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تاأثري خميف للإهمال على دماغ الأطفال

للأطفال  تك�سا�س  م�ست�سفى  م��ن  ب��ري  ب��رو���س  الربوفي�سور  ج��رى 
فح�سا وم�سحا لدماغي طفلني من نف�س العمر، ملعرفة كيف ميكن 

لطفولة �سيئة اأن توؤثر على دماغ ال�سباب.
الطفلني  ف��اإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  ووف��ق 
الآخر  عانى  فيما  عا�س طفولة جيدة،  اأحدهما  العمر،  نف�س  يبلغان 

من الإهمال.
م�ست�سفى  النف�سي يف  الطب  رئي�س  برو�س بري،  الربوفي�سور  وقال 
مرحلة  خ��لل  الإه��م��ال  اأن  اأظ��ه��ر  الفح�س  اإن  ل��لأط��ف��ال،  تك�سا�س 

الطفولة يوؤثر على هيكل الدماغ.
والإهمال  احلرمان  من  عانى  الذي  الطفل  اأن  الربوفي�سور  واأو�سح 
مي��ل��ك دم��اغ��ا ���س��غ��را م��ق��ارن��ة م��ع ال��ط��ف��ل ال���ذي مل ي��ع��اين م��ن اأية 

م�ساكل خلل مرحلة الطفولة.
وتابع "هذه ال�سور تو�سح الأثر ال�سلبي للإهمال على الدماغ".

وي��ق��ول امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال��ع��ن��ف اإن ه��ن��اك اأك���ر من 
�سوء  من  احلماية  اإىل  باحلاجة  املتحدة  اململكة  يف  طفل   58000
على  الع��ت��داءات  اأن  تقارير  ذك��رت  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ويف  املعاملة. 

الأطفال ت�سمل 702 مليون طفل.

اأف�ضل وجبة اإفطار ملحاربة الكتئاب
اإح���دى م��راح��ل ح��ي��ات��ه، وه��ي حالة  ي��ج��رب الكثر منا الك��ت��ئ��اب يف 
والنطوائية  احل���زن  م��ن  ب��ح��ال��ة  الإن�����س��ان  ت�سيب  �سلبية  ���س��ع��وري��ة 

واللمبالة مبا يحدث من حولنا.
اإل اأن جمموعة من العلماء ك�سفوا موؤخًرا عن اأف�سل وجبة ت�ساعدك 

على حماربة الكتئاب.
يعانون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  الربيطانية،  م��رور  �سحيفة  وذك��رت 
علجهم  فاإن  وبالتايل  مر�سى،  يعتربون  ل  النف�سية  الأمرا�س  من 
يكمن يف الرتكيز على م�ساعدة اأنف�سهم بدًل من احل�سول عليها من 

الأطباء.
وعلى الرغم من �سرورة ا�ست�سارة الطبيب اأو الأ�سدقاء واأحد افراد 
العائلة عندما يعاين �سخ�س ما من مر�س نف�سي، اإل اأن هناك طرقاً 

اأخرى ميكننا ا�ستخدامها باأنف�سنا للم�ساعدة على حت�سني احلالة.
اأن  ال��ط��ب بجامعة ه��ارف��ارد  ِق��ب��ل كلية  اأُج��ري��ت م��ن  وك�سفت درا���س��ة 
ممار�سة التمارين الريا�سية والنظام الغذائي لهما تاأثر كبر على 

ال�سحة النف�سية.
املغذية  امل��واد  اإذا مل نح�سل على  برونيتي:  الدكتورة ميلي�سا  وقالت 
ناقلتنا  لتكوين  ال��لزم��ة  الغذائية  العنا�سر  منلك  فلن  املطلوبة، 

الع�سبية اأو تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم اأو الهرمونات.
ول توجد قاعدة حمددة بالن�سبة للطعام، ولكن من ال�سروري تناول 
والأحما�س   ،B فيتامني   ،3 اأوميغا  من  العالية  الن�سب  ذو  الطعام 
الأمينية، واملعادن مبا يف ذلك الزنك واحلديد. وك�سفت درا�سة اأخرى 
اأن حمية البحر املتو�سط تخفف من خطر الإ�سابة بالكتئاب، كما اأن 

زيت الزيتون واخل�سروات الورقية مليئة باملواد املغذية.

الطريقة ال�ضحيحة لإعداد ال�ضاي
لكل ع�ساق ال�ساي وحمبيه يحتوي ال�ساي على الكثر من م�سادات 
الك�سدة وجمموعة من املكونات الخرى املفيدة والتي قد تف�سد او 

ت�سيع قيمتها نتيجة للتح�سر اخلاطئ لل�ساي.
ويوجد اربع اأنواع من ال�ساي هي ال�ساي الخ�سر وال�سود والبي�س 

والورجن.
يجب غلي املاء بابريق ال�ساي واطفاء النار عليه بعد غليه، ومن ثم 
و�سع القليل من ال�ساي يف البريق وتركه ملدة 10 دقائق للح�سول 

على املواد ال�سحية من ال�ساي.
يجب عدم تركي ال�ساي يغلي لكي ل تخرج املواد امل�سرة للج�سم .

الكمية التقريبية ل�سرب ال�ساي يوميا هي كوبني اىل ثلث، ويف�سل 
�سرب ال�ساي قبل ال�ساعة اخلام�سة.
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اعرف �ضخ�ضيتك من �ضكل خطك
لطاملا كان اخلط مثار اهتمام الكثرين، ويبدو جلياً اأن كتابة اليد تختلف 
من �سخ�س اإىل اآخر ب�سكل كبر، وهنا بع�س ال�سفات ال�سخ�سية املرتبطة 

.Reader's Digest ب�سكل اخلط، بح�سب موقع
ما هو حجم حروفك؟

مييلون  الذين  فالأ�سخا�س  اآخ��ر،  اإىل  �سخ�س  من  الكلمات  حجم  يختلف 
احلروف  يف�سلون  الذين  اأم��ا  بالود،  يت�سمون  كبرة  بحروف  الكتابة  اإىل 
الكلمات  ح��ج��م  ح��ني  يف  والن���ط���واء،  اخل��ج��ل،  عليهم  فيطغى  ال�����س��غ��رة 

املتو�سطة يرمز اإىل القدرة على الرتكيز.
كم حجم الفراغ الذي ترتكه بني الكلمات؟

النا�س الذين يرتكون فراغات كبرة بني كلمة واأخرى يت�سمون باحلرية 
وال�ستقلل، بينما الذين يكب�سون الكلمات مع بع�سها يحبون ال�سراكة مع 

الآخرين.
هل توقيعك وا�سح؟

غر  التوقيع  بينما  وال��راح��ة،  الثقة  على  دليل  واملقروء  الوا�سح  التوقيع 
الوا�سح يدل على �سخ�سية خا�سة و�سعبة القراءة.

خط مدبب اأم مدور؟
املدببة تدل  �سكل احل��روف قد يتحدث عن �سخ�سيتك كذلك، فاحلروف 
على �سخ�س ذكي، ورمبا ي�سمر بع�س العدوانية، اأما احلروف املدورة بدون 

زوايا حادة ت�سر اإىل الإبداع والقدرات الفنية.
هل تكتب ب�سرعة؟

حتب  ول  ال�سرب  ن��اف��دة  �سخ�سية  على  ي��دل  فهذا  ب�سرعة  تكتب  كنت  اإذا 
اإ�ساعة الوقت، اأما ال�سخ�س الذي ياأخذ وقته يف كتابة الكلمات فهو يت�سم 

بالعتماد على الذات واملنهجية.
خط مائل؟

اإذا كان �سكُل اجلمل مائًل وغر م�ستقيم، فهذا ي�سر اإىل احتمال الكذب.

توقيف امراأة لقيادتها 
ح�ضان يف حالة �ضكر

فلوريدا يف جنوب  ولي��ة  �سرطة  اوقفت 
�سرق الوليات املتحدة، امراأة خم�سينية 
امتطت ح�سانا للتنقل يف ال�سارع وهي يف 

حالة �سكر.
"قيادة ح�سان  ب��رن  بتهمة  واقفت دون��ا 
او�سح  م��ا  الكحول" ع��ل��ى  ت��اأث��ر  حت��ت 
و�سط  يف  ب��ول��ك  منطقة  ���س��ري��ف  مكتب 

فلوريدا جنوب �سرق الوليات املتحدة.
لأنها  احل��ي��وان  ب��اإه��م��ال  كذلك  واتهمت 
مل حتم احل�سان كما يجب عندما كانت 
واج��ه احل�سان  وق��د  ال�سارع.  متطيه يف 

تاليا خطر النفوق او التعر�س لإ�سابة.
بلغ  اث��ر  تدخلت  التي  ال�سرطة  وقالت 
امل��ارة، ان رائحة الكحول كانت  من احد 
امل�������راأة اخل��م�����س��ي��ن��ي��ة عندما  ت���ف���وح م���ن 

و�سعت يف احلب�س على ذمة التحقيق.
واو�سح ال�سريف غرايدي جاد "مل تكن 
ال�سيدة برن يف حالة ت�سمح لها بالتواجد 
ال�سارع. فهي عر�ست نف�سها للخطر  يف 
ال�سخا�س  وك���ل  احل�����س��ان  ع���ن  ف�����س��ل 
ي�سهد  ال��ذي  الطريق  على  كانوا  الذين 

حركة كبرة عادة".

من املت�ضبب يف 
الطلق الرجل 

اأم املراأة؟
جديدة،  ع��ل��م��ي��ة  درا�����س����ة  ك�����س��ف��ت 
 Phys.org م����وق����ع  ن�������س���ره���ا 
اأكر  الن�ساء  اأن  عن  الإل��ك��رتوين، 
حيث  ال��رج��ال،  من  للطلق  طلباً 
الدرا�سة  ب��ح�����س��ب  امل�������راأة  ت��ط��ل��ب 
ال������ط������لق اأك����������ر مب�����رت�����ني من 

الرجال.
جامعة  م�����ن  ع����ل����م����اء  وت����و�����س����ل 
مي�سيغان الأمريكية، اإىل الأ�سباب 
ال����ت����ي ت����دف����ع ل���ل���ط���لق ب����ني كل 
اأنها  وج��������دوا  ح���ي���ث  اجل���ن�������س���ني، 
خمتلفة للمراأة عما هي عليه لدى 
ال��رج��ل. واأظ��ه��رت ال��درا���س��ة، التي 
اأجريت على 355 زوًجا على مدى 
فيها  الأ�سئلة  وتركزت  عاًما،   16
الزوجية  العلقة  يف  التوتر  على 
الأزواج  اأن  امل��ت��ب��ادل��ة،  والإه���ان���ات 
للنف�سال،  ا�ستعداًدا  اأك��ر  كانوا 

يف تلك العوامل.
ويف �سياق مت�سل، ك�سفت الدرا�سة 
اللطيف،  اجل���ن�������س  مم���ث���لت  اأن 
اأك��ر من  ال��ط��لق مرتني  يطلنب 
ممثلي اجل��ن�����س اخل�����س��ن، وه���و ما 
ي�سهمون  ال���رج���ال  اأن  اإىل  ي�����س��ر 
تطوير  يف  ك�������اف  غ������ر  ب�������س���ك���ل 
ال��زوج��ي��ة، ول يريدون  ال��ع��لق��ات 
الدرا�سة،  وبينت  �سلوكهم.  تغير 
الزوجية،  ال��ع��لق��ة  ب��داي��ة  يف  اأن���ه 
متيل الن�ساء اإىل جتربة املزيد من 
ال���رج���ال، ول��ك��ن م��ع م���رور الوقت 
يف  تدريجية  زي���ادة  العلماء  �سجل 
الأزواج  ب���ني  ال���س��ت��ي��اء  م�����س��ت��وى 

الرجال.
من  بيانات  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
للزواج،  الأوىل  ال�سنوات  م�سروع 
اإذ كان   ،1986 ال��ذي ب��داأ يف ع��ام 
البالغ عددهم  الأزواج  ن�سف  نحو 
الأبي�س  العرق  من  زوًج��ا   355
والن�سف الآخرمن العرق الأ�سود، 
الأزواج  م�����ع  امل����ق����اب����لت  ومت������ت 
من  الأوىل  الأرب����ع����ة  ال�����س��ه��ور  يف 
القائمني  ����س���وؤال  وح���ني  ال������زواج. 
الأزواج  تهيج  ع��ن  ال��درا���س��ة  ع��ل��ى 
�سعورهم  وم����دى  ا���س��ت��ي��ائ��ه��م،  اأو 
الزوجية،  اخل��لف��ات  من  بالتوتر 
ي��ت��زاي��د بني  ال��ت��وت��ر ك��ان  اأن  ظهر 
احلياة  عمر  ازداد  كلما  ال��زوج��ات 
الأزواج  اأب���ل���غ  ح���ني  يف  ال���زوج���ي���ة، 
م�ستويات  انخفا�س  ع��ن  ال��رج��ال 
ال��ت��وت��ر م��ع م���رور ال��وق��ت. وقالت 
فريق  تراأ�ست  التي  برديت،  كرا 
الأبحاث الذي قام بهذه الدرا�سة: 
توقعات  الن�ساء  ل��دى  ي��ك��ون  رمب��ا 
اأك����ر واق��ع��ي��ة وم��و���س��وع��ي��ة فيما 
اأن الأزواج  يتعلق بالزواج، يف حني 
�سفة  اإ�سفاء  اإىل  مييلون  الرجال 
يف  الزوجية  املوؤ�س�سة  على  الكمال 

البداية.

التدخني ال�ضلبي 
يهدد رئات الأطفال

ال�سحي  ال����ت����اأم����ني  ه���ي���ئ���ة  ق����ال����ت 
ال�سلبي  ال��ت��دخ��ني  اإن  ل��ل��ت��ج��اري��ني 
ب���اأم���را����س اجلهاز  ي��ه��دد الأط���ف���ال 
امل�ستمر  ال�����س��ع��ال  م��ث��ل  ال��ت��ن��ف�����س��ي، 
والربو  ال��ه��وائ��ي��ة  ال�سعب  وال��ت��ه��اب 

وتاأخر منو الرئة. 
بالتهاب  الإ�سابة  يف  ال�سبب  اأن  كما 
اأو اللتهاب الرئوي  الأذن الو�سطى 
اأن  الب�سيطة ميكن  ال��ربد  بعد نزلة 

يرجع اإىل التدخني ال�سلبي. 
واأو���س��ح اخل��رباء الأمل��ان اأن العلماء 
تو�سلوا اإىل اأن اأطفال الأ�سر املدخنة 
ي�ستن�سقون مواد �سارة كما لو كانوا 
قد قاموا بتدخني نحو 80 �سيجارة 

يف العام. 
ينبغي  امل���خ���اط���ر  ه�����ذه  ول���ت���ج���ن���ب 
اأمام  التدخني  ع��دم  الوالدين  على 

اأطفالهم، خا�سة ال�سغار منهم. 

اأّوًل، تزامناً مع اإزدياد متطلبات احلياة اليومية واإختلف 
معايرها، بات �سعي العائلة ملدخول مادي اإ�سايف اأ�سا�سياً 
الن�ساء  �سريحة من  ترّبر  ل�سمان حياة كرمية. من هنا 

العاملت خيارهن عرب ربطه باأ�سباب مادّية.
ال��ن�����س��اء بحّق  ال��ع��دي��د م��ن  ال�����زواج  ب��ع��د  ث��ان��ي��اً، تتم�ّسك 
العلمي. وي�سّكل  �سهن  العمل خ�سو�ساً يف ميادين تخ�سّ
العمل هنا بالن�سبة لتلك الن�ساء فر�سة لإثبات قدراتهّن 
لتحقيق  تتفّوت  ل  فر�سة  اإعتباره  مع  واملهنّية  الفكرّية 

الأهداف والطموحات التي لطاملا �سعني اإليها.
ما اأ�سباب اإنزعاج الرجل من عمل زوجته؟

املتزّوجة،  امل��راأة  الرجال يف مواقفهم حول عمل  يختلف 
اإّل اأّنه يربز ت�سجيل معظمهم لبع�س امللحظات يف هذا 

ال�سياق، يجوز ترجمتها يف النقاط التالية:
بالنزعة  حتتفظ  الرجال  من  كبرة  ن�سبة  زالت  ل   1-
بالرجال  امل��ن��زل  خ���ارج  ال��ع��م��ل  ال��ت��ي حت�سر  ال��ذك��ورّي��ة 
فقط. ما ي�سّبب اإنزعاجاً لهوؤلء الرجال يختربونه عند 
ممار�سة زوجاتهن للعمل. اأّما رّدات فعل الأزواج فترتاوح 
هنا بني معار�سة هذا العمل ورف�سه متاماً، واملوافقة مع 

ترّدد وحتّفظ وا�سحني.
زوجها،  عند  نق�س  ع��ق��دة  امل����راأة  عمل  ي�سبب  ق��د   2-
اإذا حظيت مبن�سب مهّم ومرّتب عايل يف ظّل  خ�سو�ساً 
توا�سع موقعه يف حقل عمله. يدفع هذا ال�سعور بالرجل 
بذرائع  مت�سّلحاً  زوج��ت��ه  عمل  م��ن  اإن��زع��اج��ه  اإب����داء  اإىل 
عديدة قد ت�سل اإىل مواجهتها باإهمالها للمنزل والأولد 

والتاأثر �سلبياً على حياتهما الزوجية.
اإختلط املراأة برجال اآخرين اأثناء تاأدية  يحّرك  قد   3-
عملها غ��رة زوج��ه��ا. ق��د ت�سع ه��ذه احل��ال��ة ال��رج��ل يف 

موقف مزعج قد يحّثه على رف�س فكرة عمل زوجته.

من  الإ���س��ت��ق��ال��ة  زوج���ك  منك  طلب  اذا  تت�سرفني  كيف 
العمل؟

والعمل  ال��زوج��ّي��ة  احل��ي��اة  ب��ني  م��ا  التن�سيق  ي�����س��ّك��ل  ق��د 
حتّدياً �سعباً للعديد من الن�ساء، بحيث يتطّلب قّوة على 
امل�ستويني اجل�سدي واملعنوي اإ�سافة اإىل �سرورة التحّلي 
بال�سرب والقدرة على التنظيم ال�سحيح. اإ�ستناداً اإىل ما 

�سبق ذكره اأعله ندعوك للإ�ستفادة من هذه الن�سائح.
واحر�سي  دائماً،  الأول��وّي��ة  واأولدك  زوج��ك  اأعطي   1-
على ترجمة هذا الإهتمام من خلل ت�سّرفاتك وطريقة 
عائلّية  ن�ساطات  تنظيم  تعاطيك معهم. ويجوز لك هنا 
مميزة خ�سو�ساً يف نهاية الأ�سبوع بغية تعزيز هذا الأمر 

وتفعيله.
بطريقة  وواجباتك  اليومّية  حياتك  تنظيم  اأتقني   2-
اأ�سرتك  اإه��م��ال  دون  ب��اإت��ق��ان  عملك  ب��ت��اأدي��ة  ل��ك  ت�سمح 
اإذاً عدم العمل يف املنزل بعد  والإبتعاد عنها. في�ستح�سن 
للزوج  بالكامل  ال��وق��ت  ه��ذا  وتخ�سي�س  ال����دوام  اإن��ت��ه��اء 
والأولد وا�ستغلله بن�ساطات م�سلّية من �ساأنها اأن تزيد 

التقارب بني اأفراد الأ�سرة.
-3 عرّبي لزوجك عن اإهتمامك به وفخرك بالإجنازات 
�ستغمر  م��ه��ن��ت��ه.  ي��ح��ق��ق��ه��ا خ�����س��و���س��اً يف جم����ال  ال���ت���ي 
من  ب�سحنة  وت����زّوده  نف�سّية  ب��راح��ة  زوج��ك  اللفتة  ه��ذه 
خارج  عملك  تقّبل  مهّمة  عليه  �سي�سّهل  كما  الإيجابية، 
املنزل والإعرتاف به كخطوة �سرورّية ل�ستمرار حياتكما 

الزوجية بنجاح على خمتلف الأ�سعدة.

املراأة العاملة
باأهدافها  وان�سغالها  املراأة  اأن عمل  الرجال  يعتقد بع�س 
وحياتها العملية هي من الو�سائل والأ�سباب التي ت�ساعد 

وقت،  اأ�سرع  يف  الزوجية  العلقة  وف�سل  النف�سال  على 
خا�سة اإن كانت املراأة ناجحة يف عملها، لكن هذه الأفكار 
اأمريكية  درا���س��ة  اأثبتت  حيث  �سحيحة،  غ��ر  ت��ك��ون  ق��د 
ن�سرت يف جملة علم النف�س، اأن املراأة العاملة تكون اأكر 
ثقيلة،  العمل  اأع��ب��اء  ك��ان��ت  واإن  حتى  زوج��ه��ا  م��ع  �سعادة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ن�����س��اء غ��ر ال��ع��ام��لت، ه���ذه ال��درا���س��ة التي 
خالفت كل نتائج الدرا�سات ال�سابقة لها والتي اأثبتت اأن 
امل��راأة يف العمل يوؤثر على �سعادتها  الوقت الذي تق�سيه 

الزوجية.
الأزواج  م���ن   169 ���س��م��ل��ت  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة  ولح���ظ���ت 
وال���زوج���ات وا���س��ت��م��رت ع��ل��ى م���دار اأرب����ع ���س��ن��وات، والتي 
العاملة  ل��ل��م��راأة  ال��زوج��ي  ال��ر���س��ا  م��دى  قيا�س  فيها  مت 
زوجة  كل  العتبار طبيعة عمل  الأخ��ذ يف  ولزوجها، مع 
واإذا كان لديها اأطفال اأم ل، حيث اأكدت النتائج اأن حجم 
العمل وثقل مهام الزوجة كانت �سبباً من اأ�سباب �سعادتها 

الزوجية.
وف�سر الباحثون القائمون على الدرا�سة هذه النتائج باأن 
املراأة الأكر ان�سغاًل يف عملها ت�سعر اإىل حد ما بالر�سا 
والنجاح يف عملها، مما يجعلها اأف�سل يف حياتها الزوجية 
احلياة  وتزاحم  العملية  امل�سوؤوليات  كرة  فربغم  اأي�ساً، 
العملية فاإن احرتام الذات يجعل الزوجة اأكر ر�سا عن 
نف�سها وبالتايل ت�ستطيع اأن تعطي لبيتها وزوجها الكثر 

نتيجة لهذا الر�سا النف�سي.
الوقت  م��ن  م��زي��داً  ال��زوج��ة  غ��ي��اب  اأن  الباحثون  وي��وؤك��د 
خارج املنزل يزيد الود بينها وبني زوجها ا�ستناداً للحكمة 
ال�سهرة “الغياب يزيد القلب ا�ستعاًل”، وبالتايل فغياب 
اأك��ر م��ن الأزواج  ال���زوج  ي��وؤج��ج ال�سوق يف قلب  ال��زوج��ة 

اللذين يرون زوجاتهن اأمامهن با�ستمرار.

كيف متنعني التاأثري ال�ضلبي لعملك على حياتك الزوجية؟

تختار العديد من الن�ساء يف الآونة الأخرية العمل بعد الزواج 
على الرغم من �سعوبة الظروف التي قد حتيط بهذا القرار.

ما الذي يدفع الرجل اإىل رف�ض عمل املراأة؟
ملاذا تختار املراأة العمل بعد الزواج؟

بعد اأن اأ�سبح موؤّخرًا 
اأم��رًا  ال��زوج��ة  عمل 
�سائعًا وطبيعّيًا، يجوز 

الأ�سباب  عن  البحث 
ال��ت��ي ق��د حت���ّث امل���راأة 

اإىل الإلتزام بدوام عمل 
ط��وي��ل ب���ال���ت���وازي مع 

املنزلّية،  واجباتها 
ناهيك عن م�سوؤولية 

وميكن  الأولد.  ت��رب��ي��ة 
تلخي�ض هذه الدوافع على النحو التايل:
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�ش�ؤون حملية
بالتعاون مع وكالة الإمارات للف�ساء

كلية العلوم بجامعة الإمارات تنظم ندوة علمية عن كوكب املريخ

خالل احتفاليته اخلتامية بجامعة زايد

الباحثات يح�ضدن جميع جوائز اأف�ضل اأبحاث  موؤمتر ال�ضرق الأو�ضط الرابع للبيولوجيا اجلزيئية

�سمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني

الإماراتيني ومزارع  بيوت  يف  للتقاليد  عاداتنا" معاي�ضة  عرب  "رحلة 

خمتربات مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية حت�ضل على �ضهادة الأيزو 15189:2012 

•• العني - الفجر

ت��ن��ظ��م ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة الإم������ارات للف�ساء 
واملركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء 
كوكب  ع��ن  علمية  ن���دوة  امل��ق��ب��ل  اخلمي�س 
متنوعة  علمية  م��وا���س��ي��ع  ت��ت��ن��اول  امل��ري��خ 
امل�ساريع  اىل  ب��ال��ك��وك��ب��ا���س��اف��ة  م��رت��ب��ط��ة 
الوطنية والدولية امل�ستقبلية ل�ستك�سافه. 

ال��ن��دوة ع��دد م��ن املتخ�س�سني  ي�����س��ارك يف 
الدوليني يف م�ساريع ال�ستك�ساف الف�سائي، 
وممثلني عن املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة 
�سمن قطاع الف�ساء الإماراتي واجلامعات 
جاكو�سكي  ب���رو����س  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة، 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ك���ول���ورادو  م��ن جامعة 
مايفني  م�ساريع  على  �سابقاً  عمل  ال���ذي 
اأودي�سي  �سورفاير ومار�س  ومار�س غلوبال 
وال�سيد  املريخ،  وغرها ل�ستك�ساف كوكب 
اآل وردن الكولونيل املتقاعد يف �سلح اجلو 
 ،15 اأب��ول��و  رحلة  مركبة  قائد  الأم��ري��ك��ي 
علوم  معهد  من  مونتابون  لوكا  والدكتور 
كبرة  �ستوفان  واإيلني  الأمريكي،  الف�ساء 
والدكتورة  ال�����س��اب��ق��ة،  ن��ا���س��ا  وك��ال��ة  ع��ل��م��اء 
را�سد  ب��ن  م��ن مركز حممد  ل��وت��اه  فاطمة 

للف�ساء.
ت�ستعر�س الندوة تاريخ الكوكب واحتمالت 
احلياة احلالية وامل�ستقبلية عليه، والغلف 
اجل������وي الأدن��������ى وت���ط���وي���ر غ�����لف جوي 
ا�سطناعي، وتكنولوجيا احلو�سبة الكمية يف 

املهام  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وحت����دي����ات  امل�������س���اري���ع 
الب�سرية اإىل الكوكب. كما تت�سمن الندوة 
ل�ستك�ساف  الإم����ارات  م�سروع  ع��ن  عر�ساً 
حول  ح��واري��ة  جل�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ري��خ، 
وفوائد  امل�سرتكة،  العلمية  اجلهود  اأهمية 

امل�ساريع، واملهمات الف�سائية ال�سخمة. 
عميد  م��راد  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  وق��ال 
كلية العلوم يف جامعة الإمارات: اإننا ن�سعى 
العلمية  ال���ن���دوة  ه���ذه  تنظيم  خ���لل  م��ن 
اأبرز  ا�ست�سافة  اإىل  املتخ�س�سة  الف�سائية 
الف�ساء  ب��ع��ل��وم  وامل��ت��خ�����س�����س��ني  ال��ع��ل��م��اء 
اإطار  يف  وذل��ك  خ��ربات��ه��م،  م��ن  لل�ستفادة 
اإن�ساء  اإىل  الرامية  امل�ستقبل  جهود جامعة 
الف�ساء  وا�ستك�ساف  بالعلم  �سغوف  جيل 
ل���ق���ي���ادة ق���ط���اع ال��ف�����س��اء ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 

الدولة يف هذا املجال احليوي والهام. 
تكثيف  نعمل على  م��راد:  الدكتور  واأ�ساف 
ج���ه���ودن���ا ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال����دول����ة يف 
كوكب  ل�ستك�ساف  العاملي  العلمي  ال�سباق 
املريخ، وذلك لتعزز الدولة مكانتها العاملية 
حلم  وحتقيق  الف�ساء  ع��ل��وم  يف  املتقدمة 

الو�سول اإىل املريخ. 
-مدير  الها�سمي  خ��ال��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
الإمارات  الف�سائية يف وكالة  املهمات  اإدارة 
كونها  الندوة  هذه  اأهمية  تاأتي  للف�ساء-: 
الهادفة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��اع��ي  �سمن  ت�سب 

العلمية والتطبيقات  الكفاءات  اإىل تطوير 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، م��ن خ���لل رفع 
املريخ  كوكب  عن  املعريف  الوعي  م�ستويات 
لدى  خا�سة  ل�ستك�سافه  الدولة  وم�ساريع 

الفئات ال�سبابية والطلبية.
الإم����ارات تعترب  دول��ة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ف��ق��ط تطمح  ت�����س��ع دول  ب���ني  واح�����دة م���ن 
ل���س��ت��ك�����س��اف ك��وك��ب امل���ري���خ، ح��ي��ث دخلت 
الكوكب  ه��ذا  ل�ستك�ساف  ال��ع��امل��ي  ال�سباق 
الأمل" الذي  "م�سبار  م�سروع  اإط��لق  مع 
لي�سل   2020 ع���ام  مهمته  يف  �سينطلق 

ذكرى  م���ع  ت���زام���ن���اً   2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
م��رور خم�سني عاماً على قيام احت��اد دولة 
الإمارات.  ي�سار اإىل اأن التخطيط والإدارة 
اأيد فريق  "امل�سبار" على  مل�سروع  والتنفيذ 
اإماراتي وطني يعتمد اأفراده على مهاراتهم 
لكت�ساب معارف ذات �سلة بعلوم ا�ستك�ساف 
وكالة  اإ���س��راف،  حتت  وتطبيقاتها  الف�ساء 
ومتويله  امل�����س��روع  على  للف�ساء  الإم����ارات 
بن  حممد  مركز  يطور  ح��ني  يف  بالكامل، 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  "امل�سبار"  ل��ل��ف�����س��اء  را����س���د 

�سركاء دوليني.

