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لهذا ال�صبب ي�صتيقظ البع�ض ب�صعوبة 
بع�ض �لنا�ض يعتربون �أن �لنهو�ض من �ل�سرير �سباًحا �أمر م�ستحيل، 
�إذ حّددو�  �إىل �سبب ذلك �لأمر،  لو�  �أنهم تو�سّ لكن �لعلماء يعتقدون 
طفرة جينية �أطلقو� عليها ��سم بومة �لليل ورجحو� �أنها تف�ّسر ملاذ� 
يظل بع�ض �لأفر�د م�ستيقظني حتى وقت متاأخر من �لليل ويتجنبون 

�ل�ستيقاظ �ملبكر.
�إبطاء  “CRY1” �إىل  جييني  يف  حتييدث  �لتي  �لطفرة  تلك  وتيييوؤدي 
�ل�ساعة �لبيولوجية جل�سم �لإن�سان، و�لتي تعترب م�سوؤولة عن �ل�سعور 

بالنعا�ض خالل �لليل �أو عندما نكون بحاجة للنوم.
ويتميز �لأ�سخا�ض �لذين يعانون من تلك �لطفرة �جلينية باأن لديهم 
دورة يومية �أطول؛ ما يت�سبب يف بقائهم م�ستيقظني حتى وقت متاأخر 
من �لليل. وقال �لدكتور مايكل يونغ، قائد �لفريق �لبحثي بجامعة 
�لطفر�ت  مع  باملقارنة  �لطفرة:  �كت�سف  و�لييذي  �لأمريكية  روكفلر 
�لأخرى �لتي مت ربطها با�سطر�بات �لنوم، تعترب تلك �لطفرة تغيري�ً 

جينياً موؤثر�ً �إىل حد ما .
ويعتقد �أن تلك �لطفرة ت�سيب و�حييد�ً من كل 75 �سخ�ساً يف بع�ض 
�لبالد. وعلى �لرغم من �سعور هوؤلء �لأ�سخا�ض باحليوية يف �لوقت 
�سعوبة  يو�جهون  �أنهم  �إل  بالنعا�ض  �لنا�ض  معظم  فيه  ي�سعر  �لييذي 
على  �إجبارهم  يييوؤدي  وقد  �لباكر،  �ل�سباح  يف  �ل�ستيقاظ  عند  بالغة 
ويف  �لنهار.  طييو�ل  و�لإرهيياق  بالتعب  �إ�سابتهم  �إىل  باكًر�  �ل�ستيقاظ 
�لبد�ية حدد �لعلماء طفرة �لي CRY1 يف �سخ�ض م�ساب با�سطر�ب 
�لطفرة يف خم�سة من  وجييود هذه  �كت�سفو�  ذلك  وبعد  �ملتاأخر  �لنوم 

�أقارب هذ� �ل�سخ�ض، وكلهم يعانون من ��سطر�بات �لنوم �ملتاأخر.

تطوير لقاح يقيك من حب ال�صباب
قام  لذلك  �ل�سباب  حييّب  من  �لعامل  حييول  �لأ�سخا�ض  ماليني  يعاين 
جمموعة من �لعلماء بالعمل على عالجني جديدين من �ملحتمل �أن 
ي�ساعد� يف �لتخل�ض منها. هذ�ن �لعالجان عبارة عن لقاح قد يتمّكن 
من منع ظهور تلك �لبثور حتى قبل �لإ�سابة بها. منذ وقت طويل، 
يبحث �لكثري من �لعلماء عن �ل�سبب �لدقيق لالإ�سابة بحب �ل�سباب 
�إيجاد  �أ�سبح  فقد  �ل�سبب  ذلك  معرفة  من  متكّنهم  لعدم  نظًر�  لكن 

عالج م�سمون وفّعال �أمر�ً �سعًبا للغاية.
ويف �ململكة �ملتحدة �رتفعت حالت �لإ�سابة بحب �ل�سباب بني �لبالغني 

بن�سبة %200، �إذ ت�ساب �مر�أة من بني كل خم�ض بتلك �حلالة.
منطقة  على  �ل�سباب  بحب  �لإ�ييسييابيية  تقت�سر  ل  �لأحييييو�ل  �أ�ييسييو�أ  ويف 
�أو �لظهر  �أو �ل�سدر  �لوجه فقط، بل تنت�سر لت�سيب منطقة �لرقبة 

ويف �حلالت �لق�سوى قد تنت�سر �لإ�سابة يف جميع �أنحاء �جل�سم.
لكن �خلرب�ء يف جامعة كاليفورنيا �أجرو� در��سة ملحاولة �إيجاد عالج 
فييعييال لييذلييك �مليير�ييض. وقيييال �إيييريييك هييو�نييغ، قييائييد �لييفييريييق �لبحثي: 
�ل�سباب يف بع�ض �حلالت ب�سبب �لبكترييا �لرُبوْبُيوِنيَّة  يحدث حب 
�إن�ساء لقاح لتلك  �لتي تتو�جد مع �لإن�سان طو�ل حياته، ول ميكننا 
�لبكرتيا لأنها يف بع�ض �لنو�حي مفيدة لالإن�سان لكننا �كت�سفنا وجود 
ج�سم م�ساد للربوتني �ل�سام �لذي تفرزه تلك �لبكرتيا على �جللد، 

حيث يرتبط ذلك �لربوتني باللتهاب �ملوؤدي �إىل حّب �ل�سباب.

تطوير ح�صوة اأ�صنان خارقة
�أخييرى من  �أبييحيياث رو�سية  رو�ييض من مي�سي�ض وميير�كييز  متكن علماء 
�إن�ساء مو�د متناهية �ل�سغر، ت�ساف �إىل ح�سوة �لأ�سنان، متنع تطور 

�لت�سو�ض و حتمي �لأ�سنان من �مليكروبات �إىل �لأبد. 
هذ�  روزدينت:  عيادة  يف  �لأطباء  كبري  كار��سينكوف،  يعقوب  ويقول 
�مل�سافة  �ملييييو�د  �لأ�ييسيينييان.  تكنولوجية يف جميييال طييب  ثيييورة  �لييتييطييور 
مو�د  ويف  �حل�سوة،  من  كجزء  ��ستخد�مها  ميكن  للجر�ثيم  �مل�سادة 

طب �لأ�سنان �لأخرى �أي�سا. 
وقد مت ��ستعمال هذه �ملادة بنجاح يف عيادتنا يف �سبتمرب 2016".

كما قامت جمموعة من �لباحثني �لرو�ض، بقيادة، غيورغي فرولوف، 
�أكا�سيد  بدر��سة خ�سائ�ض ج�سيمات نانونية �سغرية جد� تتكون من 

�لتيتانيوم و�حلديد و�لزنك وبع�ض �ملعادن �لأخرى.
�أن  و�لأطييبيياء  �لكيميائيني  قبل  من  �أجريت  �لتي  �لتجارب  و�أظييهييرت 
هذه �جل�سيمات ميكنها قتل �لبكترييا، بنف�ض طريقة عمل �مل�ساد�ت 

�حليوية �أو �لإنزميات �لتي ي�ستخدمها �جل�سم لقتل �جلر�ثيم.
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اأريكتك قد ت�صيبك ب�صرطان الغدة الدرقية
حذرت در��سة �أمريكية حديثة من �سر�ء �لأر�ئك ومر�تب �ل�سرير �مل�سادة 
للحر�ئق، نظر�ً لحتو�ئها على مو�د كيميائية عالية �ل�سمية قد توؤدي �إىل 

�لإ�سابة ب�سرطان �لغدة �لدرقية.
�ملثبطة  �ملييو�د  �أن  �ل�سمالية  بكارولينا  ديييوك  جامعة  يف  �لباحثون  و�أو�ييسييح 
و�ملييير�تيييب عندما  �لأر�ئيييييك  �ليينييوع ميين  تييدخييل يف �سناعة هيييذ�  �لييتييي  للهب 
ي�ستن�سقها �أ�سحابها �سو�ء كبار �أو �أطفال ت�سبب لهم �أمر��ساً عديدة �أبرزها 

�سرطان �لغدة �لدرقية.
�لغدة  ب�سرطان  بريطانيا  يف  �ملا�سي  �لعقد  خييالل   74% نحو  و�أ�ييسيييييب 
�لدرقية، ويعزي �لباحثون �لأمريكيون �ل�سبب �إىل �رتفاع معدل مثبطات 
للمو�د  �ملحتملة  �ملخاطر  ميين  �لربيطانية  �حلكومة  حييذرت  وقييد  �للهب، 
حر�ئق  من  �ل�سالمة  �سيا�سة  �سمن  و�أدرجتها  �للهب،  ملثبطات  �لكيميائية 

�لأثاث.
وقام �لباحثون �لأمريكيون بتحليل �لغبار �ملنزيل و�أخذ عينات من م�سابني 
من  عالية  لن�سبة  تعر�سو�  �أنهم  �لنتائج  وبينت  �لدرقية،  �لغدة  ب�سرطان 
وعلى  �للهب،  ملثبطات  �لأ�سا�سي  �ملكون  �لكلور  متعدد  �لفينيل  ثنائي  مادة 
�لرغم من حظر ��ستخد�مها يف �ل�سناعة منذ عام 2004، �إل �أنها ل تز�ل 

موجودة د�خل منازل �لأ�سخا�ض �لذين ��سرتو� �أثاثاً قبل هذ� �لعام.
ميين مادة  مييعييدلت عالية  �أييي�ييسيياً  �مليير�ييسييى لديهم  �أن  �لييبيياحييثييون  كما وجييد 
ي�ستخدم  كيميائي  مركب  وهو  كلورو�إيثيل"   2 "تر�ض  �أو   "TCEP"
يف  ��ستخد�مه  �أييي�ييسيياً  منع  لييلييزوجيية،  ومنظم  ومييلييدن  �أييي�ييسيياً  لهب  كمثبط 

�ل�سناعة منذ 16 عاماً، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�أن كال �ملادتني �مل�ستخدمتني يف �سناعة �لأر�ئييك و�ملر�تب  و�أكد �لباحثون 
�مل�سادة للهب، لها عالقة بالإ�سابة ب�سرطان �لغدة �لدرقية، نظر�ً لتد�خلها 
�أو  �لرجال  �لعقم عند  �إىل  تييوؤدي  �أنها قد  �إىل  �أ�سارو�  �لهرمونات، كما  مع 

حدوث م�ساكل عند �حلمل.

رو�صيا تطور م�صد�صًا 
كامتًا لل�صوت

حدث م�سممو �لأ�سلحة �لرو�ض م�سد�ض 
�أكرث  لي�سبح  �ل�سامت،  "فول"   PSS
فييعييالييييية و�أ�يييسيييهيييل ��يييسيييتيييخيييد�ميييا.  وقييييال 
�سريديوكوف،  بيوتر  �لأ�سلحة،  م�سمم 
لرجال  خ�سي�سا  �سنع  فييول  �مل�سد�ض  �أن 
و��ستطالع  �ليييقيييوميييي  �لأميييييين  ميي�ييسييلييحيية 
�ملا�سي،  �لييقييرن  ثييمييانييييينيييييات  يف  �جلييييي�ييض 
�سنع  �آنيييذ�ك  �مل�سممني  ميين  طلب  حيث 
م�سممون  و�نتهج  متاما.  �سامت  �سالح 
لإنتاجها،  طريقتني  �ملماثلة  �لأ�سلحة 
هما ��ستخد�م طلقات �سغرية، وتخفي�ض 
كيييامتيييات �سوت  ��ييسييتييخييد�م  �أو  �ييسييرعييتييهييا، 
كيييبيييرية، �لأميييييير �ليييييذي ييييزييييد مييين حجم 
�ليي�ييسييالح ليييدرجييية متيينييع ��ييسييتييخييد�مييه يف 
م�سمم  و��يييسيييتيييطييياع  خيييا�يييسييية.  عييمييليييييات 
�لأ�سلحة �ل�سوفيتي، فيكتور ليفت�سينكو، 
بف�سل  �ليييطيييرييييقيييتيييني  هيييياتييييني  تيييييفيييييادي 
فيها  حت�سر  فييريييدة،  لطلقة  �خييرت�عييه 
و�لناجمة  �ل�سجيج،  تولد  �لتي  �لغاز�ت 
�مل�سد�ض  لي�سبح  �ليييبيييارود،  �حيييرت�ق  عيين 
�سامتا دون ��ستخد�م كامت �ل�سوت، وكان 
طيييول �مليي�ييسييد�ييض 17 �ييسيينييتيييييمييرت�، ووزنيييه 
850 غر�ما، وم�سافة �لرمي 25 مرت�.

غوغل جتند هاتفك لتدريب 
الذكاء اال�صطناعي

�لتقنية  �سركات  ت�ستخدم  عندما 
لتح�سني  �لآلييييييية  يييم  تيييعيييلُّ �لييييكييييربى 
�لييعييمييلييييية تكون  فيييييياإن  بييير�جميييهيييا، 
ف�سركات مثل  عادة مركزية جد�؛ 
عن  معلومات  جتمع  و�آبيييل  غوغل 
تطبيقاتها،  ��ييسييتييخييد�مييك  كيفية 
ُتدرِّب  ثم  وحييد،  وت�سعها يف مكان 
خو�رزميات جديدة على ��ستخد�م 
و�لنتيجة  �ملُجمعة،  �لبيانات  تلك 
قد  للم�ستخدم  بالن�سبة  �لنهائية 
تييكييون �أي �ييسيييء �بييتييد�ء ميين �سور 
�لهاتف  بييكييامييري�  و�ييسييوحييا  �أكييييرث 
�إىل وظيفة بحث �أف�سل يف تطبيق 

�لربيد �لإلكرتوين.
و�لأ�يييسيييليييوب �ليي�ييسييابييق فيييعيييال، لكن 
عملية حتديث �لتطبيقات �مل�ستمرة 
�مل�ستخدمني  �ملعلومات من  وجمع 
�أنها  كما  �لوقت،  ت�ستهلك  م�ساألة 
تنتهك خ�سو�سية �مل�ستخدم، حيث 
�ليي�ييسييركييات تخزين  عييلييى  يييتييوجييب 
��ستخد�م  كيفية  بيي�ييسيياأن  �لييبيييييانييات 
�لييتييطييبيييييقييات يف خيييو�دميييهيييا، وحلل 
جتربة  غوغل  بيييد�أت  �مل�سائل  هييذه 
�لذكاء  تدريب  من  جديدة  و�سيلة 
��سم  عليها  �أطييلييقييت  �ل�سطناعي 
 Federated( �ملُتحد  �لتعليم 

.)Learning
وكييمييا يييوحييي �ل�يييسيييم، فيييياإن منهج 
يييينيييطيييوي على  �مليييتيييحيييد  �ليييتيييعيييليييييييم 
لمركزية عمل �لذكاء �ل�سطناعي، 
�مل�ستخدم  بيانات  جمع  من  فبدل 
يف مكان و�حييد على خييو�دم غوغل 
وتييدريييب �خلييو�رزميييييات بييهييا، فاإن 
مبا�سرة  �ستحدث  �لتعليم  عملية 
وفعليا  م�ستخدم،  كييل  جييهيياز  على 
�ملركزي  �ملييعييالييج  جتنيد  يتم  فيياإنييه 
تدريب  يف  للم�ساعدة  هيياتييفييك  يف 

�لذكاء �ل�سطناعي لغوغل.
"�لتعليم  غييوغييل  تييخييتييرب  وحيياليييييا 
تطبيقها  بيييا�يييسيييتيييخيييد�م  �ملتحد" 
على  بورد"  "جي  �ملفاتيح  للوحة 
�ليييييذي وظفت  �أنيييييدروييييييد،  �أجيييهيييزة 
من  خمففة  ن�سخة  �ليي�ييسييركيية  فيييييه 
�مل�سمى  �لآلييييية  ييم  لييتييعييلُّ بييرنيياجمييهييا 

تن�سور فلو .
فييييعيييينييييدمييييا ُيييييييظييييييِهيييييير �ليييتيييطيييبيييييييق 
بحث  عيييميييليييييييات  لييلييميي�ييسييتييخييدمييني 
�إىل  ��ستناد�  غوغل  على  مقرتحة 
�سيتذكر  �لتطبيق  فيياإن  ر�سائلهم، 
وتلك  بها  �أخيييذو�  �لتي  �ملقرتحات 
�لييتييي جتيياهييلييوهييا، وبييعييد ذليييك يتم 
لتخ�سي�ض  �ملعلومات  هذه  �إر�سال 
على  مبا�سرة  �لتطبيق  خو�رزمية 
هييياتيييف �مليي�ييسييتييخييدم، وييييتيييم �إر�يييسيييال 
�لتغيري�ت �إىل غوغل �لتي جتمعها 
لكافة  للتطبيق  حتديثا  وتيي�ييسييدر 

�مل�ستخدمني.

ن�صائح النتقاء خيارات اأكرث مالءمة من الناحية ال�صحية

ه��ل ي��ع��ن��ي ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي 
غذائي  ن��ظ��ام  اأو  ال���وزن  لفقدان 
تق�سم  اأن  عليك  يجب  اأن��ه  �سحي 
ال�سريعة؟  الوجبات  باأن تقلع عن 

لي�س بال�سرورة.
امل��وؤق��ت  ال��ت��وق��ف  يتنا�سب  ف��ق��د 
اتباع  مع  ال�سريعة  الوجبات  عن 
اإذا كنت  نظام غذائي �سحي دائم 
ا ب�ساأن ما تطلبه من طعام.  حري�سً

�سع هذه الن�سائح باعتبارك.

كميات طعام �سغرية
عديدة  �أحيييجييياًميييا  �ليي�ييسييريييعيية  لييلييوجييبييات  مييطييعييم  قييييدم  �إذ� 
�أ�ييسييغيير و�حيييد ميينييهييا. جتنب  ميين �ليي�ييسييانييدوتيي�ييسييات، فالتقط 
من  قييطييع  ثيييالث  �أو  قطعتني  يت�سمن  �ليييذي  �لييهييامييربجيير 
 800 �للحم �لبقري، و�لتي ميكن �أن حتتوي على حو�يل 
�سعر حييير�ري و40 جيير�ًمييا ميين �لييدهييون. وبيييدًل ميين ذلك، 
�خييرت هييامييربجيير ميين �حلييجييم �لييعييادي �أو �حلييجييم �خلا�ض 
 300 250 �إىل  بييالأطييفييال، حيييييث يييحييتييوي عييلييى حيييو�يل 
�سعر حر�ري. وجتنب �ملقد�ر �لكبري من �لبطاط�ض �ملقلية 
�لب�سل، و�طلب مقد�ًر� �سغرًي� منها. يقلل هذ�  �أو حلقات 

�لتغيري وحده من 200 �إىل 300 �سعر حر�ري.

اأطباق جانبية مفيدة
يف  �ملقدمة  �ل�سحية  �جلانبية  �لأطييبيياق  ميزة  ميين  ��ستفد 
�ملثال،  �سبيل  على  �ل�سريعة.  �لأطعمة  مطاعم  من  �لعديد 
مع  جانبًيا  �سلطة  �خييرت طبق  �ملقلية  �لبطاط�ض  بييدًل من 
تتبيلة قليلة �لد�سم �أو �لبطاطا �ملطبوخة بالفرن. �أو �أ�سف 
تت�سمن  لوجبتك.  �لييزبييادي  مع  �لفاكهة  �أو  �لفاكهة  طبق 
�أو  �لربتقال  �أو  �لتفاح  �سر�ئح  �لأخييرى  �ل�سحية  �خليار�ت 
�لذرة �أو �لأرز �ملطهي بالبخار �أو رقائق �لبطاطا �ملطبوخة 

بالفرن.

تناول اخل�سراوات
�جلمربي  �أو  �لييدجيياج  مع  �لأ�سا�سية  �لوجبة  �سلطة  �خييرت 
�مل�سوي �أو �خل�سر�و�ت خالية �لد�سم �أو تتبيلة قليلة �لدهون 
بجانب �لطعام، ولي�ض تتبيلة �ل�سلطة �ملعتادة و�لتي ميكن 
�أن حتتوي �لو�حدة منها على 100 �إىل 200 �سعر حر�ري. 
و�حذر من �ل�سالطات عالية �ل�سعر�ت �حلر�رية، مثل تلك 
بالدجاج  �ملغطاة  تلك  �أو  باإفر�ط  �ملقلي  �ملحار  مع  �ملقدمة 
ا  �أي�سً �أخييرى. وجتنب  �أطعمة مقلية  �أي  �أو  باخلبز  �ملغطى 
�لأكالت �لإ�سافية مثل �جلنب و�سر�ئح �للحم �ملقدد و�خلبز 
�ملحم�ض، و�لذي يزيد �سريًعا من عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية 
�أنو�ع  جتد  �أن  ميكنك  �لتتبيلة،  تريد  ل  كنت  و�إذ�  لديك. 
 300 �سعر�ت حر�رية قدرها حو�يل  �سلطات حتتوي على 

�سعر حر�ري يف معظم مطاعم �لأطعمة �ل�سريعة.

اختيار الأطعمة امل�سوية
بفتات �خلبز قبل قليها، مثل  و�ملغطاة  �ملقلية  �لأطعمة  �إن 
�سطائر �لدجاج �ملقرم�سة و�سر�ئح �ل�سمك �ملغطاة باخلبز، 
حتتوي على كمية كبرية من �لدهون و�ل�سعر�ت �حلر�رية. 

�سدور  مثل  �لييدهييون  من  �خلالية  �مل�سوية  �للحوم  فاخرت 
�لييديييك �لييرومييي �أو �لييدجيياج �أو �للحم �ملييدخيين �خلييايل من 

�لدهون �أو �للحم �لبقري �مل�سوي �خلايل من �لدهون.

النتباه ملا ت�سرب
يحتوي �لكثري من �مل�سروبات على �سعر�ت حر�رية عالية. 
على �سبيل �ملثال، �ملياه �لغازية �لعادية )32 �أوقية �أو 946 
ا عن  �سعر حيير�ري. وعو�سً  300 لييرت( حتتوي على  مللي 
ذلك، �طلب �ل�سود� قليلة �ل�سعر�ت �أو �ملياه �أو �ل�ساي �ملثلج 
ا  غري �ملحلى �أو �ملياه �لفو�رة �أو �ملياه �ملعدنية. وجتنب �أي�سً
كرمي  �لآي�ض  وم�سروبات  )�ملخفوق(  �خلالئط  م�سروبات 
�لأخرى. فقد يحتوي �ملخفوق كبري �حلجم على �أكرث من 
800 �سعر حر�ري وكل �لدهون �مل�سبعة �ملطلوبة يف �ليوم 

كله

تناولها على طريقتك
�ساندوت�ض  مع  ياأتي  ما  لختيار  م�سطًر�  ل�ست  �أنييك  تذكر 
�أو وجبة طعام، ولي�ض حتى يف مطاعم �لوجبات �ل�سريعة. 
و�نييتييبييه لكميات  �ل�سحية.  و�لييبييد�ئييل  عيين �خليييييار�ت  ��ييسيياأل 

�لطعام.

م�ض االإ�صبع يقي 
االأطفال من احل�صا�صية

مي�سون  �لييييذييييين  �لأطيييييفيييييال  �إن 
�أو يق�سمون �أظافرهم،  �أ�سابعهم 
�إ�سابتهم  �حيييتيييميييال  يييقييليي�ييسييون 
�ليييكيييرب �إىل  بيياحليي�ييسييا�ييسييييية عييينيييد 
بع�ض  يف  �ليييثيييليييث  �أو  �خليييمييي�يييض، 

�لأحيان.
�أجرتها  �لتي  �لدر��سة  و�أو�سحت 
نيوزلند�،  يف  �أوتييييياغيييييا  جييياميييعييية 
ميار�سون  �ليييذيييين  �لأطييييفييييال  �أن 
بكترييا  يبتلعون  �ليييعييياد�ت،  تلك 
ميييوجيييودة حتيييت �لأظييييافيييير، �لتي 

تقوي جهاز �ملناعة لديهم.

حل�سا�سية  �لتعر�ض  خطر  ويقل 
�لأطفال  هييوؤلء  لييدى  �لكرب  عند 
مار�سو�  حيييييال  يف  �خليييمييي�يييض  �إىل 
و�حدة من هاتني �لعادتني، بينما 
حال  يف  �لثلث  �إىل  �لن�سبة  ت�سل 
ما  ح�سب  معا،  �لعادتني  مار�سو� 

ذكر موقع “ديلي ميل”.
و�أ�سار �لقائمون على �لدر��سة �إىل 
�لآبييياء  عييلييى  �أنيييه  �أن هيييذ� ل يعني 
بذلك،  �لقيام  على  �أبنائهم  حييث 
قد  �أخييييرى  �سحية  خميياطيير  لأن 

ترتتب عليها.
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية ال�سيخة فاطمة..وملدة ثالثة اأيام

اليوم املعار�ض  مبركز  للمهارات  الوطنية  امل�صابقة  التقني" ينظم  "اأبوظبي 
مبارك ال�سام�سي: املئات من �سباب وفتيات الإمارات يتناف�سون يف ع�سرات املجالت

نظمتها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

اإعالن اأ�صماء الفائزين مب�صابقة "النخلة باأل�صنة ال�صعراء" بن�صختها االأوىل 2017

•• العني - الفجر

حتت رعاية �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك �لرئي�ض 
�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �لحتاد �لن�سائي 
"�أم  و�لطفولة  لالمومة  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�سة  �لعام 
و�لتدريب  للتعليم  �أبييوظييبييى  مييركييز  ينظم  �لمار�ت" 
�أبريل" �مل�سابقة   11 "�لثالثاء  �ليوم  و�ملهنى،  �لتقنى 
�لتا�سعة2017  دورتها  �لمييار�ت، يف  ملهار�ت  �لوطنية 
�أبوظبي  مييركييز  يف  �أييييييام،  ثييالثيية  مليييدة  ت�ستمر  �لييتييي    ،

�لوطني للمعار�ض.
�ل�سام�سي مدير عام مركز  �سعيد  �سعادة مبارك  وقال 
�لدورة  �أن  �لتقني و�ملهني،  �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�ملئات  �سديد بني  تناف�ض  ت�سهد  �مل�سابقة  �جلديدة من 
من �سباب وفتيات �لإمار�ت �ملبدعني �لذين �سيت�سابقون 
يف  ع�سر�ت �ملجالت �لهند�سية و�لتكنولوجية و�لفنية، 
و�جلامعات  �ملجتمعية،  �لفئات  خمتلف  ميثلون  وهييم 
ومب�ساركة  �لدولة  فى  و�خلا�سة  �حلكومية  و�ملد�ر�ض 
وز�رة  بينها  ميين  �لييتييي  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  ميين  نخبة 
�لرتبية و�لتعليم ، وجامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لبحوث ، وكلية فاطمة للعلوم �ل�سحية، وبوليتكنك 
ومعهد  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا  ومييعييهييد  �أبييوظييبييي، 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني، وخمتلف �جلامعات 

و�ملو�س�سات �لتعليمية بالدولة.
�لوطنية  �مل�سابقة  �أن  �ل�سام�سي  مييبييارك  �سعادة  وقييال 
تييوجيييييهييات �لقيادة  �إطييييار  تيياأتييي يف  مليييهيييار�ت �لإمييييييار�ت 
�لعلمية  �لإمكانيات  كافة  توفري  ب�سرورة  �لر�سيدة  
�ملادية و�لتقنية لإكت�ساف و�سقل مهار�ت �أبناء �لدولة، 
وت�سجيع �سباب وفتيات �لإمار�ت على �لتناف�سية �لعاملية 
�لكو�در  �سناعة  يف  ي�ساهم  مبييا  �ملييجييالت،  خمتلف  يف 
�لوطنية �ملبدعة، �إ�سافة �ىل تنظيم خمتلف �مل�سابقات 

نييفيي�ييض �لأجييييو�ء  يييعييمييلييون ويييبييدعييون يف  �لييتييي جتعلهم 
�جلهات  كييافيية  د�عييييياً  �لييدولييييية،  للم�سابقات  �مل�ساحبة 

�ملعنية و�أبناء �ملجتمع �ىل متابعة فعاليات هذه �مل�سابقة 
�لقيادة  توجيهات  يحقق  مبييا  �جلميع  ليعمل  �لهامة 

�لرئي�سي  �مل�سدر  وليكون  �لإمييار�ت  �سباب  �لر�سيدة يف 
للرثوة يف �لدولة خالل مرحلة ما بعد �لنفط.

•• العني - الفجر

�أعييليينييت �لأميييانييية �لييعيياميية جلييائييزة خليفة 
�لزر�عي  �لتمر و�لبتكار  �لدولية لنخيل 
"�لنخلة  مب�سابقة  �لفائزين  �أ�سماء  عن 
�لأوىل  بيينيي�ييسييخييتييهييا  �ل�سعر�ء"  بيياأليي�ييسيينيية 
�لعامة  �لأمييانيية  نظمتها  �لييتييي   2017
لييلييجييائييزة بييرعيياييية مييعييايل �ليي�ييسيييييخ نهيان 
وتنمية  �لثقافة  وزييير  نهيان،  �آل  مبارك 
�جلائزة،  �أميينيياء  جمل�ض  رئي�ض  �ملييعييرفيية، 
�ليي�ييسيياعيير خالد  �لأول  بيياملييركييز  فييياز  حيييييث 
�لييزو�هييرة ميين �لأردن عيين ق�سيدة  عييودة 
باملركز  وفييييياز  �لنخل"  "خري  بيييعييينيييو�ن 
من  �لبقمي  عتيق  فار�ض  �ل�ساعر  �لثاين 
�ل�سعودية عن ق�سيدة بعنو�ن "يا با�سقة" 
وفاز باملركز �لثالث �ل�ساعر عتيق خلفان 

�لكعبي من �لإمار�ت عن ق�سيدة بعنو�ن 
"�سيخة �لرمل" حيث بلغ عدد �مل�ساركني 
�لإجمايل يف �مل�سابقة 31 �ساعر�ً و�ساعرة 
10 دول عييربييييية هييي �لإمييييار�ت  ميييثييلييون 
و�ليمن  و�يييسيييوريييية  وميي�ييسيير  و�ليي�ييسييعييودييية 
و�سلطنة عمان و�لبحرين وتون�ض و�لأردن 
و�جلز�ئر، منهم 4 فتيات �ساعر�ت و27 
باللهجة  ق�سائدهم  نظمو�  �ساعر  �ساب 
�لنبطية يف حب �لنخلة وف�سلها و�أثرها.

