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طفل بعيون ت�ضبه كائنات الف�ضاء

�إن��ق��اذ ح��ي��اة ط��ف��ل ول���د م�����ش��وه��اً بعينني  ف�شل �لأط���ب���اء يف �ل��ه��ن��د يف 
وعدم  �لفم،  يف  و��شح  ت�شوه  �إىل  بالإ�شافة  كبري،  ب�شكل  جاحظتني 

وجود �أنف �أو �أذنني.
ولدته  عقب  بعد،  ��شماً  و�ل���ده  عليه  يطلق  مل  �ل��ذي  �لطفل  وت��ويف 
بيوم و�حد، يف منزل �لأ�شرة يف �أليغارة، وهي قرية نائية بولية �أوتار 

بر�دي�ش �شمايل �لهند، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
ومل تتمكن و�لدة �لطفل من �إر�شاعه بعد ولدت��ه، حيث ظل يحدق 
بها بطريقة غريبة طو�ل �لوقت، بينما حاولت �أن تطعمه بامللعقة، يف 
�لوقت �لذي تو�فد �شكان �لقرية، لإلقاء نظرة على �لطفل �لغريب، 

�لذي ي�شبه �شكل خملوقات �لف�شاء يف �لأفالم �خليالية.
وكان و�لد �لطفل، وعد بعدم �لتخلي عنه عقب ولدته، وقالت و�لدة 
ب�شكل جيد، ويتمتع ب�شحة جيدة،  �لطفل كري�شما لقد كان يتنف�ش 

وكانت �أطر�فه �شليمة، لكن وجهه مل يت�شكل بالطريقة �ل�شحيحة .
وعربت كري�شما عن �شدمتها من طفلها �لذي �نتظرته بفارغ �ل�شرب، 
حيث قالت لقد كنت يف حالة من �ل�شدمة، لدرجة �أنني مل �أمتكن من 
�إر�شاعه، لقد كان يف حالة جيدة، ونام طو�ل �لليل، لكنه مل ي�شتيقظ 
�أنه مل يبك منذ ولدته،  �أية حركة، حتى  يف �ل�شباح. مل ت�شدر عنه 

. �شباحا  وكانت وفاته حو�يل �ل�شاعة 4.00 

طفلة تتحدى توقعات الأطباء بن�ضف قلب
�أن  و��شتطاعت  �لأطباء،  توقعات  بريطانية من حتدي  متكنت طفلة 
تنجو من �ملوت، رغم �أنها ولدت بن�شف قلب، ون�شح �لأطباء و�لدتها 

مر�ت عديدة باإجها�شها.
وكان �لأطباء �كت�شفو� �إ�شابة لي�شي جانيت بحالة نادرة، �أدت �إىل عدم 
�لأطباء  ون�شح  �ل�شحيح،  بال�شكل  �لقلب  من  �لأي�شر  �جلانب  تطور 
و�لدتها ليز� �أمبلر )32 عاماً(، باإجها�شها و�لتخلي عنها، لكن �لأم 
�لتي تعاين من خر�جات يف �ملباي�ش، جتعل من �ل�شعب عليها �حلمل 

مرة �أخرى، قررت متابعة �حلمل، وخو�ش �ملغامرة �إىل �لنهاية.
وتوقفت �لطفلة عن �لتنف�ش بني ذر�عي و�لدتها بعد �لولدة مبا�شرة، 
�شاعات   8 مل��دة  ��شتمرت  جر�حية  عملية  �إج���ر�ء  �لأط��ب��اء  على  وك��ان 
�شحيفة  بح�شب  �ل����ولدة،  م��ن  فقط  �أ�شبوعني  بعد  حياتها،  لإن��ق��اذ 
مريور �لربيطانية. وعقب جناح �لعملية، بات باإمكان لي�شي �أن تعي�ش 
حياة طبيعية قدر �لإمكان، حيث تقول و�لدتها لقد �أده�شتني ب�شكل ل 
ي�شدق، خا�شة بعد �أن متكنت من �لنجاة طو�ل فرتة �حلمل. وعندما 
�أخربنا �لأطباء مب�شكلة �لقلب �لتي تعاين منها، ن�شحونا باإجها�شها، 
للتخلي  ��شتعد�د  �أكن على  بالن�شبة يل، ومل  كان كاحللم  �لمر  لكن 
عنها . و�أبدت ليز� ثقتها باأن طفلتها �ل�شجاعة �شتتجاوز هذه �ملحنة، 
�لنجاة.  من  تتمكن  لن  �إنها  د�ئ��م��اً،  لنا  يقولون  كانو�  لقد  و�أ�شافت 
ب�شبب  �ل��رع��اي��ة ط���و�ل حياتها  �إىل  �شتحتاج  �أن��ه��ا  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
م�شكلة �لقلب، �إل �أن �ل�شجاعة �لتي �أبدتها حتى �لآن، متنحني �لثقة 

باأنها �شتزد�د قوة و�شالبة مع مرور �لوقت .

يعبدون حجارة ت�ضكلت على �ضطح نهر
قاد �جلهل و قلة �ملعرفة قرويني، �شرقي �لهند، �إىل �لإقد�م على عبادة 
�أنها  لعتقادهم  قريتهم  من  قريب  نهر  �شطح  فوق  ت�شكلت  حجارة، 

من �لإله .
قرويني  �إن  �لهندية   Odisha Sun Times �شحيفة  وقالت 
�حلجارة  ه��ذه  �أن  �عتربو�  �أودي�شا،  ولي��ة  يف  جاغات�شينغبور  بلدة  يف 
عمل خارق من �شنع �لرب هانومان، �لذي يخططون لبناء معبد له، 

ا�شرتها باأ�شالك للحد من حركتها. وعملو� على محُ
منذ  �ل��ب��ل��دة،  �إىل  ت���و�ف���دو�  �ل��ق��روي��ني  �آلف  �أن  �ل�شحيفة  وذك����رت 
و�لعزف  �لطبول  قرع  عرب  بظهورها  �حتفاًل  �حلجارة،  على  �لعثور 
�ملحليون  �ل�شكان  �ملو�شيقية. ور�شد  �لآلت  �ل�شنج وغريها من  على 
�حلجارة قبل �أ�شبوعني خالل حملة للبحث عن �لأع�شاب �ل�شارة يف 
�لنهر، حيث ��شطدم �أحدهم بحجر يف ر�أ�شه كان خمتبًئا بني �لأع�شاب 
،وحجر �آخر يطفو على �ملاء، ويزنان نحو 3.5 كغم و2كغم. وبينما 
يعتقد �لقرويون �أنها ن�شاط خارق، �شرح خرب�ء جيولوجيا �أنها ناجمة 
�نفجار بركاين.  و�مل��اء بعد  �لهو�ء  تناثرت يف  عن رذ�ذ حمم بركانية 
وعندما بردت متا�شكت لت�شكل �أحجاًر� كبرية �حلجم وخفيفة �لوزن، 

ما �أدى لعومها على �شطح �ملاء بدًل من �لغرق.
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مغامر يت�ضبث بقطار �ضريع 
مغامر�ً  �لإل���ك���رتوين،  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  على  ن�شر  فيديو  مقطع  �أظ��ه��ر 
من  �نطالقه  قبيل  �شريع  قطار  ملوؤخرة  �لزجاج  مبا�شحات  يتعلق  وهو 

�ملحطة. 
�أكرث  م�شاهدته  و�ل��ذي مت  ثانية،   19 بلغ طوله  �ل��ذي  �ملقطع  ويظهر 
�لإلكرتوين،  يوتيوب  موقع  على  ب�شاعات  ن�شره  بعد  مرة   5000 من 
�ل�شريع يف مدينة بريث  ميت�شل  ط��ول طريق  على  ي�شري  وه��و  �لقطار 

�لأ�شرت�لية. 
و�شوهد �شاب يبلغ من �لعمر 23 عاماً وهو يت�شلق على موؤخرة �لقطار 
قبل �أن ينطلق من مطة ليدرفيل يف حو�يل �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف 

م�شاء �ل�شبت، ويت�شبث مبا�شحات �لزجاج. 
وبح�شب �لتقارير فقد مت �إلقاء �لقب�ش على �ل�شاب من قبل هيئة �لنقل 
�لعام لدى و�شول �لقطار �إىل مطة �شتريلينغ، ومت نقله �إىل �مل�شت�شفى 

لإجر�ء تقييم حلالته �لعقلية. 
�إن  هاينز:  ديفيد  �لأ�شرت�لية  �لعام  �لنقل  �إد�رة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�أن�شح  قتله.  يف  يت�شبب  �أن  كاد  �ل�شاب  من  �مل�شوؤول  غري  �لت�شرف  هذ� 
�ل�شبان بعدم �للجوء �إىل هذه �لأ�شاليب �خلطرية ليحظو� بال�شهرة على 

�لإنرتنت .
�شافيوتي،  ريتا  �لأ�شرت�لية  �لنقل يف �حلكومة  وزي��رة  من جهتها قالت 
�ل�شديد مما  �متعاظها  �حل��ادث، وعربت عن  يف  �شتجري حتقيقاً  باأنها 
ورد يف �شحيفة  ما  للخطر، بح�شب  �ل��ذي عر�ش حياته  �ل�شاب  به  قام 

مريور �لربيطانية. 

في�ضبوك وجوجل يحدان 
من الإعالنات ال�ضيا�ضية

و�لروؤ�شاء  �لدعاية  مل�شت�شاري  جل�شة  قالت 
وجوجل  في�شبوك  �شركتي  �إن  �لتنفيذيني 
ل��ي�����ش �أم��ام��ه��م��ا خ���ي���ار�ت ���ش��وى �حل����د من 
�لإع����الن����ات �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى �لن���رتن���ت يف 
م��و�ج��ه��ة ���ش��غ��وط م��ت��ز�ي��دة م��ن �حلكومة 
كانو�  �لذين  �مل�شوقون  و�غتنم  �لأمريكية. 
�ملز�عم  يتحدثون يف موؤمتر جتاري فر�شة 
باأن �شباط خمابر�ت رو�شا ��شرتو� �إعالنات 
في�شبوك  م��وق��ع  ع��ل��ى  �أم��ري��ك��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لقطاع دون  �أن��ه ل ميكن ترك  كدليل على 
ت��ن��ظ��ي��م. ق����ال ب���رن���ت م��ك��ج��ول��دري��ك، وهو 
م�����ش��ت�����ش��ار دع���اي���ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة وج���م���ه���وري يف 
�عتقد  نيويورك  يف  �لدعاية  �أ�شبوع  موؤمتر 
�أن����ه ���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك ت��دق��ي��ق �أك����رث و�أن من 
�لذ�تية.  �لرقابة  من  مزيد  وج��ود  �لأف�شل 
�أن �لتنظيم قادم.   �أخرى، �عتقد  من ناحية 
وكان موؤ�ش�ش في�شبوك مارك زوكربرج تعهد 
�لأ�شبوع �ملا�شي باأن يبذل �ملزيد من �جلهد 
ملنع �حلكومات من ��شتخد�م موقعه �ل�شهري 
�أخ���رى  ل��ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى �لن��ت��خ��اب��ات يف دول 
بعدما ك�شفت �ل�شركة عن م�شرتيات رو�شية 
�أل��ف دولر يف   100 م��ن �لإع��الن��ات مببلغ 
�نتخابات  على  و�لالحقة  �ل�شابقة  �لأ�شهر 

�لرئا�شة �لأمريكية لعام 2016 .

�ضرقت م�ضاغا 
ذهبيا ل�ضديقتها

�لأردنية  �لأم����ن  ���ش��ل��ط��ات  وج��ه��ت 
ت��ه��م��ة �ل�������ش���رق���ة لب���ن���ة ن���ائ���ب يف 
�تهامها  �إث����ر  �لأردين،  �ل���ربمل���ان 
ل�شديقتها.  جم���وه���ر�ت  ب�����ش��رق��ة 
مافظة  ع������ام  م����دع����ي  و�أوق����������ف 
�لعقبة جنوبي �لأردن �بنة �لنائب 
يف  �شكوى  �شديقتها  تقدمي  عقب 
�لخت�شا�ش.  مكان  �لأمني  �ملركز 
وبح�شب م�شر �ل�شرطة �أظهرت 
�ملر�قبة  وك���ام���ري�ت  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
مكان  يف  �ل���ن���ائ���ب  �ب����ن����ة  ت����و�ج����د 
�حلادث، وبالتحقيق معها �عرتفت 
بال�شرقة وقامت بتمثيل �جلرمية 
و�إعادة �مل�شروقات . و�أفادت �ملتهمة 
كانت  باأنها  معها  �لتحقيق  خ��الل 
�جلمعة  �أم�����ش  �شديقتها  ب��رف��ق��ة 
حيث  �لعقبة،  مدينة  �شاطئ  على 
على  �شديقتها  �ن�����ش��غ��ال  ��شتغلت 
ب�����ش��رق��ة مفتاح  ل��ت��ب��ادر  �ل�����ش��اط��ئ 
ب�شيارة  لهناك  و�ل��ذه��اب  منزلها 
ت��اك�����ش��ي ودخ�����ول �مل���ن���زل وم����ن ثم 
�آلف   8 �شرقة م�شاغ ذهبي بنحو 
دينار �أردين، حيث عادت بعد ذلك 

لل�شاطئ .
�أن���ه���ا مت��ك��ن��ت م���ن �لعودة  و�أك�����دت 
ملكان تو�جدها �ل�شابق و�شديقتها، 
حيث  يكن،  مل  �شيئاً  وك��اأن  لتظهر 
ج��ل�����ش��ت ب����ج����و�ر ���ش��دي��ق��ت��ه��ا، �إل 
ملنزلها  ع��ودت��ه��ا  ب��ع��د  �لأخ�����رية  �أن 
�لتغيري  ب��ع�����ش  وج������ود  لح���ظ���ت 
لتكت�شف  �مل����ن����زل،  يف  و�ل���ف���و����ش���ى 
�لذهبية،  م�����ش��وغ��ات��ه��ا  ف����ق����د�ن 
بال�شرطة  ل���الت�������ش���ال  ف�����ب�����ادرت 

لالإبالغ عن �حلادث .
وت�شجيالت  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وق�����ادت 
كامري�ت �ملر�قبة لكت�شاف �ملتهمة 
ب�شرعة ف��ائ��ق��ة، وه��و م��ا �أ���ش��ه��م يف 
�إلقاء �لقب�ش عليها قبل �لت�شرف 

يف �مل�شوغات وبيعها.

وينفري تف�ضل بتوحيد 
الأمريكيني حول ترامب
�أ�شرفت مقدمة �لرب�مج �حلو�رية 
�لأم��ري��ك��ي��ة، �أوب����ر� وي��ن��ف��ري، على 
جمموعات  لإح���دى  نقا�ش  جل�شة 
�ل�����رتك�����ي�����ز، وذل���������ك ك�����ج�����زء من 
بفقرتها  �خل��ا���ش  �لتقرير  �إع���د�د 
�لتلفزيونية يف برنامج 60 دقيقة 
�لأمريكية،  ����ش  بي  �شي  قناة  على 
حالة  على  �ل�شوء  ي�شلط  و�ل���ذي 
�ملجتمع  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �لن��ق�����ش��ام 
تن�شيب  �إع�����الن  م��ن��ذ  �لأم���ري���ك���ي 
للوليات  رئ��ي�����ش��اً  ت��ر�م��ب  دون���ال���د 

�ملتحدة �لأمريكية.

احذر تناول 
الدواء من دون ماء

بتناول  �ل�شخا�ش  من  �لكثري  يقوم 
حبوب �ل��دو�ء من دون �شرب �ملاء يف 
ك��ث��ري م��ن �لأح���ي���ان، ول��ك��ن در��شات 
ح��دي��ث��ة �أظ���ه���رت �أن ه���ذه �ل���ع���ادة يف 
�ل���و�ق���ع ت��ع��ت��رب خ���ط���رية ج�����د�ً على 
�أنها تو�شف بالقاتلة  �ل�شحة وحتى 

يف بع�ش �لأحيان.
�أثناء  �مل���اء  ���ش��رب  �أه��م��ي��ة  تكمن  ول 
�ل��دو�ء يف جعل عملية  تناول حبوب 
يف  �أي�شاً  ت�شاعد  ولكنها  �أ�شهل  �لبلع 
�لتعلق يف منطقة  منع �حلبوب من 
�ملريء و�لذي قد ي�شبب �لكثري من 

�لإنزعاج.
وب��ح�����ش��ب �ل��ط��ب��ي��ب��ة ج��ي��ن��ف��ر ك���ودل 
رو�ن:  جامعة  يف  �مل�شاعدة  �لأ�شتاذة 
�لتي  �لأدوي���ة  ت�شبب  �أن  �ملرجح  من 

وتهيجاً  �إل���ت���ه���اب���اً  �مل������ريء  يف  ت��ع��ل��ق 
كبري�ً وهذ� �لأمر ي�شبب �لكثري من 
�لأعر��ش كاحلرقة و�لآلم يف �ل�شدر 
وق���د ت����وؤدي يف ب��ع�����ش �لأح���ي���ان �إىل 
�أنها قد ت�شبب  �أو حتى  �إلتهاب �ملري 
�لنزيف  �إىل  وت�������وؤدي  �مل�����ري  ب��ث��ق��ب 
بعدم  �لأك��رب  �حل��اد. ويكمن �خلطر 
وج����ود �أع�������ش���اب يف م��ن��ط��ق��ة �مل����ريء 
�لأعر��ش  ظ��ه��ور  ع��دم  يف  ي�شهم  م��ا 
بال�شعور  ت���ب���د�أ  وق����د  ف����وري  ب�����ش��ك��ل 
بعدم �لر�حة �ملوؤقت وتنتهي باألم يف 
�ل�شدر �أو �شعور باحلرقة. ويف كثري 
من �لأحيان ي�شبب تعلق �حلبوب �إىل 
تاآكل يف �لأن�شجة �حل�شا�شة يف �ملريء 
ما ي��وؤدي �إىل نزيف م��وؤمل �أو جفاف 

�شديد.

الأعرا�ض  اأكرث  من  الأطباء  يعتربه  الع�صبى  القولون 
من  الع�صبى  بالقولون  املري�ض  ويعانى  �صيوعا،  املر�صية 
القولون  اأن يزعج  ال�صائع  ومن  اأعرا�ض مر�صية كثرية، 
خا�صة  الأوق��ات  كل  وفى  الدوام  على  مري�صه  الع�صبى 
وال�صعور  والنتفاخات  ف���الآلم  الطعام،  تناول  بعد 
مر�صى  عند  ومتكررة  �صائعة  اأع��را���ض  الأم��ع��اء  ب��اأمل 
اله�صمي  اجلهاز  من  الأخري  والق�صم  الع�صبى.  القولون 
عن  تعبريًا  اجل�صم  اأج��زاء  اأكرث  من  لكنه  القولون،  هو 

اأعرا�ض  بع�ض  املتاعب.  من  ي�صكو  عندما  الأعرا�ض 
الفور؛  على  الطبيب  زي��ارة  تتطّلب  القولون 

اإليك ما حتتاج معرفته عنها:

الطبيب زيارة  تتطلب  القولون  م�ضكالت  على  عالمة   12
�لتي  �لأع���ر�����ش  �أك���رث  م��ن  �لأوج�����اع و�لأمل  �ل��ب��ط��ن.  �أمل 
ميكن  �لعالج.  ت�شتوجب  �شحية  م�شكلة  وج��ود  �إىل  ت�شري 
�إىل  ت�شاحبها  �لتي  و�لأوج����اع  �لبطن  تقل�شات  ت�شري  �أن 
�لتهابات جد�ر �لقولون، �أو م�شاكل �شحية �أخرى يك�شفها 

�لت�شخي�ش �لطبي.
متالزمة  �إىل  �ملزمن  �لإم�شاك  ي�شري  �أن  ميكن  �لإم�شاك. 
�أو  ك��رون(،  �لقولون )مر�ش  �لتهاب  �أو  �لع�شبي،  �لقولون 

وجود ورم، �إىل جانب م�شاكل �أخرى.
�لإ�شهال. مثل �لإم�شاك ي�شري �لإ�شهال �ملتكرر �إىل �مل�شاكل 
�مل�شتقيم،  وورم  �لع�شبي،  �لقولون  متالزمة  مثل  نف�شها، 

ومر�ش كرون.
�لنزيف. من عالمات �لإ�شابة بالتهاب يف �لقولون م�شاهدة 
�إذ� حدث نزيف مع �لرب�ز  قطر�ت من �لدم مع �لإ�شهال. 

دون �إ�شهال يتطّلب ذلك مر�جعة �لطبيب �أي�شاً.
ع�شلة  �شبط  �أو  �ل���رب�ز  منع  على  �ل��ق��درة  ع��دم  �ل�شل�ش. 
�ل�شرج من �لعالمات �لتي ت�شري �إىل وجود �لتهاب حاد يف 

�لقولون.
�لرب�ز. عدم وجود �شكل �أو قالب للرب�ز من �لعالمات على 

منو ورم، �أو تلف خاليا جد�ر �لقولون.
بنفخة  �ل�شعور  �ل��ق��ول��ون  �لتهاب  ع��الم��ات  م��ن  �لن��ت��ف��اخ. 

م�شتمرة.
��شفر�ر �لعني. ميكن �أن ي�شبب نزيف �أي جزء من �جلهاز 
�له�شمي �أنيميا �أو فقر دم، وي�شاحب ذلك ��شفر�ر �لعني. 

قد يكون �شبب �لنزيف �لتهاب �لقولون.
�أن  �لطبيعي  من  �لقولون  يف  نزيف  هناك  كان  �إذ�  �لتعب. 

ي�شعر �ملري�ش بالتعب.
فقد�ن �ل�شهية و�ل��وزن. وجود م�شكلة يف جزء من �جلهاز 
ذلك  يف  مب��ا  ك��ل��ه��ا،  �ل��ه�����ش��م  عملية  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  �له�شمي 

�ل�شهية. �إذ� كان هناك فقد�ن غري مربر يف �لوزن، م�شحوباً 
�إليها �أعاله يتطلب ذلك مر�جعة  ببع�ش �لأعر��ش �مل�شار 

�لطبيب على �لفور، فقد يكون �ل�شبب �شرطان �لقولون.
قرحة �لفم. وجود قروح يف �لفم من عالمات مر�ش كرون 

�أو �لتهاب �لقولون.
�لدوخة و�لقيء. من �لأعر��ش �لتقليدية لكرث من م�شاكل 
�لقولون ومنها �لأور�م �ل�شرطانية �أن ي�شعر �ملري�ش بدوخة 

وقيء.

اأعرا�صه واأ�صبابه وعالجه 
�لع�شبى عبارة عن عدة عو�مل، ل ميكن  �لقولون  �أ�شباب 
�شخ�ش  �إ���ش��اب��ة  �إىل  �أدى  م��ع��ني  �شبب  حت��دي��د  �لآن  ح��ت��ى 
بالقولون �لع�شبى دون غريه، �إل �أن بع�ش �لأ�شباب �ملهمة 
بالقولون  �لإ���ش��اب��ة  ن�شب  زي���ادة  ور�ء  م��وؤ���ش��ر�  ت�شبح  ق��د 
�لع�شبى، ومن �أهم �أ�شباب �لقولون �لع�شبى، تاأثر �لقولون 
و�لتعر�ش  و�لنف�شية  �لع�شبية  �ل�شغوط  بع�ش  نتيجة 
�أو  �ل��ق��ول��ون،  على  ع�شوى  �أث��ر  لها  وع�شبية  توتر  حلالة 
��شطر�ب ما يحدث فى �لقولون، مما يفقده �لقدرة على 
�لتغيري�ت  فبع�ش  طبيعى،  وب�شكل  ب�شال�شة  وظيفته  �أد�ء 
و�لتفاعالت بالقولون قد ت�شبب خلال فى وظائفه م�شببة 
بع�ش  م��ن  �ل��ق��ول��ون  يتح�ش�ش  ك��ذل��ك  �لع�شبى،  �ل��ق��ول��ون 
ما  �آخ���ر،  �إىل  �شخ�ش  م��ن  تختلف  �لتى  �لأطعمة  نوعيات 
بالقولون  �شاحبه  ي�شاب  وبالتاىل  مثار  �لقولون  يجعل 
و�ملليئة  و�مل�شبكات  �حل���ارة  �لأطعمة  ه��ذه  وم��ن  �لع�شبى، 
بالدهون،  و�ملليئة  و�لد�شمة  �ل�شمينة  و�لأطعمة  بالتو�بل، 
عند  �لهرمونية  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  ب��ني  �لأط��ب��اء  بع�ش  وي��رب��ط 
زيادة  وب��ني  �لعمر  م��ر�ح��ل  ف��ى  لها  �لتى حت��دث  �ل�شيد�ت 
�لإ�شابة  ب��ني  ك��ذل��ك  �لع�شبى،  بالقولون  �لإ���ش��اب��ة  ن�شب 

�لع�شبى  �جل��ه��د  ب��ذل  وب��ني  و�إث���ارت���ه  �لع�شبى  ب��ال��ق��ول��ون 
و�لبدنى �لز�ئد.

عرا�ض القولون الع�صبى
و�ملري�ش بالقولون �لع�شبى عليه �أن يكون على در�ية تامة 
مهادنة  م��ن  يتمكن  ك��ى  �لع�شبى،  �ل��ق��ول��ون  �أع��ر����ش  بكل 
مر�شه، و�أعر��ش �لقولون �لع�شبى ظاهرة ح�شب تو�شيح 
�لدكتور ممد، م�شري� �إىل �أنها كثرية ومتنوعة ومت�شابهة 
�إىل حد كبري بني مر�شاه، وقد تختلف حدتها من مري�ش 
�إىل �آخر ح�شب حالته وطبيعة �إ�شابته، ومن �أهم �أعر��ش 

�لقولون �لع�شبى:
- �ل�����ش��ع��ور ب��ان��ت��ف��اخ ���ش��دي��د ود�ئ����م وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ع��ان��ى منه 

�ل�شخ�ش بعد �لفروغ من تناول لطعامه.
�نتفاخ �شكل  �لع�شبى من  �لقولون  - يعانى بع�ش مر�شى 
وكبري�  ومنتفخا  قا�شيا  �لبطن  يظهر  �أن  مبعنى  �لبطن، 

على �لدو�م.
�لإم�شاك  م��ن  �لع�شبى  �ل��ق��ول��ون  مر�شى  بع�ش  يعانى   -

�ملزمن، وهى حالة �شائعة.
- �لإ�شهال �ل�شديد و�ملتكرر �أحد �أعر��ش �لقولون �لع�شبى 
و�لإ�شهال  �لإم�شاك  تبادل  من  �ملري�ش  يعانى  وقد  �أي�شا، 

�لأدو�ر بينهما.
- نزول �إفر�ز�ت خماطية م�شاحبة للتربز.

ومتكررة  مزعجة  �لبطن  ف��ى  وتقل�شات  و�آلم  �أوج����اع   -
�حلدوث.

- كرثة �ل�شعور بالغاز�ت وتكونها بكرثة.
- �لإح�شا�ش بحالة من �لإنزعاج وعدم �لر�حة بعد تناول. 
�لإزعاج  من  �لكثري  ي�شبب  و�ملعدة  بالأمعاء  و�آلم  �لطعام، 

ملري�ش �لقولون �لع�شبى.
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�ش�ؤون حملية

جمموعة النابوده للم�ضاريع ت�ضنع م�ضتقباًل م�ضتدامًا لواحة العني املدرجة على قائمة منظمة اليون�ضكو للرتاث الإن�ضاين

تلبية ملبادرة اأم الإمارات

موؤ�ض�ضات حممد بن خالد اآل نهيان التطوعية تطلق جمموعة من املبادرات

عر�ٌض حٌيّ ل�صناعة ك�صوة الكعبة امل�صّرفة

ة ملجمع امللك عبدالعزيز ل�ضناعة ك�ضوة الكعبة امل�ضّرفة يف معر�ض »احلج.. رحلة يف الذاكرة« م�ضاركة خا�ضّ

 تقديرًا لن�صمامهم ل� )كلنا �صرطة(  

 الرميثي يكّرم فريق الإمارات مل�ضابقة املهارات العاملية باأبوظبي 

•• العني - الفجر

ل�شنو�ت طويلة، كانت جمموعة �لنابوده للم�شاريع، وهي 
و�حدة من �أقدم �ملجموعات �لعائلية �لعمالقة و�أكرثها 
�أن�شطة  وذ�ت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  يف  �ح��رت�م��اً 
�لأعمال، موؤمتنة على �شيانة مز�رع  متعددة يف جمال 
�لتمر �مل��رم��وق��ة يف و�ح���ة �ل��ع��ني، وه��ي ج��زء م��ن �أو�ئل 
�ملو�قع �ملدرجة على قائمة �لرت�ث �لإن�شاين يف منظمة 
�لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�شكو( يف 
بلدية  لإد�رة  وتخ�شع  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة 
�لعني. هذه �ملز�رع تغطي م�شاحة 3،000 فد�ن وت�شم 
�أك���رث م��ن 184 �أل���ف ن��خ��ل��ة، وق���د ح��ر���ش��ت جمموعة 

�لنابوده للم�شاريع منذ وقت طويل على �للتز�م بغر�ش 
ممار�شات م�شتد�مة يف و�حة �لعني للحفاظ على قطعة 
�ل�شعي  مع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  غالية من 
 .2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة  �إىل جت�شيد  نف�شه  �ل��وق��ت  يف 
يف  �لزر�عة  ق�شم  يبذلها  �لتي  �ل�شتد�مة  جلهود  وك��ان 
يف  �أثرها  �لعني  و�ح��ة  يف  للم�شاريع  �لنابوده  جمموعة 
تقريباً   75% �إىل  ت�شل  ن�شبة  على  �حل��ف��اظ  �شمان 
من �ملو�رد �لطبيعية للو�حة. وقد جنحت �ملجموعة يف 
 140،000 من  �لزر�عية  �ملبيد�ت  ��شتخد�م  تقلي�ش 
ل���رت، كما   18،000 ي��زي��د ع��ن  �إىل م��ا ل  ي��وم��ي��اً  ل��رت 
قللت �لفو�قد �ملهدرة �إىل �حلد �لأدنى عن طريق �إعادة 
��شتخد�م كميات من �لأغ�شان �لتي يتم تقليمها كعلف 

�لأغ�شان  تلك  م��ن  ج��زء  ك��ل  �أن  و�حلقيقة  للما�شية. 
�ملت�شاقط �أو نو�جت �لتقليم يعاد ��شتخد�مه، كما ت�شتخدم 
�جلذوع يف �شناعة �لأثاث ويف �شنع �أ�ش�ش �لزهور، فيما 
ي�شتخدم �ل�شعف يف �شناعة �حلبال، �أو ي�شتخدم يف بناء 
با�شم  �ملعروفة  �لرت�ثية  �مل�شاكن  ح��ول  �حلماية  �أ���ش��و�ر 
�لبار��شتي وكذلك �أ�شقف تلك �ملنازل. و�إ�شافة �إىل ذلك 
�لزينة  مظاهر  عمل  يف  ��شتخد�مه  ي��ع��اد  �ل�شعف  ف���اإن 
�ل�شناعات  على  �حلفاظ  يعني  مما  و�لأث���اث،  و�ل�شالل 
نائب  �ل��ن��اب��وده،  بطي  �لتقليدية.  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حلرفية 
�لنابوده  ملجموعة  �لتجاري  بالق�شم  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
للم�شاريع علق قائاًل: "�إن رغبتنا �ل�شادقة يف �حلفاظ 
على �لثقافة �لإمار�تية تتجلَّى يف كل عمليات جمموعة 

مز�رع  ب�شيانة  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  للم�شاريع،  �ل��ن��اب��وده 
�لتمور ذ�ت �لأهمية �لثقافية �لبالغة يف �لعني. �إننا نزرع 
تلك �لأر�ش �إكر�ماً لرت�ثنا مع �حلفاظ على ذلك �لإرث 
�لغايل لأجيال عديدة قادمة. ومن خالل تلك �ملبادر�ت 
ونعمل  فيه  نعي�ش  �ل��ذي  �ملجتمع  مل�شاندة  ن�شعى  فاإننا 
جميعاً".  لنا  م�شتد�ماً  م�شتقباًل  ن�شنع  كي  جاهدين 
�لنابوده للم�شاريع هو  �لزر�عي يف جمموعة  �لق�شم  �إن 
�شريك �إ�شرت�تيجي مع بلديات �أخرى كثرية يف �إمار�ت 
�ل�شارقة  و�ل��ذي��د يف  و�ل��ف��ج��رية  ك��ر�أ���ش �خليمة  �أخ���رى 
بهدف �مل�شاعدة يف حماية �ملو�رد �لزر�عية، كما �أن �لق�شم 
يعد ر�ئد�ً يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمال حماية 

و�شيانة �أ�شجار �لنخيل.

•• العني - الفجر:

�عتمدت �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت ممد بن خالد �آل 
�إد�رة موؤ�ش�شات �ل�شيخ ممد بن  نهيان رئي�ش جمل�ش 
و�أن�شطة  و�لتعليمية مبادر�ت  �لثقافية  �آل نهيان  خالد 
�آل  وف��ع��ال��ي��ات ك��ل م��ن م��رك��ز �ل�شيخ ممد ب��ن خ��ال��د 
ن��ه��ي��ان �ل��ث��ق��ايف وج��م��ع��ي��ة م��م��د ب��ن خ��ال��د �آل نهيان 
لأجيال �مل�شتقبل لعام 2017 – 2018م ،متا�شيا مع 
�إطالق �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
برنامج  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  رئي�شة 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ل��ت��ط��وع ب��ه��دف ت��ر���ش��ي��خ ثقافة 
�لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين لدى �ملر�أة و�لطفل 
ل�شتقطاب  م��ب��ادر�ت  تبني  خ��الل  م��ن  وع��امل��ي��ا  مليا 
وت��اأه��ي��ل وب���ن���اء �ل���ق���در�ت ومت��ك��ني �مل�����ر�أة و�ل��ط��ف��ل يف 
جمالت �لعمل �لتطوعي. حيث جاءت مبادر�ت وبر�مج 
من  �شل�شلة  �لتايل:   �لنحو  على  �لتطوعية  �ملوؤ�ش�شات 
و�لن�شاء  لالأطفال  موجهة  �ملجانية  �لتدريبة  �ل��ور���ش 
�ملجتمع  فئات  لكل  تكون  و�أهميته  بالتطوع  للتعريف 
من  تقدميها  ويتم  �لعمرية  �لفئات  ح�شب  وتق�شيمهم 
�أجيال  مبادرة   ، �لتطوعي  �لعمل  يف  متخ�ش�شون  قبل 
�لتطوع طالب مكتبة �أجيال �مل�شتقبل وطالب مدر�شة 

ممد بن خالد �آل نهيان لالأجيال  ، مبادرة  ) �لتطوع 
�مل��ه��ن��ي( م��ن خ���الل م��در���ش��ة �ل��ق��ه��وة و�ل�����ش��ن��ع باملركز 
�لثقايف ويف �لقرية �لرت�ثية باملدر�شة ومبادرة �لتطوع 
�لإلكرتونية من خالل قناة يوتيوب خا�شة باملوؤ�ش�شات  
تكون موجهة لالأعمال �لتطوعية يف كل �ملجالت . هذ� 
و�شيتم تقدمي  :مبادرة  بذور �لأمل  حتت �شعار  )بذور 
�لأمل حتيا بالعطاء و �لعمل( ، غر��ش �لأمل حتت �شعار  
)نحن غر�ش ز�يد( ،�شو�عد �لعطاء  حتت �شعار  )�شو�عد 
تبني  وطن يجني( ، مبادرة ) من �أجل �لإمار�ت ، كلنا 
متطوعون(.و�جلدير بالذكر �أن �لرب�مج �لقائمة حاليا 
�شتظل بر�مج م�شتد�مة مع تطوير �آليات تنفيذها حيث 

لقت جناحا وقبول يف �ملجتمع ومنها : مبادرة من ز�يد 
، مبادرة )  �بت�شامة  ، مبادرة  �خلري خليفة خري ممتد 
ت��ط��وع��ك �ن��ت��م��اء ( حت��ت ���ش��ع��ار �ل��ت��ط��وع ب��ن��اء لإم����ار�ت 
، بر�مج )فريق �لوطن �لتطوعي ( ، مبادرة )  �لعطاء 
من �أجل �لإمار�ت ( ،م�شروع �ملطبخ �لتدريبي ومدر�شة 
مكتبة  وبر�مج  تكون،  �أينما  و�شديقك  و�ل�شنع  �لقهوة 
�لور�قني  وب��رن��ام��ج  �لتغذية  وع��ي��ادة  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال 
�ل�شر�كة مع  �إىل جتديد عقد  �إ�شافة  �لأجيال  وخميم 
�ل�شنوي  �لعلمي  �لأفالم  معهد جوتة لإقامة مهرجان 
�لدينية  و�ملنا�شبات  �لعاملية  �لأي����ام  وتفعيل  �ل��ع��ني  يف 

و�لوطنية و�لجتماعية .