•• اأبو ظبي – الفجر 

ال�����س��رق الأو�����س����ط الرابع  اخ��ت��ت��م م���وؤمت���ر وم��ع��ر���س 
للبيولوجيا اجلزيئية اأعماله مركز املوؤمترات بجامعة 
اأي���ام م��ن اجلل�سات  اأب��وظ��ب��ي، عقب اأرب��ع��ة  زاي���د، ف��رع 
العلمية وور�س العمل املتوا�سلة �سارك فيها نحو 800 

عامل وباحث من 40 دولة.
وقدم املوؤمتر خلل احتفالية ختامية جوائز عن اأف�سل 
م اإىل املوؤمتر واأف�سل مل�سق بحثي، لعدد من  بحث ُقدِّ
الباحثات امل�ساركات، حيث كان الفوز يف جميع الفئات 
املتناف�سة للن�ساء، وكلهن من خمتلف الدول العربية. 
اأع�ساء اللجنة العلمية الذين قاموا باختيار  كما كرم 

الأبحاث امل�ساركة يف املوؤمتر وتنظيم اأجندته.
ويف كلمة ل��ه ب��الح��ت��ف��ال��ي��ة، ق���دم ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل بن 
�سوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�سيخ حمدان للعلوم 
الطبية ال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
هيئة  رئي�س  املالية  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  ال 
ورعاية  للموؤمتر،  ال��ك��رمي  دعمه  على  ب��دب��ي،  ال�سحة 
تهدف  التي  امل�ستمر،  الطبي  للتعليم  املتوا�سلة  �سموه 
اإىل تطوير الأداء املهني للقائمني على قطاع الرعاية 
ال�سحية والبحث العلمي، والتي تعد اأحد اأهم اأن�سطة 
التميز  مبداأ  اإر�ساء  نحو  م�ساعيها  تعزز  التي  اجلائزة 
اأك��د حر�س اجلائزة علي دعم كل ما من  الطبي. كما 
�ساأنه الإرتقاء بالقطاع ال�سحي داخل الدولة وخارجها 

ال��ه��ادف��ة وتكرمي  امل���وؤمت���رات الطبية  م��ن خ��لل دع��م 
اأن�سطة  ودع���م  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف  املتميزين 
املجال  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث  امل�ستمر  الطبي  التعليم 
الطبي ب�سفة عامة وبحوث الأمرا�س الوراثية ب�سفة 
عميد  ه��واري  فار�س  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ���س��اد  خا�سة. 
العلمي  بامل�ستوى  وال�سحية  الطبيعية  العلوم  كلية 
�سادت  التي  الر�سني للأبحاث واملناق�سات  والأكادميي 
امل��وؤمت��ر، م��ن��وه��اً ب��الأث��ر الإي��ج��اب��ي ال���ذي �ستحققه يف 
والوقاية  الأمرا�س  ومكافحة  الأدوي��ة  �سناعات  تقدم 
منها، ف�سًل عن تعزيز حركة البحث العلمي وتنميتها 
يف املنطقة. واأعرب د. براء احلاج ح�سني رئي�س جمعية 
البيولوجيا اجلزيئية عن �سكره جلائزة ال�سيخ حمدان 

ل��ل��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ودع��م��ه��ا ل��ل��م��وؤمت��ر وجل��ام��ع��ة زايد 
بفرعها  امل���وؤمت���رات  م��رك��ز  يف  فعالياته  ل�ست�سافتها 
ب��اأب��وظ��ب��ي، ووج����ه ���س��ك��راً خ��ا���س��اً ق��وب��ل ب��ع��ا���س��ف��ة من 
ل�سعيهم  والعراق  فل�سطني  من  للم�ساركني  الت�سفيق 
الكثر  جت�سمهم  رغ��م  امل��وؤمت��ر  يف  للم�ساركة  احلثيث 
من العناء يف �سبيل ذلك، معلناً اأن املوؤمتر يعتزم عقد 
دورته لعام 2020 يف العراق، وذلك بعد دورته املقبلة 
البحرين. 2019 يف  لعام  ودورته  الأردن  2018 يف 

ه���ذا، وق���د ف���ازت ب��ج��وائ��ز ال�����دورة احل��ال��ي��ة للموؤمتر 
اأب��و العل، د. زينب ر�سيد، د. عروب  كل م��ن: د. دع��اء 
احل��م��ي��دي، د. ���س��و���س��ن حم��م��د ك����رمي، د. دان��ي��ة عبد 

احلميد، د. ر�سا دولن، د. هنا حمد، و د. منار الفهام.

•• العني - الفجر

 اأقيمت ثاين جولت فعالية "رحلة عرب عاداتنا"، التي 
الثقافة  لدائرة  التابع  الوطني  العني  ينظمهامتحف 
العني  برنامج  فعاليات  ، �سمن  – اأبوظبي  وال�سياحة 

الثقايف لهذا املو�سم. 
وت�سمنت اجلولة زيارات ميدانية اإىل البيوت واملزارع 
امل�����س��ارك��ون يف اجلولة  ال��ع��ني، ح��ي��ث ق�سي  يف م��دي��ن��ة 
عن  وتعرفوا  املحلية   العائلت  ب�سحبة  الوقت  بع�س 
التي  والتقاليد  للعادات  اليومية  املمار�سات  على  قرب 

ت�سكل وجدان املجتمع الإماراتي حتى الآن. 
ال��ع��ني الوطني،  وان��ط��ل��ق��ت اجل��ول��ة م��ن م��ق��ر متحف 
العائلت  بيوت  باأحد  وانتهاءاً  العني،  بواحات  را  مرو 

وطرق  التمور  نخيل  اأن���واع  على  امل�ساركون  وت��ع��رف   ،
العادات  وك��ذل��ك  غ��ذائ��ي��ة،  ك��م��ادة  واأهميتها   ، زراع��ت��ه 
والتقاليد املرتبطة مبو�سم احل�ساد التي تعرف حملياً 
با�سم "الكناز"، والتي تت�سمن اإعداد التمور للتجفيف 
يف  ل��ل���س��ت��ه��لك  وحفظها  تخزينها  ق��ب��ل  وال��ت��غ��ل��ي��ف، 

ف�سل ال�ستاء. 
وتعاد اجلولة القادمة من "رحلة عرب عاداتنا" يوم 9 

دي�سمرب 2017 حتت عنوان "الإبل". 
املجتمعات  اأق���دم  اأح���د  تعترب  ال��ع��ني  مدينة  اأن  ي��ذك��ر 
الإن�سانية، التي جتمع اأ�سالة املا�سي بحيوية احلا�سر 
املوقع  موطن  تعترب  كما  للم�ستقبل.  معا�سرة  وروؤي��ة 
امل���درج على قائمة  الأث���ري الوحيد يف دول��ة الإم����ارات 

الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�سكو.

•• اأبوظبي –  الفجر

من�ساآت  اإح��دى  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  ح�سلت 
على  "�سحة"  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
 ISO اع��ت��م��اد امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل��ت��وح��ي��د امل��ق��اي��ي�����س
وعلم  امل���خ���ت���ربات  ط����ب  مل���رك���ز   15189:2012
الع��ت��م��اد متطلبات اجلودة  ه��ذا  وي��ح��دد  الأم���را����س. 
واللتزام يف جمال املختربات الطبية، حيث ت�ستخدمه 
وتقييم  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة  اجل����ودة  اإدارة  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  يف 

كفاءتها. 
وقالت الدكتورة اإميان الزعابي، نائب املدير التنفيذي 
اإن هذا العتماد هو  لل�سوؤون الطبية ورئي�س املخترب، 
تاأكيد على التزامنا باملعاير الدولية لتوفر خدمات 

عالية اجلودة يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية.
على  الطبية  وامل��خ��ت��ربات  الأم��را���س  علم  ق�سم  يعمل 
مدار ال�ساعة طيلة اأيام الأ�سبوع ويجري ما يقارب 4.5 
فح�ساً يف ال�سنة ت�ستمل على عدٍد كبر من الفحو�سات 
من  للعديد  املرجعي  املخترب  وه��و  التخ�س�س  دقيقة 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  ت��وف��ر  كما  املنطقة،  يف  امل��راك��ز 
وعلم  الدقيقة  الأح��ي��اء  لعلم  كاملة  خ��دم��ات  الطبية 
الت�سريحية.  الأم��را���س  وعلم  املناعة  وعلم  الأم�سال 

خليفة  ال�سيخ  مدينة  خمترب  يقدم  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 
الطبية ، ويقدم الق�سم حالياً خدمات فحو�سات الدم 

لأكر من 35 األف متربع بالدم �سنوياً.
الدم  اأن خدمات نقل  الزعابي  اإميان  الدكتورة  واأك��دت 
اأوائ��ل  الأق�سام  كانت  الطبية  ال�سيخ خليفة  يف مدينة 
لبنوك  الأمريكية  اجلمعية  اعتماد  على  ح�سل  ال��ذي 

اأوائ��ل  الأق�سام الذي ح�سل  ، ومن   )AABB( الدم
الأمرا�س  ملتخ�س�سي  الأمريكية  الكلية  اعتماد  على 
اع��ت��م��اده��ا يف  اإع�����ادة  ك��م��ا مت   2011 ع���ام   )CAP(

الأعوام 2013 و2015 و2017.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سحي،  علي  ع��ارف  الدكتور  وق��ال 
معاير   تهدف  الطبية،  خليفة  ال�سيخ  ملدينة  بالإنابة 

توحيد  اإىل  امل��ق��اي��ي�����س  ل��ت��وح��ي��د  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
العتمادات  ه��ذه  اإىل  ننظر  ون��ح��ن  ع��امل��ي��اً،  امل��م��ار���س��ات 
خدمات  معاير  �سقف  م��ن  ت��رف��ع  ك��اإجن��ازات  جديدة 
تعترب  وال��ت��ي  الطبية  خليفة  ال�سيخ  م��دي��ن��ة  خم��ت��رب 
جزءاً هاماً من تقدمي رعاية �سحية عالية اجلودة يف 

الدولة.

للحد من ا�ستخدامها و التقليل من خماطرها
بلدية مدينة العني تطلق حملة   يوم بل مبيدات   

للمحافظة على البيئة و زيادة الوعي املجتمعي
•• العني  - الفجر

القطاع  مناطق  مبيدات" يف  بل  "يوم  حملة  العني  مدينة  بلدية  اطلقت 
ال�سرقي مبدينة العني ، بتنظيم ق�سم مكافحة احل�سرات بالتعاون مع اإدارة 

خدمة املجتمع بالقطاع وا�ستمرت على مدى يوم واحد.
و تهدف احلملة لوقف ا�ستخدام املبيدات الزراعية وو�سائل عمليات املكافحة 
بجميع اأنواعها ملدة يوم واحد ، والعمل من خلل الفرق املنظمة على تقدمي 
الن�سائح والإر�سادات للجمهور حول  الأ�ساليب ال�سحيحة للعناية بالنخلة 
و حمايتها �سد الآفات ، اإ�سافة اإىل التوعية بالتقليل من ا�ستخدام املبيدات 
واملحافظة على البيئة وزيادة الوعي املجتمعي ب�سرورة ا�ستخدام البدائل 
ال�سليمة يف عمليات املكافحة، نظراُ للآثار ال�سلبية املرتتبة على ال�ستخدام 

اخلاطئ  للمبيدات وما تلحقه من اأ�سراًر على البيئة والإن�سان.
و اأتاحت احلملة  التعرف عن قرب حول   اأهمية  خدمات  ق�سم مكافحة 
الآف��ات لدى اأف��راد املجتمع ، والط��لع على تقييم اجلمهور املبا�سر حول  
اخلدمات املقدمة لهم  من خلل الزيارات امليدانية التي قامت بها الفرق 
الطرق  باتباع  املجتمع   اأف���راد  وع��ي  م�ستوى  رف��ع   اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ساركة، 
احلديثة يف تطبيق املبيدات مما ي�سمن اقل تلوث و�سرر لل�سحة والبيئة.

الدورية  بالتوعية  العني  ببلدية مدينة  الآف��ات  ق�سم مكافحة  ويعمل  كما 
الن�سرات  ت��وزي��ع  خ��لل  م��ن  ال�سليمة،  املكافحة  وط���رق  الآف���ات  مبخاطر 
يف  الرائد  ال��دور  اإىل  اإ�سافة   ، املنازل  واأ�سحاب  املواطنني  على  الإر�سادية 
اتخاذ القرارات ال�سحيحة يف ال�ستخدام الأمثل والآمن للمبيدات وو�سائل 
الأعمال  وتقييم  مراقبة  ويتم  كما  وال�سحيحة،  ال�سليمة  املكافحة  وطرق 
وطرق املكافحة امل�ستخدمة ب�سكل دوري وم�ستمر وذلك لتطوير ا�ستخدام 

اأحدث الأ�ساليب والو�سائل احلديثة املبتكرة يف جمال مكافحة الآفات. 

يتخذ من مدينة دبي الطبية مقرًا له 
مركز اإمربيال الطبي يح�ضد "جائزة اأف�ضل 

م خلدمة طب العيون " يف ال�ضرق الأو�ضط  مقدِّ
•• دبي- الفجر

دبي  مدينة  يف  املتميز  العيون  طب  مركز  الطبي،  اإم��ربي��ال  مركز  ح�سد 
الطبية، جائزة "اأف�سل مقدم خلدمات طب العيون ل�سنة 2017" املقدمة 
من برنامج مكافاآت ال�سحة العاملية، وجاء الإعلن عن فوز مركز اإمربيال 
الطبي باجلائزة خلل حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم يف قاعات فندق ريتز 
– كارلتون مبقاطعة بايل الأندوني�سية، حيث ا�ستلم اجلائزة الربوف�سور 

الدكتور فينود جوبا، موؤ�س�س مركز اإمربيال الطبي ومديره الطبي.  
وعلى هام�س حفل توزيع اجلوائز، قال الربوف�سور الدكتور جاوبا تعليقاً 
الطبي  اإمربيال  مركز  لتلقي  غامرة  ب�سعادة  ن�سعر  باجلائزة:  الفوز  على 
جائزة دولية اأخرى،خا�سة ونحن نتواجد يف املنطقة منذ 40 عاماً، ونحن 
وال�سرق  دب��ي  لتمثيلنا  ب��الإم��ت��ي��از  ن�سعر  العيون  ط��ب  يف  خمت�س  كمركز 
الدوؤوب  نهجنا  على  �سهادة  اإل  اجلائزة  هذه  وما  احلفل،  هذا  يف  الأو�سط 
طب  يف  العناية  م��ن  م�ستوى  اأع��ل��ى  لتوفر  املبذولة  وجهودنا  وكفاءتنا، 
العيون، واأكر من ذلك، فاإن هذه اجلائزة ت�سكل لنا خطوة هامة كونها اأتت 
من قلب اآ�سيا حيث ننظر لها اأنها اإعرتاف �سمني بدبي كلعب قادم بقّوة 

يف جمال ال�سياحة الطبية.
بفل�سفة  الطبي  اإم��ربي��ال  م�سفى  يف  نوؤمن  قائًل:  جوبا  الدكتور  واأ���س��اف 
اجلراأة لأن نكون يف املرتبة الأوىل، ونركز بعملنا على اجلودة كخيار وحيد، 
الطبية  اخلدمات  ل�سناعة  رائعاً  منوذجاً  ي�سكل  اليوم  اإمربيال  مركز  اإن 
العاملي  امل�ستوى  بل على  الأو�سط،  ال�سرق  لي�س فقط يف  امل�ستوى  الرفيعة 

اأي�ساً. 
املراكز  يعترب من  الطبية  دب��ي  الواقع يف مدينة  الطبي  اإم��ربي��ال  ومركز 
يف  يقدمها  التي  ال�ساملة  واملمار�سات  ال��ربوت��وك��ولت  خ��لل  من  ال��رائ��دة 
 ™ مثل  ال��رائ��دة  التقنيات  بع�س  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  ال��ع��ي��ون  ط��ب  ع��لج 
SupraLASIK للحلول الغر جراحية الفريدة من نوعها لت�سحيح 
والتي  للأجفان  جراحية  الغر  للحلول   SupraLIFT™ و   ال��روؤي��ة  

ت�سابه بنتائجها جراحة عمليات اجلفون املعروفة.
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تاأثري  لها  العمل  يف  اجل�سد  لغة  اأن  الأبحاث  اأظهرت 
الرف�ض،  اأو  بالقبول  اإم��ا  العمل  رب  ق��رار  يف  مبا�سر 
فاحلكم ل يكون فقط على كيفية الإجابة على الأ�سئلة 
واأثناء  كبري،  ب�سكل  اجل�سد  لغة  على  بل  املطروحة، 
املقابلة ياأخذ رب العمل نظرة فاح�سة على لغة ج�سد 
املتقدم للعمل لكونها حتيل على دللت واإ�سارات مهمة 

عن املتقدم للوظيفة.

العمل مقابلة  يف  جتنبهم  يجب  �سائعا  خطاأ   15

لغة اجل�ضد يف العمل ..كيف ت�ضاعدك يف احل�ضول على الوظيفة

التوا�ضـل بالعـني مـن اأهـــم ن�ضــائح النجـــاح يف املقــابلــــة
حركات الوجه التي ت�ضاعدك يف قراءة ال�ضخ�ضية

هي حركة يقوم بها ال�سخ�س لي�سعر اأن ما يقوم به اأو ما يقوله وا�سح لك، وهي تعرب عن 
رغبته باأن ت�سدق كلمه و ت�سعر به، و كذلك حركة قد يريد بها اأحدهم جذب النتباة 

اإليه.

الإبت�سامة
تف�سر الأبت�سامة باأكر من طريقة، و ذلك 
و  للعينني  املرافقة  احلركة  على  بالعتماد 
املزورة  البت�سامة  تكون  ما  ع��ادة  و  املوقف، 
غ��ر م��رت��ب��ط��ة ب��ح��رك��ة ال��ع��ي��ن��ني، و جميع 
معاين البت�سامة ال�سادقة اإيجابية و تفيد 

الإعجاب و الإنتباه و ال�سعور بالأمان.

رم�ض اجلفن املتكرر
اإن ال��ع��دد ال��ط��ب��ي��ع��ي حل��رك��ة اجل��ف��ون من 
اأي  اإن  و  الواحدة،  الدقيقة  يف  مرات   8-6
زي���ادة ع��ن ه��ذه احل��د م��ا مل تكن مرتبطة 
و  اخل���وف  يفيد  معني  ل��ه  ع�سبية  ب���اأم���ور 

التوتر و الرتقب.

ع�ض ال�سفة
ال�سيطرة  اإىل  ال�سخ�س  فيها  ي�سعى  حركة 
بتهدئة  الرغبة  و  داخله،  ث��ورة ع�سب  على 

النف�س و الراحة.

حك النف
يعود حك الأنف اإىل زيادة ن�سبة الأدرينالني 
ال�سعرات  يف  تو�سع  ي�سبب  ال���ذي  ال���دم  يف 
ال���دم���وي���ة مم����ا ي���ث���ر احل����ك����ة، و ع������ادة ما 
ي�����س��ت��خ��دم اجل�����س��م الدري���ن���ال���ني يف حالت 
اخلوف و التوتر ال�سديد، و لي�س حك الأنف 

مرتبطا بالكذب فقط كما يعتقد اجلميع.

النظر لالأ�سفل
اأح���د ن��ظ��ره اإىل الأ���س��ف��ل مع  اإذا وج��ه 
ميل قليل للراأ�س باجتاه الأم��ام، فهو 
اإثارة  و  ا�ستعطافك،  يحاول  ما  غالبا 
���س��ف��ق��ت��ك، و الأط����ف����ال ه���م اأك����ر من 

ي�ستخدم هذه احلركة، و قد عرف عن 
الأمرة ديانا ا�ستخدامها لهذه احلركة 

ب�سكل ملفت للإنتباه.

الإمياء بالراأ�ض
بطريقة  ال��راأ���س  و هي حتريك 

ل��لأم��ام، وهو  م���رات متتالية  ل��ع��دة  ه��ادئ��ة 
ع���ادة م��ا يعبر ع��ن الإه��ت��م��ام و الن��ت��ب��اه و 
م��ا تدل  ن��وع��ا  ال��ق��وي��ة  و  ال�سريعة  احل��رك��ة 
و  ال�سخ�س يطلب منك الخت�سار  اأن  على 
جتاوز بع�س التفا�سيل نظرا ل�سعوره بامللل 

و رغبته يف الو�سول اإىل فحوى احلديث.

اإغالق العينني
 ه���و ت��ع��ب��ر ع���ن ال���رغ���ب���ة يف ت���وق���ف تلقي 
الإ�����س����ارات ال��ب�����س��ري��ة م���ن امل��ح��ي��ط بهدف 
الرتكيز على فكرة اأو حديث يدور يف داخله، 
يكون  عينيه  اأح��ده��م  يغلق  عندما  غالبا  و 
فهو  اأي�سا،  الأخ��ري��ن  اإىل حديث  ين�ست  ل 
التي  العميق  التفكر  م��ن  حالة  يف  يدخل 

تف�سله عن املحيط اخلارجي.

رفع و خف�ض احلاجبني
رفع احلاجبني يدل على الده�سة وال�سدمة 
اأم خف�س احلاجبني فيدل على  والف�سول، 

الإنزعاج و امل�ساعر ال�سلبية.

اإمالة الراأ�ض اإىل اأحد اجلانبني
ال�ستمتاع  و  الإع��ج��اب  احل��رك��ة  ه��ذه  تعني 
اأدق  ل�سماع  الرتكيز  و  للحديث،  بال�ستماع 

التفا�سيل.

 Career ب��ه��ا م���وق���ع  ب��ح�����س��ب دار����س���ة ق����ام 
 Eye( ال����ع����ني  ل����غ����ة  ف��������اإن   Builder
بها،  ال���ت���وا����س���ل  ط��ري��ق��ة  و   )Contact
اأن  ميكن  كلها  ال��وق��وف،  وطريقة  امل�سافحة 
ت��ع��ي��ق ف��ر���س��ك يف احل�����س��ول على  اأو  ت�����س��اع��د 

الوظيفة!
ويف اإط���ار نف�س ال��درا���س��ة ف��اإن ح��واىل 70% 
يف  الف�سل  اأن  �سرحوا  التوظيف  مديري  من 
توا�سل العني eye contact اأثناء املقابلة 
اأخطاء لغة اجل�سد يف العمل  اأكرب  واحدة من 
التى يرتكبها املتقدمون للوظائف، بينما وجد 
الإطلق  على  التب�سم  عدم  اأن  منهم   39%

اأحد اأكرب الأخطاء يف مقابلة العمل.
اأحد اأ�سباب اأهمية لغة اجل�سد يف العمل اأنها قد 
ت�ساعد يف تعيني املر�سح للوظيفة قبل حتى اأن 
ت�سنح له الفر�سة للإجابة على الأ�سئلة، وهذا 
ما اأكدت عليه اأحد الدرا�سات  التي وجدت اأن 
يعرفون خلل  العمل  اأرب���اب  ن�سف  اأك��ر من 
كان  اإذا  املقابلة  من  الأوىل  اخلم�س  الدقائق 

املر�سح منا�سبا للوظيفة اأم ل.
 Rosemary Haefner ت�����ق�����ول 
 career ل  الب�سرية  امل����وارد  مكتب  م��دي��رة 
builder اأن القلق ميكن اأن يوؤدي اإىل اأمور 
اأو �سلبية، يف لغة اجل�سد،  اإيجابية  اإما  كثرة، 
املبا�سرة  املقابلة  قبل  اجليد  التح�سر  لكن 
والتوثر  القلق  ه��ذا  اإزال���ة  يف  كثرا  �سي�ساعد 

الذي تف�سحه لغة اجل�سد.

الوقوف طريقة   .1
وميل  الوقوف  تفادي  يجب  العمل  مقابلة  يف 
الظهر للوراء لنها قد تعك�س لرب العمل اإما 
مبيل  ين�سح  ل  ك��ذل��ك  ال��ع��ج��رف��ة،  اأو  الك�سل 
اجل�����س��د ل���لأم���ام لأن ه���ذه ال��وق��ف��ة ق��د توهم 

بك�سل املرت�سح اأو عدوانية منه.
باملقابل؛ و�سعية الوقوف املحايدة ب�سكل طويل 
م�ستقيم هي الأف�سل، اأي كن يف الو�سط، غر 

مائل للوراء ول للأمام.

العني توا�سل  يف  الف�سل   .2
م��ن امل��ه��م ج��دا واأن���ت اأم���ام اأرب���اب العمل عقد 
حتى  والإ�ستماع  احلديث  اأثناء  العني  توا�سل 
لي�س  لكن  املحادثة،  يف  م�ساركتك  على  توؤكد 

لدرجة التحديق.
ال���ع���ني ك��ت��ج��ن��ب النظر  ع����دم ع��ق��د ت���وا����س���ل 
اأكرب  من  بالغرفة،  اأخ��رى  اأ�سياء  يف  وت�ستيته 
الأخطاء املرتكبة يف مقابلة العمل حيث تظهر 
من�سبطة  غ��ر  �سخ�سية  ن  او  اه��ت��م��ام  ع���دم 
وال��ت��ي حت��د م��ن ف��ر���س جن���اح امل��ر���س��ح ب�سكل 

كبر.

التب�سم عدم   .3
يعي  ول  املر�سح  يرتكبه  ال��ذي  الآخ���ر  اخل��ط��اأ 
املقابلة  دخ��ول  هو  ملفه،  على  ال�سلبي  تاأثره 
الإط���لق،  على  التب�سم  وع���دم  عبو�س  ب��وج��ه 
اأنه يعك�س طابعه اجل��دي، لكن  رمبا ظنا منه 

يف الأخ����ر م��ن ���س��رغ��ب يف ال��ع��م��ل مع 
ل  غ��ا���س��ب  �سخ�س 

الإبت�سامة  تعلو 
حمياه اأبدا؟

موؤ�سر على اخلداع اأو املناورة و الكذب.

كبري! خطاأ  ال�سعيفة  امل�سافحة   .8
تلك  م��ن  ب��ك��ث��ر  اأ����س���واأ  ال�سعيفة  امل�����س��اف��ح��ة 
ال��ق��وي��ة ج����دا، ح��ي��ث ي���رى اأك����ر م���ن 25% 
مديري املوارد الب�سرية يف امل�سافحة ال�سعيفة 

خطاأ ج�سيم يف لغة اجل�سد.
م�����س��اف��ح��ة قوية  اإع����ط����اء  ال���رغ���ب���ة يف  ع�����دم 
مدير  يراها  و   )Firm Handshake(
والن�سباط،  اللتزام  لعدم  علمة  التوظيف 

الأمر الذي �سينعك�س �سلباً على بقية املقابلة.

الإمي����اءات  م��ن  الكثري  اإ���س��ت��خ��دام   .9
باليد

اأن  ي���ق���ول  ال��ت��وظ��ي��ف  م���دي���ري  م���ن   13%
اأثناء  باليد  الإمي����اءات  م��ن  الكثر  ا�ستخدام 
ال��ع��م��ل خ���ط���اأ ل يجب  احل���دي���ث يف م��ق��اب��ل��ة 

ارتكابه.
عن  خ���رج���ت  ك��ل��م��ا  الإمي�����������اءات،  زادت  ك��ل��م��ا 
ال�سيطرة، املفتاح يف املقابلة هو التوازن لذلك 
فالإكثار من احلركات قد ي�سر بك اأكر من 

اأن ينفع.

جدا قوية  م�سافحة  ً .10
امل�سافحة القوية قد تعطي انطباع اأول جيد، 
لكن عند م�سافحة مدير التوظيف لأول مرة، 
اأن تكون قب�سة اليد ثابتة فاأنت  احر�س على 

�ست�سافحه ولي�س ت�سحقه.
امل�سافحة القوية جداً قد توحي باأنك �سخ�س 

عدواين جدا، و�سعب العمل معه.