به  �أدىل  �سحفي  تيي�ييسييريييح  يف  ذليييك  جييياء 
�سعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �لأمني 
�ليييعيييام جليييائيييزة خييليييييفيية �لييدولييييية لنخيل 
��ستالم  عقب  �لييزر�عييي،  و�لبييتييكييار  �لتمر 
�مل�ساركة  �ل�سعرية  �لأعمال  تقييم  نتائج 
�لأ�ستاذ  برئا�سة  �لتحكيم  جلنة  قبل  من 
�سلطان �لعميمي رئي�ض �للجنة وع�سوية 

كل من �لدكتور غ�سان �حل�سن و�ل�ساعرة 
زينب �لبلو�سي ب�سفتهم �أع�ساء يف جلنة 

حتكيم �مل�سابقة �ل�سعرية.
�أن م�سابقة  �أميييني عييام �جلييائييزة  و�أ�ييسيياف 
جيييياءت  �ل�سعر�ء"  بيياأليي�ييسيينيية  "�لنخلة 
بالتز�من مع �حتفالت �جلائزة بالذكرى 
�لعا�سرة لتاأ�سي�سها )2007 – 2017( 
للجائزة  �لثقافية  �لأن�سطة  �إطييار  �سمن 
�لنبطي  �ل�سعر  توظيف  �ىل  تهدف  �لتي 
�جلمهور  وعييي  تنمية  يف  مهمة  كو�سيلة 
لأهييييمييييييييية �ييييسييييجييييرة نيييخيييييييل �لييييتييييميييير من 
و�لغذ�ئية  و�لييزر�عييييية  �لرت�ثية  �لناحية 

و�لقت�سادية.
وعييييرب �ليييدكيييتيييور عيييبيييد�ليييوهييياب ز�ييييييد عن 
�مل�سابقة  هذه  يف  �مل�ساركة  بنتائج  �سعادته 
بالعامل  نييوعييهييا  ميين  �لأوىل  ونيييوعييياً  كييميياً 
تهدف  �مل�سابقة  هذه  �أن  م�سيفاً  �لعربي، 
و�إحياء  �لييتييميير  نخيل  ثييقييافيية  تييعييزيييز  �إىل 

)و�سف  �ل�سعر  �أغر��ض  من  مهم  غر�ض 
�لعربية  �ملكتبة  ورفيييد  �ليينييخيييييل(  �ييسييجييرة 
من  مميييييزة  بنوعية  �ل�سعرية  و�ليي�ييسيياحيية 
�لق�سائد �خلا�سة بهذ� �لغر�ض، وت�سجيع 
�ل�سعر�ء على �إبد�ع وكتابة ق�سائد نوعية 
للتناف�ض  �جلميع  �أمييام  �لفر�سة  و�إتيياحيية 
بييطييريييقيية �ييسييفييافيية وحتييقيييييق �ليي�ييسييهييرة من 
خييييالل تيي�ييسييليييييط �لأ�ييييسييييو�ء عييلييى جتيييارب 

�ل�سعر�ء �لفائزين بامل�سابقة.
و�أعيييلييين عييين �إقيييامييية حييفييل تييكييرمي خا�ض 
�لتكرمي  حفل  عقب  �لفائزين  بال�سعر�ء 
خليفة  بيييجيييائيييزة  لييلييفييائييزييين  �لييرئييييي�ييسييي 
�لزر�عي  �لتمر و�لبتكار  �لدولية لنخيل 
و�لذي �سيقام يف ق�سر �لإمار�ت بالعا�سمة 
�أبوظبي يف �خلام�ض ع�سر من �سهر مايو 

.2017

خدماتها من  ي�ستفيد  وطالبة  طالبًا   66
وحدة التوحد مبركز العني التابع لـ" زايد 

العليا "  تنفذ اأن�صطة للتوعوية بالتوحد
•• العني - الفجر

جهودها  �إطيييار  " ويف  �مل�سري  وحتييديييد  �ل�ستقاللية  �سعار" نحو  حتييت 
�مل�سمولة  للفئات  و�لتاأهيل  �لرعاية  بر�مج  �أف�سل  تقدمي  نحو  �ملن�سبة 
برعايتها من ذوي �لعاقة، و�سمن فعاليات �سهر �لتوحد �لعاملي، نظمت 
�لتوحد  �لإن�سانّية ممثلة يف وحدة  للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�س�سة  �أخييري�ً 
�لتابعة لها مبركز �لعني لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف 
تعليم  " ��سرت�تيجيات  ور�سة عمل حول  �لعني  �لنخيل مبدينة  رو�سة 
وفعاليات  �لأن�سطة  �إطييار  يف  �لتوحد" وذلييك  ��سطر�ب  ذوي  �لأطييفييال 

�لتوعية �لتي تنظمها �لوحدة �سمن �سهر �لتوحد �لعاملي. 
وقييياليييت مييييوزة �ليي�ييسييالمييي مييدييير مييركييز �لييعييني لييرعيياييية وتييياأهيييييييل ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة بالإنابة رئي�ض وحدة �لتوحد �أن �ملوؤ�س�سة حتر�ض 
 ) �إبييريييل  �سهر   ( �لعاملي  �لتوحد  �سهر  �أن�سطة  يف  �مل�ساركة  على  �سنوياً 

بتنظيم فعاليات متنوعة بكافة مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة لها.  
 66 وتاأهيل  بالعني تقدم خدماتها لرعاية  �لتوحد  �ن وحدة  و�أ�سافت 
من  �لعمرية  �مليير�حييل  ميين  �لتوحد  ��سطر�ب  ذوي  ميين  وطالبة  طالب 
�خلام�سة حتى �ل�سابعة ع�سرة ملتحقني بالوحدة خالل �لعام �لدر��سي 
�حلايل 2016 / 2017، وحتر�ض منذ تاأ�سي�سها على تنظيم �لعديد 

من �لفعاليات �سمن حملة �لتوعية �لوطنية با�سطر�ب �لتوحد.
و�أو�سحت موزة �ل�سالمي �أن م�ساركة �لوحدة يف �لور�سة تاأتي �نطالقاً 
م�سلحة  تكفل  �لييتييي  �لييرب�مييج  لتوفري  �ل�ساعية  �ملوؤ�ّس�سة  حيير�ييض  ميين 
�لطفل �ملعاق ورعايته وتنمية قدر�ته، ومتا�سياً مع قيامها مب�سوؤولياتها 
�أفر�د هذ� �ملجتمع، �سعياً منها لتج�سيد قيم �مل�سوؤولية  �ملجتمعية جتاه 
�أف�سل  تعقد �سمن موؤمتر  �لور�سة  �أن  �إىل  و�لإجنيياز، م�سرية  و�لتعاون 

�ملمار�سات �لتعليمية من قبل مكتب �لعني �لتعليمي. 
و�ملعلمة  �لعامري  �سما  �ملعلمة   ( �لرتبوية  �لييوحييدة  كيييو�در  �أن  وذكيييرت 
بنان حممد ( قدمتا �لور�سة �لتي ��ستهدفت معلمات مد�ر�ض ورو�سات 
توعية  ور�يييض  تنظم  �لييوحييدة  �أن  �إىل  م�سرية  �لتعليمي،  �لييعييني  مكتب 
�أبوظبي للتعليم غري �لناطقني  وتاأهيل ملعلمي �ملد�ر�ض �لتابعة ملجل�ض 
بالعربية،  وت�ستكمل �لفعاليات بربنامج �لتوعية �لتي ت�ستهدف معلمي 
�لعني،  �سرطة  مديرية  وموظفي  �لإميييار�ت،  جامعة  و�أ�ساتذة  �ملييد�ر�ييض 
ودورييييييات ميييرور �لييعييني، ومييوظييفييي �أبيي�ييسيير يف �ييسييحيية، ومييوظييفييي �سالت 
لعر�ض  ختامي  بحفل  �لفعاليات  وتختتم  �لت�سوق،   مر�كز  يف  �للعاب 
�لعمل  �مل�ساركون يف ور�سة  ناحيتهم عرب  �لييوحييدة.  من  مو�هب طالب 
عن �سكرهم وتقديرهم ملا تبذله موؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�سانّية 
من جهود وما تقدمه من بر�مج و خدمات جت�سد معنى �لقيم �لإن�سانية 
و�مل�سوؤولية �ملجتمعية، وتوجهو� بال�سكر �جلزيل لإد�رة �لوحدة حلر�سها 
جمال  يف  �لعاملة  و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  كافة  مع  �لتو��سل  على  �مل�ستمر 
�لطفولة ملا له من �إثٍر طيب يف بناء ج�سور �لتعاون بني تلك �ملوؤ�س�سات 
،�آملني تكر�ر تلك �لور�ض �لتوعوية  ب�سكل دوري ملا مل�سوه من �أثًر �إيجابي 
وفعال �أتاح �لفر�سة لديهم للنهل من خرب�ت �أنا�ض متخ�س�سني وذوي 
للقائمني على  و�ل�سد�د  بالتوفيق  د�عييني   ، �ملجال  خربة وكفاءة يف هذ� 

�ملوؤ�ّس�سة يف عملهم �لإن�ساين.

•• العني - الفجر

ي�سارك يف ملتقى ومعر�ض �لعني للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �لذي يقام 
يومي 17 و 18 �أبريل �جلاري يف مركز �لعني للموؤمتر�ت �أكرث من 150 
�مللتقى  هييذ�  يف  و�مل�ساركة  �لعار�سة  �ل�سركات  ومتثل  دول.   10 من  عار�ساً 
و�ملتو�سطة يف  �ل�سغرية  �مل�ساريع  تغطي كافة  و�إنتاجياً  �سناعياً  17 قطاعاً 
دولة �لإمار�ت ودول �ملنطقة بهدف �لرتكيز على دعم م�ساريع �ل�سباب ورو�د 

�لأعمال .
ومعر�ض  مللتقى  �لثانية  �لييدورة  �أن  �أبوظبي  و�سناعة  جتييارة  غرفة  و�أعلنت 
 11 م�ساركة  ت�سهد  �سوف   2017 و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لعني 
متحدثاً على مدى يومني للحديث عن �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �مل�ساريع 
عر�ض  �إىل  �إ�سافة  �ملييجييال،  هييذ�  يف  �لجتيياهييات  و�أهيييم  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
خييرب�تييهييم وجتيياربييهييم �ييسييو�ء د�خيييل �لييدوليية �أو خييارجييهييا وحييث �ل�سباب على 
�لدخول يف م�سروعات ترتكز على �لإبد�ع و�لبتكار وتلبى متطلبات �ل�سوق 

�ملحلية .
و�أكد �سعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي �أن 
�مل�ساركة يف هذ� �حلدث �ستكون جمانية يف �إطار مبادر�ت �لغرفة لعام �خلري 

دعماً منها لرو�د �لأعمال �ل�سباب و�أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وجاءت هذه �خلطوة ترجمة للمبادرة �لتي 
�أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة "حفظه 
�هلل" لتخ�سي�ض عام 2017 يف �لإمار�ت ليكون �سعاره "عام �خلري"، وكذلك 
تاأكيد�ً من غرفة �أبوظبي وحر�ساً منها على �لقيام مب�سوؤوليتها �ملجتمعية 
�لدولة وم�ساهمة منها لدعم  و�ملتو�سطة يف  �ل�سغرية  �مل�ساريع  جتاه قطاع 
�لأن�سطة  يف  م�ساهمتهم  تعزيز  على  وحتفيزهم  و�ل�سباب  �لأعييمييال  رو�د 

�لقت�سادية و�خلدمية يف �لدولة. 
كما �أكد �ملهريي �أن تنظيم غرفة �أبوظبي لهذ� �مللتقى مبدينة �لعني ياأتي يف 
�إطار ��سرت�تيجيتها �لر�مية �إىل ت�سجيع رو�د �لأعمال �ملو�طنني يف �لدولة 
ومبا  �خلا�سة  م�ساريعهم  وتاأ�سي�ض  و�خلدمية  �لتجارية  �لأعييمييال  ملمار�سة 
ي�سهم يف دعم خطط وروؤية �أبوظبي �لقت�سادية، م�سري�ً �إىل �أن هذ� �حلدث 
ياأتي �سمن ��سرت�تيجية غرفة �أبوظبي �لتي تركز على توفري طرق وو�سائل 
و�لبتكار يف هذ�  �لإبييد�ع  ثقافة  و�إر�ساء  �لإمار�تيني  �لأعمال  لييرو�د  �لنجاح 

�لقطاع �حليوي.
وقال �ملهريي �إن �مللتقى و�ملعر�ض مبدينة �لعني يعترب من�سة للتو��سل بني 
�ملهتمني  �لأعييمييال  ورو�د  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لد�عمة  �جلهات 

يف  �ليير�ئييدة  �لأعييمييال  وميي�ييسيياريييع  موؤ�س�سات  منتجات  ل�ستعر��ض  وفيير�ييسيية 
�لإمار�ت .

�لأن�سطة  من  عييدد�ً  �لعام  لهذ�  �لثانية  دورتييه  يف  �مللتقى  برنامج  ويت�سمن 
و�لإد�رة  �ل�ستثمار�ت  تطوير  حييول  متخ�س�سة  عمل  جل�سات  ت�سمل  �لتي 
ودور  و�لييرتويييج  �لت�سويق  و�إد�رة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للموؤ�س�سات  �ملالية 
و�سائل �لإعالم �لجتماعية للو�سول لنطاق و��سع ، وو�سائل متويل �مل�ساريع 
و�ملتو�سطة.  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لأ�سحاب  مهمة  مو�سوعات  �إىل  بالإ�سافة 

وي�سارك يف جل�سات �مللتقى 11 متحدثاً بارز�ً. 
�أكد  فقد  هييائيياًل،  جنيياحيياً  و�ملييعيير�ييض  للملتقى  �لأوىل  �لييييدورة  �سهدت  وقييد   
حو�يل %90 من �لعار�سني م�ساركتهم للمرة �لثانية، حيث يعَترب ملتقى 
ومعر�ض �لعني للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة من �أهم �ملعار�ض �لت�سويقية 
�لفّعالة يف دولة �لإمار�ت، حيث حتر�ض غرفة �أبوظبي على جمع �لعار�سني 
ومعر�ض  ملتقى  يف  �لدولة  �أنحاء  جميع  من  �لأعييمييال  ورو�د  و�مل�ستثمرين 
دورته  يف  كبري  بنجاح  حظي  �لييذي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لعني 

�لأوىل. 
�جلديدة  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  لكت�ساف  فر�سة مميزة  �حلدث  هذ�  ويوفر 
و�لتو��سل �ملبا�سر مع رو�د �لأعمال �ل�سباب يف دولة �لإمار�ت و�لتعرف على 

وكذلك  �مليي�ييسييروعييات،  هييذه  �لنجاح يف  ميين  �ملييزيييد  لتحقيق  �ملنا�سبة  �حلييلييول 
فر�سة مميزة لرو�د �لأعمال �ملو�طنني لبحث �لتعاون مع جمموعة متميزة 
من �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات، و�سيكون من بني هذه �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات هيئات 
تقدمي  �إىل  ت�سعى  �لتي  كربى  حملية  متويل  و�سركات  وم�سارف  حكومية 
منتجات متويل �إ�سافة �إىل �لعديد من �جلهات �لقائمة على تقدمي خدمات 
�ملالية  و�ملوؤ�س�سات  و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  موؤ�س�سات  غيير�ر  على 

و�خلدمات �للوج�ستية .
يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لعني  ومعر�ض  ملتقى  تنظيم  وييياأتييي 
 18 17 و  ن�سخته �لثانية و�لذي �سيقام يف مركز �لعني للموؤمتر�ت يومي 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة  باأهمية تطوير وتنمية  �إمياناً   2017 �أبريل 
و�ل�سركات �لنا�سئة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وتعمل غرفة �أبوظبي 
بييارز�ً يف  دور�ً  ليلعب هذ� �حلييدث  �لر�سمية و�خلا�سة  مع عدد من �جلهات 
�إىل  ��ستناد�ً  �أبوظبي  �إمييارة  يف  �لقت�سادية  �حلركة  وتنمية  تطوير  م�سرية 
�لنجاح �لكبري �لذي حققه �ملعر�ض يف ن�سخته �لأوىل عام 2015 مب�ساركة 
�أكيييرث ميين 100 عييار�ييض ميين �أ�ييسييحيياب �مليي�ييسيياريييع �ليي�ييسييغييرية و�ملييتييو�ييسييطيية يف 
�لقطاعات �لرئي�سية يف �لدولة، و��ستقطاب �لكثري من �مل�ستثمرين و�لهيئات 

�ملالية و�حلكومية من �إمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

تنظمه غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي

ملتقى ومعر�ض العني للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ي�صتقطب 150 عار�صًا من 10 دول

حديقة احليوانات بالعني ت�صت�صيف فعالية جمعية االإمارات للتوحد »نزهة عائلية«
••  العني - الفجر 

��ست�سافت حديقة �حليو�نات بالعني م�ساء �م�ض �لول 
فعاليات �لنزهة �لعائلية لأطفال �لتوحد �لتي تنظمها 
جمعية �لمار�ت للتوحد لتبادل �خلرب�ت بني ��سر ذوي 
با�ستخد�م جميع  �لتوحد و تعزيز دجمهم يف �ملجتمع 

�لو�سائل �ملتاحة على م�ستوى �ملوؤ�س�سات و �لفر�د  .
جيييياءت �لييفييعييالييييية تييز�ميينييا مييع �ليييييوم �لييعيياملييي للتوعية 
تعزيز�  و  عييام �خلييري  �هييد�ف  �ن�سجاما مع  و  بالتوحد 

للم�سوؤولية �لجتماعية و توعية �ولياء �لمور بكيفية 
يف  �ملوؤ�س�سات  لييدور  دعما  و  �لتوحد  ذوي  مع  �لتعامل 
تقدمي يد �لعون و �مل�ساعدة مل�سابي �لتوحد و ��سرهم 
مييين خييييالل رفييييع �مليي�ييسييتييوى �لييثييقييايف و تييقييدمي �لدعم 
�لبلو�سي  عمر  ذكيير  و   .. لهم  �لرتفيهي  و  �لجتماعي 
بالنابة  �ملوؤ�س�سي  �لتيي�ييسييال  و  �لت�سويق  �إد�رة  مييدييير 
بحديقة �حليو�نات بالعني �ن ��ست�سافة فعالية �لنزهة 
�لعائلية لبناء �لتوحد يندرج �سمن �ولوياتنا يف تعزيز 
�لتعاون �مل�سرتك مع �ملوؤ�س�سات و  جتاه �ملجتمع ، موؤكد� 

عييام �خلري  �هيييد�ف  لدعم  �جلييهييود  �همية تظافر  على 
�لهامة  �لييفييئيية  هيييذه  عييلييى  �ليي�ييسييوء  ميين خيييالل ت�سليط 
بناء  �مل�ساهمة يف  �لييقييادرة على  �لييقييادميية  ميين �لجيييييال 
�مل�ستقبل . من جانبها ��سادت �لدكتورة خولة �ل�ساعدي 
بدعم  للتوحد  �لمييار�ت  جمعية  �إد�ر�ة   جمل�ض  رئي�ض 
�لعائلية  �لنزهة  لفعالية  بالعني  �حليييييو�نييات  حديقة 
لطفال �لتوحد م�سرية �ىل �همية هذ� �لدعم من قبل 
موؤ�س�سات �ملجتمع �ملختلفة و هو ما ن�سعى لتعزيزه ملا 
�لتوحد  باطفال  �لتعريف  يف  دور  من  �ملوؤ�س�سات  لهذه 

و كيفية �لتعامل معهم كاطفال طبيعيني قادرين على 
�لعطاء و �لن�سجام يف �لن�سيج �ملجتمعي .

ت�سمنت �لفعالية �لتي �سارك فيها فندق هيلي ريحان 
روتانا �لعني ور�ض عمل ترفيهية و تعليمية و جولة يف 
�لتو��سل بني  �ثييرت  فعاليات متنوعة  و  �لعني  �سفاري 
ب�سكل فاعل يف تعريف  �ساهمت  و  �لتوحد  ��سر �طفال 
و  �لتوحد  �طفال  بطيبعة  �حلديقة  زو�ر  و  �مل�ساركني 
كيفية �لتعامل معهم و كيفية �كت�ساف حالت �لتوحد 

يف �لوقت �ملنا�سب .



منظفات املالب�س: 
على  حتتوى  �ملالب�ض  لغ�سل  ��ستخد�مها  يتم  �لتى  �ملنظفات   
جمموعة كاملة من �ملو�د �لكيميائية �مل�سببة لل�سرطان، لأنها 
حتتوى على �لفو�سفات ولوريل �سلفات �ل�سوديوم، فاإنها ت�سبب 

تهيج �جللد وت�سمم �جل�سم وتوؤثر على �جلهاز �لتنا�سلي.

اأواين املطابخ:
نحن جميعا نعلم �أن �لأو�نى غري �لال�سقة توفر �لكثري من 

على  و�سعها  عند  لكن  تنظيفها،  �أو  �لطعام  طهى  فى  �لوقت 
�أن توؤدى  درجيية حيير�رة عالية ينتج منها غيياز�ت �سامة، ميكن 

�إىل م�ساكل فى �جلهاز �لتنا�سلى.

م�سادات التعرق:
مييين بيييني �لييعييديييد مييين مييكييونييات �مليينييتييجييات �ملييي�يييسيييادة للتعرق 
�لإ�سابة  عييو�مييل خييطيير  �أحييييد  يييكييون  �أن  �لألييوميينيييييوم، ميييكيين 
ب�سرطان �لثدى، كما حذرت هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء من ��ستخد�م 

م�ساد�ت �لتعرق.

منظف املالب�س:
يييحييتييوى عييلييى ربيياعييى كييلييوريييد �لمييونيييييوم وغييريهييا ميين �ملو�د 
وم�ساكل  �جللد  وتهيج  �ل�سد�ع  عن  م�سوؤولة  وهييي  �ل�سامة، 
�جلهاز �لتنف�سى، لذ� من �لأف�سل �للجوء للبد�ئل �لطبيعية 

مثل �خلل.

�ستائر احلمام:
�لبال�ستيك،  من  م�سنوعة  لأنها  �لفثالت  مييادة  على  حتتوى 
�لقدرة  على  يوؤثر  ما  وغالبا  �ل�سحة  على  جييد�  �سار  ويكون 
لبديل  �للجوء  يجب  لييذ�  �لتنف�ض،  فى  و�سعوبات  �لإجنابية 

�سحى كاأبو�ب �ل�سحب.

معطر الهواء و�سابون الغ�سول:
 يحتويان على مادة �لفثالت ��ستخد�مها له تاأثري �سلبى على 

�ل�سماء  �لغدد  وتعطل  �لجنابية  و�لييقييدرة  �لتنف�سى  �جلهاز 
ورمبا يوؤدى �إىل خف�ض عدد �حليو�نات �ملنوية عند �لرجال.

�سابون اليد ال�سائل:
يحتوي �سابون �ليد �ل�سائل ومنظفات غ�سل �لأطباق �مل�سادة 
للبكترييا، على مادة �لرتيكالوز�ن ورباعى كلوريد �لأمونيوم، 
وجترى  لل�سرطان،  �مل�سببة  �مليييو�د  ميين  تييكييون  �أن  ميكن  فهي 

�لأبحاث للتعرف �إذ� ما كانت توؤثر على �لغدد �ل�سماء.

�شحةوتغذية
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م�سوؤول عن م�ساكل �سحية كثرية وحالت وفاة

ماذا يح�صل حني يهبط �صغط الدم؟
�سغط الدم اأحد املوؤ�سرات التي يراقبها الأطباء عن كثب. لذا جند اأن من ال�سائع اأن ي�سع الطبيب جهاز قيا�س ال�سغط حول ذراع املري�س 
النقبا�سي  ال�سغط  الدم  �سغط  معدل  ال�سحة.ي�سمل  على  للحفاظ  وقائية  خطة  من  جزء  اإنه  الطبي.  املوعد  �سبب  عن  النظر  بغ�س 
وال�سغط النب�ساطي، وُيقا�س بوحدة ال�سنتيمرت زئبق.يحت�سب املعدل النقبا�سي م�ستوى ال�سغط اأثناء انقبا�س البطني وي�سّكل الرقم 
اأثناء ا�سرتخاء البطني. يكون ارتفاع �سغط الدم م�سوؤوًل عن م�ساكل �سحية كثرية  الأعلى. اأما املعدل النب�ساطي، في�سري اإىل ال�سغط 

وحالت وفاة متعددة، لكن ماذا يح�سل حني يهبط ال�سغط؟

اأ�صياء ت�صتخدمها يوميا حتتوى مواد 
كيميائية خطرة على ال�صحة

كثريا ما ن�ستخدم جمموعة الأ�سياء يف حياتنا اليومية وجنهل خطورتها على حياتنا 
وحياة اأطفالنا، ب�سبب ما حتتويه من مواد كيميائية �سارة على ال�سحة.وك�سف تقرير 
ن�سرته �سحيفة “تاميز اأوف اإنديا” الهندية، عددا من الأ�سياء التي يتم ا�ستخدامها 

ب�سكل يومي وحتتوي على مواد كيمائية ت�سر بال�سحة، ومنها الآتي:
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هبوط ال�سغط
�لدم  كمية  يف  مييفيياجييئ  تيير�جييع  �إىل  �ل�سغط  هييبييوط  ي�سري 
�أو  �لييتييي ي�سّخها �لييقييلييب. قييد تييكييون هيييذه �لييظيياهييرة عييابييرة 
ت�سبح متكررة. على عك�ض �رتفاع �سغط �لدم، ل ُيعترب هذ� 
�إيجابي على و�سع  �إنه موؤ�سر  بل  ذ�ته  بحد  �لرت�جع مر�ساً 
�لدم  �سغط  تر�جع  م�سكلة  تربز  �لدموية.  و�لأوعية  �لقلب 

حني ي�سبح �ل�سغط �لنقبا�سي �أقل من 9.

هبوط ال�سغط النت�سابي
�أن  ميكن  معينة.  حركة  خييالل  غالباً  �لهبوط  هييذ�  يح�سل 
مثاًل،  �لتمدد  بعد  ب�سرعة  ينه�ض  حني  بييدو�ر  �لفرد  ي�سعر 
�لتي  �لكمية  وتييرت�جييع  �ل�ساقني  يييرت�كييم يف  �لييدم  لأن  ذلييك 
ب�سكل  ُتعترب �حليياليية خييطييرية  مييوؤقييتيياً. ل  �لييدميياغ  �إىل  ت�سل 
�سائع بني  و�سع  وهو  �أ�سبحت مزمنة ومزعجة.  �إذ�  �إل  عام 

�مل�سنني و�مل�سابني بتو�ّسع �لأوردة.

هبوط ال�سغط بعد الأكل
�لطعام قييد يييرت�جييع �ليي�ييسييغييط بعد  وجيييبيييات 

لأن عملية 
له�سم  �
تيييييوؤدي 
ىل  �إ

�مل�سنني  لييدى  و�لأميييعييياء، خ�سو�ساً  �ملييعييدة  نحو  �ليييدم  تييدفييق 
ومر�سى �ل�سكري.

�سيوعاً،  �لأكييرث  �لييدم هما  �لنوعان من هبوط �سغط  هييذ�ن 
ويرت�فقان دوماً مع �لأعر��ض نف�سها: دو�ر، تعب، ��سطر�ب 

�لنظر، طنني، غثيان �أو حتى �لإغماء �أحياناً!

اأ�سباب متنوعة
عن  تبحث  �أن  يجب  �جل�سم،  وو�سعية  �لطعام  وجبات  عييد� 

�أ�سباب �مل�سكلة حني يتكّرر هبوط �سغط �لدم.
 بعيد�ً عن �لعو�مل �لتي ي�سهل ر�سدها مثل جفاف �جل�سم 
و�للدغات  و�حلمل  �ملخدر�ت  وتعاطي  بالأدوية  و�لعالجات 

�ل�سامة، ل بّد من تكثيف �لبحث �أحياناً.
دقيقاً  فح�ساً  �ملري�ض  يجري  �أن  �لييعييادة  يف  �لطبيب  يطلب 
لالطالع على �سحة قلبه و�أوعيته �لدموية وميكن �أن يتاأكد 
�أي�ساً من وظيفة �لغدة �لكظرية و�لغدة �لدرقية. قد يكون 
يوؤدي  �آخييير،  �سعيد  على  للم�سكلة.  �سبباً  بيييدوره  �لكبد 
�إىل  �لتغذية  �ييسييوء  �أو  �ليييوزن  فييقييد�ن جييزء كبري ميين 

هبوط �ل�سغط �أحياناً.  لكن يبقى �لو�سع 
عابر�ً. 

يف بع�ض �حلالت �ل�ستثنائية، قد يتعّلق �سبب �مل�سكلة بنزف 
حاد �أو ح�سا�سية قوية. يف �حلالتني، ل بد من طلب م�ساعدة 

عاجلة.

خماطر غري حادة
عد� �حتمال �ل�سقوط بعد �لإغماء �أو �لتعّر�ض حلادث �أثناء 
�لقيادة، يبقى معظم حالت هبوط �ل�سغط حميد�ً. ما من 
�إذ�  �إل  �لطبيب  ل�ست�سارة  د�عييي  ول  للم�سكلة،  حمييّدد  عالج 
تكررت �حلالة وبرزت �حلاجة �إىل معاجلة �ل�سبب �حلقيقي. 
�إذ� �سعرت بقلق،  �أمييا �ملخاطر فلي�ست حييادة ب�سكل عييام. لكن 

ميكنك �إجر�ء فحو�ض �إ�سافية لالطمئنان على و�سعك.

تدابري وقائية
-�نه�ض ببطء بعد �لنوم �أو �لتمّدد.

-رّطب ج�سمك بانتظام، حتديد�ً �إذ� كنت تاأخذ مدر�ت �لبول 
�أو ت�سطر �إىل �لوقوف لفرتة طويلة.

-�بتعد عن �لتدخني و�ملخدر�ت.
-جتييّنييب �حليييير�رة �لتي 
ييييع �لأوعييييييييييية  تييييو�ييييسّ
متيييييار�يييييض  ول 
�لييييريييييا�ييييسيييية 
�لطق�ض  يف 

�حلار.
-�أ�ييييييييييسييييييييييف 
من  قييييلييييييييياًل 
�إىل  �ملييييييييلييييييييح 
�لأطباق 
 � ذ �إ

كنت قد حذفته بالكامل ب�سبب �حلمية �لغذ�ئية �لتي تتبعها. 
لكن �أبلغ �لطبيب �أوًل.

-ل ت�سبك �ساقيك لفرت�ت طويلة.
-تناول وجبات خفيفة ومتكررة بدل �لوجبات �لد�سمة.

-جتّنب �حلميات �لقا�سية.
هذه �لن�سائح كافية عموماً �إل �إذ� �أ�سبح هبوط �سغط �لدم 
�حلالة،  هييذه  �حلييييياة. يف  نوعية  على  ينعك�ض  وبيييد�أ  مييزميينيياً، 

ميكن �لبحث عن عالج.

عالجات حمتملة
قلياًل  �ل�سغط  رفع  ت�ستطيع  �لتي  �لن�سطة  �لعنا�سر  تتعّدد 

وتخفيف �لأعر��ض و�حلماية من �لدو�ر.
 لكن قد تعطي جميع �لأدوية �آثار�ً غري مرغوب فيها )مثل 

�رتفاع �سغط �لدم(. 
تخفيف  �لأوىل  �ملييرحييليية  يف  حتييياول  �أن  يييجييب  �ل�سبب  لييهييذ� 
�لأعر��ض �ملرتبطة بهبوط �ل�سغط عرب �تخاذ تد�بري عملّية 

قبل �للجوء �إىل �لأدوية.
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1108  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�بر�ر للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /بريفايز جميد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )21280 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
 MB168065634AE/2017 �ل�سكوى:  رقم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم 
�ض   8.30 �ليي�ييسيياعيية   2017/5/8 �ملييو�فييق  �لثيينييني  ييييوم  جل�سة  لييهييا  وحييييددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ�   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2211  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة مباين دملا للمقاولت �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول 
حمييل �لقيياميية مبييا �ن �ملييدعييي /باجليت كييومييار ر�ج كييومييار قييد �أقيييام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27391 درهم( 
�ل�سكوى:  رقييم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  درهييم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �خلييمييييي�ييض  ييييوم  جل�سة  لييهييا  وحييييددت   MB170830027AE
�لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب   2017/4/27
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1573  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  للتكنولوجيا  ��ييض  �وه  1-دي   / عليه  �ملييدعييي  �ىل 
�لقيياميية مبييا �ن �ملييدعييي /رو�يييض بييور�ييياتييوبييار�مييبيييييل ر�جيييان قييد �أقيييام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )78307 درهم( 
�ل�سكوى:  رقييم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  درهييم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة 
MB169279681 وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/4/27 
�ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1404  عمايل جزئي
دبي جمهول  فرع  ذ.م.م  �لكهربائية  �ملقاولت  1-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�ساهول حميد كيليورو حممد قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31654 درهم( 
�ل�سكوى:  رقييم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  درهييم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  mb168686457ae/2017 وحددت 
مكلف  فيياأنييت  ليييذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ييض   8.30 �ليي�ييسيياعيية   2017/5/1
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1442  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-تارجت لالعالنات جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /مي�سيلي 
عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  هريير�   هرمو�سو 
رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهييم(  وقدرها )20500 
�لربعاء   يييوم  جل�سة  لها  وحيييددت   .  MB167743852AE/2017:ل�سكوى�
�ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

مع تق�سري مدة �لإعالن
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/165  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سمارت �ك�سكلو�سف خلدمات �حلر��سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�سميع �هلل حممد يحيى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهييم(   11700( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
 MB167776927AE/2017:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
�ض   8.30 �ليي�ييسيياعيية   2017/5/8 �ملييييو�فييييق  �لثيييينييييني   يييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  وحييييييددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/764  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ت�ست �وف فيم جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة مب�ستحقات  �لدعوى ومو�سوعها  �أقييام عليك  قد  �لييزوري   �مني  /حممد 
و�لر�سوم  درهيييم(   2000( مببلغ  عيييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   65019( وقييدرهييا  عمالية 
وحددت   .  MB168278526AE:ل�سكوى� رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/4/18 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ� 
حالة  ويف  �لأقيييل،  على  �أيييام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مييذكيير�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1824  عمايل جزئي
�لقامة  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  �ي كوميونكي�سن  �ف  / 1-جييي  عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /�يكو جنانغ �نو�سينت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهييم(   36666( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
 MB170196968AE:رقم �لعمالية  �ل�سكوى  يف  و�مليي�ييسيياريييف  و�ليير�ييسييوم 
�ض   8.30 �ليي�ييسيياعيية   2017/4/19 �مليييو�فيييق  �لربييييعيييياء   يييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  وحيييييددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1402  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-و�ي �سكوير �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�ملطالبة مب�ستحقات  �لدعوى ومو�سوعها  �أقييام عليك  �نور �هلل  قد  همايون كبري 
و�لر�سوم  درهيييم(   1500( مببلغ  عيييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   11573( وقييدرهييا  عمالية 
وحددت   .  mb167992540ae:ل�سكوى� رقييم  �ملحاماة  و�تييعيياب  و�مل�ساريف 
لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/4/27 �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/860  عمايل جزئي
- موؤ�س�سة فردية  �نرتنا�سيونال خلدمات �حلر��سة  / 1-رينجر�ض  �ملدعي عليه  �ىل 
�أقام عليك  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�ساهد �ل�سالم عبد�ل�سبحان  قد 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38656 درهم( وتذكرة عودة 
 mb168810297ae:ل�سكوى� و�مل�ساريف رقم  و�لر�سوم  مببلغ )1500 درهم( 
�ض   8.30 �لييي�يييسييياعييية   2017/5/8 �ملييييو�فييييق  �لثيييينييييني   ييييييوم  جييليي�ييسيية  ليييهيييا  وحيييييييددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/1279  جتاري جزئي 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  �لنغام  �ملحكوم عليه/1-�سركة  �ىل 
نور  ل�سالح/�سركة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بييتيياريييخ:2016/10/5 يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�ملدينة لالأقم�سة �ض.م.ح  �ول:بقبول �دخال غريدهار جيتو�ين هاري كي�سان خ�سما يف �لدعوى 
 - ذ.م.م  للتجارة  �لنغام  )�سركة  عليهما  �ملدعي  بالز�م  و�لدخيييال  �لدعوى  مو�سوع  ثانيا:يف 
�ض.م.ح(  لالأقم�سة  �ملدينة  نور  )�سركة  للمدعية  يوؤديا  بان  كي�سان(  هاري  جيتو�ين  غريدهار 
مبلغ )51000( )و�حد وخم�سون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من:2015/11/30 
يكن  مل  كييان  جتييياري   2015 ل�سنة   440 �لتحفظي  �حلييجييز  ثالثا:باعتبار  �ليي�ييسييد�د  متييام  وحييتييى 
و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/8133  عمايل جزئي 

حمل  جمهول  ذ.م.م  �ملوؤجرة  باحلافالت  �لركاب  لنقل  �ملدين  عليه/1-خلف  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف  بييتيياريييخ:2017/3/9  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بييان  نعلنكم  �لقيياميية 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/عثمان �لرحيم عبد�لرحيم  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )8620 درهم( )ثمانية �لف و�ستمائة وع�سرون درهما( وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا 
�و ما يقابلها نقد� مببلغ )1000 درهييم( ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر 
و�لزمتها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/7861  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-زهر�ن خلدمات �لمن �ييض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2017/3/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

ر�جا �ر�سالن  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )6183 درهم( )�ستة �لف ومائة 
درهم(   1000( مببلغ  نقد�  يقابلها  ما  �و  عينا  وطنه  �ىل  عييودة  وتذكرة  درهما(  وثمانون 
ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت 
�ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم  �ليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/7358  عمايل جزئي 
�ن  �يييييض.ذ.م.م جمييهييول حمييل �لقيياميية مبييا  �ملييدعييي عييليييييه/1-ريييحييا للخدمات �لفنية  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بيييان  نعلنكم  خليل  يييعييقييوب  �ييسييالييح  �ملييدعييي/جميياهييد 
بتاريخ:2017/1/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/جماهد �سالح يعقوب خليل  بالز�م 
و�ستة وخم�سون  �لف وثمامنائة  للمدعي مبلغ )ت�سعة وع�سرون  تييوؤدي  بان  �ملدعي عليها 
�لتحق  قد  �لتنفيذ  وقييت  يكن  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لعودة  وتذكرة  درهما( 
ن�سيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�سروفات  باملنا�سب من  و�لزمتها  �خر  بخدمة �ساحب عمل 
فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/161  تنفيذ عمايل 
جمهول  م.د.م.�ييييض  تريدينغ  جيير�ل  تر��ست  يييو  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  بلعمري   �مييني  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )10371( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة 
�ملحكمة  فييان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهييم   )840( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجيير�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/422  جتاري جزئي

�يييض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة  بيياور للخدمات -  �ىل �ملدعي عليه / 1-  كلين�سر 
�ملدعي/ بنك �خلليج �لول - فرع دبي وميثله : حممد عبد�مللك م�سطفى  �ن  مبا 
�هلي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم(   و�لتكافل مببلغ وقدره )117.040.76 
و�لفائدة �لتاأخريية من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د.  وحددت لها جل�سة يوم 
�خلمي�ض   �ملو�فق  2017/4/20   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
�و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1004  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �لفنية  لالعمال  هييادي  بيين  �ييسييرور  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/��سوب �لدين عبد�ملناف  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )19302(
مبلغ )1552( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/751  تنفيذ عمايل 

مبا  �لقيياميية  حمييل  جمهول  و�سنوبر  فته  مطعم  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقييام   قد  �لقر�سي   �لتنفيذ/�يوب  طالب  �ن 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7767( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�سوم 
�لتنفيذية  �لجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فييان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/850  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- هايجنك �سيتي خلدمات �لتنظيف ملالكها علي حمد �سركة 
�لتنفيذ/ �ن طالب  �لقيياميية مبييا  �ييييض.ذ.م.م جمهول حمييل  �لييو�حييد  �ل�سخ�ض 

جلني رين ماجبايل �سيلفا  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5366( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لجيير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1377  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نيو �لبهاول لتجارة �ل�سكر�ب �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ومو�سوعها  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد  عييلييي   عا�سق  �ملييدعييي /مقبول ح�سني  �ن  مبييا 
 2000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهييم(   15744( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB168674155AE . وحددت لها 
جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، حيث �قرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/377  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سالون ريجالدو للرجال �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �مبايوك   مينول  /جفري  �ملدعي  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   10290( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB167396376AE . وحددت لها جل�سة يوم 
�لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، و�مرت بتق�سري ميعاد �لتكليف باحل�سور ملدة خم�سة �يام .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/8506  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كوميكو �سوليو�سينز م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �سودري  يا�سني  حممد  يا�سني  /زي�سان  �ملدعي  �ن 
وتذكرة  درهم(   46999( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
يوم  جل�سة  لها  وحييددت  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  درهييم(   1000( مببلغ  عييودة 
لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/18 �ملو�فق  �لثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما 

بان �لدعوى جددت من �ل�سطب.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1097  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-رمز �لتاج للخدمات �لفنية �ييض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد �نور نزير �حمد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   9333( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB167202939AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/4/20 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذ� 
حالة  ويف  �لأقيييل،  على  �أيييام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مييذكيير�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1504  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ي  �م  1-�ل   / عليه  �ملييدعييي  �ىل 
عليك  �أقييام  قد  فلوري�ض  بوين�سو�سي�سو  /جا�سمني  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
درهم(   5800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
�ل�سكوى:  رقييم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  درهييم(   2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة 
�لثنني  ييييوم  جل�سة  لييهييا  وحييييددت   MB169253022AE/2017
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.2:ملو�فق 2017/5/1 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة�
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/431  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة كو�سي �لتجارية �ض.ذ.م.م 2- كو�سي تريدجن كو م.د.م.�ض 3- 
�بر�هيم  �بر�هيم 5- حممد عاطف  �ييض.ذ.م.م 4- حممد  �لغذ�ئية  �ملييو�د  �بر�هيم ل�سناعة 
مبا  �لقيياميية  حمل  جمهويل  �بر�هيم   حممد  �بر�هيم  كا�سف  حممد   -6 �بر�هيم  حممد 
�ن �ملدعي/�سيتي بنك �ن �يه وميثله:نا�سر مال �هلل حممد غامن قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  مببلغ  و�لتكافل   و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتوقف عن  تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب   )6084740.68(
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/5/1  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وحييددت  �لتام.    �ل�سد�د  �ل�سد�د وحتى 
9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.

رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/614  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جاكوي�ض �نتوني�ض فان تونني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ميثاء �نطر�نيك ��سادوريان وميثله:�حمد عبد�هلل حممد ملك �نوهي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د 
مبلغ )33.000.0000(درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة   2017/4/18 �ملو�فق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/424  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �حمد عبد�لعزيز �سالمه  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ حممد ��سماعيل حممد ح�سني  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )20000( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف . وحييددت لها جل�سة يوم  �خلمي�ض �ملو�فق  2017/4/20   �ل�ساعة 
�أو من ميثلك  Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  8.30 �ض 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/2671  جتاري جزئي

�ملييدخييل/2- حممد  �يييض.ذ.م.م - �خل�سم  �لتنظيف  �ملدعي عليه / 1- ميدز ماتك خلدمات  �ىل 
زياد �ل�سمد عن نف�سه وب�سفته �سريك ومدير لل�سركة �ملدعي عليها ، �خل�سم �ملدخل 3-ر��سد 
عليها   �ملييدعييي  لل�سركة  ومييدييير  �سريك  وب�سفته  نف�سه  عيين  �ليير��ييسييد  ر��ييسييد  بيين  عبد�ملنعم  بيين 
�بر�هيم  وميييثييلييه:�مييريه  عبد�لرحمن طبيلي  جيياد  �ملييدعييي/  �ن  �لقيياميية مبييا  جمييهييويل حمييل 
عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�ستكي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهم 
بالت�سامن و �لت�سامم و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ 
جل�سة  لها  وحييددت   . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مهم  كفالة  بال  �ملعجل 
يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2017/4/13  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2017/423  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-�رجاء �ل�سرق ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م 2- با�سل بن هديبان بن باين �لر�سيدي 
�لر�سيدي  باين  بن  فالح  بن  فييالح   -3 �لوىل  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  يف  و�سريك  مدير  ب�سفته 
ب�سفته وكيل �ملدعي عليه �لثاين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ميثاء عبد�لعزيز حممد 
�ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �مل�سلم  علي  م�سعود  عبد�هلل وميثله:حممد حمد 
بتاريخ:2017/3/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ميثاء عبد�لعزيز حممد عبد�هلل بالز�م 
�ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )121863( درهم وفو�ئده �لقانونية بو�قع 9% �سنويا 
من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها �مل�سروفات وثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/331  جتاري جزئي

�ىل �ملييدعييي عليه / 1- حمييرم علي غييالم ر�ييسييول جمييهييول حمييل �لقيياميية مبا 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �يييض.ذ.م.م  لل�سياحه  �ملدعي/ �حل�سن  �ن 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�لتام . وحددت لها جل�سة يوم  �ل�سد�د  و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
لذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/5/2 �ملو�فق  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بان 

مت جتديد �لدعوى من �ل�سطب .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/697  جتاري جزئي
�ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة  �ييض.ذ.م.م 2-  تييد�ول مي  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�لتجارية �ض.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ نيهال حممد �حمد 
مطاوع  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ عقد ومطالبة مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  وحيييددت   . و�مل�ساريف  و�ليير�ييسييوم  و�لتعوي�ض   )116.035.00(
لذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/18 �ملو�فق  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1024  جتاري جزئي
بيير�نييد - ينج  ذ.م.م جمهول حمييل �لقيياميية مبييا �ن  �ملييدعييي عليه / 1- ري -  �ىل 
مو�سى  رجييب  وميثله:هاين  �يييض.ذ.م.م  و�حلنيذ  للمندي  كربيتو  مطعم  �ملييدعييي/ 
عبد�هلل �جل�سمي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
�ملحاماة  و�تييعيياب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مهم  درهييم   )40.000( وقييدره  مببلغ 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام . وحددت لها جل�سة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/4/18 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/776  جتاري جزئي
�ييض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعي عليه / 1- �سمان للمقاولت 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �يييض.ذ.م.م   و�لعقود  �لفنية  للتوريد�ت  �لعربية  �ملييدعييي/ 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )200.000( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ:2016/7/3 وحتى �ل�سد�د �لتام 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2017/4/11  �لثالثاء  . وحييددت لها جل�سة يوم 
Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

)علما باأنه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/755  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �لنجم �لذهبي �لعاملية للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
قد  �جلرمن   �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  �يييض.ذ.م.م  للتغليف  �ملدينة  �ملدعي/  �ن  مبا 
توؤدي لها مبلغا وقدره  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك 
)28.070( درهم و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 12% �سنويا من تاريخ ��ستحقاقه وحتى متام 
�ل�سد�د مع ت�سمني �ملدعي عليها كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . وحددت 
لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� 
�و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/844  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سميح �لظاهر ملقاولت �لبناء �ييض.ذ.م.م 2- �حمد �سميح 
�حييمييد حييميييييد�ت جمييهييويل حمييل �لقيييامييية مبييا �ن �مليييدعيييي/ ميي�ييسييانييع �لمييييار�ت 
عليك  �أقيييام  قييد  مبا�سري   حممد  ح�سن  وميثله:�سالح  �لهند�سية  للخدمات 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )434.000( �لف 
�ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2017/4/18  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  . وحييددت  درهم 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل .)علما باأنه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/807  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة فوك�ض لل�سياحة ذ.م.م 2- عماد ر�سدي عبا�ض فخري 3- 
�لتطوير  �سركة  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  عبا�ض فخري جمهويل حمل  ر�سدي  حممد 
�لدعوى  عليك  �أقيييام  قييد  كيينييعييان   حليم  وميثله:�سمري  �يييييض.ذ.م.م  و�ل�سفر  لل�سياحة 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعية 
مبلغ وقدره   )59.250( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ قب�سهم للمبلغ 
بتاريخ:2015/12/20 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/4/13 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

             يف  الدعوى 2017/150  احوال نف�س م�ضلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد كا�سف �بن حممد �سرو�ر خان  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ ر�سما تب�سم بادي �حل�سن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى 
�لت�سديق على �حلكم �لأجنبي �ل�سادر عن حمكمة دولة باك�ستان حمكمة لهور رقم 
GC/611/2016 �ل�سادر باجلل�سة �لعلنية �ملوؤرخة يف:2016/10/25. وحددت لها 
جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/4/25   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )9( لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/24  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-��سعد �حمد بتله )ح�سب �لو�رد ب�سهادة �مللكية( ��سد �حمد باتله 
�مالك    / �ملدعي  �ن  مبا  �لقيياميية  حمل  جمهول  �ل�سخ�سية(  باثبات  �ليييو�رد  )ح�سب 
�أبوبكر �حمد �حلمادي   للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبد�للطيف حممد 
�ملدعي و�ملدعي عليه  �لعقد بني  �ملطالبة بف�سخ   �لدعوى ومو�سوعها  �أقييام عليك  قد 
 )1867107.80( وقييدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  و�ليييز�م  درهييم   )4455000( مببلغ  �ملييقييدره 
�ملو�فق  �لحييد  يييوم  لها جل�سة  وحييددت   . �ملحاماة  و�تييعيياب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم 
2017/4/16   �ل�ساعة 09.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/825  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-رينت بو�سمان جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ض.م.ع  �ل�سالمي  دبي  ل�سالح/بنك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  بتاريخ:2017/2/26  �ملنعقدة 
بف�سخ �لعقد مو�سوع �لدعوىو�سطب عبارة )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية 
�لييو�ردة ب�سهادة  بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( 
ملكية �لعقار وبالز�م �ملدعي عليها بت�سليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعي ورد �حليازة 
له خالية من �ل�سو�غل وبان توؤدي للمدعي مبلغ )1.329.838( درهم )مليون ثالثمائة ت�سعة 
�تعاب  و�مليي�ييسييروفييات و�لييف درهييم مقابل  و�ليير�ييسييوم  �لييف ثمامنائة وثييالثييون درهيييم(  وع�سرون 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عد�  ما  ورف�ض  �ملحاماة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لعييالن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  ثالثني 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/2026  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  �لقيياميية  حمييل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  دييياليييت  دبييي  عليه/1-خمبز  �ملحكوم  �ىل 

�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2017/1/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

�سيلفر لين جيت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 

مبلغ )29.955( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ :2016/10/7 وحتى متام �ل�سد�د 

و�لزمت �ملدعي عليها �مل�ساريف و�لف درهم �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 

�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم  �ليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/346  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  �ستايل لالعمال  �سوبر  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سام�ساد عني �لهدى �حمد  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهييم �ىل طالب  وقييدره )12327(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  درهييم  بال�سافة �ىل مبلغ )1044( 
�للتز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/1690  مدين جزئي
جمهول  �يييض.ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  �نكور  كريتيف  �سركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ر�مي حممد �سالح من�سور قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )124000( درهم و�لر�سوم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتام.   �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تييعيياب  و�مل�ساريف 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض   �ملو�فق  2017/4/20   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/1926  ا�ضتئناف جتاري    
�ض.ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  �نرتنا�سيونال  ميعاد   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمييهييول حمييل �لقيييامييية مبييا �ن �مليي�ييسييتيياأنييف / بيينييك �يييسيييادر�ت �يييييير�ن  قد 
كلي  جتيييياري   2016/854 رقييييم  بييياليييدعيييوى  �لييي�يييسيييادر  �حلييكييم   / ��ييسييتيياأنييف 

بتاريخ:2016/12/22     
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/5/15 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  ميين  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقييم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

مذكرة اعالن بالن�ضر
             يف  الدعوى 2016/298  ا�ضتئناف تنفيذ جتاري    

�جلاهزة/ �خلر�سانة  ل�سناعة  كو�ليتي  �سركة   -1 �ملدخل/  �خل�سم  �ىل 
ب�سفتها �ملدين �ل�سلي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / حممد 
�حمد رزوق وميثله:روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�سي  قد ��ستاأنف / �حلكم 
�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/898 تنفيذ جتاري بتاريخ:2016/10/18     

وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/10 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 
يف الطعن 2016/479 طعن عقاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- �سركة د�ماك �ستار �لعقارية ذ.م.م

وميثله:حممد علي �سلمان �ملرزوقي 
باعالن �ملطعون �سده:1- حممد �أ�سعد توفيق عبده جمهول حمل 
�أعاله  �ملييذكييور  �لطعن  عليكم  �أقيييام  �لطاعن  بيياأن  نعلنكم  �لقيياميية 
على  للرد  وذلييك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب 

�سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�ضر

                يف  الدعوى 2017/39  نزاع تعيني خربة جتاري
جمهول  �يييض.ذ.م.م  كون�سرتك�سن  تكنيكال  جلف  1-�سركة   / �سده  �ملتنازع  �ىل 
حمييل �لقيييامييية مبييا �ن �ملييتيينييازع /جنييميية �ليينييجيياح لعييمييال �ل�ييسييبيياغ �يييييض.ذ.م.م 
عليك  �أقييام  قد  �لنعيمي   �ل�سرهان  عبد�لرحمن  حممد  وميثله:عبد�لرحمن 
عليه  �ملدعي  �لييز�م  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2017/4/26   �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �مل�سلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

الت�ضويات   الودية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2017/18  مدين جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-وليد عبد �ملنعم حممد عمر جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�عاله  �ملييذكييورة  �لييدعييوى  يف  بييتيياريييخ:2017/2/27  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
حممد  �لييدييين  �ل�سيد/�سرف  بوكالة  للتجارة/فرع  �ملو�سة  �ليييو�ن  ل�سالح/موؤ�س�سة 
)�ربعة  مبلغ  للمدعية  يييوؤدي  بييان  عليه  �ملدعي  بييالييز�م  �ملحكمة  حكمت  �حمد  حممد 
وثالثون �لف ومائتني �ثنان وت�سعون درهما( مع �لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�سد�د �لتام و�لز�مه �لر�سوم و�مل�سروفات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/647  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حامد عبد�لعزيز حممد �لبدوي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مين �سمري حممد ح�سن �سلبي  قد �أقام عليك 
ودفع  �ل�سيارة  بييرد  عليه  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لييدعييوى 
خمالفات �ل�سيارة . وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق  2017/4/19   
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2202   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )28054.06( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /Q/فورد فوك�ض - �سالون ��ستي�سن( رقم )42181/خ�سو�سي/دبي(
2015/ �بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2136   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ��سرتوبريي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م     

 )186800.42( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)68131/خ�سو�سي/دبي/ رقم  )�ودي/Q5��ستي�سن(  �ل�سيارة  على 
Q/2016/ �بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2198   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )46891.73( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /2014  /I/35452/خ�سو�سي/دبي( رقييم  ��ستي�سن(  �دج/  )فيييورد 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2122   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : موؤ�س�سة بيج �سو �يفنت     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )171366.65( درهم 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر 
، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )جيب 
/2014/H/جر�ند �سريوكي / ��ستي�سن( رقم )70188/خ�سو�سي/دبي
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  ��ييسييود( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2191   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : هاي باو للتجارة - ذ م م     

وقييدره )32388.08( درهم  �سد�د مبلغ  �ليها ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ميين  ��ييسييبييوع  خييالل  وذليييك  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخيييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجيير�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 / 2015/F/هيوند�ي �لنرت� / �سالون( رقم )13749/خ�سو�سي/دبي(
�ملنذر  كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة   ) �حمر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2153   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : في�سنو ر�دهاكري�سنان ناير     لذلك :     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )41391.56( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/P/تويوتا كورول /�سالون( رقم )28166/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض لوؤلوؤي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2200   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )59798.82( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /2015  /R/فورد ��سكيب/ ��ستي�سن( رقم )63124/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2127   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سالون �رو�نا    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )38059.74( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /C/15282/خ�سو�سي/دبي( رقم  ��ستي�سن(  �سانتافيه/  )هيوند�ي 
2012/ �زرق( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2195   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة -  ذ م م     

وقييدره )67749.77( درهم  �سد�د مبلغ  �ليها ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر 
، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )فورد 
�دج/ ��ستي�سن( رقم )63329/خ�سو�سي/دبي/R/ 2015/ �بي�ض( �ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2116   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ماجد دياين للتجارة �لعامة - ذ م م     

درهم   )193384.38( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لن�سر  ��سبوع من تاريخ  �لتق�سيط وذلك خالل  نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
)تويوتا  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �لجيير�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �سي�سطر  و�ل   ،
�بي�ض   /2014/O/21087/خ�سو�سي/دبي( رقم  ��ستي�سن(   / كييروزر  لند 
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مييع  �مليينييذر  قبل  ميين  ل�ساحلكم  �ملمولة  لييوؤلييوؤي( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2155   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : هاي باو للتجارة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45236.42( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/O/ي�ض/ فان( رقم )91143/خ�سو�سي/دبي� )تويوتا هاي 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2143   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : و�لتون و�تربروفينغ كونرت �كتينغ - ذ م م     لذلك

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )47632.38( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/C/تويوتا ياري�ض/ �سالون( رقم )75329/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2175   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )28054.06( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /Q/فورد فوك�ض - �سالون ��ستي�سن( رقم )42180/خ�سو�سي/دبي(
2015/ �بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2132   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �لرهيب خلدمات تنظيف �ملباين     

 )33805.98( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)30934/خ�سو�سي/ رقييم  �سيلريو/هات�سباك(  )�سوزوكي  �ل�سيارة 
دبي/I/2015/ ر�سا�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2197   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )46891.73( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /2014  /B/87820/خ�سو�سي/دبي( رقييم  ��ستي�سن(  �دج/  )فيييورد 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2120   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جرين ويل لعمال �لت�سميم �لد�خلي - ذ م م     

وقييدره )18055.06( درهم  �سد�د مبلغ  �ليها ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ميين  ��ييسييبييوع  خييالل  وذليييك  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخيييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجيير�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
)97618/خيي�ييسييو�ييسييي/دبييي/ رقييم  �ب(  بيك   /L200/ميت�سوبي�سي(
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �بي�ض(   /2012/G

حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2189   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : هويجون هي     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )28130.03( درهم 
تاريخ  ميين  ��سبوع  خييالل  وذلييك  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخيييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /2015  /P/61130/خ�سو�سي/دبي( رقم  ��ستي�سن(   / د��سرت  )رينو 
�ملنذر  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل  ف�سي( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2149   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : و�لتون و�تربروفينغ كونرت �كتينغ - ذ م م     لذلك

 )45635.15( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)91183/خ�سو�سي/ رقييم  �ب(  �بيك  هايلوك�ض/  )تويوتا  �ل�سيارة 
دبي/M/2013/ �بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2199   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )53892.64( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 / 2015 /R/فورد ��سكيب/ ��ستي�سن( رقم )63127/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2126   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : بي دي ��ض خلدمات �ل�سحن - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )91487.75( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/O/70736/خ�سو�سي/دبي( رقم  �ي�ض/فان(  هاي  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2193   
�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

�ملنذر �ليها : يو �ف تي للتجارة �لعامة - ذ م م     
 )49685.25( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
درهم نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من 
�لتنفيذية  �لجيير�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تاريخ 
على �ل�سيارة )فورد/ F150 بيك �ب( رقم )82479/خ�سو�سي/
دبي/B/ 2014/ �بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2113   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ��ستار �ميبك�ض �نرتنا�سونال للتجارة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45254.69( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/R/89107/خ�سو�سي/دبي( رقييم  فييان(   / بارتر  )بيجو/ 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2151   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ��سرتوبريي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )71412.88( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
 /2015/Q/تويوتا هاي �ي�ض/ با�ض( رقم )90238/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2141   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : و�لتون و�تربروفينغ كونرت �كتينغ - ذ م م     لذلك

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )55916.41( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
)�ي�سوزو �ن بي �ر/بيك �ب ب�سندوق( رقم )57514/خ�سو�سي/دبي/

M/2011/�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 
حقوق �ملنذر �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

اأبوظبي لالأوراق املالية : توظيفنا لتقنية »بلوك 
ت�صني« جزء من تر�صيخ ثقافة االبتكار يف االأ�صواق

•• اأبوظبي -وام: 

�ملالية  ليييالأور�ق  �أبوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لبلو�سي  ر��سد  �سعادة  قييال 
�ل�سوق  حققها  و�لتي  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  م�ستوى  على  �لريادة  �إن 
ثقافة  ميين  جييزء  هييي  �لرقمية  حتييولتييه  �سمن  ت�سني  بلوك  لتقنية  توظيفه  يف 
“ كقيمة  ظبي2030  �أبييو  “ روؤيييية  و�عتمدتها  �لييقيييييادة  �أر�ستها  �لتي  �لبييتييكييار 
  . �ملال  ر�أ�ييض  �لوطني مبختلف قطاعاته ومن �سمنها قطاع  م�سافة لالقت�ساد 
�أحييدث تقنية  �لتي تعترب  �لبلوك ت�سني  �ل�سبق يف توظيف  �إن  �لبلو�سي  و�أ�ساف 
بتطبيقاتها  �لإنرتنت  �لثاين من  وت�سكل طليعة �جليل  �لرقمية  �لتعامالت  يف 
�لتي ل �سقف لها قد منح �سوق �أبو ظبي لالأور�ق �ملالية ت�سنيفا جديد� بالتميز 
يف مر�تب �لثقة و�ل�سفافية و�لالمركزية على م�ستوى �ملوؤ�س�سات �ملالية �لعاملية 
ي�سع هذ� �ل�سوق بني نخبة �لي %10 من �ملوؤ�س�سات �لكربى �لتي بادرت مبّكر� 
ل�ستخد�م هذه �ل�سبكة �لآمنة باملطلق يف خدمة �ملتعاملني و�مل�ستثمرين. يذكر 
�أن �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يعد �أول �سوق مايل يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا يطبق هذه �لتكنولوجيا وثالث �سوق مايل على م�ستوى �لعامل يف 
تطبيقها .  كانت �سركة �إنفو �سيز فاينن�ض بالتعاون مع �سركة لت�ض توك بيمنت�ض 
قيادي م�سريف  مائة  �أكييرث من  به  �سارك  �أممييي  ��ستطالع  نتائج  مييوؤخيير�ً  ن�سرت 
ومتخ�س�ض يف �خلدمات �ملالية على م�ستوى �لعامل �أظهر �أن 80 % من �لبنوك 
و�لأ�سو�ق �ملالية �ستجد نف�سها م�سطرة ل�ستخد�م تقنية �لبلوك ت�سني بحلول 
�لآن ومنها �سوق  حتى  �لتقنية  هذه  طبقت  �لتي   10% �لي  ن�سبة  و�أن   2020
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية �ستح�سد ف�سل �لأ�سبقية يف مز�يا �لرقمية و�ملعلوماتية 
و��ستقطاب �ل�ستثمار�ت �لباحثة عن �ل�سفافية و�لطمئنان. وكان �سوق �أبوظبي 
لالأور�ق �ملالية �أطلق يف �أ�سبوع جيتك�ض 2016 خدمة تقنية “ �لبلوك ت�سني “ 
�سمن حزمة جديدة من �لبتكار�ت يف �سياق �لتحول �لرقمي �لذي ي�سهل تقدمي 
�لعمومية  �جتماعات �جلمعيات  �إد�رة  فيها  للم�ستثمرين مبا  ع�سر�ت �خلدمات 
نافذة   2015 �ل�سوق يف جيتك�ض  �أطلق  �لإلكرتوين. كما  و�لت�سويت  لل�سركات 
�خلدمة �لذكية “�سهمي” �لتي تتيح للم�ستثمرين �حل�سول على رقم م�ستثمر 
يف �أقل من 60 ثانية وكذلك تعديل بيانات �مل�ستثمرين و�لك�سوفات �ل�ستثمارية 
و�لدفع �للكرتوين لكافة �خلدمات �ملقدمة للم�ستثمرين وهي �خلدمة �لأوىل 
�لرئي�ض  وو�ييسييف  �أفييريييقيييييا.  و�سمال  �لأو�ييسييط  �ل�سرق  م�ستوى  على  نوعها  ميين 
�لكتل  �سل�سلة  �أو  ت�سني  �لبلوك  تقنية  �ملالية  لييالأور�ق  �أبوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي 
باأنها برنامج معلوماتي م�سّفر يعمل   2008 �لتي بد�أ تطبيقها يف �لعامل عام 
ك�سجل موّحد للمعامالت على �ل�سبكة �للكرتونية وي�سمح بح�سول معامالت 
بني �مل�ستخدمني دون �حلاجة �ىل تدخل �أنظمة �لتد�ول �ملركزية وهي يف ذلك 
�لتبادل  �لبيانات وتتيح  �لتالعب يف �سجالت  ت�سمن قو�ئم قادرة على مقاومة 
�لآمن لال�سهم وحقوق �لو�سول للبيانات بدون �حلاجة لو�سيط �أو نظام ت�سجيل 
مركزي.  ولفت �إىل �أن بلوك ت�سني يعمل على هيئة نظام �سجل �لكرتوين ملعاجلة 
�آمنة ل  �ملعلومات عرب �سبكة  �ل�سفقات وتدوينها مبا يتيح لكل �لأطيير�ف تتبع 
ت�ستدعي موؤ�س�سات و�سيطة.وقال �لبلو�سي �إن منظومة بلوك ت�سني �لتي ينفرد 
بتطبيقها �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية على م�ستوى �ملنطقة تعترب عامليا كو�حدة 
�مكانات من  على  تتوفر  و�أنها  �لإنرتنت  �بتكار  منذ  �لتقنية  �ملبتكر�ت  �أهم  من 
�ساأنها �أن حتدث طفرة نوعية يف جمال �خلدمات �ملالية �لتي حتظى مب�ستويات 

ل مثيل لها يف �لأمن و�ل�سفافية.

طريان االإمارات تنال »االأف�صل يف العامل« �صمن جوائز
 »تريب اأدفايزر ترافيلرز ت�صوي�ض« للناقالت اجلوية 2017

•• دبي-وام:

نالت طري�ن �لإمييار�ت لقب “�أف�سل ناقلة يف �لعامل �سمن “جو�ئز تريب 
�لأوىل  لل�سنة  تنظم  �لتي  �لعاملية  �جلييوييية  للناقالت  ت�سوي�ض”  �أدفييايييزر 
بالإ�سافة �إىل �جلائزة �لرئي�سة فيما ح�سدت �أربع جو�ئز �أخرى هي: �أف�سل 
و�أف�سل  �سياحية  درجيية  و�أف�سل  و�أفريقيا  �لأو�ييسييط  �ل�سرق  كييربى-  ناقلة 
10 �سركات  ناقلة عاملية وذلك من بني قائمة �سمت  و�أف�سل  �أوىل  درجة 
�أدفايزر” �أكرب  “تريب  فيها  يدخل  �لتي  �لأوىل  �ملييرة  وهييذه هي  طييري�ن. 
موقع �سبكي لل�سفر فئة �لناقالت �جلوية �سمن جو�ئز خيار�ت �مل�سافرين 
وذلك لتكرمي �سركات �لطري�ن �لعاملية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية يتم 

جمعها خالل 12 �سهر�ً. 
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بحثت تطوير العالقات الثنائية والق�سايا امل�سرتكة مع اجلانبني

غرفة ال�صارقة ت�صتقبل وزير التجارة الكو�صتاريكي ورئي�ض الهيئة العربية لال�صتثمار

عار�صون ي�صتعر�صون نخبة م�صاريعهم العقارية يف �صيتي �صكيب اأبوظبي

�لأر��يييييسيييييي وبناء  لييي�يييسييير�ء  �لييفيير�ييسيية  يييتيييييح 
بعقد  �لإميييييارة  يف  �لأوىل  لييلييمييرة  �لييعييقييار�ت 
�جلن�سيات،  جلميع  �سنة   100 ملييدة  متلك 

ومتلك حر للعرب. 
تطوره  �لييذي  تييالل  مدينة  م�سروع  ويعترب 
تالل �لعقارية على م�ساحة 25 مليون قدم 
ميي�ييسييروع خمطط  �أول  �ليي�ييسييارقيية،  مييربييع يف 
قطعة   1855 وي�سم  �لإميييارة،  يف  بالكامل 
و�ملباين  و�لييبيييييوت  للفلل  خم�س�سة  �أر�ييييض 

�ل�سكنية و�ملتعددة �ل�ستخد�مات. 
وح�سب �ملخطط �سيتمكن حو�يل 65000 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بد�أت �سركات �لتطوير �لعقاري يف �لإمار�ت 
��ستعد�د�تها لنطالق معر�ض �سيتي �سكيب 
�ليي�ييسييهيير وعييير�يييض جمموعة  �أبيييوظيييبيييي هييييذ� 
�لإمارة  د�خييل  �ليير�ئييدة  �ل�سكنية  م�ساريعها 

وخارجها للم�ستثمرين. 
�لعقارية  �ل�سركة  �لعقارية،  ر�ك  وت�ستثمر 
�لعديد  ر�أ�يييض �خليمة، يف  �إميييارة  �ليير�ئييدة يف 
�أنحاء  من �مل�ساريع ذ�ت �لأهمية يف خمتلف 
دولة �لإمار�ت تت�سمن �إعالنها �لأخري عن 
ميي�ييسييروع جييزيييرة �ييسييغييرية يف مييييينيياء �لعرب 
�إمار�تي.  درهيييم  مييليييييار�ت   5 تكاليفها  تبلغ 
و�ستقوم �سركة �لتطوير �لعقاري با�ستغالل 
لت�سليط  �لييعييقيياري  �ملييعيير�ييض  يف  ميي�ييسيياركييتييهييا 

�ل�سوء على قائمة م�ساريعها �ملتنامية. 
ت�ستعر�سها  �سوف  �لتي  �مل�ساريع  بني  وميين 
خالل  للم�ستثمرين  �لعقارية  ر�ك  �سركة 
م�ساركتها يف �لدورة �لي 11 من �سيتي �سكيب 
�أبوظبي، �لذي يقام بني 18 و20 �أبريل يف 
م�سروع  للمعار�ض،  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
غييايييت و�ي ريييزيييدنيي�ييض عييلييى جييزيييرة ميناء 
�سكني  بييرج  ميي�ييسييروع  �أول  �ل�سغرية،  �لييعييرب 
�سقة   144 يت�سمن  و�لييييذي  �ييسيياهييق،  غييري 

فاخرة للعائالت �ل�سغرية. 
�سلطان  حممد  قييال  �ملو�سوع،  على  وتعليقا 
�لتنفيذي  و�لرئي�ض  �لعام  �ملدير  �لقا�سي، 
تطوير  �سركة  �أكييرب  �لعقارية،  ر�ك  ل�سركة 
م�سجلة يف  �خليمة  ر�أ�يييض  �إمييييارة  يف  عييقيياري 
�أن متكنا من تر�سيخ  بعد  �أبوظبي:  بور�سة 
مييكييانييتيينييا كيياأفيي�ييسييل �ملييطييورييين �لييعييقييارييين يف 
�لعمل  �لعقارية  ر�ك  يف  بد�أنا  �لأم،  �إمار�تنا 
�لعقارية.  ميي�ييسيياريييعيينييا  قييائييميية  تييو�ييسيييييع  عييلييى 
�لقادمة  �خلم�ض  �ليي�ييسيينييو�ت  خييالل  بالطبع 
�لييتييي من  �مليي�ييسيياريييع  بييال�ييسييتييثييمييار يف  �سنقوم 
�ل�سياحي  �مليي�ييسييهييد  وجيييه  حتيييول  �أن  �ييسيياأنييهييا 
و�ل�سكني يف �إمييارة ر�أ�ييض �خليمة، مع خطط 
�أول  و�فتتاح  600 وحدة  �أكرث من  لت�سليم 
على  �لإميييارة،  يف  وترفيهي  �جتماعي  مركز 

جزيرة ميناء �لعرب. 
يتم  �سوف  �لتي  �ل�سكنية  �مل�ساريع  ومن بني 
م�سروع  �ملعر�ض،  يف  عليها  �ل�سوء  ت�سليط 
و�لذي  �ل�ستخد�مات  �ملتعدد  تييالل  مدينة 

دفع  بيييدون  �ملييدييينيية  يف  �لعي�ض  ميين  �سخ�ض 
�أو جمييتييمييعييييية، و�سوف  ر�ييسييوم خييدمييييية  �أييييية 
مركز�  و�سي�سم  باحلد�ئق  �مل�سروع  يحاط 
جنوم،  �خلييميي�ييض  فييئيية  ميين  وفيينييدقييا  للت�سوق 
�ل�سارقة  بنك  من  بالكامل  متويله  و�سيتم 

�لإ�سالمي. 
وقال جييورد�ن غونوف، مدير �ملبيعات لدى 
تالل �لعقارية: �رتفعت قيمة �لأر��سي �لتي 
��ستكمال  عمليات  ل�سرعة  نظر�  �سر�ئها  مت 
�لبنية �لتحتية، بالإ�سافة �إىل �لبدء بعمليات 
للفلل  �ملخ�س�سة  �لأر��سي  مول.  تالل  بناء 

بالكامل  بيعها  �سيتم  �ملنطقة  يف  و�لييبيييييوت 
%80 من قطع  ن�سبته  ما  لبيع  بالإ�سافة 
�لأر��سي �ملحيطة مبركز �لت�سوق يف �ملنطقة 
و�ملبيعات  �لهييتييمييام  ميين  مييزبييد�  ونييتييوقييع  �أ. 
ونتطلع قدما ل�ستعر��ض  �لعام  خالل هذ� 

�مل�سروع يف �سيتي �سكيب �أبوظبي.
ل�ستعر��ض  حت�سريها  و�أثيينيياء  جهتها  ميين 
�ملائية،  �ليييو�جيييهييية  عييلييى  �ليييفييياخيييرة  �مليييينييييازل 
�لإمار�ت،  دوليية  ملو�طني  ح�سريا  و�ملتوفرة 
لال�ستثمار،  �لييوطيينييييية  �ليي�ييسييركيية  و�ييسييفييت 
�لكا�سر  منطقة  لتطوير  تاأ�سي�سها  مت  �لتي 
�لدولة  �لييعييقيياري يف  �لييقييطيياع  �أبييوظييبييي،  يف 
�لوطنية  �لييي�يييسيييركييية  و�يييسيييرتكيييز  بييياحليييييييوي. 
�سيتي  يف  ميي�ييسيياركييتييهييا  خييييالل  لييال�ييسييتييثييمييار 
�أبييوظييبييي عييلييى ميي�ييسييروع فريمونت  �ييسييكيييييب 
مارينا ريزيدن�سيز ، �لذي ي�سم 249 �سقة 
وم�سروع  بييالييكييامييل،  وخميييدومييية  مييفييرو�ييسيية 
67 فيال  �لذي ي�سم  باي،  مارينا �سن�سيت 
للمو�طنني  و�ملييتيياحييان  �لبحر،  على  فيياخييرة 

�لإمار�تيني فقط. 
�أحيييييييد كبار  مييييييينيييييييالو،  كيييياليييييري  وقييييالييييت 
�لوطنية  �ل�سركة  �ل�ستثماريني يف  �ملحللني 
�لإمييييار�ت  يف  �لييعييقيياري  �ليي�ييسييوق  لال�ستثمار: 
تعي�سه  �ليييييذي  و�ل�يييسيييتيييقييير�ر  قيييدرتيييه  �أثيييبيييت 
جذب  مو��سلة  يف  �سي�ساهم  �لآن  �لأ�ييسييو�ق 

�مل�ستثمرين.
ومعرفتهم  �مل�ستثمرين  وعيييي  زيييييادة  وميييع 
معايري  تبني  �ملطورين  على  بات  بالأ�سو�ق، 

جديدة و�إ�سافية ل�ستقطاب �مل�ستثمرين. 
�يييسيييركييية بانكي  تيييقيييوم  وكيييميييثيييال عيييليييى هييييييذ�، 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لعوي�ض  �سلطان  �هلل  �سعادة عبد  بحث 
جتييييارة  غيييرفييية  �إد�رة  جمييليي�ييض  رئييييييي�يييض 
�لك�سندر  معايل  مع  �ل�سارقة  و�سناعة 
مييييييييور� وزييييييييير �ليييييتيييييجيييييارة �خلييييارجييييييييية 
�مل�سرتك  �لتعاون  �آفيياق  �لكو�ستاريكي، 
وتعزيز  وكييو�ييسييتيياريييكييا،  �ليي�ييسييارقيية  بيييني 
�لثنائية  �لقيييتييي�يييسييياديييية  �لييييعييييالقييييات 

و�ل�ستثمار �ملتبادل بني �جلانبني.
كما بحث �لعوي�ض مع �سعادة حممد بن 
�لعربية  �لهيئة  رئي�ض  �ملييزروعييي  عبيد 
�سبل  �ليييزر�عيييي،  و�لإمنييييياء  لال�ستثمار 
�لييغييرفيية و�لهيئة  �لييتييعيياون بييني  تييعييزيييز 
مبييا يييخييدم فييعيياليييييات �لييقييطيياع �خلا�ض 
�لغذ�ئية  �ل�سناعات  جمييال  يف  �لعربي 
�أثر على  لها من  ملا  �أ�سكالها،  مبختلف 
��سرت�تيجية �لهيئة يف حتفيز م�ساعي 
�لييقييطيياعييني �لييعييام و�خلييا�ييض يف �لعامل 
�إىل  �لو�سول  على  وت�سجيعهم  �لعربي 

�لأمن �لغذ�ئي.

تفعيل العالقات مع كو�ستاريكا
وناق�ض �للقاء مع �لوزير �لكو�ستاريكي 
�ل�سارقة،  غييرفيية  مييقيير  يف  عييقييد  �لييييذي 
�ييسييعييادة وليييييد عييبييد �لرحمن  بييحيي�ييسييور 
للرئي�ض،  �ليييثييياين  �ليينييائييب  خيياطيير  بيييو 
و�سعادة خالد بن بطي �لهاجري مدير 
عيييام �لييغييرفيية، وفيياطييميية �ملييقييرب رئي�ض 
و�لعالقات  �لقت�سادي  �لتعاون  ق�سم 
تفعيل  �ييسييبييل  �ليييغيييرفييية،  يف  �خليييارجييييييية 
�لغرفة  بييني  �سابقاً  �ملييوّقييعيية  �لتفاقية 
و�جلانب �لكو�ستاريكي، و�آليات تعريف 
بالفر�ض  �مليييحيييليييي  �خلييييا�ييييض  �ليييقيييطييياع 
ومدى  كييو�ييسييتيياريييكييا  يف  �ل�ييسييتييثييمييارييية 

جدو�ها.
�ل�سارقة  غرفة  حر�ض  �لعوي�ض  و�أكيييد 
على دفع �لعالقات �لثنائية �لقت�سادية 
وكو�ستاريكا  �ل�سارقة  بييني  و�لتجارية 
�إىل مييزيييد ميين �ليينييمييو و�لزدهييييييار، مبا 
�لييتييعيياون �لإيجابي  ملييزيييد ميين  يييوؤ�ييسيي�ييض 
�لييييييذي يخدم  �مليييتيييبيييادل  و�ل�يييسيييتيييثيييميييار 
�مل�سالح �مل�سرتكة بني �جلانبني ويعزز 
فر�ض �ل�سر�كة بني جمتمعي �لأعمال 

�لإمار�تي و�لكو�ستاريكي.
وقال �لعوي�ض �إن غرفة �ل�سارقة تتطّلع 
ملييو��ييسييليية بيينيياء �أفيي�ييسييل �ليييعيييالقيييات مع 
وذلك  كو�ستاريكا،  يف  �لأعمال  جمتمع 
يناير  �لذي جرى يف  �للقاء  على �سوء 

�ل�سيخ  �ليي�ييسييمييو  بيييني �ييسيياحييب  �ملييا�ييسييي 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور 
�ل�سارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض  ع�سو 
�سولي�ض  غيييييريمييو  لييوييي�ييض  و�لييرئييييي�ييض 
كو�ستاريكا  جييمييهييورييية  رئييييي�ييض  ريييفييري� 
وبحثت  �ليي�ييسييارقيية،  �إىل  زييييارتيييه  خيييالل 
خيييالليييه �ليييقيييييييادتيييان �ييسييبييل �ليييتيييعييياون يف 
�لعالقات  وتوطيد  �لقت�سادي  �ملجال 
مذكرة  توقيع  تبعه  و�لييذي  �مل�سرتكة، 
�ليي�ييسييارقيية ووكالة  بيييني غييرفيية  تييفيياهييم 
كو�ستاريكا �لوطنية لرتويج �ل�سادر�ت 
بهدف تنمية �لتعاون وتقوية �لعالقات 
�لييتييجييارييية و�ل�ييسييتييثييمييار �مليييتيييبيييادل بني 
�ليي�ييسييارقيية وكييو�ييسييتيياريييكييا يف �إطيييييار من 

�مل�ساو�ة و�لفائدة �مل�سرتكة.
و�أكد �لعوي�ض �أن �لفرتة �ملقبلة �ست�سهد 
تبادًل للوفود �لقت�سادية بني �ل�سارقة 
وكو�ستاريكا، معرباً عن ترحيب �لغرفة 
بييامليي�ييسييتييثييمييرييين ورجييييييال �لأعييييمييييال من 
كافة  لتقدمي  و��ستعد�دها  كو�ستاريكا 
تخّولهم  �لتي  لهم  �ملمكنة  �لت�سهيالت 
�ل�ستفادة من �ملز�يا و�لفر�ض �لو�عدة 
�لتي تزخر بها �لإمارة ل �سيما يف �سوء 
�ل�سديدة  �لقت�سادي  �لتنويع  �سيا�سة 

�لتي تنتهجها حكومة �ل�سارقة.
مور�  �لك�سندر  معايل  قال  جانبه،  من 
وزير �لتجارة �خلارجية �لكو�ستاريكي، 
�إن �لعالقات بني �لإمار�ت وبالده عقب 
�سريعاً،  �ييسييهييدت منييييو�ً  رئييييي�ييسييهييا  زييييييارة 
�ست�سهد  �ملييقييبييليية  �ليييفيييرتة  �أن  مييييوؤكييييد�ً 

�لتي  �لإيجابية  �خلييطييو�ت  ميين  مييزيييد�ً 
تخدم تنمية وتطوير �أطر �لتعاون بني 

�لبلدين وعلى كافة �لأ�سعدة.
�لغرفة  لييرئييييي�ييض  دعيييييوة  ميييييور�  ووّجييييييه 
�ل�سارقة  ميين  �قت�سادي  وفييد  لت�سكيل 
حفز  يف  ُي�سهم  مبا  كو�ستاريكا،  لزيارة 
�لييقييطيياع �خلييا�ييض عييلييى �ل�ييسييتييفييادة من 
مقومات كو�ستاريكا يف قطاعات �ل�سحة 
و�لغذ�ء و�ل�سيافة كونها من �لقطاعات 
تييكييون مدخاًل  �أن  �لييتييي ميكن  �لييقييوييية 
بني  ��ستثمارية  �سر�كة  عالقات  لبناء 
د�عياً  �جلانبني،  لدى  �خلا�ض  �لقطاع 
�إىل �ل�ستفادة من �ملعر�ض �لقت�سادي 
نهاية  يف  كو�ستاريكا  �ستحت�سنه  �لييذي 
�أكييرث من  وت�سارك فيه  �ملقبل  �سبتمرب 
قطاعات  متثل  وطنية  �سركة   1000
�قييتيي�ييسييادييية عييييديييييدة، حيييييث يييعييد هذ� 
�حلدث فر�سة مو�تية لكت�ساف مدى 
�لييتييعيياون �ملييتيياح، لفييتيياً ميين جهة �أخرى 
�لكو�ستاريكي  �جليييانيييب  �هييتييمييام  �إىل 

بال�سوق �حلالل.

التعاون مع الهيئة
�لييلييقيياء بني  نيياقيي�ييض  �آخيييير،  عييلييى �سعيد 
�لهيئة  ورئي�ض  �ل�سارقة  غرفة  رئي�ض 
�لزر�عي،  و�لإمنيياء  �لعربية لال�ستثمار 
موؤخر�ً،  �لييغييرفيية  مييقيير  عييقييد يف  �لييييذي 
بييييين بطي  بيييحييي�يييسيييور �ييييسييييعييييادة خييييالييييد 
تعزيز  �سبل  �ملقرب،  �لهاجري وفاطمة 
�لتعاون بني �جلانبني وت�سافر �جلهود 

�لأعمال  “ملتقى  تنظيم  على  و�لعمل 
�ملوريتاين – �خلليجي” يف موريتانيا، 
ومو��سلة �ل�سر�كة �لقائمة بني �لغرفة 
بييدعييم �حتيييياد غيييرف �لدولة  و�لييهيييييئيية 
و�لعديد من �جلهات �لإقليمية �لعربية 
�لييتييي �أثييمييرت خييالل �لييعييام �ملييا�ييسييي عن 
موريتانيا  بني  �لأعمال  ملتقى  تنظيم 
ودول �خلليج يف �ل�سارقة، و�لتي جاءت 
�لييتييعيياون مع  �إطييييار تفعيل جميييالت  يف 
تعزز  مييبييادر�ت  و�إيييجيياد  �لعربية  �لهيئة 
�لتعاون  �أطيير  لتقوية  �ملبذولة  �جلهود 
بني �لفعاليات �لعربية ل�سيما يف قطاع 
�لغذ�ئية  �ل�سناعات  �أو  �لغذ�ئي  �لأمن 

وم�ستقاتها.
كما مت �لتييفيياق خييالل �لجييتييميياع على 
حت�سريية  زييييييارة  لييتيينييظيييييم  �لييتيينيي�ييسيييييق 
يف �ليييييفيييييرتة �مليييقيييبيييلييية لييي�يييسيييميييان جنييياح 
بينها  وميييييين  �مليييي�ييييسييييرتكيييية،  �ليييفيييعيييالييييييية 
�لفر�ض  حيييول  متكامل  تيي�ييسييور  �إعييييد�د 
موريتانيا،  يف  �ملييتيياحيية  �ل�ييسييتييثييمييارييية 
�حلكومية  �جلييييهييييات  �ييسييتييقييدمييه  وميييييا 
قيمة  ذ�ت  وتيي�ييسييهيييييالت  �ييسييمييانييات  مييين 
وخا�سة  �لعرب  للم�ستثمرين  م�سافة 
م�ساريع  تنفيذ  يف  منهم  �خلليجيني 
كافة  بييني  �لعالقات  تييعييّزز  ذ�ت جييدوى 
وتطوير  تنمية  يف  وت�سهم  �لأطييييير�ف 
مبوريتانيا،  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  بيئة 
�جلانب  وت�سجيع  حتفيز  جييانييب  �إىل 
�ملوريتاين يف تقدمي �ملزيد من �لتعاون 

يف هذ� �ل�ساأن.

�لعوي�ض  �سلطان  �هلل  �سعادة عبد  و�أكييد 
�ل�سارقة  غرفة  حر�ض  �لغرفة،  رئي�ض 
�لهيئة  ميييع  عييالقيياتييهييا  تييطييوييير  عييلييى 
�لزر�عي،  و�لإمنيياء  �لعربية لال�ستثمار 
وخييا�ييسيية بييعييد �لييييزيييييارة �ليييتيييي قييييام بها 
�لييذي �سم  �ملييوريييتيياين �لر�سمي  �لييوفييد 
�حلكومي  �ليييقيييطييياعيييني  عيييين  ممييثييلييني 
يناير  يف  �ل�سارقة  غرفة  �إىل  �لر�سمي 
ملتقى  مييع  تييز�ميين  و�ليييذي    ،2016
�لأعيييميييال �ملييوريييتيياين �خلييليييييجييي �لذي 
مت خيييياللييييه بيييحيييث فيييير�ييييض وجمييييييالت 
�ل�ييسييتييثييمييار فييى مييوريييتييانيييييا خييا�ييسيية يف 
�لأمن  حتقيق  و�سبل  �لزر�عة  جمالت 
�لغذ�ئي �خلليجي وجمالت �ل�ستثمار 
وغريها  �ل�سمكية  و�ملنتجات  �ل�سناعي 

من �ملجالت.
ميييين جيييانيييبيييه، �أكييييييد حميييميييد بيييين عبيد 
�لعربية  �ليييهيييييييئييية  رئييييييي�يييض  �مليييييزروعيييييي 
لييال�ييسييتييثييمييار و�لإمنيييييياء �ليييزر�عيييي، على 
�ليييييدور �لييييريييييادي لييغييرفيية �ليي�ييسييارقيية يف 
تعزيز �لعالقات �لقت�سادية و�لتجارية 
�خلليجي  �لييتييعيياون  جمييليي�ييض  دول  بيييني 
�أن  �إىل  وجييمييهييورييية مييوريييتييانيييييا، لفييتيياً 
ميي�ييسييروع تيينييظيييييم مييلييتييقييى خييليييييجييي فى 
موريتانيا ياأتي ليخدم تلك �ل�سيا�سات 
و�ليييتيييوجيييهيييات، حيييييييث يييتيي�ييسييميين عيييييدد�ً 
ميين �لييفييعيياليييييات ويييتييز�ميين مييع �إطالق 
�ساأنها  ميين  �لتي  �ملييبييادر�ت  ميين  �لعديد 
�أن ت�سهم يف تعزيز �لعالقات �خلليجية 
و�لعالقات  عيييام  ب�سكل  �ملييوريييتييانييييية   -
�ملوريتانية  �خلييليييييجييييية  �لقييتيي�ييسييادييية 

ب�سكل خا�ض.
�ملنتدى  ييييتيييميييحيييور  �أن  �ملييييقييييرر  ومييييين 
�ملوريتاين   - �خلييليييييجييي  �لقييتيي�ييسييادي 
حييييييييول تييينيييمييييييية �لآفييييييييييييياق �لييييتييييجييييارييييية 
بني  لل�سر�كة  �مل�ستقبلية  و�لقت�سادية 
�ليييطيييرفيييني مييين خييييالل �ليييرتكيييييييز على 
و�أهم  تطويرها  و�آفيياق  �ل�ستثمار  بيئة 
يف  �ل�ستثمار  تييو�جييه  �لييتييي  �لتحديات 
موؤ�س�سات  بييني  و�لييتييعيياون  مييوريييتييانيييييا، 
و�ملوريتاين  �خلليجي  �لتجاري  �لعمل 
و�ملتو�سطة،  �ليي�ييسييغييرية  ميينييهييا  خييا�ييسيية 
بني  �لييتييعيياون  م�ستقبل  على  و�لييتييعييرف 
ونظر�ئهم  �خلليجيني  �لأعييمييال  رو�د 
�مليييورييييتيييانيييييييني، و�ليييرتكيييييييز عييلييى عقد 
�ملنتدى  فى  للم�ساركني  ثنائية  لقاء�ت 
بناء على م�سروعات تطرح من �جلهات 
معينة  جهة  تقوم  �أن  على  �ملوريتانية، 

بر�سد �لنتائج ومتابعة تطويرها.

�إنيييرتنيييا�يييسيييونيييال بييروبييرتيييييز بييعيير�ييض خطط 
للدفع بعد �لت�سليم يف �ثنني من م�ساريعها 
�ستعر�سهما  و�ليييليييذ�ن  دبيييي  يف  �لييتييطييويييرييية 
– �إيييه جي تور يف  �أبوظبي  يف �سيتي �سكيب 
فيلدز  ذ�  وكا�سيا  �لتجاري،  �خلليج  منطقة 

يف ميد�ن.
وييي�ييسييهييد �ملييعيير�ييض، �ليييذي يييقييام حتييت رعاية 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ميين  كييرمييية 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان، ويل عهد  ز�يييد  بن 
�ليييقيييائيييد �لأعييييلييييى ليييليييقيييو�ت �مليي�ييسييلييحيية، عيييودة 
ي�سم  �لييذي  �أبوظبي،  �سكيب  �سيتي  موؤمتر 
جمموعة من �ملو��سيع �لفريدة و�ملتحدثني 
�آر�ئهم �لقيمة حول �ل�سوق  �لذين يقدمون 

�لعقاري يف �لعا�سمة. 
وي�سارك كل من فر�نك وي�سي، مدير دري�ض 
عباد،  ولينيت  �لأو�سط،  �ل�سرق  �سومر  �آنييد 
�سكيب  �سيتي  حييييو�ر�ت  عييقيياري، يف  ميير�قييب 
�أبوظبي هذ� �لعام، �لفقرة �لتي تزود �لزو�ر 
متكامل  مبحتوى  �ل�سو�ء  على  و�لعار�سني 
�إىل  بالإ�سافة  �ملعر�ض،  �أر�ييض  من  مبا�سرة 
ح�س�ض متخ�س�سة تركز على �أهم �ملو��سيع 
�ملهند�سني  لييلييو�ييسييطيياء،  بالن�سبة  �لييعييقييارييية 
خرب�ء  من  وغريهم  �ملعماريني  و�مل�سممني 

�لقطاع �لعقاري. 
و�لأكرث  �لأكيييرب  �لعقاري  �ملعر�ض  وي�ستعد 
تيييياأثييييري� يف �لييعييا�ييسييميية �لإمييييار�تييييييييية، �ليييذي 
و�مل�سوؤولني  و�ملطورين  �مل�ستثمرين  يجمع 
لدورة  �لعقاري،  �لقطاع  �حلكوميني خرب�ء 
�أكرث  ميين  �ملطورين  كبار  مب�ساركة  ناجحة 

من ع�سر دور خمتلفة. 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/02148/2017/ �ضكني  
�ىل �ملدعى عليه : �سحر حممد عبد�لر�سا 
مبا �أن �ملدعي : جميد حممد ر�سا عبا�ض 

�أقييام �سدكم �لدعوى 02/02148/2017/�ييسييكيينييي  �يييجييار�ت �مييام �ملركز بطلب  قد 
�لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 3.131 درهم عبارة عن قيمة 
م�سروفات �ل�سيانة �لتي تكبدها �ملدعي )�مل�ستاأجرة( بالعقار وقيمة �لثاث �لذي 

مل يقم �ملوؤجر )�ملدعي عليه( باإرجاعه ل�سالح �مل�ستاأجر )�ملدعي( 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن رد مبلغ �لتاأمني �لبالغ قدره 2.000 

رهم �ل�سابق ��ستالمه عند بد�ية �لتعاقد وذلك رغم �نتهاء �لعالقة �ليجارية. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 
بالد�ئرة  �خلام�سة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�ساعة   2017/4/12
، وقد  �لدعوى  �لإيجارية لنظر  �ملنازعات  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
�أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 

�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

 ISO صوق دبي املايل حت�صل على �صهادة اجلودة »اآيزو�
االإقليمية املال  اأ�صواق  بني  االأوىل  هي   »9001:2015

•• دبي-وام:

 ISO “�آيزو  �ملييييايل عييلييى �ييسييهييادة �جليييييودة �لييعيياملييييية  حيي�ييسييلييت �ييسييوق دبييييي 
�أ�سور�ن�ض  كييو�لييتييي  ريييجيي�ييسييرت  لييويييدز  “هيئة  ميين   «  9001:2015
�لعاملية” �م�ض يف خطوة تعد �لأوىل من نوعها بني �أ�سو�ق �ملال �لإقليمية 
�لأمر �لذي يعك�ض �لتز�مه مبعايري �جلودة �لعاملية وحر�سه على �لتح�سني 
�أف�سل  �مل�ستمر يف م�ستويات و�آليات تقدمي خدماته لكافة �ملتعاملني وفق 

�ملعايري �لعاملية. 
وت�سلم ح�سن �ل�سركال �لرئي�ض �لتنفيذي للعمليات ورئي�ض قطاع �لعمليات 
�لإقليمي  �لعام  �ملدير  عبيد  با�سم  من  �جلييودة  �سهادة  �ملييايل  دبييي  �سوق  يف 
�ل�سوق على �لإ�سد�ر �جلديد من  �إذ جاء ح�سول  ل�سركة لويدز ريج�سرت 
�ل�سهادة بعد عملية مر�جعة وتدقيق �ساملة لالإجر�ء�ت و�خلدمات كافة يف 
�ل�سوق. ويركز �لإ�سد�ر �جلديد من �سهادة “�أيزو 9001:2015” على 
زيادة فاعلية وكفاءة �لإجر�ء�ت �ملتبعة من خالل حتديد �ملخاطر �ملحتملة 
وتقلي�سها �إذ تتمثل �أهم �لتعديالت �لتي طر�أت عليها يف �لتفكري �ملبني على 
�ملعرفة  زيييادة  ي�سهم يف  �لييذي   »Risk based thinking« �ملخاطر 
�حتمالية  وزيييادة  لهما  و�ل�ستعد�د  بال�سركة  �ملحيطة  و�لفر�ض  باملخاطر 
حتقيق �لأهد�ف وتقليل �حتمالية �لإخفاق و�أن ت�سبح �لإجر�ء�ت �لوقائية 
�ملنتجات  تقدمي  ��ستمر�رية  �سمان  مييع  �ل�سركة  يف  �سائدة  وثقافة  عييادة 
و�خلدمات مبا يتو�فق مع �ملتطلبات وزيادة ثقة ور�سا �ملتعاملني. كما تركز 
�ل�سهادة على زيادة فاعلية ودور �لإد�رة �لعليا وحتديد كافة �ملتعاملني مع 

�ل�سركة وفهم متطلباتهم وتوقعاتهم. 
�مل�ستمر ومو�كبة  �إن �لتطوير  �ليوم  �ل�سركال يف ت�سريح �سحايف له  وقال 
يييعييد يف �سلب  �لييعيياملييييية فيما يخ�ض جيييودة �خليييدميييات  �لييتييوجييهييات  �أحييييدث 
��سرت�تيجية �سوق دبي �ملايل منذ تاأ�سي�سها يف عام 2000 حيث كانت من 
�أو�ئل �ملوؤ�س�سات �لتي ح�سلت على �سهادة �جلودة “�آيزو 9001:2000” 
2001 وتيييبيييع ذلييييك حيي�ييسييولييهييا عييلييى تييرقييييية ليي�ييسييهييادة �جلييييودة  يف عييييام 

.2010 “9001:2008” يف 
 ISO و�أ�ساف �أن ح�سول �سوق دبي �ملايل على ترقية �إىل �سهادة �جلودة �آيزو 
9001:2015 يعد �إجناز� �آخر ي�ساف �إىل م�سريتها �حلافلة بالنجاحات 
�لأمر �لذي يعك�ض �لتز�مها �لر��سخ بالتميز يف خدمة �ملتعاملني كافة وفق 
�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية ويف �إطار ��ستلهام �لروؤية �لثاقبة ل�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل �لتي ت�سدد على �لبتكار و�لتطوير �مل�ستمر للخدمات 

وتوفريها للعمالء عرب قنو�ت ذكية متعددة.

»اأدنوك للتوزيع« تعلن عن تخفي�ض يف اأ�صعار 
الغاز امل�صال غري املدعومة ل�صهر اأبريل  

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أدنوك للتوزيع عن تخفي�ض يف  �أبوظبي �لوطنية للتوزيع  �أعلنت �سركة برتول 
– لل�سعر غري   2017 �أبريل  �مل�سال ل�سهر  �إعييادة تعبئة ��سطو�نات �لغاز  �أ�سعار 
�ملدعوم، يف جميع حمطات �خلدمة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  ومبوجب 
حتديث �لأ�سعار �لذي تبا�سر �ل�سركة �لعمل به و�عتماده يف �لعا�سر من كل �سهر، 
خف�ست “�أدنوك للتوزيع” �أ�سعار �إعادة تعبئة �لغاز �مل�سال �سعة 25 رطاًل لت�سل 
�إعادة  و�أ�سعار  درهييم،   58 �لبالغ  �ل�سابق  بيعها  �سعر  مع  مقارنًة  درهييم   52 �إىل 
تعبئة �لغاز �مل�سال �سعة 50 رطاًل لي�سل �إىل 104 درهم مقارنًة مع �سعر بيعها 
�ل�سابق �لبالغ 116 درهم، فيما خف�ست �ل�سركة �سعر �إعادة تعبئة �لغاز �مل�سال 
208 درهم مقارنًة مع �سعر بيعها �ل�سابق �لبالغ  100 رطاًل لي�سل �إىل  �سعة 

درهم.   232
ل�سركة  بييالإنييابيية  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ليير��ييسييدي،  مييبييارك  �سعيد  �ملهند�ض  وقييال   
�مل�سال  �لييغيياز  ��سطو�نات  تعبئة  �إعيييادة  �أ�سعار  مر�جعة  يجري  للتوزيع:  �أدنيييوك 
�سهرياً مبنهجية و��سحة وحمددة، بحيث يوؤخذ بعني �لعتبار مر�عاة م�سالح 
تغيري�ت  ومو�كبة  �لإميييار�ت،  دوليية  يف  �مل�سال  �ملنزيل  �لغاز  وعمالء  �مل�ستهلكني 

�لأ�سعار �لعاملية ملنتج �لغاز.
  ونحر�ض يف �أدنوك للتوزيع على تطبيق �سعر �لبيع �جلديد بال�سكل �لقت�سادي 
�مل�ستهلكني و�لعمالء وبالتعاون مع خمتلف  �لأمثل �لذي يحفظ حقوق جميع 
بال�سعر  �مل�سال  �لغاز  للم�ستحقني  للتوزيع  �أدنييوك  وتوفر  �لعالقة.  ذ�ت  �جلهات 
�أبوظبي  50 رطاًل يف  ل�سعة  25 رطاًل و30 درهماً  ل�سعة  20 درهماً  �ملدعوم، 

و�ملناطق �ل�سمالية من خالل بطاقة رحال �إ - غاز �لتي ت�سدرها �ل�سركة. 

التجارة اخلارجية  حجم  درهم  مليارات   9

غرفة راأ�ض اخليمة تبحث ال�صراكة اال�صتثمارية مع جمهورية اأجنوال 
••  راأ�س اخليمة - الفجر

قال يو�سف عبيد �لنعيمي رئي�ض جمل�ض 
�لتجارة  حجم  �ن  �خليمة  ر�أ�يييض  غييرفيية 
بلغ  �ملا�سي  �لعام  يف  لالإمارة  �خلارجية 
�ملحلية  و�ل�سادر�ت  درهييم،  مليار�ت   9
حييو�يل 3.6 مليار درهييم، و�ليييو�رد�ت 3 
�إعادة  حجم  بلغ  بينما  درهيييم،  مييليييييار�ت 
للعام  درهيييييم  مييليييييار   2.4 �لييتيي�ييسييدييير 

  .2015
�سمن  ت�سنف  �خليمة  ر�أ�يييض  �أن  مييوؤكييد� 
�ل�سرق  يف  منييييو�  �لقيييتييي�يييسييياد�ت  �أ�ييييسييييرع 
 8.8 بلغ  �سنوي  �لأو�سط، ومبعدل منو 
منذ �لعام 2011 وحتى �لعام 2015.

ر�أ�ض  غرفة  ��ست�سافت  خالل  ذلك  جاء 
رفيع  وفيييد�ً  �لرئي�سي،  مبقرها  �خليمة 
برئا�سة  �أجنييول  جمهورية  من  �مل�ستوى 
ميييعيييايل �ليييدكيييتيييور �أبييييير�هيييييو بيييييييو دو�ييييض 
�لقت�ساد،  وزييييير  جييورجيييييل  �ييسييانييتييو�ييض 
و�لييييوفييييد �مليييير�فييييق ليييييه، لييييالطييييالع على 
وبهدف  �ملتاحة،  �ل�ستثمارية  �لفر�ض 
تيييعيييزييييز �ليييعيييالقيييات �لقيييتييي�يييسييياديييية بني 

�جلانبني وتوطيد �سبل �لتعاون.
�أكد يو�سف �لنعيمي رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
غرفة ر�أ�ض �خليمة �سعي �لغرفة �لد�ئم 
�إىل دعم �سبل �لتعاون بني ر�أ�ض �خليمة 
ودول �لعامل، ملا له من �أهمية يف حتقيق 

�لتنمية �لقت�سادية �ملن�سودة .
م�سري�ً �إىل �أن دولة �لإمييار�ت بوجه عام 
و�إمارة ر�أ�ض �خليمة ب�سكل خا�ض ت�سعى 
د�ئماً لبناء عالقات �قت�سادية وثيقة مع 

خمتلف �لدول يف كافة �ملجالت. 
و�أ�يييييسييييياف �ليينييعيييييمييي بيييييياأن �ليييليييقييياء يعد 
�لتعاون،  �سبل  من  �ملزيد  لبحث  فر�سة 
و��ستك�ساف �لفر�ض �ل�ستثمارية �ملتاحة 
بييني ر�أ�ييييض �خليييييميية و�أجنييييييول، و�أكييييد �أن 
غييرفيية ر�أ�ييييض �خليييييميية مييلييتييزميية بخدمة 
�لغرفة  عييمييلييت  وقييييد  �لأعييييمييييال،  قيييطييياع 
يف  و�ست�ستمر،  �ملا�سية،  �لأعييييو�م  خييالل 

و�سر�كاتها  خدماتها  وحتييديييث  تطوير 
�لعام  �لقطاعني  خلدمة  �ل�سرت�تيجية 
و�خلييييا�ييييض.  مييين جييانييبييه تيييوجيييه معايل 
�سانتو�ض  دو�ييييض  بيييييو  �أبييير�هيييو  �لييدكييتييور 
جورجيل وزييير �لقت�ساد يف �أجنييول، يف 
و�لتقدير  بال�سكر  �لييلييقيياء  �أثيينيياء  كلمته 
��ست�سافتها  على  �خليمة  ر�أ�يييض  لغرفة 
للوفد �لأجنويل، موؤكد� على �أنها بد�ية 
موفقة ل�ستك�ساف �سبل تو�سيع �لتعاون 
�لطرفني،  بني  �لقت�سادية  �ملجالت  يف 
و�أ�يييسييياف �أن �لييوفييد ييي�ييسييم ممييثييلييني من 
و�لزر�عة  �ل�سياحة  مثل  قطاعات  عييدة 
و�لتعدين و�ل�سناعات �لغذ�ئية وغريها، 
ودعيييى �إىل �لييتيي�ييسيياور مييع نييظيير�ئييهييم من 
ر�أ�ييييض �خليمة،  �ملييتييو�جييدة يف  �ليي�ييسييركييات 
و�أكد وزير �لقت�ساد �لأجنويل �حلر�ض 
و�حلو�فز  �لت�سهيالت  كافة  توفري  على 
ل�ستقطاب �مل�ستثمرين لإقامة م�ساريع 
�لتنمية يف  ميي�ييسييرية  لييدعييم  ��ييسييتييثييمييارييية 
�أهمية  �أكيييييد �ليييوزيييير عييلييى  بيييييالده، كييمييا 
للتحفيز  و�خليييييرب�ت  �ملييعييلييومييات  تييبييادل 
�ل�ستثمارية.   �لييعييالقييات  تييو�ييسيييييع  عييلييى 

و��ييسييتييعيير�ييض �ليييوفيييد �لأجنيييييييويل خالل 
و�خلرب�ت  �لأجنييولييييية،  �ملنتجات  �للقاء 
�لقطاعات  �لعديد من  �لتي متتلكها يف 
�ل�سمكية،  و�لييييرثوة  �لييزر�عييييية  وخييا�ييسيية 
�أن �أجنول تطرح �لعديد  و�أو�سح �لوفد 
جمالت  يف  �ل�ستثمارية  �لييفيير�ييض  ميين 
منها  �لإمييييييار�تييييييييييييية،  ليييلييي�يييسيييركيييات  عييييييدة 
و�ملو��سالت،  و�ليي�ييسييييياحيية،  �ليي�ييسيينيياعيية، 
و�ملياه،  و�لييطيياقيية  و�ليي�ييسييحيية،  و�لتعليم، 
35 مليون  �أجنييول  و�لييزر�عيية، ومتتلك 
�إىل  بييالإ�ييسييافيية  لييلييزر�عيية،  �سالح  هكتار 
�لأنييهييار، و1650 كم  كييم ميين   3000
ميين �ليي�ييسييو�حييل �لييبييحييرييية �ملييمييتييدة، كما 
�ألف   14 �سنويا ما يقارب  �أجنييول  تنتج 
طيين ميين �لييفييو�كييه و32 �ألييييف طيين من 
�لأ�سماك،  �لأطنان من  و�آلف  �خل�سار، 
بالإ�سافة �إىل وجود 25 مليون مو�طن 
يف �أجنول، وتوقع �لوفد �لز�ئر �أن يبلغ 
مليون   4.5 �أجنيييييول  يف  �ليي�ييسييييياح  عيييدد 
يتوفر  كييمييا   ،2020 بييحييلييول  �ييسييائييح 
يف �أجنييييييول �ليييعيييدييييد مييين �ملييييييو�د �خليييام 
و�ملنجنيز  و�جلر�نيت  �لفو�سفات  منها 

�لنهاية على  �لييوفييد يف  و�أكيييد  و�لييذهييب، 
�لقت�سادية  �لييعييالقييات  تيينييويييع  �أهييمييييية 
�لوفد  و�أن  �لييبييلييدييين،  بييني  و�لييتييجييارييية 
من  �لييعييالقييات  تلك  تو�سيع  على  يعمل 
خيييالل ليييقييياء�ت �لأعيييميييال �لييتييي عقدها 
خالل زيارتهم �حلالية. وحظي �قت�ساد 
ر�أ�ض �خليمة بثقة عالية، �إذ ح�سل على 
�ملديني  على   A/Aإئتماين� ت�سنيف  
فيت�ض،  وكيياليية  ميين  و�لييطييويييل  �لق�سري 
وت�سنيف A/A-1  من وكالة �ستاندرد 
�آند بوورز، وت�سل ن�سبة م�ساهمة �لقطاع 
�ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي لر�أ�ض �خليمة 
�أولييت �حلكومة  %، وقييد   33 ما يعادل 

�هتماماً منقطع �لنظري بهذ� �لقطاع.
لتنمية  �خليييييميية  ر�أ�ييييييض  هيييييئيية  وقييياميييت 
�ليييي�ييييسييييييييياحيييية بييييا�ييييسييييتييييعيييير��ييييض �ليييفييير�يييض 
�ل�سياحة  جمييييييال  يف  �ل�يييسيييتيييثيييمييياريييية 
�لذي  �لتطور  ��ستعر�ست  كما  بالإمارة، 
كما  �لإمييييارة،  يف  �ل�سياحة  قطاع  �سهده 
�أفادت �لهيئة باأنها تعمل على ��ستقطاب 
1.1 مليون ز�ئر لر�أ�ض �خليمة بحلول 
�إىل 2.9 مليون �سائح   2.4 و   ،2019

ر�أ�ض  مييدييينيية  وقييامييت   .2025 بييحييلييول 
ي�سرح  فيديو  بعر�ض  �ملالحية  �خليمة 
و�لأن�سطة  �لإمييييييييارة  يف  �مليييييييو�ينء  منيييو 
تطرقت  كما  تقدمها،  �لتي  و�خلييدمييات 
�ليييييذي حتتله  لييلييمييوقييع �ل�ييسييرت�تيييييجييي 
تكون  �أن  يوؤهلها  و�ليييذي  �خليمة،  ر�أ�يييض 
قدمت  كما  متميزة،  ��ستثمارية  وجهة 
تو�سح  عرو�سا  �ملييرجييان  جييزيييرة  �سركة 
�ملميز�ت �لتي تتمتع بها �لإمارة كوجهة 
نبذة  قييدمييت  حيث  لال�ستثمار،  جيياذبيية 
عن �مل�ساريع �لتي نفذتها و�مل�ساريع قيد 
�لن�ساء، و�لتطور �لعقاري �لذي ت�سهده 
يف  �ل�سركة  م�ساهمة  وكيفية  �لإميييييارة، 

تطوير �جلانب �ل�سياحي يف �لإمارة.
�لعالقات.  بييحييث  �لييلييقيياء  خيييالل  جيييرى 
�لطرفني،  بني  و�لتجارية  �لقت�سادية 
و�ييسييبييل تييطييويييرهييا مبيييا ييي�ييسييهييم يف زييييادة 
جمال �لفر�ض بينهما، وناق�ض �جلانبان 
�إمكانية �ل�ستفادة من �لفر�ض �لعديدة 
و��ستثمارية  �قت�سادية  �سر�كات  لإيجاد 
تعزيز  �ييسييبييل  بييحييث  جييانييب  �إىل  مييثييمييرة 

�لتعاون يف �لقطاعات �حليوية �ملهمة

الفلبني ت�ستقطب 91،501  األف �سائح من ال�سرق الأو�سط يف 2016 

وزارة ال�صياحة الفلبينية تعر�ض اأحدث وجهاتها ال�صياحية اخلالبة يف معر�ض الريا�ض لل�صفر 2017

�لوفد  يييهييدف  �ل�سياق  ذ�ت  لل�سفر،ويف 
�لفلبيني  �مل�سارك و �لذي ي�سم عدد�ً من 
�أع�ساء �د�رة �ل�سياحة �لفلبينية،خطوط 
�جلوية  �جليييويييية،�خليييطيييوط  بييا�ييسيييييفيييييك 
بالو�ن  �سرييد�ن  �لفلبينية،منتجعات 
�لعالقات  تقوية  �ىل  تر�فيل  و�ييسييفيياري 
�ملقيمني يف  و  �ل�سعوديني  �ملو�طنني  مع 
�ملف�سلة  باملعلومات  تزويدهم  و  �لدولة 
و  �ل�سياحية  �ملييقييا�ييسييد  �ىل  �ر�ييسييادهييم  و 

مناطق �جلذب �ملثالية يف �لفلبني. 
مييين جييانييبييه قييييال �ليي�ييسيييييد ريييينييياليييدو ل. 
ت�سينغ، م�ساعد وزير �ل�سياحة  �لفلبيني 
�أثبت  لل�سفر  �لييريييا�ييض  مييعيير�ييض  �أن   «  :
بجد�رة  جناحه  يف جمع قادة �ل�سياحة 
�لفلبينية مع �ملعنيني  يف �سوق �ل�سفر و 

�ل�سياحة �ل�سعودي ف�ساًل عن �إي�سال ما 
�إىل �جلمهور،  �لعار�سة  تقدمه �جلهات 
على   �ليي�ييسييوء  ت�سليط  عييلييى  منها  �سيعاً 
،عو�مل  �جلييديييدة  �ل�سياحية  منتجاتها 
و �حلمالت  خييا�ييسيية،  �مليينييا�ييسييبييات  �مليييييرح، 
�مل�سممة خ�سي�ساً لزو�ر �ل�سرق �لأو�سط 
:مع  بقوله  ت�سينغ  ونييوه  �خلليج   ودول 
تخطيطنا لعام مليئ بالأحد�ث �ل�سيقة 
�أف�سل  وقيييت  هيينيياك  فلي�ض   ،2017 يف 

ممن م�سى لزيارة �لفلبني من �لآن. 
و بالإ�سافة �ىل م�ساركة وز�رة �ل�سياحة 
لل�سفر،  �لريا�ض  معر�ض  يف  �لفلبينية 
�ملجال  �سركاء  �أهييم  بزيارة  �ستقوم  فانها 
�ملقابالت  لإجيير�ء  �لريا�ض  �ل�سياحي يف 
و �لجتماعات مع رو�د وكالت �ل�سفر و 

�أهم  على  للرتكيز  �لييدوليية  يف  �ل�سياحة 
�إىل  �لفلبني  تطرحها  �لييتييي  �لييعييرو�ييض 

�سياح �ملنطقة يف كل عام .
ملحوظا  �رتفاعاً  �لفلبني  �سهدت  قد  و 
يف عيييدد �ليي�ييسييييياح �لييقييادمييني ميين �ل�سرق 
�لأو�سط يف �لأعو�م �لثالث �ملا�سية. ففي 
�ل�سرق  �ييسييييياح  عيييدد  2013 و�ييسييل  عيييام 
�لأو�سط �إىل 68،916 �ألف ز�ئر ،و قد 
�رتفع يف2014  ليبلغ  76،163 �ألف، 
و يف 2016 ��ستمر بالتز�يد لي�سل �إىل 
�سمنهم  ميين  ز�ئييييير،و  �ألييييف    91،501
�لعربية  �ململكة  قادمون من   56،081
مقارنة   10% بيييارتيييفييياع  �لييي�يييسيييعيييوديييية 
ل  �خلليجيني  بيياأن  �لفائت،علماً  بالعام 
يحتاجون  لطلب تاأ�سرية من �أجل زيارة 

••  دبي- الفجر

عرب  �لفلبينية  �ل�سياحة  وز�رة  ك�سفت 
لل�سفر  �لريا�ض  معر�ض  يف  م�ساركتها 
2017 عن مبادر�تها �ل�سياحية لتعزيز  
��ستقطاب �لعائالت،�ل�سباب و�لزو�ر من 
ربوع  �إىل  �ليي�ييسييعييودييية   �لييعييربييييية  �ململكة 
ميين خالل  ذليييك  و   ، �ليي�ييسيياحييرة  �لفلبني 
بر�مج �ل�سفر  �لتي تنعم بها يف 2017. 
حيييييث تييقييام فييعيياليييييات �ملييعيير�ييض بن�سخته 
 10 بيييني -7  �ليييفيييرتة ميييا  �لييتييا�ييسييعيية يف 
�لأمري  قيياعيية  يف  وذليييك   �أبريل2017 
�لفي�سلية  فيينييدق  يف  �ليييكيييربى  �ييسييلييطييان 

�لريا�ض. 
من جانب �آخر ح�سر هذ� �حلدث �لبارز 
و  �ل�سفر  قطاعي  حمييرتيف  ميين  �لعديد 
يف  �ليير�غييبييني  و  �لنا�ض  ،عيياميية  �ل�سياحة 
معرفة �ملزيد عن وجهات �ل�سياحة �ملثرية 
لهذه �ل�سنة �ملتاحة يف معر�ض �لريا�ض 

باأ�سو�قها   �لفلبني  تتمتع  و   . �لفلبني 
و  معاملها  �لييهييادئيية،  ،�سو�طئها  �ملتنوعة 
جعلت  �ملنا�سبة،و�لتي  �لعائلية  �أجو�ئها 
لييلييعييديييد ميين �سياح  منها خيييييار مييثييايل  

�خلليج.
لروؤية  �ييسييعييادتييه  عييين  تيي�ييسييييينييغ  �أعييييييرب  و 
�لعديد من زو�ر �ملعر�ض وهم يكت�سفون 
�سياحي  جييذب  مناطق  من  به  نزخر  ما 
م�ساعدتهم  مع  جنب  �إىل  ،جنباً  جذ�بة 
�ىل  �ل�سفر  رحيييالت  �إىل  �لتخطيط  يف 
�لرتفيه  و  بال�ستجمام  ،�ملليئة  �لفلبني 
�أ�سيل،  فلبيني  بييطييابييع  تتحلى  و�لييتييي 
�لعرو�ض  جييميييييع  عييلييى  تييعييريييفييهييم  ميييع 
�ل�سهور  خييالل  لهم  �ملقدمة  �ل�سياحية 

�ل�سيفية �لقادمة.

تعاون م�صرتك بني اجلهات احلكومية وال�صياحية لتوطني عددًا من الوظائف يف القطاع ال�صياحي
ميين خيييالل عييقييد �لجييتييميياعييات �لدورية 
وتنظيم ور�ض �لع�سف �لذهني لالرتقاء 
تلبي تطلعات  �ملقدمة و�لتي  باخلدمات 
�ل�سائحني مبختلف �جلن�سيات. وقال �ن 
�لقطاع �ل�سياحي يف �إمارة عجمان ي�سهد 
تطور ومنو كبري وذلك يف ظل �ملقومات 
�لفريدة �لتي متتاز بها �لإمارة، م�سيد� 
م�ساريع  �ييييجييياد  يف  �ملييبييذوليية  بيياجلييهييود 
�ييسييييياحييييية وخيييدمييييييية وتييرفيييييهييييية ت�سع 
�لمييييييارة عييلييى �خليييارطييية �ليي�ييسييييياحييييية يف 
�لوجهات  �أحييد  عجمان  ولتكون  �ملنطقة 
�إمارة  �ن  و�و�ييسييح  لل�سائحني.  �ملف�سلة 
�ملمزوج  �حلد�ثة  بطابع  تتمتع  عجمان 
بييالييثييقييافيية و�ليييييرت�ث �لإمييييار�تييييي بحيث 
�لوجهات  ميين  �لييعييديييد  عجمان  متتلك 
�ل�سياحية و�لرتفيهية ومنها علي �سبيل 
�مليييثيييال �ييسييوق �ييسييالييح �ليييرت�ثيييي ومتحف 
عييجييمييان ومييالعييب �جلييولييف يف منطقة 
وكورني�ض  عييجييمييان  ومييياريييينيييا  �ليييييييزور�ء 
عجمان وغريها من �لوجهات �حلديثة 

و�لرت�ثية.
عجمان  فييريمييونييت  فيينييدق  �ن  و�و�يييسيييح 
وتو��سله  م�ساركته  تعزيز  على  حري�ض 
م�سري�  �لميييارة  يف  �لعاملة  �لفنادق  مع 
�إىل حر�ض �لفندق يف �لتو�جد و�مل�ساركة 

•• عجمان ـ الفجر 

ي�سهد �لقطاع �ل�سياحي يف �إمارة عجمان 
جييهييود دوؤوبيييية ميين قبل �جلييهييات �ملعنية 
بييالإمييارة و�لييفيينييادق �لييكييربى �لعاملة يف 
عييييدد� ميين �لوظائف  لييتييوطييني  �لإميييييارة 
توفري  �إىل  و�ل�سعي  �ل�سياحي  بالقطاع 

فر�ض وظيفية وتدريبية.
�ملدير  دي�سجاردين�ض،  فر�ن�سي�ض  و�أكييد 
�ليييعيييام لييفيينييدق فييريمييونييت عييجييمييان، �ن 

بالتعاون  عجمان  يف  �ل�سياحي  �لقطاع 
تفعيل  بييي�يييسيييدد  �مليييعييينييييييية  �جلييييهييييات  مييييع 
�ل�سياحية  �لوظائف  من  عييدد  وتوطني 
�لتدريب  وتيييوفيييري  عييجييمييان  �إميييييييارة  يف 
�لذي  �لكييادميييي  و�لتخ�س�ض  �ملنا�سب 
ي�سب يف توفري فر�ض عمل للمو�طنني 

يف �لقطاع �ل�سياحي.
موؤكد�ً حر�ض �لفنادق �لعاملة بالإمارة 
بينهم  فيييييمييا  �ليييتيييو��يييسيييل  تيييعيييزييييز  عيييليييى 
�ل�سياحية  �لتنمية  د�ئييييرة  مظلة  حتييت 

يف �ملييعييار�ييض �ليي�ييسييييياحييييية �ليييكيييربى حتت 
و�لتي  �ل�سياحية،  �لتنمية  د�ئييرة  مظلة 
كييييان �أخييييرهييييا مييعيير�ييض بيييور�يييسييية برلني 
باعتباره  و�ليي�ييسييفيير،  لل�سياحة  �لييييدويل 
�سناعة  جمال  يف  عاملياً  �لر�ئد  �ملعر�ض 
�ل�سفر و�ل�سياحة، منوها �ن كافة ممثلي 
�لفنادق �ساركو يف جناح و�حد ميثل �إمارة 
باهم  و�لتعريف  عنها  للرتويج  عجمان 
مقوماتها �ل�سياحية �لفريدة �لتي متتاز 
حري�سة  �لفندق  �إد�رة  �أن  وك�سف  بها. 

�لفعاليات  من  �لعديد  يف  �مل�ساركة  على 
كان  و�لتي  �ملجتمعية  بامل�سوؤولية  �ملعنية 
�آخرها حملة للتربع بالدم بالتعاون مع 
�ملجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  مييركييز 
عجمان  و�سناعة  جتيييارة  لغرفة  �لتابع 
�لييييدم و�لبحاث  نييقييل  وميييركيييز خيييدميييات 
�لر�ض  �ساعة  يف  و�مليي�ييسيياركيية  بال�سارقة، 
�لفعاليات  ميين  �لعديد  تنظيم  وكييذلييك 
�لبيئية كتنظيف �ل�سو�طئ و�ل�سعي �إىل 
تنفيذ تنظيف �لماكن �ملفتوحة “�لرب” 
مبيي�ييسيياركيية �لييعييامييلييني يف �لييفيينييدق ودعوة 
�كد  ت�سريحه  ختام  ويف  �لفندق.  نييزلء 
�لعام  �ملدير  دي�سجاردين�ض،  فر�ن�سي�ض 
لييفيينييدق فييريمييونييت عييجييمييان، �ن �إمييييارة 
عييجييمييان تيي�ييسييهييد تييطييور ميييتيييو�زي لكافة 
و�سحة  وتعليم  �قت�ساد  من  �لقطاعات 
وخدمات  ميير�فييق  ووجيييود  حتتية  وبنية 
�لييذي ي�سب  �لميير  �أعييلييى م�ستوى  على 
يف  �ل�سياحي  بالقطاع  �مل�ستمر  �لنمو  يف 
عجمان، كما متتلك �إمارة عجمان كافة 
و�سو�طئ  فنادق  من  �ل�سياحة  مقومات 
�سياحية  وميييييييز�ر�ت  طييبيييييعييييية  وميينيياظيير 
فريدة من نوعها ومر�كز ت�سوق و�أ�سو�ق 
كافة  تييلييبييي  مييتيينييوعيية  ومييطيياعييم  �سعبية 

�لذو�ق.