•• اأبوظبي - الفجر

قّدم حرفّيون مهرة من جممع �مللك عبد�لعزيز لك�شوة 
�لكعبة،  ك�شوة  ل�شناعة  ح��ّي��اً  عر�شاً  �مل�شّرفة،  �لكعبة 
جمموعة  �شمن  تاأتي  ور�شة  �أول  يف  خا�شة  مب�شاركة 
ور�ش يقدمها معر�ش "�حلج: رحلة يف �لذ�كرة"، �ملقام 
يف جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري، حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
19 مار�ش  �لرئا�شة، و�لذي ي�شتمر حتى  �شوؤون  وزير 

من �لعام �ملقبل.
�لك�شوة  من  �أ�شلّية  حريرّية  قطعاً  �ل�شّناع،  و��شتخدم 
�حلج  ملو�شم  ����ش��ت��ع��د�د�ً  حالياً  عليها  �لعمل  يتم  �ل��ت��ي 
يوم عرفة  �لك�شوة �شبيحة  ��شتبد�ل  يتم  �ملقبل، حيث 

�ملو�فق �لتا�شع من ذي �حلجة من كل عام. 
�لك�شوة خالل  �شّناع  ��شتخدمها  �لتي  �مل��و�ّد  وت�شّمنت 
�لذ�كرة"،  ف  رح��ل��ة  "�حلج:  م��ع��ر���ش  يف  م�شاركتهم 
به  ت�شتهر  �ل��ذي  �لأ�شود  بالّلون  حريرّية  قما�ش  قطع 
ك�شوة �لكعبة �مل�شّرفة، منقو�ٌش عليها �آيات قر�آنية يتم 
ة و�لّذهب، حيث  تطريزها با�شتخد�م خيوط من �لف�شّ
يحُزين �لك�شوة 21 قندياًل على جهاتها �لأربعة ، منها 

"يا رحمن يا رحيم"  "�شمديات" و�أربعة قناديل  �أربع 
و�أربعة قناديل "يا حي يا قيوم" وخم�شة قناديل تحُطّرز 
�أعلى �حلجر �لأ�شود،  "�هلل �أكرب"، تو�شع  عليها عبارة 
تلف  �لتي  �لأخ��رى  و�لزخارف  �لّنقو�ش  �إىل  بالإ�شافة 

�لك�شوة من جميع �جلهات.
وقّدم �حلرفّيون عر�شاً حّياً حلياكة وتطريز �لّنقو�ش، 
و�لّزخارف �لتي متّيز �لك�شوة، و�ملو�د �مل�شتخدمة، حيث 
بينها  م��ن  متنّوعة  م���و�د  �إىل  �لك�شوة  �شناعة  حت��ت��اج 
بغ  و�ل�شّ و�ل��ّذه��ب  ة  �لف�شّ وخ��ي��وط  و�لقطن  �حل��ري��ر 
 100 م��ن��ه  �ل���و�ح���د  �ل���ّث���وب  ي�شتهلك  �ل����ذي  �لأ����ش���ود 
�شهور،   9-8 �لك�شوة من  �إنتاج  وي�شتغرق  ج��ر�م.  كيلو 
وت�شتهلك 670 كيلو جر�م من �حلرير، و100 كيلو 
ج���ر�م م��ن خ��ي��وط �ل��ف�����ش��ة �مل��ط��ل��ي��ة ب��ال��ذه��ب و120 
يبلغ  �لتي  �لك�شوة  لت�شنيع  �لف�شة،  �أ�شالك  كيلو، من 
�لإجمالية  �مل�شاحة  تبلغ  بينما  م���رت�،   14 �رتفاعها 

للثوب 655 مرت�ً. 
وقد مت توزيع قو�رير مياه زمزم على زّو�ر جناح �شناعة 
و�ملطبوعاٍت  �ل��ّت��ذك��ارّي��ًة  ��وًر  �ل�����شّ زِّع����ت  وحُ كما  �لك�شوة، 
لك�شوة  عبد�لعزيز  �مللك  جممع  ت��اري��خ  ح��ول  و�لكتب 

�لكعبة �مل�شّرفة.

ول يقت�شر عمل جممع �مللك عبد�لعزيز لك�شوة �لكعبة 
بها  و�لعناية  بل  وح�شب،  �لك�شوة  حياكة  على  �مل�شرفة 
ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة ع��رب وح���دة �خل��ي��اط��ني �ملوجودة 
باإنتاج  �ملجمع  قيام  جانب  �إىل  �حل���ر�م،  �مل�شجد  د�خ��ل 

يف  و�مل�شاركة  �حلكومّية  و�ل�ّشعار�ت  �لّر�شمّية  �لأع��الم 
�لفعاليات و�ملعار�ش د�خل �ململكة وخارجها بقطع من 
�إىل  �إ�شافة  �لوثائقّية،  �مل�شّرفة و�لأفالم  �لكعبة  ك�شوة 

�إ�شد�ر�ت �ملجمع �ملختلفة.

•• ابوظبي - الفجر:

كّرم معايل �للو�ء ممد خلفان �لرميثي، �لقائد �لعام 
ل�شرطة �أبوظبي، �أع�شاء فريق مهار�ت �لإمار�ت، �لذي 
�أبوظبي  �لعاملية  "�ملهار�ت  م�شابقة  يف  �ل��دول��ة  ميثل 
"كلنا  م��ب��ادرة  �إىل  لن�شمامهم  ت��ق��دي��ر�ً   ،"2017
�شرطة"، وذلك جت�شيد�ً لنهج �لقيادة �لر�شيدة يف دعم 
جهود خدمة �لوطن، و�حلفاظ على مكت�شبات �لأمن 
�لتابع  �لإم����ار�ت،  م��ه��ار�ت  فريق  ويخو�ش  و�لأم����ان. 
و�ملهني،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
مناف�شات �مل�شابقة �لعاملية �لتي ينظمها �ملركز، خالل 
�شعادة  �ل��ت��ك��رمي،  ح��ف��ل  ح�شر  �مل��ق��ب��ل.  �أك��ت��وب��ر  �شهر 
�أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  �ل�شام�شي،  �شعيد  م��ب��ارك 
�لدكتور  و�لعميد  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
مهند�ش �إبر�هيم �لهنائي، مدير مركز �لإ�شرت�تيجية 
�أبوظبي، وعلي ممد  �ملوؤ�ش�شي يف �شرطة  و�لتطوير 
�ملرزوقي، رئي�ش مهار�ت �لإمار�ت يف "�أبوظبي �لتقني" 
وعدد من �ل�شباط، و�مل�شوؤولني يف �ملركز  و�أكد معايل 
�للو�ء ممد خلفان �لرميثي، حر�ش �شرطة �أبوظبي 
�لنجاح  قو�عد  لإر���ش��اء  �لإمكانات  جميع  توفري  على 
�شباب وفتيات  34 موهوباً من  �ل��ذي ي�شم   للفريق 
�ملثالية  �لبيئة  �لعالية، و توفري  �لكفاءة  �لوطن ذوي 
�أبوظبي �ل�شريك �لوطني  للفعاليات، باعتبار �شرطة 

)�لبالتيني( للحدث �لعاملي �لكبري
�ل�شام�شي،  �شعيد  مبارك  �شعادة  لقائه،   خالل  وق��ال 
بح�شور   ، �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  مقر  يف 
�أبوظبي  �شرطة  �إن  �لإم���ار�ت:  مهار�ت  فريق  �أع�شاء 
لتفاقية  وتنفيذ�ً  �لوطنية،  �مل�شوؤولية  �إطار  يف  تعمل 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع  �ل�شرت�تيجي  �ل��ت��ع��اون 
�لقيادة  ن��ه��ج  لتحقيق  و�مل��ه��ن��ي،  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب 
على  �لوطنية  �لكفاء�ت  وت�شجيع  �لر�شيدة يف حتفيز 
�لبد�ع، د�عياً �لفريق �إىل توظيف مهار�ته للتفوق  يف 
و�لإيجابية  �ل�شورة �حل�شارية  يعك�ش  ، مبا  �مل�شابقة 

للدولة يف  �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي و�لبتكاري 
�لرميثي  �للو�ء  و�أ�شاد  �لبارز.  �لعاملي  �حلدث  هذ�  يف 
بالقدر�ت و�لإمكانيات �لرفيعة �لتي يتمتع بها مركز 
لتنظيم  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
م�����ش��اب��ق��ة �مل���ه���ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة، مب��ع��اي��ري دول���ي���ة عالية 
�لتي تتمتع بها  �لكبرية  �ل�شمعة  �جل��ودة، تتو�فق مع 

دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعامل .  �إىل ذلك 
�ل�����ش��ام�����ش��ي، م��دي��ر عام  ���ش��ع��ادة م��ب��ارك �شعيد  ، ق���ال 
�إن  �لتقني و�ملهني،  �أبوظبي للتعليم و�لتدريب  مركز 
�شرطة �أبوظبي، ، �شريك ��شرت�تيجي هام ل�"�أبوظبي 
ومنها  ينظمها،  �لتي  �لفعاليات  خمتلف  يف  �لتقني" 
م�شري�ً   ،2017 �أب��وظ��ب��ي  �لعاملية  �مل��ه��ار�ت  م�شابقة 

�إىل  جهودها ودورها يف  �لتوعية باأهمية �مل�شابقة عرب 
لل�شرطة،  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�ملن�شات  �لأج��ه��زة  خمتلف 
�خلا�شة  �لأخ��رى  و�لرب�مج  �لأن�شطة  يف   �مل�شاركة  و 
�مل�شابقة  م��ن  �ل�44  �ل���دورة  �أن  و�أو���ش��ح   . بامل�شابقة 
�أبوظبي  مركز  يف  �لتقني"  "�أبوظبي  ينظمها  �لتي 
�لوطني للمعار�ش خالل �لفرتة من 15 وحتى 18 
�أكتوبر �ملقبل، تعّد �لأ�شخم بعدد �مل�شاركني، وجمالت 
�شيانة  م��ن��ه��ا:  م����ه����ارة،   51 ت��ب��ل��غ  �ل���ت���ي  �ل��ت��ن��اف�����ش 
�لطائر�ت، و�ل�شيار�ت، وت�شميم �ملو�قع �لإلكرتونية، 
بالتقدم  �لوثيقة  �لعالقة  ذ�ت  �ملجالت  من  وغريها 
�لتي  �لكربى  �مل�شاحة  �ىل  �إ�شافة  �لعاملي،  �ل�شناعي 
�ملتوقع  �جلماهريي  و�لإقبال  �لفعاليات،  عليها  تقام 
�أل��ف من د�خ��ل �ل��دول��ة، و10 �آلف من   100 بنحو 
�مل�شابقة تقام لأول م��رة يف  �أن   �إىل   ، لف��ت��اً   �خل���ارج 
 1300 مب�شاركة  و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�مل�شابقة  ب��اأن هذه  60 دول��ة، علماً  موهبة عاملية من 
�لعاملية قد �إنطلقت عام 1946 بتنظيم من �ملنظمة 
77 دولة.  �لعاملية للمهار�ت �لتي ت�شم يف ع�شويتها 
و�ملرزوقي،  و�لهنائي  و�ل�شام�شي  �لرميثي  �شارك  و 
بجانب  �لعاملية،  �مل��ه��ار�ت  مل�شابقة  �لر�شمي  �لو�شم  يف 
�عتز�زهم  �أعربو� عن  �لذين  �لإم��ار�ت  فريق مهار�ت 
�أبوظبي،  "كلنا �شرطة" ل�شرطة  بالن�شمام لع�شوية 
عن  معربين  �شدورهم،  على  و�شاماً  �إياها  معتربين 
 ، �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ح�شن  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �شكرهم 
هذ�  يف  مثمرة  نتائج  لتحقيق  وتكرميهم  وحتفيزهم 
�حلدث �لعاملي، م�شريين �إىل ح�شولهم على تدريبات 
م��ت��ك��ام��ل��ة ودع����م م��ع��ن��وي ك��ب��ري م��ن �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
�أبوظبي، وقعت مع  �أبوظبي.  وكانت �شرطة  ل�شرطة 
و�ملهني،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
تنظيم  يف  و�لتعاون  �ل�شرت�تيجية  لل�شر�كة  �تفاقية 
يقيمها  �ل��ت��ي  �لعاملية"  �مل��ه��ار�ت  "م�شابقة  فعاليات 
يف منطقة  مرة  لأول  �أبوظبي  �لتقني" يف  "�أبوظبي 

�ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا.

الأول من نوعه يف جامعات الدولة

جامعة الإمارات تطلق 
تطبيق ال�ضعادة

•• العني - الفجر

�أطلق فريق �ل�شعادة بجامعة �لإمار�ت ، تطبيق �ل�شعادة لقيا�ش مدى ر�شى 
�لعاملني يف �جلامعة، وذلك  �م�ش بح�شور عدد من �لعمد�ء و�لعاملني يف 

�جلامعة، مب�شرح �ملبنى �لهاليل يف �حلرم �جلامعي مبدينة �لعني.
بجامعة  �ل�شعادة  جمل�ش  ع�شو  �ملن�شوري–  جكه   عتيق  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 

يهدف  �لتطبيق  ه���ذ�  �أن  �لإم�������ار�ت- 
يف  �لعاملني  ر�شى  م��دى  قيا�ش  �إىل 
�لإد�ر�ت  مبختلف  �لإم����ار�ت  جامعة 
�لتي  ع����ن �خل����دم����ات  و�ل���ق���ط���اع���ات 
�ل�شتماع  ب��اب  لفتح  �شعياً  تقدمها، 
من  �ل��ت��ي  و�لآر�ء  �لأف����ك����ار  وت���ب���ادل 
�شاأنها �أن ت�شهم يف تطوير �خلدمات، 
�ملبذولة  �جل����ه����ود  �إط�������ار  يف  وذل������ك 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  م����اور  لتنفيذ 
لل�شعادة و�لإيجابية، خ�شو�شاً مور 
قيا�ش �ل�شعادة باعتبارها عامل رئي�ش 
و�لنتماء  و�ل����ولء  �لإن��ت��اج  زي���ادة  يف 

للموؤ�ش�شة.
�لإم������ار�ت هي  �أن ج��ام��ع��ة  �إىل  و�أ����ش���ار 

وذلك  �لتطبيق،  ب��ه��ذ�  تعمل  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  و�ل��ر�ئ��دة يف  �لأوىل  �جل��ام��ع��ة 
هذ�  �إن   " وق��ال  �لإ�شبانية،   "  happy force" �شركة  م��ع  بامل�شاركة 
عاملياً،  �ملوظفني  �شعادة  م��دى  قيا�ش  يف  وفعاليته  كفاءته  �أثبت  �لربنامج 
ي�شكل  م��ا  ��شبوعياً  وترجمتها  �مل��وظ��ف  �إج��اب��ات  قيا�ش  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
تعد  �ملبادرة  هذه  �إن  و�أ�شاف  �لتح�شني"،  جو�نب  حتديد  يف  مهماً  �إ�شهاماً 
نوعية ومبتكرة، تهدف �أوًل و�أخري�ً �إىل بث روح �لإيجابية و�ل�شعادة، ور�شم 

�لب�شمة على وجوه كل من يعمل �أو يتعامل مع جامعة �لإمار�ت."
موظف   330 على  جتريبية  كفرتة  يجري  �لتطبيق  �أن  بالذكر،  �جلدير 
يف �جلامعة، متهيد�ً لتطبيقه كلياً، حيث مت �ختيار �لعينة ب�شكل ع�شو�ئي 

بحيث تت�شمن على عينة من �جلن�شني من خمتلف �مل�شتويات �لوظيفية.

 فريق من �صرطة اأبوظبي مل�صاندة مهارات الإمارات 
�أفاد �لعميد �لدكتور مهند�ش �إبر�هيم �لهنائي، مدير مركز �لإ�شرت�تيجية و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي، ب�شرطة �أبوظبي 
،بت�شكيل  فريق من �لخت�شا�شيني، لدى �ملركز، وقطاع �أمن �ملجتمع، لدعم وم�شاندة فريق مهار�ت �لإمار�ت، 
�ملناف�شة ؛ و تهيئتهم خلو�ش  �مل�شارك يف م�شابقة �ملهار�ت �لعاملية وحتفيزهم على  �لتابع ل�"�أبوظبي �لتقني"، 
�ملناف�شات  من خالل تقدمي �ل�شت�شار�ت �لنف�شية، وعقد  ور�ش �لعمل �لهادفة  �لتي متّكنهم من خو�ش غمار 
�ملناف�شات مبهارة و�إبد�ع، لتحقيق �لنجاحات يف خمتلف �ملهار�ت �لتقنية و�لتكنولوجية و�ملهنية �لتي تت�شمنها 

بر�مج �مل�شابقة �لعاملية. 

جامعة زايد حتتفي باليوم 
الوطني ال�ضعودي

•• اأبوظبي – الفجر 

�حتفت جامعة ز�يد باليوم �لوطني �ل�شعودي �ل�شابع و�لثمانني يف حرميها 
�ل��دك��ت��ور ريا�ش  �لأ���ش��ت��اذ  �شعادة  �أب��وظ��ب��ي ودب���ي، وذل���ك بح�شور  بكل م��ن 
�ملهيدب مدير �جلامعة و �لدكتورة فاطمة �لدرمكي عميدة �شوؤون �لطلبة 
�شدحت  حيث  �لطلبة،  ���ش��وؤون  �إد�رة  م�شت�شارة  �لطائي  �شم�شة  و�ل�شيدة 
�ملو�شيقى بالن�شيدين �لوطنيني للبلدين �ل�شقيقني يف �ل�شاحات �لد�خلية 
بكال حرمي �جلامعة. و�أ�شدرت �جلامعة بياناً باركت فيه للمملكة �ل�شقيقة 
حرمي  كال  د�خ��ل  �لتليفزيونية  �ل�شا�شات  عر�شت  فيما  �لوطني،  يومها 
و�أفالماً  �أهازيج غنائية  �ليوم مقاطع فيديو ت�شمنت  �جلامعة على مد�ر 
�لإمار�تي  �ل�شعبني  ب��ني  �حلميمة  �لأخ��وي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  ت�شيد  وثائقية 

و�ل�شعودي، و�لتي تتعدد �شورها ومظاهرها يف كافة �ملجالت.
�أعظم  "يا  �أبرز �لفقر�ت �لتي تكرر عر�شها على مد�ر �ليوم ق�شيدة  ومن 
ملك"، �لتي كتبها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
�لعام  بحُثَّ على و�شائل �لت�شال �لجتماعي يف  و�ألقاها يف فيديو  عهد دبي 
�ملا�شي، حيث تغنى فيها باململكة وخادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 

بن عبد �لعزيز �آل �شعود، وباأهمية �ململكة �لعربية �ل�شعودية بني �لدول
 و�ختاِرك تكونني قرٍب للر�شول

�أبد�ً" ملجموعة  "معاً  �أغنية  �جلامعة  حرمي  د�خ��ل  �ل�شا�شات  عر�شت  كما 
لل�شعوديني  خا�شة  وطنية  �أغنية  وه��ي  �لإعالمية،  �لإمار�ت"  "فر�شان 
حكومة و�شعباً، مت كتابتها و�إنتاجها فنياً لهذه �ملنا�شبة، وقدم خاللها فريق 
�لعمل �لفني �شور�ً خمتلفة من �لعالقات �لوثيقة بني �لبلدين �ل�شقيقني 
�لتي  و�لتقدير  �لعالقة  �لأغنية متانة  �لتاأ�شي�ش، كما ج�شدت كلمات  منذ 

يكنها �لإمار�تيون لل�شعب �ل�شعودي.  
و�جلدير بالذكر �أن جامعة ز�يد ت�شم بني طلبتها يف �لفرعني 22 طالباً 
وطالبة �شعوديني. وحتمل �جلامعة بني تذكار�تها �حتفالية كبرية قام بها 

هوؤلء �لطلبة م�شاركة يف �حتفالت �ليوم �لوطني �لإمار�تي قبل عامني. 



و�لقو�طع  �لأ���ش��ر����ش  مت��ع��دن  يف  �لنق�ش  ينتج  �أن  مي��ك��ن 
�لأ���ش��ن��ان. يف  م��ن نق�ش يف مت��ع��دن ميناء 

�حل��الت �لأك��رث �عتد�ًل، نالحظ 
�أو  ���ش��ف��ر�ء  �أو  بي�شاء  ب��ق��ع��اً 

بنية �للون على �لقو�طع 
�لأمامية،  و�لأ�شر��ش 

ل��ك��ن ق���د ي�����وؤدي هذ� 
ح���ّد  �إىل  �ل���ت�������ش���وه 
ف��������ق��������د�ن م����ي����ن����اء 
وتفتت  �لأ�����ش����ن����ان 
ف���������������وري ل���ب���ع�������ش 
�لأ�������ش������ن������ان �ل������ذي 
يرت�فق مع فرط يف 

ح�شا�شيتها.
ميكن �إرجاع ذلك �إىل 

�شبباً   90 م���ن  �أك�����رث 
�خلد�جة  ب��ي��ن��ه��ا:  م���ن 

�لديوك�شني،  ����ش��ه��ر(،  ت�شعة  �نق�شاء  قبل  �لطفل  )ولدة 
)من  �لأموك�شي�شيلني  تناول  و�حلنجرة،  �لأن��ف  �لتهابات 
�مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة( وغ��ريه��ا، لكن م��ا م��ن �شبب 

�أكيد.

�صعف يف ميناء الأ�صنان
�أن �ل�شعف يف  �أكيد �شوى  �أم��ر  ما من 
�إذ  كبري،  ب�شكل  يتكرر  �لأ�شنان  ميناء 
�شفوف  يف  �ملئة  يف   25 ن�شبته  بلغت 
�لأطفال يف فنلند�. ومبا �أن �لنق�ش يف 
ي�شيب  و�لقو�طع  �لأ�شر��ش  متعدن 
�شنو�ت  �شت  بعمر  �لأطفال  �أ�شر��ش 
�لخت�شا�شيون  يربطه  و�لقو�طع، 
�لفرتة  يف  حت���دث  بيئية  ب��ع��و�م��ل 
�أربع  �إىل عمر  �ل��ولدة  �ملمتدة من 
���ش��ن��و�ت. جت���ري �أب���ح���اث ح��ال��ي��اً يف 
فرن�شا للتعرف �أكرث �إىل هذ� �ملو�شوع 

)تو�تره، حدته، م�شبباته…(.
�ملحمية  �لأ�شنان غري  ت�شبح 
�مليناء  يف  ن��ق�����ش  ب�����ش��ب��ب 
�حل�شا�شية،  ����ش���دي���دة 
لذلك مييل �لأطفال 
�إىل عدم تنظيفها، 
وي�������دخ�������ل�������ون يف 
مفرغة:  حلقة 
يظهر �لت�شو�ش، 
�شرعة  ف���ت���ك���ون 

تف�ّشيه يف �ل�شن ح�شب حدته.

اأي  من  اأكرث  �صرورية  ال�صارمة  ال�صحية  النظافة 
وقت م�صى!

مبكر،  وق��ت  يف  �لطفل  على  �ملتخ�ش�ش  �لطبيب  ك�شف  �إذ� 
ف��م��ن �مل��م��ك��ن �أن ي��ح��دد ل��ه ع��الج��ات وق��ائ��ي��ة م��ف��ي��دة. منذ 

ت��ق��وي تقنية ح�شو  �ل�����ش��اد���ش��ة،  �لأ���ش��ر����ش يف �شن  ظ��ه��ور 
كذلك  يالت�شو�ش.  �لإ�شابة  وجتنبها  �لأ�شنان  �ل�شقوق 

�أربعة  �أو  ث��الث��ة  ك��ل  ب��ان��ت��ظ��ام  �لطبيب  ب��زي��ارة  ين�شح 
�أ�شهر. يف بع�ش �حلالت، يتوجب ترميم �لأ�شنان وقد 
يتطلب �لأمر ��شتعمال تاج موقت على �لأ�شنان غري 

�مل�شعفة.
كيف  �لطفل  �لأ�شنان  طبيب  يعّلم  ذل��ك،  عن  ف�شاًل 
ي�شتعمل فر�شاة �أ�شنان ناعمة ويختار معجون �أ�شنان 
منا�شباً وغ�شوًل للفم، ويو�شيه بتناول طعام �شحي 

و�شليم، خال من �مل�شروبات �لغازية!

انتبهوا!
ل يجب خلط هذه �مل�شكلة بت�شوهات لونية �أخرى 

قد تظهر على �أ�شنان �لأطفال، نذكر منها:
�إىل  ت�����ش��ري  م���ا  غ��ال��ب��اً  �ل��ب��ي�����ش��اء:  • �ل��ب��ق��ع 

فائ�ش يف �لفلور.
�لأ�شنان. �شطح  على  �ل�شود�ء  • �لبقع 

�لت�شوهات.  ه���ذه  ح��ي��ال  نقلق  �أل  ي��ج��ب 
ل��ك��ن��ه��ا ل ت�شبب  ق��ب��ي��ح��ة،  �أن���ه���ا  ���ش��ح��ي��ح 
من  �لبقع  ه��ذه  تنتج  ت�شو�ش.  �أي  ظهور 
�لأ�شنان  ظهور  منذ  �لفم  حتتل  جرثومة 

�لأوىل. يتمثل عالجها �لوحيد يف �إز�لة �لرت�شبات و�لتلميع 
جمدد�ً  تت�شكل  �لبقع  لأن  �لأ���ش��ن��ان،  طبيب  عند  بانتظام 
�شيئاً ف�شيئاً حتى لو نظف �لطفل �أ�شنانه جيد�ً. لكن حتت 

تركيبة  تتغري  �لبلوغ،  �شن  يف  �لهورمونية  �لتغري�ت  تاأثري 
وتختفي  �ل��ل��ع��اب 

�جلرثومة!

معروف،  م�شدره  �شائع  حاد  �لتهاب  �لهو�ئية  �ل�شعب  �لتهاب 
بالغالبية  يتعلق  �ل��ذي  �لتنف�شي  �ملخلوي  �لفريو�ش  يف  يتمثل 
�لعظمى من �حلالت �ملبلغ عنها. مع ذلك، يحدث �أن تت�شبب 
�لغدية،  �لفريو�شات  �لأن���ف،  كفريو�شات  �أخ��رى  فريو�شات  به 

�لفريو�شات �لرئوية لكن ب�شكل نادر.

انتبهوا اإىل الأطفال
ي�شيب هذ� �ملر�ش �لأطفال خ�شو�شاً �لذين يرت�وح �شنهم بني 
�شهر و�شنتني، لأن �شعبهم �لهو�ئية غري مكتملة �لنمو، لذلك 
�ملئة  30 يف  �ملر�ش  ي�شيب هذ�  بينهم.  �لإ�شابة  ح��الت  تكرث 
من �لر�شع يف فرن�شا �أي 460 �ألف طفل يف �ل�شنة، ت�شكل هذه 

�لنتائج م�شكلة حقيقية يف ما يتعلق بال�شحة �لعامة.
ي�شري �لأطباء �إىل �أن �لأطفال �ل�شعفاء �أو �مل�شابني باأمر��ش 
بالفريو�ش،  ل��الإ���ش��اب��ة  ع��ر���ش��ة  �أك���رث  ه��م  م��ن��اع��ي��ة،  �أو  قلبية 

ومو�جهة مزيد من �ل�شعوبة يف ��شرتد�د �لعافية �شريعاً.
�ل��ت��دخ��ني ودور �حل�����ش��ان��ة ف�����ش��اًل عن  �أن  ي��الح��ظ �لأط���ب���اء 
�ملر�ش.  ت�شاهم يف ظهور هذ�  قد  كلها عو�مل  �مل��دين،  �ل�شكن 
ينتقل �لفريو�ش عرب �ل�شعال �أو �لعط�ش �أو عدم �لنظافة وعرب 
�ليدين ب�شكل �أ�شا�شي. هو مقاوم �إىل حد كبري، ذلك �أنه يعي�ش 
�إىل  �لب�شرة، وقد متتد فرتة حياته حتى �شت  ملدة �شاعة على 

�شبع �شاعات على �ملحارم.
يتعافى �مل�شاب بالتهاب �ل�شعب �لهو�ئية متاماً، حتى لو �أ�شيب 
��ع ب��ع��و�ر���ش ل تخلو م��ن �خل��ط��ورة، وه��ي ح��الت نادرة  �ل��ر���شّ

حل�شن �حلظ، وقد حتتاج �إىل ��شت�شفاء.

عوار�ض وا�صحة
�إذ� كانت �لعو�ر�ش و��شحة فهي 
�أحياناً مقلقة لالأهل، تظهر بعد 

�جل�شم  �لفريو�ش يف  �حت�شان 
ن�شبياً،  ق�����ش��رية  ف����رتة 

وت��������������������رت�وح م���ن 

يومني �إىل �أ�شبوع، فيهاجم �لفريو�ش �لغ�شاء �ملخاطي �لأنفي 
�لطفل  �أنف  وين�شّد  �لهو�ئية،  �ل�شعب  يتمركز يف  �أن  قبل  �أوًل 
ويبد�أ �ل�شعال وقد ترتفع حر�رته. يف �لبد�ية يحُ�شتبه باأنها نزلة 
�إىل �شعوبة يف  �شريعاً  �شعال ج��اف، يتطور  برد ح��ادة ير�فقها 
�لتنف�ش، وقد يرف�ش �لطفل تناول �لطعام �أو يعجز عن ذلك.

وتتدهور �حلالة  �لقلب  نب�شات  تت�شارع  �حل��الت، قد  �أ�شو�أ  يف 
لت�شل �إىل فقد�ن �لوعي �أو �نقطاع �لنف�ش، وقد ي�شدر �لطفل 
عار�شاً  وت�شمى  �لرئتني،  باإ�شابة  تنبئ  �ل�شفري  ت�شبه  �أ�شو�تاً 
تقليدياً، لذلك من �ل�شروري ��شت�شارة �لطبيب ويف �أ�شرع وقت 
لي�شري مفعول �لعالج يف ب�شعة �أيام. ي�شل �للتهاب �إىل �أوجه 
�أن  يذكر  �لأوىل.  �لآث��ار  بعد ظهور  و�لر�بع  �لثاين  �ليوم  بني 
هذ� �للتهاب حميد، لكن يجب �لتعامل معه بحذر، خ�شو�شاً 

لدى �لأطفال دون عمر �لثالثة �أ�شهر.

عالجات فاعلة
�حلالة  فتتح�شن  ف��اع��اًل  �لتقليدي  �ل��ع��الج  ي��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً 
�لطبيب  ي��ج��ري  لأ���ش��اب��ي��ع.  �ل�شعال  ��شتمّر  ل��و  حتى  ب�شرعة، 
يتم  ول  كفاية،  و��شحة  �ل��ع��و�ر���ش  لأن  ب�شهولة  �لت�شخي�ش 
ح�شب  �ل�شك،  حالة  يف  �شوى  �إ�شافية  فحو�شات  �إىل  �للجوء 
حدة �للتهاب و�لتحقيقات �لوبائية، و�إذ� مل تكن �ملرة �لأوىل 

�لتي يعاين فيها �لطفل �إلتهاب �ل�شعب �لهو�ئية.
�أكرث دقة للتاأكد من  �إج��ر�ء ت�شخي�ش  ل  يف هذه �حلالة، يف�شّ
�ملريء.  �أو م�شكلة يف  وجود م�شكلة مزمنة، كاحل�شا�شية مثاًل 
يف �حلالت �لأ�شو�أ، ميكن ت�شخي�ش م�شكلة يف �ملناعة �أو مر�ش 

�لليفة �لكي�شية.
�ملتكررة  �لإ���ش��اب��ة  ت�شكل  ل  �حل���الت  غالبية  �أن���ه يف  غ��ري 
�لأطفال  ل��دى  حتديد�ً  وتظهر  �أهمية،  �أي  باملر�ش 

يعي�شون  �ل����ذي����ن 

�نتقال  �حتمال  يكرث  حيث  كبرية،  عائلة  يف  �أو  جماعة  و�شط 
�لفريو�ش من �شخ�ش �إىل �آخر.

�لطب �ملثلي
لالأطفال  ك��ع��الج  �إل��ي��ه  �للجوء  �إىل  �ملثلي  �ل��ط��ب  �أت��ب��اع  ي��دع��و 
للتد�بري  وكمكمل  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل�شعب  �ل��ت��ه��اب  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن 
جل�شات  من  باحلّد  يقولون،  ما  ح�شب  ي�شمح،  فهو  �لوقائية. 

�لعالج باحلركة.
ينطوي �لعالج على تد�بري مددة وبغاية �ل�شهولة: تنظيف 
�ملعدنية  باملياه  �مللحي، ترطيب منتظم  �مل�شل  بو��شطة  �لأن��ف 
وت��ن��اول غ���ذ�ء ك���اٍف، ع��دم �ل��ت��دخ��ني يف �مل��ح��ي��ط، غ��رف مهو�ة 
�لطفل  يتابع  �أن  معتدلة �حل��ر�رة )19 درجة مئوية(، ميكن 
�لفر�شة  �أعلى  ويف  حتته  �شغرية  و�شادة  مع  ظهره  على  �لنوم 

لرفعه )30 درجة(.
ل يتم �للجوء �إذ�ً �إىل �أي عالج دو�ئي، �أو �إىل �ملو�شع �لق�شبي، �أو 
�أو م�شاد �ل�شعال،  �أو م�شاد �لفريو�ش،  �لكورتيكو�شتريويد�ت، 
�أو �ملنظم �ملخاطي، �أو م�شاد �للتهاب، يف حال �لإ�شابة بالتهاب 

�ل�شعب �لهو�ئية للمرة �لأوىل ومن دون م�شاعفات.

جل�صة العالج باحلركة
تبد�أ �جلل�شة مبناق�شة مع �لأهل للتعرف �إىل عو�ر�ش �لطفل، 
ثم يتم �ل�شغط على قف�ش �لطفل �ل�شدري بانتباه لأن �لعظام 
بغاية �ل�شعف، فرتتفع �لإف��ر�ز�ت �إىل �لق�شبة �لهو�ئية ويتم 

ت�شريفها من خالل �ل�شعال.

حاجة ال�صت�صفاء
ي�شبح �ل�شت�شفاء �شرورة حني ي�شّخ�ش �لطبيب �حلالة باأنها 
يحدث  �أ�شابيع.  �شتة  �لر�شيع  �شن  يتجاوز  مل  �إذ�  �أو  مقلقة 
م�����ش��ر�ً، فيطلب  �لج��ت��م��اع��ي  �ملحيط  ي��ك��ون  �أن  �أح��ي��ان��اً 

�لطبيب معاجلة �لطفل يف مكان �آخر.
�لتهاب  �ل��ذي يعاين  �لر�شيع  �إدخ��ال  ما يتم  ن��ادر�ً 
ملعاجلته. ف�شاًل  �مل�شت�شفى  �إىل  �لهو�ئية  �ل�شعب 
�لطو�رئ  �إىل  �ل��ت��وج��ه  ع��دم  يف�شل  ذل���ك،  ع��ن 
ي�شطرون  قد  �لأه��ل  لأن  �لطبيب  ل�شت�شارة 
ما  ب��ال��ن��ا���ش،  م��ك��ان مكتظ  �لن��ت��ظ��ار يف  �إىل 

ي�شيء �إىل حالة �لر�شيع.
ل د�عي للقلق ما مل تالحظو� �لعو�ر�ش 

�لتالية:
�لنف�ش  �نقطاع  �لعامة،  �حلالة  تغيري 
�أو �زرقاق، �رتفاع غري عادي يف معدل 
�لدقيقة(،  60 يف  )�أك��رث من  �لتنف�ش 
�أ�شابيع،   6 م���ن  �أق�����ل  �ل��ر���ش��ي��ع  ع��م��ر 
��شطر�بات  �ل���رئ���ة،  �أو  �ل��ق��ل��ب  �أم���ر�����ش 
����ش��ط��ر�ب��ات يف  �ل�����وزن،  وف���ق���د�ن  ه�شمية 
�لتهوية موؤكدة من خالل �لت�شوير �ل�شعاعي 

لل�شدر.

اآثار جانبية
�آث��ار جانبية، �شوى عند مر�شى �لربو �لر�شع  �أي  مل تالحظ 
�لذي يختفي يف وقت لحق: يعاين �لطفل يف فرت�ت نوعاً من 
�ل�شفري �لتنف�شي لكن ذلك لن يوؤدي �إىل م�شاعفات خطرية.

مع  �لربو  ي�شتمّر  �أن  ميكن  بانتظام،  �لفرت�ت  هذه  تكررت  �إذ� 
�لطفل �ىل حني يكرب. قد تتكرر �لنتكا�شات قبل �شن �ل�شنتني، 
�لربو.  تطّور  عدم  من  �لتاأكد  يجب  �لثالثة،  �لنتكا�شة  وعند 
نتحدث يف هذه �ل�شن عن ربو �لر�شع من دون �أن نعني �إ�شابة 
�لهو�ئية  �ل�شعب  �لتهاب  ي�شكل  ل  �لكرب.  يف  بالربو  �لر�شيع 

عاماًل معزز�ً للربو.

ل داعي للذعر!
تتبع هذه �لتد�بري �لوقائية منطق �لفطرة �ل�شليمة، غري �أنه 
�لو�جب  من  كحة،  �أول  من  بالذعر  ن�شعر  �أو  نخاف  �أل  يجب 
�أن نكون حذرين، و�أل نقلق من دون مربر، ما مل يكن �لطفل 

يعاين �شعفاً يف �لقلب �أو �لرئة.
ي��ق��ول �لأه����ل: �إجن����اب ط��ف��ل يعني �ل��ب��دء ب��ال��ق��ل��ق. مهما كان 
�شغري�ً، �علمو� �أن �لطفل قوي ولديه فر�شة للنمو يف جمتمع 
متطور يف �ملجال �لطبي، ومن �لبديهي �عتماد تد�بري وقائية 
كالتلقيح، لي�ش �لتلقيح �شد �لتهاب �ل�شعب �لهو�ئية لأنه غري 

متو�فر، بل �لتلقيح �شد �لأمر��ش �لأخرى.

�شحة وتغذية
ع  الر�صّ الهوائية  ال�صعب  التهاب  ي�صيب 

ب�صكل خا�ض.
فاإن  املقلقة،  عالماته  من  الرغم  وعلى   
اأن  يحدث  لكن  �صريعًا،  يتّم  منه  ال�صفاء 
لذلك  م�صاعفات،  احل��الت  بع�ض  يعاين 
ي��ج��ب ع���دم ت��اأج��ي��ل ا���ص��ت�����ص��ارة طبيب 

الأطفال اأو طبيب ال�صحة العامة.

تنتج البقع على الأ�صنان من نق�ض يف متعدن ميناء الأ�صنان، وت�صبح منفرة اأحيانًا وتتطلب العالج، ل �صيما اأنها تزيد الت�صو�ض.

