د   
اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر 

قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س �لق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/1323  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-املجل�ص لت�شجيل املركبات 2- حممد كويا كوريل  جمهويل حمل 
عبداهلل  عبدالوهاب  علي  عبداهلل   : وميثله  نو�شيك  لوكا�ص  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�����ش��وي��دي 
والزامها  دره���م(   925.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والتكافل  بالت�شامن 
بالتعوي�ص عن العطل وال�شرر والك�شب  الفائت مببلغ وقدره )25.000 درهما( ، مع 
والفائدة  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامهما 
 9.30 ال�شاعة  املوافق  2017/8/21   االثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  القانونية %12  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ص بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2052  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جني�شا كباالن دفينا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع  وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
باأن  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  ال�شام�شي - قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   34565.38( وق���دره  مبلغ  ي���وؤدوي  
والفائدة 2.49% من تاريخ 2011/12/20 وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/15  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/570   جتاري جزئي              

اخل�شم   ، ال�شويدي  علي  حم�شن  2-ابراهيم  ال�شيارات   لتجارة  1-�شروح   / عليه  املدعي  اىل 
امل��دخ��ل / 3- معني حممد ع��ب��داهلل ال��ن��ج��ار - جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ فوؤاد 
عبدال�شكور ميمون عبدال�شكور ميمون وميثله : عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�شويدي -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن بان يوؤدوا 
الزامهم  دره��م( مع  الف  وت�شعني  )اربعمائة وثالثة  دره��م(  وق��دره )493.000  للمدعي مبلغ 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/8/14  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1433  مدين  جزئي              

اىل اخل�شم املدخل / 1- �شفيقة عبا�ص ر�شتم - جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بالل قا�شم دله وميثله : �شفيع حممد اإبراهيم - قد اأقام عليك 
وق��دره )21060  املدعي عليها  مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
املوافق  2017/8/13   التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د   ال�شداد  وحتى 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 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 االأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2017/1139  ��ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- نخيل راج ماليهوترا �شوبها�ص �شندير ماليهوترا 
حمل  جمهول  ح   م  ���ص   - كابيتالز  ج��ول��دن  �شركة  يف  ال�شريك  ب�شفته   -
االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /م����زون ع��ل��ي جمعه ح��م��د اجلنيبي ومي��ث��ل��ه : 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد   - خمري  عبداهلل  عمر  عبدالرحمن 
لها  وح��ددت   2017/6/12 بتاريخ  2017/430 جتاري جزئي  رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم االثنني  املوافق 2017/9/4  ال�شاعة 10.30 �شباحا  بالقاعة رقم 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.17

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2017/142  ��ستئناف تظلم جتاري   

جمهول  بانيكافينيل   ال��دي��ن  ���ش��ه��اب  1-حم��م��د  ���ش��ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي - ���ص م ع 
وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد ا�شتاأنف 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  2017/170  تظلم جتاري بتاريخ 
2017/6/29 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء   املوافق 2017/8/23   ال�شاعة 
17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2017/132  ��ستئناف تظلم جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- نيلدا هالكون اي�شربا   جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم  2017/199  تظلم جتاري بتاريخ 2017/6/27 وحددت لها 
جل�شه يوم االربعاء   املوافق 2017/8/23   ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  �لدعوى 2017/1661  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-�شركة املنارة احلمراء للتجارة العامة - �ص ذ م م  2- راه��ول جارج �شيام 
كومار جارج ، 3- �شيام كومار جارج - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ البنك التجاري 
الدويل - �ص م ع وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل واالنفراد بان يوؤدوا مبلغ وقدره 
وخم�شة  دره��م  و�شبعون  و�شتة  ال��ف  و�شتمائة  مليون  ثمانية  )فقط  دره���م(   8.600.076.75(
و�شبعون فل�ص درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
ال�شاعة  املوافق  2017/9/11   االثنني   يوم  لها جل�شة  وامل�شاريف واالتعاب. وح��ددت  والر�شوم 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل )علما 

بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية(. 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2390  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- درابي�ص اآند فلورز للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/�شوي�ص بلهوتيل ال�شارقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والر�شوم  دره��م  وق��دره )71664(  للمدعي مببلغ  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  ب��ال��زام 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع رقم  2017/359 جتاري  -  وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  8.30 �ص  ال�شاعة   2017/8/13 املوافق  االح��د  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 االأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5278   

املنذر : ايه دي دي وينجز للتجارة - �ص ذ م م 
املنذ اليه : �شجنيج اند اك�شب�شن وورلد منطقة حرة -  ذ م م

املو�شوع : املو�شوع : اإنذار ب�شداد قيمة �شيكات مرجتعة 
ينذر املنذر / املنذر  اليه باأداء مبلغ وقدره )16000( �شتة ع�شر الف درهم خالل مدة 
اىل  اآ�شفا  املنذر  �شي�شطر  واال   ، االن���ذار  ه��ذا  الن�شر  تاريخ  من  اي��ام   خم�شة  اق�شاها 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوى الق�شائية 
وا�شت�شدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ص اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5296   

املنذر : بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : منوهر رام�شند رام�شنداين - هندي اجلن�شية )جمهول حمل االقامة( 

ب�شفتنا وكالء عن املنذر / بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع جئنا ننذرك ب�شرورة و�شرعة �شدادك املديونية 
الف وثالثمائة وواحد  و�شتة  ع�شر  وت�شعمائة  وق��دره 2.916.371.94 درهم )مليونان  املرت�شدة يف ذمتك 
و�شبعني درهم واربعة وت�شعني فل�ص( وذلك يف مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا االنذار ، واال �شن�شطر 
ا�شفني اللجوء اىل الق�شاء الخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار والكائن اإمارة دبي - ار�ص رقم 
3682 -  املنطقة : الثنية اخلام�شة - نوع العقار : ار�ص - م�شاحة 6.679.54 قدم مربع ،  واملرهون للبنك 
املنذر رهنا تاأمينيا من الدرجة االوىل حتت رقم 2014/6034  بتاريخ 2014/8/11 والذي مت تعديله مبوجب 
بتاريخ 2016/3/30   وذلك نظري مبلغ وق��دره 5.000.000 درهم )خم�شة ماليني  العقد رقم 2016/300  
درهم( حلني اكتمال ال�شداد ، ومن ثم بيعه ل�شالح البنك عمال باحكام املادتني 25، 26 من القانون رقم 14 

ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
 �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5297   

املنذر : بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : منوهر رام�شند رام�شنداين - هندي اجلن�شية )جمهول حمل االقامة( 

ب�شفتنا وكالء عن املنذر / بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع جئنا ننذرك ب�شرورة و�شرعة �شدادك املديونية 
املرت�شدة يف ذمتك وقدره  1.860.815.37 درهم )مليون وثمامنائة و�شتني الف وثمامنائة وخم�شة ع�شر 
درهم و�شبعة وثالثني فل�ص( وذلك يف مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا االنذار ، واال �شن�شطر ا�شفني 
اللجوء اىل الق�شاء الخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار والكائن اإمارة دبي - العقار رقم 308 - 
ار�ص رقم 1997 - الطابق رقم 3 - املبنى رقم 1- ا�شم املبنى : مارينا ابارمتنت�ص 1 - املنطقة : نخلة جمريا 
- نوع العقار : �شقة �شكنية - م�شاحة : 1857.74 قدم مربع ، واملرهون للبنك املنذر رهنا تاأمينيا من الدرجة 
االوىل حتت رقم 2016/299 بتاريخ 2016/3/30 وذلك نظري مبلغ وقدره 3.200.000 درهم )ثالثة ماليني 
ومئتا الف درهم( حني اكتمال ال�شداد ، ومن ثم بيعه ل�شالح البنك عمال باحكام املادتني 25، 26 من القانون 

رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
 �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�إعالن  بالن�سر
 رقم 2017/4769   

املنذر : موؤ�ش�شة اأرنكو للعقارات 
املنذر اليه : اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م 

املو�شوع : - ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شداد مبلغ 368480 درهم  واملرت�شد 
بذمته من القيمة االيجارية وذلك خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما من 
ا�شفا التخاذ كافة االجراءات  املنذر  االن��ذار واال �شي�شطر  ن�شر هذا  تاريخ 
القانونية التي حتفظ له حقه ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ص املادة 
1/25 من قانون رقم 26 ل�شنة 2007 واعتبارا العقد منتهيا من تلقاء نف�شه 

ورفع الدعوى املو�شوعيه. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 يف  �لق�سية  رقم  2017/789   ت ج  عجمان    

املرفوعة من بنك اأم القيوين الوطني �شد جاويد اخرت كهوكهر بن ب�شري م�شيح  - 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ ح�شني الها�شمي  يف الدعوى اعاله ، وعليه يعلن 
ال�شيد/ جاويد اخرت كهوكهر بن ب�شري م�شيح  وذلك حل�شور اجتماع اخلربة  
وذلك يوم الثالثاء  15 اأغ�شط�ص 2017  يف متام ال�شاعة 5.45 م�شاء  ، مبكتبنا بدبي 
- بردبي �شارع خالد بن الوليد  - بجانب القن�شلية امل�شرية - بناية لوتاه   بنف�ص 
البناية  متجر براند فور لي�ص الطابق الثالث مكتب رقم 308 ، الرجاء احل�شور يف 
املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فاأن 

اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
�خلبري �مل�سريف و�حل�سابي 
ح�سني �سامل �لها�سمي             

 دعوة �جتماع �خلربة
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2683  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- جي جي اي للتجارة العامة - �ص ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ نان�شي طانيو�ص فار�ص   قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )154475( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   3110 مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 مذكرة �إعالن متظلم �سده  بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/374  تظلم جتاري    
اإىل املتظلم �شده 1- ال�شفينة �شوي�ص ترينتي M/V chios Trinity رقم 9279379 وحتمل علم جن�شية 
دولة بنما التابعة ل�شركة مريتا�ص توريزم دينيز�شيليك ا�شيتمي�شيليجي ناكليات يف تيكاريت ايه �شي وميثلها 
ايه �شي وميثلها ربانها ماهر حاج عمر �شوري اجلن�شية . املتظلم �شده2 – �شركة �شبا للمالحة العاملية ذ.م.م 
ب�شفتها الوكيل املالحي لل�شفينة �شوي�ص ترينتي التابعة ل�شركة مريتا�ص توريزم دينز�شيليك ا�شيتمي�شيليجي 
ناكليات يف تيكاريت ايه �شي جمهول حمل االإقامة. مبا اأن املتظلم- امتو�شت ملواد البناء قد قام عليكم التظلم 
جتاري  حتفظي  حجز   351/2017 رقم  التحفظي  احلجز  ي  ال�شادر  القرار  باإلغاء  ومو�شوعه  اأع��اله  املذكور 
رقم   M/V chios Trinity ترينتي  �شوي�ص  ال�شفينة  على  التحفظي  باإيقاع احلجز  والق�شاء جمددا 
.. وحددت  الب�شاعة  وذل��ك نظري  واملتواجدة مبيناء جبل علي  بنما  دول��ة  التي حتمل علم جن�شية   9279379
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 30-8-2017 ال�شاعة 8:30 �شباحا �ص بالقاعة Ch.1.B.6  لذا فاأنت مكلف 
اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

بثالث اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1849   تنفيذ جتاري  
اأم��ني مو�شى حممد عبيد حممد  جمهول حمل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ع  م  �ص   - اال�شالمي  االإم���ارات  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  االقامة مبا 
وميثله : احمد ح�شن رم�شان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )2056048.03(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1924   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- عماد عبدالرحيم يو�شف مندي التميمي  جمهول 
 حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف االإمارات اال�شالمي - �ص م ع 
وميثله : احمد ح�شن رم�شان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )9168755.31(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1925   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- علي حممد علي احمد البلو�شي  جمهول حمل 
 االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف االإمارات اال�شالمي - �ص م ع   
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  به وق��دره )372709.65( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/150   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- احمد داوؤد خليفة خلفان بو�شعيد املري - جمهول 
���ص م ع  ال��ت��ج��اري -  دب���ي  التنفيذ/بنك  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
اأق����ام عليك  اآل ع��ل��ي - ق��د  ال��ن��اخ��ي  ومي��ث��ل��ه : ع��ب��داهلل خمي�ص غ��ري��ب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)178178.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2014  تنفيذ عمايل 
ب��ي �شاينز   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  ام اي  اىل املنفذ ���ش��ده/1- 
اأق��ام عليك الدعوى  ان طالب التنفيذ/ �شعيب ناالكاث ابوبكر   قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)69555( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل 
مبلغ 5055 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2339  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شويفك�ص تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ زين مو�شى مهدي مو�شى   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )75574( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   3882 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2734  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شكاي وي للتجارة - ذ م م    جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شوكانيا �شريدهاران -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2920( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 569 
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2682  تنفيذ عمايل 

االقامة  حم��ل  جمهول  نغم  ومقهي  مطعم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ف��الح��ي   قد  يون�ص  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)9600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل 
مبلغ 900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       مذكرة �عالن  مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2131  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جايانت اجيت جيدواين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�شعيد  : خليفة عبداهلل  دب��ي وميثله  ف��رع  ���ص.م.ب )م(  االأو���ش��ط(  اميك�ص )ال�شرق 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  هويدين  بني  عبداهلل 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )74.235( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
ال�شاعة   2017/8/15 املوافق   الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل 
8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2016/2584  جتاري  جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  لل�شياحة  العربية  اللوؤلوؤة  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 

املذكورة  الدعوى  يف   2017/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ  ���ص.ذ.م.م  اعاله ل�شالح/باب للمنتجعات 

درهم مقابل  الدعوى ومبلغ ثالثمائة  بر�شوم وم�شروفات  والزمتها  درهم   )394412.5(

قابال  احل�����ش��وري  م��ن طلبات. حكما مبثابة  ذل��ك  على  زاد  م��ا  ورف�شت  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب 

التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/218  عقاري كلي 

املدعي/م�شرف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �شيد  بي  �شاه  �شيد  عليه/1-  املدعي  اىل 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة  اقام الدعوى  ���ص.م.ع قدا  االم��ارات اال�شالمي 
املخت�ص  الهند�شي  اخلبري  التايل:بندب  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/7/23  حكمت 
���ش��اح��ب ال����دور م��ن امل��ق��ي��دي��ن ب��ج��دول خ����رباء امل��ح��ك��م��ة ل��الط��الع ع��ل��ى اوراق الدعوى 
م�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وقدرت 
على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبري امانة مبلغ ع�شرون الف درهم كلفت املدعية بايداعها 
يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، للتقرير  ج��ل�����ش��ة:2017/9/17  وح��ددت  املحكمة  خزانة 

 .ch1.B.8:االحد املوافق:2017/9/17 ال�شاعة:09.30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1857  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- طاهر حممد حممد جعفر  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ اميك�ص )ال�شرق االأو�شط( �ص.م.ب )م( فرع دبي وميثله : خليفة عبداهلل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �شعيد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )188.299.29( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�شة يوم االثنني املوافق  2017/8/14   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2201  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بانكاج روبين�شون روبين�شون الفريد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ اميك�ص )ال�شرق االأو�شط( �ص.م.ب )م( فرع دبي وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )68.080( وق��دره  مببلغ  عليه 
القانونية بقيمة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق  2017/8/16   ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2307  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- منة اهلل نا�شر فوزي عبد اجليد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فاتن فوزي عبداجليد قري�ص وميثله : ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي قد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )19000(  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ اال�شتحقاق 
احلا�شل يف:2016/9/15 وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  
2017/8/15   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/1462 تنفيذ جتاري
راتان  �شودرى  �شووان�ص  ���ص.ذ.م.م 2-  للتجارة  ال�شام�شي  �شعيد  را�شد عبيد  املنفذ �شده/1-  اىل 
ديب �شينغ ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية را�شد عبيد �شعيد ال�شام�شي للتجارة �ص.ذ.م.م 3- كمال 
كومار باجاج �شرى هارى رام باجاج ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية را�شد عبيد �شعيد ال�شام�شي 
را�شد  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  ميهرا  كومار  رامي�ص  ميهرا  اديتيا   -4 ���ص.ذ.م.م  للتجارة 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  ����ص.ذ.م.م  للتجارة  ال�شام�شي  �شعيد  عبيد 
الفجرية الوطني �ص.م.ع فرع دبي وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4482666.86( درهم بالت�شامن 
والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/1460 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���ش��ده/1- اليار ����ص.ذ.م.م 2- اي�شوار ام��ورت��ى وي��الي��ود اب��ريوم��ال - 
���ص.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان  اليار  ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية 
طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5117515.04( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2231  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شليمان مبارك �شليمان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  �����ص.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك 
ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)41.779.62( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% �شهريا من 
املوافق  ي��وم  اخلمي�ص  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  ت���اري���خ:2011/12/20 وحتى 
2017/8/17 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2354  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ويجكون مودي يان�شيالج وا�شانتا كومارا جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )43.079.03( وق��دره  مببلغ 
2.49% �شهريا من تاريخ:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/8/9 املوافق  االرب��ع��اء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2351  جتاري جزئي

ان  ا�ص عقيل احمد ب�شري احمد جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-  اىل 
عمران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ص.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك 
العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )47.606.65( وق��دره  مببلغ 
2.49% �شهريا من تاريخ:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/8/9 املوافق  االرب��ع��اء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/2253  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  حممد علي عبدالغني �شيخ جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
توب اك�شالن�ص لتاجري ال�شيارات  وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي 
املدعي عليه مببلغ وق��دره )15000(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
املوافق  الثالثاء  لها جل�شة يوم  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم 
2017/8/15 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/2256  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  م�شطفى ال�شادق م�شطفى احمد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ توب اك�شالن�ص لتاجري ال�شيارات  وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  الها�شمي 
)5130( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
الثالثاء  املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد 
املوافق 2017/8/15 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/1017  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد جنكري حممد عبداهلل جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  ام  بي  ل�شالح/اآر  اع��اله 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  دره��م   )30000( مبلغ  للمدعية 
يف:2017/3/28 وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 
لال�شتئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/1019  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عبداملاجد يو�شف عبداملاجد حممد جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/9 يف الدعوى املذكورة 
)عبداملاجد  عليه  املدعي  بالزام  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  ام  بي  ل�شالح/اآر  اع��اله 
يو�شف عبداملاجد حممد ( بان يوؤدي للمدعية )اآر بي ام لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م (
مبلغ )17000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من:2016/11/23 وحتى متام 
ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/1119  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- منرية حممد علي دهقاين جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/23 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/اآر بي ام لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليها )منرية حممد علي 
(مبلغ )12000(  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  ام  بي  )اآر  للمدعية  ي��وؤدي  بان  دهقاين( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من:2016/11/23 وحتى متام ال�شداد والزمتها 
الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه 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  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4712  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  فيليج  1-لوك�شري   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /ارنولد عباد رو�شالي�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )85557 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171572947ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/21 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5952  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  تنفيذ  ال الع��م��ال  ان  1-ات�����ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ي��ار ف��ه��د حم��م��د �شليم ك�����ش��وره  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 
)94581 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2500 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB173860890AE:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص   2017/8/29
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3689  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ن�شور البحر خلدمات احلرا�شة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ب�شري احمد موالنا �شم�ص العال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28439 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB171185115AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/8/23 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4549  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����ش���وب���ر دي���ل���ر ل��ل��و���ش��اط��ة ال��ت��ج��اري��ة ���������ص.ذ.م.م جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د ع��ل��ي م��ي��ن��ح��ا���ص حم��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل  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 
)34330 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172575942AE:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص   2017/8/16
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6476  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مزمل علي لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /حممد �شاجد حممد اقبال  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28829.5 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB174810634AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/28 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5072  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انور للخدمات الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�شوزون �شم�ص احلق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )16400 
يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb173570693ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف 
االحد املوافق 2017/8/13 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7486  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ع��ج��ي��م حل���زم ال��ب�����ش��ائ��ع وخ���دم���ات ال�����ش��ح��ن ������ص.ذ.م.م 
اأقام  قد  ك��رمي بخ�ص   ك��رمي بخ�ص  /قا�شم  املدعي  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16448 درهم(  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
ال�شكوى  وب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف يف  ع���ودة مببلغ وق���دره )1000 دره���م(  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE175380263MB:رقم
2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل ، مع تق�شري مدة االعالن .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7476  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كيو تي �شي للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /نور �شاد علي �شاه حممد علي �شاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13834 
  AE175318405MB:800 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم(
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة   2017/8/15 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مده االعالن .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5793  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شيل تيك ميدل اي�شت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�شيتال �شينغ كارتار �شينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )20714 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE172647531MB  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7127  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  والتنظيف  الفنية  للخدمات  يونيفرز  1-�شاين   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / اللني باتينو اوكوى  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)3305 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB175243296AE:ال�شكوى وامل�شاريف رقم  والر�شوم  )3000 درهم( 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني امل��واف��ق:2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7201  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ات�ص ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�شان حوحو �شركة ال�شخ�ص 
الواحد �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / انى ديال كروز �شوتو قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)14400 درهم( وتذكرة عوده 
  MB175480032AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   3000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7328  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شاوهان   الالن   / املدعي  ان  مبا 
وتذكرة عوده مببلغ وقدره )2000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها)13504 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175202259AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7123  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي / رافي�شانكار راى  قد 
مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)3300 دره��م( وتذكرة ع��وده مببلغ وق��دره )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175110890AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6359  عمايل جزئي

جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  كون�شبت  1-ج��ب��ني   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��اج��ي ب��وزه��ا ك��ان��دات��ي��ل  ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )37666 
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:mb171750275ae  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   08.30 ال�شاعة   2017/9/12
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7330  عمايل جزئي

������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال�شيانة  امل��دع��ي عليه / 1-اي��ب��ال���ص خل��دم��ات  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لو�شلو�شو   ماليربان  /الفني  املدعي  ان  مبا  االقامة 
وتذكرة  دره���م(   15999( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )2000  يقابلها مبلغ  م��ا  او  ع���ودة 
ال�شكوى:MB175498083AE  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/15
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت بتق�شري املدة .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/3191  عمايل جزئي 
جمهول  ����ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للمقاوالت  دايرك�شن  عليه/1-  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/حممد الكاف احمد افتخار احمد نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  احمد  افتخار  احمد  الكاف  حممد 
)19808( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما ل يلتحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات واعفت املدعي 
من ن�شيبه فيها . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4045  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بالنكو ملقاوالت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي / جميل م�شباح �شيد غريب  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)97330  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb1735580015ae  وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ص املوافق:2017/8/24 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6132  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ك��و اي ب��ي ام اي م.د.م.�����ص جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / نواب علي حممد �شعيد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)70758  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�شاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة:ch1.A.5 لذا  08.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5832  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الكو اي بي ام اي م.د.م.�ص جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شن   فيزان   /
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)44333 
رقم ال�شكوى:.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�شاعة 08.30 
�ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4905  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انور للخدمات الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  اج��رب علي   ا�شلم علي  / حممد 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )1000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها)16410 
لها  وح���ددت    mb173570778ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
القا�شي  مبكتب  �ص   08.30 ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/8/15  الثالثاء  ي��وم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6820  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيل جوهن البا�شتيدا لنغامون جمهول حمل االقامة 
�������ص.ذ.م.م وميثلها/ امل��ط��اع��م  الدارة  ل��ي��در  /ب��روف��ي�����ش��ن��ال  امل��دع��ي  ان  مب��ا 

ال���دع���وى ومو�شوعها  اأق����ام عليك  اب��راه��ي��م حم��م��د اح��م��د ع��ب��داحل��ق  ق��د 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16.800 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.  
م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/15 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مده االعالن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3563  عمايل جزئي

جمهول  ������ص.ذ.م.م  ل��ل��ت��ج��ارة  �شوليو�شنز  1-اذرج���ري���ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  بيالي   راما�شاندران  كومار  /ديليب  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
 159432( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB169196214AE:ال�شكوى
املوافق 2017/8/29 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7226  عمايل جزئي
ان�شتيتيوت منطقة  املدعي عليه / 1-فاينان�شال �شوفتوير ديفيلومبنت  اىل 
امل��دع��ي /ن��ه��ال حممد ابراهيم  ح��رة ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ح��م��زه   حممد 
عمالية وقدرها )41601 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:LDA-16398  وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/1459 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ا�شالم جمال الدين حممد زيدان حممد ابواجلود 
التجاري   ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )530032.51( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2711  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ري��ن��ج��ر���ص ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال خل��دم��ات احل��را���ش��ه - 
التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  فردية  موؤ�ش�شه 
�شريف ح�شني قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17362( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1417( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2453  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اجلوهرة امل�شيئة للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/علي جمال عبدالنا�شر علي حممد 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )11800(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )1026( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/1592  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ري��د���ش��ت��ارووك ك��وم م.د.م.�����ص جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  اي��وب   اي��وب حممد  �شم�ص   / املدعي 
درهم(   1500( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)47250  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/8/24 ال�شاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة:ch1.A.2 لذا  08.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4316  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�شرتيد اوي�ش�ص للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد نواز حممد �شديق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11760 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB166569295AE  وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5236  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-االعتبار للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حممد �شاويز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)8600  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وحددت   MB174416511AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف 
فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���ص   08.30 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/15  ال��ث��الث��اء 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري مدة االعالن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6565  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفجران لالعمال الفنية  ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد حم�شن الدين حممد نور اال�شالم  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)7467 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  mb174944363ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000(
م�شاءا   15.00 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/15  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5835  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ناي�ص هوم للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد حممود حلمى عبدربه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)19750 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173857849ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3865  عمايل جزئي

�����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  امل��ع��دات الطبيه  ت��ك لتجارة  امل��دع��ي عليه / 1-ه���اى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / امين �شوقي عبداجلواد رجب عالم  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)23900 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171016333ae وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/8/24 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3723  عمايل جزئي

��������ص.ذ.م.م جمهول  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ب���ي  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م���ارك���ة يف اي  اىل 
ع��ط��ي��ه  قد  /���ش��ع��د حم��م��د ع�شمت عبداللطيف  امل��دع��ي  ان  االق���ام���ة مب��ا  حم��ل 
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 
)71524 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172090086AE:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص   2017/8/15
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5812  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  الفنية  املدعي عليه / 1-مهريان للخدمات  اىل 
مبا ان املدعي /بابو هريزان فيجدار هريزان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5633( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174232649AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 15.00 م�شاءا 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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6545  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اميربي�شاريو الدارة املنا�شبات جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /جيني�ص نالوكاودي بارامبا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   78691( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175019567AE/2017  وحددت 
لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/28 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2839  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ب��وجن��اب��ى خ��و م.د.م.�������ص جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شينغ   /تانفري  املدعي 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   20165( وق��دره��ا  عمالية 
 08.30 ال�شاعة  املوافق 2017/8/16  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.  
�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 

االأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7164  عمايل جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  اول قمر جمهول حمل  �شم�ص  زم��ان  1-قمر   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����ص.ذ.م.م   الطاقه  مل�شاريع  /�شكان  امل��دع��ي 
وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8050 درهم( 
لها  وح��ددت    mb173781741ae:العماليه ال�شكوى  رق��م  املحاماة  اتعاب 
 ch1.A.1:جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 15.00 م�شاءا 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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6103  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريفا بارك بروجكت�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / ناريندرا الك�شمينارايانا الك�شمينارايانا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)71449 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    MB174042035AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم االحد املوافق:2017/8/27 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6009  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز فيت فري�شت للتاأهيل املتخ�ش�ص  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / كريزيل جوي غالينتا لوجا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)31472 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb174602944ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص  املوافق:2017/8/23  جل�شة يوم االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6028  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�ص للحلول �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حمبوب القادر ا�شرف مياه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)30287  مب�شتحقات عمالية 
  mb174532291ae:ال�شكوى رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب  امل���واف���ق:2017/8/28  االثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/4949  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيورتي للو�شاطة العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / ادا كونيت�شنى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)19000 دره��م( 
يوم  جل�شة  لها  وحددت   MB174042708AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف 
اخلمي�ص املوافق:2017/8/24 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5552  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  دملا للمقاوالت  املدعي عليه / 1-�شركة مباين  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  االقامة مبا ان املدعي / بختانور �شعيد واىل  قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13943  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  وحددت   MB17427934AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:جل�شة يوم االثنني املوافق:2017/8/14 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  ، وامرت املحكمة بتق�شري مده االعالن  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5184  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زيوي لتجارة ال�شجاد �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / يوتنيج زي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)85366 دره��م( 
يوم  جل�شة  لها  وحددت   MB172571483AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف 
الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5525  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  اىل املدعي عليه / 1-يف 3 ميديا 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ان��ور   /نديره 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000  وقدرها )56000 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB173512836AE/2017:ال�شكوى رق��م 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/29 املوافق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5544  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  العامة  املدعي عليه / 1-لونغ واي للتجارة  اىل 
مبا ان املدعي /انفار باكات ابو بكر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   82750( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172939811ae  وحددت لها جل�شة 
يوم االربعاء املوافق 2017/8/30 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6076  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شلهريا للخدمات الفنيه �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /اليا�ص ح�شني ا�شرف علي �شكدر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18069 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB174677685AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/28 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/2990  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرئي�شي لتجميل احلدائق �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب���اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  �شاحب  حممد  ل�شالح/رفيق  اع���اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )8632 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ 
2000 درهم ما ل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها املنا�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 االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/2982  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرئي�شي لتجميل احلدائق �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ياد كل الل كل بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)9611 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ 2000 درهم 
ما ل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها املنا�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 االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2231  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  العامة  لل�شيانة  دايناميك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
نارايانا�شامي  التنفيذ/ايالجنو  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )25943(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )2014( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2285  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  العامة  لل�شيانة  دايناميك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  كانديور  التنفيذ/�شميمه  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
فاروق قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )40524( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )3022( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/1808 تنفيذ جتاري
جمهول  ������ص.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  الرك  �شكاي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الد�شترييز  ان��د  امبيك�ص  التنفيذ/�شتيل  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:ح�شني علي ح�شن علي البناي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )2349139( درهم  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/2049 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد روؤوف حممد اقبال جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل )�شركة م�شاهمه عامة( وميثله:نا�شر 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  مال اهلل حممد غامن قد 
طالب  اىل  دره���م   )24046.01( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/2043 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمالحه  الي��ن  كون�شبت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ملوا للنقل الربي العام �ص.ذ.م.م قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )131892( 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2011/342  تنفيذ مدين   

املبلغ  ب�شداد   ، كلي  رق���م:2009/707 مدين  الدعوى  ال�شادر يف  الق�شية:تنفيذ احلكم  مو�شوع 
املننفذ به وقدره )32549973( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بلفيندر �شينغ �شاهني اأمريك �شينغ �شاهني
اأف��روزي عال الريا  �شابا 2-  �شابا عبدالهادي  املطلوب اعالنه:املنفذ �شدهما:1- في�شل رحيم 

حمبوب عال الرى جمهويل حمل االقامة
مو�شوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ح�شة الطرف في�شل رحيم �شابا 
اأف��روزي عال الري��ا حمبوب عال يف �شركة اجيال هولدجن ليمتد حتت يد  عبدالهادي �شابا/ 
�شلطة جبل علي يف حدود القيمة املطالبه بها وقدرها )32549973( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2015/601  �نابات جتارية   

�����ص.ذ.م.م  االمل��ان��ي��ة  ال��ق��وال��ب  تقنية  �شركة  ���ش��اب��ق/1-  اىل ح��اج��ز 
جمهول حمل االقامة

مبا ان طالب التنفيذ/يونييو�ص ذ.م.م
التنفيذ  ل�����ش��احل��ك��م يف  ح���ج���زه  م��ا���ش��ب��ق  ج����رد  ب���ان���ه مت  ن��ع��ل��ن��ك��م 
وفاءا  املاثل  التنفيذ  وا�شراكه يف  تنفيذ جت��اري  رق����م:1800/2013 

للمبلغ املطالب به هذا للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/959  ��ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شلفر بوينت للتجارة العامة ذ.م.م  جمهول حمل 
الرئي�شي(   قد  )الفرع  اي��ران  بنك �شادرات   / امل�شتاأنف  ان  االقامة مبا 
كلي  2016/1457 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف 

بتاريخ:2017/5/15     
وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 2017/9/4 ال�شاعة 10.30 �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 �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/632  ��ستئناف مدين    
حمل  جمهول  اتيكال   بافا  اتيكال  ب�شري  حممد   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
فرع   - للتاأمني  االو���ش��ط  ال�شرق  زي���ورخ  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا 
دب���ي ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ره��ان النعيمي  قد 
م��دين جزئي   2017/288 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف 
املوافق 2017/9/28  ي��وم اخلمي�ص   لها جل�شه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2017/4/6 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/52  عقاري كلي

اىل اخل�شم املدخل / 1- واجن لياو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/رو�شة 
اأق����ام عليك الدعوى  ال�����ش��ع��دي ق��د  ال��ت��وات��ي ومي��ث��ل��ه:حم��م��د اح��م��د �شعيد  ���ش��ال 
عليهما  املدعي  وال��زام  الدين  ت�شوية  اتفاقية  ونفاذ  ب�شحة  املطالبة  ومو�شوعها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وقدره )1.500.000(  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  
فاأنت  لذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �ص  املوافق 2017/8/21  االثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2015/422  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- تنميات جلوبل للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/علي ح�شن �شحبتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
مت�شامنني  عليهما  امل��دع��ي  وال����زام  يف:2008/3/6  امل��وؤرخ��ة  البيع  اتفاقية  وب��ط��الن 
املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )362.100( وق��دره  مبلغ  باعادة 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة علما بانه مت اعادة الدعوى 
�ص   11.00 ال�شاعة   2017/8/13 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم   جل�شة  لها  وح���ددت  للمرافعة. 
بالقاعة Ch 1.B.8 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 االأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/375  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- حممد عو�ص العمري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/احمد حممد 
الزعبي - مالك �شركة عمريت لل�شناعات م.م.ح وميثله:ح�شن عبداهلل حممد العبدويل قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بعدم االعتداد بحكم اجنبي وال�شادر يف الق�شية اال�شا�ص 
ال�شورية  العربية  رقم:73 قرار رقم 69 بتاريخ:2015/12/13 وال�شادر من حماكم اجلمهورية 
وامل�شاريف  الر�شوم  دبي  تنفيذ مدين لدى حماكم   2016 ل�شنة  رق��م:1028  التنفيذ  به  املرفوع 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 09.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1563  جتاري كلي

�شينوين   -2 ����ص.ذ.م.م  للتجارة  االف�شل  ال�شحراء  �شركة خط   -1  / املدعي عليه  اىل 
ال�شحراء  خ��ط  ل�شركة  �شامن  وكفيل  وم��دي��ر  �شريك  ازيبونانوا/ب�شفته  ام��ان��وي��ل 
االف�شل للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك االحتاد الوطني 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الهرمودي  علي  ر�شول  حممد  وميثله:عبداهلل 
والر�شوم  دره��م   )503.706( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 20% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  املوافق 2017/9/6  االربعاء  يوم   لها جل�شة  التام. وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/1055  جتاري كلي
ان  االقامة مبا  م.م.ح  جمهول حمل  ب��ري د�شرتبيو�شن  �شركة    -1 املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ حممد بن عاي�ص بن حممد الطيار وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.620.000( 
للدعوى  كلي  رق���م:668/2012جت���اري  الدعوى  ملف  و�شم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
املادي  ال�شرر  التعوي�ص عن  وذل��ك عن  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )200.000(  احلالية 
وامل��ع��ن��وي وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف واالت���ع���اب.  وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم االث��ن��ني املوافق 
2017/8/21 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/1358  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  هاي بروتك�شن كومباين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�شمار انرتنا�شيونال م.م.ح  وميثله:�شيخة احمد عبداهلل �شلطان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1649564.20( 
والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  درهم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/1434  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ريفا ديجيتال منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اورانو�ص لل�شفر وال�شياحة �ص.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2017/7/30 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل 
الف�شل يف الدفوع واملو�شوع بندب اخلبري احل�شابي املتخ�ش�ص �شاحب الدور باجلدول وتكون 
مهمته االطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وكذا 
ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية االلكرتونية املنتظمة لبيان طبيعة العالقة بني طريف 
التداعي وتاريخها و�شندها وما اذا كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة املدعي عليها ل�شالح 
ب�شدادها  وامللتزم  ا�شتحقاقها  وتاريخ  و�شندها  املبالغ  تلك  اجمايل  وبيان  عدمه  من  املدعية 
، وح��ددت لها  وكلفت املدعية بايداعها مبلغ ع�شرة االف درهم خزينة املحكمة كامانة خربه  

 .ch1.C.14:املحكمة جل�شة يوم االحد املوافق:2017/8/13 ال�شاعة:08.30 �ص يف القاعة
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7097  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ماك الينز للتجاره العامه �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ديفاكاران اجابا كومار كري�شنان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )55810 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb175439471ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/24 ال�شاعة 08.30 �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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/3995  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال اند ار بريفورمن�ص ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  لومونتاد بال�شينتي   /اي��دج��اردو  املدعي  ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37692 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171222689ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/28 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
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 االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6656  عمايل جزئي

امل��دع��ي / ان  اليو�شفي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-ع��ل��ي  اىل 
ط��ن��ج��ه ل��ل��خ��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا املطالبة 
رقم  وامل�������ش���اري���ف  وال����ر�����ش����وم  دره�������م(   3750( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ش��ت��ح��ق��ات 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172359832AE:ال�شكوى
2017/8/15 ال�شاعة 15.00 م�شاءا 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 االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2457  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- مطعم واحة ليايل ال�شام �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
حممود خالد م�شطفى حممد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/4 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممود خالد م�شطفى حممد بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )48.592( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما ل يكن قد التحق 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه  باملنا�شب من  بالعمل لدى �شاحب عمل اخر والزمتها 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  منها 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2016/4325  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ايه ا�ص تي تيليكوم �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق���ام   ق��د  مارتينري  ا���ش��ريون  التنفيذ/كري�شنيل  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14769(
مبلغ )1159( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2744  تنفيذ عمايل 
البناء جمهول حمل  مواد  لتجارة  الفني  الت�شييد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/قطب الدين جالت خان قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17435(
مبلغ )1221( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2249  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  امل��ه��ارة  بيت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  عبداملنان  خ��ان  التنفيذ/حميد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8067( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )809( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2623  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عبد الغفور لتجارة املعادن �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�شالم جان حممد قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7466(
مبلغ )700( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5132   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايفانو للتجارة    
 )17957.14( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ 
/2016/N/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )20824/خ�شو�شي/دبي

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

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5152   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ريال تات�ص ل�شناعة االثاث - �ص ذ م م     
وق��دره )77729.55(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/G/53812/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5134   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايفانو للتجاره    
 )5599.57( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/J/62857/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5145   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )50707.04(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )13841/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/4396   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ويدر فيو للعقارات    
وق��دره )40782.36(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/43596( رق��م   ) C350/�شالون   / )مر�شيد�ص  ال�شيارة  على 
قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  خ�شو�شي/دبي/O/2008/ف�شي( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5131   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )50707.04(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )13837/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5136   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايفانو للتجاره    
 )27174.81( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/على ال�شيارة ) ا�شتي�شن( رقم )84239/خ�شو�شي/دبي

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

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5149   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ريال تات�ص ل�شناعة االثاث - �ص ذ م م     
وق��دره )20093.16(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)97355/خ�شو�شي/ رقم   ) هات�شباك   ( ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/B/2014/ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5121   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / عبدالعزيز بن يو�شف بن عبدالعزيز اجلا�شر    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )225699.52( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/J/ال�شيارة )�شالون ( رقم )42661/خ�شو�شي/دبي على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5140   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )43443.99(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )13862/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5155   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كو�شني �شتار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )25841.71(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )69780/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5143   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )26950.36(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2014/M/38034/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ا�شتي�شن(  ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5133   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايفانو للتجاره   
 )35331.14( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ 
/2015/R/على ال�شيارة ) ا�شتي�شن( رقم )33758/خ�شو�شي/دبي

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

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5151   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ريال تات�ص ل�شناعة االثاث - �ص ذ م م     
وق��دره )75152.85(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/R/على ال�شيارة )بيك اب( رقم )16904/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5139   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايفانو للتجاره    
وق��دره )24254.95(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2015/R/37504/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )هات�شباك(  ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5142   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )26950.36(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2014/M/38023/خ�شو�شي/دبي( رقم  ا�شتي�شن(   ( ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5129   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / عماد حمدي عو�ص ال�شعيد العجيلي    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )419491.52( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/H/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )6621/خ�شو�شي/دبي
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5137   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )22344.91(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )29320/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5135   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايفانو للتجاره   
 )3733.49( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  االج��راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )20285/خ�شو�شي/دبي

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

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5148   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شبيد اف وان لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )139471.79( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/I/35338/خ�شو�شي/دبي( رقم  )كوبيه(  ال�شيارة  على 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5123   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / احمد ر�شا منوجهر ا�شماعيل �شاوج    
وق��دره )195283.7(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/A/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )32602/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5120   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )22344.91(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )29325/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  احمر( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5154   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كو�شني �شتار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )27369.25(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )69778/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5147   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )22350.17(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )29321/خ�شو�شي/دبي
برونزي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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تيمينو�ض  �شركة  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  "امل�شرف" يوقع 

الهيئة العامة للطريان املدين، ت�شتعر�ض دور قيا�ض الأداء املوؤ�ش�شي يف تعزيز ثقافة التمييز

ينعقد حتت رعاية �شلطان �لقا�شمي

ال�شارقة تنظم الدورة الثالثة من منتدى ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر �شبتمرب املقبل 

•• دبي – د.حممود علياء 

�شتمّكن تقنية تيمينو�ص وتدعم ا�شرتاتيجية امل�شرف 
املتمثلة بابتكار املنتجات والرتكيز على العميل متا�شياً 

مع ا�شرتاتيجية اجلديدة التي ترتكز على االبتكار. 
اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  البنك  وق��ع 
 SIX:( تيمينو�ص  ���ش��رك��ة  م��ع  ات��ف��اق��اً  “امل�شرف” 
جم���ال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال�������ش���رك���ة   ،)TEMN
�شركة  ت��ق��دم  حيث  وامل��ال��ي��ة،  امل�شرفية  ال��ربجم��ي��ات 
تيمينو�ص يونيفر�شال �شويت، احللول املتكاملة لتكون 
امل�شرفية  واخل��دم��ات  ل��الأف��راد  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
ال��ت��ج��اري��ة واخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ات املن�شة 

االأ�شا�شية اجلديدة للقنوات وال�شريفة. 
ح�شر مرا�شم التوقيع كل من في�شل كلداري، الرئي�ص 
هيل�شنكوبف  مي�شيل-  ج��ني  امل�����ش��رف،  يف  التنفيذي 
الرفاعي  واأحمد  تيمينو�ص  �شركة  يف  املنتدب  الع�شو 

الرئي�ص العمليات يف امل�شرف.  
ويف معر�ص تعليقه على هذا االإع��الن، �شرح في�شل 

كلداري، الرئي�ص التنفيذي يف امل�شرف:  
التزامنا  ي��وؤك��د  ���ش��وي��ت  ل�يونيفر�شال  اخ��ت��ي��ارن��ا  »اإن 
مواردنا  ن�شتثمر  فنحن  واالب��ت��ك��ار.  بالتكنولوجيا 
ونوفر  مبتكرة  حلول  لنقدم  والتكنولوجيا  الب�شرية 
تيمينو�ص  �شيدعم حل  لعمالئنا. حيث  الراحة  �شبل 
طرح  على  قدرتنا  وي��ع��زز  الطموحة  التنمية  خطط 
م��ن��ت��ج��ات م��ب��ت��ك��رة يف ال�����ش��وق ب�����ش��ورة اأ����ش���رع واأك���رث 
االآنية  وامليزات  احلديثة  الربجميات  فبنية  فاعلية. 
تيمينو�ص  متتلك  الرقمي.  لعملنا  االأ�شا�ص  �شتوفر 
الكفيلة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ث��ق��اف��ة  الب�شرية  امل����وارد 
ا�شرتاتيجيتنا،  تنفيذ  ودع���م  ال��روؤي��ة  ه��ذه  بتحقيق 
يف  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  الختيارهم  دفعنا  م��ا  وه��ذا 

جمال التكنولوجيا« 
يف  منتدب  ع�شو  مي�شيل-هيل�شنكوبف،  ج��ني  وعلق 

�شركة تيمينو�ص على االأمر قائاًل:  
»ي�����ش��ر ���ش��رك��ة ت��ي��م��ي��ن��و���ص ال��ع��م��ل م���ع امل�����ش��رف على 
هذا.  ال��ه��ام  االأ�شا�شية  امل�شرفية  اخل��دم��ات  م�شروع 
يف  وال�شامل  املتكامل  تيمينو�ص  �شركة  حل  وباختيار 
جميع اأعمالها، فاإن املركز ي�شع نف�شه يف مكان ميكنه 
تناف�شية  �شوق  يف  العمالء  عرو�ص  بني  التمييز  فيه 
هذه  جن��اح  ا�شتمرار  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  وي�شمن  للغاية 
على  قدرتها  وبف�شل  وال��ع��ري��ق��ة.  الكبرية  املوؤ�ش�شة 
ا�شتيعاب االأعمال امل�شرفية االحتادية، �شتمنح من�شة 
الالزمة  التكنولوجيا  امل�شرف  االأ�شا�شية  ال�شريفة 
ا�شتثنائية  خدمة  تقدمي  مع  اأعماله  نطاق  لتو�شيع 

للعمالء« 
وقال اأحمد الرفاعي، رئي�ص العمليات يف امل�شرف:  

اأخرى  ���ش��رك��ات  ع��ل��ى  تيمينو�ص  ���ش��رك��ة  ف�شلنا  ل��ق��د 
برجمياتها  ومن��وذج  املتطور  نظامها  بنية  على  بناء 
ال�شاملة. ومبا متلكه من اإرث مثري لالإعجاب يعتمد 

اآن���ي���ة ومبتكرة  ع��ل��ى ب��رجم��ي��ات خ���دم���ات م�����ش��رف��ي��ة 
القدرة  تيمينو�ص  �شركة  فلدى  ومفتوحة،  ومتكاملة 
نحو  الهامة  رحلتنا  ومواكبة  اأعمالنا  ا�شتيعاب  على 
فورية  بتلبية  ال��ربام��ج  بنية  ت�شمح  ك��م��ا  ال��رق��م��ن��ة. 
خلدمات العمالء و�شهولة التكامل مع اأنظمة البنك 
االأخرى واال�شتفادة بالكامل من قواعد البيانات لدى 
لعملياتنا  اأف�شل  دعم  لنا تقدمي  �شيتيح  البنك. مما 
ومتميزة  فريدة  جتربة  لتقدمي  االأ�شا�شية  وقنواتنا 
بنك   400 من  اأك��رث  من  ا�شتخدامها  مع  للعمالء. 
م�شممة  �شويت  يونيفر�شال  ف���اإن  ال��ع��ال،  اأن��ح��اء  يف 
لتقليل تكاليف البنية التحتية للبنوك، ممكنة اإياهم 
يف ال��وق��ت ذات���ه م��ن اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ح��ل��ول اخلدمات 
ا�شتخدام  امل�����ش��رف  وي��ع��ت��زم  امل��ف��ت��وح��ة.  امل�����ش��رف��ي��ة 
التحليالت االآنية للحلول وقنواتها الرقمية املتكاملة 
لتقدمي منتجات مبتكرة وجتربة اأكرث تخ�ش�شاً مع 

العمالء.  