بالراأ�ض الإمياء  يف  الإفراط   .11
الن�ساء،  عند  خا�س  ب�سكل  �سائعة  ع��ادة  وه��ي 
الرتكيز  تعك�س  قد  اأنها  �سحيح 
الإف�����راط  اأن  اإل  وامل���واف���ق���ة، 
ت��ك��ون خ��ط��اأ يدل  ق��د  فيها 
ع���ل���ى ع������دم ا����س���ت���ع���دادك 

اجليد للمقابلة.

الطاولة على  ما  بغر�ض  اللعب   .4
اللعب باأحد الأغرا�س املوجودة على الطاولة 
من  م�سابهة  اإمي����اءات  اأو  القلم  على  كالنقر 
عند  اجل�سد  لغة  �سعف  تعك�س  التي  الأخطاء 
املر�سح، وعلمة على القلق والتوتر، كما ميكن 
اأن تف�سر على اأنها انعدام الإ�ستعداد للمقابلة.

العالمات  م��ن  امل��ف��رط  ال��ت��ح��رك   .5
ال�سلبية يف لغة اجل�سد يف العمل

املر�سح  ي���رون يف حت��رك  ل  التوظيف  م��دي��رو 
�سرب  اأو  اجل��ل��و���س  يف  ك��ال�����س��ع��وب��ة  امل���ف���رط 
الإطلق،  على  اإيجابياً  اأم��راً  ب��الأر���س،  القدم 
ارتكابه  ي�سلح  ل  خطاأ  يعتربونه  بالعك�س  بل 
عدم  و  ال��ت��وت��ر  على  ي��دل  و  العمل  مقابلة  يف 

ال�سيطرة على النفعالت.
احلني  بني  بحركات  تقوم  قد  احل��ظ،  ول�سوء 
والآخ���ر  خ��لل مقابلة العمل واأن��ت ل تدرك 
م��ت��وت��ر، لذلك  ان���ت  و  الأظ���اف���ر  ذل���ك كق�سم 
اإج��راء مقابلة وهمية مع �سديق حتى  ح��اول 
يتمكن من اإعلمك عن اأي اإمياءات تقوم بها.

الذراعني تربيع   .6
تبدو  �سيجعلك  ال�سدر  على  الذراعني  تربيع 
يف و�سعية دفاعية وعدائية، لذلك ل عجب اأن 
٪32 من مديري املوارد الب�سرية اتفقوا على 
اأن ترتكب يف  اأنها من الأخطاء التي ل يحبذ 

مقابلة العمل.

الوجه مل�ض   .7
%28 من مديري التوظيف يرون اأن اللعب 
اأمر  العمل  مقابلة  يف  ال��وج��ه  مل�س  اأو  بال�سعر 
جتعلك  قد  الأوىل  فبينما  اأب���دا،  مقبول  غر 
�سيئا  تعك�س  الثانية  فاإن  �سبيانيا،  فعًل  تبدو 

اأ�سواأ من ذلك.
مل�س  اأن  اخل������رباء  وي���ق���ول 

الوجه وخا�سة يف 
يف�سر  الأن�����ف، 
عادة على اأنه 

احلديث مقاطعة   .12
اأن  ب��ورن��ه��ام،  �سينثيا  الكاريزما  م��درب��ة  تقول 
توجيه  اأو  التوظيف  م��دي��ر  ح��دي��ث  مقاطعة 
بينك  امل�����س��اف��ة  يقطع  اأن  مي��ك��ن  الق���رتاح���ات 

وبينه بطريقة عدوانية.

الظهر وراء  اليدين   .13
اأن ت��ب��دو ودود وم��ن��ف��ت��ح، ل��ذل��ك ل  م��ن امل��ه��م 
حتاول التململ عن طريق احلفاظ على يديك 
وراء الظهر، هذا مهم ب�سكل خا�س عندما تبداأ 
يف الكلم، حيث اأن حفظ يديك يف جيوبك اأو 
خ��ل��ف ظ��ه��رك مي��ن��ع احل��رك��ة وي��ج��ع��ل��ك تبدو 

قا�سيا.

متطابقة غري  تعابري   .14
وجهك،  لتعبر  مطابقة  لهجتك  تكن  مل  اإذا 
���س��ت��ج��د ن��ف�����س��ك يف و���س��ع��ي��ة ���س��ي��ئ��ة خ��ا���س��ة يف 
اأن ترتجم  مقابلة العمل، لذلك احر�س على 
تعابر وجهك ما تنطقه ب�سكل متطابق حتى 

تكون له م�سداقية.
فهم  يف  م�سكلة  التوظيف  م��دي��رو  يجد  حيث 
عدم  و  الأ�سخا�س  بع�س  ل��دى  الوجه  تعابر 
على  منزعج  ان��ه  او  يبت�سم  كونه  من  التحقق 

�سبيل املثال.

م�ستتة عيون  نظرة   .15
اأن  اأن ت�سر اإىل  حتركات العني امل�ستتة ميكن 
من  نف�سه،  م��ن  متاأكد  غ��ر  اأو  يكذب  املر�سح 
املهم اأن تنظر اإىل مدير التوظيف مبا�سرة يف 

عينه لنقل الثقة واليقني.
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة/  ثروه حممد علي العلوي   بطلب اىل حمكمة 
)ثروه( ا�سمها من  بتغير  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي 

اىل)حمده( 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العلن .
عواطف ال�سريف  - كاتب عدل 

القا�سي/ حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/9759  عمايل جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-وو�س ول خلدمات النقل - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ريا�س مويان عمر مويان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5905 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB177127372AE(ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م( 
8.30 �س  ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/11/8   الرب���ع���اء    ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1974  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة برمي التجارية - ذ م م 2-)رامي�س �سيثي امريك �سينغ �سيثي 
- كفيل �سخ�سي اول ل�سركة برمي التجارية - ذ م م(  3- )�سارن جيت �سيتهي امريك �سينغ 
�سيتهي - كفيل �سخ�سي ثاين ل�سركة برمي التجارية - ذ م م (  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الهلل - �س م ع وميثله / خليفة يو�سف حممد علي بن عمر -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ 
احلكم  �سمول  و  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.966.828.89( وق��دره 
بالنفاذ املعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/11/22  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/895   تنفيذ �سرعي  
���س��درة  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  ف���وؤاد �سليب  املنفذ ���س��ده/1- �سريف  اىل 
بدر  حم�سن  �سوق   / وميثله  عبدامل�سيح  مرتي  �سعد  التنفيذ/عبر  طالب  ان 
بتنفيذ  والزامك  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الكثري  قد 
بالزام  القا�سي  م�سلمني  نف�س غر  اح��وال   32/2017 رقم  الدعوى  احلكم يف 
للر�سوم  �سامل  دره���م(   213612( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  �سده  املنفذ 
وامل�ساريف مع اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1840
اإماراتي  اجلن�سية    ، الهاجري  ال�سيد/ �سعود �سعد احلايطي  بان  ليكن معلوما للجميع 
ايه جوفيندا�سامي ون�سبته ٪49  اروناجريناتان جوفيندا�سامي  وال�سيد/  ون�سبته ٪51 
التجارية  الرخ�سة  يف   )٪100( البالغة  حت�سهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون 
وذلك   )542793( رقم  رخ�سة  مبوجب   - الفنية  للمقاولت  الوىل  اللم�سة   / امل�سماة 
اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ مرج�سان رجنتان   - ال�سويدي  لل�سيد/ �سيف رحمه �سلطان 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س   - اجلن�سية  هندي   - رجنتان 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1842

اإماراتي  اجلن�سية    ، الهاجري  ال�سيد/ �سعود �سعد احلايطي  بان  ليكن معلوما للجميع 
ايه جوفيندا�سامي ون�سبته ٪49  اروناجريناتان جوفيندا�سامي  وال�سيد/  ون�سبته ٪51 
التجارية  الرخ�سة  يف   )٪100( البالغة  حت�سهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون 
وذلك   )535438( رقم  رخ�سة  مبوجب   - م  م  ذ   - البناء  ملقاولت  املها  ار�س   / امل�سماة 
اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ مرج�سان رجنتان   - ال�سويدي  لل�سيد/ �سيف رحمه �سلطان 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س   - اجلن�سية  هندي   - رجنتان 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1843

اإماراتي  اجلن�سية    ، الهاجري  ال�سيد/ �سعود �سعد احلايطي  بان  ليكن معلوما للجميع 
ايه جوفيندا�سامي ون�سبته ٪49  اروناجريناتان جوفيندا�سامي  وال�سيد/  ون�سبته ٪51 
التجارية  الرخ�سة  يف   )٪100( البالغة  حت�سهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون 
رقم  رخ�سة  مبوجب   - م  م  ذ  والر�سيات  والتك�سية  ال�سباغ  ملقاولت  النمر   / امل�سماة 
وال�سيد/  اجلن�سية  اإماراتي   - ال�سويدي  �سلطان  رحمه  �سيف  لل�سيد/  وذلك   )534350(
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س   - اجلن�سية  هندي   - رجنتان  رجنتان  مرج�سان 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1841

اإماراتي  اجلن�سية    ، الهاجري  ال�سيد/ �سعود �سعد احلايطي  بان  ليكن معلوما للجميع 
ايه جوفيندا�سامي ون�سبته ٪49  اروناجريناتان جوفيندا�سامي  وال�سيد/  ون�سبته ٪51 
التجارية  الرخ�سة  يف   )٪100( البالغة  حت�سهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون 
 )533503( رقم  رخ�سة  مبوجب   - امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  ال�سباح  �سم�س   / امل�سماة 
مرج�سان  وال�سيد/  اجلن�سية  اإماراتي   - ال�سويدي  �سلطان  رحمه  �سيف  لل�سيد/  وذلك 
رجنتان رجنتان - هندي اجلن�سية - وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/390  نزاع تعيني خربة جتاري                      
م م جمهويل حمل  ذ  البناء - �س  ملقاولت  النه�سة  �سفا  املتنازع �سده/1-  اىل 
 / وميثله  م  م  ذ   - ال�سا�سات  حلفر  كيوجنن  �سركة  امل��ت��ن��ازع/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي - قد اقام عليك الدعوى 
املطالبة بندب خبر متخ�س�س مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سايف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/11/8  ال�ساعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  امل�سلح   مبكتب  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام 

على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
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 يف الدعوى رقم 2017/1575 جتاري كلي 

املدعى عليها : دوري�سامي اينجار فيجياراجافان ترومالي  )العنوان : دبي - بردبي 
 - دام��ا���س  �سركة  م��ن  بالقرب   -  708 رق��م  �سقة   - كري�ستال  بناية   - تيكوم  منطقة   -
اي�سك�س  �سركة  ل��دى  مهند�س   : العمل  عنوان   -  )052-8371708 رق��م  متحرك  هاتف 
اخلبر  مبكتب  املقرر  اخل��ربة  اجتماع  اىل  احل�سور  يرجى   - م  م  ذ   - للتكنولوجيات 
امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة  من �سباح يوم  الأحد  املوافق 
2017/11/12 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك اأبوظبي 
التجاري - بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور الأول مكتب 
رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/10802  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-فوك�س فاليو ملقاولت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل 
اأقام  ق��د    - اح��م��د  �ساكر  ر���س��اد  / عبدالرحمن عفت  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 28400( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB178321498AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة   ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2010/382  عقاري كلي                 

ذات  ح��رة  منطقة  �سركة  هولدجنز  بلنتي�سن  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م�سوؤولية حمدودة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ علي ح�سني حممد 
اآل رحمة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2192608( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
وحتى  ال�ستحقاق  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د  املوافق  2017/11/12  ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11.00
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1104
اىل املحكوم عليه: موؤ�س�سة كي اأم اف ملقاولت البناء  - وميثلها خالد بن ظافر بن عبدالهادي ال�سهري  
، اجلن�سية     ، العنوان : الإم��ارات راأ���س اخليمة بجوار فح�س ال�سائقني - مبرور راأ���س اخليمة - بناية 

كونكورد 2   - الهاتف املتحرك : 9710501950453+  
ق�سية  2017/3/19 يف  بتاريخ  بحقك حكما  ا�سدرت  قد  اخليمة  را���س  بان حمكمة  لديك  معلوما  ليكن 
)161/2016( منازعات اإيجارية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 38014.33 درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف    
املحكوم له : �سركة كي اأنف�ست - �س م ح - ذ م م  وميثلها قانونا/ خالد عبداهلل يو�سف ، اجلن�سية      ، العنوان 
: الإمارات راأ�س اخليمة كورني�س القوا�سم - بناية بنك دبي التجاري ، الهاتف املتحرك : 971505302777+   

ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعله.  
ملحظات   

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي 

ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة      
 دائرة املحاكم
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
يف  الدعوى رقم )2017/194) جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها : اللم�سات الذهبية ل�سناعية الثاث - �س ذ م م 

حيث ان املدعية / ام�سار لل�سناعيات اخل�سبية ل�ساحبها حممد بن احمد بن عبود بن 
حمفوظ  - قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعله ويعلنك فيها: 

اعلن املدعي عليه بورود التقرير - لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )الدائرة 
اجلزئية املدنية التجارية الثانية( القاعة رقم 151 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من 
�سباح يوم الثنني 2017/11/20   وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من 
بيانات ،  ويف حال تخلفكما عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكما 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
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اعالن مدعى عليه بالن�سر
املدعي باحلق املدين : عثمان حممد �سالح اخلوري ، اإماراتي اجلن�سية - بوكالة 
املحامي / عبدالرحمن ال�سرهان - املدعي عليه : املطلوب اإعلنه : عبداهلل اأحمد 

مو�سى ال�سلمني ، اأدرين اجلن�سية ، جمهول حمل القامة 
رقم  اجلزائية  الق�سية  يف   ) اجلنح  )دائرة  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
طريق  عن  وذلك  الدعاء  بلئحة  املذكور  عليه  املدعى  اعلن   2017/81484
عليه يطالبه  املدعي  املدنية �سد  دعواه  املدين  باحلق  املدعي  اقام  الن�سر، حيث 
بتعوي�سه موؤقتا بدفع مبلغ وقدره )21.000 ( درهم ، والق�سية موؤجلة جلل�سة 

2017/11/15م  لورود الإعلن.
ماجد عي�سى احلب�سي/ رئي�ض ق�سم ق�سايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عارف علي حمدان علي م�سلماين ، اجلن�سية : الإمارات ،   وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري الطاوو�س لتلميع ال�سيارات واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 740943 ال�سادر 
بتاريخ 2016/1/26 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ابراهيم 
عبداهلل حممد را�سد ال�سم النقبي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1492  ا�ستئناف جتاري   

ني�سا راج��اه ب�سفته كفيل و�سامن  امل�ستاأنف �سده/ 1-فيجنا راج��اه  اىل 
فندق افر�ست الدويل يف القر�س - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
ال�سابري -  قد  �سلمان ح�سن  ال��دويل وميثله / حممد  افر�ست  /فندق 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1694 جتاري جزئي بتاريخ 
2017/8/3 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2017/11/8  ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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انذار عديل بالن�سر   
رقم 2017/7459

املنذرة/ ال�سعايل لتاأجر واإدارة العقارات اخلا�سة 
وميثلها ال�سيد/ خالد �سيف حممد ال�سعايل العليلي - بوكالة املحامي / عي�سى احلو�سني 

املنذر اليها : بن ا�سغر للمقاولت - �س ذ م م - ب�سفتها امل�ستاأجرة 
وميثلها ال�سيد/ حممد عثمان ا�سغر ا�سغر علي - ب�سفته املدير التنفيذي 

وعنوانها : جمهول حمل القامة 
ب�ساأن  القانون رقم 33 ل�سنة 2008  املادة 25/اأ من  املنذرة واعمال لحكام  القانونيون عن  الوكلء  وب�سفتنا 
تنظيم العلقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي فاننا ننذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ 
امل�ستحقة وذلك عن الفرتة من 2016/11/1 حتى  القيمة اليجارية  48000 درهم )ثمانية واربعون درهم( 
2017/10/31 وما ي�ستجد حتى تاريخ الخلء الفعلي خلل ثلثون يوما من تاريخ ن�سر النذرا ، واخلء 
التي كان عليها وقت ال�ستلم مع الحتفاظ باملطالبة  ال�سواغل وبذات احلالة  املاأجور وت�سليمه خاليا من 

بكافة احلقوق القانونية املرتتبة على عقد اليجار مع حتميلها كافة امل�سروفات. 
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر   
رقم 2017/7829

املنذرة/ براندكورب لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س ذ م م
ميثلها املحامي/ ح�سن العبدويل 

املنذر اليها : ايليجانت لل�سناعات - �س ذ م م 
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها وقدره 213.325 درهم 
التجارية  الفوائد  الفا وثلثمائة وخم�سة وع�سرون درهم( مع  )مائتان وثلثة ع�سر 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة وذلك جراء تعاملت جتارية فيما بينهما 
على ان تقوم ب�سداد املديونية خلل موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار 
واإل �ست�سطر املنذرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها للزامها �سداد 

مبلغ املديونية مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن  بالن�سر   
رقم 2017/7825

املنذرة/الدلل للعقارات 
املنذر اليها : فندق �سكاي ليت - �س ذ م م 

املو�سوع : 
تنذر املنذرة / املنذر اليها ب�سرورة اخلء العني املوؤجرة املذكورة وت�سليمها للمنذرة باحلالة 
امل�ستحقات اليجارية واي مبالغ اخرى مرت�سدة بذمتها مع  ، و�سداد  التي ت�سلمتها عليه 
ا�سلح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغرها عن مدة 
�سغلها للعني حتى تاريخ الخلء التام وذلك يف خلل مدة اق�ساها )30( يوما من تاريخ 
الن�سر ، وال �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية اللزمة للمطالبة مبا ذكر وما 
ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر ، وحتميل املنذر اليها بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي اأتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1147  جتاري كلي               

اأب��و �سقرة بال�س - موؤ�س�سة فردية  جمهول  املدخل / 1-مطعم ومقهي  اىل اخل�سم 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك م�سر - فرع دبي وميثله / بدر حممد علي القرق -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  بعد �سم ملف النزاع رقم 2017/449 احلكم بالزام 
درهم   )2.053.154.83( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
مع عائد تاأخر )1٪( �سهريا والفائدة القانونية )12٪( �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام ، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/11/16 املوافق   اخلمي�س   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: بازار متجر اق�سام - �ض ذ م م    
�س   - اوتليت مول  دبي  العنوان : حمل 70-71 ملك    636147 : الرخ�سة  رقم 
بال�سجل  القيد  رقم  م�سئولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   - العني  دبي 
التجاري : 1055947 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خلل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العلن.
 دائرة التنمية االقت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/534  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سامت للو�ساطة العقارية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الدهبا�سي  علي  حممد  علي  وميثله:حممد  واك���د  غ�سان 
ومو�سوعها املطالبة ببطبلن العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره  )2.073.550( درهم والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق والر�سوم 
لها  وح��ددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
Ch1.B.8 لذا  جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/12  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/738  عقاري كلي

انف�ستمنت�س جروب  ورلد  نيو   -2 ليمتد  انف�ستمنت�س  ورلد  / 1-نيو  املدعي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سحبتي  ح�سن  املدعي/علي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة:2008/2/14 والزام املدعي 
عليهم على �سبيل الت�سامن والتكافل فيما بينهما برد مبلغ وقدره )389.826( درهم 
مع الفائدة القانونية والر�سوم وامل�ساريف والتعاب و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/12  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
الأق��ل  ويف حالة  اأي��ام على  بثلثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10007  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايكون �سمارت ملقاولت البناء جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /خالد حممود م�ستاق احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11261( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB177224307AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1 بالقاعة  08.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/11/8  الربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9926  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الطيب لتاأجر املعدات الثقيلة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /م��ال��ك حممد نعيم مالك حممد ام��ني ق��د  مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12196 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177670595AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �س   08.30 ال�ساعة   2017/11/12 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9243  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���وب���ر ���س��رتن��ث ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ن��ي��ك رح��م��ن خ�����وازا م���ر خ���ان ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   24380( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف  وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )3000 دره���م( 
املوافق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb177078066ae:ال�سكوى
2017/11/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9408  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوبر �ستار خلدمات حرا�سة البنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد خالد �سوكت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29740 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb177362981ae  وحددت لها 
 ch1.A.5 جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/11/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10372  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اأماري للعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م��ب��ارك  عبداحلميد  حمدي  /عبداحلميد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18982 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178040261AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10082  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  1-تنوير   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالر�سيد  احمد  /طفيل  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7471( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB177518743AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/11/28 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5655  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- غورمينج �سينغ للنقل  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اك��رم  اك��رم حممد  املدعي/عقيل  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )19446( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    .MB174107578AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/11/8   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7658  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نيو ال�سبلي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/حممد قا�سم �سيخ حممد عي�سى �سيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )19022( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175563768AE.  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/11/8   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سر ميعاد التكليف باحل�سور 4 ايام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4303  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كمال الدين للنقل بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة 
احمد  التنفيذ/�سهباز  ان طالب  القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
امتياز احمد قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8779( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3364  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة النخبة ملقاولت البناء ذ.م.م - فرع جمهول 
قد  علي  ار�ساد  ح�سني  التنفيذ/عاملغر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9718( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1181( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2222  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  البنية  ال��رباق خلدمات حرا�سة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/8/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/وقا�س �سوكت علي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ )10040( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او مايقابلها نقدا مببلغ 
2000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من 
امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2122  عمايل  جزئي 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- رم���ال ال�����س��ح��راء ل�سيانة امل��ب��اين �������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/13  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/عبداملغني حممد عبداحلميد �سليمان بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )8933( درهم وبتذكرة عودة 
اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات اعفت املدعي من ن�سيبه 
لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  منها 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��لن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خلل ثلثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/5517  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لل�سحن  قبول  عليه/1-عبدالغفور  املدعي  اىل 
مبا ام ان املدعي/علي ارت�سى حممد فريد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ارت�سى  ل�سالح/علي  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/8/29 بتاريخ  املنعقدة 
حممد فريد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )10.844( درهم وتذكرة 
عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1384  جتاري  كلي 
اىل املدعي عليهم/1- يو اف تي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2-جرهارد فوجت 3-وال��رت جونر 
فوجت 4-عمر فاروق ابو القا�سم جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/را�سد زكريا خليل ابراهيم 
دوله قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/9/20 حكمت 
مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �ساحب  ح�سابي  خبر  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  املحكمة/وقبل 
الطلع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم من ا�سول غر 
منكرة او �سور غر جمحودة للعقود واملرا�سلت او اي حمررات اخرى وكذا ال�سجلت والدفاتر 
التجارية وحددت امانة مقدارها خم�سة ع�سر الف درهم الزمت املدعي ب�سدادها خزينة املحكمة 
على ذمة اتعاب وم�ساريف اخلبر  ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/10/4 
ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة:ch2.E.22 يف حالة عدم �سداد المانة وجل�سة:2017/11/1 

يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبر تقريره. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3236  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عيظه مبارك عيظه رمي�س العامري جمهول حمل القامة مبا 
عو�س  علي  عبداهلل  مبارك  ملالكها  ال�سيارات  لتاأجر  كار  برايفيت  املدعي/مكتب  ان 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ل  ابراهيم  ح�سن  ابراهيم  وميثله: 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )32000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/11/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13
اأي��ام على الأق��ل  ويف  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/690  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كمال الدين حيدر وف - مالك يا�سات جلوريا فندق 
ولل�سقق الفندقية  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /نائل عبدالقادر 
عبداهلل اأبو دقه وميثله / اإبراهيم ح�سن اإبراهيم املل -  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/435 عقاري كلي بتاريخ 2016/12/19 
 10.00 ال�ساعة    2017/11/28 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
259 /  2017SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرة 
اىل املدعي عليها : حممد اأحمد حممد ا�سلم 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2017/9/26 بتاريخ 
عليك اما العرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  الخت�سا�س مدعوما بالدلة على 
املعينة بقانون العلمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف العتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرة  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرة وي�سدر اأمرا �سدك
ختم/ عبداهلل الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
يف  الدعوى 2017/2292  جتاري جزئي   

ال�سادة املدعي عليه / واو بينوى �سوبرماركت - �س ذ م م
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم من قبل املدعي / دبي للمرطبات - �س م ع 

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبرا حما�سبيا  بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى 
اأعله فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع خربة وذلك يوم الثنني  املوافق 2017/11/13  يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لل�ست�سارات املالية - ذلك بالعنوان التايل : 
دبي - حمي�سنة - �سارع بروت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303  - مقابل مركز 
كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 042206899 
، فاك�س : 042206877  يرجى الطلع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على 

احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعـــــــالن بالن�ســــر
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

انذار عديل  
   املنذر: نا�سر �سامل علي �سامل ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية 

العنوان / دبي - موبايل رقم : 0553321999 
املنذر اليها : جينيفر يربادا تاراكاتاك ، فلبينية اجلن�سية - عنوانها : دبي - بردبي - املركز التجاري - بناية 

اوبال تاور - وحدة 105 مكتب رقم 1 )�سركة ايفنت�س بل�س كون�سلتان�سي ( هاتف رقم : 0506592622 
املو�سوع : انذار بالدعوى 

نتيجة معاملت مالية بني املنذر واملنذر اليها تر�سد يف ذمة املنذر اليها مبلغ وقدره 420.000 درهم على ان 
ت�سددها املنذر اليها للمنذر - وا�ستلم املنذر من املنذر اليها اقرار مديونية موثق لدى ال�سيد كاتب العدل 
بقيمة   240231/1/2017 برقم  موثق  مديونية  واق��رار  درهم   120.000 بقيمة   90510/1/2017 رقم  حمرر 
املبالغ  انها مل تبادر ب�سداد  اليها بال�سداد ال  املنذر للمنذر  300.000 درهم - ورغم املطالبات العديدة من 

املرت�سدة يف ذمتها 
لذلك : ولكل ما تقدم ينذر املنذر - املنذر اليها - ب�سداد مبلغ وقيمته 420.000 درهم وذلك خلل 5 ايام 
الر�سوم  القانونية جتاهكم وحتميلكم  ا�سفني لتخاذ الج��راءات  ا�ستلمكم الن��ذار وال �سوف ن�سطر  من 

واتعاب املحاماة. 
 املنذر  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : منتهي للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م     
العنوان : مكتب رقم 539 ملك مركز الغرير - بردبي - املرقبات  - ال�سكل القانوين : ذات 
 1016279  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م    600566  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/10/24  
اأو  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
العنوان : مكتب رقم  �سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات   اإىل امل�سفي املعني  مطالبة التقدم 
914 - ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - الهاتف : 
2973060-04 ، الفاك�س : 2973071-04 -  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : افريكونز للتجارة العامة - �ض ذ م م      
العنوان : مكتب )104( ملك غامن بن عبداهلل بن �سعيد - ديرة - املطينة - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 638478  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1058415 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/15  
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2017/8/15 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات   العنوان :  
 مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات  - الهاتف : 04-2517720 ، 
خلل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    -  04-2517721  : الفاك�س 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 
تعلن  هذا  مبوجب    04-2973071  : الفاك�س   ،  04-2973060  : الهاتف   - بور�سعيد   -
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية 
منتهي للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24   وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���له،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات   
العنوان :  مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات  - الهاتف : 
2517720-04 ،  الفاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  افريكونز للتجارة العامة 
- �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/15 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�س  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/15   وعلى من لديه 
املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2016/512  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سم�سم ديفيلوبرز ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / فزين ح�سن فروزي�س وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه  
رق��م 2016/84 عقاري  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د 
ب����ت����اري����خ:2016/9/26  وح����ددت ل��ه��ا جل�سه ي���وم اخل��م��ي�����س املوافق  ك��ل��ي 
2017/11/16 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3345 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-خطوط ا�سمان اليرانية جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/وكالة الري�س لل�سفريات والبواخر دبي �س.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي 
عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5020( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
2- ويف مو�سوع الطعن بتاأييد قرار جلنة الوكالت التجارية بوزارة القت�ساد 
رق��م:5915 بني طريف  التجارية  الوكالة  بتثبيت  ب��ت��اري��خ:2013/7/11  ال�سادر 
حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  الدعوى 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1520 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سلح حمد حمدان البلوي 2- م�سعل علي حممد 
التنفيذ/ه�سام حممد  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��ب��ل��وي جم��ه��ول حم��ل 
ع��ل��ي ال��ق��رق ومي��ث��ل��ه:ه��ن��د حميد ع��ل��ي غ��دي��ر ال��ك��ت��ب��ي ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�سامم  دره���م   )2652981(
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3936  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  احل��دائ��ق  لتجميل  الرئي�سي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  القا�سم  اب��و  طاهر  التنفيذ/ابو  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )7961( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )758( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4378  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- البحر املتو�سط للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�سلم �سعد احمد ا�سماعيل برب�س 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )5820(  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )596( 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4340  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- البحر املتو�سط للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبده حممد بركات ابراهيم برب�س 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )5820(  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )596( 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4152  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����س.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  املباركيه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جاي دولور ديفرا قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4620( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )651(
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4187  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  اللكرتونيات  لتجارة  تيليكوم  فا�ست  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حم�سن �سهزاد خان وزير 
حممد خان قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15161( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1281( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3099 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-حممد يو�سف مونديا جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  ح�سني  خليفة  عبيد  التنفيذ/عبدالرحمن  طالب  ان 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه  وقدره )81587( درهم اىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2752 تنفيذ جتاري  
مملوكة  ف��ردي��ة  موؤ�س�سة  للمعار�س  ارك   360 ���س��ده/1-م��وؤ���س�����س��ة  املنفذ  اىل 
للمدعو/جنجادهران برمي كومار 2- جنجادهران برمي كومار جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله:موزة عبيد ربيع 
اخلظر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )4528642.75( وق��دره  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/3220 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-ب��راي��ت اوي���ل ل��ل��ت��ج��ارة �������س.ذ.م.م 2- اجن��ي��ل��ي��ب��ار امبيل 
التنفيذ/ال�سيخ/ ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  فيليب  ق��وري��اق��و���س 

اأقام  �سعيد بن عبيد بن جمعه ال مكتوم وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3596043( درهم بالت�سامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1559  ا�ستئناف جتاري    

حمل  جمهول  عنقائي  ح�سني  حممد  مرت�سى   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/935 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/15     
 10.00 ال�ساعة   2017/11/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/422  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ديراج اند اي�ست كو�ست ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /مارينا 3 كيه ليمتد وميثله:غازي ابراهيم احمد 
بن �سيفان قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/133 

عقاري كلي بتاريخ:2016/7/26     
 10.00 ال�ساعة   2017/11/20 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/988  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- امربيال كروان لتجارة احلديد �س.ذ.م.م 2- �ساجنيف 
 / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  ال�سخ�سية جمهول حمل  ب�سفته   - �سارما  �ساتبال 
�سركة البحار ال�سبعة للتجارة وميثله:امل عمر ال�سبيعي قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1504 جتاري كلي بتاريخ:2017/5/21     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/11/15 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى  2016/1149  ا�ستئناف مدين    

ان  امل�ستاأنف �سده/ 1- علي غفار علوي جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ح�سن  وميثله:احمد  ا�سل  را�ستي  تقي  حممد  ر�سا  /حممد  امل�ستاأنف 
رم�����س��ان ال ع��ل��ي ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2016/320 مدين كلي بتاريخ:2016/11/21  وحددت لها جل�سه يوم الحد 
 ch2.D.17 املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1050  ا�ستئناف مدين    
اب���راه���ي���م جمهول  ال�����س��ي��د  امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/ 1- خ��م��ي�����س حم��م��د  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / اك��م��ل حم��م��د �سيد اح��م��د ع��ام��ر قد 
كلي  م��دين   2017/254 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2017/8/10     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1553  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- ماريا حنا فاني�سا ري�س دي جي�سو�س  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ خالد حممود عز الدين  قد اأقام عليك 
يوم   لها جل�سة  وح���ددت  زوج��ي��ة.  دع��وى طاعة  ال��دع��وى ومو�سوعها 
 )10( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/11/19 امل��واف��ق  الح���د 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود   منطقة  يف  ال�سخ�سية  الأح���وال  مبنى  يف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2566  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /جوناثن علي خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ  ف��اروق جربا حوا قد  م��ازن 

الحد  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وح��ددت  والر�سوم  درهم  وق��دره )45000( 

فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/11/19  

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل . 