حافظـــي علـــى �ضـــالمة ا�ضنـــان طفــلك

عالجات فاعلة للتهاب ال�ضعب الهوائية لدى الر�ضع
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
�ل�شيد/ ممد ر��شد �شامل عبد�هلل - �جلن�شية : �لإمار�ت -  وطلبا �لت�شديق على 
و�ل�شادرة من  �لتجاري مطعم مدينة �خلور  �ل�شم  مرر يت�شمن )تنازل(  يف 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 617421 �ل�شادر بتاريخ 
عبد  ممد  �ل�شيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة   2012/2/14
، �جلن�شية : بنغالدي�ش - ليكن معلوما للجميع  �لحاد ممد عبدو�ش �شاحيد 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية  

تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/1210 جتاري )جزئي(      

�ىل �ملحكوم عليه / 1- مطة �ل�شيم لغ�شيل �ل�شيار�ت ، 2- �شعيد م�شبح �شعيد �لكعبي / عجمان 
- م�شريف - �شارع �حلمر - فيال 49 - ت : 067487272/0504323334 

 نحيطكم علما  بانه بتاريخ : 2017/2/26 م 
قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 

:  بالز�م  �ملتحد - �ش م ع  بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري  �لعربي  �لبنك   : ل�شالح 
�لف  و�شبعني  مائة  درهم   170.188.27 مبلغ  �ملدعي  للبنك  بالت�شامن  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعي 
ومائة وثمانية وثمانني درهما و�شبعة وع�شرين فل�شا و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة حتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك 
من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ 

حرر بتاريخ : 2017/9/12
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/229 )اإداري كلي(      
بناء على طلب �ملدعية / �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لأوقاف

عنو�نها / تنوب عنها �إد�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل 
�ىل �ملدعي عليه / �شريف �ي كي �بدوتي �يزهيكوتايل 

عنو�نه / ن�شر� 
�نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لد�رية �لكلية مبحكمة �بوظبي �لحتادية �لبتد�ئية 
بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 �شباحا من يوم 1 من �شهر 10 �شنة 2017 

وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك طرف مدعي عليه يف �لدعوى. 
حرر بتاريخ : 2017/9/20 

مرر �لإعالن : ممد ريا�ش  
عن / مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/251 )اإداري كلي(      
بناء على طلب �ملدعي / �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لأوقاف

عنو�نه / تنوب عنها �إد�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل 
�ىل �ملدعي عليه / علي بخيتان مفرح علي �لحبابي / ب�شفته مالك كافترييا 

جولف برجر  - عنو�نه / ن�شر� 
�نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لد�رية �لكلية مبحكمة �بوظبي �ملدنية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 من يوم 3 من �شهر 

10 �شنة 2017  وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2017/9/20 

 رئي�س قلم الكتاب 

 االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية      
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   يف  الدعوى 2017/1371  جتاري كلي    

�خلبري �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي :  نور بنك )م�شاهمة عامة( )�شابقا - بنك نور �ل�شالمي - �ش م ع( 

�ملدعي عليهم / ملتي لينك �شتار  للتجارة - �ش ذ م م ونيهاز دو�شا وفادي �شومل  
مت ندبنا خبري م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من نور بنك )م�شاهمة عامة( )�شابقا 
- بنك نور �ل�شالمي - �ش م ع(  �شد ملتي لينك �شتار  للتجارة - �ش ذ م م ونيهاز دو�شا وفادي 
�شومل   وعليه ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر 
مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2  يف متام �ل�شاعة 00 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم  ، ويرجى منكم �ح�شار كافة  : 10 �شباحا 
 -  17B1 : لالجتماع   - دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ش : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
يف  الدعوى 2017/1380  جتاري جزئي   

�شد �ملدعي عليه : ممد ر�شو�ن ممد �شديق   
�ملقامة من  : بنك �م �لقيوين �لوطني 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم  2017/1380  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�شور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�شو�ش  م   1992 ل�شنة  �لثبات  قانون 
�ملو�شح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �لحد  �ملو�فق 2017/10/1  يف متام �ل�شاعة 30 : 11 �شباحا ، ويرجى منكم 

�ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
��شم �ل�شركة : روكي اجري لتجارة ال�صمدة الع�صوية - �ض ذ م م

�لعنو�ن : مكتب رقم 909 - ملك �شعيد عبد�هلل �ملهريي - �لق�شي�ش - �ل�شكل �لقانوين : 
ذ�ت م�شوؤولية مدودة. رقم �لرخ�شة : 763162  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1239663 
�ل��ت��اأ���ش��ري يف �ل�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر ماكم دبي بتاريخ 
2017/9/10  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل ماكم دبي بتاريخ  2017/9/10  وعلى من لديه 
�أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق 
 ، �لرقة   - دي��رة   - ث��اين  �آل  �حمد  بن  �ل�شيخ من�شور  : مكتب ملك  �لعنو�ن  احل�صابات  
�لهاتف : 2219920-04 ،  �لفاك�ش : 2219934-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : بي�صفول ووترز لل�صحن - �ض ذ م م 
�ل�شكل   - ز�ي��د  �ل�شيخ   - بردبي   -  2 �ملدينة  ب��رج  رق��م 1602 ملك  :  مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد بال�شجل  �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية م��دودة. رقم �لرخ�شة : 661788  رقم 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1085675 �لتجاري: 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت 
�لعدل ماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق  بتاريخ 2017/8/22   دبي  ق��ر�ر ماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2017/8/22 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني �صوريندرا مان�صنكر جو�صي )حما�صبون قانونيون( �لعنو�ن :  مكتب رقم 
- هاتف  2727057-04 فاك�ش:  �ملرقبات   - بو�شت لال�شتثمار�ت  �شركة  501 - ملك 
2715096-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات  
 �لعنو�ن : مكتب ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة ، �لهاتف : 04-2219920 ،  
�لفاك�ش : 2219934-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
ال�صمدة  لتجارة  اجري  روكي  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد 
بتاريخ 2017/9/10  ق��ر�ر ماكم دبي  الع�صوية - �ض ذ م م  وذل��ك مبوجب 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل ماكم دبي بتاريخ 2017/9/10  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�صوريندرا مان�صنكر جو�صي )حما�صبون قانونيون( 
هاتف    - �ملرقبات   - لال�شتثمار�ت  بو�شت  �شركة  ملك   -  501 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
2727057-04 فاك�ش: 2715096-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
ووترز  بي�صفول  لت�شفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
بتاريخ 2017/8/22  دب��ي  ق��ر�ر ماكم  م  وذل��ك مبوجب  لل�صحن - �ض ذ م 
بتاريخ 2017/8/22 وعلى من لديه  �لعدل ماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6524   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : مطبعة برميري - �ش ذ م م 

ر�أ���ش �خليمة �لوطني - �ش م ع  جئنا مبوجب هذ� �لن��ذ�ر �لعديل ننذركم  �ملنذر بنك  بوكالتنا عن 
بوجوب �شد�دكم �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة مبلغ وقدره / 4.775.978.40 / 
درهم )�ربعة ماليني و�شبع مائة وخم�شة و�شبيعن �لف وت�شع مائة وثمانية و�شبعني درهم و�ربعني 
�ل�شناعات  " �شركة  م" و  م  ذ   - روي��ال  "مطبعة  ذم��ة   �ملرت�شدة يف  �ملديونية  قيمة  فل�ش( )مو�شوع 
�ملطبعية و�ملكتبية - ذ م م" ( وذلك يف غ�شون �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن بالن�شر ، و�ل �شن�شطر 
��شفني �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �جتاهكم ، ومطالبتكم ق�شايا بالت�شامن و�لتكافل مع 
�ملدين ب�شد�دكما قيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكما �ي�شا بتعوي�ش �لبنك �ملنذر عن كافة �ل�شر�ر �لتي 
�لقانونية  بالفائدة  �لز�مكم  مع   ، �ملبلغ  ه��ذ�  لقيمة  �شد�دكم  عن  و�متناعكم  تعنتكم  ج��ر�ء  تكبدها 
لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاقه وحتى متام �شد�ده بال�شافة �ىل حتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �ملرتتبة عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6526   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : �أحمد عبد�هلل ح�شن �لبناي 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع  جئنا مبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل 
ننذركم بوجوب �شد�دكم �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة مبلغ وقدره 
�لف و�شبعمائة وت�شعة  / 1.321.779.02 / دره��م ) مليون وث��الث مائة وو�ح��د وع�شرون 
و�شبعني درهم و�ثنان فل�ش(  خالل مهلة �شبعة �يام من تاريخ �لإعالن هذ� �لنذ�ر بالن�شر 
و�ل �شن�شطر �آ�شفني للجوء �ىل �لق�شاء �ملخت�ش للز�مكم ب�شد�د هذ� �ملبلغ بال�شافة �ىل 
�لرباح �لقانونية �ل�شافية �ملرتتبة و�تعاب �ملحاماة و�مل�شاريف متحفظني كامل �لتحفظ 
�مالككم  على  �حلجز  �ىل  و�شول  �عمالكم  نتيجة  و�ل�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن 

حت�شيال لالمو�ل �ملطالب بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6527   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : ح�شني �شفر علي خطريان 

�لعديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ع  جئنا مبوجب  م  ���ش   - �لوطني  ر�أ����ش �خليمة  بنك  �مل��ن��ذر  ع��ن  بوكالتنا 
 / وق��دره  مبلغ  �مل��ن��ذرة  مع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�دكم  بوجوب  ننذركم 
�لف وثالث مائة وخم�شة وت�شعني  1.691.395.78 / درهم ) مليون و�شتمائة وو�ح��د وت�شعني 
درهم وثمانية و�شبعني فل�ش ( وذلك يف مدة �ق�شاها 30 يوم )ثالثني يوم( من تاريخ �إعالن هذ� 
�لنذ�ر بالن�شر ، و�ل �شن�شطر ��شفني  �للجوء �ىل �لق�شاء لخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع 
ملكية �لعقار �ملرهون ذ�ت �لبيانات : باإمارة دبي -  �لعقار رقم 1601 - �ر�ش رقم 18 - �لطابق رقم 
16 - �ملبنى رقم 1 - ��شم �ملبنى : مو�شيال - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة - نوع �لعقار : �شقة �شكنية 
- م�شاحة : 1416 قدم مربع ، وبيعه ل�شالح �لبنك عمال باأحكام �ملادتني  25.24 من �لقانون رقم 

14 ل�شنة  2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6525   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : خلفان �شليمان ممد �ملوح ظنحاين 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع  جئنا مبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل 
ننذركم بوجوب �شد�دكم �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة مبلغ وقدره 
�لف و�شت مائة وو�ح��د و�شبعني درهم  و�ربعني  و�ربعة  / 1.044.671.11 / درهم )مليون 
و�حدى ع�شر فل�ش(  خالل مهلة �شبعة �يام من تاريخ تبلغكم  هذ� �لإع��الن  بالن�شر و�ل 
�ىل  بال�شافة  �ملبلغ  ه��ذ�  ب�شد�د  للز�مكم  �ملخت�ش  �لق�شاء  �ىل  للجوء  �آ�شفني  �شن�شطر 
�لفو�ئد �لقانونية �ل�شافية �ملرتتبة و�تعاب �ملحاماة و�مل�شاريف متحفظني كامل �لتحفظ 
�مالككم  على  �حلجز  �ىل  و�شول  �عمالكم  نتيجة  و�ل�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن 

حت�شيال لالمو�ل �ملطالب بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اإخطار عديل بالن�سر
رقم 2017/6521   

�ملخطر /  علي �شعيد جمعة �لبو�ردي 
بوكالة �ملحامي / يو�شف ممد ح�شن  �لبحر 

�ملخطر �ليها : دلتا لتجارة قطع غيار �ل�شفن  - �ش ذ م م  )جمهول مل �لقامة(
من  �ع��ت��ب��ار�  يوما   30 م��دة  وميهلها  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  مبوجب  �ليها  �ملخطر  يخطر  �ملخطر  �ن 
تاريخ تبلغها بهذ� �لخطار ب�شد�د بدل �ليجار �مل�شتحق مبوجب �ل�شيك �ملرجتع رقم 768171 
�مل�شحوب علىبنك ر�أ�ش �خليمة �ملوؤرخ 2016/6/10 �لبالغ 7125 درهم عن �لفرتة من 2016/7/6 
بدل  و�شد�د   2017/1/5 يف  �ملنتهي  �ليجار  عقد  جتديد  لغر�ش  و�ملر�جعة   2017/1/5 ولغاية 
�ليجار �مل�شتحق عنه ، وبحالف ذلك فان �ملخطر �شيكون م�شطر� �ىل �شلوك �لقنو�ت �لقانونية 
للمطالبة بالز�مكم باخالء �لعني �ملوؤجرة بال�شافة �ىل �لز�مكم ببدل �ليجار �مل�شتحق وحتى 

تاريخ �لخالء �لفعلي بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6473   

�ملنذر : �شانافاز �شريوفاجنوت - هندي �جلن�شية 
 ، �إم��ارة دب��ي - بردبي - منطقة جبل علي - �ملنطقة �ل�شناعية رق��م 1  �لعنو�ن / 

مطعم رحب �ملدينة �لهاتف �ملتحرك : 0567503570 
�ملنذر �ليه / ع�شيف موكامكندي - هندي �جلن�شية 

�إم��ارة �بوظبي - منطقة م�شفح - �ل�شعبية - مقابل دملا مول ، مطعم  �لعنو�ن / 
بيكنك ، �لهاتف �ملتحرك : 0559305988 

�ملو�شوع / �شيغة �إعالن بالن�شر بالنذ�ر رقم )2017/1/193607( 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ 48000 درهم يف موعد �ق�شاه خم�شة �يام 

من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإعالن  بالن�سر

رقم 2017/6495   
�ملنذر: �شكندر حميد خان عبد�حلميد خان 
�ملنذر �ليه / �بر�هيم عي�شى �بر�هيم لوتاه 

�ملو�شوع / ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )450.000(  
�ي��ام من  �ق�شاها خم�شة  ف��رتة  �ل��ف دره��م خ��الل  �ربعمائة وخم�شون 
�لقانونية  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت  ، و�ل �شوف ي�شطر  �لن�شر  تاريخ 
�شدك فيها �قامة دعوى ق�شائية و��شت�شد�ر �مر �لأد�ء ، مع حتميل 

�ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/16530    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه / مركز �بن �لهيثم �لطبي  -  عنو�نها / منطقة �لكر�مة - بناية ملك - هالل �شامل بن 

طر�ف - �شارع زعبيل مكتب 113  مقابل مكتب بريد �لكر�مة 
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زي��ادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 5% على �ن تكون 
�لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  78524  درهم وذلك طبقا للزيادة �ملقررة وفقا لهيئة 
و�ل  �لجمالية  �ليجار  قيمة  من   %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري��ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم 
�شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى �ملو�شوعيه 
وحتميلكم  �شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام 

م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6529    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه / مالتي �شتار للمقاولت - �ش ذ م م ، عنو�نها : منطقة �لكر�مة - بناية ملك - هالل �شامل بن 
طر�ف - �شارع  �لكر�مة قطعة رقم منطقة �لكر�مة- بناية ملك - هالل �شامل بن طر�ف �شارع �لكر�مة 
 قطعة �ر�ش رقم 0334-18 مل  رقم 6 - يوجد ��شفل �لبناية مل مالتي �شتار للمقاولت : 050-6243461

تكون  �ن  10 % على  بن�شبة  �ملوؤجرة  �لوحدة  زي��ادة  برغبتها يف  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة تخطر  فان    -: لذلك 
�لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  52.668  درهم وذلك طبقا للزيادة �ملقررة وفقا لهيئة 
�لتنظيم �لعقاري وكذلك �لر�شوم �لد�رية �لتي تقدر بن�شبة 5% من قيمة �ليجار �لجمالية و�ل �شت�شطر 
�م��ام مركز  �ملو�شوعيه  �لدعوى  ورف��ع  لها حقها  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �ملنذرة لتخاذ 
ف�ش �ملنازعات �ليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�ش عن كل عطل �و �شرر وحتميلكم م�شاريف ور�شوم 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6528    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : هالل �شامل بن طر�ف 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه /  �مل�شفوت لالعمال �ملعدنية - �ش ذ م م ، عنو�نها / منطقة �لعوير - حر�ج ملك - هالل 

�شامل بن طر�ف قطعة �ر�ش رقم )0279-612( حر�ج ب�شارع �لعوير رقم B2 - هاتف 050-6446125
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 20% على �ن تكون 
�ملقررة وفقا  للزيادة  وذل��ك طبقا  دره��م  وق��دره  109.771   �لكاملة مبلغ  �ل�شنوية  �لقيمة �ليجارية 
�ليجار  قيمة  من   5489  =  %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري���ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم  لهيئة 
�لجمالية و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى 
�شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام  �ملو�شوعيه 

وحتميلكم م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6532    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه / عبا�ش قا�شم مهيمن 

عنو�نها / �لعوير - �شارع �لعوير جر�ج رقم 1 �ر�ش رقم 6120279-هاتف 050-6966598  
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 20 % على �ن تكون 
�لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  228.000  درهم وذلك طبقا للزيادة �ملقررة وفقا لهيئة 
و�ل  �لجمالية  �ليجار  قيمة  من   %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري��ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم 
�شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى �ملو�شوعيه 
وحتميلكم  �شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام 

م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6531    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه /  �دم للنقل �لربي �لعام - �ش ذ م م 

عنو�نها / �لعوير - �شارع �لعوير جر�ج A2 �ر�ش رقم 6120279  - هاتف : 050-6966598 
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 20% على �ن تكون 
�ملقررة وفقا  للزيادة  وذل��ك طبقا  دره��م  وق��دره  109.771   �لكاملة مبلغ  �ل�شنوية  �لقيمة �ليجارية 
�ليجار  قيمة  من   5489  =  %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري���ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم  لهيئة 
�لجمالية و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى 
�شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام  �ملو�شوعيه 

وحتميلكم م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6536    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل لخالء �لعني �ملوؤجرة ودفع ما ي�شتحق من �ليجار حتى 
�لخالء �لفعلي  

�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
 �ملنذر �ليها : �شركة �و 2 لال�شتثمار - ذ م م 

�ملكتب يف  �ملوؤجرة  ��شمها �عاله ب�شرورة �خالئها للعني  �ملذكور  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينبه 
تاريخ �ق�شاه 30 يوم من تاريخ ��شتالمها لهذ� �لن�شر و�شد�د ما ي�شتحق عليها من �يجار 
حتى �لخالء �لفعلي للمكتب خالل ��شبوع ويف حاله رف�ش �ملنذر �ليه �جابه طلب �ملالك 
فان �ملنذر �شوف ي�شطر لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه ورفع 
�لدعاوى �ليجارية  �مام مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�ش عن 

كل عطل �و �شرر وحتميلكم �مل�شاريف و�لر�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6537    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه /  نت �شتار لاللكرتونيات - �ش ذ م م  ، عنو�نها / منطقة �خلبي�شي - ديرة - �شارع �شالح 
�لدين - م�شتودع ملك - هالل �شامل بن طر�ف قطعة �ر�ش رقم )438-128( م�شتودع رقم 2 هاتف : 
6500339-050   - لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 
5% على �ن تكون �لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  183.750  درهم وذلك طبقا للزيادة 
�ملقررة وفقا لهيئة �لتنظيم �لعقاري وكذلك �لر�شوم �لد�ري��ة �لتي تقدر بن�شبة 5% = 9187.5 درهم 
من قيمة �ليجار �لجمالية و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها 
حقها ورفع �لدعوى �ملو�شوعيه �مام مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�ش عن 

كل عطل �و �شرر وحتميلكم م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27 �لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

�لعدد 12132 بتاريخ 2017/9/27

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24084 /2017
مطالبة مببلغ ) 226427.51 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية : �لهند 
2- �شركة / رويال د�ريف لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �بوظبي - �شارع حمد�ن /�شرق 8 - ق 6/

�لطابق 19/مكتب 16/�ملالك علي هامل خادم غيث �ل غيث �لقبي�شي - هاتف / 00971509339786 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
226427.51  درهم( ) مائتان و�شتة وع�شرون �لف و�ربعمائة و�شبعة وع�شرون ( وذلك خالل مدة �شبعة 
و�ملرهونة  �ليه  �ملنذر  �شيارة   بيع  �إج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  - و�ل  �لإع��الن  تاريخ هذ�  �ي��ام من 
�ملادة  لن�ش  طبقا   ) 69847/عمومي/�بوظبي/0   ( رق��م   ) ميت�شوبي�شي/روز�/�بي�ش/2015   ( للمنذر 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24085 /2017
مطالبة مببلغ ) 228078.68 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية : �لهند 
2- �شركة / �ل�شاطئ �لربونزي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية/م26-ق 

74/مكتب 50/�ملالك د�ئرة �شوؤون �لبلدية هاتف / 00971509339786 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
228078.68  درهم( ) مئتان وثمانية وع�شرون �لف وثمانية و�شبعون درهم وثمانية و�شتون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) ميت�شوبي�شي/روز�/�بي�ش/2015 ( رقم ) 72582/عمومي/�بوظبي/0 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24012 /2017
مطالبة مببلغ ) 36724.64 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�لإم���ار�ت  - 2-�شركة / �ليطايل   : �ل�شبلي - �جلن�شية  : 1- فهد ممد دروي�ش خمي�ش  �ليهم  �ملنذر 
لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - م�شفح �لتجارية / �ش 11 - ق 131 / مل رقم 3 / �ملالك �ل�شيد ممد 

عبد�لرحيم �ل�شيد عمر �لها�شمي وخديجه �ل�شيد عبد�لرحيم هاتف / 971509933330
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
36724.64  درهم( ) �شتة وثالثون �لف و�شبعمائة و�ربعة وع�شرون درهم و�لربعة و�شتون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/كورول/�بي�ش لوؤلوؤي/2014 ( رقم ) 44807/خ�شو�شي/�بوظبي/12 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
�ل�شيد/ ممد ر��شد �شامل عبد�هلل - �جلن�شية : �لإمار�ت -  وطلبا �لت�شديق على 
و�ل�شادرة من  �لتجاري مطعم مدينة �خلور  �ل�شم  مرر يت�شمن )تنازل(  يف 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 617421 �ل�شادر بتاريخ 
عبد  ممد  �ل�شيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة   2012/2/14
، �جلن�شية : بنغالدي�ش - ليكن معلوما للجميع  �لحاد ممد عبدو�ش �شاحيد 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية  

تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/1210 جتاري )جزئي(      

�ىل �ملحكوم عليه / 1- مطة �ل�شيم لغ�شيل �ل�شيار�ت ، 2- �شعيد م�شبح �شعيد �لكعبي / عجمان 
- م�شريف - �شارع �حلمر - فيال 49 - ت : 067487272/0504323334 

 نحيطكم علما  بانه بتاريخ : 2017/2/26 م 
قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 

:  بالز�م  �ملتحد - �ش م ع  بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري  �لعربي  �لبنك   : ل�شالح 
�لف  و�شبعني  مائة  درهم   170.188.27 مبلغ  �ملدعي  للبنك  بالت�شامن  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعي 
ومائة وثمانية وثمانني درهما و�شبعة وع�شرين فل�شا و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة حتى 
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك 
من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ 

حرر بتاريخ : 2017/9/12
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/229 )اإداري كلي(      
بناء على طلب �ملدعية / �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لأوقاف

عنو�نها / تنوب عنها �إد�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل 
�ىل �ملدعي عليه / �شريف �ي كي �بدوتي �يزهيكوتايل 

عنو�نه / ن�شر� 
�نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لد�رية �لكلية مبحكمة �بوظبي �لحتادية �لبتد�ئية 
بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 �شباحا من يوم 1 من �شهر 10 �شنة 2017 

وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك طرف مدعي عليه يف �لدعوى. 
حرر بتاريخ : 2017/9/20 

مرر �لإعالن : ممد ريا�ش  
عن / مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/251 )اإداري كلي(      
بناء على طلب �ملدعي / �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لأوقاف

عنو�نه / تنوب عنها �إد�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل 
�ىل �ملدعي عليه / علي بخيتان مفرح علي �لحبابي / ب�شفته مالك كافترييا 

جولف برجر  - عنو�نه / ن�شر� 
�نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لد�رية �لكلية مبحكمة �بوظبي �ملدنية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 من يوم 3 من �شهر 

10 �شنة 2017  وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2017/9/20 

 رئي�س قلم الكتاب 

 االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية      
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   يف  الدعوى 2017/1371  جتاري كلي    

�خلبري �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي :  نور بنك )م�شاهمة عامة( )�شابقا - بنك نور �ل�شالمي - �ش م ع( 

�ملدعي عليهم / ملتي لينك �شتار  للتجارة - �ش ذ م م ونيهاز دو�شا وفادي �شومل  
مت ندبنا خبري م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من نور بنك )م�شاهمة عامة( )�شابقا 
- بنك نور �ل�شالمي - �ش م ع(  �شد ملتي لينك �شتار  للتجارة - �ش ذ م م ونيهاز دو�شا وفادي 
�شومل   وعليه ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر 
مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2  يف متام �ل�شاعة 00 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم  ، ويرجى منكم �ح�شار كافة  : 10 �شباحا 
 -  17B1 : لالجتماع   - دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ش : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
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يف  الدعوى 2017/1380  جتاري جزئي   

�شد �ملدعي عليه : ممد ر�شو�ن ممد �شديق   
�ملقامة من  : بنك �م �لقيوين �لوطني 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم  2017/1380  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�شور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�شو�ش  م   1992 ل�شنة  �لثبات  قانون 
�ملو�شح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �لحد  �ملو�فق 2017/10/1  يف متام �ل�شاعة 30 : 11 �شباحا ، ويرجى منكم 

�ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
��شم �ل�شركة : روكي اجري لتجارة ال�صمدة الع�صوية - �ض ذ م م

�لعنو�ن : مكتب رقم 909 - ملك �شعيد عبد�هلل �ملهريي - �لق�شي�ش - �ل�شكل �لقانوين : 
ذ�ت م�شوؤولية مدودة. رقم �لرخ�شة : 763162  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1239663 
�ل��ت��اأ���ش��ري يف �ل�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر ماكم دبي بتاريخ 
2017/9/10  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل ماكم دبي بتاريخ  2017/9/10  وعلى من لديه 
�أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق 
 ، �لرقة   - دي��رة   - ث��اين  �آل  �حمد  بن  �ل�شيخ من�شور  : مكتب ملك  �لعنو�ن  احل�صابات  
�لهاتف : 2219920-04 ،  �لفاك�ش : 2219934-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : بي�صفول ووترز لل�صحن - �ض ذ م م 
�ل�شكل   - ز�ي��د  �ل�شيخ   - بردبي   -  2 �ملدينة  ب��رج  رق��م 1602 ملك  :  مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد بال�شجل  �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية م��دودة. رقم �لرخ�شة : 661788  رقم 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1085675 �لتجاري: 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت 
�لعدل ماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق  بتاريخ 2017/8/22   دبي  ق��ر�ر ماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2017/8/22 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني �صوريندرا مان�صنكر جو�صي )حما�صبون قانونيون( �لعنو�ن :  مكتب رقم 
- هاتف  2727057-04 فاك�ش:  �ملرقبات   - بو�شت لال�شتثمار�ت  �شركة  501 - ملك 
2715096-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات  
 �لعنو�ن : مكتب ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة ، �لهاتف : 04-2219920 ،  
�لفاك�ش : 2219934-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
ال�صمدة  لتجارة  اجري  روكي  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد 
بتاريخ 2017/9/10  ق��ر�ر ماكم دبي  الع�صوية - �ض ذ م م  وذل��ك مبوجب 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل ماكم دبي بتاريخ 2017/9/10  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�صوريندرا مان�صنكر جو�صي )حما�صبون قانونيون( 
هاتف    - �ملرقبات   - لال�شتثمار�ت  بو�شت  �شركة  ملك   -  501 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
2727057-04 فاك�ش: 2715096-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
ووترز  بي�صفول  لت�شفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
بتاريخ 2017/8/22  دب��ي  ق��ر�ر ماكم  م  وذل��ك مبوجب  لل�صحن - �ض ذ م 
بتاريخ 2017/8/22 وعلى من لديه  �لعدل ماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6524   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : مطبعة برميري - �ش ذ م م 

ر�أ���ش �خليمة �لوطني - �ش م ع  جئنا مبوجب هذ� �لن��ذ�ر �لعديل ننذركم  �ملنذر بنك  بوكالتنا عن 
بوجوب �شد�دكم �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة مبلغ وقدره / 4.775.978.40 / 
درهم )�ربعة ماليني و�شبع مائة وخم�شة و�شبيعن �لف وت�شع مائة وثمانية و�شبعني درهم و�ربعني 
�ل�شناعات  " �شركة  م" و  م  ذ   - روي��ال  "مطبعة  ذم��ة   �ملرت�شدة يف  �ملديونية  قيمة  فل�ش( )مو�شوع 
�ملطبعية و�ملكتبية - ذ م م" ( وذلك يف غ�شون �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن بالن�شر ، و�ل �شن�شطر 
��شفني �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �جتاهكم ، ومطالبتكم ق�شايا بالت�شامن و�لتكافل مع 
�ملدين ب�شد�دكما قيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكما �ي�شا بتعوي�ش �لبنك �ملنذر عن كافة �ل�شر�ر �لتي 
�لقانونية  بالفائدة  �لز�مكم  مع   ، �ملبلغ  ه��ذ�  لقيمة  �شد�دكم  عن  و�متناعكم  تعنتكم  ج��ر�ء  تكبدها 
لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاقه وحتى متام �شد�ده بال�شافة �ىل حتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �ملرتتبة عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6526   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : �أحمد عبد�هلل ح�شن �لبناي 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع  جئنا مبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل 
ننذركم بوجوب �شد�دكم �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة مبلغ وقدره 
�لف و�شبعمائة وت�شعة  / 1.321.779.02 / دره��م ) مليون وث��الث مائة وو�ح��د وع�شرون 
و�شبعني درهم و�ثنان فل�ش(  خالل مهلة �شبعة �يام من تاريخ �لإعالن هذ� �لنذ�ر بالن�شر 
و�ل �شن�شطر �آ�شفني للجوء �ىل �لق�شاء �ملخت�ش للز�مكم ب�شد�د هذ� �ملبلغ بال�شافة �ىل 
�لرباح �لقانونية �ل�شافية �ملرتتبة و�تعاب �ملحاماة و�مل�شاريف متحفظني كامل �لتحفظ 
�مالككم  على  �حلجز  �ىل  و�شول  �عمالكم  نتيجة  و�ل�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن 

حت�شيال لالمو�ل �ملطالب بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6527   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : ح�شني �شفر علي خطريان 

�لعديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ع  جئنا مبوجب  م  ���ش   - �لوطني  ر�أ����ش �خليمة  بنك  �مل��ن��ذر  ع��ن  بوكالتنا 
 / وق��دره  مبلغ  �مل��ن��ذرة  مع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�دكم  بوجوب  ننذركم 
�لف وثالث مائة وخم�شة وت�شعني  1.691.395.78 / درهم ) مليون و�شتمائة وو�ح��د وت�شعني 
درهم وثمانية و�شبعني فل�ش ( وذلك يف مدة �ق�شاها 30 يوم )ثالثني يوم( من تاريخ �إعالن هذ� 
�لنذ�ر بالن�شر ، و�ل �شن�شطر ��شفني  �للجوء �ىل �لق�شاء لخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع 
ملكية �لعقار �ملرهون ذ�ت �لبيانات : باإمارة دبي -  �لعقار رقم 1601 - �ر�ش رقم 18 - �لطابق رقم 
16 - �ملبنى رقم 1 - ��شم �ملبنى : مو�شيال - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة - نوع �لعقار : �شقة �شكنية 
- م�شاحة : 1416 قدم مربع ، وبيعه ل�شالح �لبنك عمال باأحكام �ملادتني  25.24 من �لقانون رقم 

14 ل�شنة  2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6525   

�ملنذر: بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع 
�ملنذر �ليها : خلفان �شليمان ممد �ملوح ظنحاين 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع  جئنا مبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل 
ننذركم بوجوب �شد�دكم �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع �ملنذرة مبلغ وقدره 
�لف و�شت مائة وو�ح��د و�شبعني درهم  و�ربعني  و�ربعة  / 1.044.671.11 / درهم )مليون 
و�حدى ع�شر فل�ش(  خالل مهلة �شبعة �يام من تاريخ تبلغكم  هذ� �لإع��الن  بالن�شر و�ل 
�ىل  بال�شافة  �ملبلغ  ه��ذ�  ب�شد�د  للز�مكم  �ملخت�ش  �لق�شاء  �ىل  للجوء  �آ�شفني  �شن�شطر 
�لفو�ئد �لقانونية �ل�شافية �ملرتتبة و�تعاب �ملحاماة و�مل�شاريف متحفظني كامل �لتحفظ 
�مالككم  على  �حلجز  �ىل  و�شول  �عمالكم  نتيجة  و�ل�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن 

حت�شيال لالمو�ل �ملطالب بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإخطار عديل بالن�سر
رقم 2017/6521   

�ملخطر /  علي �شعيد جمعة �لبو�ردي 
بوكالة �ملحامي / يو�شف ممد ح�شن  �لبحر 

�ملخطر �ليها : دلتا لتجارة قطع غيار �ل�شفن  - �ش ذ م م  )جمهول مل �لقامة(
من  �ع��ت��ب��ار�  يوما   30 م��دة  وميهلها  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  مبوجب  �ليها  �ملخطر  يخطر  �ملخطر  �ن 
تاريخ تبلغها بهذ� �لخطار ب�شد�د بدل �ليجار �مل�شتحق مبوجب �ل�شيك �ملرجتع رقم 768171 
�مل�شحوب علىبنك ر�أ�ش �خليمة �ملوؤرخ 2016/6/10 �لبالغ 7125 درهم عن �لفرتة من 2016/7/6 
بدل  و�شد�د   2017/1/5 يف  �ملنتهي  �ليجار  عقد  جتديد  لغر�ش  و�ملر�جعة   2017/1/5 ولغاية 
�ليجار �مل�شتحق عنه ، وبحالف ذلك فان �ملخطر �شيكون م�شطر� �ىل �شلوك �لقنو�ت �لقانونية 
للمطالبة بالز�مكم باخالء �لعني �ملوؤجرة بال�شافة �ىل �لز�مكم ببدل �ليجار �مل�شتحق وحتى 

تاريخ �لخالء �لفعلي بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6473   

�ملنذر : �شانافاز �شريوفاجنوت - هندي �جلن�شية 
 ، �إم��ارة دب��ي - بردبي - منطقة جبل علي - �ملنطقة �ل�شناعية رق��م 1  �لعنو�ن / 

مطعم رحب �ملدينة �لهاتف �ملتحرك : 0567503570 
�ملنذر �ليه / ع�شيف موكامكندي - هندي �جلن�شية 

�إم��ارة �بوظبي - منطقة م�شفح - �ل�شعبية - مقابل دملا مول ، مطعم  �لعنو�ن / 
بيكنك ، �لهاتف �ملتحرك : 0559305988 

�ملو�شوع / �شيغة �إعالن بالن�شر بالنذ�ر رقم )2017/1/193607( 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ 48000 درهم يف موعد �ق�شاه خم�شة �يام 

من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإعالن  بالن�سر

رقم 2017/6495   
�ملنذر: �شكندر حميد خان عبد�حلميد خان 
�ملنذر �ليه / �بر�هيم عي�شى �بر�هيم لوتاه 

�ملو�شوع / ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )450.000(  
�ي��ام من  �ق�شاها خم�شة  ف��رتة  �ل��ف دره��م خ��الل  �ربعمائة وخم�شون 
�لقانونية  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت  ، و�ل �شوف ي�شطر  �لن�شر  تاريخ 
�شدك فيها �قامة دعوى ق�شائية و��شت�شد�ر �مر �لأد�ء ، مع حتميل 

�ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/16530    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه / مركز �بن �لهيثم �لطبي  -  عنو�نها / منطقة �لكر�مة - بناية ملك - هالل �شامل بن 

طر�ف - �شارع زعبيل مكتب 113  مقابل مكتب بريد �لكر�مة 
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زي��ادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 5% على �ن تكون 
�لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  78524  درهم وذلك طبقا للزيادة �ملقررة وفقا لهيئة 
و�ل  �لجمالية  �ليجار  قيمة  من   %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري��ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم 
�شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى �ملو�شوعيه 
وحتميلكم  �شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام 

م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6529    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه / مالتي �شتار للمقاولت - �ش ذ م م ، عنو�نها : منطقة �لكر�مة - بناية ملك - هالل �شامل بن 
طر�ف - �شارع  �لكر�مة قطعة رقم منطقة �لكر�مة- بناية ملك - هالل �شامل بن طر�ف �شارع �لكر�مة 
 قطعة �ر�ش رقم 0334-18 مل  رقم 6 - يوجد ��شفل �لبناية مل مالتي �شتار للمقاولت : 050-6243461

تكون  �ن  10 % على  بن�شبة  �ملوؤجرة  �لوحدة  زي��ادة  برغبتها يف  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة تخطر  فان    -: لذلك 
�لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  52.668  درهم وذلك طبقا للزيادة �ملقررة وفقا لهيئة 
�لتنظيم �لعقاري وكذلك �لر�شوم �لد�رية �لتي تقدر بن�شبة 5% من قيمة �ليجار �لجمالية و�ل �شت�شطر 
�م��ام مركز  �ملو�شوعيه  �لدعوى  ورف��ع  لها حقها  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �ملنذرة لتخاذ 
ف�ش �ملنازعات �ليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�ش عن كل عطل �و �شرر وحتميلكم م�شاريف ور�شوم 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6528    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : هالل �شامل بن طر�ف 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه /  �مل�شفوت لالعمال �ملعدنية - �ش ذ م م ، عنو�نها / منطقة �لعوير - حر�ج ملك - هالل 

�شامل بن طر�ف قطعة �ر�ش رقم )0279-612( حر�ج ب�شارع �لعوير رقم B2 - هاتف 050-6446125
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 20% على �ن تكون 
�ملقررة وفقا  للزيادة  وذل��ك طبقا  دره��م  وق��دره  109.771   �لكاملة مبلغ  �ل�شنوية  �لقيمة �ليجارية 
�ليجار  قيمة  من   5489  =  %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري���ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم  لهيئة 
�لجمالية و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى 
�شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام  �ملو�شوعيه 

وحتميلكم م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6532    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه / عبا�ش قا�شم مهيمن 

عنو�نها / �لعوير - �شارع �لعوير جر�ج رقم 1 �ر�ش رقم 6120279-هاتف 050-6966598  
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 20 % على �ن تكون 
�لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  228.000  درهم وذلك طبقا للزيادة �ملقررة وفقا لهيئة 
و�ل  �لجمالية  �ليجار  قيمة  من   %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري��ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم 
�شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى �ملو�شوعيه 
وحتميلكم  �شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام 

م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6531    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه /  �دم للنقل �لربي �لعام - �ش ذ م م 

عنو�نها / �لعوير - �شارع �لعوير جر�ج A2 �ر�ش رقم 6120279  - هاتف : 050-6966598 
لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 20% على �ن تكون 
�ملقررة وفقا  للزيادة  وذل��ك طبقا  دره��م  وق��دره  109.771   �لكاملة مبلغ  �ل�شنوية  �لقيمة �ليجارية 
�ليجار  قيمة  من   5489  =  %5 بن�شبة  تقدر  �لتي  �لد�ري���ة  �لر�شوم  وكذلك  �لعقاري  �لتنظيم  لهيئة 
�لجمالية و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ورفع �لدعوى 
�شرر  �و  عطل  كل  عن  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  بدبي  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  �م��ام  �ملو�شوعيه 

وحتميلكم م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6536    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل لخالء �لعني �ملوؤجرة ودفع ما ي�شتحق من �ليجار حتى 
�لخالء �لفعلي  

�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
 �ملنذر �ليها : �شركة �و 2 لال�شتثمار - ذ م م 

�ملكتب يف  �ملوؤجرة  ��شمها �عاله ب�شرورة �خالئها للعني  �ملذكور  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينبه 
تاريخ �ق�شاه 30 يوم من تاريخ ��شتالمها لهذ� �لن�شر و�شد�د ما ي�شتحق عليها من �يجار 
حتى �لخالء �لفعلي للمكتب خالل ��شبوع ويف حاله رف�ش �ملنذر �ليه �جابه طلب �ملالك 
فان �ملنذر �شوف ي�شطر لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه ورفع 
�لدعاوى �ليجارية  �مام مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�ش عن 

كل عطل �و �شرر وحتميلكم �مل�شاريف و�لر�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6537    

�ملو�شوع :- �نذ�ر عديل بتجديد عقد �ليجار وزيادة �لقيمة �ليجارية 
�ملنذر : موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 

عنو�نها دبي - �شارع  �ل�شيخ ز�يد - منطقة �لو�شل - بناية ملك موؤ�ش�شة ند �ل�شبا �لعقارية 
�ملنذر �ليه /  نت �شتار لاللكرتونيات - �ش ذ م م  ، عنو�نها / منطقة �خلبي�شي - ديرة - �شارع �شالح 
�لدين - م�شتودع ملك - هالل �شامل بن طر�ف قطعة �ر�ش رقم )438-128( م�شتودع رقم 2 هاتف : 
6500339-050   - لذلك :-  فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها برغبتها يف زيادة �لوحدة �ملوؤجرة بن�شبة 
5% على �ن تكون �لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �لكاملة مبلغ وقدره  183.750  درهم وذلك طبقا للزيادة 
�ملقررة وفقا لهيئة �لتنظيم �لعقاري وكذلك �لر�شوم �لد�ري��ة �لتي تقدر بن�شبة 5% = 9187.5 درهم 
من قيمة �ليجار �لجمالية و�ل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها 
حقها ورفع �لدعوى �ملو�شوعيه �مام مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية بدبي و�ملطالبة بالتعوي�ش عن 

كل عطل �و �شرر وحتميلكم م�شاريف ور�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

 681  مليون درهم 
ت�ضرفات العقارات يف دبي

•• دبى-وام:

حققت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لر��شي و�لمالك يف دبي �كرث من 
681 مليون درهم حيث �شهدت �لد�ئرة �م�ش ت�شجيل 257 مبايعة بقيمة 
556 مليون درهم، منها 44 مبايعة لالأر��شي بقيمة 239 مليون درهم 

و 213 مبايعة لل�شقق و �لفلل بقيمة 317 مليون درهم.
و جاءت �أهم مبايعات �لأر��شي بقيمة 43 مليون درهم فى منطقة �لورقاء 
41 مليون درهم فى منطقة �لرب�شاء �لوىل  �لوىل تليها مبايعة بقيمة 

تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة �لثنيه �لأوىل.
و ت�شدرت منطقة �ليفره 2 �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �شجلت 23 
 2 بت�شجيلها   3 �ليفره  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   29 بقيمة  مبايعة 
مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم وثالثة يف �ملمزر بت�شجيلها 2 مبايعة بقيمة 
20 مليون درهم. �أما فيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و �لفلل فقد جاءت 
مبايعة بقيمة 16 مليون درهم مبنطقة نخلة جمري� كاأهم �ملبايعات تلتها 
مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم فى منطقة �لو�شل و �أخري� مبايعة بقيمة 
6 ماليني دره��م فى منطقة مر�شى دب��ي. و ت�شدرت منطقة مر�شى دبي 
�ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و �لفلل �إذ �شجلت 31 مبايعة بقيمة 
69 مليون درهم وتلتها منطقة �ليالي�ش 2 بت�شجيلها26 مبايعة بقيمة 
31 مليون درهم وثالثة فى مدينة �ملطار بت�شجيلها 17 مبايعة بقيمة 7 
درهم منها  125 مليون  �لرهونات قيمة قدرها  دره��م. و�شجلت  ماليني 
بقيمة  و�شقق  33 رهن فلل  و  دره��م  75 مليون  بقيمة  �أر��شي  29 رهن 
50 مليون درهم، و كان �أهمها مبنطقة �لثنيه �خلام�شة بقيمة 12 مليون 

درهم و�أخرى فى منطقة معي�شم �لأول بقيمة 11 مليون درهم.