•• دبي-الفجر:

عمل  ور���ش��ة  امل���دين،  للطريان  العامة  الهيئة  ع��ق��دت 
منظومة  من  كجزء  املوؤ�ش�شي  االأداء  “قيا�ص  بعنوان 
االإنرتكونتنتال  فندق  يف  وذل��ك  احلكومي”،  التميز 
اجلاري،  اغ�شط�ص   8 ولغاية   6 م��ن  ال��ف��رتة  يف  دب��ي 
الوحدات  وذل��ك بح�شور جمموعة ممثلة عن جميع 
 33 احل�شور  ع��دد  �شكل  حيث  الهيئة  يف  التنظيمية 

موظف من جميع امل�شتويات الوظيفية. 
التمييز  اأن  على  ال�شويدي  حممد  �شيف  �شعادة  واأك��د 
القطاعات  بات ثقافة متاأ�شلة ومنهج عمل يف جميع 
احلكومية واخلا�شة يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
موؤكداً على اأن الهيئة العامة للطريان املدين ما�شية 
قدماً يف تعزيز نهج التمييز من خالل تبنيها ملجموعة 
من االإجراءات وال�شيا�شات الهادفة اإىل خلق بيئة عمل 
داخلية متكاملة حتقق كافة االأهداف املن�شودة بتقدمي 
طرق  وف��ق  املتعاملني  جلميع  اخلدمات  اأن��واع  اأف�شل 
ع�شرية ومبتكرة، وذلك عماًل مبقولة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 

ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل: يف �شباق  رئي�ص جمل�ص 
التميز لي�ص هنالك خط للنهاية.

ب��دوره��ا ق��ال��ت ليلى ب��ن ح���ارب امل��دي��ر ال��ع��ام امل�شاعد 
االأداء  اإن  الدولية،  وال�����ش��وؤون  االإ�شرتاتيجية  لقطاع 
واالأداء  الفردي  االأداء  املوؤ�ش�شي هو حم�شلة لكل من 
تتاألف  التي  التنظيمية  ال��وح��دات  كافة  يف  اجلماعي 
منها اأي موؤ�ش�شة، موؤكدة على اأهمية  التقييم الدوري 
لهذا االأداء من اأجل و�شع  معايري االإجناز واالأهداف 

امل�شتقبلية وقيا�ص ن�شبة حتقيقها.
للطريان  العامة  الهيئة  يف  اإننا  ح��ارب،  بن  واأ�شافت 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  بن�شر  خا�شة  عناية  ن��ويل  امل���دين 
جميع  على  احلكومي  التمييز  ل�شيا�شة  وامل��خ��رج��ات 
وقدراتهم  واالإرت����ق����اء مب��ه��ارات��ه��م  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي 
حتقيق  من  ليتمكنوا  الالزمة  ال�شالحيات  ومنحهم 
اأعلى م�شتوى من االإنتاجية وتقدمي اخلدمات باأعلى 

جودة وبطرق مبتكرة.
جماالت  يف  املمار�شات  اأف�شل  امل�شاركون  وا�شتعر�ص 
باالإ�شافة  الت�شعة،  التميز  خمتلفة تن�شب يف معايري 
ال�شيخ  برنامج  تقييم  نتائج  ومناق�شة  ا�شتعرا�ص  اإىل 

خليفة لالأداء احلكومي املتميز. قام املوظفني باقرتاح 
االإج��������راءات ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة. وت��خ��ل��ل ال���ور����ش���ة تقدمي 
التي  والعملية  العلمية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  جم��م��وع��ة 
االأداء  اأهمية قيا�ص  اأوراق عمل متنوعة حول  ناق�شت 

بالعمل،  والتمييز  الريادة  حتقيق  يف  ودوره  املوؤ�ش�شي 
الرتفيهية  االأن�شطة  من  العديد  الور�شة  �شهدت  كما 
اأدوات  وبا�شتخدام  علمي  مبنظور  تقدميها  مت  التي 

مبتكرة من وحي املو�شوع العام للور�شة.

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ص 
اإمارة  ت�شت�شيف  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
ال�شارقة يف �شبتمرب املقبل فعاليات الدورة 
لال�شتثمار  ال�شارقة  “منتدى  من  الثالثة 
اال�شتثماري  احل���دث  املبا�شر”،  االأج��ن��ب��ي 
نخبة  فيه  ي�شارك  ال��ذي  امل�شتوى  الرفيع 
م��ن ���ش��ن��اع ال��ق��رار وامل�����ش��وؤول��ني واخل���رباء 
�شركات  م���ن  ع����دد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف  وك���ب���ار 

القطاعني العام واخلا�ص.
واالأربعاء  الثالثاء  يومي  املنتدى  و�شيعقد 
19 و20 �شبتمرب املقبل، يف مركز اجلواهر 
للمنا�شبات واملوؤمترات، حتت �شعار “ الثورة 
برنامج  و�شيت�شمن  الرابعة”،  ال�شناعية 
الرئي�شة  الكلمات  م��ن  جمموعة  امل��ن��ت��دى 
من  ل��ع��دد  امل��ب��ا���ش��رة  النقا�شية  واجل��ل�����ش��ات 
ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني واخل����رباء ل��ت��ب��ادل االآراء 
واخلربات، وا�شتقراء االأو�شاع االقت�شادية 
الكامنة  وال��ف��ر���ص  وامل�شتقبلية  ال��راه��ن��ة 

فيها.
وي���ه���دف امل���ن���ت���دى، ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ك���ل من 
هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير �شروق 
ومكتب ال�شارقة لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 
للهيئة،  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ارق��ة(،  يف  )ا���ش��ت��ث��م��ر 
 CNBC« قناة  ا�شرتاتيجية مع  ب�شراكة 
امل�شرتكة  ال��روؤى  ا�شتعرا�ص  اإىل  عربية”، 
حول عدد من اأبرز املو�شوعات التي تتناول 
م�شتقبل االقت�شاد العاملي، وواقع اال�شتثمار 
اأحدث  االأجنبي، واالأثر املرتتب على تبني 
مثل:  االقت�شادية،  والتوجهات  التقنيات 

“بلوك  وتقنية  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
واأي�شاً  ال��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف  ت�شني”، 

اأثرها يف العامل الب�شري.
ال�شركال،  جا�شم  ب��ن  م���روان  �شعادة  وق��ال 
املدير التنفيذي لهيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
ال�شارقة  منتدى  ميثل  �شروق:  والتطوير 
لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر، حدثاً حمورياً 
يدعم م�شرية التنمية االقت�شادية امل�شتدامة 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ص 
االأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، وال��ق��ائ��م��ة على 
ال��ت��ن��وي��ع ورف����د االق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي مبوارد 

جديدة، تعزز حالتي االتزان والنمو فيه.
واأ����ش���اف ال�����ش��رك��ال: جن��ح امل��ن��ت��دى خالل 
ت�شورات  ت��ق��دمي  يف  ال�����ش��اب��ق��ت��ني  دورت���ي���ه 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  لتطوير  عملية 
القائمة،  واال����ش���ت���ث���م���اري���ة  االق���ت�������ش���ادي���ة 
املوارد  من  املثلى  اال�شتفادة  حتقيق  بهدف 
احلكومية والب�شرية، واليوم، ت�شعى الدورة 

م�شتقبل  ا�شت�شراف  اإىل  للمنتدى،  الثالثة 
توجهاته،  واأح��������دث  ال���ع���امل���ي  االق���ت�������ش���اد 
مب��ا يكفل ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة دول���ة االإم����ارات 
ال�شارقة حتديداً،  واإم��ارة  املتحدة،  العربية 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة، ودعم 

متيز مناخ االأعمال فيها. 
من جانبه، قال حممد جمعة امل�شرخ، مدير 
مكتب ا�شتثمر يف ال�شارقة: ين�شجم منتدى 
مع  املبا�شر  االأجنبي  لال�شتثمار  ال�شارقة 
اإىل  الرامية  اال�شرتاتيجية  �شروق  اأه��داف 
باعتبارها  ال�شارقة،  اإىل  امل�شتثمرين  جذب 
وجهة رئي�شة لالأعمال يف املنطقة، ونتطلع 
بالفر�ص  التعريف  اإىل  املنتدى  خالل  من 
واملناخ  االإم���ارة،  متلكها  التي  اال�شتثمارية 

اال�شتثماري املحفز الذي توفره.
مكونات  على  العمل  ج��اء  امل�شرخ:  واأ���ش��اف 
ال��������دورة ال���ث���ال���ث���ة م����ن امل���ن���ت���دى يف اإط�����ار 
اال�شتثمار  ق�شايا  الأه��م  الدقيقة  املتابعة 
احلالية  احلديثة  االقت�شادية  والتوجهات 
يعرف  م��ا  اإط����ار  يف  ال���ش��ي��م��ا  وامل�شتقبلية، 
تعزيز  بهدف  الرابعة،  ال�شناعية  بالثورة 
واإقليمياً  حملياً  امل�شتثمرين  مع  ال�شراكة 
اإىل  امل��ن��ت��دى  ودول���ي���اً، ونتطلع م��ن خ���الل 
على  لالإمارة  الرفيعة  املكانة  على  التاأكيد 
وطموحها  الدولية،  اال�شتثمارات  خارطة 
اأحدث  تبني  يف  �شّباقة  تكون  اأن  يف  الدائم 

التوجهات االقت�شادية الرائدة عاملياً.
كبرية  ف��ر���ش��ة  امل���ن���ت���دى  “يتيح  وت����اب����ع: 
االآراء  ل���ت���ب���ادل  وامل�������ش���ارك���ني  ل��ل��ح�����ش��ور 
املهمة  املوا�شيع  واخل���ربات ح��ول ع��دد من 
ال���ت���ي ب���ات���ت ت���ف���ر����ص ن��ف�����ش��ه��ا ع���ل���ى عال 
االقت�شاد اليوم، مثل: اأثر التقنية احلديثة 

يف قطاع التعليم، ودور امل�شاريع ال�شغرية يف 
تغيري �شكل االقت�شادات القائمة، و�شريبة 
والتوجهات  االإم����ارات،  يف  امل�شافة  القيمة 
امل�شتقبلية الإمارة ال�شارقة، وغريها، والتي 
حتليلية  نقا�شية  بجل�شات  تغطيتها  �شيتم 
املحلي  االق��ت�����ش��ادي  امل�شتقبل  ت�شت�شرف 

والعاملي.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال ال�����ش��ي��د حم��م��د برهان، 
 CNBC ل���ق���ن���اة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 
القناة  واك��ب��ت  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا،  “منذ  ع��رب��ي��ة: 
الرئي�شة  االق��ت�����ش��ادي��ة  االأح�����داث  خمتلف 
الق�شايا  على  ورك��زت  واملنطقة،  الدولة  يف 
اجلوهرية التي تهم امل�شتثمرين، بالعر�ص 
خا�شة  مكانة  تتبواأ  جعلها  م��ا  والتحليل، 

على ال�شاحة االإعالمية االقت�شادية«.
ملنتدى  الكبرية  لالأهمية  اأن نظراً  واأ�شاف 
املبا�شر،  االأج��ن��ب��ي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
���ش��روق وا�شتثمر  ال��دخ��ول م��ع  ق��ررن��ا  فقد 
ا�شرتاتيجية  ����ش���راك���ة  يف  ال�������ش���ارق���ة  يف 

واإدارته  الثالثة  دورت��ه  يف  احل��دث  لتغطية 
املتقدمة  امل��ن��ج��زات  ال�شتعرا�ص  اإع��الم��ي��اً، 
االمارات  االقت�شادية يف  التنمية  يف جمال 
ونتطلع  حت��دي��داً،  ال�شارقة  واإم���ارة  عموماً 
وتعزيزها  ال�����ش��راك��ة  ه����ذه  ا���ش��ت��م��رار  اإىل 

م�شتقباًل.
 ،2017 العاملي  اال�شتثمار  لتقرير  ووفقاً 
ال�شادر عن موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة 
والتنمية اأونكتاد، ا�شتطاعت دولة االإمارات 
حتقيق منو يف تدفقات اال�شتثمار االأجنبي 
املبا�شر الواردة اإليها بن�شبة %2.2، لت�شل 
اإىل ما يقرب من 9 مليارات دوالر، مقارنة 
 ،2015 ال��ع��ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   8.8 م��ع 
قائمة  ب��ني  عاملياً   12 ال���  املرتبة  يف  لتحل 
خالل  لال�شتثمار  ال���واع���دة  االق��ت�����ش��ادات 

الفرتة من 2017 حتى 2019.
النمو  ه��ذا  حتقيق  االإم�����ارات  وا�شتطاعت 
الرغم من تراجع تدفقات اال�شتثمار  على 
االأجنبي املبا�شر على امل�شتوى العاملي خالل 
بعام  مقارنة   1.6% بن�شبة   ،2016 عام 
اآ�شيا  غ��رب  منطقة  يف  وتراجعها   ،2015

بن�شبة 2%.
وبح�شب التقرير، ارتفع الر�شيد الرتاكمي 
املبا�شرة  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  حل��ج��م 
 117.9 اإىل  االم����ارات  دول���ة  اإىل  ال����واردة 
مقابل   ،2016 العام  بنهاية  دوالر  مليار 
وبن�شبة   ،2015 نهاية  يف  مليارات   109
ت�شتحوذ  وق�����ت  يف   ،8.2% ب��ل��غ��ت  من����و 
من   26.5% ن�شبته  م��ا  ع��ل��ى  االإم������ارات 
املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  اإجمايل ر�شيد 
ن��ه��اي��ة عام  اإىل دول اخل��ل��ي��ج ح��ت��ى  امل��ت��ج��ه 

.2016

ور�شة عمل حول املن�شة احلكومية 
املوحدة لرتاخي�ض البناء

•• اأبوظبي-وام:

ال�شوؤون  دائ��رة  مع  بالتعاون  م�شاندة  العامة  للخدمات  ابوظبي  �شركة  نظمت 
عن  البناء  رخ�ص  ا�شتخراج  ت�شريع  اآلية  بعنوان  عمل  ور�شة  والنقل،  البلدية 
ال�����ش��وء على  ال��ق��اء  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  وذل���ك يف  املن�شة احلكومية”،  ط��ري��ق 
عمل املن�شة احلكومية املوحدة لرتاخي�ص البناء التي اأطلقتها دائرة ال�شوؤون 
البلدية والنقل يف االآون��ة االأخ��رية، واآلية ربط امل�شاريع التي تديرها م�شاندة 
و�شركاء  اال�شت�شارية  واملكاتب  للمتعاملني  تقدمها  التي  والفر�ص  املن�شة  مع 
املزروعي  ال�شيبة  �شالح  املهند�ص  الور�شة  اخلا�ص.افتتح  القطاع  يف  م�شاندة 
حيث  باالإنابة،  م�شاندة  يف  التحتية  والبنية  الطرق  لقطاع  التنفيذي  املدير 
دائرة  ت�شغله  الذي  البلدي  االلكرتوين  الرتاخي�ص  نظام  اإىل مميزات  تطرق 
املتعاملني  ال��وق��ت واجل��ه��د ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل، وال��ت��ي تخت�شر  ال�����ش��وؤون 
اأحد  يعترب  ال��ذي  الرتاخي�ص  نظام  م��ع  االأم��ث��ل  التعامل  وكيفية  وال�شركاء، 
اأبوظبي،  اإم��ارة  واال�شتثمار يف  االأعمال  التي تدعم مزاولة  املتطورة،  االنظمة 
بدعم  م�شاندة  التزام  على  املزروعي  والت�شجيل.واأكد  العرو�ص  تقدمي  و�شبل 
نظام الرتاخي�ص االلكرتوين، والعمل على تعزيزه وتطويره، وفق ما ي�شاهم 
املمانعة من قبل  �شهادات عدم  االإج��راءات الالزمة للح�شول على  يف تقلي�ص 
البناء،  تراخي�ص  ال�شتخراج  ال���الزم  ال��وق��ت  واخت�شار  وامل��وؤ���ش�����ش��ات،  االأف����راد 
رئي�ص  الدهماين  حمد  خمي�ص  اال�شتثمارات.واأ�شار  من  املزيد  بجذب  وي�شمح 
اأهمية موا�شلة اجلهود نحو  اإىل  البناء  املوحدة لرتاخي�ص  املن�شة احلكومية 
اخلدمات  تقدمي  ك��ف��اءة  وتعزيز  اخل��ا���ص  القطاع  م��ع  التعاون  اأوا���ش��ر  تقوية 
مزايا  اأه��م  اإىل  الور�شة  خ��الل  الدهماين  وامل�شتثمرين.وتطرق  للمتعاملني 
اال�شت�شارية، من  املكاتب  املتعاملني  التي متكن  واملتطلبات  الرتاخي�ص،  نظام 
احل�شول على رخ�شة البناء يف فرتة وجيزة.وتخللت ور�شة العمل جل�شة نقا�ص، 
اأتاحت الفر�شة للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق املن�شة احلكومية 
وتقدمي كل الدعم الفني الالزم لال�شت�شاريني يف ا�شتخدامها.وتناولت الور�شة 
البناء  رخ�شة  على  احل�شول  م��ن  اال�شت�شاريني  لتمكني  ال��الزم��ة  املتطلبات 
الرخ�شة يف فرتة وجيزة، ووفقا  باإ�شدار  ي�شمح  الذي  ال�شريع  وفقا لالإجراء 
للح�شول  احلكومية  املن�شة  اال�شت�شاريني  من  املتقدمون  ي��زور  االإج��راء  لهذا 
تاليا  ويقدمون  املطلوبة  االإج���راءات  كافة  على  ويطلعون  البناء،  رخ�شة  على 
الهند�شية،  التي يتم مراجعتها والتدقيق يف خمططاتها  املختلفة  املخططات 
الرخ�شة خالل  اإ���ش��دار  ذل��ك  بعد  ليتم  وج��دت،  اإن  عليها  املالحظات  وتعديل 
االأف�شل  اأبوظبي �شمن  اإم��ارة  ال��ذي ي�شع  االأم��ر  مدة ال تتجاوز يومي عمل، 
واالأ�شرع عامليا يف منح تراخي�ص البناء، ال �شيما اأنه بات باإمكان اال�شت�شاريني 
تقدمي طلبات الرتخي�ص الكرتونيا من مكاتبهم.وكانت دائرة ال�شوؤون البلدية 
والنقل، قد قامت باإن�شاء املن�شة احلكومية املتكاملة لرتاخي�ص لتعزيز التعاون 
اأك��رث مب�شتوى اخلدمات  االرتقاء  اأج��ل  والتكامل بني اجلهات احلكومية من 
املوحدة  املن�شة  ت�شهل  حيث  وامل�شتثمرين،  للمتعاملني  املقدمة  احلكومية 
البناء،  تراخي�ص  ال�شتخراج  ال��الزم��ة  الزمنية  الفرتة  وتخت�شر  االج���راءات 
عدد  بني  االل��ك��رتوين  الربط  خ��الل  من  ال��واح��دة  النافذة  باأ�شلوب  وتقدمها 
من اجلهات احلكومية، وفق ما يخت�شر الوقت واجلهد على املتعاملني، ويعزز 

ر�شاهم وي�شهم يف حتقيق ال�شعادة لهم.