% عن العام الفائت  ال�سعودية يف املقدمة ب� 56،081  األف �سائح يف 2016 مع زيادة قدرها 10 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
   اعالن حكم بالن�ضر 

يف الدعوى  رقم 02018912017/ جتاري 
�ىل �ملحكوم عليه : �سوبر �ستار ل�سناعة �ملنظفات و�ملطهر�ت

موؤ�س�سة فردية جمهولة حمل �لقامة 
باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/28 يف  �لإبتد�ئية  �لق�سائية  �للجنة  بان  نعلمكم 

�لدعوى �ملذكورة �عاله  ل�سالح /عمر معاوية �سالح 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري :  

باخالء �ملدعي عليه من �لعني مو�سوع �لتد�عي و�ملبينه بال�سحيفة وعقد �ليجار 
عليه  �ملدعي   وبالز�م  �ل�سو�غل  خالية من  للمدعي  وت�سليمها   2015/3/22 �ملييوؤرخ 
تاريخ �لخالء  �مل�ستحقة من 2016/3/22 وحتى  �لجييرة  للمدعي قيمة  يييوؤدي  �ن 
�لفعلي بو�قع �لجرة �ل�سنوية مبلغ 110000 درهم وباأد�ء مبلغ 22000 درهم قيمة 
هيئة  من  ذميية  بيير�ءة  �سهادة  وبتقدمي  �لعقارية  دبييي  ملوؤ�س�سة  �مل�ستحقة  �ل�سر�ئب 

�لكهرباء و�ملياه و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف. 
 وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم 
يوما   15 خييالل  لالإ�ستئناف  قابل  فهو   ، �حل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دبييي  حاكم 

�عتبار� من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

خالل ال�سنوات الثالث املقبلة وحتى عام 2020

مركز دبي التجاري العاملي يوا�صل تنفيذ خطة توطني �صناعة الفعاليات

�لعاملني يف مر�كز �ملعار�ض �لعاملية.
ثقة يف قدرات �سباب املواطنني 

�ملركز  �إد�رة  تييثييق  تيييقيييول:  و��ييسييتييطييردت 
�لعاملني،  �مليييو�طييينيييني  �ييسييبيياب  بيييقيييدر�ت 
�لتي  �لعاملية  �خلربة  �كت�سابهم  و�سرعة 
توؤهلهم لكي يكونو� قادة �لغد �لقادرين 
عييلييى رفيييد قييطيياع �لييفييعيياليييييات يف �لدولة 

باخلربة �لتي �كت�سبوها. 
مد�ر  على  �ملييو�طيينييني  ��ستقطاب  وييياأتييي 
تنفيذ�  وتيييدرييييبيييهيييم  وتيياأهيييييلييهييم  �ليييعيييام 
يف  �حلكيمة  �ل�سيا�سية  �لييقيييييادة  لييروؤييية 
�خلرب�ت  و�إك�سابهم  �ملييو�طيينييني  تطوير 
وبييينييياء جمتمع  �ملييييجييييالت،  يف خمييتييلييف 
�ملعرفة، ولذلك فاإن �ملركز �سوف يو��سل 

•• دبي-الفجر:

يف  �لعاملي  �لتجاري  دبييي  مركز  ي�سارك 
�ليييييدورة �ليييي 17 ميين مييعيير�ييض �لإميييييار�ت 
للوظائف 2017 يف �سبيل �سعيه لتنفيذ 
بتوطني  وروؤيييتييه  �ل�سرت�تيجية  خطته 
دبي  مكانة  وتعزيز  �لفعاليات،  �سناعة 
�لتي  �ملهمة  �ل�سناعة  هييذه  يف  وريادتها 
 38 تتجاوز  خييربة  فيها  �ملييركييز  ميتلك 
عاماً.  وعن ذلك تقول جناة عبيد �هلل، 
نييائييب �لييرئييييي�ييض لييلييمييو�رد �لييبيي�ييسييرييية: �إن 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي، يركز جهوده 
�لفعاليات  �سناعة  تييوطييني  على  حييالييًيييا 
خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ملقبلة وحتى عام 

2020، عرب �إحلاق �سباب �ملو�طنني يف 
جمال وظيفي متخ�س�ض يف قطاع   20
�ملركز يف مرحلة  �لفعاليات، كما يهدف 
�ل�سيافة”،  قييطيياع  تييوطييني  �إىل  لحييقيية 
�لتجاري  دبيييي  مييركييز  “�إن  و�أ�يييسيييافيييت: 
مهار�ت  �سقل  يف  كثري�ً  ي�ستثمر  �لعاملي 
�لعاملني  �مليييو�طييينيييني  فيييرييييق  وخييييييرب�ت 
قطاع  يف  �ليييعيييميييل  قيييطييياعيييات  جييميييييع  يف 
�لفعاليات �إمياناً منه باأهمية �ل�ستثمار 
يف �لعامل �لب�سري �لذي يعد �أهم �أ�سباب 
روؤيته  لتحقيق  �ل�سبيل  وهيييو  جنيياحييه، 
بييتييوطييني هييييذه �ليي�ييسيينيياعيية، وقييييد و�سل 
�أعلى  �إىل  حييالييًيييا  �ملييو�طيين  �لعمل  فييريييق 
درجات �لحرت�ف �لتي ت�ساهي خرب�ت 

�ملوهوبني  �ملو�طنني  ل�ستقطاب  �سعيه 
�لر�غبني يف تعّلم فنون �سناعة �لفعاليات 
يف بيئة عمل مثالية كتلك �لتي نوفرها 
ملوظفينا. و�أكدت نائب �لرئي�ض للمو�رد 
�لب�سرية يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، 
�أن �ملركز لديه �هتماماً كبري�ً بالتوطني 
يتوقف، م�سرية  �أميير متو��سل ول  وهييو 
��سرت�تيجية  خطة  و�سع  �ملركز  �أن  �إىل 
�ساملة للتوطني للعام �حلايل، و�ل�سنو�ت 
�لقادمة ملو�جهة �لتو�سعات �مل�ستقبلية يف 
�إىل  بالإ�سافة  �لعمل،  قطاعات  جميع 
م�ستوى  على  و��سحة  تدريبية  خطط 
�لييوظييائييف و�لأفييييييير�د، تييرّكييز بييقييوة على 

�لرتقاء مب�ستوى جاهزية �ملوظفني.

بيييييئيية عييمييل حيييييوييية تييتيي�ييسييم بيييييئيية �لعمل 
بالرقي  �لعاملي  �لتجاري  دبييي  مركز  يف 
و�لييدييينييامييييية و�حليييييييويييية وهييييو ميييا ُيعد 
�لكفاء�ت  �جيييتيييذ�ب  يف  رئييييي�ييسييًيييا  عيييامييياًل 
كذلك  تت�سم  كييمييا  بيييه،  للعمل  �ملييو�طيينيية 
�لرتقي  وفيييير�ييييض  �ليييتيييحيييدييييات  بيييكيييرثة 
�ملييركييز مبييثييابيية مركز�ً  و�لييتييميييييز، ويييعييّد 
�سناعة  فنون  لتدري�ض  �إقليمياً  تعليمياً 
جناحه  بيياأن  �إد�رتييييه  وتييوؤميين  �لفعاليات، 
تعزيز  ميين  ينبع  �لعاملية  �إىل  وو�ييسييولييه 
�مليييوظيييفيييني، ودعم  طييياقيييات و�إميييكيييانيييييييات 
ا  فر�سً وميينييحييهييم  �مليييو�طييينيييني  وتييطييوييير 
وهو  �ل�سناعة،  بهذه  لالرتقاء  حقيقية 

ما يوؤكده جميع �لعاملني به.

�صعر خامات » اأوبك «  ي�صل يوم اجلمعة 
املا�صي اىل 52.91 دوالرا للربميل

•• فيينا -وام:

 13 �لي  �سلة خاماتها  �سعر  “ �أن  “ �أوبييك  للنفط  �مل�سدرة  �لييدول  �أعلنت منظمة 
و�سل يوم �جلمعة �ملا�سي �ىل 52.91 دولر للربميل مقارن ب�سعر �ليوم �لذي 
قبله حيث و�سل �ىل 51.82 دولر للربميل. وت�سم �سلة خامات “ �أوبك “ �لتي 
تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة �لإنتاج �لأنو�ع �لتالية: خام مربان �لإمار�تي وخام 
وخام  �لعر�قي  �خلفيف  و�لب�سرة  �لثقيل  و�لإيييير�ين  �جلز�ئري  �سحارى  مزيج 
و�خلام  �لنيجريي  �خلفيف  بوين  وخييام  �لليبي  �ل�سدر  وخييام  �لكويتي  �لت�سدير 
�لفنزويلي مري�ي  و�خلييام  �ل�سعودي  �لعربي �خلفيف  و�خلييام  �لقطري  �لبحري 

وجري��سول �لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �لكو�دوري.

للربميل �صعر ت�صوية العقد  دوالرا   54.29
االآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة 

•• دبي -وام:

تر�جع �سعر ت�سوية �لعقد �لآجل خلام عمان ي ت�سليم يونيو �ملقبل ي لدى تد�وله يف 
بور�سة دبي للطاقة �م�ض 0.20 دولر �أمريكي للربميل �لو�حد مقارنة ب�سعر 
�ملحلي  بالتوقيت   12:30 �ل�ساعة  عند  دولر   54.29 ليبلغ  �ل�سابق  ت�سويته 
بور�سة  �أول  وهييي  ي  للطاقة  دبييي  بور�سة  وتهدف  غرينت�ض.   بتوقيت   08:30
تزويد  �إىل  ي  و�ل�سلع  �لآجييليية  �لطاقة  لعقود  �لأو�ييسييط  �ل�سرق  منطقة  يف  دولية 
�سرق  تقع  �لتي  بالأ�سو�ق  �ملهتمني  و�لعمالء  و�ملتد�ولني  �لنفط  �إنتاج  �سركات 
�فتتاحها  �لبور�سة منذ  بال�سفافية للنفط �خلام. وتعد  باأ�سعار تت�سم  �ل�سوي�ض 
و�أ�سبح عقدها  �لعامل  �ملتخ�س�سة على م�ستوى  �لبور�سات  �إحدى   2007 عام 
�خلام  للنفط  موثوقية  �لأكييرث  �ملعيار  عمان  خلييام  �لآجييل  �لعقد  وهييو  �لرئي�ض 
تعك�ض  �لتي  و�لأد�ة  �ل�سوي�ض  �سرق  �سريعا  منو�  ت�سهد  �لتي  �ل�سوق  �إىل  �ملتجه 
�لعامل  يف  نوعه  من  عقد  و�أكييرب  متفردة  ب�سورة  �لآ�سيوية  �ملنطقة  �قت�ساد�ت 
�لعامل و�ملعيار  �لفعلي وثالث معيار �سعري للنفط �خلام يف  �لت�سليم  من حيث 
�لوحيد للنفط �خلام �لذي يتم ت�سديره من عمان ودبي.  وت�ستخدم بور�سة دبي 
�إليها  �أرقى �لأنظمة �لإلكرتونية �لتي ميكن �لو�سول  �أعمالها  للطاقة يف كافة 
�نطالقا من �أكرث من 20 منطقة منها �ملر�كز �ملالية �لرئي�سة يف �آ�سيا و�أوروبا 
ي وهو منطقة  و�لوليات �ملتحدة. وتقع �لبور�سة د�خل مركز دبي �ملايل �لعاملي 
مالية حرة مت �إن�ساوؤها لتعزيز �خلدمات �ملالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�سمان  مقا�سة  تتم  كما  �ملالية  للخدمات  دبييي  �سلطة  قييو�نييني  �إىل  وتخ�سع  ي 
�لتجارية. يذكر  �سيكاغو  تابعة لبور�سة  �لتد�ولت من خالل جمموعة  جميع 
�أن بور�سة دبي للطاقة م�سروع م�سرتك بني دبي �لقاب�سة و�سندوق �ل�ستثمار 
�لعماين وجمموعة بور�سة �سيكاغو �لتجارية كما متتلك موؤ�س�سات مالية عاملية 
بي  وجييي  �ساك�ض  غولدمان  منها  �لطاقة  عقود  تييد�ول  يف  متخ�س�سة  و�سركات 

مورغان ومورغان �ستانلي و�سل وفيتول وكونكورد �إنرجي �أ�سهما فيها.

»موؤ�صر بنك االإمارات دبي الوطني ملراقبة حركة االقت�صاد بدبي« 
يظهر حت�صنا قويا يف الظروف التجارية للقطاع اخلا�ض يف االإمارة

•• دبي -وام: 

�أظهر موؤ�سر بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �ل�سهري ملر�قبة حركة �لقت�ساد 
�ملا�سي �سهد حت�سنا قويا يف �لظروف  �ل�سهر  �أن  يف دبي �لذي �سدر �م�ض 
�لتجارية على م�ستوى �لقطاع �خلا�ض بالإمارة مع وجود تو�سع يف كل من 
�أ�سرع  بوترية  �مل�سرتيات  وخمزون  و�لتوظيف  �جلديدة  و�لطلبات  �لإنتاج 
مقارنة بفرب�ير �ملا�سي . و�سجل موؤ�سر بنك �لإمار�ت دبي �لوطني ملر�قبة 
�إعييد�ده ليقدم نظرة عامة  حركة �لقت�ساد بدبي - وهو موؤ�سر مركب مت 
دقيقة على ظروف �لت�سغيل يف �قت�ساد �لقطاع �خلا�ض غري �ملنتج للنفط 
- �إرتفاعا من 56.2 نقطة يف فرب�ير �ملا�سي �إىل 56.6 نقطة يف �ل�سهر 

�ل�سابق .

اجلاري اأبريل  ينطلق يف مدينة هانوفر الأملانية 24 

االإمارات ت�صارك يف معر�ض هانوفر مي�صي ال�صناعي للمرة العا�صرة على التوايل
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  دوليية  ت�سارك 
معر�ض  يف  �لتو�يل  على  �لعا�سرة  للمرة 
�لذي  �لييدويل،  �ل�سناعي  مي�سي  هانوفر 
متخ�س�ض  جتيياري  معر�ض  �أكييرب  يعترب 
�لعامل،  م�ستوى  على  �ل�سناعي  بالقطاع 
وذلك خالل �لفرتة بني 24 و28 �أبريل 
�جلاري يف مدينة هانوفر �لأملانية، بجناح 

تبلغ م�ساحته 1300 مرت�ً مربعاً. 
وز�رة  تييييقييييوده  �ليييييييذي  �جليييينيييياح  ويييي�يييسيييم 
�لقت�سادية  �لتنمية  ود�ئييييرة  �لقت�ساد 
�ملوؤ�س�سات  مييين  جمييمييوعيية  �أبيييوظيييبيييي،  يف 
�ل�سناعية و�جلهات و�لهيئات �حلكومية 
من  نخبة  جانب  �إىل  �حلكومية،  و�سبه 

�أبرز موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض بالدولة.
قاعتني  ميين  �ملييوؤلييف  �جليينيياح  وي�ستعر�ض 
و�أبيييرز  �لتكنولوجية  �لييتييطييور�ت  �أحييييدث 
�لدولة  يف  �ملتاحة  �ل�ستثمارية  �لفر�ض 
وتوجهاتها �لقت�سادية �مل�ستقبلية، وذلك 
�ألييف �سخ�ض   250 �أكييرث من  يف ح�سور 
من �لأطيير�ف �ملعنية و�لييزو�ر �لذين من 

�ملتوقع �أن يجذبهم �ملعر�ض هذ� �لعام. 
وت�سري �أحدث �لإح�سائيات �ل�سادرة عن 
وز�رة �لقت�ساد �إىل �أن �لقطاع �ل�سناعي 

ي�سكل ن�سبة %16 من �لناجت �لإجمايل 
�ملحلي لدولة �لإمار�ت يف �لوقت �لر�هن، 
حيييييث بييلييغ �إجيييميييايل �ل�ييسييتييثييمييار�ت نحو 
477 مليار درهم �إمار�تي )130 مليار 

دولر �أمريكي( مع نهاية عام 2016. 
و�سي�سم جناح �لدولة من�سات عر�ض لكل 
�لت�سنيع  ذر�ع  للت�سنيع”،  “�سرت�تا  من 
تتوىل  �لتي  “مبادلة”  ل�سركة  �لتابعة 
دوليني  لعمالء  تقنيات متقدمة  تطوير 
�إىل جانب  �ليييعيييامل،  �أنيييحييياء  جييميييييع  مييين 
�سركة “�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم” �لتي 
�لدولة  يف  �سناعية  �سركة  �أكيييرب  تعترب 
وتعترب كال  و�لييغيياز.  �لنفط  خييارج قطاع 
�ل�سركتني منوذجاً عن �لقدر�ت �لوطنية 
لقطاعات  �سناعية  خييدمييات  تييقييدمي  يف 

خمتلفة. 
وي�سارك يف �جلناح �أي�ساً “�ملوؤ�س�سة �لعليا 
للمناطق �لقت�سادية �ملتخ�س�سة” �لتي 
�لقت�سادية  للمناطق  م�سغل  �أكييرب  ُتعد 
لل�سلع  دبييي  �لإمييييار�ت، و”مركز  يف دوليية 
�لعام  ت�سنيفه  جيييرى  �لييييذي  �ملتعددة” 
�ملا�سي كاأف�سل منطقة حرة على م�ستوى 
وذلك  �لتو�يل،  على  �لثاين  للعام  �لعامل 
�ل�ستثمار�ت  مييين  �مليييزييييد  جيييذب  بييهييدف 
متثالن  كالهما  و�أن  خا�سة  �لأجيينييبييييية، 

مقد�ر�ً هائاًل من �ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
�ملبا�سرة يف �لوقت �لر�هن.   

مو�نئ  �ييسييركيية  ت�ستعر�ض  جييانييبييهييا،  ميين 
�أبوظبي خالل �ملعر�ض، �أن�سطة �ل�ستري�د 
�ملتميزة  �جليو��سرت�تيجية  و�لت�سدير 
وتطوير  �إد�رة  تييتييوىل  كييونييهييا  لييلييدوليية، 
ومغادرة  و�سول  وعمليات  مو�نئ  ع�سرة 
�لعا�سمة  �إىل  �سفينة  �أليييف   25 حيييو�يل 
باأكرث من  �سنوياً، ف�ساًل عن م�ساهمتها 
16 مليار درهم �إمار�تي يف �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل للدولة.
كذلك  �لإمييييييار�ت  دولييية  جيينيياح  و�سي�سهد 
م�ساركة “غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي” 
�لتي تتوىل دور �لو�سيط بني �لقطاعني 
بييهييدف تعزيز  �ليييعيييام و�خلييييا�ييييض، وذلييييك 
وت�سليط  �لثنائية  �لييتييجييارييية  �لييعييالقييات 
�ل�ستثمارية  �ليييفييير�يييض  عيييليييى  �لييي�يييسيييوء 
و�لتي  �أبييوظييبييي،  تتيحها  �لييتييي  �لييفييريييدة 
��ييسييتييقييطييبييت خيييالل �ليييعيييامل �ملييا�ييسييي 95 
�ل�ستثمار�ت  ميين  �إميييار�تيييي  درهيييم  مليار 

�لأجنبية �ملبا�سرة. 
لدولة  �لرئي�سي  �جلناح  �إىل  وبالإ�سافة 
�لتنمية  لي”د�ئرة  �ملييقييرر  ميين  �لإميييييار�ت، 
ت�ست�سيف  �أن  �أبوظبي”  يف  �لقت�سادية 
“�ملنتدى  فعاليات  �ملعر�ض  هام�ض  على 

“�لغرفة  مييع  بييالييتييعيياون  �ل�ستثماري” 
و�لتجارة”،  لل�سناعة  �لعربية  �لأملانية 
حيث �سيجمع �ملنتدى نخبة من �خلرب�ء 
�لفر�ض  �أحيييدث  ملناق�سة  �لييقييطيياع  وقيييادة 
�ل�ستثمارية �ملتاحة و�مل�ساريع �ل�سناعية 
يف �لدولة.  وقال معايل �ملهند�ض �سلطان 
�لقت�ساد:  وزيييير  �مليينيي�ييسييوري  �سعيد  بيين 
تعترب �ل�سرت�تيجية �لوطنية للقطاعات 
�إىل  �ليير�مييييية  جهودنا  �أ�ييسييا�ييض  �ل�سناعية 
تعزيز �لتنويع �لقت�سادي يف �لدولة مبا 

يتما�سى مع روؤية �لإمار�ت 2021«.
و�أ�ييييسيييياف: تييعييكيي�ييض ميي�ييسيياركيية �ليييييييوز�رة يف 
�ل�سناعي  مييييي�ييسييي  هيييانيييوفييير  ميييعييير�يييض 
�ل�سخمة  �ليييدولييييييية  �ليييفييير�يييض  �لييييييدويل 
ن�سعى  �ليييذي  �لييوقييت  لييلييدوليية، يف  �ملتاحة 
�لقدر�ت  لتنمية  بيير�جميينييا  لتعزيز  فيه 
وجذب م�سادر عاملية لال�ستثمار �ملبا�سر، 
�ل�سناعي  �لييقييطيياع  رعيياييية  ُييي�ييسييهييم يف  مييا 

بطريقة م�ستد�مة على �ملدى �لطويل. 
�ملن�سوري  ميياجييد  عييلييي  مييعييايل  و�أو�يييسيييح 
رئييييي�ييض د�ئيييييرة �لييتيينييمييييية �لقييتيي�ييسييادييية يف 
مي�سي”  “هانوفر  معر�ض  �أن  �أبوظبي، 
متميزة  عيياملييييية  من�سة  يييعييتييرب  �ليي�ييسيينييوي 
�لدولة،  م�ستوى  على  �ل�سناعي  للقطاع 
وليييذليييك فييييياإن دولييييية �لإمييييييييار�ت حتر�ض 

�ملعر�ض  هييذ�  يف  �مل�ساركة  على  با�ستمر�ر 
�لعاملي �ملتميز طو�ل �لعقد �ملا�سي. 

�ملعر�ض  �أن  �إىل  �ملن�سوري  معايل  و�أ�ييسييار 
ميييييثييييل فيييير�ييييسيييية مييييهييييميييية ل�يييسيييتيييقيييطييياب 
�ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة �لتي من 
وترية  على  �حلفاظ  يف  �مل�ساهمة  �ساأنها 
�أبوظبي  ت�سهده  �ليييذي  �ملييتيي�ييسييارع  �ليينييمييو 
�أنه  خا�سة ودولة �لإمار�ت عامة، موؤكد�ً 
وعلى �لرغم من �لنخفا�ض �حلا�سل يف 
�ل�سناعي  �لقطاع  �أن  �إل  �لنفط،  �أ�سعار 
يف �ليييدولييية �ييسييهييد منييييو�ً مييلييحييوظيياً يعود 
ب�سكل جزئي �إىل �مل�ساهمة �لفاعلة لتلك 

�ل�ستثمار�ت �لأجنبية.  
من  �لييييهييييدف  “�إن  �ملييينييي�يييسيييوري:  وقييييييال 
�مل�ساركة يف �ملعر�ض هذ� �لعام هو ت�سليط 
�ل�سوء على م�ساهمة �لدولة فيما ُيعرف 
متثل  �لتي  �لر�بعة،  �ل�سناعية  بيالثورة 
نحو  و�لقييتيي�ييسييادي  �لجتماعي  �لتحول 
�أنظمة  مثل  �لتحويلية  �لتقنيات  تطبيق 
�لتعامالت �لرقمية و�لذكاء �ل�سطناعي، 
وهو ما ي�سمل �إن�ساء �لدولة لأول خمترب 
على م�ستوى �لعامل لدر��سة وتطبيق هذه 
�لتقنيات، �إىل جانب �جلهود �لتي تبذلها 
�لدولة لتكييف قطاع �لتعليم بح�سب ما 

تقت�سيه �سرور�ت هذه �لتقنيات«. 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2016/179 بيع عقار مرهون 
�لديا   ،  2 �لفيال  رقييم  �لفيال  عيين  عييبييارة  مييرهييون  مييال  بيع  �أذن  طلب   : �لق�سية  مو�سوع 
كورتيارد 9 ، دبي لند ، و�دي �ل�سفا 5 ، �لو�قعة على قطعة �لر�ض 828 ، رقم �لبلدية 7698-

648 ، �مل�ساحة )60/570( مرت مربع ، دبي ، و�لت�سريح لطالب �لتنفيذ بطلباته يف �لطلب 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 

طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سده : 1- جوليانتيني فو�ض -  جمهول حمل �لقامة. 

مو�سوع �لعالن :- نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ر�ض - 
�ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�ض : 828 - �مل�ساحة : 570.60 مرت مبع وفاء للمبلغ 

�ملطالب به )1.976.174.56( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/691  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �إ�سماعيل علي عبد�لرحيم �لفهيم 2-�سركة �لفهيم و�سركاه 
للتجارة �لعامة - ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ و�يف للعقار�ت - �ض ذ م 
م وميثله : هند حميد علي غدير �لكتبي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم(  وقييدره )162.001.50  �لول مببلغ  �ملدعي عليه  بالز�م 
�تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين مت�سامنني ومنفردين مبلغ وقدره 
�ل�سد�د  وحتى   2016/11/15 يف  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة   درهييم(   80.000(
�لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق  2017/4/17  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

 اعادة اعالن بالن�ضر 
 يف  الدعوى 2017/714  جتاري جزئي 

حمل  جمييهييول  حميييدودة   م�سوؤولية  ذ�ت   - لل�سياحة  1-بيييون   / عليه  �ملييدعييي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ و�يف للعقار�ت - �ض ذ م م وميثله : هند حميد علي غدير 
�لكتبي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )234929.36 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة   %12 
�سنويا من تاريخ �ملطالبة  مبوجب �لنذ�ر �لعديل يف تاريخ 2017/1/12 وحتى متام 
�ل�سد�د.   وحييددت لها جل�سة يوم �لحييد  �ملو�فق  2017/4/16  �ل�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/417  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-خليفة �حمد �ل�سيخ - عن نف�سه وب�سفته �سريك ب�سركة قرن �إك�سرب�ض 
للتجارة �لعامة 2-باكر�ب للتجارة �لعامة - �ض ذ م م -حاليا- قرن �ك�سرب�ض للتجارة �لعامة 
- �ض ذ م م - �سابقا - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ حممود �و عبدي �إ�سماعيل قد 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )4.056.524  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك 
تاريخ  من  قانونية  فائدة   %12 �ىل  بال�سافة  للمدعيني  ومت�ساممني  مت�سامنني  درهييم( 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام  و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�ساعة 9.30 �ض  �ملو�فق  2017/4/16   �ملحاماة.  وحييددت لها جل�سة يوم �لحييد   و�تعاب 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/367  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-توريكانديل مو�سى عبد�هلل  2-علي �أد�فاتو كانديل  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ يو�سف نيالبو نتومال وميثله : نا�سر مال �هلل حممد 
غامن   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ببطالن عزل �ملدعي من �إد�رة 
�ل�سركة �ملدعي عليها �لوىل وتعيني �ملدعي عليه �لر�بع مدير� لها ، و�لز�م �ملدعي 
عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/4/16  �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/343  مدين جزئي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد بن عبد�لرحيم بن �أمني عبد�هلل �لد�غ�ستاين  
 جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ر�سو�ن للتجارة �لعامة - �ض ذ م م   
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  قد 
وقييدره )54.600 درهييم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحييددت لها جل�سة يوم 
 Ch2.D.17 لحد  �ملو�فق  2017/4/30   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة�
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2017/25   امر اداء    

�ملييدعييى عليه: 1-  �سيخ �حمد حييامت �سيخ حييامت  جمهول حمل  �ىل 
ليمتد  كومباين  �ن�سورن�ض  �دجمييي  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
- طلب  �لبحر  يو�سف حممد ح�سن حممد   : - وميثله  دبييي  فييرع   -
��ييسييتيي�ييسييد�ر �مييير �د�ء فييقييد قييييررت حمييكييميية دبيييي �لبييتييد�ئييييية بتاريخ  
للمدعي  درهييم   40000 مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعى  �لييز�م    2017/1/24
و�لر�سوم و�مل�ساريف. ولكم �حلق يف �لتظلم من �لمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.   
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1926  ا�ضتئناف جتاري   

�لقامة  م ح جمهول حمييل  م   - بييي  دي  1-�إن  �ييسييده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  �ييير�ن   �سادر�ت  /بنك  �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
بالدعوى رقم : 2016/854 جتاري كلي بتاريخ 2016/12/22  وحددت 
لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/5/15  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2139   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سلفر ليف للمفرو�سات - ذ م م - لذلك    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )42889.56( درهم 
تاريخ  من  ��سبوع  خييالل  وذلييك  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/N/56787/خ�سو�سي/دبي( رقم  /�سالون(  كورول  )تويوتا 

�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2129   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : كيلتيك للخدمات �لكهروميكانيكية - ذ م م     

 )144064.53( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
على �ليي�ييسيييييارة )تييويييوتييا كييو�ييسييرت/بييا�ييض( رقييم )32890/خيي�ييسييو�ييسييي/
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/J/2015/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2186   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : دونر كباب جي �ل تي     

 )175281.58( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ييينييذر 
من  ��ييسييبييوع  خييالل  وذليييك  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخيييالل  نتيجة  درهيييم 
على  �لتنفيذية  �لجييير�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تاريخ 
)5909/خ�سو�سي/ رقم  /�سالون(   بورتي  كو�ترو  )ما�سر�تي  �ل�سيارة 
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/J/2014/بني( 

حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2135   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سلفر ليف للمفرو�سات - ذ م م - لذلك    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )46660.89( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/B/17587/خ�سو�سي/دبي( رقم  كورول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2182   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ��سطول �مل�ستقبل لتاأجري �ل�سيار�ت     

 )69293.64( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)44841/خ�سو�سي/ رقم  �لنرت�/�سالون(  )هيوند�ي  �ل�سيارة  على 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/Q/2015/ف�سي( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2236   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جي �ر بي ري�سور�ض - ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )24047.74( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/C/تويوتا هاي �ي�ض/با�ض( رقم )83791/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2138   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سلفر ليف للمفرو�سات - ذ م م - لذلك

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )46008.12( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/O/41921/خ�سو�سي/دبي( رقم  كورول/�سالون(  )تويوتا 
رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2114   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �مبيلي جيالمبات موروكاتهار�كن - لذلك    

 )94087.08( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
على �ل�سيارة )تويوتا فورت�سر/��ستي�سن( رقم )43925/خ�سو�سي/
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/O/2013/��سود( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2237   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جوهرة �لهاجري للتجارة - ذ م م     

وقييدره )11701.14( درهم  �سد�د مبلغ  �ليها ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر 
، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا 
)89285/خ�سو�سي/دبي/L/2013/�بي�ض  رقييم  ياري�ض/هات�سباك( 
�ملنذر  كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2131   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ف ��ض �م ��ض لالعالنات - ذ م م  - لذلك    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )7517.15( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
على  �لتنفيذية  �لجييييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر 
)58486/خ�سو�سي/ رقم  �ب(  بيك   L200/ميت�سوبي�سي( �ل�سيارة 
�ملنذر مع حفظ  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) �بي�ض   /2012/I/دبي

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2184   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : فر�ساد عبا�ض ز�دة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )384548.4( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/رجن روفر �سبورت/��ستي�سن( رقم )5907/خ�سو�سي/دبي(
��سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2239   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : تياجنني لالن�ساء�ت - ذ م م     

 )58687.53( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة )�ي�سوزو دي �م ي �ك�ض/بيك �ب( رقم )96195/خ�سو�سي/

حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/P/2014/ف�سي( 
كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2242   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جي �ر بي ري�سور�ض - ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )39435.19( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2011/N/68841/خ�سو�سي/دبي( رقم  بر�دو/��ستي�سن(  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2168   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : نيو �دريان لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )36881.84( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/M/تويوتا كورول /�سالون( رقم )96740/خ�سو�سي/دبي(
ف�سي ( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/2144 
�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

�ملنذر �ليها : �سركة ن�سبة للتجارة �لعامة - ذ م م 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )79978.21( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/0/Q/72125/خ�سو�سي/دبي( رقييم  �ييي�ييض/فييان(  هيياي  )تييويييوتييا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2240   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : حول �لعامل لل�سحن ونقل �لطرود و�مل�ستند�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )44088.25( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/0/Q/21865/خ�سو�سي/دبي( رقيييم  �ييسيينييي/�ييسييالييون(  )نييييي�ييسييان 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2152   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ف ��ض �م ��ض لالعالنات - ذ م م 

�سد�د مبلغ وقدره )9646.2( درهم  �ليها ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2012/I/83944/خ�سو�سي/دبي( رقم  �ي�ض/با�ض(  هاي  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2140   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : بلو باي للخدمات �لفنية - ذ م م     