تكرمي 14 موؤ�ض�ضة حا�ضلة على عالمة 
غرفة دبي للم�ضوؤولية الجتماعية

•• دبي-وام:

كرمت غرفة جتارة و�شناعة دبي 14 �شركة وموؤ�ش�شة ح�شلت على عالمة 
للموؤ�ش�شات وذلك خالل حفل نظمته  �لجتماعية  للم�شوؤولية  دبي  غرفة 
�م�ش يف مقرها لإبر�ز ريادة هذه �ل�شركات يف جمال �مل�شوؤولية �لجتماعية 
للموؤ�ش�شات و�ل�شتد�مة يف ن�شاطاتها و�أماكن عملها لي�شل عدد �لعالمات 

�ملمنوحة �إىل 272 منذ �إطالق �ملبادرة يف عام 2010.
وتوزعت �ل�شركات �لتي كرمت يف حفل �ليوم ح�شب عدد مر�ت �حل�شول على 
عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية �لجتماعية للموؤ�ش�شات حيث ح�شل عليها 
�لتخ�ش�شي  �شي  �م  �ن  و م�شت�شفى  �إن�شيجنيا  �لطاير  �شركة  �لأوىل  للمرة 
و جممع دبي لال�شتثمار و �إك�شرب�ش موين يف حني ح�شلت �شركة �ل�شعفار 
للمقاولت �لعامة و جمموعة �شينتينا و د�ر �لتوريق و دل�شكو و �آر ��ش �يه 

للخدمات �للوج�شتية RSA Logistics على �لعالمة للمرة �لثانية.
�شركة  ح�شلت  حني  يف  �لثالثة  للمرة  �لعالمة  على  هوتيلز  ت��امي  وح�شل 
هوريكا للتجارة على �لعالمة للمرة �لر�بعة وح�شلت كذلك كل من �شيك�ش 
كون�شرتكت و تعاونية �لحتاد على �لعالمة للمرة �خلام�شة وح�شلت �شركة 
�لإمار�ت  غ��از  ح�شل  حني  يف  �ل�شاد�شة  للمرة  �لعالمة  على  كابيتال  �ل��ن 
�ل�شركات  ت��ك��رمي  حفل  �فتتاحه  وخ���الل  �ل�شابعة.  للمرة  �ل��ع��الم��ة  على 
�حلا�شلة على عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية �لجتماعية للموؤ�ش�شات قال 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة دبي  �شعادة ماجد �شيف �لغرير رئي�ش جمل�ش 
و�مللتزمة مب�شوؤوليتها  �لر�ئدة  بال�شركات  �لتعريف  ت�شاعد يف  �لعالمة  �إن 

�ملجتمعية وت�شكل حافز� لل�شركات �لأخرى لل�شري على هذ� �لنهج.
ولفت �لغرير �إىل �أنه خالل �ل�شنو�ت �لأخرية و�إثر �لنجاح �لكبري للعالمة 
بتطوير ممار�شاتها  �لإم���ار�ت���ي  �لأع��م��ال  م��ن جمتمع  �أك���رب  �ه��ت��م��ام  ب��رز 
�إىل  م�شري�  و�ملجتمع  للبيئة  �شديقة  ممار�شات  �إىل  وحتويلها  �ملجتمعية 
تفيد جمتمع  �لتي  �مل�شتد�مة  للممار�شات  قوية  �أ�ش�شا  �لعالمة و�شعت  �ن 
�لأعمال معترب� كذلك �أن �لعالمة ت�شاعد �ل�شركات على تقييم ومر�جعة 

خطو�ت و��شرت�تيجية �لأعمال �مل�شوؤولة �ملطبقة د�خل �ل�شركات.
و�أ�شاف �شعادته �أن �لغرفة قامت �ليوم بتكرمي 14 �شركة وموؤ�ش�شة ح�شلت 
على عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية �لجتماعية للموؤ�ش�شات لفتا �أنه مت منح 
272 عالمة �إىل �ل�شركات منذ �إطالق �ملبادرة يف عام 2010 موؤكد� على 
ممار�شاتها  فعالية  من  �لتاأكد  على  �ل�شركات  م�شاعدة  يف  �لعالمة  �أهمية 
دبي  غرفة  عالمة  �أن  دب��ي  غرفة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  و�ع��ت��رب  �مل�شوؤولة. 
لدعم  �لغرفة  ن�شاطات  �شمن  تاأتي  للموؤ�ش�شات  �لجتماعية  للم�شوؤولية 
وتعزيز مبادرة عام �خلري حيث �ن �أحد �أبرز �ملحاور لعام �خلري هي تر�شيخ 
�لعالمة  �أن  معترب�  �خل��ا���ش  �لقطاع  موؤ�ش�شات  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
ت�شاعد يف �لتعريف بال�شركات �لر�ئدة و�مللتزمة مب�شوؤوليتها �ملجتمعية يف 

�ملنطقة وتعزز من �شمعة �ل�شركات يف �ل�شوق وبيئة �لعمل.
وعرب �ملكرمون عن تقديرهم حل�شولهم على عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية 
�إياها حافز� لهم على تعزيز ن�شاطاتهم  �لجتماعية للموؤ�ش�شات معتربين 
وحت�شني �شمعتهم يف �ل�شوق باعتبارهم من رو�د �ل�شركات يف �لدولة �ملطبقة 

لأف�شل �ملمار�شات �مل�شوؤولة و�مل�شتد�مة.
للم�شوؤولية  دب����ي  غ���رف���ة  ع���الم���ة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ة  �ل�����ش��رك��ات  و�أج���م���ع���ت 
وموؤ�ش�شاتهم  �شركاتهم  �شاعدت  �لعالمة  �أن  على  للموؤ�ش�شات  �لجتماعية 
�ملطبقة  �مل�شوؤولة  �لأع��م��ال  و��شرت�تيجية  خطو�ت  ومر�جعة  تقييم  على 
كموؤ�ش�شة  �ل�شوق  يف  �ل�شركة  �شمعة  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شركات  د�خ��ل 

م�شوؤولة وم�شتد�مة.

فالي دبي ت�ضري رحالتها 
اإىل بودغوريت�ضا اأول نوفمرب

•• دبى-وام: 

ت�شري فالي دبي رحالتها �إىل عا�شمة جمهورية �جلبل �ل�شود بودغوريت�شا 
�عتبار� من �لأول من نوفمرب �ملقبل بو�قع رحلتني يوميا. و من �ملقرر �أن 
تنطلق �لرحلة من دبي �إىل �لعا�شمة �لبو�شنية �شر�ييفو �لتي تعد �إحدى 
�لوجهات �ل�شياحية على �شبكة فالي دبي قبل �أن ت�شتاأنف �إىل بودغوريت�شا. 
�أوروبا  و�شرق  و�شط  يف  دب��ي  ف��الي  �شبكة  �إىل  بودغوريت�شا  تن�شم  وبذلك 
و�لتي ت�شمل بلغر�د وبوخار�شت وبر�غ و�شكوبي و�شر�ييفو و�شوفيا و�شتكون 
�إىل  مبا�شرة  رح��الت  توفر  �لتي  �لوحيدة  �لم��ار�ت��ي��ة  �لناقلة  دب��ي  ف��الي 
ياأتي   : دب��ي  ف��الي  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �لغيث  ق��ال غيث  و  بودغوريت�شا. 
�طالق رحالتنا �إىل بودغوريت�شا تاأكيد� على �لتز�منا بتوفري خيار�ت �أو�شع 
�أن �لطلب كان  �إىل  ��شتك�شاف �جلبل �لأ�شود .. م�شري�  مل�شافرينا لزيارة و 

قويا على رحالتنا �ل�شيفية �إىل مدينة تيفات كوجهة �شياحية بارزة .

هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي بال�صارقة تنظم جولة ترويجية يف ال�صني

املدفع: 27 % ن�ضبة زيادة النزلء ال�ضينيني يف من�ضاآت ال�ضارقة الفندقية خالل الن�ضف الأول 

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
�ل�شوق  ت��روي��ج��ي��ة يف  ب��ال�����ش��ارق��ة ج��ول��ة 
�ل�����ش��ي��ن��ي، و�ل������ذي ي��ع��د م���ن م���ن �أك���رب 
�لأ�شو�ق يف منطقتي �شرق �آ�شيا وجنوب 
ح�شورها  �ل�شارقة  وت�شجل  �آ�شيا.  �شرق 
يف �ل�����ش��ني م���ن خ����الل ه����ذه �جل����ولت 
��شتقطاب  يف  �ل�شابقة  جناحاتها  لتعزز 
�لدوليني  و�ل�شياح  �ل��ت��ج��ارة  م��ن  �مل��زي��د 

من منطقة �شرق وجنوب �آ�شيا. 
�شبتمرب   11 يف  �جل����ول����ة  و�ن���ط���ل���ق���ت 
�جل����اري و����ش��ت��م��رت ل��غ��اي��ة �ل���� 15 من 
�ل�����ش��ه��ر ن��ف�����ش��ه وت�����ش��م��ن��ت ور������ش عمل 
ب��ك��ني، ومدينة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ول���ق���اء�ت يف 
�ل�شيني،  �ل��و���ش��ط  م���دن  �أك���رب  ووه�����ان، 
�لتجارية  �لعا�شمة  غ���و�ن���زو،  وم��دي��ن��ة 
و�ل�شياحية جلنوب �ل�شني، ما من �شاأنه 
يف  �لهيئة  جلهود  قوية  دفعة  يعطي  �أن 

�لو�شول �إىل كافة �ملناطق �ل�شينية . 
لتعزز  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  م�شاركة  وت��اأت��ي 
�ل�شارقة  تبو�أتها  �لتي  �ملتقدمة  �ملكانة 
وتعزز  �لعاملية،  �ل�شياحة  خ��ارط��ة  على 
�ل�شائح  ل��دى  مف�شلة  كوجهة  مكانتها 

خ�شو�شاً،  و�ل�شيني  عموماً  �لآ���ش��ي��وي 
ت��وؤك��ده �لأرق�����ام �لر�شمية  �ل���ذي  �لأم����ر 
�إىل  ت�شري  و�ل��ت��ي  �لهيئة  على  �ل�����ش��ادرة 
منو ن�شبة �ل�شياح �ل�شينيني �لذين ز�رو� 
�لعام  �لأول من  �لن�شف  �لإم���ارة خ��الل 
�جلاري، حيث �شجلت �ملن�شاآت �لفندقية 
�لنزلء  ب��ع��دد   27% زي�����ادة  ب����الإم����ارة 
�ل�شينيني �لذين و�شل عددهم 62 �ألف 
نزيل خالل  �أل��ف   49 نزيل مقارنة مع 

�لن�شف �لأول من �لعام 2016.
قال  �جلولة،  له حول هذه  ت�شريٍح  ويف 
هيئة  رئي�ش  �ملدفع،  جا�شم  خالد  �شعادة 
بال�شارقة:  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء 
يف  �لرتويجية  �جل��ول��ة  ه��ذه  تنظيم  �إن 
�لهيئة  �أجندة  �شمن  تاأتي  �لتي  �ل�شني 
لتنظيم جولت ترويجية وور�ش عمل يف 
و�مل�شاركات يف معار�ش  �لعاملية  �لأ�شو�ق 
��شرت�تيجية  هو جزء من خطة  دولية، 

�شريحة  �أك��رب  على  �حل�شول  ت�شتهدف 
وت�شاهم  �لدوليني،  �ل�شياح  من  ممكنة 
�لقطاع  م�شتجد�ت  ب��اآخ��ر  �لتعريف  يف 
�ل�شياحي بالإمارة وتعزيز مكانة �لإمارة 

يف كربى �لأ�شو�ق و�ملدن . 
�لهيئة يف  �أن  �إىل  �مل��دف��ع  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت 
�إىل  ت�شعى  �خلارجية  م�شاركاتها  جميع 
تقدمه من  ما  روؤيتها يف كل  ��شتح�شار 
و�ملتمثلة  �ل�شياحية  ملنتجاتها  ع��ر���ش 
�لوجهة  �أن��ه��ا  على  لل�شارقة  ب��ال��رتوي��ج 
�ملنطقة  يف  �لأم��ث��ل  �لعائلية  �ل�شياحية 
و�ل���ع���امل م���ن ج��ه��ة، وم���ن ج��ه��ة �أخ���رى 
�لدوليني  �ل�شياح  ��شتقطاب  �لعمل على 
�لإن�شانية  �مل����ق����وم����ات  �إىل  �����ش���ت���ن���اد�ً 
و�لرتفيهية  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�حل�����ش��اري��ة 
�لتي حتفل بها �لإمارة ول �أدل على ذلك 
من �ختيارها �ملتكرر من قبل �ملوؤ�ش�شات 
و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة لعدد 
�ختيارها  مت  فقد  �لعاملية،  �لأل��ق��اب  من 
وعا�شمة  �ل��ع��رب��ي��ة،  للثقافة  كعا�شمة 
لل�شياحة  وعا�شمة  �لإ�شالمية،  للثقافة 
�لعربية،  لل�شحافة  وعا�شمة  �لعربية، 
�لإن�شاين  ح�����ش��وره��ا  ب���ذل���ك  ل��ت�����ش��ج��ل 

و�حل�شاري �ملوؤثر �إقليمياً وعاملياً. 

ور���ش عمل  ه��ذ� وت�شمنت �جلولة عقد 
ول����ق����اء�ت م��ب��ا���ش��رة م���ع ك����ربى وك����الت 
مت  ح��ي��ث  �ل�شينية،  و�ل�����ش��ف��ر  �ل�شياحة 
�لتعرف عن كثب حول �حتياجات �شوق 
ت�شليط  وم����اول����ة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل�����ش��ف��ر 
�ل�����ش��وء على �أه���م ع��و�م��ل �جل���ذب �لتي 
�ل�شياح  م��ن  متز�يدة  �أع����د�د�ً  ت�شتقطب 

�ل�شينيني. 
�ملعر�ش  �مل�����ش��ارك يف  �لهيئة  وف��د  و���ش��ّم 
و�ملوؤ�ش�شات  �لفعاليات  �أه��م  عن  ممثلني 
�ل�شارقة  �إم��ارة  يف  و�لفندقية  �ل�شياحية 
مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  ج�شور  مل��د  وذل��ك 
�لعمالء �ملحتملني يف �ل�شوق �ل�شينية. 

�لهيئة  م�شاركات  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جتدر 
يف  �ل�شياحية  و�مل���وؤمت���ر�ت  �مل��ع��ار���ش  يف 
ك��ث��اف��ة ملحوظة  ���ش��ه��دت  ق���د  �ل�����ش��ني 
جرى  حيث  �ل�شابقة،  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل 
جائزة  على  للمناف�شة  �لهيئة  تر�شيح 
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وذلك نظر�ً لإ�شهاماتها �لن�شطة يف �شوق 
�ل�شياحة �ل�شيني من فعاليات و�أن�شطة 
ترويجية وور�ش عمل وجولت تعريفية 

وترويجية.

دبي الأوىل عامليا يف حجم اإنفاق الزائرين واأبوظبي اأ�ضرع املدن منوا يف ال�ضرق الأو�ضط واإفريقيا

فندق باب الق�ضر ي�ضت�ضيف املنتدى الإماراتي-العراقي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملنتدى  ف���ع���ال���ي���ات  �ل��ق�����ش��ر  ب�����اب  ف���ن���دق  ����ش��ت�����ش��اف 
�لإمار�تي-�لعر�قي للتجارة و �ل�شتثمار بتنظيم وز�رة 
�لقت�شاد بالتعاون مع غرفة جتارة و �شناعة �أبوظبي 
�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�ش  معايل  بح�شور 
وزي����ر �لق��ت�����ش��اد ، و م��ع��ايل م��م��د �ل�����ش��ود�ين وزير 
�ل�شناعة و �ملعادن �لعر�قي، و�شعادة عبد �هلل �آل �شالح 
و  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة  ل�����ش��وؤون  �لقت�شاد  وز�رة  وك��ي��ل 
�ل�شناعة ، و �شعادة ممد ثاين مر�شد �لرميثي رئي�ش 
�حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة بالدولة رئي�ش جمل�ش 
جمعة  �شعادة  و  �أبوظبي،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لقت�شاد  وز�رة  وكيل  �لكيت  ممد 
جمل�ش  ن�شاأة  �ملنتدى  �شهد  وق��د  �خلارجية.   �لتجارة 
�أعمال م�شرتك يرتكز على رفع �لتعاون �لقت�شادي و 
�لتجاري و �ل�شتثماري بني �لبلدين ، و من �ملتوقع �أن 
�لقطاعات  يف  �لإمار�تية  �ل�شتثمار�ت  م�شاهمة  تلعب 
بناء  �إع���ادة  يف  دور�ً م��وري��اً  �ل��ع��ر�ق  يف  نفطية  �لغري 

�لقت�شاد �لعر�قي. 
�لت�شريفات  �إد�رة  �ل�شام�شي مدير  �ل�شيد مر�شد  وقال 
لفندق باب �لق�شر: ي�شرفنا ��شت�شافة فعاليات �ملنتدى 
يف  ون��اأم��ل  �ل�شتثمار  و  للتجارة  �لإم��ار�ت��ي-�ل��ع��ر�ق��ي 
جتارة  وغرفة  �لقت�شاد  وز�رة  مع  �لتعاون  من  �ملزيد 

و�شناعة �بوظبي .

جمل�ض ادارة امل�ضرف املركزي يعتمد م�ضروع 
نظام �ضركات التمويل بعد اإجراء التعديالت عليه

•• ابوظبي-وام:

�عتمد جمل�ش �إد�رة �مل�شرف �ملركزي يف �جتماع�ه �خلام�ش �م�ش قبل �لول 
برئا�ش��ة معايل خليف��ة ممد �لكندي، رئي�ش جمل�ش �لإد�رة ..م�شروع نظام 
�إجر�ء بع�ش �لتعديالت عليه.. كما ناق�ش ، م�شروع  �شركات �لتمويل بعد 
لإر�شاله  متهيد�ً  ب�شاأنه  �ل��الزم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت  و�تخذ  �لبنوك  حوكمة  نظام 
للبنوك �لعاملة يف �لدولة للت�شاور. وجاء �جتماع �ملجل�ش يف مق�ر �مل�شرف 
�ملرك�زي � �أبوظبي بح�شور معال�ي خالد جمعة �ملاجد، نائب رئي��ش جمل�ش 
�لإد�رة ومعايل مبارك ر��ش���د �ملن�شوري، �ملحاف�ظ، و�أ�شحاب �ل�ش�عادة �أع�شاء 
جمل��ش �لإد�رة: يون��ش حاجي �خلوري، خال�د �أحمد �لطاي��ر، خالد ممد 
�شامل بالعمى، وح�ش�ور كل من �شعادة مم�د عل�ي بن ز�يد �لفال�ش�ي، نائب 
كب�ار  من  وجمموع�ة  �ملحافظ  م�ش��اعد  �ل�شام�شي  ه��ادف  �ش��يف  �ملحاف�ظ، 
بتقرير �مل�شرف �ملركزي  �ملرك�زي. و�حيط �ملجل�ش علماً  موظفي �مل�شرف 
�لذي  و�لإح�����ش��اء  �لبحوث  د�ئ���رة  م��ن  �مل��ق��دم   2017 ل�شنة  �ل��ث��اين  للربع 
�ملحلّية،  �لقت�شادّية  �لتطور�ت  �ل��دول��ّي��ة،  �لقت�شادّية  �لتطور�ت  ي�شمل 
�لنقدي.  �إد�رة �لحتياطي  �مل�شرفّية،  �ل�ش�يولة  �ملايل،  �ل�ش�تقر�ر  موؤ�شر�ت 
َووجه بن�شره على موقع �مل�شرف �ملركزي �لإلكرتوين. و��ش�تعر�ش �ملجل��ش 
�لطلبات �ملقدمة من �لبنوك و�ملوؤ�ش�ش�ات �ملالّية �لأخرى �لعامل�ة يف �لدولة، 
و�لأنظمة  �لقانون  ح�شب  لل�شروط  �مل�ش�تكملة  �لطلبات  على  و�ف��ق  حيث 
ة بكل ن�شاط على حده. . وناق�ش مو�شوع �إعادة طباعة  �ملعمول بها و�خلا�شّ
كمّيات جديدة من بع�ش �لفئات �لنقدّية لتغطية �حتياجات �شنة 2018 
�لعمليات  ب��د�ئ��رة  ��ة  �خل��ا���شّ �ل�شالحيات  م�شفوفة  ناق�ش  و  �ل��ن��ق��د.  م��ن 

�مل�شرفّية و�أنظمة �لدفع، و�تخذ �لقر�ر�ت �لالزمة ب�شاأنها.

•• دبي-وام:

�لعام  ز�ئ���ر  م��ل��ي��ون   14،87 دب���ي  �إم����ارة  ��شتقبلت 
�مل���ا����ش���ي م���ع م���ع���دل من���و م��ت��وق��ع ب��ن�����ش��ب��ة 7،7% 
�شمن  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  على  لتحافظ   2017 للعام 
للم�شافرين  ��شتقطاباً  �لعامل  وجهات  �أب��رز  قائمة 
معدل  على  �أبوظبي  �إم��ارة  حافظت  فيما  �لدوليني 
عامي  %18،9 بني  بلغ  للزو�ر  �شنوي مركب  منو 
كاأ�شرع  �لأول  �مل��رك��ز  يف  وبقيت  و2016   2009
و�إفريقياً..  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  من��و�ً  �مل��دن 
وفقاً لنتائج �لن�شخة �لتا�شعة من موؤ�شر ما�شرتكارد 
دبي  .و��شتمرت  �ملق�شودة  �لعاملية  للمدن  �ل�شنوي 
�مل��دن �شمن فئة حجم  �ملركز �لأول بني  يف �حتالل 
�لإنفاق  حجم  بلغ  حيث  �لدوليني  �لز�ئرين  �إنفاق 
عام  يف  �أم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   28،50 �لإم�����ارة  يف 

.2016
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ك��اظ��م  ع�شام  وق���ال 
�ل�شياحة  قطاعي  �إّن  و�لتجاري  �ل�شياحي  للت�شويق 

و�ل�����ش��ف��ر م���ن �ل��ق��ط��اع��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �مل�����ش��اه��م��ة يف 
وفق  للمدينة  �ل��ق��وي  �لت�شنيف  و�أّن  دب��ي،  �قت�شاد 
لعام  �ملق�شودة  �لعاملية  للمدن  ما�شرتكارد  موؤ�شر 
بني  �ل�شر�كة  و�أه��ّم��ّي��ة  فاعلية  على  ي��وؤّك��د   2017
وحتقيق  �لنمو  لتحفيز  و�خل��ا���ش  �لعام  �لقطاعني 

�لزدهار .
و�أكد �ن دبي تو��شل جهودها للمحافظة على �ملكانة 
لة �شو�ء  �لتي و�شلت �إليها، باعتبارها �لوجهة �ملف�شّ
للقادمني �إليها بهدف �لعمل �أو �ل�شتجمام لفتا �ىل 
�نه مع �فتتاح م�شاريع ترفيهية ر�ئدة على م�شتوى 
�إم ج��ي ع��امل م��ن �مل��غ��ام��ر�ت و دبي  �ل��ع��امل مثل �آي 
 ،2016 �أوب��ر� يف عام  �آن��د ريزورت�ش و دبي  بارك�ش 
للزّو�ر  �ملزيد من �خليار�ت  دبي من تقدمي  متّكنت 

ول�شيما �لعائالت .
و�أ�شار �إىل �أّنه يف عام 2017 قّدمت دبي �شيئا جديد�ً 
ولأول مّرة مع �أحد �أ�شخم �لعرو�ش �لعاملية �لر�ئعة 
وهو �ل�شتعر��ش �مل�شرحي �لد�ئم لبريل كما �شهد 
�لعام ذ�ته �فتتاح فندقني جديدين هما ديوك�ش دبي 

�لفندقية  �لغرف  عدد  لريتفع  بوليفارد  �لعنو�ن  و 
�لز�ئر  �آلف غرفة وهو ما مينح   105 �إىل  يف دبي 

جتربة جديدة يف كل مّرة يزّور بها �ملدينة.
دبي  جاذبية  م��ن  ي��ع��ّزز  �لتجزئة  قطاع  �إّن  و�أ���ش��اف 
كوجهة تتيح لزّو�رها �لفر�شة لختبار جتارب ت�شّوق 
متنّوعة تنا�شب خمتلف �مليز�نيات، وذلك ملا تزخر به 
تقليدية ممّيزة،  و�أ���ش��و�ق  ر�ق��ي��ة  ت�شّوق  م��ر�ك��ز  م��ن 
ف�شاًل عن تنظيم �ملهرجانات و�لفعاليات و�حلمالت 

�لرتويجية على مد�ر �لعام .
ملا�شرتكارد  �لإقليمي  �لرئي�ش  �جلبايل  خالد  وق��ال 
�ن  �إف��ري��ق��ي��ا  �لأو����ش���ط و���ش��م��ال  �ل�����ش��رق  يف منطقة 
�ل��ت��ا���ش��ع��ة من  �لن�شخة  ل��دب��ي يف  �مل��ت��ق��ّدم  �ل��رتت��ي��ب 
موؤ�شر ما�شرتكارد �ل�شنوي للمدن �لعاملية �ملق�شودة 
يوؤكد على مكانة �لإمارة كوجهة عاملية ر�ئدة لل�شفر 
على  �مل�شتمر  تركيزها  وبف�شل  و�لت�شوق  و�ل�شياحة 
و�لرتفيه،  ل��الأع��م��ال  �لتحتية  �لبنية  يف  �لب��ت��ك��ار 
و�لعرو�ش �لتي تقّدمها تو��شل دبي تعزيز مكانتها 
�لزو�ر  �إعجاب  تنال  كوجهة  �لعاملية  �خلارطة  على 

�لأع���م���ار و�جل��ن�����ش��ي��ات. وي�����ش��اه��م قطاع  م��ن جميع 
�لكثري م��ن �لعرو�ش  ي��ق��ّدم دوم���اً  �ل���ذي  �ل��ت��ج��زئ��ة، 
�لفعاليات  جانب  �إىل  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  �لرتويجية 
و�ملهرجانات وجتارب �لت�شوق �ملتنوعة، يف ��شتقطاب 
�أع���د�د ك��ب��رية م��ن �ل���زو�ر م��ن �أن��ح��اء �ل��ع��امل، �لأمر 
�إنفاق  فئة  �لأوىل �شمن  �ملرتبة  �ل��ذي جعلها حتتل 

�لزو�ر �لدوليني .
و�أ�شاف �نه من بني �لنتائج �لأخرى �ملثرية لالهتمام 
للدر��شة هي �أن �لإنفاق على �ل�شفر و�ل�شياحة �شجل 
م��ع��دلت �أع��ل��ى م��ن من��و �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإجمايل 
�لعاملي، وهذ� ي�شّلط �ل�شوء على �لنمو �لكبري لهذ� 
�لقطاع خالل �ل�شنو�ت �لأخرية حيث �أ�شبح �لعامل 
�أك���رب لل�شفر  �ل��ن��ا���ش ب�شكل  ت��و����ش��اًل، ومي��ي��ل  �أك���رث 
ما�شرتكارد  يف  ونحن  جديدة.  وجهات  و��شتك�شاف 
هذه  على  �ملرتتبة  �لآث���ار  مبو�كبة  ملتزمني  نبقى 
�لتوجهات، وذلك لال�شتمر�ر يف �لدور �لريادي �لذي 
�أن ي�شهل  �شاأنه  و�ل��ذي من  �لقطاع  نقوم به يف هذ� 

عمليات �لدفع لدى �مل�شتهلكني �أثناء �شفرهم .
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املال والأعمال

 78 مليار درهم حتويالت العمالة 
الأجنبية خالل الن�ضف الأول

•• اأبوظبي-وام:

قفزت قيمة حتويالت �لعمالة �لأجنبية يف دولة �لإمار�ت �إىل �خلارج لتبلغ 
ما  متثل   2017 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  خ��الل  دره��م  مليار   78 نحو 
ن�شبته %48.5 من ميز�ن �ملدفوعات للدولة لعام 2016 و�لذي و�شل 
�إىل 160.8 مليار درهم . �أعلن م�شرف �لإمار�ت �ملركزي يف هذ� �ل�شدد 
�أن قيمة حتويالت �لعمالة �لأجنبية بلغت 40.8 مليار درهم خالل �لربع 
�لثاين من �لعام 2017 بنمو ن�شبته %10 تقريبا مقارنة 37.1 مليار 
درهم يف �لربع �لأول من �لعام نف�شه. وطبقا لبيانات �مل�شرف �ملركزي فاإن 
�لعمالة  حتويالت  �جمايل  من   77% ن�شبته  ما  �أي  دره��م  مليار   31.4
�لأجنبية يف �لدولة متت عرب �شركات �ل�شر�فة خالل �لربع �لثاين من �لعام 
يف حني جرى حتويل %23 وبقيمة 9.4 مليار درهم من خالل �لبنوك. و 
و��شلت �لعمالة من �جلن�شية �لهندية ت�شدر قائمة �أكرث �جلن�شيات ن�شاطا 
وبن�شبة  دره���م  مليار   14.64 بلغت  و�ل��ت��ي  �لتحويالت  قيمة  حيث  م��ن 
% تقريبا من �جمايل قيمة �لتحويالت خالل �لربع �لثاين من   35.9
بن�شبة  �لثانية  باملرتبة  �لباك�شتانية  �لعمالة من �جلن�شية  .. وجاءت  �لعام 
�لعمالة من  3.91 مليار درهم. وعلى �شعيد حتويالت  %9.6 وبقيمة 
�جلن�شية �لفلبينية و�لتي حلت باملرتبة �لثالثة فقد بلغت ن�شبتها 7.1% 
ت�شاوي نحو 2.9 مليار درهم يف حني و�شلت ن�شبة حتويالت �لعمالة من 
قيمة  و و�شلت   . درهم  مليار   2.12 %5.2 ومبقد�ر  �مل�شرية  �جلن�شية 
 1.63 و  دره��م  مليار   1.7 �لربيطانية  �جلن�شية  من  �لعمالة  حتويالت 
مليار درهم للعمالة من بنغالدي�ش و�لقيمة نف�شها للعمالة من �جلن�شية 
�لأمريكية ونحو 1.2 مليار للعمالة من �جلن�شية �لأردنية و775 مليون 
درهم للعمالة من �جلن�شية �ل�شوي�شرية و�لقيمة نف�شها لتحويالت �لعاملة 
�للبنانية . جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لعمالة من �لدول �لآ�شيوية ت�شكل �أكرث 
من %82 من �لعمالة �مل�شجلة يف دولة �لمار�ت و��شتحوذت على نحو 23 
مليار درهم وبن�شبة %56.3 من �جمايل قيمة �لتحويالت خالل �لربع 

�لثاين من �لعام �جلاري.

خالل موؤمتر �صايبو�ض 2017
 م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي ي�ضتعر�ض اإمكاناته 
يف جمال خدمات التعامالت التجارية الدولية 

 •• اأبوظبي-الفجر:

ي�شارك م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي، جمموعة �خلدمات �ملالية �لإ�شالمية 
�لر�ئدة، يف ن�شخة هذ� �لعام من موؤمتر �شايبو�ش �لذي ت�شت�شيفه مدينة 
�أ�شو�ق  نحو  للتو�شع  �لر�مية  جهوده  �إط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي  كند�،  يف  تورنتو 
وخدمات  �ل��دول��ي��ة  �لتجارية  �لتعامالت  خ��دم��ات  جم��ايل  �شمن  ج��دي��دة 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية. 
ومتا�شياً مع �لتز�مه باأعلى معايري �جلودة و�لتميز يف خمتلف �أعماله، �أدخل 
م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي خالل �لعام �ملا�شي حت�شينات عديدة على حلول 
�لتعامالت �لتجارية �لدولية وخدمات �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لتي يوفرها، حيث 
ته �لرقمية �خلا�شة بهذه �خلدمات و�عتمد جمموعة من  قام برتقية من�شّ
�إىل  �أف�شل للعمالء ترتقي  �لأنظمة و�لإج��ر�ء�ت �ملعززة مبا يوفر جتربة 
يف  منتجاته  مفظة  تو�شيع  على  �مل�شرف  عمل  كما  تطلعاتهم.  م�شتوى 
جمالت �إد�رة �ل�شيولة �لنقدية ومتويل �لتجارة وخدمات �خلزينة، بغر�ش 

حت�شني كفاءة و�أمن خدماته.
 ،2017 �شايبو�ش  موؤمتر  يف  �لإ�شالمي  �أبوظبي  م�شرف  م�شاركة  وتاأتي 
��شتعر��ش  بهدف   ، �أف�شل  مل�شتقبل  �لأ�ش�ش  �إر���ش��اء  �شعار  حتت  يقام  �ل��ذي 
�مل�شرفية  �لتعامالت  �إد�رة  يف  �ملتمّيزة  و�إمكاناته  �ل�شاملة  �شبكته  ق��در�ت 
من  لعمالئه  �مل��ت��ط��ّورة  �ملالية  �ملتطلبات  لتلبية  للحدود  �لعابرة  �ملعقدة 
�لرئي�ش  �ملعايرجي،  هيثم  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه  �لدولية.  �ل�شركات  قطاع 
�لعاملي لقطاع �لتعامالت �مل�شرفية يف م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي : ي�شارك 
�مل�شرف هذ� �لعام يف موؤمتر �شايبو�ش بهدف تعزيز عالقاته مع عمالئه 
�حلاليني وبناء �شر�كات جديدة يف �لقطاع �مل�شريف �لعاملي، ل �شيما �شمن 
مبكانة  فيه  يحظى  �ل���ذي  �ل��دول��ي��ة  �لتجارية  �لتعامالت  خ��دم��ات  ق��ط��اع 
بني  يربط  كج�شر  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل�شرت�تيجي  �ملوقع  بف�شل  متميزة 
�ل�شرق و�لغرب مما يوفر له فر�شاً و�عدة للنمو. و�شيو��شل �مل�شرف �لقيام 
بدوره ك�شريك موثوق لعمالئه �لدوليني و�ملحليني من خمتلف �لقطاعات 
�لقت�شادية يدعمهم يف حتقيق �أهد�فهم �لتجارية عرب حلوله �ملتميزة يف 

جمال �لتعامالت �مل�شرفية .
�لعاملية  �ملالية  �لت�شالت  جمعية  تنظمه  �ل��ذي   ، �شايبو�ش  موؤمتر  ويعد   
بقطاع �خلدمات  تعنى  �لتي  �لفعاليات  �أب��رز  �أح��د  )�شويفت(،  �لبنوك  بني 
يزيد  م��ا  �شنوياً  �لعاملي  �حل��دث  وي�شتقطب  �ل��ع��امل.  م�شتوى  على  �ملالية 
عن 8 �آلف �شيف من قادة �لأعمال و�شّناع �لقر�ر و�خلرب�ء �ملتخ�ش�شني 
�جلن�شيات  متعددة  و�ل�شركات  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  من  و��شعة  جمموعة  من 

و�شركات �لتكنولوجيا من خمتلف �أنحاء �لعامل.