" كهرباء ال�شارقة " تختتم برامج التوعية 
للطفل مراكز  برت�شيد ال�شتهالك يف 5 

•• ال�شارقة-وام: 

ال�شارقة  اأطفال  بالتعاون مع مراكز   - ال�شارقة  ومياه  كهرباء  اختتمت هيئة 
التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين - فعاليات برنامج التوعية 
برت�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه يف 5 مراكز مبدينة ال�شارقة ت�شم احلرية 

واخلالدية ومغيدر والرقة وحلوان.
وبلغ عدد االأطفال امل�شتفيدين من الربنامج 350 طفال تراوحت اأعمارهم 
بني 6 و12 عاما من البنني والبنات.. وذلك �شمن فعاليات املع�شكر ال�شيفي 

ال�شنوي لالأطفال الذي تنظمه اإدارة مراكز الطفل يف ال�شارقة.
اجلهود  موا�شلة  الهيئة  رئي�ص  الليم  را���ش��د  املهند�ص  الدكتور  �شعادة  واأك���د 
وغر�ص  البيئة  حماية  ق�شايا  يف  امل��دار���ص  وط��الب  االأط��ف��ال  م�شاركة  لتعزيز 
اأجيال  ثقافة تر�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه لديهم منذ ال�شغر باعتبارهم 
امل�شتقبل الذين يعتمد عليهم املجتمع يف ا�شتمرار م�شرية النه�شة واالزدهار.

وقال اإن الهيئة حر�شت على اإعداد عدد من الربامج املتخ�ش�شة التي تنا�شب 
هذه الفئة العمرية بحيث تعمل على اإك�شابهم مهارات جديدة يف اأجواء جتمع 
بني املتعة والفائدة وغر�ص �شلوكيات الرت�شيد ال�شحيحة لديهم منذ ال�شغر 
ون�شر روح التناف�ص على تطبيق اأف�شل املمار�شات من خالل زيارات للح�شانات 
واملدار�ص ومراكز الطفل وتفعيل دور ال�شخ�شيات الكرتونية قطورة وكهروب 
ت�شاعد  الكرتونية  واأل��ع��اب  تطبيقات  وابتكار  االأط��ف��ال  توعية  يف  م��ان  وبيك 
وتنظيم  ج��ذاب��ة  بطريقة  الرت�شيد  و�شلوكيات  اأ�شاليب  تعلم  على  االأط��ف��ال 
حم��ا���ش��رات ت��وع��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات وم�����ش��اب��ق��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��وؤل��ف��ني واالأدب����اء 
وال�شعراء واملوؤ�ش�شات الثقافية يف املجتمع لتاأليف ق�ش�ص ق�شرية واإنتاج اأفالم 

كرتونية وم�شرحيات تنا�شب الفئة العمرية امل�شتهدفة.
واأو�شحت موزة بن دخني رئي�ص ق�شم التوعية والتثقيف اأن املع�شكر ال�شيفي 
لتقدمي  فر�شة  يعترب  �شنويا  ال�شارقة  يف  الطفل  مراكز  اإدارة  تنظمه  ال��ذي 
واأ�ش�ص  اأ�شاليب  ح��ول  املنت�شبني  لالأطفال  وترفيهي  ممتع  تثقيفي  برنامج 
اإىل  الرت�شيد  اإدارة  برنامج  يهدف  حيث   .. واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد 
مهاراتهم  وتنمية  لتاأهليهم  عاما   12 اإىل   5 من  العمرية  الفئة  ا�شتهداف 

لي�شاهموا يف م�شرية اال�شتدامة.
واأ�شارت اإىل اأن الربنامج ت�شمن عددا من املحا�شرات التي يتعلم من خاللها 
طرق  على  والرتكيز  وتوزيعها  نقلها  وكيفية  الطاقة  اإنتاج  مراحل  االأطفال 
ور�ص  بجانب   .. مر�شدة  لتكون  اليومية  املمار�شات  بتغري  االأمثل  اال�شتخدام 
عمل للتعرف على اأنواع امل�شابيح املوفرة الإك�شاب الطفل املعرفة واخلربة عن 

االأدوات والتقنية املوفرة للطاقة.
ال��ك��رت��ون��ي��ة قطورة  ال�شخ�شيات  م�����ش��ارك��ة  ال��ربن��ام��ج  خ���الل  ك��م��ا مت  وق��ال��ت 
بني  كبرية  �شعبية  لها  والتي  م��ان  بيك  الرت�شيد  �شاعة  و�شخ�شية  وك��ه��روب 
االأطفال لت�شفي على الربنامج املتعة واملرح من خالل توزيع الهدايا واجلوائز 

والكتيبات التثقيفية.
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حتت رعاية حممد بن ر��شد �آل مكتوم

غرفة دبي تنظم الدورة الرابعة للمنتدى 
العاملي الأفريقي لالأعمال يف نوفمرب القادم

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يح�شد جائزة امل�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات عن مبادراته املجتمعية الرائدة

تقديرً� جلهودها يف جمال �إد�رة �لبيانات وتوظيف �لتقنيات �ملتطورة

دبي الذكية ترتاأ�ض فريق عمل اقت�شاد البيانات 
�شمن مبادرة عاملية لالحتاد الدويل لالت�شالت

2017 يونيو  نهاية  مع  املتحرك  الهاتف  يف  م�شرتك  مليون   18.7

•• دبي-الفجر: 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  حتت رعاية �شاحب 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
)رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
دبي  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  تنظم  اهلل(، 
العاملي  امل���ن���ت���دى  م����ن  ال���راب���ع���ة  ال��������دورة 
�شتعقد يومي1  التي  االأفريقي لالأعمال، 
م��دي��ن��ة جمريا  ال���ق���ادم يف  ن��وف��م��رب   2 و 
الغد:  “اأفريقيا  ع���ن���وان  وحت����ت  ب���دب���ي. 
�شي�شلط  االأعمال”،  رواد  جيل جديد من 
على  لالأعمال  االإف��ري��ق��ي  العاملي  املنتدى 
املقبلة  املرحلة  على  ال�شوء  يومني،  م��دار 
من م�شرية النمو والتطور االإفريقية مبا 
يف ذل��ك ب���زوغ جن��م جيل ج��دي��د م��ن رواد 
حلول  اإيجاد  اإىل  يتطلعون  ممن  االأعمال 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اأب����رز  م��ن  ل��ع��دد  مبتكرة 
املنتدى  و�شيتيح  ال�شمراء.  القارة  تواجه 
الفر�شة اأمام قادة ورواد االأعمال للتعرف 
والفر�ص  الغد”  “اأفريقيا  ع��ل��ى  اأك����رث 

اال�شتثمارية واآفاق النمو وحتدياته.
اإمكانية  جل�شاته  يف  املنتدى  وي�شتعر�ص 

اال�شتعانة بالتكنولوجيا لتحفيز النمو يف 
اأفريقيا، ومناق�شة اأهمية القطاع اخلا�ص 
النا�شئ، وا�شتك�شاف فر�ص التمويل واإبرام 
يف  احليوية  ال�شركات  اأه��م  مع  ال�شراكات 

اأفريقيا. 
املزيد  ت�شجيع  اإىل  امل��ن��ت��دى  ي��ه��دف  ك��م��ا 
والتجارة  واال�شتثمار  التعاون  فر�ص  من 
اأفريقيا، وتر�شيخ  وري��ادة االأعمال يف ومع 
ل��ل��ت��ج��ارة واخلدمات  م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز 
اال�شتثمار  خلدمات  وم�شدر  اللوج�شتية، 

والتمويل اإىل القارة.
وي�شنف املنتدى العاملي االأفريقي لالأعمال 
تتمحور  التي  العاملية  الفعاليات  اأبرز  بني 
ح�شوراً  ت�شتقطب  وال��ت��ي  اأفريقيا،  ح��ول 
القرار  1000 من �شّناع  اأكرث من  ي�شم 
يف ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص مبن 
فيهم الروؤ�شاء والوزراء وكبار ال�شخ�شيات 
امل�شوؤولني  واأبرز  االأفارقة،  االأعمال  ورواد 
والعامليني،  االإق���ل���ي���م���ي���ني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ومدراء البنوك اخلا�شة، و�شناديق الرثوة 
اخلا�شة،  االأ���ش��ه��م  و���ش��رك��ات  ال�����ش��ي��ادي��ة، 
ال�شباب. االأعمال  رواد  اأهم  اإىل  باالإ�شافة 

واأ����ش���ار ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر عام 
غرفة جتارة و�شناعة دبي اإىل اأن املنتدى 
ال��ع��امل��ي االأف���ري���ق���ي ل���الأع���م���ال جن���ح على 
مكانته  توطيد  يف  ال�شابقة  ال����دورات  م��ر 
االأعمال يف  للتوا�شل بني  كمن�شة مثالية 
والقارة  م��ن جهة،  واملنطقة  دب��ي  م��ن  ك��ل 
االأف��ري��ق��ي��ة م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ح��ي��ث بات 
املنتدى اأهم الفعاليات العاملية لال�شتثمار 

يف ومن القارة االإفريقية.

العاملية  التحديات  اأن  اإىل  بوعميم  ولفت 
املتنوعة ال تفر�ص على ال�شركات واالأعمال 
االبتعاد عن خططها التو�شعية، بل اإن اأبرز 
حول  تتمحور  الناجحة  اال�شرتاتيجيات 
العاملية  التحديات  م��ن  اال�شتفادة  كيفية 
ال�شركات،  يف  وال��ت��ط��ور  بالنمو  ال��دف��ع  يف 
لتعزيز  ال���ف���ر����ص  اأن�������ش���اف  وا����ش���ت���غ���الل 
اإن  احل�شور يف االأ���ش��واق ال��واع��دة، م��وؤك��داً 
كبرية  اإمكانات  متتلك  االأفريقية  ال��ق��ارة 
ميكن خلربات ال�شركات يف دبي اأن ت�شيف 
لها الكثري، وتوفر لها القيمة امل�شافة يف 

اخلدمات واملبادرات واال�شتثمارات.
واأو�شح مدير عام غرفة دبي قائاًل: ولعل 
ال�شباب  االأع��م��ال  رواد  يف  يكمن  امل�شتقبل 
الذي يقع على عاتقهم م�شوؤولية اال�شتفادة 
من التطورات التقنية، واملتغريات العاملية 
ولذلك  واالزده����ار.  النمو  م�شرية  لقيادة 
فاإن اختيارنا ل�شعار اأفريقيا الغد واجليل 
االأع��م��ال ال يختلف عن  اجلديد من رواد 
اجلانبني  امتالك  ليوؤكد  جاء  بل  الواقع، 
الذين  االأع���م���ال  رواد  م���ن  واع����د  ل��ق��ط��اع 
ج�شور  ت��اأ���ش��ي�����ص  يف  ي�����ش��اه��م��وا  ان  مي��ك��ن 

مبتكرة.  وجم���االت  ق��ط��اع��ات  يف  للتعاون 
ول���ذل���ك ف����اإن ال��ن��م��و امل��ت�����ش��ارع ل��ل��م��دن يف 
االأفريقية،  ال���ك���ربى  ال�����ش��ح��راء  ج��ن��وب 
وبروز الطبقة الو�شطى ي�شكالن عامالن 
لال�شتثمارات  ال��ف��ر���ص  خل��ل��ق  رئ��ي�����ش��ي��ان 

اخلارجية يف اأفريقيا.
االأف���ري���ق���ي  ال���ع���امل���ي  امل���ن���ت���دى  اإن  ي���ذك���ر 
�شل�شلة منتديات  م��ن  ج��زء  ه��و  ل��الأع��م��ال 
االأع���م���ال ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا غرفة 
االإفريقية  ال��ق��ارة  ت��رك��ز على  وال��ت��ي  دب��ي 
واأمريكا  امل�شتقلة  ال���دول  راب��ط��ة  واأ���ش��واق 
ال�شل�شة  هذه  ا�شت�شافت  حيث  الالتينية، 
10 روؤ���ش��اء دول،  خ��الل دورات��ه��ا ال�شابقة 
و74 وزيراً و�شخ�شية مرموقة، و5400 
رئي�شاً تنفيذياً، وغريهم من �شّناع القرار 

من 65 بلداً حول العال.
جمموعة  م�����ع  دب�������ي  غ����رف����ة  وت�����ت�����ع�����اون 
تطوير  يف  الربيطانية  “االإيكونوم�شت” 
العام  منتدى  اأّن  علماً  امل��ن��ت��دى،  حمتوى 
اك��رث من  �شهد م�شاركة  ق��د  ك��ان  امل��ا���ش��ي 
من  اأك��رث  عقد  وتخّلله  م�شارك،   1000

100 اجتماع ا�شتثماري ثنائي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اخلدمات  جمموعة  االإ���ش��الم��ي،  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  ف��از 
املالية االإ�شالمية الرائدة، بجائزة امل�شوؤولية االجتماعية 
للموؤ�ش�شات من “ال�شبكة العربية للم�شوؤولية االجتماعية 
اأحد اأع�شاء “مبادرة امليثاق العاملي لالأمم  للموؤ�ش�شات”، 
وجهوده  امل�شتمر  الل��ت��زام��ه  ت��ق��دي��راً  وذل���ك  املتحدة”، 
الكبرية يف دعم املبادرات االجتماعية واالرتقاء باملجتمع 
حممد  امل�شرف  ع��ن  بالنيابة  اجل��ائ��زة  وت�شّلم  املحلي. 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  لقطاع  االإقليمي  امل��دي��ر  الفهيم، 

عدنان  م��ن  االإ���ش��الم��ي،  اأبوظبي  م�شرف  يف  لل�شركات 
امل�شرفية،  الربكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  يو�شف، 
بن  اأحمد  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت  اأقيم  حفل  خ��الل 

حممد اآل خليفة، وزير املالية مبملكة البحرين.
االإقليمي  املدير  الفهيم،  حممد  قال  املنا�شبة،  هذه  ويف 
لقطاع اخلدمات امل�شرفية لل�شركات يف م�شرف اأبوظبي 
االإ�شالمي: متثل خدمة املجتمع اأولوية رئي�شية بالن�شبة 
مل�شرف اأبوظبي االإ�شالمي الذي يلتزم بتطوير واإطالق 
مبادرات جديدة ميكنها حتقيق تاأثري اإيجابي حقيقي يف 
حياة النا�ص. ويعد امل�شرف يف طليعة الداعمني جلهود 

انطالقاً من  االإم��ارات  دول��ة  لل�شباب يف  املالية  التوعية 
مل�شاعدتهم  و�شيلة  كاأف�شل  النهج  ه��ذا  باأهمية  قناعته 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر مم��ار���ش��ات م��ال��ي��ة �شليمة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
من  العديد  طرحنا  وق��د  الوطني.  االقت�شاد  ا�شتقرار 
املبادرات اجلديدة مل�شاعدة عمالئنا على اتخاذ القرارات 
لتقدمي  �شراكات جديدة  اأبرمنا  كما  ال�شحيحة،  املالية 
املالية  التوعية  جم��ال  يف  والعملية  ال��ف��ري��دة  براجمنا 
اإىل اأكرب عدد ممكن من اجلمهور. ومتا�شياً مع اأهداف 
 2017 ال��ع��ام  �شعار  ال��ذي ميثل  ’عام اخلري‘،  م��ب��ادرة 
اأب��وظ��ب��ي االإ�شالمي  يف دول���ة االإم������ارات، ع���زز م�����ش��رف 
االجتماعية  امل�شوؤولية  جم��ال  يف  واأن�شطته  م��ب��ادرات��ه 
امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، ح��ي��ث ي��دع��م ال��ي��وم ال��ع��دي��د م��ن االأه����داف 
املجتمعية يف خمتلف اأنحاء الدولة، كما يكر�ص موظفوه 
جزءاً ثميناً من اأوقاتهم يف خدمة ودعم املجتمع املحلي. 
امل�شرف  بها  يلتزم  التي  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادئ  ه��ذه  وت�شّكل 
الركائز االأ�شا�شية التي تدعم حتقيق اأهدافه التجارية. 
املوؤ�ش�شية  االجتماعية  مب�شوؤوليتنا  التزامنا  و�شنوا�شل 
ذلك  باعتبار  فيه،  نعمل  ال��ذي  للمجتمع  اجلميل  ورد 

اأولوية رئي�شية بالن�شبة لنا . 
اإحدى  املتحدة”  ل��الأمم  العاملي  امليثاق  “مبادرة  وُتعد 
ال���دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م���ب���ادرات 
املجتمعي لدى قطاع ال�شركات واالأعمال يف جميع اأنحاء 
وم�شوؤولة  م�شتدامة  �شيا�شات  اعتماد  خالل  من  العال 
الذي  اأه��داف��ه��ا واالأث����ر  ت��ق��اري��ر ع��ن  واإع�����داد  جمتمعياً 

حتققه.
حافاًل  �شجاًل  االإ�شالمي”  اأبوظبي  “م�شرف  وميتلك 
املوؤ�ش�شية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م���ب���ادرات  ب���االإجن���ازات يف جم���ال 
يف  امل�����ش��رف  م�شاهمة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  املجتمعية 

ميدان الدعم املجتمعي، وت�شمل اإطالق حمالت التربع 
جمموعة  وتنظيم  اجلماعية  االأع��را���ص  ورع��اي��ة  ب��ال��دم 
وا���ش��ع��ة م��ن االأن�����ش��ط��ة اخل��ريي��ة خ���الل ���ش��ه��ر رم�شان 
واإىل جانب ذلك،  امل�شرف.  اأف��راد فريق عمل  مب�شاركة 
ممار�شات  اأف�شل  االإ���ش��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  يعتمد 
الطاقة  ا�شتهالك  لرت�شيد  والبناء  الت�شميم  ومعايري 
باحلفاظ  التزامه  مع  متا�شياً  النفايات  وخف�ص  واملياه 
االجتماعية  امل�شوؤولية  برنامج  ويت�شمن  البيئة.  على 
ال�شباب  ت�����ش��ج��ي��ع  ك���ذل���ك  امل�������ش���رف  ل����دى  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
اأبوظبي  “م�شرف  ف��از  وق��د  ال��ري��ا���ش��ة،  مم��ار���ش��ة  على 
االإ�شالمي” باجلائزة الذهبية عن بطولة دوري اأبطال 
امل�شوؤولية  جم��ال  يف  ريا�شية  مبادرة  كاأف�شل  امل�شتقبل 
كاأف�شل  ال��ربون��زي��ة  واجل��ائ��زة  املوؤ�ش�شية،  االجتماعية 
حفل  خ��الل   2017 العام  يف  ال�شباب  لتطوير  م�شروع 

توزيع جوائز �شناعة الريا�شة.
التزامه  االإ�شالمي”  اأب��وظ��ب��ي  “م�شرف  وا���ش��ل  وق��د 
توظيف  على  القائم  ال�شباب  تطوير  برنامج  بتطبيق 
وتطوير وتعزيز مهارات الكوادر املحلية من خالل زيارة 
ومتويل  ال��دول��ة  اأرج����اء  خمتلف  يف  اجلامعية  الكليات 
الربامج الريا�شية مثل دوري املدار�ص الوطني لريا�شة 
��ت وال����دوري االإم���ارات���ي ل��ك��رة ال��ق��دم. كما وّقع  ال��ك��ري��كمِ
اتفاقيات عديدة من جامعات وكليات خمتلفة  امل�شرف 
االإمارات  ومعهد  دب��ي  يف  االأمريكية  اجلامعة  فيها  مبا 
وكليات  احل�شن  وجامعة  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 
رعاية  بهدف  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  وجامعة  العليا  التقنية 
مع  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  تطوير  يف  وامل�شاركة  الطالب 
الرتكيز على زيادة فر�ص العمل للمواطنني االإماراتيني 

يف قطاع التمويل االإ�شالمي. 