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/266  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- مارينا او�ستا ف�سوك جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سركة احلبتور لل�سيارات ذ.م.م .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )32693( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/7/13 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1727  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد علي حممد عبداهلل التميمي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/6/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعله ل�سالح/م�سرف المارات ال�سلمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للم�سرف املدعي )م�سرف المارات ال�سلمي( مبلغ )147379.33( درهم 
وحتى  يف:2017/5/16  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بواقع  والفائدة 
اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ ثلثمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  التام ف�سل عن  ال�سداد 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1480  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م حاليا - يونايتد للملنيوم �س.ذ.م.م 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  �سابقا جمهول حمل   -
2017/7/19  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/جالك�سي لل�سناعات املعدنية �س.ذ.م.م 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )اثنني و�ستني الف وثمامنائة وخم�سة 
ع�سر درهم وخم�سني فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف:2017/2/13 وحتى ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3311  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه /���س��رك��ة ت���رازو دب��ي ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ليون �ستار للنقليات �س.ذ.م.م وميثله:احمد عبدالقادر احمد الهاجري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
من   ٪12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )133.844(
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/22
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3285  جتاري جزئي
 -2 ذ.م.م  التجارية  للو�ساطة  الو���س��ط  ال�سرق  اليكتو  1-���س��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كنيفاتي  �سام   -3 ال�سامي  عبيد  �سامل  حممد 
طلل حممد ر�سا عبداحلليم احلفناوي وميثله امرة ابراهيم عبداهلل عبدالواحد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  كمال بور الب�ستكي قد 
بواقع  القانونية  والفائدة  والت�سامم مببلغ وقدره )222.900.13(  درهم  بالت�سامن 
12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/12  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل   على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1684  جتاري جزئي

اىل اخل�سم املدخل/ 1- فاطمة علوي �سالح ، اخل�سم املدخل/ 2-ابت�سام ثابت ح�سني ، اخل�سم 
، اخل�سم  املدخل/4- حامد احمد ثابت �سالح  ، اخل�سم  املدخل/3- فار�س احمد ثابت �سالح  
، اخل�سم  ثابت �سالح  احمد  اح��لم   -6 املدخل/  ، اخل�سم  ثابت �سالح  احمد  ثابت  املدخل/5- 
املدعي/ي�سلم عو�س  ان  الق��ام��ة مبا  �سالح  - جمهول حمل  ثابت  احمد  ي�سرى   -7 امل��دخ��ل/ 
عبداهلل العبادي وميثله منى حممد ر�سا الن�ساري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )98.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9٪ من عام وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/11/13  ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3300  جتاري جزئي

- عن  نباخته  2- �سادق رم�سان  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الوم  / 1-�سركة  املدعي عليه  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الوم  ل�سركة  مدير  وب�سفته  نف�سه 
املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله احمد علي مفتاح �سالح الزعابي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ 
وقدره )261.801.93( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 14٪ �سنويامن 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/12  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



االثنني   6   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12166  27
Monday  6   November   2017  -  Issue No   12166

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7617   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : لينك واي لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )27555.19( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)66480/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/التيما/�سالون/ف�سي/2014( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  D دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7591   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرمال العربية لتجارة املنتجات اخل�سبية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )57784.27( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)82793/خ�سو�سي/ رق��م  )رينو/دا�سرت/ا�ستي�سن/اخ�سر/2014( 

M (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق  دبي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7611   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : برا�سانت نارايانا �سا�سيدهاران   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50605.99( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)28252/خ�سو�سي/ رقم  كروز/�سالون/ازرق/2014(   / )�سيفورلية 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  K دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7534
املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليه : �سريف اناكوتيل اناكوتيل مامو   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )156226.71( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)77912/خ�سو�سي/ رق��م  )تويوتا/برادو/ا�ستي�سن/ف�سي/2015( 

حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )  Q دب��ي/ 
املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7600   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : توب لك�سري �ستار للموا�سلت   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )128126.26(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )بي ام دبليو/LI730/�سالون/ا�سود/2014( رقم )28600/

خ�سو�سي/دبي/ L (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8529   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : حممد طارق لنقل الركاب باحلافلت العامة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )151245.65( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)20366/خ�سو�سي/ رقم  )لكز�س/RX350/�سالون/ا�سود/2015( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7614   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مانويل ا�سومكاو اراجو   

���س��داد مبلغ وق����دره )29735.66(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي/باجرو/ا�ستي�سن/ف�سي/2013( رقم )6498/
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  N خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7589   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : لينك واي لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )48112.49( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ه��ون��دا/اك��ورد/���س��ال��ون/اب��ي�����س/2015( رق��م )46487/خ�����س��و���س��ي/
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  G دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7604   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : املمزر لل�سحن واللوجي�ستك�س   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )78669.14( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)78154/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/كورول/�سالون/ابي�س/2015( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  C دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/7531
املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليه : العاملية كار لتاأجر ال�سيارات
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40441.96( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)13795/خ�سو�سي/ رقم  )هايونداي/النرتا/�سالون/ف�سي/2015( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7596   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرئي�سي لتجميل احلدائق   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )82593.74( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)57488/خ�سو�سي/ رق��م  ا���س/ب��ا���س/اب��ي�����س/2015(  )تويوتا/هاي 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7525   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : بيغ دادي اند اي كار   

���س��داد مبلغ وق����دره )46100.95(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/85977( رقم  )هايونداي/اك�سنت/�سالون/رمادي/2015(  ال�سيارة 
حفظ  م��ع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�ساحلكم  املمولة    )H خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7615   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : راول كابلينغ فاليجو   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40694.36( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)22824/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )جاك/J6/ا�ستي�سن/ف�سي/2014( 
املنذر  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  R

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7590   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : فودري�س لتاأجر ال�سيارات   

���س��داد مبلغ وق����دره )13641.07(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ني�سان/�سني/ابي�س/2013( رقم )60942/خ�سو�سي/دبي/ 
M (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7608   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : علي عبداللطيف خلف   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )41745.11( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)14435/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )كيا/موهايف/ا�ستي�سن/ابي�س/2012( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  (  املمولة ل�ساحلكم من قبل   H دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7533   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جميل باليكري كالينجال 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37077.26( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/79069( رق��م  ل��وؤل��وؤي/2014(  )هايونداي/�سوناتا/�سالون/ابي�س 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  M خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7599   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : نياف حممد علي   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )32547.25( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)فورد/�سكيب/ا�ستي�سن/ا�سود/2012( رقم )79426/خ�سو�سي/دبي/ 
M (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7527   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اي دي ا�س ميدل اي�ست   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )46752.63( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)14058/خ�سو�سي/ رق��م  )كيا/�سبورجت/ا�ستي�سن/ابي�س/2015( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7613   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �سبيد اف ون لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م   

درهم  وق��دره )49648.8(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)49613/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/تيدا/هات�سباك/ابي�س/2014( 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7588   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه :كينورث ميدل اي�ست   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )67018.08( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)14605/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/كورول/�سالون/رمادي/2014( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/231539   
املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليه : �سيلفار لين لل�سحن والتخلي�س   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )43829.78( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)53934/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )ني�سان/�سني/�سالون/ا�سود/2015( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7530   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : العاملية كار لتاأجر ال�سيارات

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40441.96( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)13797/خ�سو�سي/ رقم  )هايونداي/النرتا/�سالون/ف�سي/2015( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7593   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �سركة رينوبات للمقاولت البناء 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )70421.17( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ني�سان/اورفان/با�س/ابي�س/2014( رقم )43962/خ�سو�سي/دبي/ 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7524   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الت�سال ملقاولت النجارة امل�سلحة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )87148.67( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ميت�سوبي�سي/رو�سا/حافلة/ابي�س/2015( رقم )95968/خ�سو�سي/
ال�سارقة/ 1 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



28

املال والأعمال
االثنني   6   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12166  
Monday  6   November   2017  -  Issue No   12166

دو ت�ضت�ضيف اجتماعني للجمعية الدولية 
ل�ضبكات الهاتف املحمول يف ال�ضرق الأو�ضط

•• دبي-وام:

الأوىل  للمرة   - املتكاملة  ل��لت�����س��الت  الإم�����ارات  �سركة   - دو  ت�ست�سيف 
اجتماعي اجلمعية الدولية ل�سبكات الهاتف املحمول GSMA ملجموعة 
ال�سبكات واملجموعة التوجيهية للأجهزة يف منطقة ال�سرق الأو�سط وذلك 

خلل �سهر نوفمرب اجلاري بفندق غلوريا مبدينة دبي للإعلم.
�سبكات  خ��رباء  م��ن  مميزة  نخبة  مب�ساركة  اأي���ام   8 الجتماعان  وي�ستمر 
والروؤى  التطورات  اآخ��ر  �ستبادلون  الذين  العامل  ح��ول  املتحرك  الهاتف 

اخلا�سة ب�سبكات الهاتف املتحرك عرب منطقة ال�سرق الأو�سط.
وت�ست�سيف ال�سركة اجتماع جمموعة ال�سبكات يف الفرتة من 6 وحتى 10 
للأجهزة  التوجيهية  املجموعة  اجتماع  فعاليات  تنطلق  بينما   .. نوفمرب 
الجتماعات  خ���لل  و���س��ي��ت��م  م��ن��ه.   30 ح��ت��ى  وت�����س��ت��م��ر  ن��وف��م��رب   28 يف 
الت�سال  قطاع  تهم  التي  املو�سوعات  من  جمموعة  على  ال�سوء  ت�سليط 
الأ�سياء  اإنرتنت  وتقنيات  اخلام�س  اجليل  تكنولوجيا  �سبكات  ذلك  يف  مبا 
والت�سال ال�سوتي عرب تكنولوجيا اجليل الرابع املتقدم وتطور ال�سريحة 
الإلكرتونية وحلول تخ�سي�س اخلدمات التي يقدمها امل�سغلون. و�سي�سارك 
يف الجتماعات اأكر من 5 وفود وممثلني اآخرين لقطاع خدمات الت�سال 
التحتية يف �سركة  التنفيذي للبنية  الرئي�س  البلو�سي  العاملي. وقال �سليم 
الدولية  اجلمعية  اجتماعات  ا�ست�سافة  ان  املتكاملة  للت�سالت  الإم��ارات 
امل�سغلني  مع  اأك��رب  ب�سكل  التعاون  فر�سة  تتيح  املحمول  الهاتف  ل�سبكات 
نحو  واملعرفة  اخل��ربات  لتبادل  م�سرتكة  م��ب��ادرات  يف  وال��دخ��ول  العامليني 
يف  تن�ساأ  ق��د  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة  باأكمله  احل��ي��وي  قطاعنا  تعزيز 
العي�س يف جمتمعات مت�سلة  نحو  البدان  العديد من  توجه  امل�ستقبل مع 
األفون�سو ديل ف��ررا رئي�س جمموعة  واأك��ر ذك��اء. من جانبه قال  �سبكياً 
ال�سبكات يف اجلمعية الدولية ل�سبكات الهاتف املحمول ان اجلمعية الدولية 
ل�سبكات الهاتف املحمول تعمل على �سمان م�سالح م�سغلي �سبكات الهاتف 
800 م�سغل مع  املتحرك حول العامل من خلل توحيد جهود اأكر من 
اأكر من 300 �سركة عرب منظومة وا�سعة من م�سغلي خدمات الت�سال.

وا�ساف ان هذه ال�سراكة مع �سركة الإمارات للت�سالت املتكاملة دو تعد 
فر�سة فريدة ل�سبكتنا للتوا�سل مع �سركة رائدة يف جمال خدمات الت�سال 
على م�ستوى املنطقة والعمل معاً لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة ملنظومة 
�سبكات الهاتف املتحرك. ومتثل اجلمعية الدولية ل�سبكات الهاتف املحمول 
م�سالح م�سغلي �سبكات الهاتف املتحرك حول العامل مبا يف ذلك م�سنعي 
ال��ه��وات��ف والأج���ه���زة و���س��رك��ات ال��ربجم��ي��ات وم����زودي الأج���ه���زة واملعدات 

و�سركات الإنرتنت ف�سل عن املنظمات يف قطاعات الأعمال الأخرى.
قطاع  يف  ال��رائ��دة  والفعاليات  الأح����داث  م��ن  جمموعة  اجلمعية  وتنظم 
واملوؤمتر  للجوال  العاملي  املوؤمتر  مثل  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
العاملي للجوال يف �سنغهاي املوؤمتر العاملي للجوال يف الأمريكيتني �سل�سلة 

موؤمترات موبايل 360.

دمج وحدتي اخلدمات الهند�ضية 
يف مطاري دبي الدوليني 

•• دبي -وام: 

ادارتي  دمج  عن  دبي  مطارات  اأعلنت 
دبي  مطاري  يف  الهند�سية  اخلدمات 
وترقية  واح��دة  اإدارة  حتت  الدوليني 
من�سب  اىل  ع��دي  ب��ن  عمر  املهند�س 
للخدمات  الأول  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الهند�سية للإ�سراف على هذه الإدارة 
اجل���دي���دة. وذك����رت م��ط��ارات دب���ي ان 
هذه اخلطوة تهدف اىل تعزيز فريق 
فيما  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ال��ق��ي��ادة وعملية 
املوؤ�س�سة  ت��وج��ه��ات  بتحقيق  ي��ت��ع��ل��ق 
طاقات  ا�ستخدام  نحو  قدما  للم�سي 

نظيفة وبديلة واحلفاظ على البيئة مبا 
يتواكب مع خطة حكومة دبي 2021 على هذا ال�سعيد. ومبوجب تعيينه 
اإدارة اخلدمات  املهند�س عمر بن عدي م�سوؤول عن  اأ�سبح  املن�سب  يف هذا 
كانت  ان  بعد  �سنرتال  ورل��د  دب��ي  ال��دويل ومطار  دب��ي  الهند�سية يف مطار 
تابعة لإدارة العمليات يف املطار الأخر. و عرب جمال احلاي نائب الرئي�س 
يف مطارات دبي عن ثقته باأن قيادة بن عدي لوحدة اخلدمات الهند�سية يف 
مطار دبي ومطار دبي ورلد �سنرتال �ستلعب دورا حا�سما يف تعزيز �سناعة 
القرار والتن�سيق بني املطارين ون�سر ثقافة البداع والبتكار ملواكبة توجهات 
ومبانيه  امل��ط��ار  عمليات  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  تطبيق  نحو  دب��ي  م��ط��ارات 

ومن�ساآته يف فرتة يتو�سع بها قطاع الطران يف دبي ب�سكل دراماتيكي.

الإمارات ترتاأ�س الجتماع الثاين 
ملنظمة »النتو�ضاي« يف فيينا

•• فيينا - وام:
تراأ�س معايل الدكتور حارب بن �سعيد العميمي رئي�س ديوان املحا�سبة اجتماع 
العامة  املالية  للرقابة  العليا  للأجهزة  الدولية  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س 
خلل  النم�سا  يف  يعقد  ال��ذي  ال�سبعني  دورت��ه  يف  “النتو�ساي”  واملحا�سبة 
للمجل�س  الثاين  وه��ذا الجتماع هو  7 نوفمرب احل��ايل.  5 اىل  الفرتة من 
املحا�سبة  ب��دي��وان  ممثلة  الم���ارات  دول��ة  برئا�سة  “للنتو�ساي”  التنفيذي 
اأبوظبي.  يف   2016 دي�سمرب  يف  عقد  ال���ذي   22 الن��ك��و���س��اي  م��وؤمت��ر  منذ 
وقال معايل رئي�س ديوان املحا�سبة ان الجتماع �سيبحث عدة موا�سيع تتعلق 
ب�سر خمتلف جوانب العمل يف املنظمة.. لفتا اىل ان معاليه ب�سفته رئي�سا 
التي مت اجنازها خلل  والأعمال  الن�ساطات  تقريرا حول  �سيقدم  للمجل�س 
الفرتة املا�سية واخلطة املتوقع تنفيذها خلل املرحلة القادمة ب�ساأن تنفيذ 
�سينظر  كما   .2022-2017 للمنظمة  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأه����داف 
بالإ�سافة اىل  للمنظمة  امل��ايل  الأداء  العام حول  الأم��ني  الجتماع يف تقرير 
تقارير روؤ�ساء الهداف الرئي�سية الربعة - املعاير املهنية.. وبناء القدرات.. 

وتبادل املعرفة.. وتعزيز مكانة النتو�ساي كمنظمه دولية.

»غرفة ال�ضارقة« تبحث مع رئي�س اأوغندا �ضبل تعزيز العلقات الثنائية
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ا�ست�سافت   
يوري  الرئي�س  املا�سي  اخلمي�س  مقرها  يف 
كاغوتا مو�سيفيني، رئي�س جمهورية اأوغندا، 
على راأ�س وفد حكومي ر�سمي رفيع امل�ستوى، 
يف لقاء عمل مو�سع ناق�س عدداً من الق�سايا 

القت�سادية ذات الهتمام امل�سرتك.
وب��ح��ث ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د ب��ح�����س��ور �سعادة 
ع���ب���داهلل ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س جمل�س 
�سبل  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
بني  الثنائية  القت�سادية  العلقات  تعزيز 
واأوجه  اوغ��ن��دا،  وجمهورية  ال�سارقة  اإم���ارة 
ذلك  ب��ني اجلانبني مب��ا يف  ال��ت��ع��اون  تطوير 
القت�سادية  ال��ع��لق��ات  تعزيز  اإىل  احل��اج��ة 
الطاقة  ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���س��ة يف جم����الت  ب���ني 
وال�����س��ن��اع��ة وال�����زراع�����ة وت����ب����ادل ال����زي����ارات 

وال�ستثمارات يف �ستى املجالت.
و�سهد اللقاء ح�سور عدد كبر من قطاعات 
اإط������ار حر�س  الع���م���ال م���ن اجل���ان���ب���ني، يف 
الطرفان على تنمية التعاون امل�سرتك بينهما، 
وتقوية العلقات التجارية والتن�سيق لتعزيز 
يف  وال�سارقة  اوغندا  بني  املتبادل  ال�ستثمار 

اإطار من امل�ساواة والفائدة امل�سرتكة.
وح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب ال��غ��رف��ة ال�سيخ 
الأول  ال��ن��ائ��ب  القا�سمي  في�سل  ب��ن  م��اج��د 
لرئي�س الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين لرئي�س ال��غ��رف��ة، وع���دد من 
بن  خ��ال��د  و���س��ع��ادة  الدارة،  جمل�س  اأع�����س��اء 
ال�سارقة  ع��ام غ��رف��ة  م��دي��ر  ال��ه��اج��ري  بطي 
غرفة  يف  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
جتارة و�سناعة ال�سارقة. وعدد من املديرين 
وروؤ�ساء جمموعات العمل القطاعية التابعة 
للغرفة، اىل جانب نخبة من كبار امل�سوؤولني 
�سم  حني  يف  ال�سارقة،  يف  العمال  مبجتمع 
امل�سوؤوليني  كبار  ع��دداً من  الوفد الوغندي 
مونويل،  اإي��ري��ن  اأب��رزه��م  وم��ن  احلكوميني 
وزي���ر ال��ط��اق��ة وال��ت��ع��دي��ن وت��ط��وي��ر املعادن، 
وال��ف��ري��ق ه���ري ت��وم��وك��ون��دة، وزي���ر الأمن 
دولة  وزي��ر  اأوكيلو،  اأورمي  وه��ري  الوطني، 
ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة، واأن��ي��ت اإي��ف��ل��ني، وزير 
واخل�سخ�سة،  ل��ل���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 
واأنيمي�سا جايانت مادفاين، �سفر جمهورية 

اأوغندا لدى الدولة، وعدد من امل�سوؤولني.
عبداهلل  ���س��ع��ادة  رّح���ب  ال��ل��ق��اء،  م�ستهل  ويف 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
الوغندي  ب��ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة،  و���س��ن��اع��ة 
هذه  ت�سهم  اأن  متمنياً  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د 
القت�سادية  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز  يف  ال���زي���ارة 
والتجارية والتعاون بني البلدين ال�سديقني. 
وق���ال ال��ع��وي�����س: ت��اأت��ي ه���ذه ال���زي���ارة كثمرة 
ال�سارقة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ل���ل���زي���ارات 
القارة  دول  م��ن  ع���دد  اإىل  ال�����س��اب��ق  ال��ع��ام  يف 
ال�سارقة  غ��رف��ة  م�����س��اع��ي  ���س��م��ن  ال�����س��م��راء، 
الأفريقية  الأ���س��واق  يف  ح�سورها  لرت�سيخ 
الواعدة، واإيجاد ال�سبل الكفيلة بزيادة حجم 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري والق��ت�����س��ادي وجمالت 

التعاون ال�ستثماري بني اجلانبني.
ال�سارقة  غ���رف���ة  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س  واأ�����س����ار 
ُت���ق���ّدر ع��ال��ي��اً ه���ذه ال���زي���ارة، وت��ت��ط��ل��ع ُقدماً 
العلقات  اأوا�سر  وتوطيد  عليها  البناء  اإىل 
ال�سارقة،  واإم������ارة  اوغ���ن���دا  ج��م��ه��وري��ة  ب���ني 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  و����س���وًل 

»العامة لتنظيم الت�ضالت« ت�ضدر اآخر ت�ضريح طيف ترددي موقع يدويًا
•• دبي-وام:

قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ا�ستكملت 
الت�سالت عملية التحول الذكي خلدمات 
الطيف الرتددي، �سمن ا�سرتاتيجيتها يف 
الدولة،  الذكي يف  التحول  اأ�سلوب  تعزيز 
حيث اأ�سبح باإمكان املتعاملني، احل�سول 
ب����اإدارة الطيف  على اخل��دم��ات اخل��ا���س��ة 
دون  من  تواجدهم،  مكان  من  ال���رتددي 
مراكز  اأو  الهيئة،  مراجعة  اإىل  احل��اج��ة 
اخلدمة اخلا�سة بها، وذلك بدءا بتقدمي 

ط���ل���ب احل�������س���ول ع���ل���ى اخل����دم����ة، حتى 
الهيئة  واأعلنت  املنجزة.  املعاملة  ا�ستلم 
ورقية خلدمات  معاملة  اآخ��ر  اإجن��از  عن 
الطيف الرتددي، والنتقال اإىل اخلدمات 
ال��ذك��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل، اخل��ط��وة ال��ت��ي تندرج 
اإ�سعاد  يف  للهيئة  املوؤ�س�سية  القيم  �سمن 
ل�سرتاتيجيتها  وحت��ق��ي��ق��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
املقدمة يف  بجودة اخلدمات  الرت��ق��اء  يف 
الدولة  يف  واملعلومات  الت�سالت  قطاع 
ومبا ي�سمن مواكبة التطور التكنولوجي 
كافة  تقدمي  الت�سالت، و�سمان  لقطاع 

اخل��دم��ات الداري���ة وف��ق معاير اجلودة 
تعزيز  عن  ف�سل  وال�سفافية،  والكفاءة 
الإمارات  دول��ة  يف  الذكي  احلياة  اأ�سلوب 

العربية املتحدة.
املن�سوري  ع��ب��ي��د  ح���م���د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير 
طريقها  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  الت���������س����الت: 
كافة  ال��ذك��ي يف  ال��ت��ح��ول  ا���س��ت��ك��م��ال  اإىل 
اخل����دم����ات وال���ق���ط���اع���ات، ح��ر���س��ا على 
للمتعاملني،  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي 
وحتقيق �سعادتهم، ف�سل عن دعم جهود 

على  الذكية  واملدينة  الرقمية  احلكومة 
الإمارات  روؤية  الدولة، لتحقيق  م�ستوى 
وريادتها  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز   ،2021
املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  العاملية 
والت�سالت. واأو�سح املن�سوري اأن جناح 
ال��ذك��ي يف قطاع  ال��ت��ح��ول  وت��ق��دم عملية 
الت�سالت واملعلومات ي�ساهم يف ت�سهيل 
القطاعات  ل��ب��ق��ي��ة  ال���ت���ح���ول  اإج��������راءات 
اأن الت�سالت ت�سكل  واخلدمات، باعتبار 
ع�سب التطور يف جمتمع واقت�ساد املعرفة 
الذي ن�سهده يف عامل اليوم ونعمل حاليا 

داخليا  الإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  تعزيز  على 
ومع خمتلف اجلهات، مبا يعزز التكاملية 
ال�سرتاتيجية  ال���ت���وج���ه���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
منها  امل��ق��دم��ة  ويف  احل��ب��ي��ب��ة،  ل��دول��ت��ن��ا 
الطيف  اإدارة  ونظمت  العاملية.  ال��ري��ادة 
الرتددي يف الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
ملتعامليها،  ت��وع��وي��ة  ور���س��ة  الت�����س��الت، 
وطريقة  اجل�����دي�����دة،  اخل����دم����ات  ح�����ول 
تقدمي الطلبات، واطلعت على جتربتهم 
كما  اجل��دي��دة،  التعامل مع اخلدمات  يف 
ا�ستمعت مللحظاتهم، وتطلعاتهم لواقع 
اخل����دم����ات، وال���ت���ي ح�����س��ره��ا ع����دد من 
واملتعاملني  الل�سلكية،  الأجهزة  موردي 
باخلدمات  الرت��ق��اء  ب��ه��دف  الهيئة،  م��ع 

ومواكبة تطلعات املتعاملني.
قطاع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��ت��رب 
الت���������س����الت، ه���ي اجل���ه���ة ال���ت���ي تتوىل 
الطيف  وت���ن���ظ���ي���م  اإدارة  م�������س���وؤول���ي���ة 
ال��رتددي يف الدولة، والتي ت�سمل توزيع 
وت��خ�����س��ي�����س ال��ط��ي��ف ال������رتددي جلميع 
وحماية  وتن�سيق  ال��رادي��وي��ة،  اخل��دم��ات 
ال�������رتددي ع���ن ط���ري���ق تطبيق  ال��ط��ي��ف 
امل���راق���ب���ة وال���ر����س���د ب��ا���س��ت��خ��دام اأح����دث 
الأج���ه���زة وامل����ع����دات، ف�����س��ل ع���ن متثيل 
دولة الإمارات يف جميع املحافل الدولية 
والإقليمية ذات ال�سلة بقطاع الت�سالت 

ال�سلكية والل�سلكية.