ال�ضمدة اخلليجي ي�ضجل اأعلى انتاجية منذ 
دولر 5مليارات  تتجاوز  واملبيعات   2011

•• دبي -وام:

�لطاقة  /جيبكا/  و�لكيماويات  للبرتوكيماويات  �خلليجي  �لحت��اد  ق��در 
طن  مليون   42.3 ب�  �حل��ايل  �لعام  �خلليجي  �ل�شمدة  لقطاع  �لنتاجية 
م�شجال منو�ً ن�شبته 12 باملائة عن 2016 يعد �لعلى منذ 2011 فيما 

بلغت �ير�د�ت �ملبيعات 5.2 مليار دولر �لعام �ملا�شي.
وك�شف تقرير جيبكا �جلديد ..موؤ�شر�ت �شناعة �لأ�شمدة يف دول جمل�ش 
�ل�شنوي  �لنمو  جت��اوز  من  متكن  �لقطاع  �ن   ‘2016 �خلليجي  �لتعاون 
�لإجمايل مبعدل منو �شنوي تر�كمي بن�شبة 8 يف �ملائة خالل �لعقد �ملا�شي 
للمملكة  رئي�شي  ب�شكل   2017 �ل��ع��ام  خ��الل  �ل��ق��وي  �لنمو  ه��ذ�  وي��ع��زى 
�ل�شخمة  و�مل�شاريع  �ملنطقة  يف  لالأ�شمدة  �لأكرب  �ملنتج  �ل�شعودية  �لعربية 
و�شابك  م��ع��ادن  ب��ني  �ل�شمال‘�مل�شرتك  ’وعد  م�����ش��روع  مثل  تنفذها  �ل��ت��ي 

وموز�ييك باإ�شتثمار�ت تبلغ 7 مليار�ت دولر.

من بينهم 25 م�صاركًا من دولة الإمارات

 اأكادميية كون�ضان�ضي�ض تخّرج الدفعة الأوىل من مطّوري تقنية »بلوك ت�ضني«

مطار دبي ي�ضجل اأعلى معدل يف تاريخه ب�ضاأن عدد امل�ضافرين

الهيئة الحتادية للرقابة النووية توقع اتفاقيتني للتعاون مع اململكة املتحدة وكندا 

»قرار« ت�ضتقطب خبرًيا عاملًيا يف حتليل البيانات لتويل من�ضب الرئي�ض التنفيذي للعمليات

�لأن�شطة  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة  ع���ن  ف�����ش��اًل 
تخدم  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ووي  ب��امل��ج��ال  �ملتعلقة 

�أهد�ف �لدولة. 
لتبادل  �تفاق  �لأويل  �لتفاقية  وتتعلق 

�مل��ع��ل��وم��ات ، و�ل���ت���ي ج���رى ت��وق��ع��ه��ا مع 
هيئة �لرقابة �لنووية للمملكة �ملتحدة، 
بتبادل �ملعلومات �خلا�شة بامل�شائل حول 
�لنووية.  للطاقة  �ل�شلمي  �ل�شتخد�م 

�ملعلومات حول  لتبادل  توؤ�ش�ش  �أنها  كما 
و�لرت�خي�ش  و�ل���ل���و�ئ���ح  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
وتفكيك  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل  �لت�شييد  و�أي�����ش��اً 

�ملن�شاآت �لنووية.

من  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  �مليكانيكية  �لهند�شة 
جامعة بوت�شفي�شرتوم بجنوب �أفريقيا.

وق��������ال ن���ي���ك���و ف������ان دي������ر وي�������ش���ت���وي���زن، 
قر�ر:  يف  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�ش 

وي��ت��م��ت��ع �ل�����ش��ي��د نيكو ب��خ��ربة ت��زي��د عن 
�ملوؤ�ش�شات  مت��ك��ني  جم���ال  يف  ع��اًم��ا   20
قطاعات  يف  �لبيانات  حتليل  طريق  ع��ن 
قادًما  ق��ر�ر  �إىل  نيكو  و�ن�شم  خمتلفة. 
هناك  توىل  حيث   ، �أفريقيا  باركليز  من 
قيادة جمموعة خدمات �ملعلومات لر�أ�ش 
للمجموعة.  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل���خ���اط���ر  �مل�����ال 
�أنحاء  جميع  يف  �ملهنية  خربته  و�كت�شب 
�أوروبا و�أمريكا �ل�شمالية و�ململكة �ملتحدة 
و�لقارة �لأفريقية �لتي ينتمي �إليها. ويف 
�خلدمات  نيكو  ق��اد   ، �إك�شبرييان  �شركة 
و���ش��م��ل��ت قائمة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
�لعاملي  �ل��ربن��ام��ج  ت��و���ش��ي��ع  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
�إ�شافة  �ل�شركة،  يف  �ل�شت�شار�ت  لت�شريع 
�لتخطيط  م����ب����ادر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 
�لقر�ر�ت.  حتليل  �شمن  �ل�شرت�تيجي 
وي��ح��م��ل ن��ي��ك��و درج����ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���ش يف 

�لفر�شة �جلديدة،  �غتنام هذه  ي�شعدين 
توفري  على  تركز  �شركة  �إىل  و�لن�شمام 
�حللول �ملبتكرة مثل قر�ر، كما ي�شعدين 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  �إىل  �لن��ت��ق��ال 
و�شمال �أفريقيا. �إنني �أتطلع �إىل �لإ�شهام 
يف ت��ع��زي��ز �لأ����ش�������ش �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي تقوم 
عليها جمموعة �ملنتجات �لنا�شجة لهذه 
�لتميز  على  تركز  و�أنها  خا�شة  �ل�شركة، 
متنامية  ل��ق��اع��دة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف 
�أنحاء  جميع  يف  �ملخل�شني  �لعمالء  من 
�ملنطقة. و�شنو��شل تركيزنا على متكني 
�لفر�ش  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني 
توقع  على  �لقدرة  �إك�شابهم  مع  �ملتاحة، 
ب�شكل  و�لتعامل  �أف�شل،  ب�شكل  �ملخاطر 
�لتنظيمية وغريها  �لتحديات  مع  �أ�شرع 
وق����ال زيد   . �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل��خ��اط��ر  م���ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  �ل��رئ��ي�����ش  ق��م��ح��اوي، 

•• دبي-وام: 

حطم مطار دبي �لدويل لل�شهر �لثاين على �لتو�يل �لرقم 
�رتفاع  مع  و�ح��د  �شهر  خالل  تاريخه  يف  �لأعلى  �لقيا�شي 
�شهر  يف  م�شافر  مليون   8.2 �إىل  م�شافريه  ع��دد  �جمايل 
مطار�ت  ع��ن  ���ش��ادر  لتقرير  وف��ق��ا  و   . �مل��ا���ش��ى  �أغ�شط�ش 
مطار  عرب  �لدوليني  �مل�شافرين  ع��دد  �جمايل  �رتفع  دب��ي 
 6.6% �ملا�شى بن�شبة  �أغ�شط�ش  دبي �لدويل خالل �شهر 
ليبلغ 8 ماليني و 233 �ألفا و 311 م�شافر� مقارنة مع 
�أغ�شط�ش  يف  م�شافرين   105 و  �ألفا   727 و  ماليني   7
و�رتفع �جمايل عدد �مل�شافرين - مع هذ� �لنمو   .2016
ما بني  �ل��دويل  دب��ي  ��شتخدمو� مطار  �لذين  و   - �لكبري 
يناير و�أغ�شط�ش من �لعام �حلاىل �إىل 59 مليونا و 353 
% مقارنة مع   6.3 368 م�شافر� بزيادة ن�شبتها  �ألفا و 
55 مليونا و 851 �ألفا و 148 م�شافر� يف �لفرتة نف�شها 
من �لعام �ملا�شي. كان مطار دبي �لدويل قد �شجل �رتفاعا 

يف عدد م�شافريه �إىل ما يفوق ثمانية ماليني م�شافر لأول 
مرة يف تاريخه خالل هذ� �لعام بعدما �رتفع عددهم �إىل 
8 ماليني و65 �ألفا و789 م�شافر� يف يناير و 8 ماليني 
وت�شتهدف  �مل��ا���ش��ى.  يوليو  يف  م�شافرين  و8  �أل��ف��ا  و37 
مطار�ت دبي رفع �جمايل م�شتخدمي مطار دبي �لدويل 
�ل��ع��ام �جل����اري و100  ب��ن��ه��اي��ة  89 م��ل��ي��ون م�����ش��اف��ر  �إىل 
�جلنوبية  �أم��ريك��ا  �حتلت  و   .2020 يف  م�شافر  مليون 
�أغ�شط�ش  خ��الل  �لنمو  �شرعة  حيث  م��ن  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة 
�ملا�شي بعدما �رتفع عدد م�شافريها عرب مطار دبي بن�شبة 
�ل�شرقية  فاأوروبا   21.9% بن�شبة  �آ�شيا  تلتها   27.4%
�مل�شافرين  ع��دد  �جمايل  حيث  من  و   .  18.8% بن�شبة 
حافظت �لهند على �ملرتبة �لأوىل بو�قع مليون و 44 �ألفا 
�ملتحدة  �ململكة  تلتها  �أغ�شط�ش  �شهر  يف  م�شافر�   730 و 
254 م�شافر� فاململكة �لعربية �ل�شعودية  �ألفا و   611 ب� 
�ملدن  �شعيد  وعلى  م�شافر�.   434 و  �آلف   610 ب��و�ق��ع 
�ملرتبة �لأوىل بو�قع  �لتقرير �حتالل مدينة لندن  �أظهر 

�ألفا   284 �ل��ك��وي��ت  تلتها  م�����ش��اف��ر�   130 و  �أل��ف��ا   377
و 515 ر�ك��ب��ا وم��وم��ب��اي ب��� 211 �أل��ف��ا و 564 ر�ك��ب��ا. و 
�شهر  خ��الل  رحلة  لكل  �لركاب  ع��دد  متو�شط  �شعيد  على 
%7.2 مقارنة  246 ر�كبا بزيادة  �أغ�شط�ش بلغ عددهم 
وح�شب �لتقرير فقد   .2016 �أغ�شط�ش  ب�229 ر�كبا يف 
بلغ عدد �حلركات �جلوية عرب مطار دبي �لدويل 34 �ألفا 
و370 حركة يف �شهر �أغ�شط�ش �لفائت بانخفا�ش طفيف 
يف  �شجلت   967 و  �ألفا   34 مع  % مقارنة   1.7 ن�شبته 
ما  �ل��رح��الت  �إج��م��ايل  �شعيد  على  و   .2016 �أغ�شط�ش 
بني يناير و�أغ�شط�ش 2017 فقد بلغ 274 �ألفا و 549 
�ألفا   278 مع  مقارنة   1.5% ن�شبته  بانخفا�ش  حركة 
�لأوىل من  �لثمانية  �لأ�شهر  �شجلت خالل  و799 حركة 
وعز� �لتقرير �لنخفا�ش �ىل �جتاه كربى   . عام 2016 
�جل�شم  ذ�ت  �ل��ط��ائ��ر�ت  على  لالعتماد  �ل��ط��ري�ن  �شركات 
و  �مل�شافرين.  م��ن  �أك��رب  �أع���د�د�  ت�شتوعب  �لتي  �لعري�ش 
�رتفعت �أحجام �ل�شحن يف �شهر �أغ�شط�ش �ملا�شي �إىل 221 

�ألف   201 10.1 مقارنة مع  508 �أطنان بزيادة  �ألفا و 
و  و 100 طن �شجلت يف �ل�شهر �ملناظر من عام 2016. 
على �شعيد �إجمايل حجم �ل�شحن يف �لفرتة ما بني يناير و 
�أغ�شط�ش 2017 فقد بلغ مليونا و 737 �ألفا و 676 طنا 
بزيادة %3 مقارنة مع مليون و 686 �ألفا و 277 طنا 
�شجلت خالل �لأ�شهر �لثمانية �لأوىل من �لعام �ملا�شي. و 
قال جمال �حلاي نائب �لرئي�ش يف مطار�ت دبي �إن جناحنا 
�رتفع  حيث  فقط  �لعام  بد�ية  منذ  �لنمو  عند  يتوقف  ل 
يف  م�شافر  م��الي��ني   8 �ل���  ح��اج��ز  ليك�شر  �مل�شافرين  ع��دد 
�أ�شهر من �ل�شنة هي يناير ويوليو و�أغ�شط�ش لكن  ثالثة 
ب�شكل كبري مع  �مل�شافرين  تعزيز جتربة  �أي�شا يف  جنحنا 
�أ���ش��رع خدمة و�ي ف��اي جمانية يف  �إط���الق  م��ب��ادر�ت مثل 
�لأف��الم جمانا وخدمة  �لعامل وخدمة م�شاهدة  مطار يف 
�ل��ب��و�ب��ات �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي �خت�شرت ف��رتة �جن���از �إج����ر�ء�ت 
�لدخول و�خلروج من منافذ �جل��و�ز�ت �ىل ثو�ن معدودة 

وغريها من �خلدمات �ملميزة .

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية 
رقابية  ج��ه��ات  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  �تفاقيتني 
دول���ي���ة ر�ئ������دة يف �مل���ج���ال �ل����ن����ووي من 
�ملتعلقة  و�ملعرفة  �ملعلومات  تبادل  �أج��ل 
�لنووية  للطاقة  �ل�شلمي  بال�شتخد�م 
بال�شالمة  �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  و�أي�����ش��اً 

وذ�ت �جلو�نب �لرقابية.
وقد مت توقيع �لتفاقيتني على هام�ش 
�لدولية  للوكالة   61 �ل���  �ل��ع��ام  �مل��وؤمت��ر 
ل��ل��ط��اق��ة �ل����ذري����ة �مل���ع���ق���ود م�����وؤخ�����ر�ً يف 
�لهيئة  �لنم�شا حيث �شارك ممثلني عن 
وفد  �شمن  �لنووية  للرقابة  �لحت��ادي��ة 
�لعام  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �مل�شارك يف  �لإم���ار�ت 

�لرفيع �مل�شتوى.
ويف هذ� �ل�شدد قال كري�شرت فيكتور�شن، 
للرقابة  �لحت��ادي��ة  للهيئة  �لعام  �ملدير 
�شرورة  بات حالياً  �لتعاون  �إن  �لنووية: 
مع �ملنظمات �لدولية و�ل��دول يف جمال 
�لرقابة �لنووية. وت�شعى �لهيئة ب�شفتها 
بدولة  �لنووي  للقطاع  �لرقابية  �جلهة 
�لإمار�ت �إىل تعزيز �جلهود �ملبذولة من 
�ل�شلمي  �لنووي  �لربنامج  �شمان  �أج��ل 

•• دبي -الفجر:

�ل��ر�ئ��دة يف جمال  �ل�شركة  ق��ر�ر،  �أعلنت 
تعيني  عن  �ملنطقة،  يف  �ل��ق��ر�ر�ت  حتليل 
دي����ر وي�����ش��ت��وي��زن يف من�شب  ف����ان  ن��ي��ك��و 
دبي،  يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ش 
حيث �شيكون م�شوؤوًل عن قيادة �لتطوير 
تقدمي  يف  و�ل���ت���م���ي���ز  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي 
�خل��دم��ات وع��الق��ات �ل�����ش��ر�ك��ة يف قر�ر. 
�لربجميات  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  زي������ادة  وم����ع 
و�خل������دم������ات �ل����ش���ت�������ش���اري���ة يف جم���ال 
�إىل  ق���ر�ر  ع��م��دت  �مل��ت��ق��دم��ة،  �لتحليالت 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ز�م��ه��ا و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى تزويد 
لتطبيق  �ل��ف��ر���ش  م��ن  ب��امل��زي��د  عمالئها 
�مل���ت���ق���دم���ة لدعم  �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  �حل����ل����ول 
�آليات  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أج���ل  م��ن  ق��در�ت��ه��ا 

�أف�شل عند �شنع �لقر�ر�ت.

�أما �لتفاقية �لثانية �لتي جرى توقعها 
مع �ملفو�شية �لكندية لل�شالمة �لنووية 
�خلا�شة  �ملعلومات  ت��ب��ادل  �إىل  فتهدف 
عدة  تغطى  فهي  و�ل��رق��اب��ة.  بال�شالمة 
م�شائل تتعلق بال�شالمة و�أمن �ملحطات 
�ل��ن��ووي��ة و�مل�����ش��ادر �مل�����ش��ع��ة، ف�����ش��اًل عن 
و�ملرتبطة  بال�شالمة  �ملتعلقة  �لأب��ح��اث 
ب���اإ����ش���د�ر �ل��رت�خ��ي�����ش و�ل���رق���اب���ة على 
�ملن�شاآت �لنووية،وتعد �ملفو�شية �لكندية 
�إ�شد�ر  ع���ن  م�����ش��وؤول��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
�ل��رت�خ��ي�����ش و�ل��ل��و�ئ��ح وو���ش��ع معايري 
�لطبيعة  ذ�ت  �لأن�����ش��ط��ة  ل��ك��اف��ة  ف��ن��ي��ة 

�لنووية.
وق����د مت ت��اأ���ش��ي�����ش �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة 
ل��ل��رق��اب��ة �ل��ن��ووي��ة ل��دول��ة �لإم������ار�ت يف 
على  �ل���رق���اب���ة  �أج�����ل  م���ن   2009 ع����ام 
�لنووي،  باملجال  �ملتعلقة  �لأن�شطة  كافة 
و�إ����ش���د�ر �ل��رت�خ��ي�����ش ل���ش��ت��خ��د�م �ملو�د 
مقت�شيات  م��ع  متا�شياً  بالدولة  �مل�شعة 
�ل�شلمي  لال�شتخد�م  �لحت��ادي  �لقانون 
على  �لهيئة  وت��ع��م��ل  �ل��ن��ووي��ة.  للطاقة 
و�لدول  �لدولية  �ملنظمات  مع  �لتعاون 
ت�شمن  �لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  لتطبيق 

�لقيام مبهامها �ملنوطة وفقاً للقانون.

نيكو  بان�شمام  �لرتحيب  ي�شعدنا  ق��ر�ر: 
ر�ئدة  ب��ج��د�رة  يتمتع  فهو  ق���ر�ر،  لفريق 
�أن خربته  �مل��وؤك��د  يف جم��ال عمله، وم��ن 
وحتليل  �لئ���ت���م���ان  خم���اط���ر  جم�����ال  يف 
�ل����ق����ر�ر�ت ���ش��ت��ك��ون ع��ل��ى ق����دٍر ع����اٍل من 
�ملنطقة.  يف  ب�شمتنا  تو�شيع  يف  �لأهمية 
ويعك�ش ذلك �لتز�منا �مل�شتمر �إز�ء تقدمي 
تكنولوجيا متطورة و�ملعرفة بالأ�شو�ق يف 
و�لتحليالت  �لئتمان  خماطر  جم��الت 
�مل��ت��ق��دم��ة وب���ر�م���ج �ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر�ت يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا. 
ويف �لوقت ذ�ته، نتابع ��شرت�تيجية �لنمو 
كربى  م��ع  �حلالية  بعالقاتنا  �ملدعومة 
�لتعاون  �ملالية يف دول جمل�ش  �ملوؤ�ش�شات 
على  �مل��ت��ز�ي��د  �لطلب  ظ��ل  يف  �خلليجي، 
�لأمت���ت���ة و�حل��وك��م��ة و�لم���ت���ث���ال للنظم 

و�لت�شريعات يف �ل�شوق .

بنك اأبوظبي الأول يح�ضد جائزة ال�ضركة الرائدة يف عالقات امل�ضتثمرين يف الإمارات 
•• دبي-الفجر: 

بنك  �أك��رب  �لأول،  �أبوظبي  بنك  ح�شد 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أحد 
�أكرب �ملوؤ�ش�شات �ملالية يف �لعامل، جائزة 

�ل�شركة �لر�ئدة يف عالقات �مل�شتثمرين 
يف دولة �لإمار�ت ، وذلك خالل �ملوؤمتر 
�مل�شتثمرين  عالقات  جلمعية  �ل�شنوي 
�أقيم  يف �ل�شرق �لأو�شط )م��ري�( �لذي 

موؤخر�ً يف فندق �لعنو�ن دبي مول.

رو�د  على  �ل�شوء  �جلو�ئز  هذه  ت�شلط 
عالقات �مل�شتثمرين يف �ملنطقة وجودة 
نتائج  �إىل  بال�شتناد  وذل��ك  �أعمالهم، 
�لأو�شط  ل��ل�����ش��رق  �إك�����ش��ت��ي��ل  ����ش��ت��ب��ي��ان 
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا �ل����ذي ي��ع��ت��م��د على 

ت�شويت مللي عمليات �لبيع و�ل�شر�ء 
لأف�شل �ل�شركات يف �لأد�ء يف كل �شوق 

�شنوياً. 
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع����ل����ى ذل���������ك، ق�������ال ك����رمي 
�لتابعة  �ل�����ش��رك��ات  رئ��ي�����ش  �ل����ق����روي، 
وق����ط����اع �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة و�ل���ت���ح���ّول 
�أبوظبي �لأول  للمجموعة: يلتزم بنك 
تربطنا  �لتي  �لعالقات  على  باحلفاظ 
مب�شاهمينا وعمالئنا وموظفينا و�لتي 
وذلك  و�ل�شفافية،  بامل�شد�قية  تت�شم 
و�لفعال  �مل�شتمر  �لتو��شل  خ��الل  من 
معهم. نحن �شعد�ء جد�ً بهذه �جلائزة 
�شركائنا  قبل  من  عليها  ح�شلنا  �لتي 
تعك�ش  و�لتي  �ل�شتثماري،  �لقطاع  يف 
متانة و��شتد�مة عالقات �ل�شر�كة �لتي 
جتمع بنك �أبوظبي �لأول بامل�شتثمرين 

و�ملحللني .
�لتا�شع جلمعية عالقات  �ملوؤمتر  ويعد 
�مل�شتثمرين يف �ل�شرق �لأو�شط )مري�( 
�مل�شتثمرين  ل��ع��الق��ات  ف��ع��ال��ي��ة  �أك����رب 
�ل�����ش��رك��ات �ملحلية  و�ل���ت���ي جت��م��ع م��ع��اً 
�لدولية  و�ل�شركات  �ملدرجة  و�لدولية 

�لبحوث  وم���ل���ل���ي  و�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن 
ممثلني  �إىل  بالإ�شافة  و�مل�شت�شارين، 
مت  وقد  �إقليمية.  تنظيمية  هيئات  عن 
تو��شل  من�شة  ليمثل  �مل��وؤمت��ر  تنظيم 
�حلو�ر  ب��اب  ولفتح  �مل�����ش��ارك��ة،  للفئات 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �لتحدي�������ات  ح������ول 
ف�شاًل  �ملمار�ش����ات،  و�أف�ش������ل  �ل�ش������وق 
و�مل�شاهمني  �مل�����ش��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  ع���ن 
عالقات  باأهمية  و�ملوظفني  و�لعمالء 
وحوكمة  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

�ل�شركات.
�أبوظبي  ب��ن��ك  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  م��ن 
�جلو�ئز  م���ن  ع�����دد�ً  ح�����ش��د  ق���د  �لأول 
�لأول  �خلليج  بنك  �لن��دم��اج بني  منذ 
وبنك �أبوظبي �لوطني �لذي مت مطلع 
�لعام �حلايل، حيث ياأتي ح�شوله على 
�إىل �إجناز�ت كال  هذه �جلو�ئز ��شتناد�ً 
�لأول  �أبوظبي  بنك  ويفخر  �لبنكني. 
�ملاليتني  �لعريق للموؤ�ش�شتني  بالتاريخ 
�لر�ئدتني، حيث يحتفل �لبنك بهويته 
وبروؤيته  �مل�شرتكة �جلديدة،  �ملوؤ�ش�شية 

و�شعاره ننمو معاً .

�شتعطي بالتاأكيد �شكاًل جديد�ً مل�شتقبل 
�لقت�شاد .

•• دبي-الفجر: 

�أع���ل���ن���ت �أك���ادمي���ي���ة ك��ون�����ش��ان�����ش��ي�����ش عن 
تخريج دفعتها �لأوىل ملطّوري �لرب�مج، 
و�لتي تتاألف من �أكرث من 150 مطور�ً 
 25 بينهم  م��ن  ت�شني(،  )ب��ل��وك  لتقنية 
�لعربية  �لإم������ار�ت  م��ن دول����ة  م�����ش��ارك��اً 
�ملتحدة. كما ت�شم �ملر�شحني �لناجحني 
1300 مقّدم طلب  �أك��رث من  من بني 

من 95 بلد�ً.
دبي  �إىل  للنهائيات  �ملوؤهلون  و�شينتقل 
�أيام  ثالثة  مل��دة  هاكاثون  يف  للم�شاركة 
دبي  �شيقام يف  �ل��ذي  �لتخّرج  يليه حفل 
وذل��ك ي��وم �لأح���د 22 �أك��ت��وب��ر 2017 
حيث  �لذكية  دب��ي  مكتب  م��ع  بالتعاون 

ت�شاين  ب���ل���وك  ����ش���ه���اد�ت  ت���وزي���ع  ���ش��ي��ت��م 
وت�شعى  �إي��رثي��وم.  من�شة  على  �لقائمة 
�لأكادميية من خالل بر�جمها �لريادية 
�إىل �شد �لعجز �لعاملي يف مطّوري تقنية 

)بلوك ت�شني( 
�إعالن  مع  متا�شياً  �خلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن م��م��د بن 
رئي�ش  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�أمناء  رئي�ش جمل�ش  �لتنفيذي،  �ملجل�ش 
��شرت�تيجية  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة 
ت�شني  �لبلوك  �لرقمية  للتعامالت  دبي 
كمبادرة  وذل�����ك   ،2016 �أك���ت���وب���ر  يف 
�لذكية  دب������ي  م���ك���ت���ب  ب�����ني  م�������ش���رتك���ة 
ترمي  حيث  �مل�شتقبل.  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
�أّول  دب��ي  جعل  �إىل  �ل�شرت�تيجية  ه��ذه 

ت��ق��ن��ي��ة )بلوك  م��دي��ن��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى 
و�شي�شارك  ت�شني( بحلول عام 2020.  
�ل��ت��خ��ري��ج ك��ل م��ن جوزيف  يف م��ر����ش��م 
�إيرثيوم  من�شة  موؤ�ش�شي  �أح���د  ل��وب��ني، 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ش  و�ملوؤ�ش�ش 
عائ�شة  �لدكتورة  و�شعادة  كون�شان�شي�ش، 
ملكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ب�شر،  ب��ن  بنت بطي 
�لذكية، و�شعادة و�شام لوتاه، �ملدير  دبي 
�لذكية  دب��ي  حكومة  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 

وم�شوؤولون من كون�شان�شي�ش. 
�لدكتورة  �شعادة  علقت  �ملو�شوع  وح��ول 
عام  م��دي��ر  ب�شر،  ب��ن  بطي  بنت  عائ�شة 
م��ك��ت��ب دب����ي �ل���ذك���ي���ة: ل ت�����ز�ل �إم�����ارة 
�لبتكار�ت  مب��ج��الت  �لطليعة  يف  دب���ي 
�ملرحلة  ��شت�شافة  �لتكنولوجية، ومتثل 

من�شة  م��ط��ّوري  ب��رن��ام��ج  م��ن  �لنهائية 
�لإي����رثي����وم �ل��ف��ري��د م���ن ن��وع��ه خطوة 
�أخ������رى ن��ح��و ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة �لإم������ارة 
ت�شني(  )ل���ل���ب���ل���وك  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ع��ا���ش��م��ة 
ع��امل��ي��اً يف جمال  وك����ر�ئ����دة  �ل���ع���امل،  يف 
.  من جهته، قال جوزيف  �لتكنولوجيا 
لوبني: نحن نوؤمن باأن مهار�ت �لتطوير 
على  �لقائمة  ت�شني(  )للبلوك  �ملتقدمة 
مهمة  ح��ت��م��اً  ���ش��ت��دع��م  �إي���رثي���وم  من�شة 
�إم����ارة دب��ي للتحول �ل��ذك��ي، م��ن خالل 
تطبيق ��شرت�تيجية دبي )بلوك ت�شني( 
لكوننا  ن��ف��ت��خ��ر  ون��ح��ن   .2020 ل��ع��ام 
جزء�ً ل يتجز�أ من م�شاعي وخطط ن�شر 
تقنية )بلوك ت�شني(، �لتي ت�شكل خطوة 
م��ه��م��ة يف ب��رن��ام��ج و�ع����د ل��ل��غ��اي��ة، وهي 
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املال والأعمال

ملتقى الأعمال الإماراتي - البيالرو�ضي يبحث فر�ض التعاون القت�ضادي والتجاري

الدار العقارية ت�ضتعر�ض م�ضاريعها التطويرية يف ري�ضتاتك�ض �ضيتي �ضكيب بالريا�ض

•• مين�شك -وام:

ب��ح��ث م��ل��ت��ق��ى �لأع����م����ال �لم����ار�ت����ي – 
�لتعاون  وف��ر���ش  جم��الت  �لبيالرو�شي 
�لقت�شادي و�لتجاري فيما بني �لبلدين 
عرب ��شتثمار �لفر�ش �ملتاحة يف قطاعات 
و�لتعدين  و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ات  �ل�����ش��ي��اح��ة 

و�ملعد�ت �لثقيلة و�لغذ�ء.
و�أكد �أ�شحاب �لعمال يف �لبلدين عقب 
�للقاء �مل�شرتك �� �لذي �أقيم �أم�ش �لول 
ب��غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ب��ي��الرو���ش��ي��ا يف 
�أك����رث من  ���� وج��م��ع  �ل��ع��ا���ش��م��ة مين�شك 
�لع����م����ال وج����ود  �����ش���ح���اب  م����ن   100
�لبلدين  ب��ني  و�ع���دة  ��شتثمارية  فر�ش 
م�شتوى  تنمية  يف  �لإ���ش��ه��ام  �شاأنها  م��ن 
�لعالقات ورفع حجم �ملبادلت �لتجارية 

خالل �ملرحلة �لقادمة.
�لمني  �شامل  بن  ممد  حميد  و�أو�شح 
�لبعثة  رئ��ي�����ش  �ل���غ���رف،  �ل���ع���ام لحت�����اد 
�ل���ت���ج���اري���ة �لم����ار�ت����ي����ة - �ل���ت���ي ت����زور 
بيالرو�شيا خالل �لفرتة من 24 �ىل 28 
من �ل�شهر �جلاري و�لتي تتاألف من 17 
جهة �حتادية وملية وكربيات �شركات 
�للقاء  عقب  ب��ال��دول��ة،  �خل��ا���ش  �لقطاع 
�أنهم بحثو� مع نظر�ئهم �لبيالرو�شيني 
�قت�شادية  �شر�كات  يف  �لدخول  �إمكانية 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ط����ري����ق  ع����ن  �����ش����و�ء 
ووكالت  عقود  �أو  م�شرتكة  ��شتثمارية 
�ل��زي��ارة لقيت  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  جت��اري��ة، 
و��شحاب  �حلكومة  من  كبري�  �هتماما 

�لأعمال �لبيالرو�شيني.
وقال �بن �شامل، خالل كلمته �لتي �ألقاها 
يف �فتتاح �مللتقى �إن تنظيم لقاء ��شحاب 

يعك�ش  �لبيالرو�شي  �لمار�تي  �لأعمال 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  متانة 
ح���ي���ث ي���ح���ر����ش �مل���������ش����وؤول����ون م����ن كال 
�جلانبني على تنميتها وتطوير �لتعاون 

يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك .
�لغرف  �ل����ع����ام لحت������اد  �لم������ني  ودع������ا 
�لأعمال  و��شحاب  �مل�شوؤولني  بالدولة 
�ىل  ب���ي���الرو����ش���ي���ا،  يف  و�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �لإم��ك��ان��ي��ات �مل��ت��وف��رة يف 
�ملتحدة، خا�شة  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة 
و�ملناطق  و�مل��و�ن��ئ  �للوج�شتي  �ملجال  يف 
�مل��ت��ط��ورة ويف قطاع  �حل����رة  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ل�شياحة  �خلام  و�ملو�د  �لت�شدير  �إعادة 
و�ل��ك��ث��ري م���ن �مل���ج���الت �حل��ي��وي��ة �لتي 
�لقت�شادية  �حل����رك����ة  ع����م����اد  ت���ع���ت���رب 

و�لتجارية.
كما دعا ��شحاب �لأعمال �لمار�تيني �ىل 
�لبيالرو�شية  �ل�شناعات  من  �ل�شتفادة 
و�ملعد�ت  و�مل��ك��ائ��ن  ك���اجل���ر�ر�ت  �لثقيلة 
و�لإلكرتونية  و�ل�����ش��ي��دل��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
و�لقطاعات �ل�شحية وكو�درها �ملتطورة، 
و�ل�شناعية  �ل�شياحية  �ملجالت  وكذلك 
ذلك  حتقق  �إذ�  �أن��ه  م��وؤك��د�  و�لنتاجية، 
م���رم���وق يف تطوير  ����ش���اأن  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون 
�لتبادل �لتجاري �لمار�تي �لبيالرو�شي 
�لتجارية  �حل���رك���ة  ت��ن�����ش��ي��ط  ث���م  وم����ن 

و�ل�شتثمارية بني �لبلدين �ل�شديقني.
ت��ك��ث��ي��ف �جلهود  ����ش���امل  �ب�����ن  و�ق�������رتح 
�مل�شرتكة لتحقيق ذلك من خالل تفعيل 
�لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �لت��ف��اق��ي��ات  جميع 
�ملوقعة مع �جلانب �لبيالرو�شي ل�شيما 
و�لتجارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���الت  يف 
�لوفد  زي��ارة  �أن  مو�شحا  و�ل�شتثمارية، 

�لرغبة  ت����وؤك����د  �لم�����ار�ت�����ي  �ل���ت���ج���اري 
�جلادة يف �لرتقاء بزيادة حجم �لتبادل 
�شر�كات  و�إيجاد  �لبلدين  بني  �لتجاري 

جتارية جديدة.
و�أع������رب ع���ن �أم���ل���ه ب����اأن ي��ح��ق��ق ملتقى 
�لبيالرو�شي  �لم������ار�ت������ي  �لأع������م������ال 
�لتجاري  �لتعاون  م�شرية  تخدم  نتائج 
و�لق����ت���������ش����ادي و�ل�����ش����ت����ث����م����اري����ة بني 
�شر�كات  و�إي��ج��اد  وبيالرو�شيا  �لم���ار�ت 
بني  فيما  جت��اري��ة  ووك����الت  �قت�شادية 
��شحاب �لأعمال بجانب تبادل �لفر�ش 
�أل���ق���ى فالدميري  و�لأف����ك����ار. ب��ع��د ذل���ك 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�ش  �ولهوفج 
بيالرو�شيا كلمة �أكد فيها �همية ملتقى 
كونه  �لبيالرو�شي  �لم��ار�ت��ي  �لأع��م��ال 

ياأتي يف وقت باتت هناك �شرورة لتعزيز 
�شر�كات  �إيجاد  خ��الل  من  �لتعاون  ه��ذ� 
�قت�شادية ترتقي بهذ� �لتعاون مل�شتويات 

�أكرب و�أ�شمل.
�لتعاون  مل��ج��الت  كلمته  خ��الل  وت��ط��رق 
�أوجزها  و�ل���ت���ي  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �مل��ت��اح��ة 
و�لزر�عة  �ل�����ش��ي��اح��ة  م��ث��ل  ق��ط��اع��ات  يف 
م�شري�  و�للوج�شتيات،  �لثقيلة  و�ملعد�ت 
بالبلدين  �لع����م����ال  �����ش���ح���اب  �أن  �ىل 
ك���ب���رية ومفزة  �إم���ك���ان���ي���ات  مي��ت��ل��ك��ون 
لتطوير �لعمال �لقت�شادية يف جمالت 

عديدة ومتنوعة.
�لمار�تي  �لع��م��ال  جمل�ش  ��شتعر�ش 
�جتماعه  �أع��م��ال  خ��ت��ام  يف  �لبيالرو�شي 

�لثالث �لذي عقد يف �لعا�شمة مين�شك 

•• اأبوظبي-وام:

و�لتطوير  للعقار�ت  �لريا�ش  معر�ش  يف  م�شاركتها  خ��الل   �� �لعقارية  �ل��د�ر  �شركة  ت�شتعر�ش 
يف  �لو�قع  �أج  وت��رز  �لتطويرية  م�شاريعها  �أح��دث   ��  2017 �شكيب  �شيتي  ري�شتاتك�ش  �لعمر�ين 
جزيرة يا�ش. وتطلع �ل�شركة خالل �ملعر�ش �� �لذي تنطلق فعالياته يف �لفرتة ما بني 27 وحتى 
30 �شبتمرب �جلاري يف مركز �لريا�ش �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ش �� �لعمالء و�مل�شتثمرين على 
مقومات �إمارة �أبوظبي و�لفر�ش �ل�شتثمارية �لتي يوفرها قطاع �لعقار�ت، ودورها �لريادي يف 
تطوير و�حد من �لقطاعات �لأ�شرع منو�. ويجري �لعمل حاليا على تنفيذ �لعديد من �مل�شاريع يف 
�أبوظبي بقيمة �إجمالية ت�شل �إىل 134 مليار درهم و�لتي من �ملتوقع ت�شليمها يف �لعام 2020، 
�أبوظبي موؤخر�  �للوفر  �أعلن متحف  �لعاملية حيث  �أبوظبي على �خلريطة  مما يعزز من مكانة 
�لرئي�ش  �لذيابي،  وقال طالل   .2017 �لعام  11 نوفمرب من  �لر�شمي يف  �فتتاحه  عن موعد 
�لتنفيذي للتطوير يف �شركة �لد�ر �لعقارية �إن �ل�شوق �ل�شعودية متثل و�حدة من �لأ�شو�ق �لأكرث 
ري�شتاتك�ش  �ل�شعوديني يف معر�ش  �مل�شتثمرين  مع  للتو��شل  قدما  ونتطلع  لنا،  بالن�شبة  �أهمية 
�شيتي �شكيب يف �لريا�ش. و�أ�شار �إىل �أن �شركة �لد�ر جنحت يف تطوير جممعات ناب�شة باحلياة يف 
جميع �أنحاء �إمارة �أبوظبي، وتوفري �أكرث من 23 �ألف وحدة �شكنية عالية �جلودة حتى �لآن، مع 
�أكرث من 3،500 وحدة يجري تطويرها يف جزيرة يا�ش. ومن �مل�شاريع �ل�شكنية �لأخرى �لتي 
 6 بتكلفة  �شكنية  1،315 وح��دة  يتاألف من  و�ل��ذي  �إيكرز  يا�ش  يا�ش م�شروع  حتت�شنها جزيرة 
مليار�ت درهم، ويعترب من �مل�شاريع �ملتميزة �لتي تتيح لل�شكان �ل�شتمتاع باإطاللة على �لو�جهة 
�ملائية �لناب�شة  �ملائية وجتربة مالعب �لغولف، ونادي �لغولف، و�حلد�ئق، و�ملد�ر�ش و�لو�جهة 
�لو�جهة  باإطاللة على  2019. وميتاز م�شروع مايان  �لعام  �ملتوقع جهوزيته يف  باحلياة، ومن 
�ملائية ويتاألف من ��شتديوهات و�شقق من 1 �إىل 4 غرف، وفلل �شاطئية مع جمموعة من �ملر�فق 

�ملميزة، ف�شال عن نادي يا�ش لينك�ش للغولف و�شاطئ يا�ش.