 )41438.46( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)95514/خ�سو�سي/ رقم  لن�سر/�سالون(   )ميت�سوبي�سي  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/R/2015/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2238   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ر�يت ت�سوي�ض ماركتينغ �سوليو�سونز جي �ل تي     

 )230588.94( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
/0/L/ستي�سن( رقم )0/خ�سو�سي/دبي�� S /ل�سيارة )بور�ض كايني�

�ملنذر  كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  بني( 
�لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2148   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جو�بكو للخدمات �لفنية - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )9870.28( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/J/38492/خ�سو�سي/دبي( رقييم  �ب(  ري�ض/بيك  )ني�سان 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2142   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ف ��ض �م ��ض لالعالنات - ذ م م     

 )113574.15( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)96008/خ�سو�سي/ رقييم  �سورينتو/��ستي�سن(  )كيا  �ل�سيارة  على 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/Q/2016/�حمر( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2241   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سوبر �ستايل لالعمال �لكهروميكانيكية - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )68188.22( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/H/تويوتا هاي �ي�ض/با�ض( رقم )14117/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/2164
�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

�ملنذر �ليها : تريند�ض �كريلك - ذ م م 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )30984.37( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/I/تويوتا هايلوك�ض/بيك �ب( رقم )79602/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض(  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2128   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ديبانكار �سارما بر�بات كومار     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )87205.74( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/F/ستي�سن(  رقم )91385/خ�سو�سي/دبي�� بايلوت  )هوند� 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2110   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : فار�ض �سلمان �بو ع�سلي     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )19645.61( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2006/N/رجنروفر44/��ستي�سن( رقم )91338/خ�سو�سي/دبي(
�خ�سر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2190   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ساهمري لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )19514.31( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/M/تويوتا كورول/�سالون( رقم )93012/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2163   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �لبلورة لنقل �لركاب باحلافالت - ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )62879.07( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/L/22773/خ�سو�سي/دبي( رقم  بريفيا/��ستي�سن(  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2196   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ساهمري لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )15818.45( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/I/تويوتا ياري�ض/هات�سباك( رقم )96787/خ�سو�سي/دبي(
�حمر( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2170   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : عبد�هلل مبارك ثاين بوثاين     

 )152243.42( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة )مر�سيد�ض/ML350 ��ستي�سن( رقم )66116/خ�سو�سي/
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/J/2013/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2115   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ريجينا �سوريانو جار�سيا

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )72946.11( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/C/رقم )73146/خ�سو�سي/دبي �سيفيك/�سالون(  )هوند� 
رمادي(  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2123   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �مل�سلي لالعمال �لفنية - ذ م م

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )75195.08( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/0/P/تويوتا هايلوك�ض /بيك �ب(  رقم )83306/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2179   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ساهمري لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )29742.66( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/H/رقم )97578/خ�سو�سي/دبي )تويوتا كورول/�سالون( 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/2158
�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

�ملنذر �ليها : �لبلورة لنقل �لركاب باحلافالت - ذ م م
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )61868.75( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/L/23329/خ�سو�سي/دبي( رقم  بريفيا/��ستي�سن(  )تويوتا 
�بي�ض لوؤلوؤي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2192   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ساهمري لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )24356.38( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/J/96792/خ�سو�سي/دبي( رقم  كورول/�سالون(  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2167   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : توب لك�سري �ستار للمو��سالت - ذ م م 

 )98765.14( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)25800/خ�سو�سي/ رقم  200/�سالون(  �ي  )مر�سيد�ض  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/L/2014/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2111   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : رويالتي كار لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

 )48686.06( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)52749/خ�سو�سي/ رقم  �ك�سنت/�سالون(  )هيوند�ي  �ل�سيارة  على 
دبي/O/2015/بيج( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2188   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : نور �لفردو�ض لالنارة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )28856.31( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/G/تويوتا ياري�ض/هات�سباك( رقم )90429/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض لوؤلوؤي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2181   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : و�لتون و�تربروفينغ كونرت �كتينغ - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )86346.89( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/P/32742/خ�سو�سي/دبي( رقم  ��ض/با�ض(  هاي  )تويوتا 

�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2172   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ساهمري لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )21225.01( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/J/96809/خ�سو�سي/دبي( رقم  ياري�ض/�سالون(  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2185   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ر�غافان جوبالن جوبالن     

درهم   )40422.6( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ييينييذر 
�لن�سر  ��سبوع من تاريخ  �لتق�سيط وذلك خالل  نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا/

)46828/خ�سو�سي/دبي/O/2013/�بي�ض  رقييم  ��ستي�سن(   RAV4
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مييع  �مليينييذر  قبل  ميين  ل�ساحلكم  �ملمولة  لييوؤلييوؤي( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2176   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سانو��ض كاتوماد�ت عبد�هلل      

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )97138.04( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/0/M/تويوتا لند كروزر/��ستي�سن( رقم )94859/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض لوؤلوؤي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2160   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سكوب لتجارة �لو�سائل �لعالنية     

 )22100.61( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)94192/خ�سو�سي/ رقم  مري�ج/هات�سباك(  )ميت�سوبي�سي  �ل�سيارة 
�ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  دبي/Q/2014/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2187   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جم�سيد فينجالت حمي     

 )158500.95( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)9425/خ�سو�سي/ رقييم  باترول/��ستي�سن(  )ني�سان  �ل�سيارة  على 
�ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  دبي/G/2014/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2178   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �وي�سيز درميز ميدل �ي�ست للتجميل �ل�ساحات - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )36873.16( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/P/48357/خ�سو�سي/دبي( رقم  د��سرت/��ستي�سن(  )رينو 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2156   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : بينوج فايالومرب�ن كري�سنان 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )98186.2( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
)44195/خ�سو�سي/دبي/ رقم  35/��ستي�سن(  �ك�ض  جي  )�نفينيتي 

�ملنذر مع حفظ كافة  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل  O/2013/�بي�ض( 
حقوق �ملنذر �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2183   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �لتكامل لزينة �ل�سيار�ت - ذ م م 

درهم   )43904.42( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  ب�سرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر، 
و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا لند 
)59136/خ�سو�سي/دبي/H/2012/�بي�ض  رقم  بر�دو/��ستي�سن(   كروزر 
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مييع  �مليينييذر  قبل  ميين  ل�ساحلكم  �ملمولة  لييوؤلييوؤي( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2174   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : توب لين لك�سري ليموزين - ذ م م     

 )14627.48( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)28348/خيي�ييسييو�ييسييي/ رقييم  �ييسييالييون(   ES350/لكزي�ض( �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/L/2013/��سود( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2177   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سكوب لتجارة �لو�سائل �لعالنية     

 )22300.52( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)94195/خ�سو�سي/ رقم  مري�ج/هات�سباك(  )ميت�سوبي�سي  �ل�سيارة 
�ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  دبي/Q/2014/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2201   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سكوب لتجارة �لو�سائل �لعالنية 

 )22300.52( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)94090/خ�سو�سي/ رقم  مري�ج/هات�سباك(  )ميت�سوبي�سي  �ل�سيارة 
�ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  دبي/Q/2014/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2211   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �يونيك ل�سيانة �ملباين و�لديكور - ذ م م

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )58106.62( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/P/78702/خ�سو�سي/دبي( رقييم  ميكرو/با�ض(  )ني�سان 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2229   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ميثي لتجارة �لكهربائيات - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )46075.13( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/P/81543/خ�سو�سي/دبي( رقم  �ي�ض/فان(  هاي  )تويوتا 

�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2204   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سكوب لتجارة �لو�سائل �لعالنية     

 )55673.17( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
على �ل�سيارة )ني�سان ميكروبا�ض /با�ض( رقم )18147/خ�سو�سي/
�ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  دبي/G/2015/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2224   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ميثى لتجارة �لكهربائيات - ذ م م     

�ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )103703( درهم  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/O/72987/خ�سو�سي/دبي( رقم  بر�دو/��ستي�سن(  )تويوتا 
�بي�ض لوؤلوؤي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2231   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ر�ض �حلديبية للتجارة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )30824.15( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/M/تويوتا كورول /�سالون( رقم )49087/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2203   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سكوب لتجارة �لو�سائل �لعالنية     

 )92368.74( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة )فولك�ض و�جن طو�رق / ��ستي�سن( رقم )19195/خ�سو�سي/
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/N/2015/ف�سي( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2213   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ميثي لتجارة �لكهربائيات - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )72500.18( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/Q/تويوتا كامري/�سالون(  رقم )65494/خ�سو�سي/دبي(
��سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2230   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ينلينجو � لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض وخدمات �لرتجمة 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )58192.98( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/N/65008/خ�سو�سي/دبي( رقم  �سارجر/�سالون(  )دودج 
��سود( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2209   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ثاقب حممود �سوكت حممود     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )57561.11( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/O/74746/خ�سو�سي/دبي( رقم  �سالون(  كرول/  )تويوتا 
رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2226   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ميثى لتجارة �لكهربائيات - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )33134.75( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/C/11873/خ�سو�سي/دبي( رقم  �ي�ض/فان(  هاي  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2232   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ي�ست �سيجول للخدمات �لفنية - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )61065.81( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
)ني�سان فان /فان( رقم )15924/خ�سو�سي/دبي/O/2013/�بي�ض( 
�ملييمييوليية ليي�ييسيياحلييكييم مييين قييبييل �ملييينيييذر ميييع حييفييظ كييافيية حييقييوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2233   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : بي�ست لندري �سريفي�ض     

 )20773.86( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)63765/خ�سو�سي/ رقم  /هات�سباك(  تو  �سي  جي  )جيلي  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/R/2015/ف�سي( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2169   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ن�ساف للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )138392.76( درهم 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر 
، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )تويوتا 
)57146/خ�سو�سي/دبي/H/2014/�بي�ض  رقييم  ��ستي�سن(  بيييير�دو/ 
�ملنذر  كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  �ملمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2154   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �لن�سور �لذهبية لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م     

 )90617.67( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)63961/خ�سو�سي/ رقم  �ب(  بيك  كانرت/  )ميت�سوبي�سي  �ل�سيارة 
�ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  دبي/O/2015/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2147   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : مهد �سالد عي�سى    

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )33908.61( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2010/H/تويوتا كامري/�سالون( رقم )55149/خ�سو�سي/دبي(
رمادي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2117   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �و �ك�ض �و �ن �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )47492.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2016/O/58083/خ�سو�سي/دبي( رقم  ياري�ض/�سالون(  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2119   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : د�ريا لتجارة �ل�ساعات     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )38274.43( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/M/72047/خ�سو�سي/دبي( رقييم  ريو/هات�سباك(  )كيييييا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2137   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سلوجا كروزز - ذ م م     

درهم   )41064( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
على  �لتنفيذية  �لجييييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر 
)59369/خ�سو�سي/ رقييم  ثقيل(  /بييا�ييض  كو�سرت  )تويوتا  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/J/2012/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2171   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : حممد حممود بالل مهر�ن     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )40936.11( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/M/96928/خ�سو�سي/دبي( رقييم  �سالون(  �وبتما/  )كيا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2145   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جيالن لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )82166.91( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/D/33416/خ�سو�سي/دبي( رقييم  �سالون(  �وبتما/  )كيا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2173   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )196792.99( درهم 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع من تاريخ �لن�سر 
، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة )بي �م 
/2013/M/17861/خ�سو�سي/دبي( رقم  �سالون(   L1730 دبليو/ 
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  �بي�ض( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2125   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : مدينة �لفرح للتجارة -  ذ م م     

 )77143.26( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)60967/خ�سو�سي/ رقييم  ��ستي�سن(   / فورت�سر  )تويوتا  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/O/2013/ف�سي( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2134   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : يونيورلد �سيبنغ �ند لوج�ستيك - ذ م م     

 )180031.53( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)96104/خ�سو�سي/ رقم  �ك�سبلورر/��ستي�سن(  )فورد  �ل�سيارة  على 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/P/2014/�حمر( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2118   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ك مايا  لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )83601.12( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/N/تويوتا كورول /�سالون( رقم )82029/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2180   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ملنتظم لتاأجري �ل�سيار�ت     

 )333508.59( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
�لتنفيذية  �لجيييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر  تيياريييخ 
)5912/خ�سو�سي/ رقييم  /��ستي�سن(  فييوج  روفيير  )رجن  �ل�سيارة  على 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/L/2013/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2221   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/30882/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2159   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : جزيرة �ل�سم�ض للمقاولت - ذ م م     

 )96552.12( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)34995/خ�سو�سي/ رقييم  �ب(  كانرت/بيك  )ميت�سوبي�سي  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/B/2015/�بي�ض( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2217   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

 )45688.23( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
/2015/J/ل�سيارة )تويوتا كرول/ �سالون( رقم )0/خ�سو�سي/دبي�
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2235   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/30986/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2157   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ورنينا    

درهم   )80000( وقييدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
على  �لتنفيذية  �لجييييير�ء�ت  لتييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�ل   ، �لن�سر 
)51765/خ�سو�سي/ رقييم  9/��ستي�سن(  �ك�ض  �سي  )ميييازد�  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/E/2014/ف�سي( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2194   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/31201/خ�سو�سي/دبي( رقم  /�سالون(  كييرول  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2234   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/30818/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2124   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �نو�ر �لفق �لبي�ض للتجارة - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )61019.01( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/L/78614/خ�سو�سي/دبي( رقم  �ب(  بيك   F150/فورد(
�ملنذر  كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  �ملمولة  بني( 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2210   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/31357/خ�سو�سي/دبي( رقم  �سالون(   / كرول  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2208   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/31462/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2121   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/30269/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2150   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : ني�سادي لالعمال �لفنية - ذ م م     

 )76509.56( وقيييدره  مبلغ  �ييسييد�د  بيي�ييسييرورة  �ليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ينذر 
��سبوع من  �لتق�سيط وذلييك خييالل  درهييم نتيجة �لخييالل بعقد بيع 
تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
)12205/خ�سو�سي/ رقم  �سانتافيي/��ستي�سن(   )هيوند�ي  �ل�سيارة 
حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة  دبي/M/2014/�زرق( 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2130   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/31227/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2165   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �سبيد �ف ون لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )28506.24( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/J/هيوند�ي �لينرت�/�سالون( رقم )18782/خ�سو�سي/دبي(
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2133   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/31158/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2162   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �لناية لتجارة �لقم�سة و�ل�ستائر - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )47008.2( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2013/C/19585/خ�سو�سي/دبي( رقم  كورول/�سالون(  )تويوتا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2146   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )45688.23( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2015/J/31529/خ�سو�سي/دبي( رقييم  كرول/�سالون(  )تويوتا 
ف�سي( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/2166   

�ملنذر/بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �ليها : �ر�ض �لنرب��ض لل�سحن و�ملالحة �لبحرية - ذ م م     

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )42061.01( درهم 
تاريخ  ��سبوع من  وذلييك خالل  �لتق�سيط  بيع  بعقد  �لخييالل  نتيجة 
�لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة 
/2014/M/رقم )92110/خ�سو�سي/دبي ��سبورجت/��ستي�سن(  )كيا 
�بي�ض( �ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/369  تظلم جتاري 
ها�سم  عمر   -2 ذ.م.م  حييرة  منطقة  بييارتييرز  تكنولوجي  عليهما/1-�سركة  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حييكييمييت  �ملييحييكييميية  بيييان  نعلنكم  �لقيييامييية  حميييل  جمييهييويل  �ليييربزجنيييي 
للمحاماة  وم�ساركوه  ل�سالح/�لبحر  �عيياله  �ملييذكييورة  �لييدعييوى  يف  بييتيياريييخ:2016/11/14 
و�ل�ييسييتيي�ييسييار�ت �لييقييانييونييييية ليي�ييسيياحييبييه/يييو�ييسييف حمييمييد حيي�ييسيين �لييبييحيير )مييوؤ�ييسيي�ييسيية فردية( 
�ملتظلم  و�لييز�م  منه  �ملتظلم  �لميير  بالغاء  �ملو�سوع  ثانيا:ويف   - �سكال  �لتظلم  �ول:بقبول 
�سدهما بان يوؤد� للمتظلم مبلغ وقدره )50.000( درهم )خم�سون �لف درهم( ف�سال عن 
�لر�سوم و�مل�ساريف. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/1079  جتاري كلي 

�لقامة  حمييل  جمييهييول  �لعلي  حممد  عبد�لرحمن  حممد  عليه/1-�حمد  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  بييتيياريييخ:2017/1/26  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  �ييض.م.ع  �ل�سالمي  �لمييار�ت  ل�سالح/م�سرف  �عيياله 
�ل�سالمي(  �لمييار�ت  �لول )م�سرف  �ملدعي  �مل�سرف  �ىل  يييوؤدي  �ن  �ملدعي عليه   بالز�م 
مبلغ وقدره )783.121.19( درهم )�سبعمائة وثالثة وثمانون �لفا ومائة وو�حد وع�سرون 
�تعاب  مقابل  درهييم  �لف  ومبلغ  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  فل�سا(  ع�سر  وت�سعة  درهما 
�ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن حكم بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2016/1051  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليهما/1-�ي تو �نرتنا�سيونال �سكول 2- ناريندر� فريما جمهويل حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2017/2/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/مدينة دبي �ل�سناعية �ض.ذ.م.م بف�سخ �تفاقية �لتطوير �سند �لدعوى و�عادة قطعة 
بان  بالت�سامن   عليهما  �ملدعي  و�ليييز�م  �لتد�عي  مو�سوع  و�ملييعييامل  �حلييدود  �ملبينة  �لر�ييض 
�سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )2.216.451.98( وقييدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا 
عن  ف�سال  �ل�سد�د  متييام  وحتى  يف:2016/7/11  �حلا�سلة  �لق�سائية  �ملطالبة  تيياريييخ  ميين 
�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
با�سم  �سدر  �لعييالن  هييذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خييالل ثالثني  لال�ستئناف 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 يف الق�ضية رقم )2016/3158( جتاري جزئي - اأبوظبي

اىل املدعي عليها : �ضركة املهرة لالنتاج وميثلها / عا�ضم العوا  

اخلبري احل�سابي  املنتدب بالدعوى 

اإعالن املدعي عليها ن�ضرا 



ثقافةوفن�ن

34
خالل خميم فن- تا�ستك الربيعي 

)فن( تنظم ور�صة فنية لتعزيز مهارات الفتيات يف �صنع اأفالم اإيقاف احلركة 

يف دورته ال�سابعة والع�سرين

معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يناق�ض اأهم املوا�صيع الثقافية 

اأبرزها ال�سنافر و بيا�س الثلج 

عرو�ض امل�صرح العاملي جتمع اأطفال ال�صارقة القرائي للطفل 

•• اأبوظبي -الفجر: 

معر�ض  من  و�لع�سرين  �ل�سابعة  �ليييدورة  فعاليات  ت�سهد 
�أبوظبي  هيييييئيية  تنظمه  �لييييذي  لييلييكييتيياب  �لييييدويل  �أبييوظييبييي 
�جلاري  �أبييريييل   26 ميين  �لييفييرتة  يف  و�لييثييقييافيية  لل�سياحة 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف   2017 �ملقبل  مايو   2 وحتى 
حماور  عييدة  يناق�ض  مميييييز�ً  ثقافياً  برناجماً  للمعار�ض، 
�لييتييي �ييسييهييدتييهييا �ل�ساحة  تييتيينيياول �لييتييغييري�ت و�لييتييحييولت 

�لثقافية �لعربية يف �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�ييسيييييتيينيياول �ليييربنييياميييج �لييثييقييايف هييييذ� �ليييعيييام جيييو�نيييب من 
�مليي�ييسييهييد �ليييثيييقيييايف يف �لإمييييييييار�ت مييين خييييالل عييييدة نييييدو�ت 
�لإبد�عية  �لكتابة  �أجيال  �أبرزها ندوة بعنو�ن  متخ�س�سة 
�مل�سهد  ونيييدوة   ، و�لإجنييليييييزييية  �لعربية  بييني  �لإمييييار�ت  يف 

�ل�سردي �لإمار�تي، تاألق �ل�سوت �لن�سائي ، وندوة بعنو�ن 
�لق�سيدة �ل�سعبية �لإمار�تية و�إبر�ز �لهوية �لغنائية �لتي 
�أغاٍن  �إىل  ق�سائدهم  حتولت  �سعر�ء  جتييارب  �ست�ستعر�ض 

�أ�سهمت يف �سناعة ذ�كرة �لأجيال. 
و�سي�سلط �ملعر�ض �ل�سوء على جتارب �لكتاب �مل�سموع �لتي 
�ملكفوفني  م�ساعدة  على  مق�سورة  طويلة  ل�سنو�ت  ظلت 
و�سعاف �لب�سر، و�لتي �نطلقت من �أبوظبي قبل �أكرث من 
�أو�ئل �لتجارب �خلليجية  20 �سنة باعتبارها و�حدة من 
ت�ستحق  �لتي  �لحرت�فية  �لعربية  �لتجارب  من  وو�حييدة 

�لتقدير.
�لييدويل للكتاب  �أبوظبي  �أخييرى، ي�سعى معر�ض  من جهة 
�إىل حتفيز جميع �لزو�ر على �لقر�ءة عرب ندو�ت متعددة 
�لعربي  �لييقيير�ءة  »حتييدي  نييدوة  مقدمتها  يف  ومتخ�س�سة 

لت�سجيع  م�سروع  �أكرب  تتناول  �لتي  �مل�ستقبل«  – �سفر�ء 
�لقر�ءة لدى �لطالب يف �لعامل �لعربي. 

ومن خالل فعالياته �ملتنوعة ي�سعى �لربنامج �لثقايف �إىل 
و�لباحث  �ملو�سيقار  يقدم  �إذ  �لفنون،  تكامل  فكرة  تعزيز 
�ملو�سيقي م�سطفى �سعيد لزو�ر �ملعر�ض فقر�ت مو�سيقية 
وق�سائد  �أ�ييسييعييار  ميين  خميييتيييار�ت  �إىل  خيياللييهييا  ي�ستمعون 
�بن  �لكبري  �لعربي  �لفيل�سوف  �ملحورية  �لعام  �سخ�سية 

عربي.
 كما و�سيتطرق �سعيد يف ندوة بعنو�ن �ملو�سيقى �ل�سينية 
– �سفري �إىل �لعامل �إىل �لتعريف باملو�سيقى �ل�سينية ذ�ت 
وبني  بينها  �لخييتييالف  �أوجييه  مو�سحاً  �خلما�سي،  �ل�سلم 
�ملو�سيقى �لعربية، مع ��ستعر��ض مناذج خمتلفة على �آلت 

وترية، مب�ساركة فرقة �ملو�سيقى �ل�سينية.

للحديث  علي  بن  غالية  �لفنانة  �ملعر�ض  ي�ست�سيف  كما 
حول جتربتها يف تقدمي �أ�سعار �بن عربي، يف ندوة بعنو�ن 

�أدين بدين �حلب .
 وجنحت غالية بن علي يف ��ستقطاب �لآذ�ن �لعربية على 
�ختالف �هتماماتها و�أعمارها �إىل غناء عربي خمتلف، يف 
تاأديتها لق�سائد و�أ�سعار �حلالج و�بن عربي، ويف �إعادتها 
غيينيياء خمييتييار�ت لييرمييوز �لييغيينيياء �لييعييربييي �لييقييدمي فحلقت 

باأد�ئها �ملميز.
�مل�سرحية  �حلييركيية  �إثيييير�ء  ق�سية  �ملييعيير�ييض  �سيطرح  كييمييا 
�لعربية، ومن �أبرز �لندو�ت �لتي تتناول هذ� �جلانب ندوة 

بعنو�ن �مل�سرح بعيد�ً عن �خل�سبة«، 
��ستعادة  �أهمية  وهي ندوة يناق�ض فيها مثقفون مهتمون 
�مل�سرحية  �حلييركيية  لإنييقيياذ  كو�سيلة  اً  ن�سّ بو�سفه  �مل�سرح 

�لعربية من �ل�سقوط يف فخ �لتجاري �أو �لعرو�ض �ملكتوبة 
للم�سابقات.

بتجربة  للكتاب  �لييييدويل  �أبييوظييبييي  مييعيير�ييض  يحتفي  كييمييا 
�لتجربة  على  �ل�سوء  ت�سليط  خييالل  ميين  �جليب  م�سرح 
�لفن  نييدوة  �إىل جانب  �ل�ييسييم،  هييذ�  �لتي حتمل  �للبنانية 
�ل�سارقة  مدينة  جناح  جتربة  �ست�ستعر�ض  �لتي  للجميع 
للخدمات �لإن�سانية يف �لك�سف عن قدر�ت ومو�هب ذوي 
مهرجانات  يف  ناف�سو�  �أنييهييم  حييد  �إىل  �مل�سرح،  يف  �لإعيياقيية 

وم�سابقات �مل�سرح �لعربي. 
�أبو�به  يفتتح  للكتاب  �لييدويل  �أبوظبي  معر�ض  �أّن  يذكر 
�أمام �جلمهور يوم 26 �إبريل يف متام �ل�ساعة 11 �سباحاً، 
ومن ثم يومياً من �ل�ساعة 9 �سباحاً ولغاية 10 م�ساًء، ما 

عد� يوم �جلمعة من 4 ع�سر�ً ولغاية 10 م�ساًء.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لتا�سعة،  دورتييه  للطفل يف  �لقر�ئي  �ل�سارقة  ي�ستعد مهرجان 
 19 بني  �لفرتة  خييالل  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  تنظمه  و�لييذي 
و29 �أبريل �ملقبل مبركز �إك�سبو �ل�سارقة، حتت �سعار �كت�سف 
عن قرب ، لتقدمي جمموعة من �لعرو�ض �لفنية و�مل�سرحيات 
�لعاملية، �لتي جتمع بني �ملتعة و�لت�سويق و�ملرح و�لفائدة، ويف 
و�ل�سلوكية  �لرتبوية  �لقيم  �لعديد من  تت�سمن  �لوقت  نف�ض 

�لهادفة.
�ل�سنافر جدول  �لتعليمية  �لغنائية  �مل�سرحية  ويت�سدر عر�ض 
تنتهي  ممتعة  مغامرة  ق�سة  تتناول  وهييي  �ملهرجان،  فعاليات 
غر�ض  �إىل  وتييهييدف   ، �سر�سبيل  �ل�سرير  على  �ل�سنافر  بييفييوز 

مفاهيم �لعناية بالبيئة، وتعزيز �لقيم �لأ�سرية، و�لعمل بروح 
�لفريق لتحقيق �لنجاح.

ويعقوب  �لف�سالة،  �إلهام  �لفنانني:  ومب�ساركة  �لكويت،  ومن 
عييبييد�هلل، و�ييسييمييود �لييكيينييدري، وحيي�ييسييني �ملييهييدي، ولييولييوة �ملال، 
بعر�ض  �جلييمييهييور  �سي�ستمتع  �لييعييلييي،  عييلييي  �لييفيينييان  و�إخيييييير�ج 
حلويات  طاهية  حييول  تيييدور  �لييتييي  �لييكيياكيياو،  م�سنع  م�سرحية 
تدعى �لآن�سة لولو ، تبذل �لكثري من �جلهد يف �لعمل لتحقيق 
طموحاتها باأ�سلوب فكاهي ترفيهي.و�أكدت �إميان �أحمد، �ملن�سق 
�لعام لفعاليات مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل، �أن �لعرو�ض 
مهرجان  �أجيينييدة  على  كييربى  �أهمية  حتتل  و�مل�سرحية  �لفنية 
�لأطفال  من  كبري  باإقبال  وحتظى  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�سارقة 
و�أولياء �لأمور، ملا تت�سمنه من قيم ودرو�ض وحكم، �إىل جانب 
�لت�سلية و�لرتفيه �لهادف، وهي تن�سجم مع روؤية �ملهرجان يف 

�أن يكون حدثاً متكاماًل، يركز على �لقر�ءة، ولكنه �أي�ساً يعزز 
�جلو�نب �لرتفيهية و�لتعليمية و�لتوعوية.

يف �لإطار ذ�ته، �ستقدم فرقة �إيطالية عر�ض �مل�سرح �ملقلوب ، 
�لتي مي�سي فيها �لفنان كاي لوكلريك ر�أ�ساً على عقب، وقدماه 
نحو  متجه  ور�أ�ييسييه  قدماً،   30 �رتفاع  على  بال�سقف  معلقتان 
�لبدنية،  و�ملرونة  �لت�سويق  �لأر�ييض، يف عمل لفت يجمع بني 
�ملخترب  عر�ض  �لأوكر�نية  �لعلوم  عجائب  فرقة  �ستقدم  فيما 
خمترب  يف  �ل�ساحرة  �لعلم  بتجارب  �لأطفال  لإفييادة  �لتفاعلي 

�لكيمياء.
ومن �ململكة �ملتحدة، �سيتعرف زو�ر مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي 
�أمرية  ق�سة  تلخ�ض  �لييتييي   ، �لثلج  بيا�ض  ق�سة  على  للطفل 
جميلة تهرب �إىل �لغابة ب�سبب زوجة �أبيها �لقا�سية، وحتر�ض 
�إىل  �لتحدث  وخييطييورة  �لييغييرور،  نبذ  قيم  غر�ض  على  �لق�سة 

�لغرباء، وفهم قيمة �ل�سد�قة و�أهميتها، 
كما �سيتعرف �لأطفال على جتربة حلم �لطري�ن �لتي حتاكي 
خو�ض جتربة �لطري�ن ثالثية �لأبعاد، حيث �ستتيح ��ستخد�م 

كافة �أجز�ء �جل�سم لتعطي �سعور�ً حقيقياً بالطري�ن.
وتييقييدم فييرقيية �مليي�ييسييرح �لييفيينييي �لييغيينييائييي �لأوكيييييير�ين �مل�سرحية 
�لغنائية ملكة �لثلج �حلافلة باملغامر�ت �ل�سيقة مب�ساركة �أكرث 
حمرتفاً،  ممثاًل   12 جانب  �إىل  ��ستعر��سياً  فناناً   30 ميين 
باملوؤثر�ت  تعبريية غنية  لوحات  يبدعون جميعهم من خالل 
�لب�سرية و�ملالب�ض �ملبهرة، و�سي�سارك �لأطفال يف فعالية لعبة 
ليغو �ل�سهرية �سمن �أربع فقر�ت �أعدت لهذ� �لغر�ض للح�سول 

على �ملزيد من �ملتعة.
وللقبة �لف�سائية يف لبنان ن�سيب من فقر�ت مهرجان �ل�سارقة 

�لقر�ئي للطفل، 
خالل  ميين  تعر�ض  �لتي  �لف�ساء  قلب  يف  فقرة  �ستقدم  حيث 
�لف�سائية،  �لييوثييائييق  ميين  �لكثري  درجييية(   360( بييز�وييية  قبة 
د�ئري،  �سكل  على  بثها  يتم  �لتي  و�لفيزيائية  و�لبيولوجية، 
كما �سيتمكن بع�ض �لزو�ر من �لفوز باأحجار ف�سائية �سغرية 

تتجاوز �أعمارها 4.5 مليار �سنة.
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•• ال�شارقة-الفجر:

�لفن  ودعيييم  تعزيز  يف  �ملتخ�س�سة  �ملوؤ�س�سة  )فييين(،  نظمت 
�لإعالمي لالأطفال و�لنا�سئة، خميم فن-تا�ستك �لربيعي، 
�أفالم  �سناعة  يف  مف�سلة  فنّية  عمل  ور�ييسيية  ت�سمن  �ليييذي 

�إىل  �ملنت�سبات  ميين  فتاة   16 فيها،  �ييسييارك  �حلييركيية،  �إيييقيياف 
مفو�سية مر�سد�ت �ل�سارقة.

�مل�سرحيني  جمعية  قاعة  يف  �أقيمت  �لتي  �لور�سة  وتناولت 
بال�سارقة، مبادئ و�أ�سا�سيات �أفالم �إيقاف �حلركة و�لأ�ساليب 
�إطار و�حد  �لثابتة للممثلني يف  �للقطات  �ملتبعة يف جتميع 

�للقطات  ترتيب  و�أهييمييييية  متحركة،  �سور  لإنييتيياج  ودجمييهييا 
لتظهر حركة �ملمثلني متنا�سقة د�خل �لفيلم.

�لييقييا�ييسييمييي، مديرة  عييبييد�هلل  بيينييت  جييو�هيير  �ل�سيخة  وقييالييت 
�إىل عامل  مييدخيياًل  �لييور�ييسيية  هيييذه  ت�سكل  )فيييين(:  مييوؤ�ييسيي�ييسيية 
�ل�سينما، وو�سائل �لإعالم �ملرئية، حيث �أتاح �ملخيم للفتيات 
�إيييقيياف �حلركة،  �أفيييالم  �إنييتيياج  ميير�حييل  على  �لتعرف  فر�سة 
و�كت�ساب نظرة حقيقية حول هذه �لتقنية، �إذ جاءت �لور�سة 
�لفنون، وتعزيز  �لنوع من  �لفتيات على هذ�  بهدف تعريف 
�جلماعي  �لعمل  مبادئ  دعم  جانب  �إىل  �ملوهوبة،  �لطاقات 

و�لتعاون يف جمال �سناعة �لأفالم .
وقالت مرمي �ملعال، من�سق �لرب�مج و�لفعاليات يف موؤ�س�سة 
)فن(: يتيح خميم �لربيع فر�سة �أمام �لفتيات للتعامل مع 
بع�سهن �لبع�ض، وتوظيف مهار�تهن ومو�هبهن يف �سناعة 
�أفالم هادفة، حيث يتطلب هذ� �لنوع من �لفنون �لإبد�عية 
ذو  قّيم وجميل  ناجت  لتقدمي  و�لتعاون  �لتفاين  �لكثري من 

ر�سالة ومعنى .
ومل تقت�سر �لور�سة على تعليم �لفتيات تقنية توقف �حلركة، 
و�إمنا �أتاحت لهَن فر�سة �لنخر�ط يف جميع مر�حل �لإنتاج، 
�لفيلم،  بق�سة  للخروج  �لذهني  �لع�سف  جل�سات  من  بييدء�ً 
و�سياغة �لأحد�ث، و�لت�سوير، و�أخري�ً �لتحرير، مبا يف ذلك 

�ملو�سيقى وو�سع �لعناوين.
لي�سنفنَّ  �مليي�ييسيياركييات،  �لفتيات  بتكرمي  �لييور�ييسيية  و�ختتمت   
مهار�تهن،  تطوير  يف  �ملجتهد�ت  �ملنت�سبات  �سمن  بييذلييك 

وتعزيز قدر�تهن �لإبد�عية.
وتهدف �ملوؤ�س�سة �إىل تن�سئة و�إعد�د جيل و�عد من �لفنانني 
و�ل�سينمائيني �ملبدعني، و�لرتويج لالأعمال �لفنية و�لأفالم 
�لإمار�ت  و�لنا�سئة يف دولة  �لأطفال  �لتي ينتجها  �جلديدة 
�لدولية  و�ملييوؤمتيير�ت  �ل�سينمائية  �ملهرجانات  يف  وعر�سها 

�لأ�سمى  هدفها  لتحقيق  وت�سعى  �لييعييامل.  �أنييحيياء  جميع  يف 
�ملتمثل يف دعم وت�سجيع �ملو�هب من خالل هذه �ملهرجانات 
و�لدويل،  �ملحلي  �ل�سعيدين  �لعمل على  وور�ض  و�ملوؤمتر�ت 
�إ�سافة �إىل ت�سكيل �سبكة من �ل�سباب �ملوهوبني و�لو�عدين 

�لذين ميكنهم تبادل �لتجارب و�خلرب�ت على نطاق عاملي.



ميلك الفنان امل�سري علي احلجار �سوتًا عذبًا جنح من خالله 
يف حفر مكانة مميزة له يف وجدان اجلماهري يف العامل العربي 
عن  خالدة.  �ستظّل  درامية  اأعمال  و�سارات  اأغاين  موؤديًا  كله، 
رحيل تواأم روحه ال�ساعر الكبري �سيد حجاب، وراأيه يف برامج 

امل�سابقات وغريها من ق�سايا فنية، كان معه هذا احلوار:

داليا البحريي: توا�صل حت�صرياتها 
لـ )يوميات زوجة مفرو�صة - 3(

�لييبييحييريي �لتح�سري�ت  �مليي�ييسييرييية د�ليييييا  �لييفيينييانيية  تييو��ييسييل 
 - مفرو�سة  زوجيية  )يوميات  �جلديد  مب�سل�سلها  �خلا�سة 

�ملقبل.  �لرم�ساين  �ملو�سم  �سا�سة  على  عر�سه  �ملقرر   ،)3
�تييخييذو� قر�رهم  �لعمل  يينيياع  �إن �ييسُ قييالييت  �لييبييحييريي  د�ليييييا 
من  �ل�سابقني  �جلييز�أييين  جنيياح  بعد  ثييالييث  جييزء  بت�سوير 
ح�سده  �لييذي  �لنجاح  ميين  جانباً  �أن  �إىل  لفييتييًة  �مل�سل�سل، 
�لتي  �لق�سايا  من  �لعديد  يناق�ض  �أنييه  �إىل  يعود  �مل�سل�سل 
ت�سغل �لأ�سرة �مل�سرية بطريقة كوميدية، ويعد )يوميات 
�أول �مل�سل�سالت �لكوميدية �لتي  3( هو  زوجة مفرو�سة - 

بد�أ �لتح�سري �لفعلي لها.

كييوميييييدي، يف  �جتماعي  �إطيييار  �مل�سل�سل يف  �أحيييد�ث  وتيييدور 
حلقات منف�سلة - مت�سلة، حول �سحافية تعمل باجلريدة 

نف�سها �لتي يعمل بها زوجها، 
�حلياتية  مو�قفهما  ب�سبب  فييكييري  �ييسيير�ع  بينهما  وين�ساأ 
�ملختلفة �إىل جانب �لتباينات بني طبيعتي كل من �لرجل 

و�ملر�أة.
د�ليا  بينهم  �مل�سريني  �لنجوم  من  نخبة  بطولة  �مل�سل�سل 
�لبحريي، �سمري غامن، خالد �سرحان، �سريف باهر، �سيماء 
�أبييو د�ود ورجيياء �جليييد�وي، وهييو من تاأليف  �سيف، حممد 

�ل�سحافية �أماين �سرغام و�إخر�ج �أحمد نور.

فــن عــربـــي
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مك�صيم خليل الجئ يقيم يف فرن�صا
ي�سارك �ملمثل �ل�سوري مك�سيم خليل يف فيلم فرن�سي جديد يتمحور حول 
�لالجئني �ل�سوريني �لذين ��سطرو� �إىل مغادرة بالدهم و�لعي�ض يف بلد�ن 

�أخرى، ويج�ّسد فيه �سخ�سية لجئ �سوري يقيم يف فرن�سا.
�لفيلم، كونه  بامل�ساركة يف  �سعادته وفخره  �أعييرب خليل يف ت�سريح له عن 
يدعم ق�سية �لالجئني �ل�سوريني، وي�سيء على جو�نب مهمة يف حياتهم 

ومعاناتهم �مل�ستمرة.

تامر ح�صني واألبوم جديد 
يو��سل تامر ح�سني حت�سري�ت �ألبومه �جلديد �ملقرر طرحه خالل �لعام 

�جلاري مع �سركة )روتانا(، و�ختار �أربع �أغاٍن منه حتى �لآن.
�أو فرتة  �ملقبل  �لأ�سحى  عيد  خييالل  �لألييبييوم  طييرح  يتوقع  �مل�سري  �لنجم 
طريقة  على  �سي�سّورها  �لتي  �لأغيياين  �ختيار  تاأجيل  قييّرر  بينما  �ل�سيف، 

�لفيديو كليب �إىل حني �لنتهاء من �ختيار �لأغاين كافة.

لدي م�سروع كبري لو�سف م�سر من خالل الأغاين

علي احلجار: الفن ال يقّل اأهمية عن املدفع والدبابة
- حجاب �ساحب كلمات خالدة عا�ست بعد وفاته

�سيد  الكبري  ال�ساعر  رحيل  فيك  ترك  • ماذا 
حجاب الذي قّدمت معه اأعماًل كثرية؟

مئة  معه  قّدمت  �أنني  �أعتقد  كنت  كثري�ً.  �أفتقده   -
وجدتها  �سوياً  �أعمالنا  ح�سرت  عندما  ولكن  عمل، 
تتخطى �لي850 م�سروعاً مع ملحنني كثريين، من 
�أغنية يف م�سل�سل )�لأييييام( وحييده. ورمبا   70 بينها 
�لييتييي حّلنها �لعبقري  �لييقيياهييرة(  �أغيينييييية )هيينييا  كييانييت 
عمار �ل�سريعي �لأبرز يف هذ� �ملجال لأين �أغنيها من 

دون �لفرقة �ملو�سيقية. 
عموماً، �سيد حجاب �ساحب كلمات خالدة عا�ست بعد 

وفاته. 
�لييكييبييري عبد�لرحمن  �ليي�ييسيياعيير  �أييي�ييسيياً  قييبييلييه، غييادرنييا 
�لأبنودي �لذي قّدمت معه �أغاين وطنية كثرية تعّلق 

بها �جلمهور. �أفتقده �أي�ساً.

امل�سرية  الوطنية  الأغنية  و�سلت  اأين  • اإىل 
اللون  هذا  يف  نف�سك  ت�سنِّف  وكيف  راأي��ك،  يف 

الغنائي؟
دماء  �سخ  �إىل  �مل�سرية  �لوطنية  �لأغييياين  حتتاج   -
جديدة فيها من �ل�سعر�ء و�مللحنني. �سخ�سياً، لدي 
ميي�ييسييروع كييبييري لييو�ييسييف ميي�ييسيير ميين خيييالل �لأغيييياين، 
�سابقاً،  قّدمتها  �لتي  �لوطنية  �لأعمال  كرثة  ورغييم 
�أو مار�سيل  �إمييام  بال�سيخ  �أبييد�ً  �أقييارن نف�سي  فاإنني ل 
�سيا�سياً.  مطرباً  م�سنفاً  ل�ست  لأنني  مثاًل،  خليفة 
ُي�ساف �إىل ذلك �أن ثمة �أجياًل جديدة تقّدم �لأغاين 

�لوطنية على طريقتها.

ياأخذ  ال�سباب  املطربني  جيل  اأن  ترى  هل   •
حقه على ح�ساب اأجيال اأخرى كجيلكم الذي 

يرى البع�س اأنه ُظلم مبكرًا؟
- لكل زمن جيله. �أرى �أن كاًل من �سريين عبد�لوهاب 
و�آميييييال ميياهيير و�ييسييابيير �لييربيياعييي وو�ئيييييل جيي�ييسييار من 

�لأ�سو�ت �جليدة �ملتميزة، 
وي�ستحقون ما و�سلو� �إليه. 

عموماً،  �لعربي  �أو  �مل�سري،  �ملييطييرب  لالأ�سف،  لكن 
ُي�سحب �لب�ساط من حتت  عندما يكرب 

قدميه. 

�سخ�سياً، لدي قناعة باأن كل �مرٍئ يح�سل على حقه 
كاماًل من �هلل �لذي ل يظلم �أحد�ً، فمن مل يح�سل 
على مال ح�سد حب �لنا�ض و�حرت�مهم، وثروة �لفن 
�ملقابل من نالو� جمد�ً  �لتاريخ. ثمة يف  �ستخلده يف 

�لتاريخ  لكن  و�سهرة، 
ولن  �سين�ساهم 

لهم  يييكييون 
وجيييييييييييييييود 

بييييييعييييييد 

رحيلهم.

اأخ���رى  اأم����ور  اإىل  ال��ف��ن��ان  ي��ح��ت��اج  ه��ل   •
غ���ري م��وه��ب��ت��ه ك���ي ي��ن��ج��ح وي��ح��اف��ظ على 

ا�ستمراريته؟
�لييفيينييان يف عمله.  ت�ساعد  �أخيييرى  �أميييور  فييعيياًل  - ثمة 
�أملك ما ي�سمى  ول  �إد�ريييياً  بيياأن عقلي لي�ض  �أعييرتف 

)�لذكاء �لجتماعي(، 
ول عقلية �إد�رية تدير م�سروعي �لفني. كنت �أمتنى 

�أن تدعمني موؤ�س�سة كربى ملو��سلة عملي.

لغناء  مر�سحًا  كنت  اأنك  عن  اأنباء  ترددت   •
ب��دًل من  م��ع حممد منري  دوي��ت��و )ال��ق��اه��رة( 
هذا  حقيقة  م��ا  دي����اب.  ع��م��رو  )ال��ه�����س��ب��ة( 

الكالم؟
- كان ثمة �تفاق قدمي بيني وبني منري على �إطالق 
�أو  ��سمها  نحّدد  مل  م�سرتكة  �أغنية 
كييلييميياتييهييا، ذليييك بييعييدمييا غيينييى كل 
ميينييا �أغيييياين خييا�ييسيية بييالآخيير يف 
عليه،  بييينييياء  و�حيييييييدة.  حييفييليية 
م�سرتك،  �ألبوم  طرح  قررنا 

ومل نختلف على �أي �أمر.
 ولكّن منري�ً قّرر �أن يغني 
لالألبوم  وجيييه  �أول  هييو 
�لوجه  �أنييا  �أغني  فيما 

�لثاين، 
رف�سته  �أمييييييير  وهييييييو 
ل  �أف�سِّ كنت  لأنيينييي 
وبينه  بيني  �مليييزج 
�لأحليييييييييييييييييييييان  يف 

و�لكلمات. 
ذلك  بعد  �تفقنا 
عييييييلييييييى �ليييييييعيييييييودة 
�ليييتيييجيييربييية،  �إىل 
غياب  بيييعيييد  وليييكييين 
بع�ساً  بييعيي�ييسيينييا  عييين 
لييفييرتة طييويييليية، عاودت 
فوجدته  بييييه  �لتيييي�ييييسييييال 
يييوؤكييد �أنيييه يف �ييسييدد �إطالق 

دويتو مع عمرو دياب، فتاأّجل م�سروعنا.

بالفن  تهتّم  امل�سرية  الدولة  اأن  ترى  هل   •
وتدعمه؟

- لييالأ�ييسييف، يييرى ميي�ييسييوؤولييون كييثييريون �أن �لييفيين �أمر 
�ملدفع  �أهمية عن  �أنييه ل يقّل  تافه، وهييم ل يدركون 
تبقى م�سر  �لفنانني كي  دعييم  لييذ� يجب  و�لييدبييابيية. 

على حق )هوليوود �ل�سرق(،
 كما هو معروف عنها.

�أن نن�سى  �لييدوليية، ل ميكن  عيين جييهييود  بييعيييييد�ً   لكن 
يف  تدّخلت  م�سر  يف  م�ستوى  �أعييلييى  على  قييييياد�ت  �أن 
وعبد  كلثوم  �أم  بني  خالف  حدث  عندما  �ل�ستينيات 
�حلليم حافظ، لأنها كانت متلك �لوعي �لكبري باأن 

�لفن �سناعة تتكّلم عن دول.

واكت�ساف  امل�سابقات  ب��رام��ج  ت��رى  كيف   •
املواهب الفنية؟

- ميين خيييالل هيييذه �ليييرب�ميييج، بيييات بيياإمييكييان �مل�ستمع 
�لرديء،  �لأ�ييسييو�ت عيين  �أن يفرز �جليد ميين  �لييعييادي 
و�سار �حلكم على �ملو�هب �لفنية و�لأ�سو�ت �جليدة 

يتحّقق ب�سهولة �سديدة.

هذه  هاجموا  كثريين  ك��ب��ارًا  جنومًا  لكّن   •
الربامج. ما راأيك؟

- ل �أحد ينكر �أن �لغر�ض من غالبية هذه �لرب�مج 
�ل�ستفادة �ملادية.

بني  يختار  �أن  من  �مل�ستمع  مّكنت  �ملقابل،  يف  لكنها   
�لييي�يييسيييوت �جليييييييد و�لييييقييييوي وبييييني �لييي�يييسيييوت �ليييييرديء 

و�ل�سعيف.

الكرمي  امل�سحف  راهنا  ت�سجل  انك  �سمعنا   •
كامال ب�سوتك..

�لييقيير�آنييييية مرتلة  �ليي�ييسييور  بيييد�أت ت�سجيل عييدد ميين   -
كامال  �لييقيير�ن  ت�سجيل  ��ستكمل  �ن  على  ب�سوتي.. 
خييالل �لييفييرتة �لييقييادميية، و�أحيييب �ن �و�ييسييح �نيينييي لن 
�ساحتفظ  بل  �ل�سو�ق،   للبيع يف  �لت�سجيالت  �طرح 
�لكثري  ثناء  رغم  و�أ�سدقائي،  ولأ�سرتي  لنف�سي  بها 
و�عترب هذه �خلطوة  �د�ئييي،  قوة  على �سوتي وعلى 

م�سروعا �سخ�سيا �رجو من ور�ئه �خلري فح�سب..
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ال�صمنة لدى الزوجني تقلل 
فر�ض حدوث االإجناب

�لزوجني  �إن  �ملتحدة:  بالوليات  لل�سحة  �لوطنى  �ملعهد  من  باحثون  قال 
مقارنة  طييفييل،  �إجنييياب  فييى  �سعوبة  يييجييد�ن  �ل�سمنة  ميين  يعانيان  �لييلييذييين 
�ل�سعوبة  �إن  �لباحثون:  قييال  كما  �سحى،  بييوزن  يتمتعون  �لذين  بيييالأزو�ج 
�أحد  �أن يعانى  �أكرث من  �ل�سمنة  تييزد�د عندما يكون �لزوجان يعانيان من 

.NBC News لزوجني من �ل�سمنة، وذلك وفقا ملا ن�سره موقع�
وقالت در��سة �سابقة ن�سرت فى دورية �لتكاثر �لب�سرى: �إن �ملر�أة �لتى تعاين 
من زيادة �أو نق�سان مفرط يف �لدهون جتد �سعوبة فى �إجناب طفل، بينما 
�أقييوى على جعل  تاأثري  لها  �لزوجني  �سمنة  �أن  �لدر��سة  نتائج هذه  �أكييدت 

عملية �حلمل �أ�سعب.

االأغذية املف�صل تناولها يوميا
يقوم مخ �لإن�سان بحل م�سائل �ختيار �ملو�د �لغذ�ئية �ملطلوب تناولها مر�ت 

عديدة طيلة كل يوم.
ولكن يعتقد �لعلماء �أن من �ل�سروري �أن تبقى بع�ض هذه �ملو�د �لغذ�ئية 
و�ملقبالت  �لوجبات  تنوع  ميين  �لييرغييم  على  �ليومية  �لإنيي�ييسييان  وجييبييات  بييني 
�لأ�سو�ق  من  �ليوم  �لعادي  �مل�ستهلك  وي�سرتيها  يح�سرها  �أن  ميكن  �لتي 

و�ملحالت �لتجارية.
في�سعى �جلميع عادة �أن يكون طعامهم متنوعا. وقد �أظهرت در��سة �أجر�ها 
باحثون من جامعة كورنيل �لأمريكية �أن �لإن�سان يتخذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة 
مرة   200 من  �أكييرث  كمية  وبيياأي  �سي�سرتيه  و�أييين  و�سي�سربه  �سياأكله  مبا 

يوميا يف �ملتو�سط.
�لييرغييم ميين ن�سح  بيياأن بع�ض �لأغييذييية، على  و�ييسييرح �لعلماء �لأمييريييكيييييون 
�ملخت�سني يف �حلمية بتناول �أطعمة متنوعة، يجب �أن تدخل �سمن وجبات 

�لإن�سان �ليومية حتى ولو بد� ذلك �سيئا ممال.
فاأ�سارو� �إىل �أن ع�سيدة من حبوب �ل�سوفان ولي�ض من رقائقه تعترب من 
�أن�سب �أنو�ع �لطعام عند �لفطور، وهي كذلك حتى للطعام ظهر� �أو م�ساء. 
تقدير  خري  �ل�سوفان  حبوب  من  �لفائدة  تقدير  �ملبالغة  قبيل  من  فلي�ض 
لأنها حتتوي على معادن �سغرية مفيدة جد� ل�سحة �لإن�سان، منها مثال 
�ملغنيزيوم و�لف�سفور �لكل�سيوم و�لزنك و�ل�سلينيوم و�لفيتامينات من فئة 
B وغريها. ول تعترب هذه �لع�سيدة مثابة طعام ينا�سب من يتمتع ب�سحة 
جيدة وح�سب، بل هي ت�سلح �أي�سا ملن يعاين من فقر �لدم و�لوزن �لز�ئد 

وم�سكالت يف م�سالك �ملعدة و�لأمعاء ومن �سعف يف ن�ساط �لقلب.
ويعتقد �لباحثون �أن �لبي�ض طعام �آخر ي�سلح للتناول �ليومي لأن �لدر��سات 
�لأخرية نفت �لعتبار�ت �ل�سابقة حول �حتو�ئه للكول�سرتول بكميات ز�ئدة. 
باللياقة  �لحتفاظ  يوؤمن  ب�سكل منتظم  �لبي�ض  تناول  �أن  �لعلماء  ويوؤكد 

�لبدنية وتقوية �ل�سحة و�لذ�كرة و�لقدر�ت �لعقلية.
كما ��ستنتج �لعلماء �لأمريكيون �أن من �ل�سروري �إدخال م�ستقات �حلليب 
�حليياميي�ييسيية يف وجييبييات �لإنيي�ييسييان �ليييييومييييية لأنييهييا حتييتييوي عييلييى �لكل�سيوم 
و�ل�سو�ئب �لبيولوجية �لن�سيطة وتت�سمن م�ستنبتات جمهرية حية. ولهذ� 
توؤثر  لأنها  �ليوم  طيلة  �لييزبييادي  مثل  �للنب  م�ستقات  تناول  �لأف�سل  من 

�إيجابيا على عمليات �له�سم وتقوي �ملناعة.

اإذا فتحت فمه لأكرث من  ما هو احليوان الذي ميوت 
دقيقة حيث اأنه ل يتنف�س وفمه مفتوح؟

- �ل�سفدع.
َلت راأ�س احلية عن ج�سمها فبعد كم من الوقت  اإذا ُف�سِ

يتوقف قلبها عن النب�س؟
- )24( �سياعية.

ح�سرة اأم )44( كم رجاًل لها؟
�لإجابة: )40 ( رجاًل + قرنيا ��ست�سعار + ذيل مزدوج ..

كم عدد فقرات العمود الفقرى لالأفعى؟
-ل يوجد عمود فقرى لالأفعى.

اإذا فقد �سخ�س اإحدى عينيه فكم يفقد من اإجماىل 
قوة ب�سره؟

-�خُليمي�ض.
اأيهما اأكرب حجًما الرئة اليمنى اأم الي�سرى؟

- �ليرئيية �ليييمينيى.

بها  تييدور  �لتي  �ل�سرعة  ب�سبب  وذلييك  ثانية  و8  دقائق   7 من  �أكييرث  ي�ستمر  ل  �لك�سوف  �أن  تعلم  هل   •
�لأر�ض حول �ل�سم�ض 

حو�يل  و�سعت  ما  "ب" �إذ�  فيتامني  من  حمتو�ها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  �حلليب  زجاجة  �أن  تعلم  • هل 
�ساعتني يف �سوء �لنهار

�ل�ساخن �ملاء  من  �أخف  هو  �لبارد  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 
�إليه هذه �لر�ئحة لدى ت�سفيته وتخزينه  ، ولكن ت�ساف  �أن �لغاز يف طبيعته غاز ل ر�ئحة له  • هل تعلم 

من �أجل عامل �لأمان و�حلماية لالنتباه �إليه
• هل تعلم �أن �سور �ل�سني �لعظيم هو و�حد من �لأ�سياء �لقليلة �لتي �سنعها �لإن�سان و�لتي ميكن روؤيتها 

من على �سطح �لقمر
م  400 من  �أكرث  �لبحر  مياه  يتخلل  ل  �ل�سم�ض  �سوء  �أن  تعلم  • هل 

و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  �لكوكب  هذ�  جعلت  لو  �نك  بحيث  جد�  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  �أن  تعلم  هل   •
لطفا على �سطحه

�جلر�فيت  من  م�سنوع  �لر�سا�ض  قلم  �أن  تعلم  • هل 

جحا احلكيم

فاطمة غريب نا�رص
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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رو�شة حميد البادي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الرمي �شالح املنعي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رو�شة احمد البل��شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

 الفطر واجلهاز املناعي

وجدت در��سة �أجريت علي �لفئر�ن ون�سرت يف �جلمعية �لأمريكية للتغذية،  �أن 
نوع �لفطر �لأبي�ض يعمل علي تعزيز وظائف �جلهاز �ملناعي ، من خالل �إنتاج 
�لربوتينات �مل�سادة للفريو�سات و �لتي تطلقها للخاليا حلماية �أن�سجة �جل�سم 
يعزز من ن�سوج  �جلهاز  �مل�سروم  �أن  �أجريت يف وقت لحييق   در��سة  و�أظهرت   .
�ملناعي من خالل �خلاليا �جلذعية يف �لنخاع �لعظمي . ووفقٌا ملا قاله �لباحثني 

، �أنها ت�ساعد علي تقوية �جلهاز �ملناعي مما يوؤدي �إيل  مكافحة �ملكروبات .

  �ل�سدفية مر�ض جلدي ُي�سيب �لكثري من �لأ�سخا�ض، ويعاين 
خمتلف  على  حمر�ء  جلدية  بقع  ظهور  من  بال�سدفية  �مل�ساب 

�أنحاء �جل�سم، هذه �لبقع �جللدية ت�سبب �أي�ساً �حلكة و�لأمل.
�ملر�هم  با�ستخد�م  �ل�سدفية  �أعيير��ييض  ميين  �لتخفيف  وميييكيين 
�أن  �إىل  تو�سلت  �حلديثة  �لدر��سات  �أن  كما  �ملختلفة،  و�لأدويييية 
�لتقليل من م�سكلة �ل�سدفية ب�سكل  �لنظام �لغذ�ئي ي�ساعد يف 
فعال جد�ً. وين�سح �خلرب�ء بقائمة من �لأطعمة �لتي ت�ساعد يف 

عالج مر�ض �ل�سدفية على �لنحو �لتايل:
- �لأ�يييسيييمييياك: حتييتييوي �لأ�يييسيييمييياك عييلييى كييمييييية عييالييييية مييين مادة 
�أن  ومبييا  �جل�سم،  �لتهابات  عييالج  على  تعمل  �لتي   3 �لأوميييييجييا 
مر�ض �ل�سدفية يح�سل ب�سبب �للتهابات باجل�سم؛ هذ� يعني 

�أن �لأوميجا 3 تعمل على عالج �ل�سدفية.

- �خل�سار: �لإكثار من تناول �خل�سار ي�ساعد يف �لتخفيف من 
ُين�سح  �لييتييي  �خل�سر  �أكيييرث  وميين  �ملييزعييجيية.  �ل�سدفية  �أعيير��ييض 

بتناولها �جلزر، و�لبطاطا �حللوة، و�لربوكويل، و�ل�سبانخ.
- �للحوم: يجب على �ملري�ض �لذي يعاين من �ل�سدفية �لرتكيز 
�لدجاج،  �ل�سحية،  كاللحوم  بييالييدهييون  �لقليلة  �لأطييعييميية  على 

و�حلب�ض هي من �أف�سل �أنو�ع �للحوم ملر�سى �ل�سدفية.
وهي  �لغذ�ئية،  بالألياف  جييد�ً  مليئة  �لبقوليات  �لبقوليات:   -
حتييتييوي عييلييى ميييو�د غييذ�ئييييية تقلل ميين �حييميير�ر �جلييلييد و�حلكة 

�لناجتة عن �ل�سدفية.
- �لفو�كه: حتتوي �لفو�كه على مو�د �سحية م�سادة لالأك�سدة 
�أف�سل..  بحال  وت�سعرك  �ل�سدفية،  �أعيير��ييض  حت�سني  يف  تعمل 

حاول �لإكثار من تناولها قدر �مل�ستطاع.

ال�صدفية التهاب  عالج  يف  ت�صاعد  اأطعمة   5

النادل يقدم لأحد الزبائن طبقًا من املعكرونة واحل�سرات! يف مطعم "رامني ناغي" بطوكيو. )رويرتز(

قرر جحا �ن يكون حكيما عليما وقا�سيا فا�سال وجالد� �ي�سا لذلك �خذت زوجته على عاتقها �ن ت�ساعده و�ن 
جتعل �سيته يلف ويدور يف �لبالد يف من �سرقها لغربها.. وما �در�كم من هي زوجة جحا �نها �م ل�سانني و�ساحبة 
�لعقلني �لتي تتكلم وتفكر بعقل �مر�أتني، لذلك تخرج منذ �ل�سباح �لباكر �إىل نبع �ملاء بنف�سها لتح�سره مع 
�سديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. و�ي�سا يف جمال �لن�ساء ت�سمع وحتكي، �ما عن �سطح بيتها فحدث ول حرج 
فان عيناها تاأتيان بالبعيد و�أذنيها تلتقطان �لكلمات �لطائرة عرب �لنو�فذ، كما �ن لها رقبة مثل �لفنار يدور يف 

كل �جتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
ور�أ�سه لتح�سيها ثم يحدثها ثم  �آذ�نييه  لها  كانت حتكي جلحا كل �سغرية وكبرية وهو يحفظ وي�سم.. مينح 
يخرج ليجل�ض يف �ملجل�ض يف �مل�سجد م�سبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�سة �سريعة 
عندما جاء �حلاج ��سماعيل لي�سلم عليه فقال جحا وهو ينظر �ليه متفكر� �أرى �حدهم يف �لبيت ينتظرك ��سرع 
فاأنت على �سفر ثم خف�ض نظره وتظاهر بالت�سبيح، فخرج �حلاج ��سماعيل ليقول للنا�ض �سبحان �هلل بالفعل �ن 
هناك من ينتظرين ونحن على �سفر، ثم جاء له رجال يدعى علي ف�سلم عليه وجل�ض.. نظر �ليه جحا ثم قال 
�آه-�آه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �سيئا ل حق لك فيه، فقام علي و�سرخ ح�سنا ل تغ�سب يا مولنا 
جحا �ساأعيد �لديك �إىل �ساحبه و�ذ طار مرة �خرى وجاء عندي �ساأعيده �أق�سم �أن �أعيده لكن ل تغ�سب مني 

يا مولي جحا. 
مند ذلك �ليوم مولنا جحا ل يكف عن �لكالم و�لكت�سافات و�لتنبوؤ�ت و�لف�سل يف ذلك يرجع لوكالة �لنباء 
�خلا�سة به وهي �أم ل�سانني �لتي ت�سع �آذناها على �لبو�ب وتر�سل عيونها يف كل مكان ول ت�سرفهما قبل �ن 

يعود� بالخبار.