امل��ت��اح��ة خل��دم��ة م�����س��ال��ح اجل��ان��ب��ني، لفتاً 
تعزيز  على  حري�سة  ال�سارقة  غرفة  اأن  اإىل 
الأعمال  جمتمعي  بني  القت�سادي  التقارب 
دول  نظرائها يف  وكافة  واأوغندا  ال�سارقة  يف 
ال��ع��امل. وق���ال ال��ع��وي�����س: اأن ال���زي���ارات التي 
قادتها الغرفة اىل عدد من الدول الأفريقية 
خ���لل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ���س��اه��م��ت بتقوية 
مع  للإمارة  القت�سادية  العلقات  وتطوير 
الكثر من دول القارة الأفريقية التي متثل 
وت��ق��دم فر�سا كبرة لرجال  واع���دة  اأ���س��واق��ا 
الأثر  لها  كان  واأي�ساً  الإماراتيني،  الأعمال 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ج�����س��ور  ب��ن��اء  ال��ك��ب��ر يف 
لتوفر الت�سهيلت اللزمة للطرفني لبناء 
علقات جتارية وا�ستثمارية م�ستدامة. لفتاً 
الدفع  على  حري�سة  ال�سارقة  غرفة  اأن  اإىل 
العلقات  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  ب���اجت���اه  الإي���ج���اب���ي 
اأن هذه  وامل�سالح وتر�سيخها. واأكد العوي�س 
احل�سنة  ال�سمعة  تعك�س  الرئا�سية  ال��زي��ارة 
ومكانتها  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  بها  حتظى  ال��ت��ي 
العاملي،  امل�ستوى  على  املتميزة  القت�سادية 
يف ظل التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة واملتابعة 
احلثيثة من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�����س��ارق��ة، ال��ت��ي ت��ع��زز ا���س��م الإم�����ارة كمركز 

اإقليمي على خارطة التجارة العاملية.
ي�����وري كاغوتا  ال��رئ��ي�����س  ه���ن���اأ  م���ن ج��ان��ب��ه 
قيادة  اأوغندا  جمهورية  رئي�س  مو�سيفيني، 
العلم  ي��وم  و�سعبها مبنا�سبة  الم���ارات  دول��ة 
اأوا�سر  تعميق  ع��ل��ى  ب���لده  ح��ر���س  م���وؤك���داً 
العلقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية 
املتحدة عموماً واإمارة ال�سارقة �سمناً، مبدياً 
الذي  ال��راق��ي  احل�ساري  بامل�ستوى  اإعجابه 
القت�سادي  ودوره���ا  الإم����ارات  اإل��ي��ه  و�سلت 
البارز على م�ستوى املنطقة والعامل، منوهاً 
ل�ساحب  ال��ن��اج��ح��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��روؤي��ة 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى حاكم 

ال�سارقة، ومكانته الثقافية املرموقة.
زيارة  اأن  اإىل  مو�سيفيني  ال��رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
ال�سارقة  غ���رف���ة  اإىل  الوغ�����ن�����دي  ال����وف����د 
ت���ه���دف اإىل ت��ع��ري��ف جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف 

ه���ذه الإم�����ارة احل��ي��وي��ة ع��ل��ى م��ن��اخ الأعمال 
اوغندا  يف  امل��ت��وف��رة  ال�ستثمارية  وال��ف��ر���س 
الأعمال  جمتمعي  ب��ني  ال��ع��لق��ات  وت��وث��ي��ق 
يف ك��ل ال��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ث ق���دم خ���لل كلمته 
القت�سادية  الأو�����س����اع  ع���ن  واف���ي���اً  ع��ر���س��اً 
رجال  اأم���ام  املتاحة  ال�ستثمارية  وال��ف��ر���س 
هذه  اأن  اإىل  م�سراً  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال 
الفر�س عديدة ومتنوعة وتغطي القطاعات 
وخدمات  التحتية  البنية  وخا�سة  الرئي�سية 
ع����ن مزايا  م��و���س��ي��ف��ي��ن��ي  ال���ن���ق���ل. وحت������دث 
الن�ساط  وط��ب��ي��ع��ة  الوغ����ن����دي  الق���ت�������س���اد 
اأهم  م�ستعر�ساً  لبلده،  اخلارجي  التجاري 
والتجارية  وال�سناعية  الزراعية  القطاعات 
التي تزخر بها ب��لده مثل زراع��ة النب التي 
تعد  وال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  اه��م  ت�سكل 
خ��ام�����س اك����رب م��ن��ت��ج ل��ل��نب يف ال����ع����امل، اىل 
اوغندا  يف  املتوفرة  املعدنية  ال��روات  جانب 
منوهاً  والق�سدير،  والنحا�س  احلديد  مثل 
اىل اأهمية ال�ستثمار يف عدد من القطاعات 
الغذائية  ال�����س��ن��اع��ات  م��ث��ل  الق���ت�������س���ادي���ة 
القطاعات  من  وغرها  والنقل  والتعدينية 
الإماراتي  الأع��م��ال  جمتمع  داعياً  الخ��رى، 
لل�ستفادة من الفر�س ال�ستثمارية املتاحة 

يف اوغندا.
واأك����د ال��رئ��ي�����س الوغ���ن���دي ان ب����لده ت�سم 
ف���ر����س م��ت��ن��وع��ة ل��ل���س��ت��ث��م��ار، وي���رغ���ب يف 
ب���ن���اء ع���لق���ات ط��وي��ل��ة الم�����د م���ع جمتمع 
وال�������س���ارق���ة، حيث  الم���������ارات  الع����م����ال يف 
للم�ستثمرين  ج��اذب��ة  وج��ه��ة  اوغ��ن��دا  تعترب 
تتمتع  ال��ت��ي  ال�ستثمارية  امل��ح��ف��زات  ظ��ل  يف 
والت�سهيلت  الم���ان  حيث  م��ن  اوغ��ن��دا  بها 
والقانونية،  التنظيمية  واللوائح  الئتمانية، 
التحتية  والبنية  احلكومية،  والت�سهيلت 
يف  ال�سرتاتيجي  اجلغرايف  واملوقع  القوية، 
عبور  يف  ي�سهم  مم��ا  الفريقية  ال��ق��ارة  قلب 
ال�سلع اىل العديد من التكتلت القت�سادية 
ل�����س��رق��ي وجنوب  امل�����س��رتك��ة  ال�������س���وق  م��ث��ل 
وهي   ،)Comesa(الكومي�سا اإف��ري��ق��ي��ا 
منطقة جتارة تف�سيلية متتد من ليبيا اإىل 

زميبابوي، وت�سم يف ع�سويتها 19 دولة .
العديد  متنح   اوغندا  اأن  مو�سيفيني  واأ�سار 
مثل  للم�ستثمرين  احل�����س��ري��ة  امل���زاي���ا  م��ن 
ال�ستثمار  ب��دء  عند  ال�سرائب  من  الع��ف��اء 

كل منهما، بغية تعزيز اأوجه التعاون بينهما 
م�سرتكة  م�سروعات  اإقامة  اإمكانية  ودرا�سة 

تخدم م�سلحة الطرفني.
�سلطان  عبداهلل  ا�سطحب  اللقاء  نهاية  ويف 
الزائر  والوفد  الوغندي  الرئي�س  العوي�س 
ال�سناعية  للمنتجات  ال��دائ��م  امل��ع��ر���س  اىل 
ال�����ذي يوفر  ال�������س���ارق���ة  غ���رف���ة  امل��ح��ل��ي��ة يف 
ال��دول فر�سة لكت�ساف  للزوار من خمتلف 
التي  املنتجات  من  وا�سعة  جمموعة  ودرا�سة 
حوايل  يف  من�ساأة   180 م��ن  لأك��ر  تعر�س 
 30 ��ة ع���ر����س، وال���ت���ي ت��غ��ط��ي  191 م��ن�����سّ
املواد  مثل  ال�سناعية  القطاعات  يف  جم���اًل 
الكيميائية،  وامل��واد  الكهربائيات،  الغذائية، 
ومنتجات  ال�سحية،  والأدوات  البناء،  وم��واد 
النفط  وم���ع���دات  والأدوي��������ة،  ال��ب��ل���س��ت��ي��ك، 
ل�سرح عن  ال��وف��د  وا�ستمع  وغ��ره��ا.  وال��غ��از 
ال�سارقة  غرفة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأه��م 
يف  الأع��م��ال  وقطاع  ال�سركات  عمل  لت�سهيل 
تعزيز  على  الغرفة  حت��ر���س  حيث  الإم����ارة، 
مكانة ال�سارقة كوجهة ا�ستثمارية لل�سركات 
وقطاعات الأعمال �سواء املحلية اأو الدولية، 
وامل�����س��اه��م��ة الإي��ج��اب��ي��ة وال��ف��ع��ال��ة يف تنمية 

القت�ساد الوطني. 
الوفد  اع�����س��اء  اع�����رب  اجل���ول���ة  خ���ت���ام   ويف 
الذي  اللقاء،  بهذا  �سعادتهم  عن  الوغ��ن��دي 
اأت�����اح ل��ه��م ف��ر���س��ة ال��ت��ع��رف ع���ن ق����رب على 
به  تزخر  وما  ال�سارقة  يف  ال�ستثماري  املناخ 
القطاعات  العديد من  واع��دة يف  من فر�س 
جتارة  غ��رف��ة  ب���دور  م�سيدين  الق��ت�����س��ادي��ة، 
الإمارة  مكانة  تعزيز  يف  ال�سارقة  و�سناعة 
موؤكدين  ال��ع��امل��ي،  ال�ستثمار  خريطة  على 
على رغبة الوفد يف تو�سيع تعاونه و�سراكاته 
امارة  يف  العاملة  الم��ارات��ي��ة  ال�����س��رك��ات  م��ع 
تخدم  التي  القطاعات  يف  وخا�سة  ال�سارقة 
البلدين  ب���ني  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 

ال�سديقني.
من اجلدير بالذكر ووفق اآخر الإح�سائيات، 
من��ت ال�������س���ادرات الأف��ري��ق��ي��ة اإىل الإم�����ارات 
اخلم�س  ال�����س��ن��وات  خ����لل   11% ب��ن�����س��ب��ة 
رقم  امل��رك��ز  الإم�����ارات يف  امل��ا���س��ي��ة، و�سنفت 
لأفريقيا، حيث  ت�سديراً  ال��دول  لأك��ر   19
اإجمايل  من   1.1% ال�سادرات  ن�سبة  بلغت 

ال�سادرات الأفريقية.

وت�������س���ه���ي���ل الج�������������راءات واحل���������س����ول على 
من  ال�ستثمار  ل��ب��دء  ال��لزم��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
خ����لل م���راج���ع���ة م��ك��ت��ب واح�����د ف��ق��ط وهو 
اأن  اإىل  اأي�سا  ال�ستثمار، لفتاً  وزي��رة  مكتب 
جلميع  مواتية  ال�ستثمار  ت�سجيع  �سيا�سات 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وه���ي اأي�����س��ا عامل 
اجلذب  ع��وام��ل  وم��ن  للم�ستثمرين.  ج��ذب 
الأخ����رى وف���رة امل���واد اخل���ام يف اأوغ��ن��دا مثل 

املعادن والأخ�ساب وموارد املياه العذبة. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ����س���ع���ادة خ���ال���د ب����ن بطي 
ال��ه��اج��ري م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة، اإن 
ال��رئ��ي�����س الوغندي  امل��ه��م م���ع  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 
يوؤ�س�س  اأن  ���س��اأن��ه  م���ن  ل���ه  امل���راف���ق  وال���وف���د 
العلقات  م����ن  وم���ث���م���رة  ج����دي����دة  مل���رح���ل���ة 
بني  وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 
وا�سعاً  ال��ب��اب  يفتح  واأن  واأوغ��ن��ده،  ال�سارقة 
اأمام رجال الأعمال واملوؤ�س�سات من البلدين 
التعاون  للتعرف على مناخ الأعمال وفر�س 
منوهاً  اجلانبني،  ل��دى  املتوفر  وال�ستثمار 
والوفد  اوغ��ن��دا  جمهورية  رئي�س  زي���ارة  ان 
امل��راف��ق ل��ه �سيكون ل��ه��ا ك��ب��ر الث���ر يف دفع 
البلدين  ب��ني  القت�سادي  التعاون  ع��لق��ات 
التعاون  ت��ع��زي��ز  يف  و���س��ت�����س��اه��م  الم�����ام  اىل 
من  وزي��ادت��ه��ا  التجارية  امل��ب��ادلت  وتن�سيط 

خلل ت�سجيع ال�ستثمار يف البلدين.
واأ�ساف بن بطي اىل اهتمام رجال الأعمال 
الفر�س  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف  ال�������س���ارق���ة  ب�����اإم�����ارة 
عام  ب�سكل  اأفريقيا  يف  املتاحة  ال�ستثمارية 
اأوغندا على وجه اخل�سو�س، لفتا اىل  ويف 
ان اأفريقيا �سوق كبرة وتنمو ب�سرعة، فيما 
تعترب اأوغندا وجهة ا�ستثمارية جيدة لرجال 
الأعمال الراغبني بتو�سيع اعمالهم، م�سيفاً 
ال�سارقة  م���ن  الأع���م���ال  ل���رج���ال  ان���ه مي��ك��ن 
الزراعة  جم��الت  يف  �سراكات  بناء  واوغ��ن��دا 
وا�ستك�ساف  والتعدين  الغذائية  وال�سناعات 
اننا  م�سيفاً  ال�سياحة.  ع��ن  ف�سل  النفط، 
ع��ل��ى ث��ق��ة ب�����اأن اأع�������س���اء ال���غ���رف���ة وجمتمع 
اللقاء  ال�سارقة م��ن خ��لل ه��ذا  الإع��م��ال يف 
الأعمال  بيئة  عن  وا�سحة  �سورة  كّونوا  قد 
الوغ��ن��دي��ة. وحت��دث خ��لل اللقاء ع��دد من 
مم��ث��ل��ي جم��ت��م��ع الأع���م���ال يف ال�����س��ارق��ة مع 
ن��ظ��رائ��ه��م الوغ��ن��دي��ني، ح��ي��ث ج���رى تبادل 
لدى  املتاحة  الفر�س  على  والتعرف  الآراء 
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مليار درهم متويلت  30.5
 البنوك لقطاع العقار والإن�ضاءات

•• اأبوظبي-وام:

لقطاع  ال��دول��ة  يف  العاملة  البنوك  قدمتها  التي  التمويلت  قيمة  بلغت 
العقارات والإن�ساءات نحو 30.5 مليار درهم خلل ال�سهور الت�سعة الأوىل 
من العام اجلاري يف خطوة و�سفت باأنها تعك�س عودة الن�ساط للقطاع بعد 
حالة الهدوء التي �سيطرت عليه يف وقت �سابق. ووفقا لإح�ساءات م�سرف 
الأكر  قائمة  والإن�����س��اءات  العقارات  قطاع  ت�سدر  فقد  املركزي  الإم���ارات 
ح�سول على التمويل من البنوك مقارنة مع بقية القطاعات الإقت�سادية 
الأخرى. وقال خرباء يف القطاع العقاري اإن العديد من امل�ساريع العقارية 
ما  البنوك وهو  تنفيذها ح�سلت على متويلت من  التي يجري  الكبرة 
 ..  2017 العام  املقدم للقطاع منذ بداية  زي��ادة حجم الئتمان  �ساهم يف 
معربني عن اعتقادهم بتوا�سل الن�ساط يف القطاع خلل الفرتة القادمة 
العاملية  الأن�سطة  الإم��ارات للعديد من  ا�ست�سافة دولة  وعلى نحو يواكب 
التحليلية  ال��ق��راءة  وتظهر  دب��ي.  2020 يف  اك�سبو  وم��ن �سمنها معر�س 
ملوؤ�سر حركة التمويل املقدم لقطاع العقارات توا�سل النمو منذ �سهر يناير 
املا�سي وبلغت القيمة خلل الربع الأول من العام 2.3 مليار درهم ما رفع 
267 مليار درهم يف نهاية �سهر مار�س.  من اجمايل ر�سيد التمويل اىل 
ويف الربع الثاين من العام ارتفعت وترة التمويل املقدم للقطاع مبقدار 
14.2 مليار درهم وزاد الر�سيد من 267 مليار درهم اىل 281.2 مليار 
درهم مع نهاية �سهر يوليو بنمو ن�سبته %5.3 وفقا لإح�ساءات م�سرف 
الإمارات املركزي. اأما يف الربع الثالث من العام اجلاري فلم يختلف الو�سع 
من حيث الن�ساط حيث بلغت قيمة التمويل الذي ح�سل عليه القطاع نحو 
بنمو  295.2 مليار درهم  الر�سيد اىل  وارتفع اجمايل  14 مليار درهم 
ن�سبته %5 تقريبا يف نهاية �سهر �سبتمرب املا�سي. ويف احل�سيلة النهائية 
اجمايل  من   20.4% نحو  على  ا�ستحوذ  والإن�����س��اءات  العقار  قطاع  ف��اإن 
الإقت�سادية  القطاعات  جلميع  البنوك  قدمتها  التي  التمويلت  ر�سيد 

والبالغة 1.447 تريليون درهم يف نهاية �سهر �سبتمرب املا�سي.

»الإمارات للت�ضالت املتكاملة« 
تد�ضن قطاعات اأعمال جديدة 

•• دبي -وام:

قطاعات  تد�سني  عن  ام�س  املتكاملة  للت�سالت  الإم���ارات  �سركة  اأعلنت 
اأعمال جديدة �ست�ساهم يف تعزيز م�سارات النمو وقيادة اأجندة التحّول يف 
ال�سركة. و�ست�سمل التغيرات اجلديدة يف الهيكل التنظيمي اإن�ساء قطاعات 
اأعمال جديدة وهي قطاع حلول تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وقطاع 
البنى التحتية وقطاع احلياة الرقمية والبتكار و�ست�ساهم هذه القطاعات 
اجل���دي���دة يف مت��ك��ني ���س��رك��ة الإم������ارات ل��لت�����س��الت امل��ت��ك��ام��ل��ة م��ن تعزيز 
منط  وحلول  والت�سال  الأعمال  تكنولوجيا  جمال  يف  خدماتها  حمفظة 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  قطاع  و�سيقوم  الرقمية.  احلياة 
بتزويد اجلهات احلكومية وال�سركات العاملة يف دولة الإمارات مبنظومة 
متكاملة ومتطورة من اأحدث حلول تكنولوجيا املعلومات والت�سالت مبا 
اإ�سافة  البيانات  ومراكز  املعلومات  اأمن  وحلول  املوؤ�س�سات  �سبكات  ذلك  يف 
اإ�سراف  حتت  القطاع  هذا  و�سيكون  ال�سحابية  واخلدمات  التطبيقات  اإىل 
الرقمية  التنفيذي فريد فريدوين. و�سركز قطاع احلياة  الرئي�س  نائب 
والبتكار على تطوير املنتجات واخلدمات املبتكرة وتوفرها للعملء عرب 
الدولة مبا يف ذلك خدمات املحتوى الرقمي واملنزل الذكي. و�سيعمل قطاع 
البنى التحتية على تعزيز كافة عمليات ال�سبكات العاملة حتت مظلة �سركة 
الإمارات للت�سالت املتكاملة و�ستكون هذه الوحدة حتت اإ�سراف مبا�سر من 
�سليم البلو�سي يف من�سبه اجلديد كرئي�س تنفيذي للبنى التحتية. و�ستقوم 
�سركة الإمارات للت�سالت املتكاملة باإ�سناد مهام قطاع ال�سرتاتيجية اإىل 
اإدي ال�سكاف ب�سفته رئي�ساً تنفيذياً لل�سرتاتيجية. حيث �سيكون م�سوؤوًل 
تطوير  ذلك  لل�سركة مبا يف  املوؤ�س�سية  ال�سرتاتيجية  وتنفيذ  تطوير  عن 
ال�سرتاتيجية  ال�ستثمارات  وتعزيز  جديدة  منو  م�سارات  خللق  الأعمال 
لل�سركة. و�ست�سهم التعيينات اجلديدة التي �ستكون حتت الإ�سراف مبا�سر 
للت�سالت  الإم������ارات  ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  �سلطان  ع��ث��م��ان  م��ن 
املتكاملة يف تعزيز اأجندة التحول الرقمي وحتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 
ال�سركة  واأعلنت  ج��دي��دة.  منو  م�سارات  اإي��ج��اد  خ��لل  من  لل�سركة  العليا 
من  ك��ّل  تعيني  ومت  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  من�سبي  ا�ستحداث 
بجوار  �سيعملن  حيث  املن�سبني  لهذين  فريدوين  وفريد  احل�ساوي  فهد 
املتكاملة  للت�سالت  الإم��ارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سلطان  عثمان 
الهيكل اجلديد. حيث  الإ���س��راف على قطاعات حم��ددة �سمن  من خ��لل 
ال�سركة اخلا�سة بخدمات الت�سال  �سي�سرف فهد احل�ساوي على عمليات 
مبا فيها عمليات كّل من العلمتني التجارتني دو وفرجن بالإ�سافة اإىل 
قطاع احلياة الرقمية والبتكار و�سي�سرف فريد فريدوين على قطاع حلول 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وقطاع البنى التحتية .

م�ضنعا وخبريا يف موؤمتر   350
مركبات امل�ضتقبل بدبي

•• دبي-وام:

ال��دويل ملركبات  امل��وؤمت��ر  الثالثة من  ال���دورة  دب��ي فعاليات  تنطلق غ��دا يف 
امل�ستقبل حتت �سعار “نحو تنقل ذكي وم�ستدام” مب�ساركة 350 م�سنعاً 
الإنتاج  وخ��رباء يف  العامل  املركبات يف  اإن��ت��اج  �سركات  من كربيات  وخ��ب��راً 
ذهني  ع�سف  اأك��رب  يف  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  وممثلي  والت�سويق 
الإمارات  هيئة  احل��دث  وي�ست�سيف  القطاع.  هذا  م�ستقبل  لتطوير  دويل 
ت�سور  لو�سع  دبي  حياة  جراند  بفندق  موا�سفات  واملقايي�س  للموا�سفات 
والكهربائية  ال��ذك��ي��ة  امل��رك��ب��ات  م��ن��ظ��وم��ة  ت�����س��ري��ع��ات  ل��ت��ط��وي��ر  م�����س��رتك 
والهجينة واآليات التخاطب بني املركبات فيما بينها وبني البيئة املحيطة 
�سبل  املت�سارعة ف�سًل عن  التقنية  الطفرة  التحتية لهذه  البنية  تاأهيل  و 
مواجهة اأية معوقات قد تطراأ على تطوير هذا القطاع. وي�سارك يف الدولة 
حول  للت�ساور  وخليجية  واإقليمية  عاملية  حكومات  الأوىل  وللمرة  الثالثة 
للبيئة  �سديقة  حلوًل  يوفر  ال��ذي  الواعد  القطاع  هذا  ودع��م  تنمية  �سبل 
للمرة  الدورة احلالية  ت�سهد  كما  واجتماعياً  اقت�سادياً  اإيجابية  اآثار  وذات 
النوع من  اأمام اجلمهور لتجربة قيادة هذا  الفر�سة  اإتاحة  الأوىل كذلك 
املركبات والتعرف اإليها وتبديد اأية خماوف جتاه هذا النوع من ال�سيارات.

مالية عجمان تنظم ور�ضة عمل لتعريف اجلهات احلكومية باآليات تطبيق القيمة امل�ضافة
•• عجمان ـ الفجر 

نظمت دائرة املالية يف عجمان بالتعاون 
ور�سة  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  مع 
احلكومية  اجل����ه����ات  ل���ت���ع���ري���ف  ع���م���ل 
القيمة  �سريبة  تطبيق  باآليات  بالإمارة 
امل�����س��اف��ة وذل���ك ب��ف��ن��دق ع��ج��م��ان �سراي 
املالية  دائ��رة  ع��ام  مدير  �سعادة  بح�سور 
وممثلني عن خمتلف اجلهات احلكومية 

بعجمان.
الهيئة  ق����ي����ام  ب���ع���د  ال����ور�����س����ة  وت�����اأت�����ي 
الت�سجيل  بفتح  لل�سرائب  الإحت���ادي���ة 
اأكتوبر  يف  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ل�����س��ري��ب��ة 
املا�سي و�سمن خطة التوعية بقوانينها 

واإجراءات تطبيقها.
األقاها مدير عام دائرة املالية  ويف كلمة 
اأمام احل�سور قال �سعادة مروان اآل علي 
ال�سرتاتيجية  انطلقا من اخلطة  اأنه 
للدائرة واملهام التي حتملها على عاتقها 
مت تنظيم هذه الور�سة ل�سمان ا�ستعداد 
جميع اجلهات التابعة حلكومة عجمان 

لتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة.
للتحقق  ت���اأت���ي  ال���ور����س���ة  اأن  واأ�����س����اف 

م���ن م����دى ج���اه���زي���ة خم��ت��ل��ف اجلهات 
لل�سريبة  ال��ف��ع��ل��ي  التطبيق  لعمليات 
وفقا لل�سيا�سات وال�سروط التي حددتها 
للمنظومة  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة 
لل�سيا�سات  ووف��ق��ا  اجل��دي��دة  ال�سريبية 
وال�����س��روط ال��ت��ي مت اإ����س���داره���ا يف هذا 

ال�ساأن.
ت�سع  ال����دائ����رة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو�����س����ح 
ال��ل��م�����س��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���س��ت��ك��م��ال دوره���ا 
الحتادية  ال�����س��رائ��ب  م��ن��ظ��وم��ة  جت���اه 
بالتزاماتها  ال��وف��اء  على  منها  حر�سا 
يف  م�سوؤولياتها  م��ن  واملنبثقة  امل��ح��ددة 
اأن يكفل  ���س��اأن��ه  مل���ا م���ن  ه����ذا اجل���ان���ب، 
المتثال  وي�سمن  الإج�����راءات  �سهولة 
امل�سالح  حت��ق��ق  ب��ط��ري��ق��ة  ال�����س��ري��ب��ي 
ال�سرائب  اأن  مب���ا  للجميع  امل�����س��رتك��ة 
رئي�سيا  وم�سدرا  فعالة  و�سيلة  اأ�سبحت 
ل��ت��م��وي��ل احل��ك��وم��ات وق���اع���دة انطلق 
اأ�سا�سية للتنويع القت�سادي عرب تاأمني 

الإيرادات ال�سريبية املنتظمة.
اأ�سكال  اأه���م  اأن���ه مت اخ��ت��ي��ار اأح���د  واأك����د 
التطورات  م��ع  ت��ت��لءم  ال��ت��ي  ال�سرائب 
العاملية  املالية  والتوجهات  القت�سادية 

وهي �سريبة القيمة امل�سافة التي �سيبداأ 
تطبيقها يف الأول من يناير2018.

احلكومية  اجلهات  جميع  ممثلي  وح��ث 
الكامل  الإم��ت��ث��ال  على  عجمان  ب��اإم��ارة 

لإحكام الت�سريعات الإحتادية ال�سريبية 
الإحتادية  الهيئة  م��ع  ال��ت��ام  وال��ت��ع��اون 
الهيئة  مم���ث���ل���ي  و����س���ك���ر  ل���ل�������س���رائ���ب، 
اجلهات  وممثلي  لل�سرائب  الإحت��ادي��ة 

حر�سهم  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ع��ل��ى ح�����س��وره��م ل��ور���س��ة ال��ع��م��ل وروح 
ال��ت��ع��اون التي اأب��داه��ا اإي��اه��م م��ن خلل 

هذه الور�سة.