•• دبي-الفجر: 

التابع  لالت�شاالت  ال���دويل  االحت���اد  اخ��ت��ار 
لالأمم املتحدة، دبي الذكية املعنية بالتحول 
ل��ت�����ش��ارك يف رئا�شة  دب����ي،  اإم�����ارة  ال��ذك��ي يف 
البيانات  باقت�شاد  امل��ع��ن��ي  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ري��ق 

والت�شويق التجاري وحتقيق الدخل. 
وي��اأت��ي ه���ذا االخ��ت��ي��ار ت��ق��دي��راً جل��ه��ود دبي 
اإدارة  جم��ال  يف  الوا�شعة  وخرباتها  الذكية 
وجاء  املتطورة.  الذكية  والتقنيات  البيانات 
االإع������الن خ���الل اج��ت��م��اع االحت�����اد ال���دويل 
ب�شوي�شرا  جنيف  يف  مت  ال���ذي  ل��الت�����ش��االت 

خالل الفرتة من 17-19 يوليو 2017
باقت�شاد  امل��ع��ن��ى  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ري��ق  وي�����ش��ك��ل 
ال���ت���ج���اري وحتقيق  وال��ت�����ش��وي��ق  ال��ب��ي��ان��ات 
الدخل، جزءاً من مبادرة “فريق الرتكيز” 
واإدارتها،  البيانات  معاجلة  بعملية  املعني 
ال��دويل لالت�شاالت  اأطلقه االحت��اد  وال��ذي 
وه�����ي اجل���ه���ة ال��ر���ش��م��ي��ة ال���ت���اب���ع���ة ل����الأمم 
املتحدة وامل�شوؤولة عن تكنولوجيا املعلومات 

واالت�شاالت خالل االجتماع.
مبادرة  الرتكيز  فريق  ت�شكيل  مبادرة  وتعد 
من  جم��م��وع��ة  م��ع��اجل��ة  اإىل  ت�شعى  ع��امل��ي��ة 
البيانات،  اإدارة  ح���ول  امل���ح���ددة  امل��وا���ش��ي��ع 

يف ع�����دة ج����وان����ب خم���ت���ل���ف���ة، م���ث���ل ح����االت 
تت�شمن  التي  النجاح  وق�ش�ص  اال�شتخدام 
و�شمان  اإدارة  اأط��ر  اإىل  باالإ�شافة  البيانات، 
االأمثل،  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
جانب  اإىل  بنائها،  ونظام  البيانات،  وتبادل 
االقت�شاد  عن  ف�شاًل  واخل�شو�شية،  االأم��ن 
ال��ك��ل��ي ل��ل��ب��ي��ان��ات واأث�������ره يف االق��ت�����ش��اد يف 

خمتلف القطاعات.
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  ق���ال���ت  امل���و����ش���وع  وح�����ول 
ع��ائ�����ش��ة ب��ن��ت ب��ط��ي ب���ن ب�����ش��ر، امل���دي���ر العام 
ملكتب دبي الذكية: ي�شكل اختيار دبي الذكية 
اجلهود  ل��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق��ب��ل  م���ن 
دلياًل  البيانات  باقت�شاد  املتعلقة  وامل�شاريع 
ع��ل��ى جن���اح دب���ي ال��ذك��ي��ة يف ت��اأ���ش��ي�����ص نظام 
كما  دب��ي.  يف  البيانات  واإدارة  ملراقبة  متني 
ي��اأت��ي ه��ذا االخ��ت��ي��ار يف اأع��ق��اب ق���رار االأمم 
لتكون  دبي  مدينة  باختيار  االأخ��ري  املتحدة 
اإقليمياً لبيانات املدن ملنطقة ال�شرق  مركزاً 

االأو�شط و�شمال اإفريقيا وجنوب اآ�شيا.
واأ�شافت �شعادتها: اأطلقت دبي الذكية مبادرة 
العال،  االأك��رث حداثة يف  ال�شاملة  البيانات 
والتي قطعنا �شوطاً كبرياً يف تنفيذها، حيث 
جمموعة  وزواره����ا  دب��ي  ل�شكان  االآن  ن��ق��دم 
ال��ذك��ي��ة القائمة  م��ن اخل��دم��ات وامل��ن�����ش��ات 

على البيانات التي جتعل حياتهم واأعمالهم 
يواكب  ال���ذي  االأم���ر  وم��ت��ع��ة.  �شهولة  اأك���رث 
دبي  جلعل  اال�شرتاتيجية  اأهدافنا  حتقيق 
العال، كما �شيدعم  واأ�شعد مدينة يف  اأذك��ى 
�شعينا للقيام بدور القيادة الفكرية يف اإدارة 

البيانات على نطاق عاملي.
فريق  ت��رتاأ���ص  التي  ال��ذك��ي��ة،  دب��ي  و�شتعمل 
والت�شويق  البيانات  باقت�شاد  املعني  العمل 
ال��ت��ج��اري وحت��ق��ي��ق ال���دخ���ل، ع��ل��ى معاجلة 
والفر�ص  وال���ت���ح���دي���ات  اجل����وان����ب  ج��م��ي��ع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اق��ت�����ش��اد ال��ب��ي��ان��ات، مب��ا يف ذلك 
امل�شتفيدة  االأط��راف  وحتديد  القيمة،  خلق 
اإىل جانب  ال��ب��ي��ان��ات،  و���ش��ي��ا���ش��ات  وامل��ع��ن��ي��ة، 

ر�شد اآثار اال�شتدامة. 
املدير  نا�شر،  اآل  يون�ص  �شعادة  قال  وب��دوره 
ب��ي��ان��ات دب���ي: ي�شرفنا  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لتكون  الذكية  لدبي  املتحدة  االأمم  اختيار 
ت��ع��زي��ز اقت�شاد  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ���ش��م��ن ف��ري��ق 
البيانات يف جميع اأنحاء العال، ونحن على 
اط���الع دائ���م ع��ل��ى ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة لتبادل 

اخلربات يف اإدارة البيانات . 
دبي �شجاًل حافاًل  �شعادته: حققت  واأ�شاف 
ب��ال��ن��ج��اح��ات م���ن خ���الل اإط�����الق امل���ب���ادرات 
املدن  بيانات  واإدارة  تزويد  اإىل  ت�شعى  التي 

ي�شهل  م����ا  دبي”،  “نب�ص  م����ب����ادرة  م���ث���ل 
ت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات ب��ني االأف�����راد واجل���ه���ات يف 
عن  ف�شاًل  واخل��ا���ص،  العام  القطاعني  كال 
ال��ذك��ي��ة، وال��ت��ي جتمع  م��ب��ادرة من�شة دب���ي 
جانب  اإىل  املدينة،  يف  الذكية  اخلدمات  كل 
ال�شحابية  واحل��و���ش��ب��ة  ال��ك��ب��رية،  ال��ب��ي��ان��ات 
لل�شركاء  وي�����ش��م��ح  االأ�����ش����ي����اء،  واإن�����رتن�����ت 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 

بتحديثها وتخ�شي�شها وفقاً لروؤيتهم . 
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور اأوك������ان ج����رياي، 
دبي  يف  اال�شرتاتيجي  التخطيط  م�شت�شار 
اختيار  اإن  االجتماع،  وال��ذي ح�شر  الذكية، 
لالأمم  التابع  لالت�شاالت  ال��دويل  االحت��اد 
امل��ت��ح��دة ل��دب��ي ال��ذك��ي��ة ل��ت�����ش��ارك يف رئا�شة 
البيانات  باقت�شاد  امل��ع��ن��ي  ال��ع��امل��ي  ال��ف��ري��ق 
يوؤكد  الدخل،  وحتقيق  التجاري  والت�شويق 
ع��ل��ى  ال��وث��وق بنهج دب��ي ال��ذك��ي��ة يف العمل 
على  ال��ن��اج��ح��ة  جتربتها  لتعميم  وال�����ش��ع��ي 
البيانات  اإدارة  جم���ال  يف  ال��ع��ال  م�����ش��ت��وى 
والتقنيات الذكية املتطورة، ومن خالل هذه 
اخلطوة �شتتعاون دبي الذكية مع جمموعة 
م���ن اخل�����رباء ال��ع��امل��ي��ني ل��ت��و���ش��ي��ح خمتلف 
لت�شويق  ال���ت���ج���اري���ة  واالأن���ظ���م���ة  ال���ن���م���اذج 

البيانات وحتقيق الدخل منها. 

خمتلفة  عمل  ف��رق  خم�شة  جتميع  مت  وق��د 
لتنفيذ م�شاريع فريق الرتكيز. 

وب��االإ���ش��اف��ة اإىل ف��ري��ق دب��ي ال��ذك��ي��ة املعني 
التجاري،  وال��ت�����ش��وي��ق  ال��ب��ي��ان��ات،  باقت�شاد 
وحت��ق��ي��ق ال��دخ��ل ،و���ش��ت��ع��ال��ج ال��ف��رق االأرب���ع 
املتبقية ق�شايا ا�شتخدام البيانات واملتطلبات 
خ�شو�شية  واإدارة  واخلدمات،  والتطبيقات 
واملكونات  البنى  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، البيانات 
والت�شغيل  ال��ب��ي��ان��ات،  وت���ب���ادل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة، 
ال��ب��ي��ن��ي ون���ظ���ام ال���ب���ل���وك ت�����ش��ني. واأخ������رياً 

جماالت االأمن واخل�شو�شية والثقة. 

•• اأبوظبي-وام:

املتحرك  الهاتف  خدمات  يف  امل�شرتكني  قاعدة  ارتفعت 
االأول من  ال��ن�����ش��ف  خ���الل   2.4% االم�����ارات  دول����ة  يف 
مليون   18.7 اىل  ال��ع��دد  لي�شل  ال���ذي   2017 ال��ع��ام 
نف�ص  يف  م�شرتك  مليون   18.26 مع  مقارنة  م�شرتك 
.ويعك�ص النمو امل�شتمر خلدمة  الفرتة من العام 2016 
االت�شاالت  قطاع  يف  الن�شاط  توا�شل  املتحرك  الهاتف 
القطاعات  اه��م  م��ن  يعد  ال��ذي  القطاع  وه��و  ع��ام  ب�شكل 

ال�شادرة  البيانات  .وتظهر  الوطني  لالقت�شاد  الرافدة 
عن امل�شغلني اأن عدد امل�شرتكني يف الهاتف املتحرك لدى 
�شركة ات�شاالت بلغ خالل ال�شهور ال�شتة االوىل من العام 
اجلاري 10.5 مليون م�شرتك بنمو ن�شبته %3 مقارنة 

. مع الن�شف االول من العام 2016 
ه��ذه اخلدمة  ات�شاالت يف  �شجلته  ال��ذي  النمو  ويف ظل 
فقد ا�شتحوذت على %57.5 من اجمايل �شوق الهاتف 
املتحرك يف دولة االمارات وفقا للبيانات التي ت�شمنتها 
القوائم املالية عن الن�شف االأول من العام اجلاري.وبلغ 

االت�شاالت  �شركة  لدى  ذات اخلدمة  امل�شرتكني يف  عدد 
�شهر  نهاية  م��ع  م�شرتك  مليون   8.2 “دو”  املتكاملة 
منو  ن�شبة  بلغت  ف��ق��د  لل�شركة  ،ووف���ق���ا  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و 

اخلدمة يف الربع الثاين 1.5%.
وقال خرباء يف القطاع ان خدمة الهاتف املتحرك ت�شكل 
االت�شاالت  ق��ط��اع  يف  امل�شغلني  ل��ع��ائ��دات  االول  امل�����ش��در 
وب��ن�����ش��ب��ة ت�����ش��ل اىل %80 م��ن اج��م��ايل االي������رادات يف 
.وبلغ  االخ���رى  م��ن اخل��دم��ات  الن�شبة  بقية  ت��اأت��ي  ح��ني 
الن�شف  خ���الل  ال��ق��ط��اع  يف  امل�شغلني  اإي������رادات  اإج��م��ايل 

31.7 مليار دره��م ،منها  االول من العام اجل��اري نحو 
25.3 مليار درهم ل�شركة ات�شاالت ونحو 6.42 مليار 
درهم ل�شركة “دو” وعلى �شعيد االأرب��اح فقد بلغ �شايف 
االأرباح التي حققتها ال�شركتان بلغ نحو 4.9 مليار درهم 
خالل الن�شف االأول من العام اجلاري ، فيما و�شل حق 
االإمتياز احلكومي امل�شتحق عليهما يف نف�ص الفرتة نحو 
4.2 مليار درهم مليار ، وذلك بعد بدء العمل بالن�شب 
العام  بداية  مع  املالية  وزارة  عنها  اأعلنت  التي  اجلديدة 

.2017

جاذبية دبي حتقق  390 مليار درهم 
ت�شرفات عقارية يف  18 �شهرا

•• دبي- وام:

نهاية  وحتى   2016 العام  بداية  منذ  دبي  يف  العقارات  ت�شرفات  �شجلت 
الن�شف االأول من العام اجلاري اأكرث من  390 مليار درهم عرب اأكرث من  

95 األف اإجراء.. بح�شب دائرة االأرا�شي واالأمالك.
اإن ه��ذه االأرقام  ال��دائ��رة  وق��ال �شعادة �شلطان بطي بن جم��رن مدير ع��ام 
تن�شر اأجواء من التفاوؤل يف ال�شوق العقاري وتدعم اآراء اخلرباء واملراقبني 
الذين �شبق لهم التاأكيد باأن ال�شوق تتجه اإىل مرحلة النمو امل�شتدام بعد اأن 

حققت الن�شج املطلوب.
ب��ت��زاي��د ثقة  واأ���ش��اف اأن االإجن����از اجل��دي��د ال���ذي حتقق يف ال�����ش��وق يتمثل 

امل�شتثمرين وزيادة اجلاذبية اال�شتثمارية لعقارات دبي من جهة اأخرى.
وقال ابن جمرن اإن �شوق دبي العقاري ميتاز عن غريه من اأ�شواق املنطقة 
املعززة  والعوامل  احلقيقية  النمو  حمركات  وج��ود  اأبرزها  عديدة  ب�شمات 
العقارية  ال�شرائح  الطلب على خمتلف  واجلاذبة.. وتعزز - بف�شل ذلك- 
يف ال�شوق.. م�شيفا اأنه ومن خالل قراءة حركة ال�شوق يف الوقت الراهن 
وما ينتظر من اأحداث وفعاليات مهمة تتعلق باقرتاب اإك�شبو 2020 من 
توقع  وميكننا  املنظور  امل�شتقبل  يف  قائما  الزخم  ه��ذا  �شيظل  انطالقته.. 
العقاري  اال�شتثمار  على  العائد  ارتفاع  ظل  يف  ال�شاعدة  املوجة  ا�شتمرار 
�شهر   18 خ��الل  الت�شرفات  تفا�شيل  .ويف  ال�شحية  الت�شريعية  والبيئة 
الن�شف االأول من  2016 وحتى نهاية  العام  امل�شمولة من بداية  للفرتة 
عام 2017 .. ا�شتحوذت املبيعات على العدد االأكرب بواقع 67 األفا و 409 
قيمة  وال��وح��دات م�شجلة  واملباين  االأرا���ش��ي  الثالث وهي  للفئات  عمليات 
اإجمالية قدرها 165مليارا و731 مليون درهم و�شجلت الرهون 22 األفا 
و353 عملية بقيمة اإجمالية مقدارها 18 مليارا و514 مليون درهم يف 
حني ا�شتحوذت التعامالت االأخرى على 6 اآالف و77 عملية بقيمة زادت 
على 36 مليار درهم.ومن جانب اآخر.. ت�شدرت ت�شرفات الوحدات امل�شهد 
العقاري من حيث العدد.. حيث �شجلت 63 األفا و903 اإجراءات اقرتبت 
قيمتها من 86 مليار درهم .. فيما كانت ت�شرفات االأرا�شي �شيدة املوقف 
283 مليار  اإج��راء فاقت قيمتها حاجز  األف   24 من حيث القيمة بنحو 
درهم.. بينما و�شلت ت�شرفات املباين اإىل نحو 8 اآالف اإجراء بقيمة ناهزت 

21 مليار درهم.

منطقة جاهزة لت�شييد م�شاكن وحمال   22
بالفجرية .. وقفزة نوعية يف �شبكة الطرق

•• الفجرية-وام:

نفذت دائرة االأ�شغال العامة والزراعة يف الفجرية - بالتعاون مع موؤ�ش�شة املوارد 
الطبيعية - �شبكة طرق داخلية - كمرحلة اأوىل - يف مناطق ال�شيجي والطويني 
املناطق  االأه��ايل يف هذه  تلبية الحتياجات  20 كم  والطيبة بطول  واجلريف 
2 كم يف �شعبية ثوبان.. فيما  بينما يجري حاليا تنفيذ �شوارع داخلية بطول 
22 منطقة ا�شتعدادا لت�شييد م�شاكن  كانت الدائرة نفذت اأعمال الت�شوية يف 
وحمال �شناعية وجتارية عليها .. بح�شب تقرير للمكتب االإعالمي يف حكومة 

الفجرية.
وموؤ�ش�شة  الفجرية  بلدية  م��ع  بالتعاون   - ال��دائ��رة  ت�شتعد  ذل���ك..  م���وازاة  يف 
اإ�شافة  احليل  يف  جديدة  داخلية  طرق  لتنفيذ   - الطبيعية  للموارد  الفجرية 
طرق  وت��وف��ري  حبحب  يف  بال�شاحنات  اخلا�شة  الداخلية  ال��ط��رق  �شيانة  اإىل 
التجمعات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ال��ن��ق��ل  عمليات  يف  البيئي  االأث����ر  م��ن  للتقليل  ب��دي��ل��ة 
يف  الداخلية  الطرق  من  عدد  لتعبيد  م�شتقبلية  خطة  اإىل  اإ�شافة  ال�شكنية.. 
العامة  االأ�شغال  دائ��رة  توا�شل  االإم��ارة.وي��اأت��ي ذلك فيما  مناطق متفرقة من 
العامة  املرافق  التحتية وتطوير وجتميل  البنية  والزراعة عملها يف تخطيط 
وتقدمي خدماتها ذات اجلودة العالية الإر�شاء كافة �شرائح املجتمع وفق اأعلى 
معايري الكفاءة واال�شتثمار االأمثل للموارد املتاحة.واأحدثت الدائرة - تنفيذا 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ص االأعلى 
حاكم الفجرية ومتابعة �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرية وبالتعاون مع بلدية الفجرية ووزارة تطوير البنية التحتية - 
قفزة نوعية يف �شبكة الطرق احلديثة وتعبيد الطرق الداخلية داخل االأحياء 
والتجمعات ال�شكنية.واأو�شح �شال املك�شح مدير دائرة االأ�شغال العامة والزراعة 
�شركائها  مع  بالتعاون  ال��دائ��رة  نفذتها  التي  الطرقات  اأن  الفجرية  بحكومة 

اال�شرتاتيجيني جزء من منظومة للطرق احلديثة يف االإمارة.
م�شريا اإىل اإجناز 95 يف املائة من الطرق الداخلية مبنطقة اجلريف بطول 5 
كيلومرتات اإ�شافة اإىل متابعة االأعمال االإن�شائية للطرق يف منطقة الطويني 
بطول 4 كيلومرتات واإجناز �شوارع يف الطيبة بطول 5 كيلومرتات وال�شيجي 
بطول 6 كيلومرتات.ونوه اإىل اأن الدائرة انتهت موؤخرا من م�شروع اإعادة تاأهيل 
وتطوير �شارع الغرفة وتو�شعته من حارتني اإىل 3 حارات بطول 3 كم.. م�شريا 
اإىل اأن اإعادة تاأهيل هذا ال�شارع �شاهمت يف تخفيف االزدحام وحتقيق ان�شيابية 
�شارع  تاأهيل  اإع��ادة  مل�شروع  الثانية  املرحلة  يعد  الطريق  اأن  اإىل  مرورية.الفتا 
واملناطق  الرئي�شة  ال�شوارع  “ من  4 كيلومرتات.وقال مك�شح  الف�شيل بطول 
التي طالها تطوير وتعبيد طرقها الداخلية منطقة ال�شرية بطول كيلومرتين 
ومري�شيد بطول 9 كيلومرتات و�شكمكم بطول 4 كيلومرتات و�شوارع منطقة 
من  االنتهاء  مت  كما   “ كيلومرتات.واأ�شاف   5 بطول  املدينة  و�شط  الف�شيل 
كيلومرت طويل   5.6 اإىل  ي�شل  بطول  امل�شب  �شوارع منطقة  وتطوير  تعبيد 
وكذلك �شوارع املطار وامللك في�شل وامل�شلى والكويت ومناطق يف مربح وقدفع 
والقرية اجلديدة وقراط والعديد من ال�شوارع الداخلية يف التجمعات ال�شكنية 
اإطار مبادرات  الفجرية وغريها.ويف  بدبا  والرفاع  النه�شة اجلديدة  مبنطقة 
رئي�ص الدولة “ حفظه اهلل “.. نفذت وزارة تطوير البنية التحتية - بالتعاون 
و�شارع  ال�شالم  �شارع  تاأهيل   - الفجرية  وبلدية  وال��زراع��ة  االأ�شغال  دائ��رة  مع 
ال�شيخ زايد و�شارع مر�شيد وتاأهيل �شارعي حممد بن حمد وحمد بن حممد 
يف دبا الفجرية وتعبيد ال�شوارع بني االأحياء ال�شكنية يف الرغيالت والف�شيل 

وقراط وقدفع والبدية والرفاع بدبا وال�شيجي والبثنة وم�شايف..
املحلي  امل�شتويني  على  وحتديثها  اجل��دي��دة  ال��ط��رق  م�شاريع  حزمة  وت�شاهم 
اإيجاد بنية حتتية متكاملة ت�شب يف حتقيق التنمية امل�شتدامة  واالحت��ادي يف 
ح��ي��ث راف���ق ه���ذه امل�����ش��اري��ع اأع��م��ال حت��دي��ث و���ش��ي��ان��ة ل��ل��ط��رق وزراع����ة للجزر 
زراعة  العمل على  االأخ�شر.. فيما يجري حاليا  والب�شاط  بالزهور  الو�شطية 
اجلزر الو�شطية يف �شوارع النخيل والغرفة واأنهت الدائرة زراعة �شارع الف�شيل 

اإ�شافة اإىل االأعمال االإن�شائية حلديقة الطويني.
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5150   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
 )23985.8( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/على ال�شيارة )�شالون( رقم )42073/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5159   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )50707.04(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )13839/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5232   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )50707.04(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )13842/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5156   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )19930.17(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/على ال�شيارة )�شالون( رقم )41245/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5195   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فجاج لل�شحن - �ص ذ م م    
وق��دره )59609.53(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )93096/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5244   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فجاج لل�شحن - �ص ذ م م    
وق��دره )37848.52(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )10218/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5153   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )24989.02(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/N/على ال�شيارة )�شالون( رقم )88506/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5184   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )24852.15(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/N/على ال�شيارة )�شالون( رقم )90144/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5246   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )22263.93(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )29324/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5157   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )22576.28(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )29322/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5210   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فجاج لل�شحن - �ص ذ م م    
وق��دره )12328.56(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/M/على ال�شيارة )بيك اب( رقم )98780/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5241   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
 )23985.8( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/على ال�شيارة )�شالون( رقم )17605/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5240   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )48619.43(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )13843/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5183   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / املتحدة النظمة املكاتب - �ص ذ م م     
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )172999.38( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/I/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )51845/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ازرق( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5251   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / زهري نا�شر �شالح ال رحمه   

وق��دره )48505.08(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/H/2779/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5235   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / اجلبنه الذهبية لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )133060.07( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/F/ال�شيارة )�شالون( رقم )89752/خ�شو�شي/دبي على 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5178   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / احمد نوير الدين عالء الدين    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )140632.99( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/L/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )92083/خ�شو�شي/دبي
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5238   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / غياز الدين حممد حممد �شرف الدين    
وق��دره )96072.34(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )96084/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5237   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فجاج لل�شحن - �ص ذ م م    
وق��دره )37848.52(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )10218/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5179   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / املتحدة النظمة املكاتب - �ص ذ م م     
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )348107.19( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )80803/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5247   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ا�شطورة ال�شرق للنقل الربي العام - ذ م م    
وق��دره )33901.36(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/على ال�شيارة )�شالون( رقم )94416/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5185   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / املتحدة الأنظمة املكاتب - �ص ذ م م    
وق��دره )32837.94(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)30836/خ�شو�شي/ رقم   ) )هات�شباك  ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/R/2015/ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5248   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شارون �شتار للخدمات الفنية - �ص ذ م م    
وق��دره )69829.87(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/41529/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5245   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ال�شرارة الذهبية للت�شميم - �ص ذ م م    
وق��دره )68787.28(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2009/Q/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )31228/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5225   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ال�شوء ال�شادق للتجارة العامة - �ص ذ م م     
وق��دره )43828.25(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/M/60229/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5198   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ذا كونرتاكت فرنيت�شر ا�شبي�شل�شت�ص انرتنا�شيونال    
وق��دره )16608.64(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)86033/خ�شو�شي/ رق��م  )هات�شباك(  ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/P/2013/ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5189   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / يف ام كي للتجارة العامة - �ص ذ م م    
وق��دره )65320.82(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/K/31747/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5202   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فلو لي�ص لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )59324.56(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/G/على ال�شيارة )�شالون( رقم )56784/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5199   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / اك�شيلن�ص نيو لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )317977.61( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/L/رقم )1839/خ�شو�شي/دبي )ا�شتي�شن(  ال�شيارة  على 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5171   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / �شتار ورلد تورز - �ص ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )105638.94( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/L/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )83993/خ�شو�شي/دبي
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5206   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جو م�شال لوي بينيديكتو مويكو    
وق��دره )37992.09(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2012/G/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )31701/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5197   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كاران باغتياين بن موريل دهار باغتياين    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )100664.75( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/D/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )29013/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5167   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة اخلزنه لتجارة مواد البناء    
وق��دره )48303.97(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/E/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )44683/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5076   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / هيند ماربيل للخدمات الفنية - �ص ذ م م    
وق��دره )81979.08(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/66049/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5192   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كاردز ميدل اي�شت للتجارة - �ص ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )201594.81( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/K/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )61186/خ�شو�شي/دبي
بني( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5173   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كو�شني �شتار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )25229.86(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )69776/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5187   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كو�شني �شتار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )32439.02(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )69781/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5119   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ارولكومار رفيندر اناث رافيندراناث بينكا    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )93469( درهم 
نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ 
على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
/2016/C/86772/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )���ش��ال��ون(  ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5113   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / اف ا�ص ام ا�ص لالعالنات - �ص ذ م م    
وق��دره )58995.72(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/على ال�شيارة )�شالون( رقم )51574/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5127   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كو�شني �شتار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )27369.25(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )69773/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5117   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فودير�ص لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )34406.46(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )20225/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5219   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ابتو�ص لتعهدات جتهيز املن�شات العامة - �ص ذ م م    
 )45927.4( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/C/على ال�شيارة )�شالون( رقم )26421/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5193   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كو�شني �شتار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )16002.45(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/على ال�شيارة )�شالون( رقم )17980/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5118   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / مري�شانت �شتار العاملية للتجارة العامة - �ص ذ م م    
وق��دره )21857.62(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2014/M/ال�شيارة ) هات�شباك ( رقم )76090/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5224   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / اديلينا في�شو لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )63533.73(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )11546/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5125   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / املتحدة النظمة املكاتب - �ص ذ م م    
وق��دره )48317.15(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/N/على ال�شيارة )بيك اب( رقم )24176/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5116   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ا�ص ات�ص تي للتجارة العامة - �ص ذ م م     
وق��دره )42862.48(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/C/91170/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5217   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / البانا بهانداري جورميت �شينغ بهانداري    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )115022.63( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2011/M/93196/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ا�شتي�شن(  ال�شيارة 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5214   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / علي حممد للتجارة العامة - �ص ذ م م    
وق��دره )59514.21(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/C/على ال�شيارة )�شالون( رقم )54288/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5200   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / املتحدة النظمة املكاتب - �ص ذ م م    
وق��دره )32837.94(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)30837/خ�شو�شي/ رق��م  )هات�شباك(  ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/R/2015/ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5174   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )52759.33(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/C/على ال�شيارة )�شالون( رقم )26109/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5208   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جارديان لال�شتثمار - �ص ذ م م     
وق��دره )44389.67(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/F/ال�شيارة )�شالون( رقم )76794/خ�شو�شي/دبي على 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5190   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )42510.34(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)31285/خ�شو�شي/ رقم   ) هات�شباك   ( ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/R/2016/ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5161   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )51530.55(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/C/على ال�شيارة )�شالون( رقم )54948/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5211   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / عمر عبيد مطر عبيد البلو�شي    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )435534.65( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/M/على ال�شيارة )كوبيه( رقم )88144/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5194   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )42350.64(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/C/على ال�شيارة )�شالون( رقم )39830/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5170   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )52401.81(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/C/على ال�شيارة )�شالون( رقم )40019/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  احمر( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5204   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جارديان لال�شتثمار - �ص ذ م م    
وق��دره )27845.87(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/B/على ال�شيارة )�شالون( رقم )31565/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5181   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )43055.48(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/C/على ال�شيارة )�شالون ( رقم )66280/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5160   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )41542.19(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2016/C/36064/خ�شو�شي/دبي( رقم   ) هات�شباك   ( ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5158   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / لينك واي لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )30098.38(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )53603/خ�شو�شي/دبي
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5177   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )53880.37(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)44174/خ�شو�شي/ رق��م  )هات�شباك(  ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/C/2016/ازرق( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5169   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / موؤته لتاأجري ال�شيارات    
 )CLOSED( ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )29319/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5186   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / يو�شف اجل�شمي لالعمال الهند�شية    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )153067.19( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/J/10709/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5175   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / م�شطفى �شبري ح�شن    
وق��دره )69959.77(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/L/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )33645/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5164   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / جيو دينغ تريدينغ م د م �ص    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )218775.91( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/S/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )56912/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5130   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / مريزا حممد علي    
وق��دره )67978.94(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2013/M/87620/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ا�شتي�شن(  ال�شيارة 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5176   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / املنتظم لتاأجري ال�شيارات    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )135213.71( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/G/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )48094/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5165   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فري�شت اوب�شني لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
 )CLOSED( ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��ارة ) ه��ات�����ش��ب��اك ( رق���م )78138/خ�����ش��و���ش��ي/دب��ي/
C/2013/ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5180   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / يحيى زكريا حمي الدين حممد    
 )73651.8( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/R/على ال�شيارة )�شالون( رقم )19024/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5172   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كليك لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )53584.16(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)31273/خ�شو�شي/ رقم   ) هات�شباك   ( ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/R/2016/احمر( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5163   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فالي هاي كيدز اكتيفيتيز �شنرت    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )139345.41( 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)77287/خ�شو�شي/ رق��م  ا�شتي�شن(   ( ال�شيارة  على  التنفيذية 
دبي/D/2016/ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5162   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / املجرة لل�شياحة - �ص ذ م م    

وق��دره )83331.79(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/Q/30549/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5138   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ت�شالنجر لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
 )33759.7( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )27790/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5095   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

 املنذر اليها / كيفون للتجارة العامة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
وق��دره )85995.41(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/H/على ال�شيارة )�شالون( رقم )34313/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5144   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كلثوم حذيفه مهوفا ال    
 )9786.81( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2011/L/على ال�شيارة )�شالون( رقم )38595/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5115   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / بروفي�شنال خلدمات ال�شحن فرع دبي - ذ م م     
وق��دره )74650.03(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/R/81947/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف���ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5257   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / عبدالعلي ح�شن زارعي    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )146100.57( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2013/M/81309/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ا�شتي�شن(  ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ذهبي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5146   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فريوز لتجارة الفواكه - �ص ذ م م    
وق��دره )43964.46(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/H/33487/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5122   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / لرزادة بخاري للتجارة - �ص ذ م م    
وق��دره )74537.66(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2012/N/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )12551/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5067   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / برن�ص لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )19763.44(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/N/على ال�شيارة )�شالون( رقم )32917/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5141   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / بهلول عربعلي ديني تركماين    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )100861.65( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/56728/خ�شو�شي/دبي( رقم  )كوبيه(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ازرق( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5114   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / رويالتي كار لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )75670.19(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )52407/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5255   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / العال الع�شري لالعمال الفنية - �ص ذ م م    
وق��دره )74977.23(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/64287/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5256   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / تارمي لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م  م    
وق��دره )46809.97(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/J/52978/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5102   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / امتاك للتجارة - �ص ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )126960.67( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )93303/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5097   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ويدر فيو للعقارات - �ص ذ م م     
وق��دره )40447.86(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/41874/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف���ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5098   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جينيال لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )17960.09(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )95246/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5104   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة ال�شجرة للتجارة العامة - �ص ذ م م     
وق��دره )67526.09(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/66051/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5094   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / مات�شلي�ص لتاأجري ال�شيارات    
وق��دره )39943.06(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�شبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م 
االج������راءات  الت���خ���اذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واال   ، ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن 
)99892/خ�شو�شي/ رقم   ) هات�شباك   ( ال�شيارة  على  التنفيذية 
املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  لوؤلوؤي(  دبي/C/2013/ابي�ص 

مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5254   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / الفريد لنقل الركاب بال�شيارات الفخمه - �ص ذ م م    
وق��دره )93313.76(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/L/على ال�شيارة )�شالون( رقم )23053/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5103   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة ال�شجرة للتجارة العامة - �ص ذ م م     
وق��دره )67526.22(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/66049/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5096   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / اي اك�ص تريدينغ م د م �ص    

وق��دره )41944.79(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/H/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )82308/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5100   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جارديان لال�شتثمار - �ص ذ م م     
وق��دره )75690.84(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
ال�شيارة )بيك اب ب�شندوق( رقم )77319/خ�شو�شي/دبي/ على 
R/2016/ابي�ص( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5105   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / املفهوم لالحذية واملالب�ص    

وق��دره )13486.18(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/M/96252/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5249   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

ال�شيارات  وت��اأج��ري  للنقل  با�شنجر  لينك�ص  رنتيل  اليها/  امل��ن��ذر 
اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره  املنذر  املنذر  م م - ينذر  ذ  - �ص 
وذلك  التق�شيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة  دره��م   )62515.27(
التخاذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ا���ش��ب��وع  خ���الل 
/55368( رق��م  )���ش��ال��ون(  ال�����ش��ي��ارة  على  التنفيذية  االج�����راءات 
خ�شو�شي/دبي/P/2015/بني( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5073   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جوهر ب�شري ب�شري احمد �شاه    
وق��دره )78335.44(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2016/R/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )45942/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  عنابي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5093   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / حممد �شالح عبدالرحمن عبدالرحمن كوتي كوال   
 )8007.08( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2011/H/على ال�شيارة )�شالون( رقم )19271/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5089   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / زهور العا�شمة للتجارة    
وق��دره )80300.73(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/H/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )24100/خ�شو�شي/دبي
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5128   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ا�ص ار جلوبال الكرتوميكانيكال - �ص ذ م م     
 )34158.5( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/على ال�شيارة )بيك اب( رقم )53117/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5250   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / باك ايجل لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
 )N/A#  ( وق��دره  �شداد مبلغ  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/M/62209/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5087   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / طارق عجاج لرتكيب ال�شعر امل�شتعار    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )177369.79( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )96192/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  احمر( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5252   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / اي اك�ص تريدينغ - م د م �ص    
 )41944.8( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/R/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )45928/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ذهبي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5253   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ارجون موهان لرتكيب البالط والرخام - �ص ذ م م    
 )67421.7( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )18204/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5088   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ا�شول لتجارة مواد البناء    
وق��دره )40052.52(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )31020/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5124   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / انرتفي�ص كونك�شن للتجارة العامة - �ص ذ م م     
وق��دره )40069.05(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/N/4905/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5091   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / بيربك�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م    
وق��دره )34989.57(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )بيك اب( رقم )31427/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5082   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / الفالح واي للزجاج واملرايا - �ص ذ م م    
وق��دره )37117.05(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/G/على ال�شيارة )�شالون( رقم )63530/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5083   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ال�شرارة الذهبية للت�شميم -  �ص ذ م م    
وق��دره )24980.95(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/M/17789/خ�شو�شي/دبي( رقم  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5069   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جي ار بي ري�شور�ص - �ص ذ م م     
وق��دره )38076.22(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2012/F/رقم )3195/خ�شو�شي/دبي )ا�شتي�شن(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5222   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شي 4 لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م م    
وق��دره )60759.57(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/51845/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5086   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / القلعة امللكية لتجارة لوازم التدخني - �ص ذ م م   
وق��دره )66756.11(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/C/15581/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5228   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شاهمري لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )47676.08(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/J/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )96641/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/1/5111
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / بيربك�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م     
وق��دره )22973.08(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/B/على ال�شيارة )�شالون( رقم )20472/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5085   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / والء عبدالقادر البقاعي    
وق��دره )68846.97(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2008/Q/على ال�شيارة )�شالون( رقم )71978/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  عنابي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5229   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة رئي�شي للتجارة - ذ م م    
وق��دره )57221.84(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/J/35067/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/1/5112
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / مي�شت للمتاجر االلكرتونية - �ص ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )25628.2( درهم 
نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ 
على  التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �شي�شطر  واال   ، الن�شر 
/2013/H/58661/خ�شو�شي/دبي( رقم   ) هات�شباك   ( ال�شيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5079   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / كاردز ميدل اي�شت للتجارة - �ص ذ م م    
وق��دره )51075.28(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/C/38513/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5226   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / حنني لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )10060.15(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/E/على ال�شيارة )�شالون( رقم )65542/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/1/5110
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة �شوبره للخيم واملظالت - ذ م م     
 )1024.42( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/M/على ال�شيارة )�شالون( رقم )55196/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5109   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / عبدالغفور احمد كويا    
وق��دره )63557.99(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
/2013/M/62386/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ا�شتي�شن(  ال�شيارة 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2017/1/5099   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جاالك�شي لتجارة قطع غيارات ال�شيارات    
وق��دره )23104.91(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/G/على ال�شيارة )�شالون( رقم )23590/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5084   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فري�شت اوب�شني لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )43596.25(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/P/على ال�شيارة )�شالون( رقم )77437/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  احمر( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5107   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / بروجيتي للتجارة العامة - �ص ذ م م     
 )68525.1( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/D/49575/خ�شو�شي/دبي( رقم  )با�ص(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5092   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ناهل خان لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )30279.53(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )69493/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5178   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ايه كيه ا�ص للت�شميم الداخلي - �ص ذ م م     
وق��دره )21936.76(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/B/68973/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف���ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5108   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / احلقل الذهبي للتجاره    
وق��دره )18494.42(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/39087/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف���ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5101   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شم�ص الدين حميد تايال بريينجاالم جريييا   
وق��دره )80147.95(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/B/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )30823/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5080   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة ال�شجرة للتجارة العامة - �ص ذ م م     
 )30228.7( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/H/62341/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5106   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / راجكانت ريدي جانداري    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )106679.71( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/P/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )36350/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5090   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / الفوز للمقاوالت - �ص ذ م م    

وق��دره )48707.54(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/N/على ال�شيارة )�شالون( رقم )85374/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ف�شي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5077   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فورت�شن 7 للحلول االعالنية - �ص ذ م م     
وق��دره )46481.12(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/Q/على ال�شيارة )�شالون( رقم )20721/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5075   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شي�شو بال بورداك    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )381369.34( 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/R/على ال�شيارة )�شالون( رقم )12420/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5191   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / انظمة االثاث املختربي    
وق��دره )30186.74(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/E/على ال�شيارة )�شالون( رقم )49387/خ�شو�شي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5233   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / جينيال لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م    
وق��دره )20107.17(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/I/على ال�شيارة )هات�شباك( رقم )49511/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5081   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / العا�شمة للنقل الربي العام - �ص ذ م م    
وق��دره )56336.91(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��ارة )ب��ا���ص ث��ق��ي��ل( رق���م )51820/خ�����ش��و���ش��ي/دب��ي/
O/2014/ذهبي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5188   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / فور�شت هاو�ص للتجارة - �ص ذ م م    
وق��دره )43855.31(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/I/55120/خ�شو�شي/دبي( رقم  )�شالون(  ال�شيارة  على 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5239   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / �شونيل �شيبا�شتيان موالتو    

وق��دره )74102.63(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/Q/على ال�شيارة )ا�شتي�شن( رقم )14226/خ�شو�شي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم   2017/5196   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / ديليجينت النظمة الكمبيوتر - �ص ذ م م    
وق��دره )55242.64(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/K/78261/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5236   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / �شركة اتوال التجارية    
وق��دره )20060.96(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/G/54647/خ�شو�شي/دبي( رق��م  )ف��ان(  ال�شيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  ابي�ص( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5243   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / مغامرات املدينة لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م     
وق��دره )16606.82(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2014/K/59225/خ�شو�شي/دبي( رقم  )كوبيه(  ال�شيارة  على 
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5168   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها / جاي�شون فريناندا�ص ديني    

وق��دره )22305.12(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2013/O/على ال�شيارة )�شالون( رقم )35156/خ�شو�شي/دبي
كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  املمولة  ا���ش��ود( 

املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5234   
املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليها / زهور العا�شمة للتجارة    
وق��دره )39440.56(  �شداد مبلغ  اليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من 
التنفيذية  املنذر التخاذ االج��راءات  �شي�شطر  ، واال  الن�شر  تاريخ 
/2015/L/على ال�شيارة )هات�شباك( رقم )30312/خ�شو�شي/دبي
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�ص 

حقوق املنذر االخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5166   
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كامريا  تطبيق   Dip.io
ي�شخ�ض حالتك ال�شحية

اخللوية  ال��ه��وات��ف  ك��ام��ريات   Dip.io تطبيق  ي�شتخدم 
بغية اإجراء حتليل �شريري للبول. يتبع املر�شى االإر�شادات، 
بالبول، ثم  املبتل  ال�شريط  االأل��وان لتظهر على  وينتظرون 

يلتقطون �شورة له على خلفية بطاقة األوان خا�شة.
�شكل  لي�شحح  البطاقة  األ��وان  ذلك  بعد  التطبيق  ي�شتخدم 
ال�شوء  يف  ي��ب��دو  كما  ال�����ش��ورة  يف  يظهر  ويجعله  ال�شريط 
املحيط املحايد العادي، ثم حُتلَّل النتيجة تلقائياً على �شوء 
�شرورة  اإىل  النتيجة  اأ���ش��ارت  واإذا  الطبي.  املري�ص  ت��اري��خ 
اأي�شاً  التطبيق  ي�شتطيع  ع��الج،  اتباع  اأو  الطبيب  ا�شت�شارة 

الرتتيب لذلك تلقائياً.
ُطّور اأول اختبار يعتمد على �شريط الغم�ص عام 1956 بغية 
البحث عن الغلوكوز يف البول، ما ي�شري اإىل االإ�شابة بالداء 
ُت�شتعمل هذه االأ�شرطة للبحث  ال�شكري. منذ ذلك احلني، 
اأي�شاً عن الدم، اأو الربوتني، اأو هرمونات احلمل، ف�شاًل عن 
جمموعة وا�شعة من البكترييا ت�شبب اأخماج جهاز البول. من 
املمكن �شراء بع�ص هذه االأ�شرطة، خ�شو�شاً تلك امل�شتخدمة 
يف  وُت�شتعمل  طبية  و�شفة  دون  م��ن  احل��م��ل،  اخ��ت��ب��ارات  يف 
االألوان،  مطابقة  تتطلب  التي  االختبارات  يف  ولكن  املنزل. 
بدل التحقق فح�شب من ظهور خط واحد اأو غيابه، ُيعترب 

التحليل املنزيل غري دقيق.

وّجه و��شغط وعالج
حتاول Healthy.io معاجلة عدم الدقة هذا. على �شبيل 
املثال، تعمل ال�شركة مع اأطباء على تطوير نظام يتيح للن�شاء 
)ارتفاع خطري  االرجت��اع  ملقدمات  االأك��رث عر�شة  احلوامل 
ُيكت�شف  ال�����دم  ���ش��غ��ط  يف 
م����ن خ�����الل ب����روت����ني يف 
dip. البول( ا�شتخدام
io مراقبة حالتهن يف 
امل��ن��زل. ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
خدمات  ب�������داأت  ذل������ك، 
ال�����ش��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
با�شتعمال  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
التطبيق  م���ن  ن�����ش��خ��ة 
مر�شى  مراقبة  بهدف 
الذين  املتعّدد  الت�شلب 
مثانتهم  ت����ت����ع����ّر�����ص 
ُتعترب  ل�����الأم�����را������ص. 
التي  امل��ج��م��وع��ة،  ه���ذه 
األ���ف   60 ن��ح��و  ت�����ش��ّم 
عر�شة  اأك���رث  �شخ�ص، 
الأخ�����������م�����������اج اجل������ه������از 
نحو  فُي�شاب  ال��ب��ويل. 
�شنوياً  منهم  اآالف   5
�شنة.  كل  ح��ادة  باأخماج 
يف ال��وق��ت ال���راه���ن، على 

عيادة  اإىل  التوجه  املبكرة  االأعرا�ص  الذي يالحظ  املري�ص 
للخ�شوع لفح�ص. لكن الفح�ص املنزيل، الذي يرتافق مع 
و�شفة طبية ُتقّدم ملن يحتاج اإليها، يلغي هذا االأمر، وي�شّرع 
العالج، ويخف�ص نفقات خدمات ال�شحة الوطنية بنحو 12 

مليون دوالر �شنوياً.

�شريط غم�ض
الذي يعتمد على �شريط غم�ص ويبداأ  الثالث  التطبيق  اأما 
ال��ع��م��ل ب��ه ق��ري��ب��اً، ف��ي��ت��ن��اول م��ر���ص الكلية امل��زم��ن. يعاين 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  احلالة  ه��ذه  �شخ�ص  مليون   26 نحو 
�شغط  وارتفاع  ال�شكري  بالداء  ترتبط  باأنها  علماً  وحدها، 

الدم يف ظاهرة ُتعرف باملتالزمة 
االأي�����ش��ي��ة. ي��ح��ت��اج امل��ر���ش��ى يف 
الداء  املتقدمة من هذا  املراحل 

مكلفة.  كلوي  غ�شيل  عملية  اإىل 
ولكن اإذا ُر�شد املر�ص يف مراحله 

االأوىل باإخ�شاع االأ�شخا�ص االأكرث 
عر�شة لفحو�ص بحثاً عن بروتني 

اإعطائهم  امل��م��ك��ن  ف��م��ن  ال���ب���ول،  يف 
اأدوية تخف�ص �شغط دمهم، ما يحّد 

بالتايل من خطر تطّور املر�ص.

طب �جللد
ي�����ش��ّك��ل حتليل  ذل�����ك، ال  ع��ل��ى  ع�����الوة 

املمار�شات  م��ن  ال��وح��ي��د  اجل����زء  ال��ب��ول 
�شَور  م��ن  الفوائد  يجني  ال��ذي  الطبية 

تعود  املعدلة.  ال�شلفي   Healthy.io
ب���ف���ائ���دة ع���ل���ى ط����ب اجللد.  اأي�������ش���اً  ه�����ذه 

اإىل  ا�شتناداً  جلدي  مر�ص  ت�شخي�ص  بغية 
الوقت،  ت��ط��وره مب����رور  م��راق��ب��ة  اأو  ���ش��ورة 

باألوان  التحكم  اإىل  اجللد  اأط��ب��اء  يحتاج  ال 
والزاوية  حجمها  اأي�شاً  بل  فح�شب،  ال�شورة 

حل  ي�شمل  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  بها.  ُتلتقط  التي 
عليها  ُطبعت  ال�شقًة  �شمادة   Healthy.io

اأ�شكال ملونة �شدا�شية االأ�شلع تو�شع قرب بقعة 
اجللد املعنية. وعلى غرار بطاقة االألوان، ُت�شّكل 

هذه ال�شمادة مرجعاً ُي�شتعان به لت�شحيح ال�شورة 

الناجمة و�شبطها.

�ملطيافية
Healthy. اأديري، موؤ�ش�ص  ال تتوقف طموحات يوناتان 
اأن الهواتف منت�شرة  اإىل  اأديري  io، عند هذا احلد. ي�شري 
يف كل مكان، وتتطور با�شتمرار من دون اأن يكون ل�شركته اأي 
دخل يف ذلك. وبا�شتخدام الكامريات التي ت�شمها، ت�شتطيع 

ا�شتغالل  ال�������ش���رك���ة 
م�����������ش�����اري�����ع 

الهواتف.  ت�شنيع  �شركات  التي جتريها  والتطوير  البحوث 
املطيافية  ا���ش��ت��خ��دام  يف  ق��ري��ب��اً  تطبيقه  ينجح  ق��د  وه��ك��ذا 
ال�شورة(  منها  تتاألف  التي  ال�شوء  ملوجات  مف�شل  )حتليل 
حتت  االأج���زاء  اإىل  املرئي  ال�شوء  ليتخطى  م��داه  يو�ّشع  اأو 

احلمراء اأو فوق البنف�شجية من الطيف. 
وت�شاهم هذه اخلطوة يف حتليل اجلراح واالأخماج ال�شطحية 
بدرا�شة اخل�شائ�ص غري املرئية للعني املجردة. وال �شك يف 
اأن هذا االأمر يوّفر على االأطباء واملر�شى كثرياً من الوقت 
اأف�شل  ن��ت��ائ��ج  اإىل  االأرج������ح  ع��ل��ى  وي������وؤدي 

عموماً.

غ�شاء م�شنوع من اأك�شيد الغرافني لتحلية مياه البحر

تقنية جديدة  ت��زال  املرحلة، ال  ه��ذه  يف 
اب��ت��ك��ره��ا ال��ب��اح��ث��ون حم�����ش��ورة داخ���ل 
اإمكان حتويل  اإىل  ت�شري  لكنها  املخترب، 
اأحد مواردنا االأكرث وفرة )مياه البحر( 
اإىل واح��د من اأك��رث امل���وارد ن��درة )مياه 

�شرب نظيفة( ب�شرعة و�شهولة.
ال���ذي ق���اده راهول  اأث��ب��ت ف��ري��ق البحث 
ن����اي����ر م����ن ج���ام���ع���ة )م���ان�������ش�������ش���رت( يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ق����درة امل��ن��خ��ل اجل���دي���د على 
وتق�شي  ب��ف��اع��ل��ي��ة  االأم��������الح  ت�����ش��ف��ي��ة 
ومقارنته  ب��اخ��ت��ب��اره  امل��ق��ب��ل��ة  اخل���ط���وة 

باأغ�شية حتلية املياه املتاحة راهناً.
يو�شح ناير: )ي�شّكل ابتكار اأغ�شية قابلة 
للتطوير ي�شل فيها حجم امل�شام املوّحد 
متقدمة  خ��ط��وة  ال�����ذري  امل�����ش��ت��وى  اإىل 
اأن مت��ّه��د لظهور  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ب�����ارزة 
خيارات جديدة لتح�شني فاعلية تقنيات 
يف  دقيقة  جتربة  اأول  اإنها  املياه.  حتلية 

هذا املجال.
 اأثبتنا اأي�شاً اأن تطوير املقاربة املذكورة 
االأغ�شية  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ات  واإن����ت����اج 

املنخل  باأحجام  الغرافني  امل�شنوعة من 
املطلوبة احتمال واقعي(.

امل�شنوعة  االأغ�������ش���ي���ة  اع����ُت����ربت  ل��ط��امل��ا 
م��ن اأك�����ش��ي��د ال��غ��راف��ني م��ر���ّش��ح��ة واعدة 
لت�شفية املياه وحتليتها لكن رغم اإقدام 
اأغ�شية  تطوير  على  ع��دة  بحثية  ���َرق  فمِ
كبرية،  مائية  جزيئات  تنخل  اأن  ميكن 
مناخل  امل��ل��ح  م��ن  ال��ت��خ��ل�����ص  �شيتطلب 
اأ�شغر حجماً عجز العلماء عن ابتكارها 

حتى االآن.
بت�شخم  الكربى  امل�شاكل  اإح��دى  تتعلق 
تغطي�شها  عند  الغرافني  اأك�شيد  اأغ�شية 
امللح  ي�����ش��م��ح جل���زي���ئ���ات  م����ا  امل����ي����اه،  يف 

بالتدفق عرب امل�شام املمتلئة.
هذه  )مان�ش�شرت(  جامعة  فريق  جت��اوز 
اإيبوك�شي  من  ج��دران  بناء  عرب  امل�شكلة 
اأك�شيد  الراتنج على كل جهة من غ�شاء 
الغرافني، فمنعه بذلك من الت�شخم يف 

املياه.
جن����ح ال���ب���اح���ث���ون ب���ه���ذه ال���ط���ري���ق���ة يف 
الغ�شاء  يف  امل�شام  حجم  على  ال�شيطرة 

�شغرية  ثقوب  ن�شوء  اإىل  اأدى  ما  بدقة، 
مبا يكفي لت�شفية االأمالح ال�شائعة من 

مياه البحر.
ل��ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، ي��ت��ع��ل��ق عامل 
اجلزيئات  بت�شكيل )طبقة( من  اأ�شا�شي 
امل���ائ���ي���ة ح����ول االأم�������الح ال�����ش��ائ��ع��ة عند 

تذويبها يف املياه.
رينكون:  ب����ول  ل��ل�����ش��ح��ايف  ن���اي���ر  ����ش���ّرح 
)ميكن اأن متر اجلزيئات املائية بطريقة 
ال�شوديوم  ك��ل��وري��د  يعجز  ل��ك��ن  ف��ردي��ة 
اإىل  دوم��اً  باملثل كونه يحتاج  القيام  عن 
حجم  املائية.  اجلزيئات  تلك  م�شاعدة 
طبقة امل��ي��اه ح��ول امل��ل��ح اأك���رب م��ن حجم 

القناة، لذا تعجز عن املرور(.
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ج��ع��ل مياه  ت�����ش��م��ح ه����ذه  ل 
البحر منع�شة و�شاحلة لل�شرب فح�شب، 
تتدفق  املائية  اجلزيئات  جعلت  اإنها  بل 
اأي�شاً،  الغ�شاء  حاجز  عرب  اأ�شرع  بوترية 
يف  مثالية  الطريقة  ه��ذه  اأ�شبحت  ل��ذا 

جمال حتلية املياه.
اأو�شح ناير: )حني يبلغ حجم ال�شعريات 

نحو نانومرت، 
املائية  اجل��زي��ئ��ة  ح��ج��م  ي�����ش��اوي  م��ا  اأي 
ترتيباً  اجلزيئات  تلك  �شت�شّكل  تقريباً، 
هذا  قطار.  �شكل  على  جمياًل  مرتابطاً 
اإذا �شغطنا بقوة  املياه:  ما ي�شّرع حركة 
اجلزيئات  �شتتحرك  واح��د،  ط��رف  على 
ع���ل���ى ال����ط����رف االآخ�������ر ب�����ش��ب��ب رواب�����ط 
الهيدروجني يف ما بينها. ال ميكن بلوغ 
ال��ق��ن��اة �شغرية  ك��ان��ت  اإذا  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 

جداً(.
اليوم تتعدد م�شانع حتلية املياه الكربى 
اأغ�شية  ف��ي��ه��ا  وُت�����ش��ت��ع��َم��ل  ال���ع���ال  ح���ول 
لت�شفية  ال��ب��ول��ي��م��رات  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة 
العملية غري  ه���ذه  ت���زال  ل��ك��ن ال  امل��ل��ح، 
ي�شعى  ل��ذا  معظمها،  يف  ومكلفة  كافية 
الباحثون بكل جهدهم اإىل اإيجاد طريقة 

لت�شريعها وتخفي�ص كلفتها وت�شهيلها.
�شنح�شل  امل����ن����اخ����ي،  ال���ت���غ���ري  ب��ف�����ش��ل 
ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن م���ي���اه البحر 
ع��ل��ى ال��ق��م��م اجل��ل��ي��دي��ة ال�����ش��اح��ل��ي��ة يف 
باأنها  ع��ل��م��اً  م�����ش��ت��ق��ب��اًل  )غ���ري���ن���الن���د( 
ال���الع���ودة ومن  اأ����ش���اًل نقطة  جت����اوزت 
البحر  م�����ش��ت��وي��ات  ت��رت��ف��ع  اأن  امل��ت��وق��ع 
ب��ح��ل��ول عام  ���ش��ن��ت��م��رتات   3.8 مب��ع��دل 
2100. واإذا ذاب الغطاء اجلليدي كله 
املحيطات  علو  �شي�شل  )غرينالند(،  يف 

م�شتقباًل اإىل 7.3 اأمتار.

كلفة مقبولة
لكن يف الوقت نف�شه، ي�شعب اإيجاد مياه 
�شرب نظيفة يف اأجزاء كثرية من العال 
يواجه  اأن  املتحدة  االأمم  تتوقع  ال��ي��وم: 
ندرة  م�شكلة  العال  �شكان  من   14%
ي�شتطيع  2025. لن  املياه بحلول عام 
كلفة  يتحّمل  اأن  البلدان  تلك  من  ع��دد 

اإن�شاء م�شانع كربى لتحلية املياه.
املنخل  يكون  ب��اأن  االآن  الباحثون  ي��اأم��ل 
امل�����ش��ن��وع م���ن ال���غ���راف���ني ف���اع���اًل بقدر 
امل�شانع الكربى لكن على نطاق �شغري 

لت�شهيل ا�شتعماله.

الغرافني  اأك�شيد  اإن��ت��اج  �شيكون  ك��ذل��ك 
اأ����ش���ه���ل واأق��������ل ك���ل���ف���ة من  يف امل���خ���ت���رب 
اأّن  يعني  ما  الفردية،  الغرافني  طبقات 
الكلفة  مقبولة  �شتكون  التكنولوجيا 

و�شهلة االإنتاج.

جهاز ت�شفية
ي�شارك يف  ال��ذي ل  ديفاناثان  رام  كتب 

يف  الوطني  )املخترب  يف  ويعمل  البحث 
ال��ه��ادئ( يف جملة  املحيط  غ��رب  �شمال 
اأن����د ف���ي���وز(: )���ش��ي��م��ّه��د الف�شل  )ن��ي��وز 
واالأيونات  املياه  جزيئات  بني  االنتقائي 
للم�شاحات  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  احل�����ش��ر  ع���رب 
اأغ�شية  لرتكيب  الطبقات  بني  الواقعة 

غري مكلفة لتحلية املياه.
ب��اب��ت��ك��ار جهاز  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ه��دف  يتعلق   

ب���اإن���ت���اج م��ي��اه �شاحلة  ت�����ش��ف��ي��ة ي�����ش��م��ح 
ل��ل�����ش��رب ان��ط��الق��اً م��ن م��ي��اه ال��ب��ح��ر اأو 
مياه ال�شرف ال�شحي باحلد االأدنى من 

مدخالت الطاقة(.
اعترب ديفاناثان اأي�شاً اأن اخلطوة املقبلة 
�شتق�شي باختبار �شالحية االأغ�شية عند 
ومدى  طويلة  فرتات  خالل  ا�شتعمالها 

احلاجة اإىل ا�شتبدالها.

ُتن�شر ماليي �ل�شور على �شبكة �الإنرتنت يوميًا، ولكن �أي منها متّثل ب�شدق َمن يظهر فيها؟ يعترب �لها�شتاغ #nofilter �لر�ئج 
�أنها تلك �لتي مل تخ�شع الأي تعديل رقمي. لكن �شور �لغر�ض ذ�ته تختلف كثريً� باختالف درجة �الإنارة، و�مل�شافة، و�لز�وية 
�لتي �لتقطت وفقها. �إذً�، من �ملمكن للتالعب �ل�شحيح �أن يجعل �ل�شورة �أكرث �شدقًا، وبالتايل �أكرث فائدًة لالأهد�ف �لطبية. 

.Dip.io�لذي ُيعرف ب� ،Healthy.io هذه غاية تطبيق �شركة

�أعلنو�  بفاعلية حي  �ملياه  �إىل حتلية  م�شاعيهم  بارزة يف خ�شم  نقطة حتّول  �لباحثون  بلغ   
�لبحث يف  مبا�شرًة.ُن�شر  �لبحر  مياه  �مللح من  لنخل  �لغر�في  �أك�شيد  من  �بتكار غ�شاء م�شنوع 

جملة )نات�شر نانو تكنولوجي(.
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�أ�شارك يف عمل �جتماعي �شخم يبحث يف مو��شيع كثرية

مها �شربي : اأمتنى الوقوف اأمام )الزعيم( عادل اإمام
ب��د�ي��ة  ع��ل��ى  ل��ن��ت��ع��رف   •

�مل�شرية مع �لفن؟
التي  االأوىل  امل������رة   -
وق����ف����ت ف���ي���ه���ا اأم������ام 
ال��ك��ام��ريا ك��ان��ت مع 
امل�����خ�����رج ال����راح����ل 
ن��ادر ج��الل، وكنت 
اأ������ش�����ارك ب������دور يف 
م�����ش��ل�����ش��ل درام�����ي 
ا���ش��م��ه )اأم���اك���ن يف 
وحينها  ال���ق���ل���ب(، 
اأبلغ  ����ش���غ���رية  ك���ن���ت 
عاماً،   16 العمر  من 
اأنني دخلت  يعنى  وه��ذا 
�شن  يف  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع�����ال 

�شغرية.

يف  �شببا  ك���ان  �ل���ذي  م��ن   •
ملجال  وتقدميك  �كت�شافك 

�لتمثيل؟
ج����الل رحمه  ن�����ادر  االأ����ش���ت���اذ   -
به  جمعني  ل��ق��اء  اأول  ويف  اهلل، 
ه���ل حتبني  )م���ه���ا  ق����ال يل: 
التمثيل؟(، فكان ردي عليه 
ومن دون تفكري )طبعاً(، 
�شيكون  باأنه  فاأخربين 
فني،  م�����ش��ت��ق��ب��ل  يل 
لكن ن�شحني باأنه ال 
اأزي��د من  اأن  بد من 
�شغلي،  يف  ال��رتك��ي��ز 
وه�����������ذا ه�������و ال�������ذي 

�شيجعلني جنمة.
من  اأو�شى كثرياً  وقد 
جن�����وم ال���ف���ن ب����ي خ�����رياً، 
اأعمال  يف  �شاركتهم  م��ن  ومنهم 
ل�شة  لهم )مها  يقول  دوم��اً  وك��ان  فنية، 
�شغرية بالن�شبة للنجوم اللي حواليها، وحتتاج 

اإىل ت�شجيعهم(، وكانوا دائماً ي�شجعونني.

�أول  يف  �لفن  جن��وم  من  معهم  تعاملت  �لذين  وَم��ن   •
�أعمالك �لفنية؟

- كان معي يف اأول عمل �شاركت فيه، الفنانات تي�شري فهمي، عال 
غامن، واألفت اإمام. 

ال��ف��ن��ان��ني يو�شون  ك��ان��ت ���ش��غ��رية، ف��ك��ان ج��م��ي��ع  والأن م��الحم��ي 
اأن يحاولوا تكبري مالحمي واإظهاري  املخت�شني باأعمال التجميل 

اأكرب من �شني.

بخ�شو�شية؟ �إليه  تنظرين  من  �جلميل،  �لزمن  فناين  • من 
- مثلي االأعلى هي الفنانة اجلميلة �شادية، واأحبها جداً واأعتربها قدوتي يف جمال 

الفن.
وحياتك  �الإع��الم  كلية  يف  در��شتك  بي  �لتوفيق  ت�شتطيعي  كيف   •

�ملهنية كممثلة؟
جداً  مهمة  االإع���الم  يف  الدرا�شة  لكن  �شعب،  بينهما  التوفيق  اأن  اأج��د  احلقيقة   -
لكنني  والدرا�شة،  العمل  بني  التوفيق  الطرق  ب�شتى  واأح��اول  اأ�شرتي،  اإىل  بالن�شبة 

اأقوم بتاأجيل الدرا�شة يف بع�ص االأحيان، ب�شبب ارتباطي بالعمل.
اأتوافق مع عائلتي يف  اأن  واأمتنى  لي�ص ملكاً يل،  وك��وين ممثلة، فهذا يجعل وقتي 

ن�شيحتهم يل باأن اأنتهي من درا�شتي اأواًل، ثم اأتفرغ ملجال الفن.

�شناعة  �أو  �نطالقته  يف  �شببًا  يكون  �لذي  هو  للفنان  �الأول  �لعمل   •
جنوميته. فهل كان اأول اأعمالك نافذة على عال الفن؟

- بعد اأول م�شاركة يل يف )اأماكن يف القلب(، جاءت فر�شة العمل مع املخرج حممد 
النقلي، وكانت الدعوة مقدمة يل من قبل �شركة كينج توت لالإنتاج الفني يف م�شر، 
باإخراج م�شل�شل جديد،  يقوم  املخرج جمدي حممد، وهو  فقابلت حينها م�شادفة 
�شبباً  ال�شرقية �شوف تكون  اأوي، ومالحمك  انت و�ّشك �شكله حلو  وقال يل: )مها 

يف جناحك(.
بالرغم  ينا�شبني،  ق��وي  دور  يف  الختياري  برت�شيحي  يقوم  �شوف  باأنه  واأخ���ربين   
من اأنني يف الوقت نف�شه كنت ذاهبة ملقابلة املخرج حممد النقلي، وقد ر�شحني يف 

م�شل�شل جديد ا�شمه )التوبة(.
وبعد هذا الدور كنت اأتنقل من عمل اإىل اآخر ومن م�شل�شل اإىل اآخر، وكنت اأعترب 
)كور�شات(  مرحلة  وكاأنها  التمثيلية،  بداياتي  يف  ال�شغرية  االأدوار  يف  م�شاركتي 

الكت�شاب اخلربة.

�لذي �شعرت فيه بالتميز؟ هو�لعمل  • ما 
العمل نف�شه.  اأو  ا�شتفدت منها، �شواء من املخرج  التي ا�شرتكت بها  - كل االأعمال 
فاأجد اأن جمال التمثيل بالن�شبة اإيّل كان يعد اأحد اأهم االأ�شياء حباً ومتيزاً. ولكن 
الدور الذي �شررت جداً بتج�شيده، وكان من خالل العمل مع االأ�شتاذ حممد النقلي 

اأي�شاً، هو دوري يف م�شل�شل )�شوق اخل�شار(. 
وكنت اأج�شد دور اأخت الفنان اأحمد خليل، وهي البنت امل�شاغبة اأمام الفنانة الكبرية 
التي تدين الأمها  البنت  واأن��ا كنت  اأب��ي،  ب��دور زوج��ة  تقوم  التي كانت  فيفي عبده، 

باحلب والوالء وال تر�شى باأن حتل حملها واحدة اأخرى.
 واأعترب اأن من اأهم اأدواري، بالرغم من اأنه لي�ص كبرياً، كان يف م�شل�شل الباطنية، 

واأح�ص باأهميته،
حني كان النا�ص ي�شاهدونني يف ال�شارع ويقولون هذه هي املمثلة التي قتلت اإبراهيم 
يف م�شل�شل )الباطنية(، وكان العمل من اإخراج حممد النقلي اأي�شاً. واحلمد هلل، اأنا 
را�شية جداً باالأدوار التي اأقدمها، واأجد اأن حظي جيد وما اأقوم به من عمل ياأتي 

باآخر جديد.

�أخرى؟ الأعمال  ر�شحك  و�لذي  )�لباطنية(  م�شل�شل  عن  • وماذ� 
وجاءت  علي،  اأحمد  جم��دي  املخرج  مع  للعمل  ر�شحت  فيه،  ب��دوري  قيامي  بعد   -

الفر�شة للعمل معه. فمنذ لقائي االأول به، 
كان يود اأن اأعمل معه، 

وبالفعل ر�شحني لفيلم )ع�شافري النيل(، الذي كان عماًل مهماً جداً بالن�شبة اإيّل، 

الأن خمرجاً كبرياً مثل جمدي اأحمد علي كنت اأعتربه حاجة كبرية جداً، واأعترب 
تر�شيحه يل مبثابة مرحلة فارقة يف حياتي جداً.

ق��اب��ل��ت خ���الل ه���ذا ال��ف��ي��ل��م ال��ف��ن��ان��ت��ني ع��ب��ري ���ش��ربي ودالل ع��ب��دال��ع��زي��ز، وفتحي 
عبدالوهاب. 

وقبل عملي مع جمدي حممد علي، �شاركت يف فيلم )االأكادميية(.

�ملا�شي؟ رم�شان  يف  �لدر�مية  م�شاركتك  عن  • حدثينا 
- اأطللت من خالل م�شل�شل )طاقة نور(، وتر�شحيي لهذا العمل كان من قبل ح�شان 

ده�شان.

وخارجه؟ �لفني  �لو�شط  د�خل  من  �ملقربون  �أ�شدقاوؤك  هم  • ومن 
اأيام الدرا�شة ومنذ الطفولة،  - يل �شديقة مقربة واحدة فقط، وهي زميلتي من 
اأم��ا يف املجال الفني، فكلهم  اآخ��ر، وا�شمها �شوزي.  ولالأ�شف هي يف بلد واأن��ا يف بلد 
اأ�شدقائي، ومنهم حممد جناتي، �شريف حلمي، �شريف باهر، رمي البارودي وحنان 

مطاوع.

ما؟ يومًا  �الأعمال  �أحد  يف  �أمامه  بالوقوف  حتلمي  �لذي  �لفنان  • من 
اأتوق للعمل معه. وكذلك الفنان  اإمام، فاأنا  اأمام )الزعيم( عادل  - اأمتنى الوقوف 

اأحمد ال�شقا، الأن وجه خري على كل من عمل معه.

َمْن من فناين �لزمن �جلميل �لذي كنت  • �إذ� عاد بك �لزمن �إىل �لور�ء، 
حتبي �أن حت�شلي على فر�شة �لعمل معه؟

- كنت اأف�شل العمل مع الفنانة �شادية والنجم الراحل عمر ال�شريف. واأي�شاً الفنان 
اأباظة ب�شهادة  الراحل �شالح ذوالفقار، خفة ظله ل تعد موجودة حالياً، ور�شدي 
كل النجوم الذين يقولون اإنه فنان م�شر االأول، واأي�شا الراحلة �شعاد ح�شني اأحبها 
كثرياً طبعاً، وكذلك اجلميلة فاتن حمامة وزبيدة ثروت. فاأنا اأحب كل جيل االأبي�ص 

واالأ�شود

نظرك؟ وجهة  من  �حلديثة  عن  �لقدمية  �ل�شينما  مييز  ما  �أهم  • ما 
- اأيام زمان ال�شينما كانت للنجمات عك�ص االآن، فهي ذكورية، الأنه اأ�شبح �شرطاً اأن 

يكون النجم رجل اأواًل، ثم من بعد ذلك ياأتي دور النجمات.

�شابقة؟ م�شرحية  جتربة  لك  • هل 
امل�شىرح، فاخل�شبة جتربة  اأن تكون يل جتربة على  اأدع��و ربي  - لالأ�شف ال، لكنني 
تلك  ف��اإن  نف�شها،  اللحظة  ويف  اجلمهور،  من  مبا�شراً  يكون  الفعل  رد  الأن  مرعبة 
التجربة يف حد ذاتها مقلقة، لكنها يف الوقت نف�شه ممتعة الأنك كفنان حني ترى 

اجلمهور يتفاعل معك مبا�شرة فهذا هوالنجاح.

�ملقبلة؟ و�أعمالك  م�شاريعك  عن  • حدثينا 
- املقبل هو م�شروع �شينمائي ل اأنته من قراءته. اأما بالن�شبة اإىل الدراما، ف�شوف 
يبحث يف موا�شيع  اجتماعي �شخم  وه��و عمل  60 حلقة،  اأ���ش��ارك يف م�شل�شل من 

كثرية، و�شت�شارك فيه جمموعة كبرية من النجوم.

�أحالمك؟ فار�ض  مو��شفات  هي  ما  �لفن،  عن  • بعيدً� 
- رجل اأحالمي هو ذلك الرجل ال�شرقي، الذي يتقي ربنا يف، ويكون ريا�شيا ومثقفا، 

وممكن يكون من خارج الو�شط الفني، وطبعا كل �شيء ق�شمة ون�شيب.

اأحمد فهمي �شعيد 
بنجاح )لأعلى �شعر(

فنانة  ك����رمي  )ن��ي��ل��ل��ي 
���ش��ام��ل��ة(.. ه��ذه روؤية 
ال�����ف�����ن�����ان امل���������ش����ري 
الذي  فهمي،  اأحمد 
يق�شي حاليا فرتة 
على  ا����ش���ت���ج���م���ام 
ال�شاحل  رم������ال 
ال�����������������ش��������م��������ايل 
ال�����������غ�����������رب�����������ي 
امل�������������������ش���������ري،  
زوجتة  ب��رف��ق��ة 
بعد  وجن����ل����ي����ه، 
طويلة  عمل  ف��رتة 
مب�شل�شله  ان����ت����ه����ت 
الذي ُعر�ص يف رم�شان 

املا�شي )الأعلى �شعر(.
 ف����ه����م����ي حت����������دث، يف 
ت�����ش��ري��ح ل����ه ق���ائ���اًل: 
بع�ص  اإىل  )اأح����ت����اج 

عمل  بعد  الطبيعية،  باملناظر  واال�شتجمام  الراحة 
���ش��اق ام��ت��د ع��ل��ى م����دى ف����رتة ال��ت�����ش��وي��ر اخلا�شة 
مب�شل�شل )الأعلى �شعر(، والذي ُعر�ص �شمن �شباق 
ال���درام���ا ال��رم�����ش��ان��ي��ة االأخ�����ري، ع��ل��ى ع���دة �شا�شات 

م�شرية وعربية(.
ال��ع��م��ل، قال  ُك��ت��ب ح��ول جن��اح  م��ا  ويف تعليقه على 
فهمي: )اإن امل�شل�شل حظي بن�شبة م�شاهدة ومتابعة 
التي  االأح����داث  اأن  خ�شو�شاً  اجل��م��ه��ور،  م��ن  عالية 
يدور حولها العمل جذبت اأغلب الن�شاء ملتابعة ماذا 
���ش��ي��ح��دث ح���ول ال��رج��ل ال���ذي ت���رك زوج��ت��ه ورحل 
الزوجة  وج��ود  يف  بينهما  وال�����ش��راع  عليها،  ليتزوج 
اأخذها عنوة  التي  ال�شغرية  ابنتهما  واأي�شاً  الثانية، 

من زوجته االأوىل(. 
ولفت فهمي اإىل اأنه �شعيد بالتعاون مع �شركة )العدل 
امل�شل�شل  كاتب  م��ن  ب��داي��ة  العمل،  منتجة  ج���روب(، 
الدكتور مدحت العدل واملخرج ماندو العدل، كا�شفاً 
الفنانة  زميلته  م��ع  بالتعاون  �شعادته  ع��ن  النقاب 
التي  ال�شاملة  بالفنانة  و�شفها  التي  ك��رمي  نيللي 

متلك اأدوات وطاقات جبارة يف التمثيل.

فاروق الفي�شاوي يوا�شل 
ت�شوير )ال�شارع اللي ورانا(

اأنه  الفي�شاوي عن  ف��اروق  الفنان  ك�شف 
يوا�شل حاليا ت�شوير م�شل�شله )ال�شارع 
اإح��دى املناطق القدمية  اللي وران��ا( يف 
القاهرة،  �شرق  اجلديدة،  م�شر  حي  يف 
م�شرياً يف ت�شريح له اإىل اأن العمل من 
نوعية االأعمال الدرامية ذات الغمو�ص 
النف�شي  ال�شراع  تتناول  التي  واالإث���ارة 
االإن�����ش��ان بني  يعي�شه  ال���ذي  وامل��ج��ت��م��ع 
واقعه احلقيقي وبني العال االفرتا�شي 

الذي يخلقه هو بنف�شه.
واأ�شاف، اأن امل�شل�شل �شيفتح �شوقاً جديدة 
للدراما خارج ال�شباق الرم�شاين الذي 
ميالأ الف�شائيات مبجموعة �شخمة من 

االأعمال الدرامية والتي تناف�ص بقوة.
ويرى الفي�شاوي اأن الدراما التلفزيونية 
ل���ي�������ش���ت ل�������ش���ه���ر رم���������ش����ان ف����ق����ط، بل 
تواجدها على مدار العام ينع�ص ال�شوق 

الدرامية.
اإىل  العمل ي�شارك يف بطولته  اأن  يذكر 
درة،  لبلبة،  م��ن  ك��ٌل  الفي�شاوي،  جانب 
اأح��م��د ح���امت ون��ه��ى ع��اب��دي��ن، وه���و من 
ت��األ��ي��ف ح���امت ح��اف��ظ واإخ������راج جمدي 

الهواري.

فر�شة  منحها  �شغرية،  �شن  يف  وهي  �لفن،  جمال  �قتحامها  �أن  عن  �شربي،  مها  �ل�شابة  �مل�شرية  �ملمثلة  ك�شفت 
�لتعرف على �أ�شياء كثرية.

بي  للتوفيق  �شعوبة  جتد  و�أنها  جالل،  نادر  �لر�حل  �مل�شري  �ملخرج  �إىل  �كت�شافها  يف  مدينة  �أنها  و�أ�شافت، 
�لدر��شة �جلامعية، حيث تدر�ض حاليًا، وبي �لتمثيل.

وفيما �عتربت �شربي �أن �ل�شينما �حلالية تختلف عن )�أيام زمان( لناحية �أن �شفة )�لذكورية( باتت مالزمة 
ملا يقدم حاليًا باعتبار �أن �لبطل يجب �أن يكون رجاًل، لفتت يف مكان �آخر من �ملو�شوع �إىل �أنها متنت �أن تقف �أمام 

�شادية و�شالح ذو�لفقار ور�شدي �أباظة وعمر �ل�شريف من �لزمن �جلميل.
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اأمرا�ض اللثة تزيد خطر الإ�شابة بـال�شرطان
افرزت نتائج درا�شة علمية حديثة اإىل اأن الن�شاء الالتي يعانني من مر�ص 
املريء  �شرطان  وخا�شة  بال�شرطان،  لالإ�شابة  اأكرب  خطرا  يواجهن  اللثة 

و�شرطان الثدي و�شرطان الرئة و�شرطان املرارة و�شرطان اجللد.
"تاريخ  ال�شرطانية:  االأوب��ئ��ة  علم  جملة  يف  ُن�شرت  التي  الدرا�شة  وقالت 
اأمرا�ص اللثة كان مرتبطا بزيادة خطر االإ�شابة باأمرا�ص ال�شرطان بن�شبة 

املائة". يف   14
و����ش���ارك يف ال���درا����ش���ة، ال��ت��ي اأُج���ري���ت خ���الل ال��ف��رتة ب��ني ع��ام��ي 1999 
الطمث،  انقطاع  بعد  م��ا  ام���راأة يف مرحلة  األ��ف   65 م��ن  اأك��رث  و2013، 

ومالأن ا�شتبيانات عن �شحتهن.
وتابعت الدرا�شة الن�شاء اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 54 و86 عاما ملدة 

ثماين �شنوات يف املتو�شط.
الن�شاء، خا�شة  تركز على  التي  نوعها،  االأوىل من  الدرا�شة هي  لكن هذه 
االأكرب �شنا، وعلى العالقة بني اأمرا�ص اللثة وجميع اأنواع ال�شرطان، وفقا 
كلية  وعميدة  الدرا�شة  يف  الرئي�شية  الباحثة  وي��ن��دي،  واكتاو�شكي  جلني 

ال�شحة العامة بجامعة والية نيويورك يف بافالو.
ملعرفة كيفية  االأبحاث  اإج��راء مزيد من  اإىل  اأن هناك حاجة  اإىل  واأ�شارت 

تاأثري مر�ص اللثة على االإ�شابة بال�شرطان.

العامة ال�شحة  على  ال�شم�شم  لزيت  مذهلة  فائدة   11
واجللد؛  للب�شرة  مرطبة  غ��ذائ��ي��ة  ك��م��ادة  ال��ق��دم  منذ  ال�شم�شم  ا�شتخدم 
الكال�شيوم،  مثل  للج�شم  املفيدة  امل��ع��ادن  م��ن  كبرية  كمية  على  الحتوائه 
والف�شفور، واملاغني�شيوم واحلديد والنحا�ص، ويحتوي زيت ال�شم�شم على 

الربوتني واالأحما�ص الدهنية غري امل�شبعة، واملركبات امل�شادة لالأك�شدة.
وي�شتخدم زيت ال�شم�شم يف طبخ العديد من الو�شفات، وقد ا�شتهر املطبخ 
يف  يدخل  كما  االأطباق،  من  العديد  يف  ال�شم�شم  زيت  با�شتعمال  االآ�شيوي 
اإي��ج��اب��ي��ة على  واآث����ار  ك��ث��رية،  ف��وائ��د  ال�شم�شم  ول��زي��ت  �شناعة احل��ل��وي��ات، 

ال�شحة، نقدمها يف ال�شطور التالية:
يف  مفيد  وهو  وال�شرايني،  القلب  يف  الدموية  اجللطات  حدوث  مينع   1-

حاالت االإ�شابة بالذبحة ال�شدرية.
بنوبات  االإ�شابة  حاالت  عالج  يف  وي�شاعد  الهوائية،  الق�شبات  يو�شع   2-

الربو.
ع�شر. االثني  وقرحة  املعدية  بالقرحة  االإ�شابة  مينع   3-

الع�شارة  اإف����راز  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه  ال��ده��ون  ه�شم  عمليات  يف  ي�شاعد   4-
ال�شفراوية من املرارة.

مثل  ال��ده��ون  يف  ال��ذائ��ب��ة  الفيتامينات  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  يف  ي�شاعد   5-
فيتامينات "اأ، د، ه�، ك".

االأحما�ص  على  الحتوائه  اجلّيد؛  الكول�شرتول  معدالت  من  يرفع   6-
الدهنية غري امل�شبعة.

االإم�شاك. حدوث  ومينع  لالأمعاء،  وم�شهلة  ملينة  مادة  يعترب   7-
ال�شرطان. مر�ص  حتارب  لالأك�شدة  م�شادة  مركبات  على  يحتوي   8-

م�شاد  وه��و  واالأ���ش��ن��ان،  ال��ف��م  ب��اأم��را���ص  االإ���ش��اب��ة  ح���االت  يف  مفيد   9-
للبكترييا املوجودة يف الفم.

الرتكيز. على  وي�شاعد  القلق  يخفف   10-
لالأمعاء. ملني  وهو  البوا�شري،  حاالت  يف  مفيد   11-

؟ �لكربيت  �خرتع  �لذي  • من 
العال الفرن�شي �شارل �شويا هو خمرتع الكربيت يف عام 1381 وكان 
يتكون من الف�شفور االبي�ص وكلورات البوتا�شيوم وال�شمغ والن�شارة، 
وي�شتعل باالحتكاك على �شطح خ�شن وب�شبب �شمية وخطورة الفو�شفور 
حتى  االحمر  الف�شفور  عنه  ب��دال  وا�شتخدم  ت�شنيعه  توقف  االبي�ص 

وقتنا هذا .
كاترين هو�رد ملكة �جنلرت�؟ �أعدمت  • متى 

اعدمت عام 2451 �شهر فرباير .
)�حلريات �لعامة(؟ مرحلة  �جنلرت�  بد�أت  • متى 

بداأت اجنلرتا مرحلة احلريات العامة عندما اقر الربملان الربيطاين 
تبني ميثاق احلقوق يف 31 2--9861 .

للرتبة  جيداً  �شماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من االأوراق التي التهمتها  اأن تغطي االأر�ص بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�ص حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ص نظامي اأوربي هو احلر�ص ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�شري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فاالنتظار عليه يعر�ص فيتاميناته 

الأك�شدة الهواء كما اأن بع�ص االأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأو ال�شني الوطنية اأطلق عليها امل�شتك�شفون الربتغاليون عام 1580 م ا�شم ) 

فورموزا ( اأي اجلميلة. 

لعنة ال�سمكة
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�لع�شل يقوي �لذ�كرة 
ك�شف املوقع الطبي االأمريكي  
بفوائد  امل��خ��ت�����ص   ،Healt
االأغ����������ذي����������ة وال������ع������الج������ات 
الطبيعية، عن فوائد مذهلة 
وت�شمل،  ل��ل��ع�����ش��ل،  وح��دي��ث��ة 
والأنه  ال��ذاك��رة  يقوي  الع�شل 
امل�شادة  م����واد  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
ت�شاعد  ق��د  ال��ت��ي  ل��الأك�����ش��دة 
على منع تلف وفقدان خاليا 

الدماغ.
واأظهرت درا�شة اأجريت عام 2011م، ن�شرت يف جملة �شن الياأ�ص، اأن ملعقة 
يوميا من الع�شل، قد تعزز الذاكرة للن�شاء بعد �شن الياأ�ص، والتي ميكن اأن 

توفر عالجا بديال لرتاجع الذاكرة املرتبطة بالهرمونات.
الع�شل ي�شاعد على النوم وي�شبب ارتفاع يف االأن�شولني ويعزز اإفراز هرمون 

ال�شريوتونني، وهو الناقل الع�شبي الذي يح�شن املزاج وال�شعادة.
م�شت�شفى  يف  التغذية  اخت�شا�شية  في�شيك،  رينيه  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
�شياتل �شاتون، يف �شيكاغو، اأن اجل�شم يحول ال�شريوتونني اإىل امليالتونني، 

وهو املركب الكيميائي الذي ينظم الطول ونوعية النوم.
االأمينية،  االأحما�ص  العديد من  اأي�شا  الع�شل  ذلك، يحتوي  وع��الوة على 
مبا يف ذلك الرتبتوفان الذي يتم حتويله اإىل مادة ال�شريوتونني ومن ثم 
هو  الهرمون  هذا  اأن  اإىل  الفتة  النوم،  على  ي�شاعد  وهو  امليالتونني،  اإىل 

امل�شئول عن تنظيم دورات النوم واليقظة.

حت�شني  يف  االأط��ف��ال،  عند  العقلي  للتاأخر  املبكر  االكت�شاف  ي�شاهم 
حالتهم، وتن�شيط املخ وا�شتجابته للعالج.

ال��دك��ت��ور اأحمد  ال����والدة  اأخ�شائي ط��ب االأط��ف��ال وح��دي��ث��ي  وي��ق��دم 
اكت�شاف  يف  ت�شاعدهم  ال��ت��ي  ال��ع��الم��ات  م��ن  جمموعة   ، اخلطيب 

اإ�شابة الطفل حديث الوالدة بالتاأخر العقلي واحلركي.
يقول الدكتور اأحمد اخلطيب: اإن هناك عالمات تظهر على الطفل 
الذي يبلغ من العمر �شهرين، مثل: عدم متابعته بالعني الأي �شيء 
ا�شتجابته  وع��دم  املرتفع،  لل�شوت  انتباهه  وع��دم  اأم��ام��ه،  يتحرك 
ال  اأن��ه  كما  لهم،  يبت�شم  اأو  ي�شحك  ال  فتجده  االآخ��ري��ن،  ملالطفة 

يحرك يده وي�شعها بداخل فمه كبقية االأطفال يف هذه ال�شن.
اأما طفل االأربعة �شهور فالعالمات التي يجب اأن تنتبه لها االأ�شر هي 
عدم قدرته على تثبيت راأ�شه، وعدم اإ�شدار اأ�شوات، وعدم حماولته 

دفع االأر�ص بقدميه عند و�شعه على �شطح �شلب.
اأ�شهر فحني ال يحاول التقاط  اأنه بالن�شبة لطفل ال�شتة  وي�شيف، 
وال  لالأ�شوات،  ي�شتجيب  وال  حوله  مبن  يهتم  ال  اأو  بيده  االأ�شياء 
فكلها  االجت��اه��ات؛  اأو يحرك عينيه يف جميع  يتقلب على جوانبه، 

عالمات منذرة بوجود تاأخر عقلي وحركي.
االأمور  من  االأن�شطة  بهذه  الطفل  قيام  عدم  اإن  اخلطيب:  ويقول 
املقلقة التي ت�شتدعي عر�شه على طبيب خمت�ص للتاأكد من �شالمته 

اأو تاأكيد اإ�شابته بالتاأخر العقلي والبدء يف العالج باأ�شرع وقت.
اأخ�����ش��ائ��ي ط��ب االأط��ف��ال وحديثي  اأح��م��د اخلطيب ه��و  وال��دك��ت��ور 
الوالدة مب�شت�شفى ال�شروق يف م�شر، حا�شل على بكالوريو�ص الطب 
واجلراحة من كلية الطب جامعة االأزهر، وماچ�شتري طب االأطفال 

وحديثي الوالدة من كلية طب جامعة االأزهر.

عالمات اكت�شاف التاأخر العقلي عند حديثي الولدة

بعد فوزه على �لدمنارك ونيله بطولة �أوروبا لكرة �لقدم لل�شيد�ت، فريق كرة �لقدم �لهولندي لل�شيد�ت يحتفل على قارب يف �أوترخت.  )� ف ب(

 مر احد االمراء بجوار نهر �شغري ف�شمع �شوتا يناديه وقف وتلفت فراأى �شمكة وقد برز راأ�شها من املاء وهي 
تنادي عليه وتقول: ايها االمري انقذين، هناك �شيئ يقف يف حلقي مينعني من ابتالع الطعام ، ف�شخر منها 

االمري وقال: انا اترك ما ورائي النظر يف فم �شمكة ملعونة؟ اذهبي واتركيني يف حايل.
 فغ�شبت ال�شمكة وقالت: ادعو عليك بان ي�شيبك مثل ما ا�شابني وال ي�شعفك احد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  اع��دك  وقتي معك،  الأ�شيع  بغبي  ول�شت  لها: عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  ال�شمكة  عليه  فنادت  النهر 

وجدت ان�شانا قريبا من هنا الر�شله لك.. فقالت: اذهب �شادعو عليك بالندم طوال عمرك.
 ثم مر راع فقري بجانب النهر فنادت عليه ال�شمكة، فلما اقرتب منها حكت له ما هي فيه، فاقرتب منها وقال: 
ب�شم اهلل ال�شايف املعايف.. ومد ا�شبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد انح�شرت فيه ومنعتها 
من ابتالع طعامها، وعندما اخرج اجلوهرة تنف�شت ال�شمكة ال�شعداء وقالت: احلمد اهلل انقذتني اراحك اهلل 

ايها الفتى وجعلك مددا ملن مثلي.
 فقال الغالم ح�شنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ال هذه من االن لك افعل بها ما ت�شاء، ومن االن نحن 

ا�شدقاء ان احتجتني.. ف�شكرها الراعي وان�شرف.. 
التنف�ص ول  الهواء واخذ يحاول  ليتناول طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �شدت عنه  جل�ص االمري يف ق�شره 
التاجر فقد  اما  ا�شابه،  ا�شعافه ول تنجح حماوالتهم فتعذب حتى مات متاأثرا مبا  الكثري  ي�شتطع وح��اول 
ا�شابت جتارته خ�شارة كبرية وا�شبح فقريا وعندما ظهر يف ال�شوق تاجر �شاب جديد ميلك من االم��وال ما 
ن��ادرة الوجود باعها الأغنى امللوك وعرف ان هذه اجلوهرة اخرجها الفتى من  ل ميلكه احد ب�شبب جوهرة 
فم ال�شمكة، ندم ا�شد الندم وقال لو كنت انقذتها لكنت اغنى ان�شان.. انها لعنة ال�شمكة يا لندمي .. يا لندمي 
واخذ ي�شرب راأ�شه بيده ف�شمع من خلفه من يقول امدد يدك بامل�شاعدة جتد وقت احلاجة الف يد متتد اليك.. 

فنظر فاذا بها ال�شمكة التي اختفت ب�شرعة وعلى فمها ابت�شامة �شاخرة.