اإمداد توقع اتفاقية تعاون
 مع اإتقان لأنظمة احلو�ضبة

•• دبي-وام:

جمل�ش  دول  يف  �ملتكاملة  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة  حللول  �مل���زود  �إم���د�د  �شركة  وقعت 
�لتعاون �خلليجي و�لتي تتخذ من دبي مقر� لها �تفاقية تعاون ��شرت�تيجية 
�حللول  م��زود  و�لرقمية  �ل�شحابية  �حلو�شبة  لأنظمة  �لعاملية  �إت��ق��ان  مع 
�ل�شحابية �لد�عم للتحول �لرقمي وذلك ل�شتخد�م نظام �لإد�رة �ملتكامل 
�إتقان  �شركة  تنفيذه  على  وتعمل  توفره  �ل��ذي  روزم��ان  �لعمل من  ملقر�ت 
�لعاملية لأنظمة �حلو�شبة �ل�شحابية و�لرقمية” يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�إد�رة  ملعر�ش  ع�شرة  �حلادية  �ل��دورة  �لتفاقية خالل  توقيع  �ملتحدة. ومت 
�ملر�فق �إف �إم �إك�شبو يف دبي. ويتميز نظام �لإد�رة ملقر�ت �لعمل من روزمان 
باأنه نظام متكامل و�شامل لإد�رة �مل�شاريع �لعقارية وخدمات �ل�شيانة حيث 
يتيح ملختلف �لأطر�ف �مل�شرتكة يف �مل�شروع �شو�ء من �ملالك و�مل�شتاأجرين 

�أو �لتقنيني ومزودي خدمات �إد�رة �ملر�فق من �لتو��شل يف �أي وقت.

قمة اأبوظبي للتكنولوجيا املالية تناق�ض حتديات 
وم�ضتجدات البتكار التكنولوجي يف القطاع املايل

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شوق  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  للتكنولوجيا  �أب��وظ��ب��ي  قمة  فعاليات  تنطلق 
�أكتوبر  22 و23  �أبوظبي، يومي  �أبوظبي �لعاملي، �ملركز �ملايل �لدويل يف 
يف  و�ملتخ�ش�شني  و�خل����رب�ء  �ملتحدثني  �أب���رز  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  �ل��ق��ادم 

�لقطاع �ملايل من �ملنطقة و�لعامل.
وتعد �لقمة �لتي تقام يف �إطار فعالية فينتك �أبوظبي ، �حلدث �لأول من نوعه 
يف �ملنطقة �لذي يقدم للموؤ�ش�شات �ملالية، و�ل�شركات �لنا�شئة، و�مل�شاركني يف 
�لتكنولوجيا �ملالية، و�مل�شتثمرين، و�لهيئات �لتنظيمية وجمتمع �لأعمال 
وتبادل  �ل��ع��الق��ات،  وب��ن��اء  �مل��ع��رف��ة،  لت�شارك  متكاملة  من�شة  ع���ام،  ب�شكل 
�خلرب�ت و�لروؤى حول �لتطور�ت و�لتطبيقات �لقليمية و�لعاملية و�لبتكار 
يف �لتكنولوجيا �ملالية. وت�شمل �أجندة �لقمة عقد �جتماع طاولة م�شتديرة 
للهيئات �لتنظيمية يف �ملنطقة ملناق�شة م�شاهمتها كاأطر�ف تنظيمية معنية 
�ملالية، وتنظيم ور�ش عمل  �لتكنولوجيا  بدعم �لبتكار و�لتطور يف قطاع 
بالقطاع  مت�شلة  وحت��دي��ات  مو��شيع  ع��دة  تتناول  متخ�ش�شة  وجل�شات 
�ملايل و�لبتكار �لتكنولوجي يف �خلدمات �ملالية، كما حتت�شن فعالية يوم 
��شتعر��ش �حللول �لتجريبية �شمن م�شابقة حتدي �بتكار فينتك �أبوظبي 
�ملالية.   للتكنولوجيا  �أبوظبي  جو�ئز  توزيع  وحفل  �ملالية،  للتكنولوجيا 
وتتيح فعاليات �لقمة للمدعوين من �حل�شور �ملعنيني بالتكنولوجيا �ملالية، 
فر�ش �لتعرف عن قرب على �أحدث توجهات وتطور�ت وحتديات �لبتكار 
�لتكنولوجي يف قطاع �خلدمات �ملالية، ولقاء �شخ�شيات بارزة وقيادية يف 
�لتفاعلية يف  �لعمل  و�مل�شاركة عرب جل�شات �حل��و�ر وور���ش  �مل��ايل،  �لقطاع 
ر�شم خريطة م�شتقبل �لتكنولوجيا �ملالية يف �ملنطقة. كما متّكن �مل�شاركني 
من �لتعرف على جمموعة من �حللول و�ملنتجات �لبتكارية �لتي يقدمها 
مبدعون من �شركات تكنولوجية نا�شئة ملعاجلة وتلبية �حتياجات خمتلف 
من  �لعديد  يومني  مدى  على  �لقمة  جل�شات  وتناق�ش  �ملالية.  �لقطاعات 
للتكنولوجيا  �لعاملي  �مل�شهد  يف  لأبوظبي  �ملتنامي  �ل���دور  مثل  �ملو��شيع 
�ملالية، و�جلهود �ملبذولة لتحويل �ملنطقة ملركز عاملي لالبتكار، و�ل�شتثمار 
�لرئي�شة  �لكلمات  وتركز  �مل��ايل.  �لقطاع  يف  �لتكنولوجي  �لبتكار  دع��م  يف 
�ملالية  �لتعامالت  تفعيل  مثل  مو��شيع  على  �لثاين  �ليوم  يف  للمتحدثني 
�لإلكرتونية، وم�شتقبل تطور �لتكنولوجيا �ملالية يف �ملنطقة. كما تتناول 
�ملنطقة،  يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  م�شاريع  ري��ادة  تعزيز  �جلانبية  �حل��و�ر�ت 
وتفعيل �أدو�ت ومن�شات �لتو��شل يف �مل�شتقبل مثل ��شتخد�م و�جهة برجمة 

�لتطبيقات وتكنولوجيا �ل�شجالت �ملوزعة. 

حرة احلمرية تفوز بجائزة اأف�ضل 
العالمات التجارية يف ال�ضرق الأو�ضط

•• دبي-وام: 

�حلمرية  يف  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  �لعاملية  ب��ر�ن��دز  �شوبر  موؤ�ش�شة  منحت 
بعد  2017 وذلك  لعام  �لأو�شط  �ل�شرق  �أف�شل عالمة جتارية يف  جائزة 
خ�شوعها لتقييم مف�شل وعملية �ختيار �شارمة. ت�شلم �جلائزة - خالل 
�شامل  �شعود  �شعادة   - دبي  �نرتكونتيننتال  فندق  يف  �أقيم  �ل��ذي  �لحتفال 
�حلرة  �ملنطقة  وهيئة  باحلمرية  �حل���رة  �ملنطقة  هيئة  م��دي��ر  �مل��زروع��ي 
مل��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة �ل���دويل بح�شور ع��دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني م��ن �ملنطقة 
�حلرة باحلمرية. وتعد هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية �لعالمة �لتجارية 
�لوحيدة لهيئة منطقة حرة تفوز بهذه �جلائزة من قبل موؤ�ش�شة �ل�شوبر 
بر�ندز لهذ� �لعام وتعد من �أهم �جلو�ئز �لتي متنح للعالمات �لتجارية �إذ 
تخ�شع لعدة معايري دقيقة لختيار �لفائزين بها ومت و�شع هذه �ملعايري 
يف  �لدولية  بالكفاءة  لهم  �مل�شهود  �لدوليني  �حل��ك��ام  م��ن  نخبة  بو��شطة 

جمال �لإد�رة و�لت�شويق.

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24081 /2017
مطالبة مببلغ ) 70903.23 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية : �لهند 
2- �شركة / �ل�شاطئ �لربونزي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية/م26-ق 

74/مكتب 50/�ملالك د�ئرة �شوؤون �لبلدية هاتف /
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
70903.23  درهم( ) �شبعون �لف ت�شعمائة وثالثة درهم وثالثة وع�شرون فل�ش ( وذلك خالل مدة �شبعة 
�يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر 
) تويوتا/كورول/ف�شي/2015 ( رقم ) 62558/خ�شو�شي/�بوظبي/0 ( طبقا لن�ش �ملادة 172&175 من 

قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24083 /2017
مطالبة مببلغ ) 59925.16 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �حمد عبد�حلميد عبد�لكرمي ممد �لبلو�شي - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2-�شركة / مكتب �لعني لين لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي /�لنياد�ت/قطعة 10/�ل�شارع �لو�حد و�لع�شرون 

/بناية �شامل �شعيد �شامل علي غ�شنه �لعامري  هاتف / 00971556335343 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
59925.16  درهم( ) ت�شعة وخم�شون �لف وت�شعمائة وخم�شة وع�شرون درهم و�شتة ع�شر فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/كورول/�بي�ش/2014 ( رقم ) 97143/خ�شو�شي/�بوظبي/10 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24025 /2017
مطالبة مببلغ ) 16870.38 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شوري�ش ر�ماكري�شنا بيالي - �جلن�شية �لهند 
2-�شركة / جلف �شايرب خلدمات تقنية �ملعلومات - �بوظبي - جزيرة �بوظبي - �شارع حمد�ن مكتب رقم 

402/2 - برج �لعرب بناية / �منة دروي�ش بن كرم �لقبي�شي هاتف / 971508588146 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
16870.38  دره��م( ) �شتة ع�شر �لف وثمامنائة و�شبعون دره��م وثمانية وثالثون فل�ش ( وذل��ك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
لن�ش  ( طبقا  ( رقم ) 51849/خ�شو�شي/�بوظبي/0  ني�شان /�شني/�بي�ش/2016   ( للمنذر  و�ملرهونة 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24024 /2017
مطالبة مببلغ ) 49110.33 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1-  ممد �شالح علي �لهاجري - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2- �شركة /بيوتي كار لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - م�شفح �لتجارية /مدينة ممد بن ز�يد /ق 56- 

حو�ش 10/�لطابق �لر�شي /مل 3 / مالك �شالح جذلن �ملزروعي  هاتف /00971527978178 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
49110.33  درهم( ) ت�شعة و�ربعون ومائة وع�شرة درهم وثالثة وثالثون فل�ش ( وذلك خالل مدة �شبعة 
و�ملرهونة  �ليه  �ملنذر  �شيارة   بيع  �إج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  - و�ل  �لإع��الن  تاريخ هذ�  �ي��ام من 
للمنذر ) هايوند�ي/�ك�شنت/�بي�ش/2015 ( رقم ) 75330/خ�شو�شي/�بوظبي/10 ( طبقا لن�ش �ملادة 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24075 /2017
مطالبة مببلغ ) 77182.46 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية : �لهند 
2- �شركة / �ل�شاطئ �لربونزي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية/م26-ق 

74/مكتب 50/�ملالك د�ئرة �شوؤون �لبلدية هاتف / 00971509339786
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
77182.46  درهم( ) �شبعة و�شبعون �لف ومائة و�ثنني وثمانون درهم و�شتة و�ربعون فل�ش ( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/كورول/�بي�ش/2015 ( رقم ) 48089/خ�شو�شي/�بوظبي/14 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24076 /2017
مطالبة مببلغ ) 208587.04 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- منى �بر�هيم �مني �لقد�شي - �جلن�شية �لردن 
ر��شد بن  �ل�شيخ  �شارع  �بوظبي -  �لعامة -  ناين للخدمات �لد�ري��ة و�لعالقات  2-�شركة / كود فروتي 

�شعيد �ل مكتوم / بناية ورثة ممد �حمد �لعتيبة هاتف / 00971508182887 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
208587.04  درهم( ) مائتان وثمانية �لف وخم�شمائة و�شبعة وثمانون درهم و�ربعة فل�ش ( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) ني�شان /باترول/رمادي/2014 ( رقم ) 48092/خ�شو�شي/�بوظبي/14 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24026 /2017
مطالبة مببلغ ) 16870.38 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شوري�ش ر�ماكري�شنا بيالي - �جلن�شية �لهند 
2-�شركة / جلف �شايرب خلدمات تقنية �ملعلومات - �بوظبي - جزيرة �بوظبي - �شارع حمد�ن مكتب رقم 

402/2 - برج �لعرب بناية / �منة دروي�ش بن كرم �لقبي�شي هاتف / 971508588146 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
16870.38  دره��م( ) �شتة ع�شر �لف وثمامنائة و�شبعون دره��م وثمانية وثالثون فل�ش ( وذل��ك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
لن�ش  طبقا   ) 51853/خ�شو�شي/�بوظبي/0   ( رقم   ) ني�شان/�شني/�بي�ش/2016   ( للمنذر  و�ملرهونة 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�ل��ت��ي مت بحثها يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ن��ق��اط 
و�لتعليم،  و�ل���������دو�ء،  �ل����غ����ذ�ء،  جم����ال 
و�لنقل،  و�ل���زر�ع���ة،  و�لتقنية،  و�ل��ع��ل��وم 
و�ملياه، و�لتجارة، و�ل�شتثمار و�لعقار�ت 

و�لبناء و�لن�شاء�ت.
�خلا�ش  �لقطاع  �أهمية  �لجتماع  و�أك��د 
�ل��ب��ارز يف من��و حجم  ودوره  �لبلدين  يف 
و�ل�شتثمارية،  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���ت���ب���ادلت 
�لأعمال  �ل��ذي يقوم به جمل�ش  و�ل��دور 
�مل�������ش���رتك، و������ش�����رورة �����ش���ت���م���ر�ر عقد 
�جتماعاته �لدورية، وتاأكيد �أهمية �إقامة 
وفود  زي��ار�ت  وتبادل  �لتجارية  �ملعار�ش 
��شحاب �لأعمال مبا ي�شهم يف �لتعريف 
ب��ال��ف��ر���ش �ل��ت��ج��اري��ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 

�لبلدين.
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1235   تنفيذ مدين  
فينكيتا  جمهول  كويا  �شميم ح�شني  ���ش��ده/1- ممد  �ملنفذ  �ىل 
�جاه  ت��اجن��ار  �لتنفيذ/ديني�شكومار  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  م��ل 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  �ج��اه  قد  تاجنار 
�ىل طالب  دره��م  وق���دره )2720(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8094  عمايل جزئي
فرع   - �شركت  ليمتد  تكريت  ت��وري��زم  ب���رتول  �ن�����ش��اء�ت  1-م��اه��ي��ا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
���ش��رك��ة �ج��ن��ب��ي��ة جم��ه��ول م���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع��ب��د�ل��ع��زي��ز م��م��د �شيخ 
عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  عليك  �أق����ام  ق��د  ���ش��اح��ب  م���ري� 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)72690 
�لثنني  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت    MB176136553AE:ل�شكوى� رق����م 
�ملو�فق:2017/10/2 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7380  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م جمهول مل  �ل���و�دي خل��دم��ات �لتنظيف  �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-رح���اب 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /وجدي �بر�هيم ممود عبد�ملعبود قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)31973 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175546523AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )2000(
�ل�����ش��اع��ة 08.30 �ش  �مل���������و�ف���������ق:2017/10/8  ي����وم �لح�����د  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7775  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديزرت روك للمقاولت �ش.ذ.م.م جمهول مل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /طارق و�شفي �لطاهر �بر�هيم عبد�هلل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11288 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb175973760ae  وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/10/10 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8353  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شايلنت �و�شن للتجارة �لعامه �ش.ذ.م.م جمهول مل �لقامة 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  مو�جي  �دهيامبو  /ن��ريي��اه  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22286 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت    mb176554780ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8206  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م  و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ق����ادري  �مل��دع��ي عليه / 1-�ط��ه��ر  �ىل 
جم��ه��ول م���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع��ب��د �حل��م��ي��د ق��م��ر �ل���دي���ن ق���د �أق���ام 
 18281( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك 
و�مل�������ش���اري���ف رقم  و�ل���ر����ش���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م(  وت����ذك����رة  دره������م( 
�ل�شكوى:MB176186613AE  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 
2017/10/5 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و م�شتند�ت  ب��ت��ق��دمي م��ا  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8937  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول مل  �لعامة  للتجارة  �ملدعي عليه / 1-168 ديفي�شوريا  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /جري�ش �ومينجا ريز�نو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )2220 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 
  MB176722005AE/2017:درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
08.30 �ش مبكتب  �ل�شاعة   2017/10/1 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

و�مرت بتق�شري مدة �لعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7493  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ندريجا باتينكا جمهول مل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�لرئي�ش  قانونا  وميثلها  م.د.م.����ش  �شريفي�شز   & �شوليو�شونز  نافايد�  �شركة 
عبد�لغني  عبد�لعزيز  ممد  وميثله:�شعاد  جاين  بابولل  �لتنفيذي/بانكاج 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
)95000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2017/10/2 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2707 تنفيذ جتاري

�لقامة  مل  جمهول  �شاماين  هو�شناك  �شيماك  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )40460.63(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2341 تنفيذ جتاري

�لقامة  مل  جمهول  فريد  غ��الم  ح�شني  �شجاد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أق����ام عليك  ق��د  ف���رع  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  �لتنفيذ/بنك  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )229288.01(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2086 تنفيذ جتاري

مل  جمهول  �ملرو�شد  ممد  �ل�شاعر  عبد�هلل  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �ش.م.ع نعلنكم بانه 
�شوق  ل��دى  ��شهم  ع��ن  ع��ب��ارة  �م��و�ل��ك��م �خلا�شة وه��ي  مت �حلجز على 
�أبوظبي لالور�ق  �ملالية حيث �ن عدد �لأ�شهم:1.665 �شهم ��شم �ل�شركة 
مفعوله  ونفاذ  جاء  مبا  للعلم  وذل��ك  �لعقارية،  �ل��د�ر  �ملدرجة/�شركة 

قانونا. بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2017/9/18
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/248  ا�ستئناف مدين    

مل  جم��ه��ول  �لرميثي  ع��ب��د�هلل  خليفة  علي   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �ل�شم�ش للهند�شة و�ملقاولت ذ.م.م  قد ��شتاأنف 
/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/31 مدين كلي بتاريخ:2017/2/26

 10.00 �ل�شاعة   2017/11/1 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/248  ا�ستئناف مدين    

�لعامة ذ.م.م  �مل�شتاأنف �شده/ 1- �خلليج �ملتحدة للمقاولت و�لنقليات  �ىل 

و�ملقاولت  للهند�شة  �ل�شم�ش   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  م��ل  جم��ه��ول 

كلي  م��دين   2016/31 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم   / ��شتاأنف  ق��د  ذ.م.م  

ب��ت��اري��خ:2017/2/26 وح��ددت لها جل�شه يوم �لرب��ع��اء  �ملو�فق 2017/11/1 

�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1981  جتاري جزئي 

ميتاباىل  �شيكار   -2 ����ش.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  وورل��د  نيجو�ش  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  م��ل  جمهويل  ر�م  جاجنا  ميتاباىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/8/23 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة �ملر�عي �لمار�ت 
وميثلها �ل�شيد/ح�شام بن موفق بن ممد �ليو�شف ب�شفته مدير �ملدعية بالز�م �ملدعي 
عليهما بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية مبلغ )و�حد وخم�شني �لف وت�شعمائة وخم�شة 
در�هم و�ربعني فل�شا( و�لزمتهما بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ ممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1811  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  �لقامة  مل  جمهول  ����ش.ذ.م.م   للتجارة  �يفانو  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/6/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  عبد�ملنعم  ممد  �شمري  ل�شالح/�شيد 
)68978.60( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ 
قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي 
قابال  . حكما مبثابة �حل�شوري  ذلك من طلبات  عد�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1759  مدين جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-جو�ن ��شكوريال �شادور�ل  جمهول مل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�شركة �لر�شتماين لل�شفريات - �ش ذ م م وميثله / ممد �شلمان ح�شن �ل�شابري   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية  مبلغ 
�ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  دره��م(    377.832( وق��دره 
�لتام  و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع �شم ملف �لمر  على عري�شة رقم 
2017/393 مدين مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني  �ملو�فق  2017/10/9  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�شيكون  �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر      
                      �ىل �ملنفذ �شدها : فري�شت ت�شوي�ش خلدمات �لتنظيف - �ش ذ م م 

وذلك للز�مك  �دن��اه-  بالك�شف  �ملو�شحة  �لتنفيذ�ت  �قامو�  �لتنفيذ  �ن طالبي  مبا 
�ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  �ملو�شحة  �ملبالغ  ب�شد�د 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
1098 درهم

1090 درهم

7810 درهم

12755 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
 

روز د�فيد مي�شال

�ولو�ميي�شى �ولبي�شي كامورو 

3223/2017
تنفيذ عمايل

 3224/2017
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/3574 عمايل جزئي                                                
�لقامة  مل  جمهول  �لعقارية   للو�شاطة  �شيرتون  �شمارت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2017/7/31 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�حل�شوري  ومبثابة  �ملحكمة  بحكمت  �شرد�ر  عدنان  �ن�ش  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 96886.30 �شتة وت�شعون �لفا وثمامنائة 
و�شتة وثمانون درهما وثالثون فل�شا وتذكرة �لعودة  �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما 
مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمر �آخر و�لزمتها باملن�شا�شب من 
�مل�شروفات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
بن  �ل�شيخ ممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  من 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1289  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- تاج �لر�حة لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �ش ذ م م  جمهول 
مل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �ل�شالمي - �ش م ع وميثله / عبد�هلل خمي�ش 
�مل��دع��ي عليها  �ل���ز�م  �ل��دع��وى ومو�شوعها   �أق���ام عليك  ق��د    - �آل علي  �لناخي  غريب 
دره عبارة عن ما تر�شد بذمة  وق��دره 4.661.272.00  �ملدعي مبلغ  للبنك  ت��وؤدي  بان 
�ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  بكافة  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م   ، عليه  �ملدعي 
، و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني   �ملو�فق  
2017/10/16  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1792  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- جاخوجنري ماماريزوف  جمهول مل �لقامة 
�حمد  ممد  يو�شف   / وميثله  �رج��ا���ش��ي��ف  ���ش��وه��ر�ت  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
يو�شف �حلمادي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )150000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د  �ملو�فق  2017/10/8  �ل�شاعة 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ش   8.30
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/404 مدين كلي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- ��شحق خمي�ش �شليمان �بو ح�شرية - عن نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة 
�بو ح�شرية - عن نف�شه وب�شفته  ��شحق خمي�ش  �إي��اد  م  2-  م  ذ  �لعامة -  �شربد للمقاولت 
م��دي��ر ل�شركة ���ش��ربد ل��ل��م��ق��اولت �ل��ع��ام��ة - ذ م م  جم��ه��ول م��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/ 
�أقام  عبد�لرحمن خليل عبد�هلل ممود �لبناي - وميثله / طارق مكي جعفر �شالح -  قد 
عليك �لدعوى ومو�شوعها  �لز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ )8000000 
درهم( �إ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية �ملقررة 12% مع �لز�مهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/10/4  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3085  جتاري جزئي              

�ملا�ش علي  جمهول مل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1- �شنعة مال �هلل 
ممد  عبد�هلل  من�شور   / وميثله  ف��رع   - �لتجاري  �بوظبي  بنك  �مل��دع��ي/  �ن 
�حمد �لزرعوين -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها مببلغ وقدره )409105.64 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 10% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �ش  �ل�شاعة    2017/10/4 �ملو�فق   �لربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1260  جتاري كلي               

مدودة م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة   - �لذهبية  �ل�شوكة  مطعم   -1  / عليه  �مل��دع��ي   �ىل 
 2- كوبار� كونهي مون �شد هارتان - ب�شفته �ل�شخ�شية  جمهويل مل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ منر بن �شعد بن ممد غز�ل وميثله / �حمد ح�شن علي ها�شم -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )7380000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة   
وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�ش  �ملو�فق  2017/10/5  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/13  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ملتي لينك �شتار للتجارة - �ش ذ م م   جمهول 
مل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ف��ادي ممد خمل�ش �شومل   قد 
بالدعوى رقم  2016/616 جتاري  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف 
جزئي بتاريخ 2017/1/3    وحددت لها جل�شه يوم �لح��د   �ملو�فق 
 ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة     2017/10/1
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/233  ا�ستئناف عقاري    
ل��ي��م��ت��د  جمهول  ج���روب  ب��روب��رت��ي  �شيليكت  ���ش��ده/ 1-  �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ىل 
علي  وميثله:ح�شني  ليمتد  با�شيفيك   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  مل 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  لوتاه  عبد�لرحمن 

2014/313 عقاري كلي بتاريخ:2017/5/9
 10.00 �ل�شاعة   2017/10/16 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/622  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- كليمنت لالنظمة �خلليج �ش.م.ح جمهول مل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / موؤ�ش�شة خمي�ش �لرميثي للمقاولت و�ل�شيانة 
�حلكم  ��شتاأنف/  قد  �لكعبي   �شعيد خلفان  �لعامة وميثله:خلفان غامن 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2015/1176 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/19     
 10.00 �ل�شاعة   2017/11/8 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2442 تنفيذ جتاري

 -2 ���ش.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  و�لقار  �لطاقة  �شركة عامل  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
و�لقار  �لطاقة  ع��امل  �شركة  مدير  ب�شفته   - ��شل  �بر�هيمي  �بر�هيم  حميد 
طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  م��ل  جمهويل  وب�شخ�شه  �����ش.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة 
�لتنفيذ/بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله:�حمد علي مفتاح �شالح �لزعابي قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)442675.38( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8423  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شتب ��ش دي �شي وود لالعمال �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول مل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شونيل كومار ر�م لل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6294 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB176538938AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/1 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
و�مرت   ، �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

�ملحكمة بتق�شري مدة �لعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8073  عمايل جزئي

مل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �لتجارية  وخما�ش  �ف�شر  1-���ش��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق����ام عليك �لدعوى  ك��ان��و م��م��د �شيتي ق��د  �مل��دع��ي /ب���ريو  �لق��ام��ة مب��ا �ن 
وتذكرة  دره���م(   52498( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb176177685ae:ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/10/2
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6510  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�وند تيبل بيتز� جمهول مل �لقامة مبا �ن �ملدعي /طريق 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لحبابي  عاي�ش  بطي  ج��رم��ان  وميثله:نا�شر  �ل��ز�ي��دي 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)19227 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174952554AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )3000(
�مل��������و�ف��������ق:2017/10/9 �ل�����ش��اع��ة 08.30 �ش  وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم �لث���ن���ني 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1401  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �بيك بيوتي م.د.م.�ش جمهول مل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بر�شيو�ش كابار�ش د�ميكوج قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6166( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )900( 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3661  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- رويل بوينت للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول 
��شرف و�يل ممد قد  �لتنفيذ/ممد  مل �لقامة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )17282( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )1362( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3392  تنفيذ عمايل 

���ش.ذ.م.م جمهول  �لزجاج  �ملنفذ �شده/1- جنمة عبا�ش لتجارة  �ىل 
قد  �شعيد  ممد  �هلل  �لتنفيذ/رحمت  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  م��ل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )3400( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )590( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3545  تنفيذ عمايل 

����ش.ذ.م.م جمهول  �ملنفذ ���ش��ده/1- ه��اي ف��وودز للتجارة �لعامة  �ىل 
عليك  �أق���ام   ق��د  بابو  �لتنفيذ/بيني�ش  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  م��ل 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )11064( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )976( مبلغ  �ىل 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/338  تنفيذ �سرعي 
�ىل �ملنفذ �شده/1- م�شعود علي فريد طهر�ين جمهول مل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/فريبا علي ��شغر حامد عبد �شالح وميثله:عبد�هلل 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام   قد  �حمد طاهر  ح�شن 
و�لز�مك تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:1515/2016 �حو�ل نف�ش 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )101220( �شامال  م�شلمني وفق منطوقه ب�شد�د 
للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/658  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ممد عبد�هلل حارب خلفان �لكعبي جمهول مل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة ميثاق للتامني �لتكافلي �ش.م.ع )فرع 
دبي( وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2016/1922 مدين جزئي بتاريخ:2017/5/15
 10.00 �ل�شاعة   2017/10/19 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ش  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/80  نزاع تعيني خربة عقاري

�ىل �ملتنازع �شده / 1-فينود موهان لل لهوري 2- مادهو �ش بهاند�ري 3- كلد�ري 
�نف�شتمنت �وفي�ش ليمتد للعقار�ت ���ش.ذ.م.م 4- �ت�ش دي ��ش جالي�شتات�ش ليمتد 
�ملتنازع / طاهر ممد م�شن  �ن  )ف��رع م.د.م.����ش( جمهويل مل �لقامة مبا 
وميثله:حكمت ممود فيا�ش  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب 
�ملحاماة. و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�ش  خبري 

8.30 �ش مبكتب  �ل�شاعة     2017/10/9 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
�مل�شلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/97  ا�سكاالت مدنية
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم:678/2013 تنفيذ مدين

 لوقف �لجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �لإعالن:م�شت�شكل:�ل�شهد ��شيت ماجنمنت �ش.ذ.م.م

�ملطلوب �عالنه:�مل�شت�شكل �شده:1 �شليمان عبد�لعزيز �ملاجد ، جمهول مل �لقامة
مو�شوع �لعالن:

نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/10/10 �ل�شاعة:11:00 �ش 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف �ل�شكال �عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة 

تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/365  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- نبيل عارف �ل�شيخ �حمد جمهول مل �لقامة

 مبا �ن �ملدعي/�مري عبا�ش ممود عبد�هلل .
�لبتد�ئية  دب�����ي  م��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����ش���ت�������ش���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )25000( مبلغ  ب�����ش��د�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل����ز�م  ب���ت���اري���خ:2017/9/5 

للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/464  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �شده / 1-ممد رئي�ش مانوىل �حمد جمهول مل �لقامة مبا �ن 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
�لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 771/2017 منع من �ل�شفر و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/474  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-ممد حبي�ش �شيخ عبد�حلميد  �شيخ جمهول مل �لقامة 
مبا �ن �ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 776/2017 �مر على عري�شة جتاري و�لر�شوم 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/467  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-جريى نوجوبر� جابونريو جمهول مل �لقامة مبا �ن 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
و�لر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  �م��ر   785/2017 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/468  تظلم جتاري

�ن  بهافان كامال�شانان جمهول مل �لقامة مبا  �ملتظلم �شده / 1-ج��وى  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
و�لر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  �م��ر   791/2017 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/463  تظلم جتاري

�ن  �لقامة مبا  م��ري�ن جمهول مل  / 1-عبد�ل�شالم رحمت  �ملتظلم �شده  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
�لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 779/2017 منع من �ل�شفر و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/475  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-�يريل ماريانو د�ياو جمهول مل �لقامة مبا �ن �ملتظلم 
/ بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�لقر�ر  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �أق���ام  ق��د  �ل�شام�شي 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 573/2017 �مر على عري�شة جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/473  تظلم جتاري

�لقامة  م��ل  جمهول  �و�شيك  �ل��زي��ن  علي  �ل��ق��ادر  1-ع��ب��د   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
مبا �ن �ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 702/2017 �مر على عري�شة جتاري و�لر�شوم 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/465  تظلم جتاري

يجينيو جوفيالنو�ش جمهول مل  1-ت�شونا جوفيالنو�ش   / �ملتظلم �شده  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد 
عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه 
جتاري  عري�شة  على  �مر   772/2017 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر  من  تظلم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ش   08.30
قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/462  تظلم جتاري
�ن  �لقامة مبا  �نتري� جمهول مل  تنجيبنجاب  1-رون��ي��ل   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
و�لر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  �م��ر   689/2017 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/8   �ل�شاعة 08.30 �ش 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3004  جتاري جزئي
�ملدعي/ �ن  �لقامة مبا  لل�شناعات جمهول مل  �لفهيم   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لذهبية  �لنجمة  �شركة/ور�شة  يف  �شريك  ب�شفته  نار�يانان  كارتيكيان  نار�يانان 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لثقيلة  و�لل��ي��ات  �مل��ع��د�ت  ل�شيانة 
مببلغ وقدره )66510 دره��م(  و�لفائدة و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/24  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/790  جتاري كلي

مل  جمهول  مدنية  �عمال  �شركة   - كيوب  �شنتيميرت  �شركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
��شماعيل  �ل�شام�شي وميثله:علي  �لعوي�ش  �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عمر�ن علي نا�شر 
�شركة   وت�شفية  بحل  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم 
و�لز�م  �ل��ق��ان��ون  مب��وج��ب  لت�شفيتها  لها  ق�شائي  م�شفي  وتعيني  ك��ي��وب  �شنتيميرت 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليهما  �ملدعي 
�لثنني �ملو�فق 2017/10/9  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1940  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- توب كمونيكي�شن للهو�تف �ش.ذ.م.م 2- �شماز مي �لدين فالبيل 
جمهويل مل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ك�شيوم تيليكوم �ش.ذ.م.م وميثله:�حمد مهري 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  خمي�ش عبيد بن م�شحار قد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )1.090.018( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبه  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
 Ch2.E.21 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �ش  �ملو�فق 2017/10/19   جل�شة يوم �خلمي�ش 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1642  جتاري كلي

�له  �شم�ش  ر�شا  ممد   -2 ذ.م.م  �لعامه  للتجارة  مبينا  �شركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�يزدبني/عن نف�شه وب�شفته مدير� ل�شركة مبينا للتجارة �لعامه ذ.م.م جمهول مل 
�لزعابي  �ير�ن وميثله:�حمد علي مفتاح �شالح  �ملدعي/ بنك �شادر�ت  �ن  �لقامة مبا 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل 
مببلغ وقدره )9131839.69( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %15 
�شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام .وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 
:2017/10/12 �ل�شاعة:9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/975  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �أنو�شا لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ش.ذ.م.م 2- هارون �لر�شيد ميان عبد �حلميد 
3- ميان ممد �دري�ش ميان عبد�حلميد جمهويل مل �لقامة مبا �ن �ملدعي/م�شرف عجمان 
�ش.م.ع وميثله:حبيب ممد �شريف عبد�هلل �ملال مبا �ن �ملدعي/ م�شرف عجمان �ش.م.ع قد �قام 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/9/20 حكمت �ملحكمة  �لدعوى 
وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف �شاحب �لدور باجلدول وتكون مهمته �لطالع 
على ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم من �أ�شول غري منكرة 
و�لدفاتر  �ل�شجالت  وك��ذ�  �خ��رى  �و �ي م���رر�ت  و�مل��ر����ش��الت  للعقود  �و �شور غ��ري جم��ح��ودة 
�ملحكمة  خزينة  بايد�عها  �ملدعي  �لزمت  دره��م  �لف  ع�شرون  مقد�رها  �مانة  وح��ددت  �لتجارية 
على ذمة م�شاريف و�تعاب �خلبري وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق:2017/10/4 
�ل�شاعة:09:30 �شباحا يف �لقاعة:ch2.E22 يف حال عدم �شد�د �لمانة وجل�شة:2017/11/1 

يف حال �شد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2015/1705  مدين جزئي 

للتجارة  ن��ورد  ر�ه  للعقد  طبقا  �بري�شام  �آي  ر�ه  همر�  ر�هنافارد  �شركة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ير�ج  ه��ادي   - للعقد  طبقا  ر�ه��ن��اف��ارد  ه��ادي   -2 �لتجارية  للرخ�شة  طبقا  ����ش.ذ.م.م  �لعامة 
للتجارة  ن��ورد  ر�ه  ل�شركة  و�شريك  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه  �لهوية  لبطاقة  طبقا  ره��ان��او�رد 
�ل��ع��ام��ة ������ش.ذ.م.م جم��ه��ويل م��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/�آري��ا ممد م��ه��دي ت��ق��وى �شيخ 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  قرقا�ش  علي  عبد�هلل  وميثله:�شمرية 
عقد  بف�شخ  �شيخ  تقوى  مهدي  ممد  ل�شالح/�آريا  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2017/1/26
�لبيع �ملوؤرخ:2014/4/24 و�لزمت �ملدعي عليهما بالت�شامن برد مبلغ )213.260( درهم وفائدة 
بو�قع 9% من تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ ممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  من 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1523  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شيف دروي�ش جمعه �شعيد جمهول مل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لزرعوين  ممد  عبد�لعزيز  ��شماعيل  وميثله:خالد  �ل�شويدي  �شبت  خمي�ش  �شامل 
للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد 
مبلغ وقدره )198.500 درهم(  مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/11  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch2.D.17 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/228  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بدر عبد�هلل علي �شعيد �لنقبي جمهول مل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ ممد نور ممد باكاي وميثله:عبد�لرحمن ممد عبد�لرحمن �ل�شرهان 
مببلغ  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي 
وقدره )300.000( دولر مبا يعادل مبلغ وقدره )1.101.000( درهم �مار�تي وبالز�م 
�ملدعي عليه بالفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �لوفاء �لتام 
�ملو�فق  �تعاب �ملحاماة .وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
:2017/10/4 �ل�شاعة:9.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/708  ا�ستئناف عقاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ممود �عجاز خان ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مالكا 
�ل�شخ�شية  ب�شفته  خان  �شوجات   -2 ذ.م.م  للعقار�ت  �ل�شحر�ء  �ح��الم  ل�شركة 
ل��ل��ع��ق��ار�ت ذ.م.م   �ل�����ش��ح��ر�ء  �ح����الم  ���ش��رك��ة  وب�شفته وك��ي��ال وم���دي���ر� لع��م��ال 
جمهول مل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / عيفان عبد�هلل عيد عيفان �لر�شيدي 
�حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  ها�شم  بو  عبد�لرحمن  علي  �حمد  وميثله:ممد 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2015/340 عقاري كلي بتاريخ:2015/12/15
م�شاء�    17.30 �ل�شاعة   2017/10/4 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/158 طعن عمايل

تدعو د�ئرة ماكم دبي - مكمة �لتمييز
�لطاعن/1- خالد عبد�لقادر �شومان

وميثله:�حمد مهري خمي�ش عبيد بن م�شحار 
باور  �شابقا  و�مل�شماه  �إنك  �أ�شيا  ويف  باور  �شركة  �ملطعون �شده:1-  باعالن 
�أقام  �لطاعن  ب��اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  م��ل  جمهول  �ن��ك  تيكنولوجيز  وي��ف 
عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكمة �لتمييز 

وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1202  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- عبد�لكرمي عبد�ملجيد عبد�لرحمن دردونه 2- �مين 
عبد�لرحمن مر�شود جمهول مل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / ربيعه جعفر 
ح�شن ب�شفتها و�لدة �ملتويف/ممد جافيد جعفر باوتي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
بتاريخ:2016/12/4  بالدعوى رقم 2016/426 مدين جزئي  �ل�شادر  �حلكم 
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2017/10/5 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/32 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �شده/1- ليليت �شتيانيان جمهول مل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك 
�ت�ش ��ش بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدودة وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �آل علي.

�ملطالب  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/9/17  �لبتد�ئية  دب��ي  مكمة  ق��ررت 
بها )1.574.491.28( درهم خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل بيع �لعقار �ملبني 
�و�شافه �دناه بطريق �ملز�يده وفقا لن�ش �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية:)نوع 
�لبلدية:864- رق��م   - �لر�����ش:459  رق��م   - �ملنطقة:�جلد�ف   - �شكنية  �لعقار:�شقة 

�ل��ط��اب��ق:21 -  �ل��ع��ق��ار:2102 - رق��م  �ملبنى:D1 - رق��م  ��شم  �ملبنى:1 -  326 - رق��م 
�مل�شاحة:96.40 مرت مربع(

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/518  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- عادل ممد طفيل جمهول مل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/ �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/4/9 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
بنك �م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )39.337.77(
درهم  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  و�لزمته  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  يف:2016/8/25 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

ممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2968  جتاري جزئي

�مل��و�د �لبرتولية ���ش.ذ.م.م جمهول مل  �ىل �ملدعي عليه / 1- بلو �نرجي لنقل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/���ش��رك��ة �مل��رك��زي��ة ل��ل�����ش��ي��ار�ت و�مل���ع���د�ت ذ.م.م - ف���رع دبي 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �جل��رم��ن  �ب��ر�ه��ي��م  ��شماعيل  وميثله:علي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )166.025 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
 Ch1.C.14 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة  �ملو�فق 2017/10/1   جل�شة يوم �لحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2713  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ملتخ�ش�شه خلدمات �لنقل �ش.ذ.م.م جمهول مل �لقامة 
ح�شن  ممد  وميثله:يو�شف  ����ش.ذ.م.م  �ملعد�ت  لتاأجري  �ملدعي/�لفار�ش  �ن  مبا 
�ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �لبحر  ممد 
بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  وق��دره )22.400(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شاعة:8.30 �ش   2017/10/1: �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شة  .وح��ددت  �ملحاماة 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام  بثالثة  قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2811  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شهيل لطيف ممد بيج جمهول مل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ديبك�ش �ش.م.ح قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعهاتلتم�ش �ملدعية من 
عد�لة �ملحكمة ��شد�ر �مر �د�ء بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )15697( 
درهم مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف .وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ش  �ل�شاعة:8.30   2017/10/10:
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24066 /2017
مطالبة مببلغ ) 60043.86 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- خالد �شامل حامد عبيد �لكعبي - �جلن�شية : �لإمار�ت 
�لعنو�ن / �بوظبي - �لطو�يي/بالقرب من مدر�شة �لإمار�ت - فيال رقم 23 

هاتف / 00971506431977  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
60043.86  دره��م( ) �شتون �لف وثالثة و�ربعون درهم و�شتة وثمانون فل�ش درهم ( وذلك خالل مدة 
�شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة 
�ملادة  لن�ش  ( طبقا  ) 51474/خ�����ش��و���ش��ي/�ب��وظ��ب��ي/9  رق��م   ) ) لن�شر /لن�����ش��ر/�ب��ي�����ش/2014  للمنذر 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24037 /2017
مطالبة مببلغ ) 32717.6 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- علي م�شن ها�شم ممد �جلنيبي - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2-�شركة / هيكتار �لدولية لتجارة خرده وخملفات �ملباين - �بوظبي - م�شفح م 11 - ق 185 - ز�يد �شعيد 

حارب �ملن�شوري هاتف / 0502147851 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
32717.6  دره��م( ) �ثنني وثالثون �لف و�شبعمائة و�شبعة ع�شر درهم و�شتة فل�ش ( وذلك خالل مدة 
�شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة 
للمنذر ) ميت�شوبي�شي / كانرت/�بي�ش/2013 ( رقم ) 50856/خ�شو�شي/�بوظبي/11 ( طبقا لن�ش �ملادة 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24019 /2017
مطالبة مببلغ ) 31790.62 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �بوبكر �ينيبويل ممد حاجي - �جلن�شية : �لهند
2-�شركة / �شركة قمر �ل�شماء لتجارة و��شتري�د �ملو�د �لغذ�ئية - �بوظبي - �ملنطقة �ل�شناعية - بناية 

ممد �ل�شيخ جمرن ممد �لكندي هاتف / 00971506933591 
وق��دره )  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
31790.62  درهم( ) و�حد وثالثون �لف و�شبعمائة وت�شعون درهم و�ثنني و�شتون فل�ش ( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) ني�شان/�لتيما/�بي�ش/2014 ( رقم ) 62399/خ�شو�شي/�بوظبي/13 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24064 /2017
مطالبة مببلغ ) 73834.66 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- علي م�شن ها�شم ممد �جلنيبي - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2-�شركة / هيكتار �لدولية لتجارة خرده وخملفات �ملباين - �بوظبي - م�شفح م 11 - ق 185 - ز�يد �شعيد 

حارب �ملن�شوري ، هاتف / 00971506412644  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
73834.66  درهم( ) ثالثة و�شبعون �لف وثمامنائة و�ربعة وثالثون درهم و�شتة و�شتون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر 
�ليه و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/هايلوك�ش/�بي�ش/2015 ( رقم ) 17420/خ�شو�شي/�بوظبي/14 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24065 /2017
مطالبة مببلغ ) 53035.09 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1-  �شوتر�كاندوت عبد�ل�شمد - �جلن�شية �لهند 
2- �شركة / مومينتو للنقل باحلافالت �ملدر�شية - �بوظبي - ممد بن ز�يد - �شرق C45 - 9 ميز�نني 

- بناية عبد�لرحمن ��شماعيل �بر�هيم �حلو�شني هاتف / 00971558065306 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
53035.09  درهم( ) ثالثة وخم�شون �لف وخم�شة وثالثون درهم وت�شعة فل�ش ( وذلك خالل مدة �شبعة 
و�ملرهونة  �ليه  �ملنذر  �شيارة   بيع  �إج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  - و�ل  �لإع��الن  تاريخ هذ�  �ي��ام من 
لن�ش  طبقا   ) 40525/خ�شو�شي/�بوظبي/0   ( رقم   ) تويوتا/كامري/�بي�ش/لوؤلوؤي/2016   ( للمنذر 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24070 /2017
مطالبة مببلغ ) 141759.67 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- ��شف ر��شا خان ر�ي�ش خان - �جلن�شية : باك�شتان 
�لعنو�ن / �أبوظبي - منطقة �شاروج - فيال رقم 1 - �قرب عالمة لولو ماركت 

هاتف / 00971507634090  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  يخطر  �ملنذر  ف��ان   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
141759.67  درهم( ) مائة وو�حد و�ربعون �لف و�شبعمائة وت�شعة وخم�شون درهم و�شبعة و�شتون فل�ش 
درهم ( وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع 
�شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) باترول /باترول/�بي�ش /2012 ( رقم ) 8816/خ�شو�شي/�بوظبي/9 

( طبقا لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24071 /2017
مطالبة مببلغ ) 105518.37 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- ��شماعيل �شرييا باليبار�ث �بر�هيم - �جلن�شية : �لهند 
�لعنو�ن / �بوظبي - �لغويفات - فيال رقم  16 - �أقرب عالمة مول �لعني  هاتف / 00971504936053 
وقدره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  يخطر  �ملنذر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
فل�ش  و�شبعة وثالثون  دره��م  وثمانية ع�شر  ) مائة وخم�شة �لف وخم�شمائة  دره��م(    105518.37 (
�إجر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �يام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر  درهم ( وذلك خالل مدة �شبعة 
بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) فور�شرن/فور�شرن / �بي�ش لوؤلوؤي/2014 ( رقم ) 85931/

خ�شو�شي/�بوظبي/5 ( طبقا لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �لخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24015 /2017
مطالبة مببلغ ) 45.605.69 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- هيكتار �لدولية لتجارة خرده وخملفات �ملباين - ذ م م ، 2-علي م�شن ها�شم ممد 
�جلنيبي - �إمار�تي �جلن�شية ، 3- ممد م�شن ها�شم ممد �جلنيبي - �جلن�شية �لإمار�ت  ، �لعنو�ن / 

�بوظبي - م�شفح م 11 - ق 185 - ز�يد �شعيد حارب �ملن�شوري هاتف / 0502147851
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
45.605.56  درهم( ) خم�شة و�ربعون �لف و�شتمائة وخم�شة درهم و�شتة وخم�شون فل�ش ( وذلك خالل مدة 
�شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة 
للمنذر ) تويوتا ياري�ش هات�شباك/�بي�ش/لوؤلوؤي/2014 ( رقم ) 11064/خ�شو�شي/�بوظبي/13 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24020 /2017
مطالبة مببلغ ) 19948.25 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- بخيت ممد جابر عبد�هلل �ملنهايل - �جلن�شية �لإمار�ت 
2- �شركة / نور ��شدي للمر�يا و�لرب�ويز - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية - �ملالك/ �شامل ح�شن ممد 

�ملهريي )م13-ق28( هاتف / 00971506673009 
وقدره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر يخطر  ف��ان   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)19948.25 درهم( )ت�شعة ع�شر �لف وت�شعمائة وثمانية و�لربعني درهم وخم�شة وع�شرون( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) ميت�شوبي�شي/باجريو/��شود/2013 ( رقم ) 95430/خ�شو�شي/�بوظبي/13 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24009 /2017
مطالبة مببلغ ) 30496.32 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- م�شعد كر�مه م�شعد �شامل �لعامري - �جلن�شية �لإمار�ت 
2-�شركة /فور �شيزن لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - �لكويتات - بناية �حمد وممد �بناء عيالن عبد�هلل 

ممد �ملهريي ، هاتف / 00971502020218  
وق��دره )  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
30496.32  درهم( ) ثالثون �لف و�ربعمائة و�شتة وت�شعون درهم و�ثنني وثالثون فل�ش ( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
طبقا   ) خ�شو�شي/�بوظبي/12   /15220  ( رقم   ) هايوند�ي/�لنرت�/�بي�ش/2013   ( للمنذر  و�ملرهونة 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24059 /2017
مطالبة مببلغ ) 59469.05 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- يعقوب يو�شف يعقوب �حمد �حلمادي - �جلن�شية �لإمار�ت 
2-�شركة / موؤ�ش�شة �شبارك لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - �شارع �لدفاع / بناية �شيف �خل�شو�ين �شاملني 

�ملر �ملن�شوري هاتف / 00971505828309  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
59469.05  درهم( ) ت�شعة وخم�شون �لف و�ربعمائة وت�شعة و�شتون درهم وخم�شة فل�ش ( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) كيا/�شري�تو/ف�شي/2014 ( رقم ) 34581/خ�شو�شي/�بوظبي /0 ( طبقا لن�ش �ملادة 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24021 /2017
مطالبة مببلغ ) 30563.11 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �حمد عبد�لوهاب �ل�شبيع - �جلن�شية : �شوريا 
�ملهريي  �شيف  �شامل  علي  �مل��ال��ك   / �لأول  ز�ي��د  ���ش��ارع   - �بوظبي   - �ل�شيار�ت  لتاأجري  /�ب��ج��ر  2-�شركة 

3885/ق-122 - مل 7 هاتف / 00971526443093 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
30563.11  دره��م( ) ثالثون �لف خم�شمائة وثالثة و�شتون درهم و�ح��دى ع�شرة فل�ش ( وذلك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/ياري�ش/�بي�ش/2014 ( رقم ) 68762/خ�شو�شي/�بوظبي/0 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24063 /2017
مطالبة مببلغ ) 67689.03 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- مها عبد�هلل مبارك �لقحطاين - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2-�شركة/�شدرك لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - م�شفح �شرق 11 ق C56 ، مل 3 بناية / مبارك عبد�هلل 

مبارك فا�شل �ملزروعي هاتف / 00971557011700  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
67689.03  درهم( ) �شبعة و�شتون �لفو و�شتمائة وت�شعة وثمانون درهم وثالثة فل�ش ( وذلك خالل مدة 
�شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة 
�ملادة  لن�ش  طبقا   ) خ�شو�شي/�بوظبي/13   /45391  ( رقم   )  2014/ تويوتا/كورول/�بي�ش   ( للمنذر 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24017 /2017
مطالبة مببلغ ) 96948.35 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- ممد مينال مياه ميتو مياه - �جلن�شية : بنغالدي�ش  
�شاملني  ر��شد  �شيف  بناية  �ل�شناعية/   - �بوظبي   - �لفايرب جال�ش  �شركة �حل�شون لعمال  �شركة/   -2

رحمة �ملن�شوري هاتف / 00971502290566
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
96948.35  درهم( ) �شتة وت�شعون �لف وت�شعمائة وثمانية و�ربعون درهم وخم�شة وثالثون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) ميت�شوبي�شي/كانرت/�بي�ش/2015 ( رقم ) 75981/ خ�شو�شي/�بوظبي/15 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24061 /2017
مطالبة مببلغ ) 154277.68 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- جيني�ش �شديق - �جلن�شية  �لهند 
2-�شركة /م�شفح ملعد�ت �طفاء �حلريق و�ل�شالمة - �بوظبي - م�شفح م 44 ق 14 /مل 8 /�ملالك �شمو 

�ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن ز�يد �ل نهيان ، هاتف / 00971559649837  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
154277.68  درهم( ) مائة و�ربعة وخم�شون �لف ومائتان و�شبعة و�شبعون درهم وثمانية و�شتون فل�ش 
( وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  
�ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/فور�شرن/�بي�ش/2015 ( رقم ) 47834/ خ�شو�شي/�بوظبي/15 ( 

طبقا لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24033 /2017
مطالبة مببلغ ) 31874.44 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- عبد�هلل عبد�لرز�ق عبد�لرحيم ممد ع�شكر �لنقبي - �جلن�شية �لإمار�ت 
�لعنو�ن / �بوظبي - �ل�شهامه / بالقرب من مطة برتول �دنوك / فيال �لنقبي   

هاتف : 00971504146116 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
44/31874  درهم( ) و�حد وثالثون �لف وثمامنائة و�ربعة و�شبعون درهم �ربعة و�ربعون فل�ش درهم ( 
وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  
�ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) �ك�ش 5/�ك�ش 5/�زرق/2008 ( رقم ) 17818/خ�شو�شي/�بوظبي/4 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24034 /2017
مطالبة مببلغ ) 30852.64 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شامح �ليا�ش رباحيه - �جلن�شية : �شوريا 
�لعنو�ن / �بوظبي - �شارع خليفة 28/بالقرب من ماركت فري�ش �ند مور / بناية 501/77/�شقة رقم 802 

، هاتف / 00971553657648  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
30852.64  درهم( ) ثالثون �لف وثمامنائة و�ثنني وخم�شون درهم و�ربعة و�شتون فل�ش درهم ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر 
�ليه و�ملرهونة للمنذر ) �كورد /�كورد/��شود/2011 ( رقم ) 35261/خ�شو�شي/�بوظبي/12 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24078 /2017
مطالبة مببلغ ) 62927.09 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- فريوز خان ماتوماثودي �بوبكر ماتوماثودي - �جلن�شية  �لهند 
�م��الك بن حم  �بوظبي - �شناعية /بناية  �لغذ�ئية و�لبهار�ت -  �مل��و�د  2- �شركة / كريل مون لتجارة 

هاتف / 00971558236947 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
�ثنني و�شتون �لف وت�شعمائة و�شبعة وع�شرون درهم وت�شعة فل�ش ( وذلك خالل  62927.09  دره��م( ) 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
( رقم ) 32847/خ�شو�شي/�بوظبي/0 ( طبقا لن�ش  و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/هاي�ش/�بي�ش/2013 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24014 /2017
مطالبة مببلغ ) 36724.64 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�لإم���ار�ت  - 2-�شركة / �ليطايل   : �ل�شبلي - �جلن�شية  : 1- فهد ممد دروي�ش خمي�ش  �ليهم  �ملنذر 
لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - م�شفح �لتجارية / �ش 11 - ق 131 / مل رقم 3 / �ملالك �ل�شيد ممد 

عبد�لرحيم �ل�شيد عمر �لها�شمي وخديجه �ل�شيد عبد�لرحيم هاتف / 971509933330
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
36724.64  درهم( ) �شتة وثالثون �لف و�شبعمائة و�ربعة وع�شرون درهم و�ربعة و�شتون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/كورول/�بي�ش لوؤلوؤي/2014 ( رقم ) 43945/خ�شو�شي/�بوظبي/12 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24087 /2017
مطالبة مببلغ ) 71767.65 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية : �لهند 
2- �شركة / �ل�شاطئ �لربونزي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية/م26-ق 

74/مكتب 50/�ملالك د�ئرة �شوؤون �لبلدية هاتف / 00971509339786 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
71767.65  درهم( ) و�حد و�شبعون �لف و�شبعمائة و�شبعة و�شتون درهم وخم�شة و�شتون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/كورول/ف�شي/2015 ( رقم ) 63187/خ�شو�شي/�بوظبي/0 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24082 /2017
مطالبة مببلغ ) 149192.42 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية �لهند
2- �شركة / رويال در�يف لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �بوظبي - �شارع حمد�ن / �شرق 8 - ق 6// 

�لطابق 19/مكتب 16/�ملالك علي هامل خادم غيث �ل غيث �لقبي�شي هاتف /00971509339786  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  يخطر  �ملنذر  ف��ان   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
149192.42  درهم( ) مائة وت�شعة و�ربعون �لف ومائة و�ثنني وت�شعون درهم و�ثنني و�ربعون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/بريفيا/�بي�ش لوؤلوؤي/2015 ( رقم ) 89263/ خ�شو�شي/�بوظبي/15 ( طبقا 

لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24010 /2017
مطالبة مببلغ ) 40164.08 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 
�ملنذر �ليهم : 1- جا�شيم ممد بيالفيناكاث ممد كويا - �جلن�شية : �لهند

2-�شركة / نيون كال�شيك للتجارة �لعامة - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية / حو�ش 26/قطعة 21/بناية 
�شامل هالل يا�شر ممد هاتف / 00971554048140 

 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
40164.08  درهم( ) �ربعون �لف ومائة و�ربعة و�شتون درهم وثمانية فل�ش ( وذلك خالل مدة �شبعة �يام 
من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) 
تويوتا/�ينوفا/رمادي/2014 ( رقم ) 36375/خ�شو�شي/�بوظبي /13 ( طبقا لن�ش �ملادة 172&175 من 

قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24067 /2017
مطالبة مببلغ ) 75244.43 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- مبوب با�شا قدره �هلل - �جلن�شية �لهند 
هاتف/   -  903 رق��م  �شقة   - �ل���و�يف  �شيدلية  مبنى   - �ل�شياحي  �مل��ي��ن��اء  منطقة   - �ب��وظ��ب��ي   / �ل��ع��ن��و�ن 

 00971505327491
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
75244.43  دره��م( ) خم�شة و�شبعون �لف ومائاتان و�ربعة درهم وثالثة و�ربعون فل�ش درهم ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إجر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه 
( رقم ) 21327/خ�شو�شي/�بوظبي/13 ( طبقا لن�ش  �كاديا/�كاديا/�بي�ش/2014  و�ملرهونة للمنذر ) 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24022 /2017
مطالبة مببلغ ) 37042.76 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- فريوز خان ماتوماثودي �بوبكر ماتوماثودي - �جلن�شية  �لهند 
�م��الك بن حم  �بوظبي - �شناعية /بناية  �لغذ�ئية و�لبهار�ت -  �مل��و�د  2- �شركة / كريل مون لتجارة 

هاتف / 00971558236947 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
( وذل��ك خالل  و�رب��ع��ون دره��م و�شتة و�شبعون فل�ش  �ل��ف و�ثنني  �شبعة وثالثون  37042.76  دره��م( ) 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
( رقم ) 60976/خ�شو�شي/�بوظبي/0 ( طبقا لن�ش  و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/هاي�ش/�بي�ش/2013 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24060 /2017
مطالبة مببلغ ) 60273.33 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- خالد عبد�لغني ممد �شعيد �حمد - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2-�شركة /فايلن فورم ورك�ش - �بوظبي - �شارع حمد�ن / بناية ورثة �ل�شيخ حمد�ن بن ممد �ل نهيان 

/ حمد�ن �شنرت  هاتف / 00971566120360  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
60273.33  دره��م( ) �شتون �لف ومئتان وثالثة و�شبعون دره��م وثالثة وثالثون فل�ش ( وذل��ك خالل 
�إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر �ليه  �ي��ام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ  مدة �شبعة 
و�ملرهونة للمنذر ) فورد/�يدج/�بي�ش/2010 ( رقم ) 11908/خ�شو�شي/�بوظبي /11 ( طبقا لن�ش �ملادة 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24088 /2017
مطالبة مببلغ ) 142775.58 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- منيب نا�شر �حمد ممد - �جلن�شية : �لردن 
2- �شركة / رمز �لجناز ل�شيانة �جهزة �لتكييف - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية / م 11 - ق 166/ خمزن 9 

/ مالك �لبناية ممد عبد �هلل �حمد خلف �لعتيبة هاتف / 00971507426778 
وق���دره )  �ملرت�شد بذمته  �ملبلغ  ���ش��د�د  �ليه ب�شرورة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر يخطر  ف��ان   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
142775.58  درهم( ) مائة و�ثنني و�ربعون �لف و�شبعمائة وخم�شة و�شبعون درهم وثمانية وخم�شون فل�ش 
( وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  
 ) 59804/خ�شو�شي/�بوظبي/13   ( رقم   ) تويوتا/كو�شرت/�بي�ش/2014   ( للمنذر  و�ملرهونة  �ليه  �ملنذر 

طبقا لن�ش �ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24062 /2017
مطالبة مببلغ ) 57709.03 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- م�شن علي حمد عبد�هلل �ملري - �جلن�شية : �لإمار�ت 
�شامل فا�شل  �لدفاع /بناية  �بوظبي /�شارع  �بوظبي - جزيرة   - �ل�شيار�ت  لتاأجري  �ل�شاعد   / 2-�شركة 

�شليم �ملن�شوري هاتف / 00971501157990  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
57709.03  درهم( ) �شبعة وخم�شون �لف و�شبعمائة وت�شعة درهم وثالثة فل�ش ( وذلك خالل مدة �شبعة 
و�ملرهونة  �ليه  �ملنذر  �شيارة   بيع  �إج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  - و�ل  �لإع��الن  تاريخ هذ�  �ي��ام من 
للمنذر ) هايوند�ي /�ك�شنت /��شود/2014 ( رقم ) 49230/خ�شو�شي/�بوظبي/12 ( طبقا لن�ش �ملادة 

172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24023 /2017
مطالبة مببلغ ) 21148.83 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- ر��شد �شعيد مبارك �شعيد �حلمريي - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2-�شركة / طريق �خلليج لتاجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - �شارع حمد�ن بن ممد / بناية �شيف بن �حمد 

بن جابر �لهاملي هاتف / 00971505612118 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
21148.83  درهم( ) و�حد وع�شرون �لف ومائة وثمانية و�ربعون درهم وثالثة وثمانون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر 
�ليه و�ملرهونة للمنذر ) كيا/�وبتيما/�بي�ش/2015 ( رقم ) 89317/خ�شو�شي/�بوظبي/14 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24008 /2017
مطالبة مببلغ ) 44297.88 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- عبد�هلل ر��شد عامر �حمد �لرميثي - �جلن�شية : �لإمار�ت 
2- �شركة / فيجن لتاأجري �ل�شيار�ت - �بوظبي - �شارع �ل�شالم / بناية �لد�ئرة �خلا�شة ل�شاحب �ل�شمو 

رئي�ش �لدولة هاتف / 00971504422400  
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
44297.88  درهم( ) �ربعة و�ربعون �لف ومئتان و�شبعة وت�شعون درهم وثمانية وثمانون فل�ش ( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  �ملنذر 
�ليه و�ملرهونة للمنذر ) كيا/�شري�تو/ف�شي/2014 ( رقم ) 35157/خ�شو�شي/�بوظبي/12 ( طبقا لن�ش 

�ملادة 172&175 من قانون �ملعامالت �لتجارية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12132 بتاريخ 2017/9/27   
اإخطار عديل 

رقم 24086 /2017
مطالبة مببلغ ) 180522.82 ( درهم 

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني - �ش م ع - وميثله / قانونا / عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن / �لنخيل - ر�أ�ش �خليمة 

�ملنذر �ليهم : 1- �شليمان �شاجنا�شاري عبد�هلل �بوبكر - �جلن�شية : �لهند 
2- �شركة / �ل�شاطئ �لربونزي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت - �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية/م26-ق 

74/مكتب 50/�ملالك د�ئرة �شوؤون �لبلدية هاتف / 00971509339786 
 ( وق��دره  بذمته  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر يخطر  ف��ان   - �لخطار  ذل��ك  مبوجب 
180522.82  درهم( ) مائتة وثمانون �لف وخم�شمائة و�ثنني وع�شرون درهم و�ثنني وثمانون فل�ش ( 
وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإع��الن - و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �إج��ر�ء�ت بيع �شيارة  
�ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) تويوتا/كو�شرت/�بي�ش/2014 ( رقم ) 75702/عمومي/�بوظبي/0 ( طبقا 
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اأك�ضبوجر 2017 بال�ضارقة

�لتي طرحها  �لفنية  �مل�شابقة  �أن  �ل�شارقة  �لإعالمي حلكومة  �ملكتب  �أعلن 
ح�شدت   2017 �أك�����ش��ب��وج��ر  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  للت�شوير  �ل����دويل  �مل��ه��رج��ان 
م�شاركة قيا�شية و�شلت �ىل ما يقارب 10 �آلف م�شارك من 98 دولة من 
خمتلف �أنحاء �لعامل بن�شبة كبرية بلغت 70 باملائة عن �مل�شاركني يف �لعام 
قريباً.  نتائجها  �إع��الن  �شيتم  و�لتي  �ملطروحة  �لثماين  �لفئات  يف  �ملا�شي 
وت�شدرت �لقارة �لآ�شيوية �لقائمة حيث تقدم للم�شاركة يف �لفئات �ملختلفة 
للم�شابقات 6.086 م�شور�ً من 34 دولة تلتها �لقارة �لأوروبية يف �ملرتبة 
�ملرتبة  يف  �أفريقيا  وج���اءت  دول��ة   33 م��ن  م�شاركاً   1766 بعدد  �لثانية 
�لثالثة بعدد 867 م�شاركاً من 13 دولة تلتها �أمريكا �ل�شمالية يف �ملرتبة 
�أوقيانو�شيا يف  5 دول متقدمًة على قارة  497 م�شاركاً من  �لر�بعة بعدد 
�ملرتبة �خلام�شة �لتي تقدم منها 161 م�شاركاً من �أ�شرت�ليا ونيوزيالند� 
 124 بعدد  �ل�شاد�ش  �مل��رك��ز  يف  �جلنوبية  �أمريكا  تليها  �جل��دي��دة  وغينيا 

م�شاركاً من 6 دول.
�لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لدويل  �ملهرجان  طرحها  �لتي  �مل�شابقة  وتت�شمن 
وهي  �لت�شوير  �أن��و�ع  خمتلف  ت�شتوعب  متنوعة  فئات  �جلديدة  دورت��ه  يف 
�لبورتريه و�حلياة �لربية و�ملناظر �لطبيعية و�لت�شوير �ل�شحفي وت�شوير 
لت�شوير  خم�ش�شة  وه��ي  �ل�شامتة  �حلياة  جانب  �ىل  و�لريا�شة  �حلركة 
على  �ل�شوئي  للت�شوير  تطبيقاً  وتعترب  �شغرية  جمموعات  يف  �جلماد�ت 
�أج��م��ل م��ا يف �لإم�����ار�ت وه��ي م�شابقة  �مل��ت��ح��رك وف��ئ��ة  �لنمط �لفني غ��ري 
تعك�ش  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لأم���اك���ن  خمتلف  يف  ملتقطة  ���ش��ور�ً  تت�شمن 
�جلو�نب �لفنية و�لثقافية �ملتعددة وفئة �لأطفال دون �شن �ل�شا�شة ع�شرة 

من �ملقيمني يف �لدولة.
وتهدف �مل�شابقة �لتي تعترب ركناً رئي�شياً �شمن �أن�شطة وفعاليات �ملهرجان 
�لفئات  يف  �ملختلفة  �مل��و�ه��ب  ت�شجيع  �ىل  �لفوتوغر�يف  للت�شوير  �ل��دويل 
�ىل  وتكرميهم  وحتفيزهم  �لإب���د�ع  على  �لفوتوغر�يف  للت�شوير  �ملتنوعة 
�لأطفال وغريهم من  �ملوهوبني من  �مل�شورين  �ملزيد من  �كت�شاف  جانب 
�أهم  جتمع  عاملية  من�شة  كونها  �ىل  بالإ�شافة  �ملحرتفني  وغري  �ملبتدئني 
�مل�شورين �ملحرتفني و�ملبتدئني و�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لتي تعمل 

على دعم �ملبدعني.
وطرق  �لفنية  �لقيم  ت��ربز  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ات  م��ن  ع��دد  على  �مل�شابقة  وت��ت��وزع 
بالإ�شافة  �مللتقطة  لل�شور  و�لعلمية  �لنوعية  و�لقيمة  �ملختلفة  �لت�شوير 
�ىل موهبة �مل�شاركني يف ��شتعر��ش �لو�قع و�لنتباه �ىل �حلركة �لفجائية 
�لتقّيد  مع  �مل�شورون  ي�شتخدمها  �لتي  �لحرت�فية  �لطرق  من  وغريها 
با�شتخد�م �لو�شعية �ملنا�شبة و�خللفية و�لإ�شاءة مبا يعك�ش تطور جتربة 

�مل�شور نف�شه وهي �أحد �لأهد�ف �لرئي�شة للمهرجان. 

•• ال�شارقة-الفجر:

م�صاهمة منه يف زيادة اإنتاج الكتب ال�صامتة التي 
ترثي عامل الأطفال غري القادرين على القراءة، 
، الفرع  اختتم املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني 
الوطني من املجل�ض الدويل لكتب اليافعني، ام�ض 
)الثالثاء(، ور�صة عمل حتت عنوان كيف توؤلف 
جمموعة  قدرات  تطوير  بهدف   ، �صامتة؟  كتبًا 
من الفنانني والر�صامني املتخ�ص�صني يف اإنتاج كتب 

الأطفال بدولة الإمارات العربية املتحدة.

وجاءت هذه �لور�شة �لتي نظمها �ملجل�ش، على مد�ر ثالثة 
�أيام يف �لفرتة �ملمتدة من 24 وحتى 26 �شبتمرب �جلاري، 
�شمن فعاليات �لدورة �لثانية من معر�ش �لكتب �ل�شامتة، 
وهو معر�ش عاملي متجول يجوب خمتلف �أنحاء �لعامل منذ 

عام 2015، ويقام للمرة �لأوىل يف �ملنطقة. 
�لطبق  عر�ش  قاعة  يف  �لإجنليزية  باللغة  �لور�شة  وقدمت 
�لطائر ، �لتابعة ملوؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون، �لفنانة و�لر�شامة 
�ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة �إمي�����ي ج���ورم���ال���ي���ن���ني، �حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى درج���ة 
بالر�شم  و�ملتخ�ش�شة  �جلر�فيكي،  �لت�شميم  يف  �ملاج�شتري 
�شت  رة ور�شوم كتب �لأطفال، حيث كرَّ و�شرد �لق�ش�ش �مل�شوَّ
فَنها وحياتها �ملهنية خالل �خلم�ش �شنو�ت �ملا�شية يف �إبد�ع 
ر�شوم خا�شة بكتب �لأطفال، �إذ تقوم بو�شع �لفكرة ثم تن�شج 
خيوط �لق�شة و�أحد�ثها عرب �لر�شوم و�ل�شور �لتي تبدعها، 
كتابها  وجن��ح  بنف�شها.  �أع��م��ال��ه��ا  ون�شر  بت�شميم  ت��ق��وم  ث��م 
قائمة  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف   )Puu( �شجرة  �ل�شامت  �مل�شور 

�ل�شرف يف معر�ش �لكتب �ل�شامتة. 
و�لأ�شاليب  �ل�شامتة،  �لكتب  بعامل  �مل�شاركني  �إميي  وعّرفت 
�لتي  و�ل�شور  �لر�شوم  خ��الل  من  �لق�ش�ش  ل�شرد  �ملختلفة 
�ل�شامتة،  �ل��ك��ت��ب  �شناعة  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لعنا�شر  ت�شَكل 
و�أتاحت للم�شاركني فر�شة �لتحليق يف عامل �لأدب، و�لغو�ش 
يف رح��ل��ة رو�ئ���ي���ة، ب����دء�ً م��ن ف��ه��م و����ش��ت��ي��ع��اب ك��ل �لعنا�شر 
�لرئي�شية، و�أ�شاليب وتقنيات �إنتاج �لكتب �مل�شّورة �ل�شامتة، 

و�شوًل �إىل تاأليف كتبهم �ل�شامتة باأنف�شهم.
و�أكدت مروة عبيد �لعقروبي، رئي�ش �ملجل�ش �لإمار�تي لكتب 
خ�شو�شاً  ل��الأط��ف��ال،  توفر  �ل�شامتة  �لكتب  �أن  �ليافعني، 
�أخ���رى، فر�شة  �ل��ق��ر�ءة بلغات  �أول��ئ��ك غ��ري �ل��ق��ادري��ن على 
ثمينة لتحفيز خيالهم �أكرث مما تفعله �لكتب �لعادية، كما 
�لعو�ئق  وجت��اوز  و�لأف��ك��ار،  �ملفاهيم  فهم  من  متكنهم  �أنها 
�للغوية، مو�شحة �أن ور�ش �لعمل �لتي ينظمها �ملجل�ش ت�شكل 
و�لر�شامني  �لفنانني  لت�شجيع  �لناجحة  �لو�شائل  �أبرز  �أحد 

�ملوهوبني على ن�شر هذه �لر�شالة من خالل �أعمالهم.
بطابعها  و�حل��ك��اي��ات  و�لأ���ش��اط��ري  �لق�ش�ش  تتميز  وق��ال��ت: 
�لعاملي �لذي با�شتطاعته جتاوز �حلو�جز �للغوية و�لثقافية 
بال�شور و�لر�شوم، وتلعب �لكتب �مل�شورة دور�ً بارز�ً يف جتاوز 
هذه �ملعوقات، لهذ� نظمنا هذه �لور�شة، بهدف رفد �ملكتبة 
�لعربية مبجموعة مميزة من �لكتب �ل�شامتة �لتي حتتوي 
م��ك��ت��وب��ة مي��ك��ن جلميع  ك��ل��م��ات  دون  م�����ش��ورة  ع��ل��ى ق�ش�ش 
�لأطفال �أن يفهموها، وينبغي �أن نتذكر د�ئماً �أن �أعظم هدية 
�أن يقدمها لي�شت �لكلمات �لتي يحتويها، بل  ميكن للكتاب 

�لفكرة و�لر�شالة �لتي يحملها .
�إىل  �أن ه��ن��اك ح��اج��ة ملحة  �إىل  �ل��ع��ق��روب��ي  و�أ����ش���ارت م���روة 
���ش��م��ان �ن��ت�����ش��ار �ل��ك��ت��ب �ل�����ش��ام��ت��ة وو���ش��ول��ه��ا �إىل خمتلف 
�ملكتبات ومتاجر �لكتب، �إ�شافة �إىل زيادة �لإنتاج �لعربي من 
ورو�ة  �لنا�شرين  خماطبة  ينبغي  �أن��ه  م�شيفة  �لكتب،  ه��ذه 
�لق�ش�ش وم�شاعدتهم على فهم �أهمية هذ� �لنوع من �لكتب 

ودورها يف جتاوز �حلدود �لثقافية و�للغوية.
يف  �ل��غ��و���ش  على  �مل�شاركني  �ل��ور���ش��ة  خ��الل  �إمي���ي  و�شجعت 
�لفكرة  �إىل  للو�شول  �لإلهام  للبحث عن  وذو�تهم  دو�خلهم 
كتبهم  حولها  �شتدور  �لتي  �لق�شة  لبناء  و�حلبكة  و�ملغزى 
�لعامل  يف  �لإل��ه��ام  م�شادر  ع��ن  �لبحث  م��ن  ب��دًل  �ل�شامتة، 

�خلارجي. 
وقالت: لدي �شغف كبري بالر�شم و�أ�شعر باأن كل عر�ش من 
�أعمايل �لفنية ي�شِكل خطوة جديدة ملغامرة كبرية  عرو�ش 
قادمة، �إذ �أنني �خرتت �أن �أنتج كتاباً بالر�شم ولي�ش بالكتابة، 
وهذ� ما يجعل كتبي ل تتوجه لفئة عمرية بعينها لأن �لكتب 
�ل�شامتة هدية عاملية، وهناك �لكثري من �لطرق لتف�شريها 

.
تكون  �أن  حتتاج  ل  �ل�شامتة  �لكتب  �أن  للم�شاركني  و�أك���دت 
بالفرح  ي�شعر  �أن  ل��ق��ارئ��ه��ا  مي��ك��ن  �أن����ه  م��و���ش��ح��ة  ���ش��ام��ت��ة، 
و�ل�شحك �أو �ل�شر�خ و�لغ�شب و�لبكاء �لذي تعك�شه �ل�شور، 

و�لر�شوم.
و�شارك يف ور�شة �لعمل، جمموعة من �لفنانني و�لر�شامني 
وم�شممي �جلر�فيك، من �أ�شحاب �خلربة يف جمال �لر�شم 
ل��الأط��ف��ال و�إن���ت���اج �ل��ك��ت��ب �مل�����ش��ورة، ح��ي��ث ت��ع��رف��و� خاللها 
�لكتب  لت�شميم  �لالزمة  �ملهار�ت  �ملطلوبة،  �خلطو�ت  على 
�شري  ترتيب  ث��م  �لكتاب،  فكرة  تكوين  م��ن  ب���دء�ً  �ل�شامتة، 

�لأحد�ث، و�شوًل �إىل تن�شيق وت�شميم �لكتاب.
وي�����ش��ع��ى �مل��ج��ل�����ش �لإم����ار�ت����ي ل��ك��ت��ب �ل��ي��اف��ع��ني م���ن خالل 
��شت�شافة معر�ش �لكتب �ل�شامتة يف �ل�شارقة �لذي تختتم 
فعالياته يف 30 �شبتمرب �جلاري، �إىل تعريف �أفر�د �ملجتمع 
و�ملتخ�ش�شني يف �لعامل �لعربي بالكتب �ل�شامتة، و�مل�شاعدة 
ع��ل��ى حتقيق �أق�����ش��ى ق���در م��ن �ل��ف��ائ��دة م��ن خ���الل تدريب 
�لنوع  هذ�  �إنتاج  كيفية  على  و�لفنون  ب��الآد�ب  �ملتخ�ش�شني 

�لفريد من �لكتب. 

•• اأبوظبي - الفجر:

�خ��ت��ت��م��ت د�ئ������رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة يف 
�أبوظبي ور�شة �لعمل �لتي نظمتها لعر�ش 
ج��ه��ود �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل��م��ع��ي��ات و�لأف�����ر�د 
�ل�شتة  �ل����رت�ث  عنا�شر  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 
�لتمثيلية  �ليون�شكو  قائمة  على  �مل��درج��ة 
للب�شرية،  �مل�����ادي  غ���ري  �ل��ث��ق��ايف  ل���ل���رت�ث 
�لجر�ء�ت  �ل��دوري حول  �لتقرير  و�ع��د�د 
�لعنا�شر  ه��ذه  ��شتمر�ر  ل�شمان  �ملتخذة 
وف��ق �تفاقية ���ش��ون �ل���رت�ث �ل��ث��ق��ايف غري 

�ملادي لعام 2003. 
�أقيمت �لور�شة بالتعاون مع وز�رة �لثقافة 
وت��ن��م��ي��ة �مل���ع���رف���ة ع���ل���ى م�����دى ي���وم���ني يف 
ون��وق�����ش��ت خ��الل��ه��ا مورين  �ل��ع��ا���ش��م��ة، 
�أ�شا�شيني هما؛ �لج��ر�ء�ت �ملتخذة لتنفيذ 
وبحث  �ل��وط��ن��ي،  �مل�شتوى  على  �لتفاقية 
�لقائمة  ع��ل��ى  �مل���درج���ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  و����ش���ع 
�لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي، و�لتي 
ت�شمل كل من: �ل�شقارة، �لعيالة، �لتغرودة، 

�لرزفة، �ملجل�ش، �لقهوة �لعربية. 
وقال �شيف �شعيد غبا�ش، مدير عام د�ئرة 
�لدوري  �لتقرير  يعد  و�ل�شياحة  �لثقافة 
�مل��درج��ة على  �ل����رت�ث  ع��ن ح��ال��ة عنا�شر 
ق��ائ��م��ة �ل��ي��ون�����ش��ك��و ل��ل��رت�ث �ل��ع��امل��ي، �أحد 
تطور  م�����دى  ل��ق��ي��ا���ش  �ل���ه���ام���ة  �لأدو�ت 
على  �حل����ف����اظ  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �خل����ط����ط 
و�شمان  �لقائمة   على  �مل��درج��ة  �لعنا�شر 
����ش��ت��م��ر�ر مم��ار���ش��ت��ه��ا، ف��ال��رت�ث ي��ع��د �أحد 
�ملكونات �لأ�شا�شية لهويتنا �لوطنية، وينبع 
�ه��ت��م��ام �ل���دول���ة ب���ال���رت�ث م��ن ك��ون��ه �أحد 
�لعنا�شر �ملميزة �لتي تت�شمن فيها عاد�تنا 

وت��ق��ال��ي��دن��ا �ل��ت��ي ورث��ن��اه��ا ع���ن �لأج�����د�د، 
من  �إن�شانية  جت��رب��ة  خال�شة  متثل  وه��ي 
�لأجيال  �إىل  ونقلها  عليها  �حلفاظ  �ملهم 
�لقادمة، بال�شر�كة مع كل �ملوؤ�ش�شات �ملعنية 
بالرت�ث جنبا �إىل جنب �خلرب�ء و�لأفر�د 
و�ملهتمني بهذ� �ملجال، ومن جهتنا يف د�ئرة 
تقرير�  نعد  �أن  يهمنا  و�ل�شياحة   �لثقافة 

�لذي  �ل����رت�ث  ح���ال  و�ق����ع  يعك�ش  ���ش��ام��ال 
��شلوب  و���ش��ط  كقيم  �ل��ي��وم  ح��ت��ى  مي��ار���ش 

حياة ع�شري. 
 وكانت د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة، وبالتعاون 
قد  �مل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  م���ع 
و�ملوؤ�ش�شات،  �لهيئات  على  ��شتمارة  وزع��ت 
و�جلمعيات،  و�لأف������������ر�د،  و�جل����م����اع����ات، 

�لدولة،  يف  و�لثقافية  �لرت�ثية  و�لأن��دي��ة 
�لأن�شطة  �شعيد  ع��ل��ى  �إجن��از�ت��ه��ا  ل��ر���ش��د 
و�لفعاليات �لثقافية و�لرت�ثية، وخططها 
لعنا�شر  ل��ل��رتوي��ج  و�مل�شتقبلية  �حل��ال��ي��ة 
�ليون�شكو  منظمة  ل��دى  �مل�شجلة  �ل���رت�ث 
هذه  ملمثلي  م�شاركة  دع���و�ت  وجهت  .كما 
تعقد  �لتي  �لعمل  ور�شة  حل�شور  �جلهات 

�أب��وظ��ب��ي، وذل���ك يف �إط���ار �لتز�م  �ل��ي��وم يف 
�ل�������دول �مل���وق���ع���ة ع���ل���ى �ت���ف���اق���ي���ة �ل�����رت�ث 
�ل��ث��ق��ايف غ��ري �مل�����ادي، ح��ي��ث ت��ر���ش��د ور�شة 
�ملدرجة  �لعنا�شر  ��شتد�مة  �أ�شاليب  �لعمل 
ع��ل��ى �ل��ق��ائ��م��ة، وب���ن���اء �ل��ت��ق��ري��ر �ل����دوري 
ملنظمة  ورفعه  �عتماده  قبل   2017 لعام 

�ليون�شكو. 

�صمن ور�صة عمل على مدار ثالثة اأيام لإبراز �صحر ال�صمت وجاذبيته

 املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني ينّظم ور�ضة عمل للر�ضامني وامل�ضممني حول الكتب ال�ضامتة

اإميي جورمالينني: اأف�سل الق�س�س موجودة يف داخلنا وما علينا �سوى الغو�س عميقًا ويف اأعماق قلوبنا

بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

دائرة الثقافة وال�ضياحة تختتم ور�ضة عمل اإعداد التقرير الدوري لليون�ضكو
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خف�صت وزين بحثا عن �صحة اأف�صل

اأحمد رزق: النجاح يف التلفزيون اأ�ضهل من ال�ضينما
هل  ممر�ش.  �شخ�شية  �ل�شحة(  )�إزي  م�شل�شل  خالل  من  • قدمت 

حتب تقدمي �ملهن �لطبية يف �أعمالك �لفنية؟
- �لأمر �شدفة غري مق�شودة، وكل ما يف �ملو�شوع �أنني عندما يعر�ش 
�أرف�شه.  �أن  �أ�شتطيع  فال  طبيباً،  يكون  وبطله  جميل  مو�شوع  علّي 
فمثاًل، يف م�شل�شل )�شارة(، قدمت دور �لطبيب �لنف�شي. ويف )�لكيف( 
بعد  �لطب  كلية  ترك  �ل�شحة( ممر�ش  )�إزي  وهنا يف  كميائياً،  كنت 
)�لبالطو(  �أن  وي��ب��دو  �أ���ش��رت��ه،  م�شوؤولية  يتحمل  حتى  و�ل���ده  وف���اة 

�لأبي�ش جتمعني به كيمياء على �ل�شا�شة.

متعلقاً  ف�شاد�ً  �لعمل  خالل  • تناولت 
بوز�رة �ل�شحة وم�شت�شفيات �حلكومة 

يف م�شر. �أمل تخ�ش �لهجوم؟
ناقو�ش  دق  �إىل  يهدف  �مل�شل�شل   -
ر����ش���ال���ة مهمة  وي����وج����ه  �خل����ط����ر 
ل���ل���ح���ك���وم���ة، وذل��������ك م�����ن خ����الل 

يف  م��وج��ود  ف�شاد  مناق�شة 
ت  مل�شت�شفيا �

�أي هجوم. فهل  ذل��ك من دون خ��وف من  �حلكومية، ومت��ت مناق�شة 
حني نتناول �شلبيات كل مهنة يف عمل فني �شنتعر�ش للهجوم!.

�ل�شحة(؟ )�إزي  يف  ر�شا  ل�شخ�شية  حت�شريك  عن  • حدثنا 
بالت�شوير  قمنا  �لتي  �مل�شت�شفيات  من  �لتفا�شيل  ببع�ش  ��شتعنت   -
فيها، وهي �لأ�شياء �لدقيقة �لتي �أحتاجها يف جت�شيد �لدور �إىل جانب 

�ل�شيناريو �ملكتمل �لذي كتبه �ملوؤلف �لكبري يو�شف معاطي.

معاطي؟ يو�شف  �ل�شيناري�شت  مع  �لتعاون  وجدت  • وكيف 
- يو�شف معاطي كاتب كبري وله �أعماله �لناجحة، و�شرف يل �أن 
�أتعاون معه و�أقوم ببطولة م�شل�شل من تاأليفه. و�شبق وتعاونت 

معه منذ �شنو�ت عدة يف م�شرحية )�جلميلة و�لوح�شني(.

�لأعمال  و�شط  �ل�شحة(  )�إزي  م�شل�شل  مناف�شة  تقّيم  • كيف 
�لكوميدية �لتي عر�شت يف �ملو�شم �لرم�شاين �ملا�شي؟

- لالأ�شف، مل �أ�شاهد �أي عمل يف رم�شان ب�شبب �ن�شغايل بالت�شوير 
�لذي ��شتمر حتى نهاية رم�شان. 

لكن �حلمد هلل، من خالل �لآر�ء �لتي كتبت عن �مل�شل�شل، �أن 
�أهم ما مييزه �أنه يجمع �لق�شية �ملهمة �لتي يناق�شها 
وي��ق��دم��ه��ا يف ق��ال��ب ك��وم��ي��دي. وع��م��وم��اً، د�ئماً 

�أمتنى �لتوفيق للجميع.

للظلم؟ �مل�شل�شل  تعّر�ش  ملاذ�  • وبر�أيك، 
- �ل����دع����اي����ة ه����ي ���ش��ب��ب �ل���ظ���ل���م �ل����ذي 
تعر�ش له �مل�شل�شل، وهذ� ب�شبب دخوله 

�لت�شوير يف وقت متاأخر.
 كذلك قر�ر �شركة )كنج توت( لعر�شه 
يف رم�شان جاء متاأخر�ً، لكن �أعتقد �أن 

لنف�شه  ���ش��ن��ع  �مل�شل�شل 
 4 �أول  يف  دع���اي���ة 
ح��ل��ق��ات، ووج���وده 
يف �أك��رث من قناة 

�شاعده.

��شتبد�ل  مت   •
يف  �ل���رق���اب���ة  دور 

بتطبيق  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
�لعمري  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
كيف  ل��ل��م�����ش��ل�����ش��الت. 

ترى هذ� �لأمر؟
�لت�شنيف  مع  ل�شت   -

يفرق  ف���ه���و  �ل���ع���م���ري، 
�شمل �لأ�شرة،

تكون  ع���ن���دم���ا  �إن����ه����ا  �إذ   
مل�������ش���اه���دة عمل  جم��ت��م��ع��ة 

بتق�شيم  ت����ف����اج����اأ  در�م����������ي، 
�أفر�دها. 

�لت�شنيف  م��ك��ان  �أن  و�أع��ت��ق��د 
�لعمري �ل�شحيح هو �ل�شينما.

و�لثورة(؟ �لغ�شب  )�أيام  فيلم  يف  ت�شارك  • هل 
�لنهائي بخ�شو�ش  ق���ر�ري  �آخ��ذ  ع��ل��ّي، لكن مل  �لعمل  ه��ذ�  ��ر���ش  عحُ  -
�ل�شعب  وم���ن  ح�شا�ش  �ل��ع��م��ل  ه���ذ�  �أن  ع��ل��ى  ع���الوة  ف��ي��ه،  م�شاركتي 

�حلديث عن تفا�شيله �لآن.

�نتهيت  هل  عرفة.  �شريف  �ملخرج  مع  )�لكنز(  فيلم  يف  ت�شارك   •
من ت�شويره؟

للعر�ش  �أنهيت ت�شوير �جلزء �لكرب من �لأح��د�ث، ليكون جاهز�ً   -
يف �أقرب وقت.

�أح����د�ث  خ���الل  ف����اروق  �مل��ل��ك  ل�شخ�شية  جت�����ش��ي��دك  حقيقة  م��ا   •
)�لكنز(؟

�أج�شد �شخ�شية متر يف مرحلتني  �مللك ف��اروق، لكن  �أج�شد  - ل، لن 
عمريتني �شنتعرف على تفا�شيلها عند عر�ش �لفيلم.

بالتلفزيون؟ مقارنة  �ل�شينما  �شا�شة  على  تو�جدك  تقيم  • كيف 
�أما  �ل�شينما، لأنه يدخل كل بيت.  �أ�شهل من  �لتلفزيون  �لنجاح يف   -
و�لتوقيت  �ل��ت��وزي��ع  ب��ظ��روف  �أك��رث  مرتبط  فيها  فالنجاح  �ل�شينما، 

�ملنا�شب. وبر�أيي، �أن �لتلفزيون �أن�شفني �أكرث من �ل�شينما.

�لفرتة  يف  وزن����ك  خ�����ش��ارة  ���ش��ب��ب  وم���ا   •
�لأخرية؟

- ه���و ق�����ر�ر ي��خ�����ش ���ش��ح��ت��ي، �إذ 
وجدت �أنه من �ملنا�شب �أن �أخف�ش 
من وزين بحثاً عن �شحة �أف�شل، 
ول���ي�������ش �لأم�������ر م���رت���ب���ط���اً ب����دور 

كارول �ضماحة .. اأغنية وفيلممعنّي.
ن�شرت �شفحة مبي كارول �شماحة عرب �أحد مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
����ش���ورة ل��ل��ف��ن��ان��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ����الل حت�����ش��ريه��ا �أغ���ن���ي���ة ج���دي���دة يف �أح���د 
يف  �لآن  �لإ�شتوديو  يف  �شماحة  ك��ارول  )�لنجمة  وعّلقت:  �ل�شتوديوهات. 

بريوت.. فهل تعتقدون �أن ثمة �أغنية جديدة قريباً؟(.
يحُذكر �أن �شماحة بد�أت بت�شوير فيلمها �لأول يف م�شريتها �لفنية، يف بد�ية 
مر�شليان  كلوديا  تاأليف  م��ن  وه��و  )�ل�����ش��دف��ة(،  بعنو�ن  �جل���اري  �شبتمرب 
و�إخر�ج با�شم كري�شتو، وي�شارك يف �لبطولة �ملمثل بديع �أبو �شقر�. وتعود 
مت بطولة م�شل�شل )�ل�شحرورة(، ج�شدت فيه  كارول �إىل �لتمثيل بعدما قدَّ

�شخ�شية �لفنانة �لر�حلة �شباح.

كارل حداد �ضعيدة مع عائلتها
ح�شابها  عرب  ليا  لبنتها  �شورة  ح��د�د،  ك��ارل  �للبنانية  �لإعالمية  ن�شرت 
�خلا�ش على �أحد مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، تظهر من خاللها باإطاللة 

جديدة، بعدما ر�شمت و�شماً غريباً على وجهها.
به ول ينتهي  تبد�أ �حلياة  �ل��ذي  �ملكان  : )ه��ذ� هو  بتعليق قائلة  و�أرفقتها 
وجهها(.  على  م��وؤق��ت��اً  و���ش��م��اً  و�شعت  ليا  تت�شاءلون،  كنتم  �إذ�  ب��ه.  �حل��ب 
رّوجي �لإ�شاعات باأنها مل تنف�شل عن زوجها،  و�أو�شلت كارل ر�شالتها �إىل محُ

و�أنها تعي�ش حياة �شعيدة معه ومع �بنتهما �لوحيدة.

اأحمد عزمي يعي�ض 
حالة من الن�ضاط الفني

قال �لفنان �مل�شري �أحمد عزمي، �إنه 
يعي�ش خالل هذه �لفرتة، حالة من 
جتاوز  على  �شاعدته  �لفني  �لن�شاط 
�لأخ��رية مع ق�شية خمدر�ت،  �أزمته 
�ل��ف��ن��ي��ة مرة  �ل�����ش��اح��ة  �إىل  و�ل���ع���ودة 

�أخرى،
�لأردين  �مل�����ش��ل�����ش��ل  ت�����ش��وي��ر  ب����د�أ  �إذ   
�جل���دي���د )رم�����ل �ل�����ذ�ك�����رة(، و�ل����ذي 
�لأردن وم�شر،  يتم ت�شويره ما بني 
�مل���ق���رر ع��ر���ش��ه خ���الل �ملو�شم  وم���ن 

�لرم�شاين �ملقبل.
تدور  �مل�شل�شل  �أن  �إىل  عزمي  ولفت 
من  �خلم�شينات،  حقبة  يف  �أح��د�ث��ه 
خالل در�ما �جتماعية تناق�ش �لعديد 

من �مل�شاكل و�لق�شايا �لإن�شانية،
 تدور حول عائلة م�شرية تبحث عن 

مري�ثها يف �لأردن.
وي�����ش��م م�����ش��ل�����ش��ل )رم�����ل �ل����ذ�ك����رة( 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ف��ن��ان��ى م�شر 

و�لأردن و�شورية، منهم با�شل خياط، 
�أحمد  ري��ة،  �أب��و  ندى ب�شيوين، كمال 
ع��زم��ي، �أح��م��د ���ش��ي��ام، وم���ن �لأردن 
ع��اك��ف جن���م، ج��م��ي��ل ب��ر�ه��م��ة، �أمل 
من  و�لعمل  �لعمري،  و�أحمد  دبا�ش 

�إخر�ج عايد علقم.
ويف جانب �آخر، قال �أحمد عزمي �إنه 
ي�شتاأنف ت�شوير م�شاهده �ملتبقية يف 
د�خل  �لطعام(،  عن  )مطربني  فيلم 
�شرب�  �شعبية يف منطقة  ديكور حارة 

منت، يف �جليزة، 
�أ�شبوع  نحو  يتبق  �أن  �ملفرت�ش  ومن 
ليتم  �لفيلم،  ت�شوير  م��ن  لالنتهاء 

عر�شه قريباً.
ف��ي��ل��م )م��ط��رب��ني ع��ن �ل��ط��ع��ام( من 
بطولة كل من �أحمد عزمى، نرمني 
�أحمد  تتيانا،  زي��د،  �أب��و  ك��رمي  ماهر، 
�إخر�ج  �شيام و�أمرية نايف، وهو من 

ر�مي مكرم.

اأكد الفنان امل�صري اأحمد رزق، عن اأنه را�ٍض جدًا عن ال�صكل الذي خرج 
ر�صالة  قدم  العمل  اأن  معتربًا  ال�صحة(،  )اإزي  الرم�صاين  م�صل�صله  به 
مهمة مع ال�صحك، وهي التعر�ض لف�صاد امل�صت�صفيات والتي ل يوجد فرد 
يف املجتمع اإل وتاأثر بها واأنه حاول من خالل هذا العمل تقدمي املعادلة 

ال�صعبة.
ولفت رزق، اإىل اأن امل�صل�صل ظلمته الدعاية، لكنه بعد 4 حلقات ا�صتطاع 
اأفعال جيدة.واعترب رزق  اأن يقدم نف�صه للجمهور وح�صد ردود  العمل 
اأما  بيت.  كل  يدخل  لأنه  ال�صينما،  من  اأ�صهل  التلفزيون  يف  النجاح  اأن 
ال�صينما، فالنجاح فيها مرتبط اأكرث بظروف التوزيع والتوقيت املنا�صب، 

لفتًا اإىل اأن التلفزيون اأن�صفه اأكرث من ال�صينما.
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جتنب هذه الأطعمة للوقاية من ال�ضرطان
قائمًة  بال�شحة،  �ملعنّي  دكتور”  “نت  �لأمريكي  �ملوقع  ن�شره  تقرير  ذك��ر 
بال�شرطان،  �لإ���ش��اب��ة  ت�شبب  لأن��ه��ا  تناولها،  ع��ن  �لتوقف  يجب  باأطعمة 

لحتو�ئها على بع�ش �ملو�د �ل�شارة على �ل�شحة.
وبح�شب �ملوقع، فاإن �لقائمة ت�شمل �لآتي:

مادة  م��ن  م�شنوعة  �مل��ع��ل��ب��ة  �لأط��ع��م��ة  ج��م��ي��ع  �مل��ع��ل��ب��ة:  �ل��ط��م��اط��م   1-
ب�شرطان  �لإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر  م���ن  ت��زي��د  �ل��ت��ي  بي�شفينول  ت�����ش��م��ى  ك��ي��م��ائ��ي��ة 
�لتمثيل  و��شطر�ب  �لثاين  �لنوع  من  �ل�شكر  ومر�ش  و�لربو�شتاتا  �لثدي 

�لغذ�ئي.
�لأغذية  على  للحفاظ  �ملهدرجة  �لزيوت  ت�شتخدم  �ملهدرجة:  �لزيوت   2-
�مل�شنعة، لكن هذه �لزيوت ميكن �أن توؤثر على مرونة �خلاليا، مما يوؤدى 

لل�شرطان وهذه من �أخطر �لأطعمة �مل�شببة لل�شرطان.
ونرت�ت  وحافظة  كيميائية  م��و�د  على  حتتوي  �مل�شنعة:  �لأطعمة   3-

�ل�شوديوم �لتي تعد من �ملو�د �مل�شرطنة.
لتغذية  �ل�شكريات  ت�شتخدم  �ل�شرطانية  �خلاليا  �ملكررة:  �ل�شكريات   4-
بالفركتوز مثل  �لغنية  �ملحليات  نف�شها وتنمو يف �حلجم، لأنها تنمو على 

�شر�ب �لذرة عايل �لفركتوز.

اأنواع جراحات خ�ضونة الركبة املتقدمة وخماطرها
�لأمثل يف بع�ش حالت خ�شونة  �لتدخل �جلر�حي هو �حلل  يكون  �أحيانا 
�لأخرى  �لعالج  طرق  وف�شل  �شديد  �أمل  ي�شاحبها  �لتي  �ملتقدمة،  �لركبة 

يف �لتحكم بها.
وي�����ش��ري ����ش��ت�����ش��اري ج��ر�ح��ة �ل��ع��ظ��ام وم��ن��اظ��ري �مل��ف��ا���ش��ل �ل��دك��ت��ور كرمي 
�ختيار  وكيفية  �لركبة  خل�شونة  �ملختلفة  �جل��ر�ح��ات  �أن��و�ع  �إىل  �ل�شكري، 
حول  مري�شه  مع  يتناق�ش  �لطبيب  �إن  مري�ش،  كل  حلالة  �ملنا�شب  �لنوع 
�خليار�ت �جلر�حية �ملتاحة مع �لأخذ بعني �لعتبار �لإيجابيات و�ل�شلبيات 
�إج��ر�ء و�مل�شاعفات �ملحتملة، وحتديد ما هو منا�شب حلالة �ملري�ش،  لكل 
وذلك بعد �لطالع على �لتاريخ �لطبي �ملف�شل للمري�ش و�لقيام بفح�ش 

طبي �شامل و�إجر�ء �لفحو�شات �لروتينية.
ذ�ت  عملية  وهي  �لركبة،  منظار  عملية  �لركبة  خ�شونة  جر�حات  وت�شمل 
ن�شبة جناح �شئيلة وغري د�ئمة على �ملدى �لطويل، ول ين�شح بها يف معظم 

�حلالت وفًقا للدكتور كرمي �ل�شكري.
وهناك عملية تعديل تقو�ش �ل�شاقني حول �لركبة، وين�شح بها خا�شة يف 
�لتو�ء غري طبيعي يف �ل�شاقني  �حلالت �لتي تكون فيها �خل�شونة نتيجة 
و�ملر�ش ل يز�ل يف بد�يته، كما �أن هناك عملية مف�شل �لركبة �ل�شناعي، 
�لأمل  من  يخفف  لأن��ه  �ملر�شى  من  كبرية  ل�شريحة  �لأف�شل  �خليار  وهي 

ويزيد من مدى �حلركة.
بعد  �لأمل  �إن  �ل�شكري:  �لدكتور  فيقول  �جل��ر�ح��ة،  ملخاطر  بالن�شبة  �أم��ا 
�لعملية ي�شبح �أ�شد؛ لكنه يخف بالتدريج حتى يتال�شى خالل فرتة ترت�وح 
�لآمنة؛  �جل��ر�ح��ات  من  تعد  �أنها  من  �لرغم  وعلى  و�شهرين،  �ل�شهر  بني 
�لتي  �أو  �لرئوية  �أن حتدث م�شاعفات، مثل �جللطات وخا�شة  لكن ميكن 
حتدث يف �أوردة �لطرف �ل�شفلي على ح�شب حالة �ملري�ش؛ لكن مع �للتز�م 

بالتعليمات �لطبية قبل وبعد �لعملية تقل ن�شبة �خلطر.

؟ النهر  م�صب  هو  • ما 
يلتقي  �لنهر هي حيث  عندها  ينتهي  �لتي  �لنقطة  هو  �لنهر   م�شب 
�لنهر بالبحر وي�شب فيه . ي�شمى �ي�شا فم �لنهر قد يح�شل مد وجزر 

عند م�شب �لنهر مما يجعل م�شب �لنهر موحاًل 
الدلتا؟  �صكل  الأنهار  بع�ض  م�صب  ياأخذ  • ملاذا 

 قد يحدث ل جتري بع�ش �لأنهار بخط م�شتقيم �إىل �لبحر بل تنق�شم 
�إىل عدة �نهار �شغرية �أو �إىل قنو�ت متعددة تتكون �لدلتا من �لوحل 
�لنهر  م�شب  �إىل  و�لقنو�ت  �ل�شغرية  �لأن��ه��ار  جترفه  �ل��ذي  و�لطني 

�شميت دلتا لأنها ت�شبه �حلرف �ليوناين �ملعروف دلتا.

فنهر  �لأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  �لنيل  نهر  هو  �لعامل  يف  �لأنهار  �أطول  �أن  تعلم  • هل 
�مل�شي�شبي 

فيه  عمق  �أكرب  و  مياًل  مليون   64 م�شاحته  و  �لهادي  �ملحيط  هو  �لعامل  ميطات  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�شخمة جوفية  مياه  خز�نات  حتتها  تخفي  �ل�شحر�ء  رمال  �أن  تعلم  • هل 
 ، �ملتو�شط  �لبحر  حو�ش  بالد  يف  �لزيتون  �شجر  ويكرث   ، �ل�شالم  �إىل  يرمز  �لزيتون  غ�شن  �أن  تعلم  • هل 

و�أن �شجر �لزيتون تعمر 200 �شنة
يف  �ملمثالت  �إحدى  �إرتدته  وقد   . مرت�   80 هو  �لعامل  يف  زفاف  ف�شتان  ذيل  �أطول  طول  �أن  تعلم  • هل 

�أحد�لأفالم �لأجنبية
�لذين   ، �لعرب  �لبحارة  �إىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، �لبو�شلة  �خرتعو�  �لذين  هم  �ل�شينيون  �أن  تعلم  • هل 
�لتجارية  �أ�شفارهم  بعد  �لبو�شلة  بجلب  �لبندوقية  �أه��ل  ق��ام  وق��د  �لأطل�شي  �ملحيط  �شمال  يجوبون  كانو� 

�إىل بالد �مل�شرق 
�ملقدوين  �لإ�شكندر  هو  �لعملة  على  �شورة  و�شع  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 
�لألغاز حل  يف  فر�غه  وقت  يق�شي  كان  بونابرت  نابليون  �أن  تعلم  • هل 

خدعة جحا 
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فوائد اخلل
ك�شف باحثون �شينيون �أن 
�خلل باإمكانه �ن ي�شاعد يف 
عالج م�شكلة موؤملة يعاين 
�له�شمي  �جل���ه���از  م��ن��ه��ا 
ويطلق عليها ��شم �لتهاب 

�لقولون �لتقرحي.
و�ل�������ت�������ه�������اب �ل�����ق�����ول�����ون 
�ل��ت��ق��رح��ي ه���و ���ش��ك��ل من 

�ملبطنة  �لأغ�شية  يف  مزمنا  �لتهابا  وي�شبب  �لأمعاء  �لتهاب  مر�ش  �أ�شكال 
للقولون و�لأمعاء �لغليظة.

وقال �لباحثون �إن �خلل ومكونه �لأ�شا�شي وهو حم�ش �خلليك )�ل�شيتيك( 
�لقولون  �ل��ت��ه��اب  �أع���ر�����ش  ح���دة  م��ن  �لتخفيف  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  ���ش��اع��د 
�لتقرحي يف �لتجارب �لتي �أجريت على �لفئر�ن، طبقاً ملا ورد بوكالة �أنباء 

�ل�شرق �لأو�شط.
و�أو�شح �لباحثون، وفقا ل�شحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، �أنه يعتقد �أن 
معينة  بكترييا  من  مب�شتويات  مرتبط  �لتقرحي  �لقولون  �لتهاب  حدوث 
يف �لأم��ع��اء، ووج��دو� �أن �خل��ل �ل��ذي مت �ع��ط��اوؤه لفئر�ن �لتجارب ز�د من 
م�شتويات �لبكترييا �لنافعة مثل �ل�شيدوفيلي�ش و�لبيفيدوبكترييا و�لتي 

�شاعدت بدورها يف ماربة �لبكترييا �ل�شارة �مل�شببة للمر�ش.
�لدر��شات  �مل��زي��د م��ن  �إج���ر�ء  �إىل ���ش��رورة  �ل��در����ش��ة  �لقائمون على  و�أ���ش��ار 

لتحديد فاعلية �خلل يف ماربة �لتهاب �لقولون �لتقرحي عند �لإن�شان.

�أ����ش���ت���اذ �لأن������ف و�لأذن  �ل���دك���ت���ور م��م��د ك���م���ال،  ق����ال 
ت�شري  �لتي  �لأعر��ش  من  �لكثري  هناك  �إن  و�حلنجرة: 
�لكثري  م��ن��ه��ا  وي���ع���اين  ب����الأن����ف،  �إىل وج����ود ح�����ش��ا���ش��ي��ة 
�أخذ  م��ن  ب��د  ول  �لف�شول،  تغيري  عند  �لأ�شخا�ش  م��ن 
�حلالت  يف  �لطبيب  و��شت�شارة  �لحتياطات  من  �ملزيد 

�ل�شديدة.
�لأتربة  من  تنت�شر  �حل�شا�شية  هذه  �أن  )كمال(  و�أو�شح 
�ملغلقة  �لأماكن  �أو  �حليو�نات،  وبر  �أو  �جل��و،  يف  و�لغبار 
وعدم وجود �أك�شجني كاٍف ل�شتن�شاقه وتناقل �لفريو�شات 
و�لبكترييا، ول بد من ��شت�شارة �لطبيب لتخاذ �لعالج 

�لدو�ئي �لالزم.

ولفت �إىل �أن �أبرز �أعر��ش ح�شا�شية �لأنف هي:
لدى  �شيوعاً  �لأك��رث  �لعر�ش  وه��و  �لأن��ف،  �ن�شد�د   1-

�لأطفال.
�لفم. خالل  من  �لتنف�ش   2-

متباعدة. فرت�ت  يف  ب�شدة  �لأنف  فرك   3-
با�شتمر�ر. �لدموع  ونزول  �لعني  تاأثر   4-

و�ل�شد�ع. بالتعب  �ل�شعور   5-
�جليد. �لنوم  على  �لقدرة  عدم   6-

م�شتمرة. ب�شورة  �شعال   7-
�ل�شمع. يف  �شعوبة  وجود  �أو  �لأذن  يف  �ل�شغط   8-

�لعني. حتت  بقع  وجود  �أو  �شود�ء  دو�ئر   9-

الأنف يف  ح�ضا�ضية  اإىل  ت�ضري  اأعرا�ض   9

�صاندرا هارا�صيمويتز وزوجها غاري روزاريو يف �صورة بجانب كالبهما على �صطح منزل اأحد اجلريان، بعد اأن 
�صرب املنطقة اإع�صار ماريا يف يوكو، بورتوريكو.    )رويرتز(

كان ي�شكن بجو�ر جحا رجل غليظ �لظل و�لقلب و�شر�ش �لطباع، ود�ئم �لتل�ش�ش على بيت جحا وكانت �ذنه 
حادة �ل�شمع لذ� كان جحا يقول لزوجته د�ئما �ن هذ� �لرجل �شتدخله �ذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرثة 
ماولة خفت �شوته وزوجته وكاد ين�شى �لكالم فقد قرر �ن يجعل هذ� �جلار يتوب عن �لتل�ش�ش و�لتن�شت 

عليهم فاأتفق وزوجته على �أمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما �ملال�شق للجار وقال لها ب�شوت هادىء يا زوجتي �لعنيدة 
ننام  �ن  ن�شتطيع  و�ي�شا  �أي ل�ش يف وج��ود ذهب يف �حلائط  يفكر  �لذهب فلن  لو�شع قطع  �أح�شن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�شتيقظ لل�شفر مع بو�در �لفجر و�ن مل ترغبي يف ذلك �ملكان فعلينا �ن نخبئه د�خل جتويف 

عامود �ل�شرير فاأيهما تف�شلني فقالت دعني �فكر و�شاأخربك بعد �ن ��شتيقظ من �لنوم .
�أخذ �جلار يفكر يف ذلك �لكنز وي�شتعجل �ن ي�شافر جحا وزوجته.. وعند �لفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
�غلقي �لباب جيد�، وجعال �جلار ي�شمع �شوت �غالق �لباب وم�شى جحا ودخلت زوجته �إىل غرفتها بدون �ن 
يدري �جلار ذلك فقد ظن �شفرهما معا..��شرع جحا �إىل �شاحب �ل�شرطة يف �لوقت �لذي جهز فيه �جلار نف�شه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ش�شا يبحث عن �لفتحة يف �حلائط �لتي خباأ فيها جحا �لذهب وقد قام 
بفتح �كرث من مكان يف �حلائط معتمد� على عدم وجود �أحد يف �لبيت وملا ياأ�ش قال �ذن �شاأجدها يف جتويف 
عامود �ل�شرير، ودخل �إىل غرفة �لنوم يتح�ش�ش عامود �ل�شرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�شر��شتها وتتعارك 
معه عر�كا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �شاحب �ل�شرطة �لذي كان جحا قد ذهب �ليه ليبلغه نية جارهم 
�إىل  �ل�شرطة يف رحلة  �لقب�ش عليه لي�شحبه �شاحب  �لقي  بالفعل  �ليوم وهذ� ما حتقق  �ل�شطو على منزله 

�ل�شجن يرتاح فيها جحا من ت�شرفاته �ل�شر�شة.