اقت�ضادية دبي تطلق حملة »التوعية الذكية«

الحتاد للطريان تعر�س على �ضا�ضات طائراتها ق�ض�س »�ضناع الأمل«
�سهر مايو املا�سي ومنحهم جميعاً لقب 
 65 اأ���س��ل  م��ن  الأول”  الأم���ل  “�سانع 

األف �سخ�س تقدموا للمبادرة.
و ���س��ي��ت��م ع��ر���س ق�����س��ة ���س��ان��ع��ة الأم����ل 
الكويتية معايل الع�سعو�سي التي كر�ست 
يف  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  لتنفيذ  جهودها 
التنموي  م�سروعها  خ��لل  م��ن  اليمن 
ه�سام  ال����ع����راق����ي  وق�������س���ة  “متكني” 
م���اأوَى  وبيته  قلبه  فتح  ال���ذي  ال��ذه��ب��ي 
مطلًقا  ب���غ���داد  يف  ال�������س���وارع  لأط����ف����ال 
للإبداع”  ال��ع��راق��ي  “البيت  ا���س��م  عليه 
التي  ماجي”  “ماما  ج���ربان  وم��اج��دة 
تخدم فقراء املناطق الع�سوائية يف م�سر 
وجتلب  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت�ستمتع  ح��ي��ث 
ل��ه��م امل�����وؤن ال���لزم���ة وت�����س��اع��ده��م على 
والتعليم  لهم  ال�سحية  الرعاية  تقدمي 
للأطفال واملغربية نوال ال�سويف املقيمة 
يف اإيطاليا والتي كر�ست جهودها لإنقاذ 
اأكر من 200 األف لجئ كانوا يفرون 
امل���وت وكذلك  ق����وارب  اأوروب�����ا ع��رب  اإىل 
جمموعة “اخلوذ البي�ساء” التي ت�سم 
اأكر من 3 اآلف متطوع تركوا اأعمالهم 
لإنقاذ  ح��ي��ات��ه��م  وك���ر����س���وا  ووظ��ائ��ف��ه��م 
���س��وري��ا معر�سني  ال��ق�����س��ف يف  ���س��ح��اي��ا 

اأنف�سهم خلطر املوت.
وتهدف مبادرة “�سناع الأمل” املندرجة 
حتت مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الأوىل  دورت��ه��ا  انطلقت  وال��ت��ي  العاملية 
يف ف��رباي��ر م��ن ال��ع��ام اجل����اري 2017 
الأمل  وم�سات  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  اإىل 
امل��ن��ت�����س��رة يف ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي وال��ت��ي برز 

•• اأبوظبي -وام:

خ�س�ست  اأنها  للطران  الحت��اد  اأعلنت 
 E-BOX ن���ظ���ام  ع���رب  ق���ن���اة خ��ا���س��ة 
ل��ل��رتف��ي��ه ع��ل��ى م���ن ال���ط���ائ���رة تعر�س 
الأمل”  “�سناع  م��ب��ادرة  اأب��ط��ال  ق�س�س 
على  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
النماذج العربية من �سناع الأمل الذين 
واأعمالهم  مواقفهم  خ��لل  م��ن  �سكلوا 
والتزامهم الأخلقي والإن�ساين علمة 

فارقة.
النائب  البلوكي  ع��ب��داهلل  حممد  ذك��ر  و 
التنفيذي للرئي�س لل�سوؤون التجارية يف 
الحتاد للطران انه تتم تخ�سي�س قناة 
الطائرة  م��ن  على  الرتفيه  نظام  ع��رب 
العر�س اخلا�سة  �سا�سات  على  واملتوافر 
امل�سافرين على من رحلت  بال�سيوف 
الحتاد للطران لعر�س ق�س�س �سناع 
ع���ر����س جمموعة  ي���ت���م  ب��ح��ي��ث  الأم�������ل 
ج��دي��دة م��ن ال��ن��م��اذج ال��ع��رب��ي��ة امللهمة 
ك��ل ث��لث��ة اأ���س��ه��ر وي��اأت��ي ذل���ك يف اإطار 
التعريف  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا�سرتاتيجيتنا 
وتقريب  ال��ع��رب��ي��ة  وث��ق��اف��ت��ن��ا  ب��ع��ادات��ن��ا 
امل�����س��اف��ات ب��ني ال�����س��ع��وب وت��ع��زي��ز فر�س 

التلقي الإيجابي.
اأ�سطول  �سا�سات  تعر�س  اأن  املقرر  ومن 
ق�س�س  اأوىل  كدفعة  للطران  الحت��اد 
“�سناع الأمل” اخلم�سة الذين تّوجهم 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف 

م���ن خ��لل��ه��ا اأ����س���خ���ا����س ع��م��ل��وا ب���روح 
مت  حيث  جمتمعاتهم  خلدمة  متفانية 
من  ومعنوًيا  م��ادًي��ا  ودعمهم  تكرميهم 
اإب�����راز ج��ه��وده��م ودوره�����م الفعال  اأج���ل 
م�سرتهم  ي��وا���س��ل��وا  ح��ت��ى  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ور�سالتهم الإن�سانية التي ت�سهم يف بناء 

جمتمعاتهم ورخائها.
روؤية  الأمل”  “�سناع  م��ب��ادرة  وتعك�س 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
اأم���ل يف القلوب  ب��ارق��ة  اإ���س��اءة  يف  اهلل” 
الإيجابية  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ف��اوؤل  روح  وب��ث 

يف  انطلقت  وق��د  املنطقة.  �سعوب  ل��دى 
املا�سي عرب قنوات  �سهر فرباير  اأواخ��ر 
ب�سموه  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل 
العامل  يف  وا�سًعا  �سعبًيا  تفاعًل  ولق��ت 
العربي وذلك لتفرد فكرتها حمققة ما 
يزيد عن 65 األف طلب للم�ساركة عرب 
ا�ستناًدا  تقييمها  مت  و  القنوات  خمتلف 
الأ�سالة  ت�سمنت  حم��ددة  معاير  اإىل 
اجلهد  وحجم  التاأثر  وحجم  والتفرد 
امل���ب���ذول.. ليتم ب��ع��د ذل���ك اخ��ت��ي��ار 20 
دعوتهم  مت��ت  النهائية  للمرحلة  ا�سًما 
 2017 اإب���ري���ل  ���س��ه��ر  ل���زي���ارة دب����ي يف 
ملناق�سة املزيد حول جهودهم الإن�سانية.

•• دبي- وام:

وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأطلق 
دب����ي حملة  اق��ت�����س��ادي��ة  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
التوعية الذكية يف دوان تاون دبي “و�سط 
مدينة دبي” ومنطقة اخلليج التجاري 
يف دبي التي ا�ستهدفت توعية امل�ستهلكني 
عرب  وواج��ب��ات��ه��م  بحقوقهم  والتعريف 
ومواقع  ال��ذك��ي��ة  ال���ه���وات���ف  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

التوا�سل الجتماعي.
املتخ�س�سة  احلملة  ه��ذه  اإط��لق  وياأتي 
اقت�سادية  ���س��ع��ي  اإط�����ار  يف  وامل�����س��ت��م��رة 
���س��ري��ح��ة حم���ددة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  دب����ي 
اأو حمل  اأم��اك��ن عملهم  العملء يف  من 

قطاع  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ت��وع��ي��ة  ق�����س��م  اأول 
اإن  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
يف  ي��اأت��ي  النوعية  احلملة  ه��ذه  اإط���لق 
اإىل  الو�سول  على  القطاع  اإط��ار حر�س 
فعلي  ب�سكل  امل�ستفيدين  من  ق��در  اأك��رب 
حملتنا  ت��ك��ون  اأن  اإىل  �سعينا  وع��ل��ي��ه 
احلالية اأكر انتظاما وذات هدف وروؤية 
للتزامنا  تاأكيدا  ذل��ك  وياأتي  حمددين 
بتوفر اأعلى معاير ال�سفافية واجلودة 
يف ق���ط���اع جت�����ارة ال��ت��ج��زئ��ة ال�����ذي يعد 
اقت�سادنا  تطوير  يف  الرئي�سي  امل��ح��رك 

املحلي.
اأ�ساف اأن اآلية توعية امل�ستهلك يف احلملة 
باحلملت  م���ق���ارن���ة  اخ��ت��ل��ف��ت  ال���ذك���ي���ة 

تثقيفهم  بهدف  اإقامتهم  اأو  تواجدهم 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  ب���خ���دم���ات 

وحماية امل�ستهلك.
التنبيهات  اإر���س��ال  احلملة  وا�ستهدفت 
تاون  داون  امل��وج��ودي��ن يف  ه��وات��ف  ع��ل��ى 
دب���ي وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري عرب 
عن  ف�سًل  الذكية  ال��ه��وات��ف  تطبيقات 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وتظهر  م��واق��ع 
ر�سالة  م���ع  ����س���ورة  م��ت�����س��ف��ح��ي��ه��ا  ل����دى 
ال���رق���اب���ة  ق����ط����اع  دور  ح������ول  ت���وع���وي���ة 
جانب  اإىل  امل�ستهلك  وحماية  التجارية 
الإلكرتونية  ل��ل�����س��ف��ح��ة  راب�����ط  وج�����ود 

اخلا�سة بالقطاع.
امل����رزوق����ي مدير  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  وق�����ال 

برامج  اإىل  حتولت  اإذ  العامة  التوعوية 
التوعوية  ال��ث��غ��رات  ل�����س��د  متخ�س�سة 
لدى امل�ستهلكني ومتكينهم من املطالبة 
العمل  فريق  ..ومتكن  حقوقهم  بكامل 
اأ�سبوع  مل���دة  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي  يف احل��م��ل��ة 
من الو�سول اإىل اأكر من 90 األف من 
دب��ي ومنطقة  ت��اون  داون  امل�ستهلكني يف 
اخلليج التجاري وتعد هذه الأرق��ام من 
النتائج املر�سية الهادفة اإىل تقدمي اأكرب 
قدر من توعية للم�ستهلكني وتعرفيهم 

بحقوقهم وواجباتهم.
اإن دور القطاع ل ي�سمل  املرزوقي  وقال 
ال���رق���اب���ة وال��ت��دق��ي��ق ف��ق��ط ب���ل تقدمي 
للمت�سوقني  والداعمة  املنا�سبة  الآليات 

والتجار والتي ت�سمن حقوقهم وتن�سق 
اأو  ب��لغ��ات  ورود  ح���ال  يف  بينهم  ف��ي��م��ا 
من  كانوا  �سواء  املت�سوقني  من  �سكاوى 

داخل اأو خارج الدولة.

الأمل  ق��وة  تفعيل  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
الوطن  اأب����ن����اء  ط���اق���ات  ا���س��ت��ن��ه��ا���س  يف 
العربي للتحرك نحو التغير الإيجابي 
م�ساريعهم  خ������لل  م����ن  وامل�������س���اه���م���ة 
ثقافة  ال��ع��ط��اء  ج��ع��ل  يف  وم���ب���ادرات���ه���م 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  ���س��ام��ل��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
العربية..  املجتمعات  يف  ال��ت��ف��اوؤل  قيم 
على  ال�سابة  الفئة  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف 
اإلهامهم  اإىل  وت�سعى  اخل�سو�س  وج��ه 
الإن�سانية  بالأعمال  القيام  على  وحثهم 
وتكري�س وقتهم خلدمة املحتاجني وبث 

الأمل يف النفو�س.

ذياب بن حممد ي�ضهد و�ضع حجر الأ�ضا�س ملحطة احلاويات كو�ضكو اأبوظبي يف ميناء خليفة
•• اأبوظبي-وام: 

بن  ذي��اب بن حممد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل ع�سو 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سع 
حجر الأ�سا�س ملحطة احلاويات كو�سكو 
اأبوظبي يف ميناء خليفة وذلك يف حفل 
اأبوظبي و�سركة كو�سكو  اأقامته موانئ 
اأكرب  امل���ح���دودة -  ل��ل��م��وان��ئ  امل��لح��ي��ة 

م�سغل ملحطات احلاويات يف العامل .
اأق��ي��م يف ميناء  ال���ذي   - ح�سر احل��ف��ل 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل   - خليفة 
اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س جمل�س 
نينج  وم���ع���ايل  اأب��وظ��ب��ي  م���وان���ئ  اإدارة 
ال��ل��ج��ن��ة الوطنية  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  ج��ي��زه 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة والإ�����س����لح ال�����س��ي��ن��ي��ة. ومت 
ال�ستار عن لوحة  اإزاح��ة  خلل احلفل 
اتفاقية  واإب��رام  املنا�سبة  بهذه  تذكارية 
اأكرب  لتطوير  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ج��دي��دة 
املنطقة  يف  احل����اوي����ات  ل���ف���رز  حم��ط��ة 
ال��ك��اب��ن حممد جمعة  م��ن  ك��ل  وقعها 
ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي 
�سركة  ع��ام  مدير  وي  و�سانغ  اأب��وظ��ب��ي 

كو�سكو امللحية.
ومب���وج���ب الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة تقوم 
اأكرب  بتطوير  امللحية  كو�سكو  �سركة 
املنطقة  يف  ل���ل���ح���اوي���ات  ف����رز  حم��ط��ة 
والتي من �ساأنها اأن توفر مركزا رائدا 

وح�سو  وال��ت��ف��ري��ق  التجميع  خل��دم��ات 
الب�سائع  وزن  وت��خ��ف��ي�����س  ال��ب�����س��ائ��ع 
الق�سر  امل��������دى  ع����ل����ى  وال����ت����خ����زي����ن 
ل��ل�����س��ح��ن��ات غ���ر امل��ج��م��ع��ة ف�����س��ل عن 
�سهولة التوا�سل مع حمطات احلاويات 

يف ميناء خليفة.
واأ�ساد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
ال�سرتاتيجية  التفاقية  بهذه  اجلابر 
التي تاأتي متا�سيا مع توجيهات القيادة 
املتينة  التاريخية  للعلقات  وتتويجا 
التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية 

ال�سني يف املجالت كافة.
واأكد معاليه اأن موانئ اأبوظبي حتر�س 
ال�سرتاتيجية  الأولويات  حتقيق  على 
  2030 القت�سادية  اأبوظبي  ل��روؤي��ة  
متنوع  اق���ت�������س���اد  ب���ن���اء  اإىل  ال���رام���ي���ة 
واملعرفة  الب��ت��ك��ار  على  ق��ائ��م  م�ستدام 
وذل��ك م��ن خ��لل ت�سهيل ال��ت��ج��ارة مع 
التنمية  عملية  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل  دول 
القطاع  تطوير  وت�سهيل  القت�سادية 
ال�������س���ن���اع���ي وا����س���ت���ق���ط���اب امل����زي����د من 
املزيد  وتوفر  اخلارجية  ال�ستثمارات 
يف  املواطنة  للكوادر  العمل  فر�س  من 

قطاع املوانئ والنقل البحري.
اإن  جيزه  نينج  معايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأ�سرع  م��ن  واح����دا  ي��ع��د  خليفة  م��ي��ن��اء 
كونه  ع��ن  العاملية من��وا ف�سل  امل��وان��ئ 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة مم����ا يوفر  ب����واب����ة م��ه��م��ة 

واأ�ساف  ك���ب���رة.  وق������درات  اإم��ك��ان��ي��ات 
للموانئ  امل��لح��ي��ة  ك��و���س��ك��و  ���س��رك��ة  اأن 
امل�����ح�����دودة ح��ق��ق��ت اإجن���������ازا لف���ت���ا يف 
م�����س��اري��ع ت��ط��وي��ر امل���وان���ئ م���ع موانئ 
اأب��وظ��ب��ي خ��ا���س��ة اإن ال��ت��ق��دم ال���ذي مت 
ف�سل  ميثل  امل�سروع  ه��ذا  يف  ت�سجيله 
ج���دي���دا ب���ني ال�����س��ني والإم�������ارات على 
�سعيد ال�ستثمارات يف قطاعات البنية 

التحتية والبناء واخلدمات.
فرز  ملحطة  احليوية  الأهمية  وتتمثل 
احل���اوي���ات اجل��دي��دة يف م��ي��ن��اء خليفة 
والطريق  احل�����زام  م���ب���ادرة  ت��ع��زي��ز  يف 
ع����رب ال�����رتوي�����ج ل���ل���ت���ع���اون ال���ت���ج���اري 
والق��ت�����س��ادي م��ا ب��ني دول���ة الإم�����ارات 
جدد  م�ستثمرين  وا�ستقطاب  وال�سني 

للم�ساريع واملبادرات امل�سرتكة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ك�����س��و ل����روجن رئي�س 
امللحية  كو�سكو  �سركة  اإدارة  جمل�س 
خليفة  م��ي��ن��اء  اإن  امل���ح���دودة  ل��ل��م��وان��ئ 
اإىل  ا�سرتاتيجية للو�سول  ميثل بوابة 
اأبوظبي ومنطقة ال�سرق الأو�سط حيث 
العامل مع  املبحرة حول  ال�سفن  يربط 
املقا�سد النهائية ويحظى هذا امل�سروع 
تام من اجلانبني عرب ت�سخر  بتعاون 
الفر�س  م����ن  وال����س���������������ت���ف���ادة  امل��������وارد 

املتاحة.
واأ�سار اإىل اأن اإبرام التفاقية اجلديدة 
ي��ع��زز م���ن م��ك��ان��ة م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة ومن 

العملء  لكل  يقدمها  التي  اخل��دم��ات 
عمليات  زي����ادة  يف  ي�سهم  ال���ذي  الأم����ر 
بني  التجاري  والتبادل  البحري  النقل 
امللحية  كو�سكو  اإن  خ��ا���س��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
اأكرب  الآن  ت��ع��ت��رب  امل���ح���دودة  ل��ل��م��وان��ئ 
���س��رك��ة ت�����س��ت��ث��م��ر وت�����س��غ��ل امل����وان����ئ يف 

العامل.
واأ�ساف اأن التطور امللفت الذي ي�سهده 
ق��ط��اع امل���وان���ئ ي��ع��ود ب��امل��ن��اف��ع ع��ل��ى كل 
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات والأع���م���ال وقد 
امللحية  ك���و����س���ك���و  جم���م���وع���ة  اأول��������ت 
ودعما  اأهمية كبرة  املحدودة  للموانئ 
كامل للم�ساريع واملبادرات امل�سرتكة ما 
بني كو�سكو امللحية للموانئ املحدودة 

وموانئ اأبوظبي.
من ناحيته قال الكابن حممد جمعة 
اأحد  ميثل  خليفة  ميناء  اإن  ال�سام�سي 
واأكرها  الأو���س��ط  ال�سرق  م��وان��ئ  اأه��م 
بنية  م��ن  ب��ه  يتمتع  م��ا  بف�سل  ت��ط��ورا 
وموقع  ع���امل���ي���ة  م���ع���اي���ر  ذات  حت��ت��ي��ة 
الو�سول  للعملء  يتيح  ا�سرتاتيجي 

اإىل العديد من الأ�سواق العاملية .
املا�سي  ال���ع���ام  خ���لل  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
اأب���رم���ت م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ات��ف��اق��ي��ة مع 
املحدودة  ل��ل��م��وان��ئ  امل��لح��ي��ة  ك��و���س��ك��و 
ميناء  يف  ح����اوي����ات  حم���ط���ة  لإن�������س���اء 
ال��ذي ي�سكل نقلة نوعية  خليفة الأم��ر 
يف خ��ط��ط ت��و���س��ع��ة امل��ي��ن��اء وي��رف��ع من 

�ستة  اإىل  لت�سل  ال�ستيعابية  ق��درت��ه 
مليني حاوية منطية �سنويا. واأ�ساف 
اأن املحطة اجلديدة تعود عند ت�سغيلها 
بالعديد من املنافع على �سركات النقل 
وال�سحن والبحري والعملء من بينها 
عملء  وا�ستقطاب  التكاليف  خف�س 
جدد من �سرق اآ�سيا وتعزيز التناف�سية 
القادمة  زيادة ال�ستثمارات  ف�سل عن 
اإىل اأبوظبي وابرام �سراكات جديدة مع 
عملء وم�ستثمرين من ال�سني و�سرق 

اآ�سيا وجميع اأنحاء العامل.
وذكر ال�سام�سي اأن ا�سرتاتيجية موانئ 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  جن��ح��ت  اأب��وظ��ب��ي 
وتقدمي  الأع����م����ال  من���و  يف  امل���ن�������س���ودة 
خ���دم���ات وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة اأ���س��ه��م��ت يف 
والرتقاء  التناف�سية  ق��درات��ن��ا  تعزيز 
اأكر  واإدارة  ت�سغيل  ال�سركة يف  مبكانة 

املوانئ تطورا يف العامل.
اأكرب  ث���اين  ت��ع��د  ال�����س��ني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
 .. الهند  بعد  ل��لإم��ارات  م��ورد  �سريك 
ح�سة  ع��ل��ى  الإم�����ارات  ت�ستحوذ  بينما 
جمل�س  دول  ب����ني  م����ا  ال���ت���ج���ارة  ث���ل���ث 
التعاون لدول اخلليج العربية وال�سني 
وخم�س التجارة لهذه الدولة مع الدول 
العربية وتعترب الإمارات اأي�سا بوابة ل� 
%60 من �سادرات ال�سني اإىل اأ�سواق 
�سنوي  جت���اري  ت��ب��ادل  بقيمة  املنطقة 

ت�سل اإىل 70 مليار دولر.
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العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7523   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �ستار فيلد للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )72279.62( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)17568/خ�سو�سي/ رق��م  ا���س/ف��ان/اب��ي�����س/2013(  )تويوتا/ها�س 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )  M دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7621   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �ستار ورلد تورز   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )107253.42( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/31080( رقم  ل��وؤل��وؤي/2013(  )تويوتا/لندكروزر/ا�ستي�سن/ابي�س 

خ�سو�سي/دبي/ N ( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7624   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : بلو باي للخدمات الفنية   

���س��داد مبلغ وق����دره )56959.03(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي/L200/بيك اب/ابي�س/2016( رقم )65634/

خ�سو�سي/دبي/ R (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7555   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اي�س ال�سرق الو�سط للنقل - ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )31241.21( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)51446/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�سباك/ف�سي/2015( 

كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  A القيوين/  ام 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7612   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : دفدا�سان تهاجناراج �ستيفان   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )82141.81( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)42991/خ�سو�سي/ رقم  )هوندا/بايلوت/ا�ستي�سن/ابي�س/2014( 

كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7577   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مرجانه مرزا باور�سادج�سمه بور   

درهم  وق��دره )49836.7(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، ال��ن�����س��ر 
/75955( رقم  )ميت�سوبي�سي/باجرو/ا�ستي�سن/بني/2014(  ال�سيارة 

خ�سو�سي/الفجرة/ A (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7626   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : موتيفايت للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )38490.02( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)73969/خ�سو�سي/ رق��م  ا���س/ب��ا���س/اب��ي�����س/2013(  )تويوتا/هاي 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  G دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7561   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مال دلل لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )26621.37( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)16092/خ�سو�سي/ رقم  ا�س/با�س/ابي�س/2014(  )تويوتا/ها�س 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7605   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : تيم انرتنا�سيونال تريدجن   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )109032.82( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ل��ن��دروف��ر/رجن روف��ر اي��ف��وك/ا���س��ت��ي�����س��ن/ازرق/2013( رق��م )2963/
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  N خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7574   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اجلزات مل�ستلزمات الفنادق   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )56064.03( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)18377/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/تيدا/هات�سباك/ابي�س/2015( 
ال�سارقة/ 1 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7618   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرتا مارين خلدمات ال�سحن   

درهم  وق��دره )33874.5(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)22904/خ�سو�سي/ رقم  اب/ابي�س/2013(  50/بيك  تي  )مازدا/بي 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  E دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7579   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : بينجامني كويف   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )86669.99( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)87308/خ�سو�سي/ رق��م  )كيا/�سورينتو/�سالون/رمادي/2014( 
ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7507   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرئي�سي لتجميل احلدائق   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )38665.68( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)54539/خ�سو�سي/ رق��م  /اب��ي�����س/2014(  ا���س/ف��ان  )تويوتا/ها�س 

كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7622   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : كايرو كافيه   

���س��داد مبلغ وق����دره )31089.83(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/86140( رقم  ماك�س/فان/ابي�س/2014(  )دايهات�سو/جران  ال�سيارة 

خ�سو�سي/دبي/ F (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7625   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ال�سالفه ملقاولت البناء   

���س��داد مبلغ وق����دره )26539.93(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/13023( رقم  )ميت�سوبي�سي/لن�سر/�سالون/ف�سي/2014(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  Q خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7566   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : نا�سر احمد نا�سر ابو نا�سر   

درهم   )49074( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، ال��ن�����س��ر 
/26139( رقم  )ميت�سوبي�سي/لن�سر/�سالون/ف�سي/2013(  ال�سيارة 

خ�سو�سي/ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7616   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �سركة فيلو�س للتجارة العامة - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )93929.08( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/هاي ا�س/فان/ابي�س/2014( رقم )25087/خ�سو�سي/دبي/ 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7581   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اأحمد علي حممد عثمان   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50071.83( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)28671/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )كيا/اوبتيما/�سالون/ا�سود/2011( 
املنذر  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  R

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7623   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ان�س مروان م�ساطي   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )145162.64(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/64528( رقم  )ني�سان/باثفايندر/ا�ستي�سن/ابي�س/2015(  ال�سيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  Q خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7558   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مال دلل لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )36344.38( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)72575/خ�سو�سي/ رقم  ا�س/با�س/ابي�س/2014(  )تويوتا/ها�س 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7609   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اي�سان للتجارة العامة   

���س��داد مبلغ وق����دره )134452.3(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/12413( رقم  )انفينيتي/QX56/ا�ستي�سن/ا�سود/2012(  ال�سيارة 
خ�سو�سي/دبي/ L (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7572   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : رافيندران بيلي جوبال كري�سنا بيلي   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )120514.39( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/67198( رق���م  )م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ب��اج��رو/ا���س��ت��ي�����س��ن/اب��ي�����س/2014( 

مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    ) ابي�س  خ�سو�سي/ال�سارقة/ 
حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7620   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : افانلي ميديا منطقة حرة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37942.56( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)47019/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�سابك/ابي�س/2016( 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )  R دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7583   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرباري للتجارة   

���س��داد مبلغ وق����دره )50253.27(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )جاك/HFC/بيك اب �سحن/ابي�س/2014( رقم )59752/
خ�سو�سي/ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7540   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ال�سعب لتجارة القرطا�سية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )27943.25( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/16058( رق���م  )م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/م��راج/ه��ات�����س��ب��اك/اب��ي�����س/2014( 
خ�سو�سي/ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7559   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : م�سنع ال�سعب للبل�ستيك   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )55824.23( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ني�سان/اورفان/فان �سحن/ابي�س/2015( رقم )67988/خ�سو�سي/

كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  A القيوين/  ام 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7552   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ال�سعب للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )62351.41( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ني�سان/اورفان/فان �سحن/ابي�س/2015( رقم )45213/خ�سو�سي/

املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  A/القيوين ام  دب��ي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7564   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : زيتونه لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )38350.44( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)هايونداي/اك�سنت/�سالون/عنابي/2015( رقم )53863/خ�سو�سي/

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  N دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7535   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : حمي الدين كوتي كي�سريل حممد   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )59456.05( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)2091/خ�سو�سي/ رق��م  اب��ي�����س/2014(  )تويوتا/كورول/�سالون/ 

عجمان/ B (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7568   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : العا�سمة للنقل الربي العام   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )68747.49( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)رينو/كوليو�س/ا�ستي�سن/برتقايل/2014( رقم )54136/خ�سو�سي/

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  C دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7550   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : هدى �سليمان احمد جا�سم   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )119694.96( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)10820/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/فورت�سر/ا�ستي�سن/ا�سود/2011( 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  L دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7556   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : نيوديلهي للمقاولت الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )88148.08( درهم 
نتيجة الخلل بعقد بيع التق�سيط وذلك خلل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، 
وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/

 ف��ورت�����س��ر/ا���س��ود/2014( رق���م )95337/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/ 1 (  
امل��م��ول��ة ل�����س��احل��ك��م م���ن ق��ب��ل امل���ن���ذر م���ع ح��ف��ظ ك��اف��ة ح��ق��وق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7537   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : حول العامل لل�سحن ونقل الطرود وامل�ستندات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )54337.46( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)21874/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/�سني/�سالون/ابي�س/2015( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7571   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : زيتونة لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )45284.67( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)62276/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )كيا/�سراتو/�سالون/بني/2015( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  L

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7495   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اي�س ال�سرق الو�سط للنقل - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )27095.91( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)51442/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/�سني/�سالون/ابي�س/2014( 
كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  A القيوين/  ام 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7517   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ر ل يبل درمي لل�سياحة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )151996.37( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)لكز�س/ ES350 / �سالون/ا�سود/2015( رقم )48770/خ�سو�سي/
املنذر مع حفظ كافة حقوق  (  املمولة ل�ساحلكم من قبل   H دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7549   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اي�س ال�سرق الو�سط للنقل - ذ م م   

درهم  وق��دره )32595.8(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)51443/خ�سو�سي/ رقم  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/ابي�س/2014( 

A (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة  ام القيوين / 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7560   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ريجو كوتييل بن كوتييل باولو�س   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )56055.19( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/لندكروزر/ا�ستي�سن/ف�سي/2013( رقم )63117/خ�سو�سي/

ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7538   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : م�سنع امليدان للبلط والنرتلوك   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )46386.68( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
رقم  ابي�س/2013(   / كابينة مزدوجة  اب  )ميت�سوبي�سي/L200/بيك 
قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  A القيوين/  )63343/خ�����س��و���س��ي/ام 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7563   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الزاهد لللكرتونيات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )30817.89( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)70224/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )دودج/�سارجر/�سالون/ازرق/2010( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  D

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7532   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : حول العامل لل�سحن ونقل الطرود وامل�ستندات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )54337.46( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)21880/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ني�سان/�سني/�سالون/ابي�س/2015( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7501   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : تانبي�س �ستيديو   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )143559.27( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
رق���م )89619/ ���س��روك��ي/ا���س��ت��ي�����س��ن/اح��م��ر/2015(  )ج��ي��ب/ج��ران��د 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  K خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7551   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : را�سنا لتجارة املواد الغذائية   

���س��داد مبلغ وق����دره )31851.56(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/29780( رقم  �سحن/ابي�س/2014(  ا�س/فان  )تويوتا/هاي  ال�سيارة 
خ�سو�سي/عجمان / B (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7565   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : كران مانانغات ديفاكاران   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )79523.05( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/40781( رقم  ل��وؤل��وؤي/2015(  )تويوتا/RAV4/ا�ستي�سن/ابي�س 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    ) ابي�س  خ�سو�سي/ال�سارقة/ 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7536   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �سركة ديف�سكو لتاأجر ال�سيارات   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )106549.03(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )تويوتا/برادو/ا�ستي�سن/ابي�س لوؤلوؤي/2013( رقم )81697/
خ�سو�سي/دبي/ E (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7569   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اميي �ستارز لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )53419.84( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
رق���م )16129/ ل����وؤل����وؤي/2016(  )ن��ي�����س��ان/���س��ي��ن��رتا/���س��ال��ون/اب��ي�����س 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  G خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7562   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ال�سطورة لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )51414.96( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)هايونداي/النرتا/�سالون/ابي�س/2015( رقم )32867/خ�سو�سي/
كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  A القيوين/  ام 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7510   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : علي حممد للتجارة العامة - �س ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )275560.5( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)97687/خ�سو�سي/ رقم  )ني�سان/باترول/ا�ستي�سن/ا�سود/2014( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  C دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7505   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : تران�س اكت لل�سحن   

���س��داد مبلغ وق����دره )36384.35(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/73828( رقم  )ميت�سوبي�سي/لن�سر/�سالون/ف�سي/2014(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  N خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7570   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : بيتا لينك لجهزة القيا�س والتحكيم   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )55169.81( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)31289/خ�سو�سي/ رقم   )2014 ازرق/  �سالون/  ك��ورول/  )تويوتا/ 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7557   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ر ل يبل درمي  لل�سياحة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )150019.19( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)45767/خ�سو�سي/ رق��م  )لكز�س/ES350/�سالون/ا�سود/2015( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  (  املمولة ل�ساحلكم من قبل   H دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7578   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : البلورة لنقل الركاب باحلافلت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )69495.93( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)22773/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/بريفيا/ا�ستي�سن/ابي�س/2014( 

كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  L دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7493   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : راجا وايز للموا�سلت الفاخرة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )122602.87( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/27684( رق��م  ل���وؤل���وؤي/2013(  )لكز�س/ES350/�سالون/ابي�س 

خ�سو�سي/دبي/ L (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7594   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ال�سطورة لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )60966.81( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)58475/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/كورول/�سالون/ابي�س/2014( 

كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  A القيوين/  ام 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7499   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : القايد لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )71655.24( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)96751/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/تيدا/هات�سباك/ذهبي/2015( 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  F دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7575   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : بيتا لينك لجهزة القيا�س والتحكيم   

درهم  وق��دره )55004.7(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)30814/خ�سو�سي/ رق��م  )ت��وي��وت��ا/ك��ورول/���س��ال��ون/ا���س��ود/2014( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  (  املمولة ل�ساحلكم من قبل   H دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7497   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ريو بن �سافيو رولند ليمو�س   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )94766.17( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)4359/خ�سو�سي/ رقم  /ا�ستي�سن/ابي�س/2013(  اجنو  )دودج/دور 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  D دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7592   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : احلقل الذهبي للتجارة   

���س��داد مبلغ وق����دره )50671.29(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/98253( رقم  )ميت�سوبي�سي/لن�سر/�سالون/ا�سود/2014(  ال�سيارة 
خ�سو�سي/دبي/ P (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7504   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الفهيم لل�سناعات ال�سمنتية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )281290.39( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/58658( رق��م  )مر�سيدي�س/GL500/ا�ستي�سن/ابي�س/2015( 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  Q خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7586   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرقم الذهبي لتاأجر ال�سيارات واحلافلت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )33234.99( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)90912/خ�سو�سي/ رقم  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/ابي�س/2014( 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  E دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7498   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جينيال لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )29421.41( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)92106/خ�سو�سي/ رق��م  )كيا/�سبورجت/ا�ستي�سن/ابي�س/2014( 

دبي/ J (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7573   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : بيتا لينك لجهزة القيا�س والتحكيم   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )56669.36( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)31284/خ�سو�سي/ رق��م  ���س��ال��ون/ازرق/2014(  )ت��وي��وت��ا/ك��ورول/ 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7539   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جمال ح�سن ح�سني عبداحلليم   

���س��داد مبلغ وق����دره )30566.22(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/38892( رقم  )ميت�سوبي�سي/باجرو/ا�ستي�سن/بني/2013(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  M خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7584   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الروعة للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )39367.22( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
رقم )99764/خ�سو�سي/دبي/  )ني�سان/تيدا/�سالون/ابي�س/2015( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  Q

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7500   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : �سالون املبتكر للرجال   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )39956.23( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)95263/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )كيا/اوبتيما/�سالون/ابي�س/2015( 
M (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7595   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرقم الذهبي لتاأجر ال�سيارات واحلافلت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )32630.63( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)80629/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/ف�سي/2014( 

كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  E دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7554   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : حممد ا�سفاق عبد الرزاق   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )290318.07( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)لكز�س/LX570/ا�ستي�سن/ذهبي/2015( رقم )6148/خ�سو�سي/
املنذر مع حفظ كافة حقوق  (  املمولة ل�ساحلكم من قبل   H دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7576   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : زباره لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )443434.76( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/16191( رق��م  ل���وؤل���وؤي/2015(  )لكز�س/LX570/ا�ستي�سن/ابي�س 
خ�سو�سي/ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7496   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : نارا�سينجا راو نارا�سينجا راجنا   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )51376.26( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/16159( رق���م  )م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ب��اج��رو/ا���س��ت��ي�����س��ن/رم��ادي/2014( 

خ�سو�سي/دبي/ B (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7627   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ال�سطورة لتاأجر ال�سيارات   

���س��داد مبلغ وق����دره )70008.68(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هايونداي/فولو�سرت/�سالون/ف�سي/2015( رقم )32869/
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  A القيوين/  خ�سو�سي/ام 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7567   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : املا للنظمة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )178707.27( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/75275( رقم  ل��وؤل��وؤي/2014(  )تويوتا/لندكروزر/ا�ستي�سن/ابي�س 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  O خ�سو�سي/دبي/ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7585   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرقم الذهبي لتاأجر ال�سيارات واحلافلت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )32227.71( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)79683/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/ف�سي/2014( 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  E دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7597   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرقم الذهبي لتاأجر ال�سيارات واحلافلت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )33234.99( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/82010( رق��م  ل���وؤل���وؤي/2014(  �سينرتا/�سالون/ابي�س   / )ني�سان 

خ�سو�سي/دبي/ E (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7506   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : اللواء لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )75305.81( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/14273( رق��م  ل��وؤل��وؤي/2014(  )هايونداي/�سوناتا/�سالون/ابي�س 

خ�سو�سي/ال�سارقة/ 2 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7582   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جنمة الفيحاء ملقاولت الملنيوم والزجاج   

���س��داد مبلغ وق����دره )32458.91(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ني�سان/بيك اب/بيك اب كابينة مزدوجة/ابي�س/2015( رقم 
املنذر  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  2 )96814/خ�سو�سي/ال�سارقة/ 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7521   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )175103.46( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)9218/خ�سو�سي/دبي/  رقم  )اودي/A6/�سالون/ابي�س/2015( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7603   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مات�سلي�س لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )53726.53( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)79289/خ�سو�سي/ رق��م  )تويوتا/يار�س/هات�سباك/ا�سود/2013( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  N دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7518   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : فودري�س لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )45947.27( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)54886/خ�سو�سي/ رقم  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/ابي�س/2014( 

كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7628   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مات�سلي�س لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )56964.13( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)40239/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/يار�س/هات�سباك/رمادي/2013( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7511   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : م�سطفى لتاأجر ال�سيارات   

درهم  وق��دره )42799.1(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)هايونداي/�سوناتا/�سالون/ابي�س/2015( رقم )60024/خ�سو�سي/
عجمان/ B (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7606   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : زيتونة لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )38350.44( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)هايونداي/اك�سنت/�سالون/ابي�س/2015( رقم )53870/خ�سو�سي/
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  N دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7520   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : موؤته لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )24346.47( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)29319/خ�سو�سي/ رقم  )هايونداي/النرتا/�سالون/ف�سي/2015( 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7494   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الظفرة لتاأجر ال�سيارات   

درهم  وق��دره )57505.3(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)38156/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/تيدا/هات�سباك/ف�سي/2015( 
ال�سارقة/ 1 (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7610   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرقم الذهبي لتاأجر ال�سيارات واحلافلت   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )31439.04( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)81633/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/احمر/2014( 

كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  E دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7508   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : م�سطفى لتاأجر ال�سيارات   

���س��داد مبلغ وق����دره )61838.18(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/60025( رقم  )هايونداي/�سانتافاي/ا�ستي�سن/بني/2015(  ال�سيارة 

خ�سو�سي/عجمان/ B (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7607   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : مات�سلي�س لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )43689.92( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
ل����وؤل����وؤي/2013( رق��م )99047/ )ت��وي��وت��ا/ي��ار���س/ه��ات�����س��اب��ك/اب��ي�����س 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  C خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7522   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : موؤته لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )25678.03( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)90028/خ�سو�سي/ رقم  )ني�سان/�سينرتا/�سالون/ابي�س/2014( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  N دب��ي/ 
املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7598   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : ار ا�س جيه لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   

���س��داد مبلغ وق����دره )29579.51(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
/32753( رقم  )ميت�سوبي�سي/باجرو/ا�ستي�سن/بني/2013(  ال�سيارة 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  O خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7515   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : فودري�س لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37748.76( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ني�سان/�سني/�سالون/ف�سي/2014( رقم )20227/خ�سو�سي/دبي/ 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  P

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7587   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الريحان لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )17133.64( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)77093/خ�سو�سي/ رقم  كورول/�سالون/ابي�س/2015(  )تويوتا/ 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة    )  P دب��ي/ 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7513   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : املنتظم لتاأجر ال�سارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )108686.67( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)9612/خ�سو�سي/دبي/  رق��م  )اودي/A3/�سالون/احمر/2015( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل    )  O

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7601   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : موؤ�س�سة مطعم وكافتريا يافلفول   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )109458.97( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
رق��م )82543/ ك��روزر/ا���س��ت��ي�����س��ن/اب��ي�����س/2013(  )ت��وي��وت��ا/اف جيه 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  M/خ�سو�سي/دبي

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7519   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : م�سطفى لتاأجر ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )38513.29( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)هايونداي/النرتا/�سالون/ابي�س/2015( رقم )60035/خ�سو�سي/
عجمان/ B (  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7503   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : الرمزي للتجارة العامة   

امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )429908.26(  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��لل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��لل  نتيجة  دره��م 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة )مر�سيدي�س/ G63 / ا�ستي�سن/ا�سود/2015( رقم )70050/

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة    )  O خ�سو�سي/دبي/ 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1791  جتاري كلي
حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الذهبي  1-ال�����س��ن��دوق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان يوؤديا 
بواقع ٪12  التاأخرية  وفائدته  درهم  اجماليا وقدره )8.500.000(   للمدعي مببلغا 
بالت�سامن  والزامهما  ال�سداد  وحتى  يف:2016/9/15  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة    2017/12/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12166 بتاريخ 2017/11/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1031  جتاري  كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- هايقياجن ه���واجن ه���واجن جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ال كيه كيه هيلث 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  املطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  ليمتد  ج��روب  برودكت�س 
جروب  برودكت�س  هيلث  كيه  كيه  ل�سالح/ال  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/10/30 بتاريخ  املنعقدة 
حتت  وامل�سجلتني   )Beautrio( و   )INFINITUS( عليه  املدعي  علمتي  ت�سجيل  ب�سطب  ليمتد 
وحتت  الوىل  للعلمة   35 و   5 فئتي  232610ب���ت���اري���خ:2016/3/21  و   2015/4/12 بتاريخ  رق��م��ي:225747 
رقم:231878 بتاريخ:2015/11/2 فئة 3 للعلمة الثانية بذات ال�سعار واخلط والر�سومات والكلمات ال�سينيه 
امل�سجلة للمدعية وخماطبة وزارة القت�ساد بال�سطب بعد ان ي�سبح احلكم باتا واجب النفاذ واحقية املدعية 
يف ت�سجيل العلمتني بالوزارة والزام املدعي عليه بكف منازعته للمدعية يف علمتها التجارية ون�سر احلكم 
يف �سحيفتني يوميتني ت�سدران يف الدولة باللغة العربية على نفقة طالب ا�سهار ال�سطب والزمت املدعي 
عليه بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

الإجنليزية،  اللغة  من  املرتجمة  الروائية  والكتب  الإجنليزية،  الكتب  وحلت 
والروايات العربية يف املرتبة الثانية، من حيث الهتمام، وذلك يف �سوء مراقبة 
يتداولها  التي  والآراء  جهة،  من  امل�ساركة  اأجنحتهم  على  يباع  ملا  النا�سرين 
الأدباء والكتاب واملهتمون ب�سوؤون الكتاب والثقافة يف و�سائل الإعلم املختلفة، 

اإ�سافة اإىل القراء من رواد املعر�س.
دار  �ساحب  مكتبي  غياث  د.  بني  واأ�سبابها،  الأط��ف��ال،  بكتب  الهتمام  وح��ول 
املكتبي للن�سر يف الإمارات اأن التوجه العام للثقافة يف ال�سارقة، يدعم الطفل 
موؤ�س�سات  وه��ن��اك  وغ��ره��ا،  والريا�سية  والثقافية  العلمية  جم��الت��ه  ك��ل  يف 
فاعلة متخ�س�سة يف الإمارة ا�ستطاعت اأن تعزز توجهات رعاية وحماية الطفل 
تطوير  يف  الأ���س��ر  اهتمامات  على  انعك�س  م��ا  وه��و  وثقافته،  مهاراته  وتنمية 

و�سناعة طفل مثقف.
اأن حر�س  للن�سر  الإماراتية  �سما  دار  راأت فاطمة الربيكي مديرة  من جهتها 
ووجود  ومتيزه،  تفوقه  يف  ورغبتها  للطفل،  ال�سحيحة  التن�سئة  على  الأ�سرة 
ا�ستعداد �سابق عند الأب يف الهتمام بالكتب، ل �سك يقود نحو البحث الدائم 
الطموح  ه��ذا  حتقيق  اأج��ل  من  واملمكنة  اللزمة  ال�سبل  اأف�سل  عن  وامل�ستمر 

املهم.
فدوى الب�ستاين مديرة دار الب�ستاين امل�سرية للن�سر والتوزيع بينت اأن كتاب 
الطفل اأحد اأبرز العوامل املهمة يف �سهرته وجناحه وقدرته على اجلذب على 
عك�س ما كان يف الفرتة املا�سية على �سعيد املنطقة العربية، واأ�سهمت عوامل 
اأخرى يف اإجناحه مثل امل�سابقات املخ�س�سة لكتب ور�سوم وحمتوى كتب الطفل 

التي خلقت حالة تناف�سية، وتفكر م�ستمر على اإنتاج اأعمال متميزة جديدة.

يف الإطار ذاته، قالت ثريا عاجل برتجي الرئي�س التنفيذي لدار كادي ورمادي 
ال�سعودية اأن الكتب التعليمية هي الأكر اإقباًل من رواد املعر�س، واأعتقد اأن 
هذا ال�سنف من الكتب ي�سب اأي�ساً يف دعم كتاب الطفل من الناحية التعليمية، 

والريادة،  وامل�سوؤولية،  الختيار،  اأخرى مثل:  ويري خرباتهم يف مو�سوعات 
ونحوها. واختتم اإبراهيم القا�سي مدير جناح جمعية القراآن الكرمي الأردنية 
التي  الأطفال  وق�س�س  كتب  على  لفت  اإقبال  لدينا  بالقول:  النا�سرين  اآراء 

وتقدر  عقولهم،  مع  تن�سجم  بطريقة  احلنيف  الإ�سلمي  الدين  عن  تتحدث 
على خماطبة خيالهم وبناء ت�سوراتهم الأوىل عن الكثر من املفاهيم الدينية 

املهمة يف بواكر حياتهم.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأن�ست احلا�سرون من رواد معر�س 
باهتمام  للكتاب  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
اإىل حم��ا���س��رة ال��ث��اب��ت وامل��ت��غ��ر يف 
الإع�����لم اجل��دي��د م��ن خ���لل عامل 
األقاها  وال��ت��ي  الرقمية،  التحديات 
د.عمر عبد العزيز، واأدارتها عائ�سة 
مو�سوعات  وت����ن����اول����ت  ال����ع����اج����ل، 
والفنون  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ف��ك��ر  الأدب 
التي  الرقمية  ال��ت��ح��ولت  ع�سر  يف 
التي  والتحديات  ال��ع��امل،  ي�سهدها 
فر�ستها، واإمكانات النجاح يف �سوء 

امل�ستجدات.
بالقول:  ح��دي��ث��ه  ع��م��ر  د.  ا���س��ت��ه��ل 
يف  لف���ت���اً  حت����وًل  الإع������لم  “�سهد 
م���ن���ذ ع�سر  امل��ك��ت�����س��ف��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وفر�س  الرقمنة،  لغاية  احلا�سوب 
اآثاره  له  جديداً  واقعاً  التغير  هذا 
جتنبها،  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  امل��ل��م��و���س��ة 
واخ��ت��زل��ت ب��ذل��ك ع�����س��وراً خمتلفة 
عليها  وفر�ست  الثقافة،  بها  م��رت 
املفاهيم  حت��دي��د  ت��وج��ب  حت���دي���ات 
اجلديدة، والرتكيز على مو�سوعات 
الأ�سا�س  باعتبارها  واملتغر  الثابت 
املتغر  تواكب  ثقافية  انطلقة  يف 

على اأر�سية الثابت«.
الرقميات  اأن  ���س��ك  ل  واأ�ساف:” 
ه���ي امل��ت��ح��ول يف ه����ذه امل���ع���ادل���ة، يف 
واملعاير  املهنية  امل�����س��ائ��ل  اأن  ح��ني 
الثقايف هي  العرف  �سار عليها  التي 
ال��ث��اب��ت، وب��ني ه��ذا وذاك، ل ميكن 
الإعلمي  العمل  مد  انح�سار  اإنكار 
التوا�سل  وبرامج  التطبيقات  اأم��ام 

اإىل  اجلميع  ح��ول��ت  ال��ت��ي  احلديثة 
تام  �سبه  ب�سكل  واأل��غ��ت  اإع��لم��ي��ني، 
ال���ت���ي كانت  امل���رك���زي���ة الإع���لم���ي���ة 
حتدد الإجت��اه وت�سبط العمل على 

اإيقاع واحد«.
الرقمنة  ف��وائ��د  اأن  ع��م��ر  د.  وب���ني 
وتقليل  وال���وق���ت  اجل��ه��د  “توفر 
الكتاب  ت��وف��ر  اأن  ك��م��ا  ال��ت��ك��ال��ي��ف، 
امل�سموع اأعاد انتاج الثقافة ال�سفاهية 
والعامل  التلقي،  يف  الأ�سا�س  كونها 
ال���ت���دوي���ن، وقد  امل���ه���م يف م��رح��ل��ة 
جتاوبت كربى ال�سحف يف الوليات 
املتحدة مع مقت�سيات الرقمنة التي 
الطباعة  م��ف��ه��وم  ب���دوره���ا  ف��ر���س��ت 
ح�سب الطلب، فاألغت الدور الكبر 
القول  التقليدية، وميكن  للمطبعة 

اأن الورق ميكن اأن يخبو يف ظل هذه 
املتغرات، لكنه لن ميوت«.

الفعاليات  و�سمن  ذات���ه،  الإط���ار  يف 
الثقافية املقامة على املقهى الثقايف، 
عبا�س  ه�����امن  ال����دك����ت����ورة  حت���دث���ت 
فرج  اأداره����ا  التي  رف��وف  اأم�سية  يف 
امل��ك��ت��ب��ات، وقدمت  ع���ن  ال��ظ��ف��ري 
تاريخها  ع�����ن  خم���ت�������س���رة  ن����ب����ذة 
وظ�������روف ن�����س��اأت��ه��ا ح�����ول ال���ع���امل، 
والتطور الذي �سهدته يف جمالتها 
املكتبة،  معنى  ا�ستعر�ست  ثم  كافة، 
الع�سور،  ع��رب  املفهوم  ه��ذا  وت��ط��ور 
وق���دم���ت ن��ب��ذة واف���ي���ة ع���ن مراحل 
حي  ك�ساهد  ال�سارقة  مكتبة  تطور 
ع��ل��ى من���وذج ث��ق��ايف م��ت��ف��رد يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

الثقافية  الفعاليات  وت�ستمر  ه��ذا 
ال�سارقة  م��ع��ر���س  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ح��ي��ث ���س��ت��ق��ام يف 
7 من نوفمرب على  م�ساء الثلثاء 
قاعة ملتقى الكتاب حما�سرة راهن 
املعا�سرة،  وق�ساياها  العربية  اللغة 
ود.  بلعيد،  �سالح  د.  فيها  يحا�سر 
اإدري�س،  ���س��م��اح  ود.  ي��و���س��ف،  اأح��م��د 
قاعة  على  اآخ��رون  اأدب��اء  و�سيناق�س 
ملتقى الأدب دوافع الكتاب وقدرتها 
يحا�سر  م��ب��دع��ي��ه��ا،  اإ����س���ع���اد  ع��ل��ى 
ف��ي��ه��ا ت���ي���اري ج���ون���ز، ويل اأدن���ي���ل، 
د.  �ستقدم  فيما  اإدري�������س،  �سماح  د. 
م��ن��ى اأب���و ن��ع��ام��ة حم��ا���س��رة بعنوان 
وكتابة  ال�سناقطة  امل��وؤرخ��ني  ت��اري��خ 

التاريخ.

•• ال�شارقة-الفجر:

ب����ع����د ����س���ل�������س���ل���ة م������ن ال����ع����رو�����س 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة امل�����س��وق��ة وال���ور����س 
مدن  يف  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وخورفكان،  احل�سن،  ودب��ا  كلباء، 
م��ا بني  ال��ف��رتة  توا�سلت يف  ال��ت��ي 
اأعلن  امل��ا���س��ي،  اأك��ت��وب��ر   13-51
ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان 
ينظمه  ال���ت���ي  ل��ل��ط��ف��ل،  ال�������دويل 
بتعزيز  امل��ع��ن��ي��ة  )ف�����ن(  م��وؤ���س�����س��ة 
ال��ف��ّن الإع��لم��ي للأطفال  ودع���م 
وال��ن��ا���س��ئ��ة ب��دول��ة الإم�������ارات، عن 
يف  والور�س  العرو�س  هذه  تنظيم 
وامل����دام، واحلمرية،  ال��ذي��د،  م��دن 
 51 حتى  ت�ستمر  التي  والبطائح 

نوفمرب اجلاري. 
وت�������س���ك���ل ه�����ذه ال����ع����رو�����س ج�����زءاً 
اخلام�سة  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
ل��ل��م��ه��رج��ان، ال��ت��ي اخ��ت��ت��م اجلزء 
الرئي�سي منها مبدينة ال�سارقة يف 
31 اأكتوبر املا�سي، وجاء تنظيمها 
ال�سارقة  ب���اإم���ارة  اأخ����رى  م���دن  يف 
ليت�سنى لفئات اأو�سع من اجلمهور 
ا�ستكمال وموا�سلة اكت�ساف اأ�سرار 
العوامل ال�سينمائية، وما تت�سمنه 
اإ�سافة  علمية،  وقيم  م��ع��ارف  م��ن 
التي  العمل  وور���س  الأن�سطة  اإىل 
تعّرف اجلمهور على باقة متوازنة 
ال�سرورية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ع���ارف  م���ن 
ال�سينمائية  ال�����س��ن��اع��ة  جم���ال  يف 

املوجهة للطفل.  
و�سهدت العرو�س والفعاليات التي 

اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دى اأ���س��ب��وع��ني يف 
وخورفكان،  احل�سن،  ودب��ا  كلباء، 
اإق������ب������اًل ك�����ب�����راً م�����ن اجل���م���ه���ور، 

وال�سباب  الأط����ف����ال  وخ�����س��و���س��اً 
متنوعة  جمموعة  �ساهدوا  الذين 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة التي  م���ن الأف�������لم 

حملت يف طياتها م�ساميناً وقيماً 
ور�س  جانب  اإىل  رفيعة،  اإن�سانية 
التي  وال�سينمائية  الفنية  العمل 
واأ�سافت  امل�ساركني  معارف  اأث��رت 
�سمولية  اأك���ر  عملية  اأب��ع��اداً  لهم 

وفائدة. 
تكوين  “فن  ور���س��ة  وا�ستعر�ست 
املركز  يف  ُق��ّدم��ت  ال��ت��ي  ال�سورة” 
الثقايف بدبا احل�سن، اأهم اخليارات 
امل�ستخدمة يف عملية الت�سوير، وما 
اأ�سا�سيات، �سواء على  تت�سمنه من 
�سعيد العتناء بالإ�ساءة، وتوليفة 
الإعدادات اخلا�سة باآلة الت�سوير، 
املنا�سبة، وغرها  الزاوية  واختيار 
م��ن اخل��ط��وات ال��لزم��ة للو�سول 

اإىل لقطات احرتافية. 

••ال�شارقة-الفجر:

“ركن  ا���س��ت�����س��اف  القراءة”  “�سحر  ع���ن���وان  حت���ت 
الكاتبة  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  الطفل” يف معر�س 
الن�سور،  روان  ال��رتب��وي  النف�س  علم  يف  واملتخ�س�سة 
ال�سرد  ع��رب  ب��الأط��ف��ال  الن��ت��ق��ال  ت�ستهدف  ور���س��ة  يف 
الق�س�سي، بني �سحر القراءة، وجماليات اللغة، وغرابة 

اخليال، اإىل التحفيز الذهني.
ف��ع��ال��ي��ات الطفل،  ب���رن���ام���ج  ال���ور����س���ة ���س��م��ن  وت����اأت����ي 
الذهنية  الن�ساطات  م��ن  بباقة  ال�سغار  يخ�س  ال��ذي 
والرتفيهية، على مدار اأيام املعر�س الذي انطلق يف 1 

نوفمرب اجلاري وي�ستمر حتى 11 نوفمرب من ال�سهر 
ذاته.

و���س��ه��دت ال��ور���س��ة ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن ق����راءة الق�س�س 
تهدف  التي  الذهنية  والن�ساطات  الأل��ع��اب  م��ن  ع���دداً 
الق�س�س،  ومطالعة  ب��ال��ق��راءة  الأط��ف��ال  حتبيب  اإىل 
بالإ�سافة اإىل رفد خمزونهم الذهني مبفردات واأفكار 

جديدة.
وترى روان الن�سور، التي متكنت من نقل �سور ذهنية 
اأن  للق�س�س،  ال�سيق  �سردها  خ��لل  من  الأط��ف��ال  اإىل 
اإىل فهم  امل��ج��ال يحتاج  ه��ذا  الأط��ف��ال يف  م��ع  التعامل 
م��دارك��ه��م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، م��ن خ��لل حت��دي��د الهدف 

ملئمتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  الق�س�س،  موا�سيع  واخ��ت��ي��ار 
للفئة امل�ستهدفة.

ال��ق��راءة وعدم  ال��ت��اأين يف  ���س��رورة  اإىل  الن�سور  ولفتت 
ال��ت��ع��ج��ل ب��اإع��ط��اء ن��ه��اي��ة ال��ق�����س��ة م��ب��ا���س��رة للأطفال 
بهدف دفعهم اإىل التفكر وحتفيز خيالهم على توقع 

النهاية.
اأحد الأرك��ان الرئي�سة  اأن ركن الطفل ميثل  اإىل  ي�سار 
يف م��ع��ر���س ال�����س��ارق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ح��ي��ث ي�سم 
الن�ساطات  من  مزيجاً  تقدم  التي  القاعات  من  ع��دداً 
والقراءات  والر�سم،  امل�سرحيات،  املتنوعة بني  الذهنية 

الق�س�سية، والألعاب الرتفيهية وغرها.

خالل م�ساركتهم يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 

نا�ضرون م�ضاركون: كتب الأطفال هي الأكرث اإقباًل من رواد املعر�س 

الكتاب امل�ضموع اأعاد اإنتاج الثقافة ال�ضفوية 
يف التلقي وعزز ح�ضور الرقمنة الثقافية

يت�سمن عرو�ض اأفالم وور�سًا تدريبية وفعاليات ترفيهية

»ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل للطفل« ي�ضل اإىل الذيد واملدام واحلمرية والبطائح

خالل ندوة بعنوان »�سحر القراءة«

»ركن الطفل« يحمل اأطفال »ال�ضارقة الدويل 
للكتاب« على ب�ضاط احلكايات واملغامرات
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•• ال�شارقة-الفجر:

النا�سرين  م���ن  جم��م��وع��ة  اأك����د 
ال�سارقة  م��ع��ر���ض  يف  امل�����س��ارك��ني 
رواد  اأن   ،2017 للكتاب  ال���دويل 
وا�سحًا  ت��وج��ه��ًا  لديهم  امل��ع��ر���ض 
لقتناء كتب الأطفال بكل اأنواعها 
والرتفيهية  والتعليمية  الرتبوية 
الكتب  ح�����س��اب  ع��ل��ى  وال��ق�����س�����ض 

الأخرى بكافة اأنواعها.

ثريا عاجل ابراهيم القا�سيغياث مكتبي فدوى الب�ستاين
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حاكم  ق�ضة   ...The Exception
غادر ولكّن وجوده ظل ملمو�ضًا

دور  ب��امل��ر  كري�ستوفر  املخ�سرم  املمثل  ي���وؤدي  بتمّيز 
القي�سر الأملاين فيلهلم الثاين الذي خرج من م�سرح 
التاريخ عندما تخلى عن العر�س عام 1918، اإل اأنه 
20 �سنة. وهذه  اأك��ر من  عا�س يف املنفى يف هولندا 
 The امل��رح��ل��ة ك��ان��ت م�سدر اإل��ه��ام رواي���ة اآل���ن ج��ود
Kaiser’s Last Kiss )قبلة القي�سر الأخرة( 
فيلم  يف  ب��ورك  �سيمون  �سيناريو  اإليها  ي�ستند  التي 

.The Exception
الت�سويق  ط��اب��ع  ي�سفي  القي�سر  وج���ود  اأن  �سحيح 
على الق�سة، اإل اأن وجهها الرومان�سي يوؤديه مبهارة 
دور  ت��وؤدي  التي  ليلي جيم�س،  ن�سبياً:  �سابان  زوج��ان 

 Downton وريثة العر�س الليدي روز املتهورة يف
كورتني. جاي  الأ�سرتايل  والو�سيم   ،Abbey

امل�سرحي  للمخرج  الأول  ال�سينمائي  العمل  ك��ان  مل��ا 
 The ال�����ربي�����ط�����اين دي����ف����ي����د ل�����وف�����و، ف�����ل ي�����ق�����ّدم
معّد  اأن��ه  غ��ر  ج��دي��دة،  اب��ت��ك��ارات   Exception
مازجاً  التاريخية،  الرواية  من  جزءاً  ويحمل  باإتقان 

بني اخليال وال�سخ�سيات والأحداث احلقيقية.

حا�سية ملكية
تدور اأحداث الفيلم يف عام 1940. وعلى راأ�س قائمة 
الأملاين  الع�سكري  امل�����س��وؤول  اخليالية  ال�سخ�سيات 

���س��ت��ي��ف��ان ب���ران���ت )ك���ورت���ن���ي(، وه���و ���س��اب��ط غام�س 
من  ُف�سل  كبرة  بو�سامة  يتمتع  الثالث  اجليل  من 
مع  حم����ددة  غ��ر  م�سكلة  ب�سبب  ال��ف��ع��ل��ي��ة  اخل��دم��ة 

)جهاز احلماية النازي يف بولندا(.
عندما ي�ستلم تعيينه اجلديد، ل يبدو هذا ال�سابط 
قيادة  ل��ي��ت��وىل  ه��ول��ن��دا  اإىل  ال�����س��ف��ر  فعليه  ���س��ع��ي��داً. 
احلر�س ال�سخ�سي لرجل افرت�س اأنه ميت، رجل قيل 
له بعبارات غام�سة اإنه )يتمتع باأهمية رمزية كبرة 

بالن�سبة اإىل ال�سعب الأملاين(.
يعي�س القي�سر يف ق�سر مميز يف اأوترخت، حيث يظل 
ت�سّم  ملكية  حا�سية  بف�سل  العامة  هموم  عن  بعيداً 
)بن  اإيل�سمان  ف��ون  الكولونيل  ال�سخ�سي  م�ساعده 
طة الأمرة هرمني )جانيت  دانيالز( وزوجته املخطِّ
ال�سخ�سان،  ه��ذان  يتم�سك  دوم���اً(.  املتميزة  ماكتر 
ف�����س��ًل ع���ن ال��ق��ي�����س��ر ن��ف�����س��ه، ب���اأم���ل غ���ر منطقي، 
اأجاد  اإذا  يتمكن،  رمب��ا  ال�سابق  احلاكم  اأن  معتقدين 
اأمل��ان��ي��ا ب�سفته  اإىل ع��ر���س  ال��ع��ودة  اأوراق�����ه، م��ن  لعب 

)ممثل اهلل على الأر�س(.
ل��ك��ن ب��امل��ر يف ���س��خ�����س��ي��ة ف��ي��ل��ه��ل��م ي��ب��دو اأك����ر اإث����ارة 
للهتمام من حميطه، علماً باأن ال�سبه الفعلي بينهما 
مذهل. ينجح باملر، الذي ُتعترب م�ساهدة اأدواره دوماً 
اإ�سافة ملحات متداخلة من احلدة والدفء  متعة، يف 
اإىل �سخ�سية هذا الرجل الذي ا�ستهر بتقلبات مزاجه 

املحرة.
الأوق��ات رجًل م�سناً لطيفاً  القي�سر يف معظم  يبدو 
�سبيهاً مبا نراه يف اأعمال ب. ج. وودهاو�س، وهو يهوى 
اإطعام حميطه من البط. يقول ب�سدق: )ل يلومك 
البط مطلقاً على م�ساكله اأو يطلب منك التخلي عن 

عر�سك(.
وباحلديث عن العرو�س، يثر التحدث عن ال�سيا�سة 
�سخط فيلهلم يف احلال، فروح ي�سيح بغ�سب مدعياً 
العاملية  اأن اجلي�س طعنه يف الظهر يف نهاية احل��رب 
ب�)ذلك  اإي���اه  ناعتاً  غورينغ  ه��رم��ان  وينتقد  الأوىل، 
الغبي( الذي جتراأ على املجيء اإىل الغداء وهو يرتدي 

�سرواًل ق�سراً �سبيهاً مبا اعتاد لعبو الغولف لب�سه 
يف تلك احلقبة.

بالقي�سر،  فُيعجب  جهته،  م��ن  ب��ران��ت  ال�سابط  اأم��ا 
َمن  ه��ي  )جيم�س(  ي��ون��غ  دي  ميكي  اجلميلة  اأن  اإل 
ان�سمت  خ��ادم��ة  وه��ي  اهتمامه،  على  ح��ق��اً  ي�ستحوذ 

اأخراً اإىل الفريق العامل يف منزل فيلهلم.
بكل  يتجاهل  حتى  ال�سخ�سان  ه��ذان  يتقابل  اإن  ما 
�سرورة  على  اإيل�سمان  فون  الكولونيل  ت�سديد  �سغف 
المتناع )عن التعاطي مع العاملت يف املنزل(. َمن 
ك��ل هذا  ي��وؤج��ج  ق��د  القي�سر  العمل م��ع  اأن  ك��ان يعلم 

ال�سغف؟

تفا�سيل
ثمة  اأهمية.  اأك��ر  تفا�سيل  ت�سمل  الق�سة  ه��ذه  لكن 
بريطانياً يف الأرجاء.  اأن جا�سو�ساً  اإ�ساعات قوية عن 
ل��ذل��ك ي���اأم���ر م�����س��وؤول��و ال��ب��ول��ي�����س ال�����س��ري الأمل����اين 
كذلك  القي�سر.  زوار  مبراقبة  ال�سابط  اخلائفون 
ثمة احتمال اأن ياأتي كبر امل�سوؤولني النازيني هايرخ 

هيلمر )اإدي مار�سان( لتفقد الق�سر.
تزداد اأوجه احلرب العاملية الثانية امل�سوقة، مبا فيها 
اخلداع وحتى الإ�سارات املبطنة اإىل عمليات التعذيب، 
 .The Exception بروزاً فيما تتوا�سل اأحداث
رغ����م ذل����ك، ي��ظ��ّل ال��ت��ف��اع��ل ال�����س��غ��وف ب���ني جيم�س 
وكورتني الأكر بروزاً، وهو ما ي�ستحوذ على اهتمامنا 

الأكرب اأثناء م�ساهدة تطورات الق�سة.

تعقيدات
ل �سك يف اأن هذه الرواية حتمل اأي�ساً تعقيدات عدة. 
َمن  ال�سابط فعًل  وه��ل  َم��ن تدعي؟  هل ميكي حقاً 
ا�ستثناء، كما ي�سر  الواقع  اأم هو يف  اأنه كذلك  يظن 
زم��ن احلرب  اأن احل��ب يف  املوؤكد  الفيلم؟ من  عنوان 
ينطوي على تعقيدات حمتمة. �سحيح اأنها قد تبدو 
اأقل  يجعلها  الواقع ل  اأن هذا  اإل  ماألوفة،  للم�ساهد 

متيزاً.

تايلور �ضويفت حمطمة 
الرقام القيا�ضية

انت�سارا  الأك��ر  امل��ف��ردة  الأغ���اين  قائمة  م��رة  لأول  �سويفت  تايلور  ااعتلت 
اأفعل"  م��اذا جعلتني  "انظر  اجلديدة  اأغنيتها  بف�سل  وذل��ك  بريطانيا،  يف 

.Look What You Made Me Do
ورمبا ل يعد اعتلء �سويفت للقائمة للمرة الأوىل مفاجئا، يف �سوء الأرقام 

القيا�سية التي حطمتها الأغنية بالفعل.
فقد حظيت الأغنية، وهي اأول عمل مفرد تطرحه �سويفت خلل عامني، 

بنجاح وا�سع مبوقعي يوتيوب و�سبوتيفاي.
5.3 مليني مرة  للأغنية  ال�ستماع  الأول لطرحها، جرى  الأ�سبوع  ويف 
على النرتنت، وُحملت 30 األف مرة، بح�سب ُمعّدي قائمة الأغاين الأكر 

انت�سارا يف بريطانيا.
اأعمال �سويفت التي حتتل واحدا من املراكز اخلم�سة  والأغنية هي ثامن 

الأوىل يف القائمة.
وقبل هذا، كان اأف�سل اأداء لها املركز الثاين، وقد بلغته من خلل اأغنيات 

.Love Story "حب "ق�سة 
للم�ساهدة  القيا�سي  الرقم  اجل��دي��دة  للأغنية  امل�سور  الت�سجيل  وحطم 

وال�ستماع على النرتنت عرب موقعي يوتيوب و�سبوتيفاي.
ت��اي��ل��ور �سويفت  الأخ����رة للأمركية  الأغ��ن��ي��ة  ت�����س��درت  اخ���رى  م��ن جهة 
ت�سنيف الأغاين يف الوليات املتحدة، حمطمة الرقم العاملي للمبيعات يف 
خلل اأ�سبوع يف العام احلايل لأغنية منفردة، ومطيحة اأغنية "دي�سبا�سيتو" 
التي حققت جناحا عامليا. ودفعت اأغنية "لوك وات يو مايد مي دو" املنفردة، 
وهي الأوىل من األبوم �سويفت املقبل، "دي�سبا�سيتو" اإىل املرتبة الثانية يف 
 16 مدة  عليه  هيمنت  "بيلبورد" ال��ذي  ملجلة  اأغنية  مئة  اأف�سل  ت�سنيف 
املو�سيقي  "�سبوتيفاي" للبث  من�سة  واح��د عرب  ي��وم  خ��لل  بثت  ا�سبوعا. 

التدفقي التي عادت اليها �سويفت بعد مقاطعة طويلة.

ميلي�ضا مكارثي: جائزة )اإميي( اإجناز 
ي�ضاف اإىل م�ضريتي الفنية

الكوميدية  ال��ن��ج��م��ة  اع���ت���ربت 
اجلائزة  اأن  م��ك��ارث��ي،  ميلي�سا 
التي ح�سلت عليها يف )الإميي 

للفنون الإبداعية(،
اإجن����ازات الأعمال  م  ت��ك��رِّ ال��ت��ي   
يخت�س  ف��ي��م��ا  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
باملجال التقني والفني، كاأف�سل 
ال���ربن���ام���ج  مم���ث���ل���ة ����س���ي���ف يف 
 Saturday( ال���ك���وم���ي���دي 
اإجن������از   ،)Night Live
التي  اجل�����وائ�����ز  اإىل  ي�������س���اف 
م�سرتها  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����س��ل��ت 

الفنية.
�سفحتها  عرب  ميلي�سا  و�سكرت 
على )في�سبوك( كل من ر�سحها 
التي  واخ��ت��اره��ا لهذه اجل��ائ��زة، 

و���س��ف��ت��ه��ا ب��ال��ع��زي��زة ج���دا على 
قلبها.وح�سلت املمثلة اإليك�س�س 
بليدل على جائزة اأف�سل ممثلة 
���س��ي��ف��ة مب�����س��ل�����س��ل درام������ي عن 
 The( م�سل�س�����ل  يف  دوره�����ا 

.)Handmaids Tale
اأما املمثل جرال�����د ماك�������راين، 
مم�����ثل  اأف�س�����ل  بجائزة  فف�����از 
م�سل�س������ل  يف  دوره  ع��ن  �سي��ف 
ب�سخ�س�����ية   )This Is Us(
كات������او�سكي،  ن������اث������ان  د. 
م�سل�س��������ل  وت�������س���������������������������در 
 )W e s t w o r l d (
 )Stranger Things(و
بخم�س  اجلوائز  ح�سد  قائم�����ة 

جوائز لكل منهما.

)ال�ستثناء(   The Exception
ق�سة ت�سويق رومان�سية معدة باإتقان 
احلرب  حقبة  خالل  اأحداثها  ت��دور 
الثانية، وتزداد متعة بف�سل  العاملية 

اأداء ممثليها احلما�سي.
بع�ض  م��ن  الق�سة  ه��ذه  ا�ستوحيت   
اإنها  الهام�سية:  ال��ت��اري��خ  تفا�سيل 
ظل  وج��وده  ولكّن  غ��ادر  حاكم  ق�سة 

ملمو�سًا.
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ف على �ضداع ال�ضّكري وكيف ميكن علجه تعرَّ
رغم اأن مر�س ال�سكري ل ي�سبب ال�سداع عادة، اإل اأن �سكوى امل�سابني بهذا 
املر�س من ال�سداع تعد اإ�سارة اإىل عدم ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم 

كما ينبغي، فانخفا�س اأو ارتفاع ال�سكر ي�سبب وجع الراأ�س.
وت�سر التقارير الطبية اإىل وجود 150 نوعاً من ال�سداع، وميكن اأن يكون 
اأو رئي�سياً. ال�سداع الرئي�سي هو الذي ل يرتبط بحالة اأو  ال�سداع ثانوياً 
م�سكلة �سحية اأخرى، اأما ال�سداع الثانوي فهو الذي يكون عَر�ساً مل�سكلة 
�سحية، ومنها عدم �سبط ن�سبة ال�سكر، اأو ارتفاع احلرارة، اأو �سغط الدم، 

اأو ا�سطراب الهرمونات.

�سداع ال�سكري
يحدث �سداع ال�سّكري ب�سكل متكّرر، وترتاوح �سدته بني املعتدل وال�سديد. 
ويعترب ال�سداع �سديداً اإذا اأّثر على قدرة الإن�سان على اأداء الأعمال وت�سير 

الأمور احلياتية اليومية.
ت�سخي�س  مت  ال��ذي��ن  فاملر�سى  ال�سكري،  مر�سى  ك��ل  ال�سداع  ي�سيب  ول 
املر�س لديهم حديثاً ي�سعرون بال�سداع غالباً، لأنهم ليزالون بحاجة اإىل 
انخفا�س  اأو  ارتفاع  اإىل  ال�سداع  وي�سر  جيد.  ب�سكل  ال�سّكر  ن�سبة  �سبط 
ال�سّكر  ن�سبة  ارتفاع  نتيجة  الذي يحدث  ال�سداع  وي�ساحب  ال�سّكر.  ن�سبة 
وال���دوخ���ة، ورجفة  ب��اجل��وع،  والإح�����س��ا���س  ال���روؤي���ة،  اأع��را���س مثل �سبابية 
الأط����راف وال��ت��ع��ّرق. ومي��ك��ن ع��لج ���س��داع ال�����س��ّك��ري على امل���دى الق�سر 
بوا�سطة م�سّكنات اأ�سيتامينوفني، اأو اأيبوبروفني. لكن ينبغي �سبط ن�سبة 

ال�سّكر للوقاية من تكرار هذا ال�سداع، اأو تخفيفه فور ال�سعور به.
لذا، ُتعترب اخلطوة الأوىل يف التعامل مع �سداع ال�سّكري هي قيا�س ن�سبة 
ال�سّكر بالدم للتاأكد من اأنها �سبب ال�سداع. اإذا كانت ن�سبة ال�سّكر منخف�سة 

ميكنك تناول بع�س الأطعمة التي ت�ساعد على توازن ال�سكر بالدم.
ن�ساط  اأي  اأو  بتمارين  القيام  بالدم، ميكنك  ال�سكر  ن�سبة  ارتفاع  ويف حال 
ب���دين، م��ع ���س��رب امل����اء، وات��ب��اع ال��ت��و���س��ي��ات الطبية اخل��ا���س��ة ب���الأدوي���ة اأو 

بالتغذية يف هذه احلالة.

امل�ضتمر القلب  خفقان  �ضبب   ر  ُتف�ضِّ عوامل   5
وي���رتاوح معدل  الطبيعي،  ع��ن  دق��ات��ه  ارت��ف��اع معدل  ه��و  القلب(  )خفقان 

النب�س الطبيعي يف الإن�سان البالغ بني 60 اإىل 100 �سربة كل دقيقة.
وقد تكون حالة خفقان دقات القلب املفاجئة عار�سة ول ت�سبب اأية اأعرا�س 
تذكر، ولكنها يف بع�س احلالت توؤثر على وظيفة القلب وتزيد من خطر 

ح�سول اجللطات القلبية، اأو ال�سكتات الدماغية.
اأمرا�س  وا�ست�ساري  اأ�ستاذ  النمر،  خالد  الدكتور  اأو�سح  د،  ال�سدَّ ه��ذا  ويف 
بع�س  معاناة  اأ�سباب  تويرت  على  ح�سابه  عرب  ال�سرايني،  وق�سطرة  القلب 

املر�سى من ا�ستمرار خفقان القلب دون معرفة ال�سبب وراء ذلك.
وبح�سب النمر يرجع ا�ستمرار خفقان القلب ل�5 عوامل كالآتي:

ال�سغط. يف  التحكم  عدم   1-
الدائم. القلق   2-

الدم. فقر   3-
للمريء. املعدة  حمو�سة  ارجتاع   4-

التدخني. اإيقاف  عدم   5-

كم عظمة يف اجل�سم الب�سري وما فائدتها ؟ 
اما  خمتلفة،  وا���س��ك��ال  اح��ج��ام  ل��ه��ا  عظمة   2.. م��ن  اك���ر  ج�سمنا  يف 
الفخذ وكلها معا  الطويل ففي  واما  ال�سغرى فتوجد يف عمق الذن 
توؤلف الهيكل العظمي، وهناك �سل�سلة من العظام املكد�سة فوق بع�سها 
ولول  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  وت�سمى  الظهر  عند  اجل�سم  ت��دع��م  البع�س 
العظام ل�سبحنا مثل الكيا�س الرخوة كما ان العظام حتمي اع�ساءنا 
خوذة  وكانها  ال��دم��اغ  حتمي  التي  اجلمجمة  مثل  العطب  ال�سريعة 

وال�سلوع التي حتمي الرئتني والقلب .
كيف ميكن ان تتحرك العظام معا ؟ 

ان  ميكن  وبف�سلها  املفا�سل  ه��ي  معينة  موا�سع  يف  العظام  تتلقي 
تتحرك مثل مف�سل الركبتني والوركني ومف�سل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  ال  منها  يتحرك  ل  وثابتة  ملتحمة  فاكريتها  ال��راأ���س 

ال�سفل . 

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 
برو وكان ذلك فى الثلثينيات .

 • ولد اإيليا اأبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفىعام 1957 م .
 • هل تعلم اأن اأهل ال�سني هم اأول من اكت�سفوا النار .

 • تاأ�س�س الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .
 • النرتبول اأو البولي�س الدوىل يعود تاأ�سي�سه اإىل عام 1923 .

 • ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 
 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .

. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن هرام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�سا�س .

 • هل تعلم اأن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزلزل . 
 • اخرتع جهاز قيا�س الزلزل العامل الأمريكى ت�سارلزريخرتعام 1930 م .

 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�س وتويف يف 
. م   1998 عام  يونيه   17

حنظلة
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املرميية 
بفوائد  ت��ت��م��ت��ع  "املرميية" 
�سحية مذهلة، وقيمة غذائية 
ع����ال����ي����ة، ح���ي���ث حت����ت����وي على 
تركيزات عالية من الربوتينات 
والأل�������������ي�������������اف، واأح������م������ا�������س 
وكما  ال�سحرية،  الأوميجا3- 
الكال�سيوم  ع��ل��ى  حت��ت��وي  اأن��ه��ا 
عالية  وتركيزات  والفو�سفور، 
واأي�سا  الأك�سدة،  م�سادات  من 

ال��ع��دي��د م��ن امل��رك��ب��ات ال��ت��ي حت��د م��ن الل��ت��ه��اب��ات، وت�����س��اه��م يف احل���د من 
�سيخوخة اجللد املبكرة.

املرميية  اأن  املك�سيك،  يف  باحثون  عليها  اأ���س��رف  حديثة  درا���س��ة  واأو�سحت 
من  كبر  ق��در  على  لحتوائها  ن��ظ��را  اله�سم،  عملية  حت�سني  يف  ت�ساهم 
الألياف الطبيعية، وت�ساهم يف تعزيز منو البكتريا الطبيعية، التي تقوي 
حماربة  يف  املرميية  وت�ساهم  ال���وزن.  على  ال�سيطرة  يف  وت�ساهم  املناعة 
هذا  فاعلية  وثبت  الفالينوليك،  حم�س  على  لحتوائها  نظرا  ال�سرطان، 
املركب يف حماربة �سرطان الثدي وعنق الرحم. وت�ساهم املرميية يف الوقاية 
من الإ�سابة مبر�س ال�سكر، اأحد اأخطر الأمرا�س املزمنة التي ت�سيب اأكر 
350 مليون �سخ�س على م�ستوى العامل. وت�ساهم بذور املرميية يف  من 
تعزيز م�ستويات الطاقة والن�ساط ح�سب درا�سة ، كما اأنها ت�ساهم يف تعزيز 

عملية التمثيل الغذائي وحت�سني فر�س ال�سيطرة على الوزن.

تنقية اجل�سم  ب��دور فعال يف  بيت،  نبات متوّفر يف مطبخ كل  يقوم 
مثل  احل��ي��وي��ة  اأع�����س��ائ��ه  على  للمحافظة  ال�����س��م��وم؛  م��ن  وتنظيفه 
طاقتها.  ب��ك��ام��ل  عملها  ومم��ار���س��ة  وال��ب��ن��ك��ري��ا���س،  وال��ك��ب��د  ال��ك��ل��ى 
"بولد  ملوقع  )الكزبرة(، وطبقا  املهمة هو  بتلك  يقوم  الذي  النبات 
التي  الع�سبية  النباتات  من  "الكزبرة" تعد  ف��اإن  �سكاي" ال�سحي، 
العديد  م��ن  وتقي  للخارج،  وتطردها  ال�سموم  م��ن  اجل�سم  تنظف 
يف  ت�ساعد  اأنها  "للكزبرة"،  ال�سحية  الفوائد  ومن  الأم��را���س.  من 
تنقية الكبد من الدهون، كما تعّزز من وظائف الكلى ومتنع تكون 
احل�سوات لها، اإ�سافة اإىل املحافظة على امل�ستوى املعتدل لل�سكر يف 
ت�ساعد يف  التي  املعادن  العديد من  "الكزبرة" على  ال��دم. وحتتوي 
تنقية اجل�سم من ال�سموم، اإ�سافة اإىل قيامها بجذب املعادن الثقيلة 
عملية  ي�سبه  مبا  والأن�سجة،  الداخلية  الأع�ساء  وتنقية  ال��دم  من 
من  الق�سوى  لل�ستفادة  متعددة  طرق  وتوجد  للج�سم.  "غ�سل" 

نبات "الكزبرة"، منها:

مياه الكزبرة
وهى من اأ�سهل واأ�سرع الطرق لل�ستفادة من "الكزبرة"، وتتم عن 
طريق َغلي حزمة من "الكزبرة" الطازجة يف 2 كوب من املاء النقي 
ب��ارًدا على مدار  امل��اء  ذل��ك، وي�سرب  ملدة ربع �ساعة، وت�سفيتها بعد 
اأيام،  ع��دة  م��دى  على  للكلى،  املفيدة  الو�سفة  تلك  وبتكرار  ال��ي��وم، 

�سيتم ملحظة الفرق الكبر يف �سحة اجل�سم.

� ح�ساء الكزبرة والليمون
ويتم حت�سره عن طريق غلي حزمة طازجة من الكزبرة يف كوب 
واحد من املاء، ملدة ربع �ساعة، وي�ساف له القليل من كرمية الطهي 
الن�سا، ويخلط جيًدا، ويتم  وامللح والفلفل والليمون، مع قليل من 

تناوله �ساخنا.

الكزبرة.. نبات ينّظف اجل�ضم من ال�ضموم

ال�سكان املحليون يعربون الطريق بالقوارب بعد الفي�سانات التي غمرت مدينة هوي اآن ال�سياحية يف فيتنام. )ا ف ب(

كان اأحد الرعاة ويدعى حنظلة يعرب ال�سحراء م�سيا على قدميه و�سط لهيب احلر وحرارة ال�سم�س وقد ا�سابه 
اجلوع والعط�س.. ويف اأثناء ذلك وجد جمل يعرب ال�سحراء وحيدا فم�سى معه حتى هداه اجلمل اإىل ماء عذب 
،وهناك �سرب حنظلة وارتوى كثرا ولكن اجلمل اأخذ ي�سرب وي�سرب وكاأنه لي�سبع اأبدا ومل يكن حنظلة يعرف 
اأن اجلمل ميلأ �سنامه حتي ي�ستطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�سحراء ،وبعد فرتة �سار الثنان حتى و�سل اإىل 
اأن  واحة ت�سكنها قبيلة كبرة نزل فيها �سيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خرهما كبر القبيلة من 
اأن يعي�س و�سط  الزاد وال��زواد ويرحلن فاختار حنطلة  او يحملن  القبيلة  يعي�سا معهما كاأنهما فردان من 

افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثرا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �سر ال�سوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما ملأ 
�سنامه باملاء لي�ستفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�ساء لمعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة وليرتك منها 
غر رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متلأ باملاء ليحملها من اراد ال�سفر فوق ظهره لتعينه على العط�س و�سط 
ال�سحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�سحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�سماها قربة 
ومنهم من ا�سماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�س حنظلة يف و�سطهم كرمي النف�س عزيزا مبا 
يك�سبه من �سناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�سب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغرها  و�سناعة  اخل�سبية  الواين  �سناعة  يتقن  فكان  الخ�ساب  الثاثاث من  بع�س  �سناعة  يجيد 
فا�ستعان باملواد ال�سمغية امل�ستخرجة من ال�سجار وحوافر الذبائح وا�ستعان اي�سا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�سياء كثرة ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�سياء جيدة ال�سنع فا�ستطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�سغر 
بقواربهم املتينة وعلمهم �سيد ال�سماك ومتليحها كما �سنع لهم بع�س الدوات املو�سيقية البيئية وكان اي�سا 
اإىل جنة �سغرة ت�سكنها قبيلة �سعيدة  انواع اخل�سروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�س 
�سميت بعد ذلك با�سم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �سيخ القبيلة وا�ستحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .


