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ال�ضجائر الإلكرتونية اأقل �ضررًا من التدخني

اأفادت نتائج درا�سة حتلل م�ستويات املواد اخلطرة وامل�سببة لل�سرطان 
يف اجل�سم باأن ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية اأكرث اأمانا واأقل �سمية 

بكثري من تدخني �سجائر التبغ العادية.
ووجد الباحثون اأن م�ستويات ال�سموم يف لعاب اأو بول الذين حتولوا 
العالج  اأو  الإلكرتونية  ال�سجائر  اإىل  العادية  ال�سجائر  تدخني  عن 
ببدائل النيكوتني مثل العلكة اأو مل�سقات النيكوتني ل�ستة اأ�سهر على 

الأقل، كانت اأقل بكثري من م�ستوياتها لدى من وا�سلوا التدخني.
وقال ليون �سهاب املتخ�س�ص يف علم الأوبئة وال�سحة العامة يف جامعة 
لندن كوليدج وقائد فريق الباحثني الذين اأعدوا الدرا�سة، "درا�ستنا 
ت�سيف اإىل الأدلة القائمة التي تبني اأن ال�سجائر الإلكرتونية وبدائل 
اخلطر  اأن  اإىل  وت�سري  التدخني  م��ن  بكثري  اأم��ان��ا  اأك���رث  النيكوتني 

امل�ساحب ل�ستخدامها على املدى الطويل متدن ب�سدة.
ل  التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سجائر  اأن  ال�سحة  خ��راء  م��ن  كثري  وي��رى 
حتتوي على التبغ بديل اأقل خطورة بكثري من التدخني ومن املحتمل 

اأن تكون اأداة رئي�سية ت�ساعد ال�سحة العامة.
وي�سعرون  البعيد،  امل��دى  على  اآمنة  تكون  اأن  يف  ي�سكك  البع�ص  لكن 

بالقلق من اأن تكون مدخال للتدخني.
وحللت الدرا�سة التي ن�سرت اأم�ص الثنني يف دورية "اأنالز اأوف اإنرتنال 
الإلكرتونية  ال�سجائر  مدي�سني" عينات من لعاب وبول م�ستخدمي 
وبدائل النيكوتني منذ فرتة طويلة وملدخني التبغ، وقارنت م�ستويات 

املواد الكيميائية يف اأج�سامهم. 

تغري �ضكل الوحمة ينذر ب�ضرطان اجللد
ح���ذرت طبيبة اجل��راح��ة اجل��ل��دي��ة زي��ل��ك��ه ���س��ن��اي��در ب���ورو����ص، م��ن اأن 
التغريات الطارئة على �سكل وحجم الوحمة، تنذر بالتعر�ص لالإ�سابة 

ب��سرطان اجللد.
واأو�ست بورو�ص بفح�ص الوحمة من خالل الإجابة على عدة اأ�سئلة، 

هي:
هل �سكل الوحمة غري متماثل؟

هل تتخذ حدود الوحمة �سكل القو�ص؟
هل الوحمة ذات األوان خمتلفة؟

هل ُقطر الوحمة اأكر من 5 ملليمرتات؟
كيف تتطور الوحمة؟ هل تظهر ب�سرعة وترز عن اجللد؟

بال�سرورة  يعني  امل��ع��اي��ري ل  ه��ذه  اأح���د  اأن حتقق  ب��ورو���ص  واأ���س��اف��ت 
الإ�سابة ب�سرطان اجللد، لكن يف حال حتقق 3 منها، فينبغي حينئذ 

ا�ست�سارة طبيب اأمرا�ص جلدية على الفور.

دب يعانق رجاًل 
الأمريكية  نيويورك  ولي��ة  يف  ال��ري��ة  احل��ي��وان��ات  اإن��ق��اذ  مركز  ن�سر 
الإلكرتوين  ب��وك  في�ص  موقع  على  �سفحته  على  م�سوراً  ت�سجياًل 
بعدما  دباً عمالقاً  ويعانق  يلعب  املركز وهو  العاملني يف  اأحد  يظهر 

ن�ساأت عالقة �سداقة فريدة من نوعها بينهما. 
ويظهر الدب امللقب ب�جيمبو الذي يبلغ طوله ثالثة اأمتار وهو يعانق 
اأي  اإحل��اق  املركز جيم ويت�سارع معه ب�سكل ودي حم��اوًل عدم  عامل 

اأذى ب�سديقه. 
 وقال ناطق با�سم مركز اإنقاذ احليوانات الرية، باأن املركز قام باإنقاذ 

الدب بعد العثور عليه م�ساباً يف اإحدى الغابات يف عمر مبكرة. 
وعّلق الناطق على مقطع الفيديو قائاًل: ميكن للجميع اأن يالحظ 

مدى احلب الذي يكنه الدب جيمبو ل�سديقه جيم.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن مقطع ال��ف��ي��دي��و ل��ق��ي رواج����اً ك��ب��رياً على 
م�ساهدات  على  وح�سل  الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  م��ن  العديد 
بي  "يو  موقع  بح�سب  قليلة،  باأيام  ب��وك  في�ص  على  ن�سره  بعد  كبري 

اآي" الإلكرتوين
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تعرف على اأغرب املطاعم يف العامل 
تعتر املطاعم من اأهم الأماكن التي قد يرتادها ال�سائح اأثناء �سفره، وي�سعى 
اللذيذ يف  الطعام  على  فيها  يح�سل  منا�سبة  البحث عن مطاعم  اإىل  امل�سافر 
اأجواء مميزة.  غري اأن ال�سرعات دخلت عامل املطاعم من اأو�سع اأبوابها، واأخذت 
اأو  للمطاعم،  عادية  غري  ت�ساميم  عر  الزبون  جلذب  جديد  منحى  املناف�سة 
يف  مطاعم   5 اأغ���رب  يلي  فيما  املطاعم.  تقدمها  تقليدية  غ��ري  خ��دم��ات  ع��ر 

العامل بح�سب موقع "هابي تيب�ص الإلكرتوين": 
الظالم  يف  مطعم   1-

اأمريكا، وهي مطاعم تقدم الطعام  اإىل  اأوربا وانتقلت  اأوباك يف  بداأت مطاعم 
للزبائن يف الظالم الدام�ص، ويقدم الطعام عمال كفيفني. والهدف من تناول 
النظر،  حا�سة  عن  بعيداً  الأخ��رى  احلوا�ص  دور  تعزيز  هو  الظالم  يف  الطعام 
وخا�سة الذوق وال�سم مما يعطي الزبون فر�سة لتقييم الوجبة ب�سكل اأف�سل. 

التواليت  مقاعد  على  مطعم   2-
يف هذا املطعم ت�ستخدم مقاعد التواليت عو�ساً عن الكرا�سي، ويقدم احل�ساء 
ت�سبه حو�ص  اأوعية  الوجبات يف  التواليت. وتقدم  �سكل مقاعد  اأوعية على  يف 

ال�ستحمام. وتنت�سر هذه املطاعم يف عدة بلدان من اآ�سيا. 
القطار عربة   3-

قام بابتداع هذه الفكرة �سابان �سينيان عندما ا�سرتيا عربة قطار وحولها اإىل 
مطعم للم�ساوي. ويعتر هذا املطعم من اأكرث املطاعم التي جتذب الزبائن يف 

منطقة �سيانيانغ، يف مقاطعة لياوينغ يف �سمال �سرق ال�سني. 
فتاة  زي  يرتدي  الذي  النادل  مقهى   4-

هيباري  مقهى  اأن  اإل  ك��ن��ادلت،  الن�ساء  فيها  تعمل  مقاهي  طوكيو  يف  تنت�سر 
تي يف طوكيو له تقليده اخلا�ص اإذا يعمل رجل يرتدي زي النادلت جنباً اإىل 
جنب مع الفتيات يف املقهى.  بداأ هذا التقليد يف املقهى عندما ا�ستقالت اإحدى 
ذلك  التقليد منذ  وا�ستمر هذا  مكانها  للعمل  الرجال  اأحد  فا�سطر  النادلت 

احلني. وقد اأعجب الزبائن هذه التجربة الغريبة. 

يحاول حرق نف�ضه 
بجوار الكعبة

قالت ال�سرطة ال�سعودية اإن رجال حاول 
بجوار  بالبنزين  نف�سه  يف  ال��ن��ار  اإ�سعال 
ال��ك��ع��ب��ة داخ����ل احل����رم امل��ك��ي ل��ك��ن اأُلقي 

القب�ص عليه قبل اأن يتمكن من ذلك.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة عن 
لأمن  اخلا�سة  للقوة  الإعالمي  الناطق 
ال�سلمي  �سامح  ال��رائ��د  احل���رام  امل�سجد 
اأنه يف متام ال�ساعة 11 من م�ساء اأم�ص 
على  القب�ص  األقي  املحلي-  -بالتوقيت 
العمر يف  ال��راب��ع م��ن  العقد  م��واط��ن يف 
امل�سرفة،  الكعبة  بجوار  الطواف  �سحن 
اأث����ن����اء ق��ي��ام��ه ب�����س��ك��ب ك��م��ي��ه م���ن م���ادة 
البنزين على مالب�سه وحماولته اإ�سعال 
النار يف نف�سه. واأ�ساف ال�سلمي اأن رجال 
ذل��ك من  ف��ور مالحظة  الأم���ن متكنوا 
النار،  اإ�سعال  قبل  عليه  والقب�ص  منعه 
باأنه  ت��وح��ي  ت�����س��رف��ات��ه  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
مري�ص نف�سي، و�سيتم اتخاذ الإجراءات 
م�سور  مقطع  واأظهر  بحقه.  النظامية 
متداول على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
رج���ال ي��ق��ت��اده م��ع��ت��م��رون وح��را���ص اأمن 
الفيديو  اأو���س��ح  كما  الكعبة،  ع��ن  بعيدا 

قارورة بها كمية من البنزين.

دجاجة تعزف 
على البيانو

ن�����س��ر م���وق���ع ف���وه���ى ت���ع���زف على 
حفلة  فى  ماي�سرتو  وكاأنها  بيانو 
الأوب�����را  دور  ب���اإح���دى  م��و���س��ي��ق��ي��ة 

العاملية.
ال���ت���ي تدعى  ال���دج���اج���ة  وظ���ه���رت 
����س���ه���ًرا،   19 ع���م���ره���ا  ج���وك���ج���و 
وه���ى ف���ى م��ن��زل م��ال��ك��ه��ا مبدينة 
مرييالند  ب����ولي����ة  ج���رم���ن���ت���ون 
الأم��ري��ك��ي��ة، وال����ذى ي��دع��ى �سون 
دون  تعزف  لي�سورها وهى  مانرز، 
 14 مل��دة  اأن درب��ه��ا  ت���دري، بعد  اأن 

يوًما.
ح�سابه  ع���ل���ى  ال���ف���ي���دي���و  ون�������س���ر 
ال�سهري  التوا�سل  الر�سمي مبوقع 
الفيديو  ولق�������ى  "يوتيوب"، 
رواًج�������ا ك���ب���رًيا م���ن ق��ب��ل ال������رواد، 
وح�سد  بقوة،  معه  تفاعلوا  بعدما 
املليون  ح��اج��ز  تخطت  م�ساهدات 

فى اأقل من اأ�سبوع واحد.

نهر مبياه خ�ضراء 
يثري الريبة

غام�سة  خ�سراء  مياه  تدفق  اأث��ار 
والذي  ترينت،  نهر  داخ��ل  امل�سدر 
اململكة  اأن���ه���ار  اأط�����ول  ث���ال���ث  ي��ع��د 

املتحدة، ريبة الأهايل.
ون�������س���رت ���س��ح��ي��ف��ة ب����ورت����ون ميل 
ف��ي��دي��و م���ن موقع  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
بلون  للمياه  تدفًقا  ُيظهر  احل��دث 
ب��وج��ود موظفي  ���س��اط��ع،  اأخ�����س��ر 
عينة  اأخ��ذ  وبدئهم  البيئة،  �سحة 
م��ن امل��ي��اه مل��ع��رف��ة ���س��ر حت���ّول لون 

النهر لالأخ�سر.
اإن الغمو�ص ل يزال �سيد  وقالت: 
اخل�سراء  ال�سبغة  اإن  اإذ  امل��وق��ف، 
ظ����ه����رت ج���ل���ي���ًة داخ�������ل ال���ن���ه���ر يف 
مقاطعة  ���س��رق  ب���ورت���ون  م��ن��ط��ق��ة 

�ستافورد�ساير يف اإجنلرتا.
ال��ذي يقطن  وذك��ر وليام �سكولر، 
بداأت  ال�سبغة  اأن  ال��ن��ه��ر،  ب��ج��وار 
الإثنني،  ب��اك��ر،  وق���ت  ب��ال��ت��دف��ق يف 
�سكك  وعندما  النهر،  مقدمة  من 
اأب��ل��غ على ال��ف��ور وكالة  ب��احل��ادث��ة، 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي مل ي��ك��ن ل��دي��ه��ا علم 
ب����احل����ادث، ُم��ب��ي��ًن��ا يف ح��دي��ث��ه مع 
البيئة  م��وظ��ف��ي  اأن  م��ي��ل  ب��ورت��ون 
تزال  ول  ب��الأم��ر  التحقيق  ب����داأوا 

النتائج غري وا�سحة حتى الآن.
ت��ري��ن��ت، واح���د م��ن الأنهار  ون��ه��ر 
ياأتي  اإجن�����ل�����رتا،  يف  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
م�����س��دره م���ن ���س��ت��اف��ورد���س��اي��ر يف 
بيدولف  م���ن  اجل��ن��وب��ي��ة  احل���اف���ة 
اأوزلي�سكال  نهر  مع  ويلتقي  م��ور، 

ونهر همر.

الليمون… عالج لأمرا�ض كثرية

ال�سموم  تزيل  عالجات  يقدمون  ممن  كرثًا  اأن  يف  �سك  ال 

اأن وعودهم  اإال  الوزن،  من اجل�سم يتحدثون عن خ�سارة 

الوعود  اإطللالق  اإىل  ننجر  لن  لذلك،  ت�سدق.  ما  نللادرًا 

على  ي�ساعدك  احلام�ض  الليمون  اأن  والتاأكيد  الكاذبة 

بالتاأكيد  يتمتع  لكنه  الللزائللدة.  الكيلوغرامات  فقدان 

�سك  بال  ويح�سن  لالأخماج  م�سادة  اإيجابية  بتاأثريات 

الدورة الدموية.

بات ا�سم الليمون مرتبطًا بكثري من جنوم هوليوود اليوم، 

اأن  اإال  الللوزن.  خ�سارة  يف  �ساعدهم  اأنلله  يزعمون  الأنهم 

هذا النوع من احلم�سيات، الذي ولد يف جبال الهيمااليا، 

ي�ستحق تقديرًا اأكرب مبختلف اأنواعه واأ�سنافه. فمع اأنه 

ال يوؤدي الغر�ض الذي ن�سب اإليه غالبًا )خ�سارة الوزن(، 

اإال اأنه يتحّول يف حاالت كثرية اإىل عالج ناجع.

يخفف من البوا�سري وعوار�ض ال�ساقني الثقيلتني.

خ�سو�سًا  الدموية،  الللدورة  احلام�ض  الليمون  يح�ّسن 

مركبات  فتقوي  الللدقلليللقللة.  الللدمللويللة  االأوعلليللة  يف 

الفالفونويد التي يحتوي عليها جوانب االأعوية الدموية 

وحتد من نفاذيتها. اأما خال�سته فتحتوي على الكومارين، 

التي حتد من كثافة احلد وت�سهل بالتايل جريانه.

 يف حالة النوبات احل��ادة، ميكنك تناول قطرة اأو اثنتني من 
الطعام  زيت  اأو  الع�سل  من  قليل  مع  الأ�سا�سي  الليمون  زيت 
م��رت��ني اأو ث��الث م���رات ي��وم��ي��اً خ��الل اأ���س��ب��وع. اأم���ا للوقاية، 

فت�ستطيع تناول قطرتني يومياً طوال اأ�سبوعني اأو ثالثة.
اأو  بطيئاً  كبدك  كان  اإذا  الكبد.  ال�سموم من  اإزال��ة  ي�ساعد يف 
الأطعمة  اأو  الطويل  ال�ستاء  اأعباء ف�سالت ف�سل  يرزح حتت 
الغنية بالدهون، فال عالج ي�ساهي ع�سري الليمون احلام�ص. 
ي��و���س��ح اخل�����راء يف ه���ذا امل���ج���ال اأن ال��ل��ي��م��ون ي��ح��ف��ز اإف����راز 
تفكيك  يف  ي�ساهم  كذلك  الكبد.  بالتايل  في�ساعد  ال�سفراء، 

الدهون والتخل�ص منها، ما يجعل عملية اله�سم اأ�سهل.
يقي من الأمرا�ص القلبية الوعائية.

غني  احل��ام�����ص  ال��ل��ي��م��ون  اأن  اإىل  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ون  ي�����س��ري 
ب��الأل��ي��اف ال��ذواب��ة ال��ت��ي حت��د م��ن م���رور ال��ك��ول�����س��رتول عر 
تفكيك  ال�����س��ف��راء،  اإن��ت��اج  بتحفيزه  ي�سهل،  ك��ذل��ك  الأم���ع���اء. 
يعزز  منه.   والتخل�ص  �سفراوية  اأحما�ص  اإىل  الكول�سرتول 
يف  كبرية  بكميات  يتوافر  ال��ذي   C الفيتامني  العملية  ه��ذه 
نقوع  تناول  ميكنك  غ(.  مل/100   52( احلام�ص  الليمون 
الأ�سا�سي  زيته  من  ث��الث  اأو  قطرتني  اأو  احلام�ص  الليمون 
طوال اأ�سبوعني اأو ثالثة، ف�ساًل عن ع�سري الليمون الطازج 

)ع�سري ليمونة اأو اثنتني يومياً يف كوب من املاء(.
يحد من ارتداد اأحما�ص املعدة والغثيان.

من  يحد  احلام�ص  الليمون  اأن  اإل  م�ستغرباً،  ذلك  يبدو  قد 
حمو�سة املعدة نظراً اإىل غناه مبادة بالبوتا�سيوم التي حتول 
حم�ص الليمون اإىل �سرتات، مادة حتمي املعدة. لذلك، ينجح 
املعدة،  يف  املرتفعة  احلمو�سة  م��ن  احل��د  يف  الليمون  ع�سري 

خمتلف  يف  طوياًل  التنقل  من  الناجتة  احلمو�سة  خ�سو�ساً 
يف  احلام�ص  الليمون  ع�سري  ينجح  ك��ذل��ك،  النقل.  و�سائل 
احلد من الغثيان، خ�سو�ساً غثيان ال�سباح يف حالة احلمل. 
الليمون  ع�سري  م��ن  قلياًل  احل��ام��ل  امل���راأة  ت�سرب  اأن  فيكفي 

املمزوج يف كوب من املاء.
يقي من الأخماج ويق�سي على البكترييا.

ُي��ع��ت��ر زي���ت ال��ل��ي��م��ون احل��ام�����ص الأ���س��ا���س��ي م��ط��ه��راً فاعاًل، 
اأو ثالث  �ساعة مرتني  رب��ع  م��دة  ال��ه��واء  يف  بن�سره  خ�سو�ساً 
يومياً. كذلك، يحفز الفيتامني C الذي يحتوي عليه جهاز 
باختالف  احلام�ص  الليمون  تناول  اأ�سلوب  ويختلف  املناعة. 
اأو  نقوعه  تناول  اأو  اجل�سم  على  زيته  ط��الء  فيمكن  اخلمج، 
متزج  الأ�سا�سي  زيته  م��ن  )ق��ط��رة  ب��ه  والتم�سم�ص  ع�سريه 
ب��امل��اء ق��ب��ل ال���س��ت��ع��م��ال(. ك��ذل��ك، مي��ك��ن��ك ا�ستعماله  ج��ي��داً 
للتخل�ص من البكرتيا يف ماء ت�سك بنقاوته ومن رائحة الفم 

الكريهة.
يوقف نزف اجلروح ال�سغرية.

عند  ال��دم��وي��ة  ال���دورة  ي�سرع  احلام�ص  الليمون  اأن  �سحيح 
تناوله، لكنه يوقف النزف عند و�سعه على اجلروح ال�سغرية. 
اأ�سا�سياً يف تخرث  ُيعتر عن�سراً  الذي  بالكال�سيوم،  فهو غني 
الدم. لذلك، يكون احلل املثايل للعناية بالفم يف حالت مثل 

التهاب اللثة.
ُيعالج الب�سرة الدهنية ويعيد اإىل ال�سعر بريقه.

ويعزز  وال�سعر  الب�سرة  يف  الزهم  احلام�ص  الليمون  ي�سبط 
ال���دورة ال��دم��وي��ة وي��ج��دد الأن�����س��ج��ة. ق��د ي��ك��ون م��ن الأف�سل 
الذي  الأ�سا�سي  زيته  ل  ال��ط��ازج،  الليمون  ع�سري  ا�ستخدام 

ُيعتر عايل احل�سا�سية جتاه ال�سوء. للعناية بالب�سرة ميكنك 
قناع  اإىل  منه(  ملعقة �سغرية  )نحو  الليمون  اإ�سافة ع�سري 

من الأفوكا الطازج.
مالحظات مهمة

- ُين�سح بعدم تناول زيت الليمون احلام�ص الأ�سا�سي خالل 
الأ�سهر الثالثة الأوىل من احلمل. ميكن بعد ذلك ا�ستعماله 

لتنقية اجلو )مدة ربع �ساعة، 3 اأو 4 مرات يومياً(.
- قد يكون الليمون احلام�ص مزعجاً يف حالة الإ�سابة بقرحة 

املعدة.
- من ال�سروري عدم اخللط بني الليمون ولبخات املعدة التي 

حتتوي على اأمالح الأملنيوم.
- تفاَد خلط الزيت الأ�سا�سي باأدوية م�سادة للتخرث.

- يجب األ ت�ستخدم الليمون احلام�ص كعالج اإن كنت تعاين 
من ح�سى يف ال�سفراء.

حملول ينقي الدم
املقادير

- ملعقة كبرية من ع�سري الليمون احلام�ص.
- ملعقة �سغرية من زيت الزيتون.

- ر�سة من م�سحوق الزجنبيل.
الطريقة

- اخلط املكونات كافة معاً واأ�سف اإليها كوب ماء.
-  ميكنك حتلية هذا املحلول باإ�سافة قليل من الع�سل اإليه.

-  ا���س��رب��ه ك��ل ���س��ب��اح ق��ب��ل ت��ن��اول اأي ط��ع��ام اأو ���س��راب طوال 
اأ�سبوع.

-  ي�ساعدك هذا املحلول على تنقية ج�سمك من ال�سموم.

مواقد جديدة تعلمك متى 
تتوقف عن الطهي

بف�سل  ���س��ه��اًل،  ع��م��اًل  الطهي  ي�سبح  اأن  ميكن 
بح�سا�ص  امل���زودة  امل��واق��د  من  جديدة  جمموعة 

يراقب درجات احلرارة املحددة �سلفاً.
على  مطهية  وجبات  النتيجة  تكون  اأن  ويجب 
املوقد اأف�سل اإن مل يكن مثالية كل مرة، بح�سب 
اأح���دث ال���ط���رازات يف  امل�سنعني ال��ذي��ن ق��دم��وا 

معر�ص الإلكرتونيات يف برلني العام اجلاري.
وحتى هوؤلء الذين ل يفقهون �سيئا يف املطبخ 
فما  اجلديدة،  الأنظمة  من  ال�ستفادة  ميكنهم 
من  تريدها  التي  الوجبة  اختيار  �سوى  عليك 
بو�ص  روب���رت  م��ن   8 �سريي�ص  ج��ه��از  يف  قائمة 

و�سوف ي�سخنه اإىل الدرجة املثالية.
ال��سنيت�سل  بع�ص  ت��ن��اول  يف  برغبة  ت�سعر  ه��ل 
املهمة  امل��وق��د  يتوىل  �سوف  امل�����س��وي؟  اللحم  اأو 
ب���اله���ت���م���ام مب�����دة ال���ط���ه���ي ودرج�������ة احل������رارة 
ال���ذي ترغب  ال��ل��ح��م  ن���وع  ع��ل��ى  ب��ن��اء  املثاليتني 

فيه. 

كان  اإذا  مب��ا  الطهاة  تنبه  التقنية  ه��ذه  اأن  كما 
مدى  ل��رياق��ب  اللحم  يف  ح�سا�ص  و���س��ع  يتعني 
بناء على  درج��ة احل��رارة  الطعام و�سبط  ن�سج 

ذلك.
ففرن  الأف��ران.  ا يف  اأي�سً التقنية  وتتوافر هذه 
�سين�ص كوك من خط ما�سرتي رينج من �سركة 
ال�سويدية، مزود ب�سابط  اإلكرتولوك�ص  بي  اأيه 
ح����رارة داخ��ل��ي ي��ت��م اإدخ���ال���ه يف ال��ل��ح��م لفح�ص 
املوجود  بيك  تقدمه. ويف ظل ح�سا�ص بريفكت 
يف موقد �سريي�ص 8 من بو�ص، لن تعود بحاجة 
م���ن ن�سج  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  اإىل 

الطعام. 
وَيعد م�سنعوها باأن امل�ستخدمني لن ي�سطّروا 
جمدًدا لختبار ما اإذا كانت الكعكات ن�سجت من 
ي�سبط  ال��ذي  احل�سا�ص  وظيفة  فهذه  الداخل، 
اأي�����س��ا م�����س��ت��وي��ات ال��رط��وب��ة يف امل��وق��د ويطفئ 

احلرارة عندما ي�سبح العجني جاهزا لالأكل.
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ا�ست�سافتها مدر�سة اجلاهلي الثانوية بالعني
فن امل�ضرح يف  ندوة قدمها الفنان 

الإماراتي عبد اهلل �ضالح
•• العني ـ الفجر

العمل  ف��ن��ون  ن���دوة  ال��ع��ني   يف  للبنات  الثانوية  اجل��اه��ل��ي  م��در���س��ة  ا�ست�سافت 
امل�سرحي حتدث فيها الفنان الإماراتي عبد اهلل �سالح عن فنون العمل امل�سرحي 
تاأليفا ومتثيال واخراجا م�ستعر�سا جتربته التي خا�سها منذ ان عرفته م�سارح 
الإمارات ممثاًل م�سرحياً منذ اكرث من ثالثني عاما بلغ ر�سيده خاللها 70 
عمال م�سرحياً ما بني التمثيل والكتابة والإخراج امل�سرحي تاأتي الندوة يف اإطار 
ا�ستعدادات املدر�سة للم�ساركة يف م�سابقة التاأليف امل�سرحي التي طرحتها وزارة 
الثقافة وتنمية املجتمع من خالل طالبات جماعة امل�سرح يف املدر�سة والالئي 
ابدين تفاعال كبريا مع الندوة عك�سته ا�سئلتهن وا�ستف�ساراتهن التي طرحن 
اأ�سئلة  ب��دوره مع  تفاعل  ال��ذي  الندوة  الم��ارات��ي �سيف  امل�سرحي  الفنان  على 
الكعبي  الر�سا�ص، منى  الندوة كل من رو�سة  وا�ستفهامات الطالبات.   ح�سر 
ومعلمات  معلمي  من  وع��دد  التعليمي  العني  مكتب  من  احمد  �سيد  وحممد 
مدار�ص العني وجمع من الطالبات . وعرت اإدارة املدر�سة ومعلماتها وطالبات 
جماعة امل�سرح بها يف ختام الندوة عن �سكرها وامتنانها للفنان الإماراتي عبد 
اهلل �سالح على ح�سوره الندوة واثرائها باملعلومات املهمة التي حت�سلت عليها 
الطالبات وعلى الكتب واملراجع ذات ال�سلة التي اهداها للمعلمات والطالبات.

حتت اإ�سراف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة

جناح دولة الإمارات ي�ضتقطب زوار مهرجان اجلنادرية

مب�ساركة نخبة من املدربني واملخت�سني

كلية الإدارة والقت�ضاد بجامعة الإمارات تنظم ملتقى التوجيه املهني الثاين

حتت �سعار " ال�سعادة واالإيجابية قرار "

كلية العلوم يف جامعة الإمارات تعقد حوار العلوم اخلام�ض بعنوان " ال�ضعادة والإيجابية يف العمل الأكادميي"

برعاية حممد بن حم

ح�ضول املدر�ضة املتحدة على العتماد الأكادميي الدويل 

•• اأبوظبي - الفجر

ال��ذي ت�سرف عليه هيئة   يحظى جناح دول��ة الإم���ارات 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة يف الدورة احلادية والثالثني 
العربية  اململكة  املقام حالياً يف  من مهرجان اجلنادرية 
الذين  املهرجان  �سيوف  من  كبري  باهتمام  ال�سعودية 
اإرث تاريخي  ق��دم��وا ل��الط��الع ع��ل��ى م��ا ي��ح��ت��وي��ه م��ن 

وثقايف تراثي متميز.
وفقرات فنية وفعاليات ترفيهية  و�سم اجلناح عرو�ساً 

الذي  اجلماهري  قبل  من  كبرياً  اإقباًل  �سهدت  متنوعة 
تفاعل مع عرو�ص الفرق التي قدمت األواناً متعددة من 
الأهازيج  �سوء  على  الإم��ارات��ي  الرتاثي  ال�سعبي  الفن 
اأيام  ال����زوار ط���وال  ���س��رتاف��ق  ال��ت��ي  العتيقة،  والأحل����ان 
املحلية  والعرو�ص  الأهازيج  بطيب  لتمتعهم  املهرجان 
مبا  ال�سنني،  مئات  اإىل  تاريخها  يعود  التي  اخلال�سة 
ي��ع��ك�����ص ح���ب ال��ن��ا���ص ل���ل���رتاث ول���ه���ذا ال���ل���ون م���ن الفن 
ال�سعبي. كما �ساهم جناح الإمارات يف الرتويج ال�سياحي 
توزيعها  مت  التي  الكتيبات  خ��الل  من  اأبوظبي  لإم���ارة 

على �سيوف اجلنادرية ل�ستقطابهم اإىل العا�سمة عر 
تعريفهم باأبرز الفعاليات والأن�سطة التي �ستقام خالل 
هذا العام. وتروي ثالثة معار�ص لل�سور وقائع تاريخية 
والتي جت�سد عمق  ال�سعوب،  واأحداثاً مهمة يف وج��دان 
العالقات الإماراتية ال�سعودية، بالإ�سافة اإىل جمموعة 
م��ن ال�����س��ور ال��رتاث��ي��ة. وجن���ح اجل��ن��اح يف التعبري عن 
م���وروث الإم����ارات مب��ا يحمله م��ن قيمة واأ���س��ال��ة، من 
ل��ت��ط��ور احل��ي��اة يف  ت��اري��خ��ي��اً  ت�سل�ساًل  ت��ق��دمي��ه  خ���الل 
تعي�سها  ال��ت��ي  ال��ك��رى  النه�سة  اإىل  و���س��وًل  الإم����ارات 

ي�ست�سيفها  التي  املتنوعة  واأن�سطته  فعالياته  الآن عر 
ب�سكل يومي. كما جال زوار املهرجان يف ال�سوق ال�سعبي 
الذي يحتل م�ساحة مميزة داخل اجلناح عر جمموعة 
البيئة  اأعماق  من  امل�ستوحاة  والرتاثيات  العناوين  من 
الإم���ارات���ي���ة م��ث��ل ال��ت��م��ور، احل���ل���وى امل��ح��ل��ي��ة، العطور 
الإماراتي.  املحلي  والع�سل  الرجالية،  الأزياء  والبخور، 
متنوعة  باقة  لزائريه  اجلناح  يقدم  الثقايف  املجال  ويف 
من الأن�سطة املتميزة، اإذ يعر�ص جمموعة من الأفالم 

الوثائقية عن الإمارات العربية املتحدة وتاريخه.

•• العني - الفجر

الإدارة  بكلية  املهني  والتطوير  التدريب  نظمت وحدة 
املهني  التوجيه  ملتقى  الإم���ارات  بجامعة  والقت�ساد 
املبنى  مب�سرح  ال��ت��خ��رج،  على  املقبلني  لطلبة  ال��ث��اين 
ال���ه���اليل ب���احل���رم اجل���ام���ع���ي، وب��ح�����س��ور ن��خ��ب��ة من 
التدريب  التي تتيح فر�ص  ال�سركات  املدربني وممثلي 

والتوظيف للطلبة اجلامعة.

التدريب  برنامج  م��ن  ه��ام  ج��زء  الفعالية  ه��ذه  وت��ع��د 
تاأتي  والتي  الكلية،  لطلبة  املهني  والتطوير  العملي 
خريجني  اإع���داد  نحو  اجلامعة  واأه����داف  روؤي���ة  �سمن 
قياديني ومتميزين يف جمالت تخ�س�سهم، ومنتجني 
اجل�سور  ب��ن��اء  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت��ه��دف  جمتمعهم،  يف 
ال��ع��وائ��ق مل�ساعدة  امل���درب���ني وامل��خ��ت�����س��ني واإزال������ة  م���ع 
الطلبة على بناء م�ستقبلهم الوظيفي مبا يتالءم مع 

احتياجات �سوق العمل يف الدولة.

تهم  ال��ت��ي  املوا�سيع  م��ن  �سل�سلة  امل��ح��ا���س��رون  وت��ن��اول 
ر�سم  على  تعينه  والتي  التدريب  على  املقبل  الطالب 
م�ستقبله الوظيفي، حيث قدم الأ�ستاذ خليفة الكويتي 
–ا�ست�ساري اأعمال ب�سندوق خليفة- والذي قدم نبذة 
املبدعة  امل�ساريع  ي��دع��م  وك��ي��ف  خليفة  �سندوق  ح��ول 
اإىل  اإ�سافة  بنجاح،  العمل  يف  املوا�سلة  على  ويعينها 

ن�سائح متنوعة تهم الطالب املتدرب.
التدريب  –مدير  الكتبي  حممد  املهند�ص  ق��دم  فيما 

التوربينية-  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  ب�سركة  والتطوير- 
التدريب  يف  والب��ت��ك��ار  الإب�����داع  كيفية  ح���ول  ع��ر���س��اً 
خالقة  بطريقة  والتفكري  الب���داع  اأن  وكيف  العملي، 
ل��ل��ط��ال��ب ح�����س��ول��ه  فر�سة  ال��ت��دري��ب ي�سمن  خ���الل 
–من�سق املوارد  عمل، وحتدث ال�سيد جورج اليك�سندر 
التدريبية  الفر�ص  ح��ول  اأرام��ك�����ص-  ب�سركة  الب�سرية 
جتربة  على  واحل�سول  اأب��وظ��ب��ي،  اأرام��ك�����ص  يف  املتاحة 

تدريب من خالل خرات عاملية.

•• العني - الفجر

ا�ستكمال ل�سل�سلة احلوارات العلمية خلدمة 
املجتمع اجلامعي واملحلي وتعزيزا لر�سالة 
الفعال  ال��ت��وا���س��ل  يف  الإم��������ارات  ج��ام��ع��ة 
ل��رت���س��ي��خ ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار يف ب��ي��ئ��ة العمل 
العلوم  العلوم حوار  كلية  املوؤ�س�سي، عقدت 
والإيجابية  "ال�سعادة  ب��ع��ن��وان  اخل��ام�����ص 
اأ�سرة  ملتقى  يف  الأكادميي"،  ال��ع��م��ل  يف 

اجلامعة.
واأو���س��ح الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد – 
تاأتي  اجلل�سة  ه��ذه  اأن  العلوم،  كلية  عميد 
ل��ل��ح��وار ح���ول م��ف��ه��وم ال�����س��ع��ادة يف العمل 
ال�سعادة  حتقيق  كيفية  وع���ن  الأك���ادمي���ي 
بعد  وخا�سة  يومية  كممار�سة  والإيجابية 
بن  ال�سيخ حممد  ل�سمو  الأخ��ري  الإع���الن 
القمة  يف  اهلل"   "رعاه  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
التوجه  عن    ،2016 للحكومات  العاملية 
حتقيق  يف  الدولة  حلكومة  ال�سرتاتيجي 
وزارة  والإع��الن عن   ، والإيجابية  ال�سعادة 
اجلل�سة  ه���ذه  خ�س�سنا  وق���د   ، ل��ل�����س��ع��ادة 
العمل  ال�����س��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة يف  مل��ن��اق�����س��ة 
للتميز  هامة  و�سيلة  باعتباره  الأك��ادمي��ي 
ف�����اإن كلية  ل���ذل���ك   ، والب���ت���ك���ار والإب��������داع 
املبادرة لتقدمي منوذج  اأخ��ذت زمام  العلوم 

ع��م��ل��ي مل��ف��اه��ي��م ال�����س��ع��ادة والإي���ج���اب���ي���ة يف 
الأكادميي من خالل عدة مبادرات  العمل 
الأكادميي  العام  خ��الل  طرحتها  خمتلفة 
ت��ن�����س��وي حت����ت م�����ب�����ادرات فريق  وال����ت����ي 
ال�سعادة والإيجابية جلامعة الإمارات، كما 
ياأتي هذا احلوار عن دور الكلية يف خدمة 
املوا�سيع  مناق�سة  خ���الل  م��ن  للمجتمع 
املبادرات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط  ال��ه��ام��ة 
ل��ل�����س��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة 
روؤية القيادة ودور جامعة الإمارات العربية 

املجتمع  خلدمة  والتميز  للريادة  املتحدة 
على امل�ستويني املحلي والدويل. 

ال�سعادة  ت��ع��ري��ف  ح����ول  احل������وار  وج�����رى 
ال��ع��م��ل الأك����ادمي����ي وهو  والإي���ج���اب���ي���ة يف 
بال�سعادة من  الإن�سان  ُي�سعر  العطاء الذي 
الهيئة  لأع�����س��اء  البحثي  الإجن����از  خ���الل 
التدري�سية ونقل املعرفة للطلبة مبا ي�سهم 
وكذلك  املجتمع،  خل��دم��ة  املعرفة  نقل  يف 
بيئة العمل املحفزة على الإبداع والبتكار، 
والتي توفر للطالب وع�سو هيئة التدري�ص 

ت�ساعد  التي  والأكادميية  الفكرية  احلرية 
البحث  يف  العطاء  وزي���ادة  الإيجابية  على 
الأك��ادمي��ي عر  التميز  العلمي مبا يحقق 
ال��ع��م��ل ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي امل�����س��رتك بني 
الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية وتطرق 
اأن البيئة ال�سعيدة التي حتقق  احلوار اإىل 
التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  تعد  الوظيفي  الأم���ن 
اأمثلة متعددة عن  حتقق الر�سى، وقدمت 
ون�سر  الأك��ادمي��ي  العمل  بيئة  يف  ال�سعادة 
ثقافة املحبة عر مقولة " ال�سعادة قرار" 

�سيا�سات  تطوير  على  املوؤ�س�سات  تعمل  واأن 
ثقافة  ل��ن�����س��ر  ج���دي���دة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال�����س��ع��ادة وال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال ب��ني اأ�سالع 
العملية التعليمية الثالث الطالب وع�سو 
العمل  بيئة  يف  واملوظفني  التدري�ص  هيئة 
الهيئة  اأع�ساء  ا�ستعر�ص  فيما  اجلامعي.  
التدري�سية �سوؤال فل�سفي حول " هل تعمل 
ما حتب؟ اأم حتب ما تعمل؟ وهذا يتطلب 
الإب��داع والبتكار، فال�سعادة �سيء  نوع من 
الر�سى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وحم�����س��و���ص  م��ل��م��و���ص 
ال�سعادة  لتحقيق  ذلك  على  اأمثلة  وقدمت 
ال�سفافية  اأن  على  اأك���دوا  وق��د  التعليم.  يف 
والتقدير والحرتام بني اجلميع تعزز من 

بيئة ال�سعادة يف العمل الأكادميي. 
اأن  لتوؤكد  العلمي  احل���وار  نتيجة  وج���اءت 
اجلميع يلعب دورا حموريا يف تعزيز ثقافة 
الإيجابية وال�سعادة كقيمة تنبع يف الأ�سا�ص 
من نف�ص الإن�سان، ومنهج حياة و�سلوك تتم 
ممار�سته عر الإخال�ص يف العلم والعمل 
والديني  الأخ����الق����ي  ال�������وازع  خ����الل  م���ن 
من  يتطلب  وهذا  الإن�سان،  لدى  والقيمي 
قادة العمل اجلماعي ابتكار منهج واأ�سلوب 
اإبداعي يحقق الر�سى من خالل مبادرات 
والعمل  والح������رتام  وال��ت��ق��دي��ر  ال��ت��ح��ف��ي��ز 

امل�سرتك. 

 •• العني - الفجر

م�سلم  حممد  الدكتور  ال�سيخ  �سعادة  وح�سور  برعاية 
جمموعة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العامري  حم  بن 
ال��ي��ح��ر احتفاًل  امل��ت��ح��دة  امل��در���س��ة  اق���ام���ت   ، ب���ن ح���م 
الكادميي  الع��ت��م��اد  على  امل��در���س��ة  ح�سول  مبنا�سبة 
الدويل للمنهاج الأمريكي ) ادفان�سيد( بدرجة ممتاز 
العامل  مدر�سة حول  ال���ف   32 م��ن  اك���رث  مب�����س��ارك��ة 
مدر�سة  ال��ي��ح��ر  امل��ت��ح��دة  امل��در���س��ة  ا�سبحت  وب��ذل��ك   ،
معرتف بها عامليا يف املنهاج المريكي ، و خالل احلفل 
كامل  احلفل  ح�سر   .، املدر�سة  عمل  فريق  تكرمي  مت 
ي��و���س��ف احل��م��اي��دة م�����س��رف م���دار����ص ب��ن ح��م ، باربرا 
�سالح  اأجم��د  المريكي،  العتماد  م�سوؤولة  جون�سون 
الهيئات  اليحر ، جمموعة من  املتحدة  املدر�سة  مدير 

احلكومية وعدد من املدار�ص احلكومية واخلا�سة.

بلدية مدينة  العني تنظم  املعر�ض 
ال�ضنوي الثالث ملعر�ض  احليوانات الأليفة

•• العني - الفجر

 نظمت دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل ممثلة ببلدية مدينة العني موؤخراً 
)مبركز     pets land  ( الأليفة  للحيوانات  الثالث  ال�سنوي  املعر�ص 
ب��وادي مول  ، ومب�ساركة عدد كبري من  حمال احليوانات الأليفة  وعدد 
ا�ستمرت   ، العني   وال��زوار مبدينة  الأليفة  الهواة ومقتني احليوانات  من 
فعاليات املعر�ص على مدى ثالثة اأيام ،   حيث مت  تخ�سي�ص �ساحة كبرية  
للعار�سني،  متكن الزوار من خاللها  بال�ستمتاع بامل�ساهدة والتعرف اإىل 

جمموعة وا�سعه من الطيور والأ�سماك وغريها من احليوانات الأليفة .
وع��م��ل��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ل��ى تنظيم ه���ذا امل��ع��ر���ص مم��ث��ل��ة بوحدة 
ب����اإدارة ال�سحة العامة  ال��زي��ن��ة  اأ���س��م��اك  ال��ط��ي��ور و  احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة و 
الإجراءات  ببع�ص  ال�سوق  وم��رت��ادي  اجلمهور  توعية  بهدف     ، بالبلدية 
اإ�سافة  �سرائها،  وبعد  قبل  الأليفة  واحل��ي��وان��ات  بالطيور  املتعلقة  املهمة 
اإىل توعية اجلمهور باأبرز الن�ساطات واخلدمات التي يقدمها  �سوق العني 
دور   اإب��راز  على  ف�ساًل   ، الأليفة  احليوانات  بن�ساط  يخت�ص  فيما  املركزي 
وجهود البلدية  يف عمليه  اإدارة  و تنظيم ال�سوق من قبل وحده احليوانات 
املعر�ص م�ساركة عدد كبري  الزينة.  وت�سمن  اأ�سماك  و  الطيور  الأليفة و 
يقدم  م��ا  ومنها   ، اأن�سطتها  يف  واملتنوعة  الأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات  حم��ال  م��ن 
 ، الزينة  واأ�سماك  ن�ساط طيور  و  و م�ستلزماتها   الطيور اجلارحة  ن�ساط 
اإىل ذلك فقد قدمت اإدارة ال�سحة العامة يف بلدية مدينة العني عددا من 
اخلدمات امليدانية عن طريق وحدة  احليوانات الأليفة والطيور واأ�سماك 
الزينة  والتي قدمت بدورها ا�ست�سارات وتوعيات  للجمهور والأطفال  حول 
اإج��راءات فح�سها للتاأكد من  كيفيه �سراء احليوانات الأليفة وانتقائها، و 
�سالمتها ،  اإ�سافة اإىل اإر�ساد الهواة اإىل الطرق ال�سحية ال�سليمة لالعتناء 
ا�ستمر  ال��ذي  املعر�ص  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   . الأليفة  املنزلية  باحليوانات 
والفئات،  الأع��م��ار  ال���زوار من خمتلف  اإق��ب��ال كبريا من  اأي��ام حقق  ثالثة 
نظرا للفعاليات والأن�سطة الرتفيهية والتعليمية التي ت�سمنها   املعر�ص، 
وياأتي هذا الهتمام باإن�ساء هذا النوع من املبادرات ببلدية مدينة العني ،  
�سمن اأولويات النظام البلدي لإمارة ابوظبي يف تعزيز قيم تبادل املعرفة 
للمجتمع  خدمات  تقدمي  يف  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  ودع��م  وامل�سوؤولية،  
اإىل دعم الإدارة  اإ�سافة    ، اأبوظبي   اإم��ارة  والعمالء تعزز ج��ودة احلياة يف 

التكاملية مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني واأ�سحاب العالقة . 



مـنــ�عـــــات

23

تفاقم  اإىل  اخلاطئة  التمارين  ت���وؤدي  )ق��د  ب��و���ص:  ت��ق��ول 
بع�ص امل�ساكل، ل �سيما متالزمة النفق الر�سغي(.

التمارين املنا�سبة تفيد يديك
حالت  مل��ع��اجل��ة  م�ستهدفة  ب��ت��م��اري��ن  امل��ع��اجل��ون  ي��و���س��ي 

معّينة. 
اأو  املف�سل  حركة  نطاق  زي��ادة  يف  التمارين  بع�ص  ي�ساهم 
تطويل الع�سل والأوتار املّت�سلة به عر حركات التمطط: 
العظمي ف�ساًل عن  الف�سال  ملعاجلة  اإنها حركات مفيدة 
التهاب لقيمة الع�سد الوح�سية والتهاب املرفق الداخلي، 
لكنها ل تفيد حني تلتهب املفا�سل اأو ت�سّبب الأمل. تقّوي 
قوة  لإن��ت��اج  باملف�سل  املحيطة  الع�سالت  اأخ���رى  مت��اري��ن 
اإ�سافية اأو زيادة قدرة حتّمل ذلك اجلزء من اجل�سم. اإنها 
التهاب  وم�ساكل  الأوت���ار  التهاب  ملعاجلة  مفيدة  متارين 

املفا�سل غري املوؤملة.

يو�سون  اخل�������راء  اإن  ب���و����ص  ت���ق���ول 
للم�سابني  ال��ت��ال��ي��ة  ب��ال��ت��م��اري��ن 

واملع�سم  ال��ي��د  يف  مب�ساكل 
يف  اأي�����س��اً  ت�ساهم  وق���د 

قوة  على  احل��ف��اظ 
اإذا  لكن  ال��ي��د. 

ترّكز الأمل اأو الإرهاق يف يدك اأو مع�سمك اأو ذراعك، من 
التمارين  تو�سيات خا�سة حول  على  اأن حت�سل  الأف�سل 
الفاعلة من معاِلج خمت�ّص بدل تطبيق متارين ع�سوائية 

من اختيارك.
يجب اأن تطّبق جميع التمارين ببطء وحذر لتجنب الأمل 

والإ�سابات. 
بعدها،  اأو  التمارين  خ��الل  الأمل  اأو  ب��اخل��در  �سعرت  اإذا 

توقف فوراً وا�ست�سر املعاِلج.
وثنيه. املع�سم  • متديد 

واخلارج. الداخل  نحو  املع�سم  • تدوير 
خفيفة م������������������������ن  اأوزان  حمل  خالل 

)بني ن�سف كيلو وكيلو 
اأث��ن��اء تنفيذ  ون�����س��ف( 
نطاق  �سمن  متريَنني 
احل�������رك�������ة ال�����ف�����اع�����ل، 
ميكنك اأن تبداأ برنامج 

�سل�ص لزيادة القوة.
مع  ت���دري���ج���اً  ال������وزن  زد   
واحر�ص  ال���وق���ت  م����رور 
على التحكم باحلركة 
حمل  م�����ع  ت����زام����ن����اً 
نطاق  �سمن  ال���وزن 
الطبيعي  احل���رك���ة 

)اأو املو�سى به(.
اب��داأ مبجموعة من 
ع���������س����رة مت����اري����ن 
مل  اإذا  م����ت����ك����ررة. 
اأمل  ب��������اأي  ت�������س���ع���ر 
خ������������الل الأرب���������������ع 
�ساعة  وع�������س���ري���ن 
ال��������الح��������ق��������ة، ك����ّث����ف 
مت��اري��ن��ك ت���دري���ج���اً كي 
ت�سل اإىل ثالث جمموعات 
من ع�سرة متارين، بقدر 
ما تتحّملها، وتدّرب كل 
يومني. يجب األ يكون 
واأل  م���وؤمل���اً  ال��ت��م��ري��ن 
نّفذ  اخل���در.  ي�سّبب 
ببطء  ال���ت���م���اري���ن 
وح���������ذر وح����اف����ظ 
ع�������ل�������ى خم����ت����ل����ف 
تزامناً  الو�سعيات 
حتى  ال������ع������ّد  م������ع 

الرقم 10.
احر�ص على القيام 
ب����ه����ذه ال���ت���م���اري���ن 
لأن  ي�����وم�����ني  ك������ل 
ع�����������س�����الت�����ك 
اإىل  حت����ت����اج 
ال�������راح�������ة 
ب��������������������������ني 
حل�س�ص  ا

لفرتة ترتاوح بني 24 و48 �ساعة.

متارين نطاق احلركة
وثنيه. املع�سم  • متديد 

واخلارج. الداخل  نحو  املع�سم  • تدوير 
الإ�سبع. اليد  وتر  • انزلق 

الإبهام. متديد  • ثني 
للمع�سم. كعري  زندي  • انحراف 

اأقوا�ص حركية،  املفا�سل عر  واأوت��ارك  حُت��ّرك ع�سالتك 
و�سعية  اإىل  تعيدها  ثم  اأ�سابعك  تثني  حني  يح�سل  كما 
م�ستقيمة. اإذا اختّل نطاق حركتك الطبيعي وعجزت عن 
ثني اإبهامك من دون اأمل مثاًل، قد جتد �سعوبة يف القيام 

مبهام عادية مثل فتح املرطبان.

�سُتحّرك هذه التمارين مع�سمك واأ�سابعك �سمن نطاق 
حركتها الطبيعي وُت�سّغل جميع اأوتار اليد لأداء وظائفها 
ث��وان. قم  5 و10  امل��ح��ددة. حافظ على كل و�سعية بني 
بع�سر ح��رك��ات م��ت��ك��ررة م��ن ك��ل مت��ري��ن، ث��الث م���رات يف 

اليوم.

انزالق وتر اليد االإ�سبع:
م�ستقيم. ب�سكل  الأ�سابع  بتمديد  • ابداأ 

و�سعية  اإىل  عد  ثم  �سنارة  �سكل  على  قب�ستك  اأغلق   •
اليد امل�ستقيمة.

عد  ثم  بالكامل  قب�ستك  • اأغلق 
اإىل و�سعية اليد امل�ستقيمة.

ب�سكل  ق��ب�����س��ت��ك  اأغ����ل����ق   •
اإىل  ع������د  ث������م  م�������س���ت���ق���ي���م 

و�سعية اليد امل�ستقيمة.

ثني متديد االإبهام:
اإبهام  بتوجيه  اب���داأ   •

يدك نحو اخلارج.
اإبهامك  ح������ّرك   •

على طول كّفك ثم 
و�سعية  اإىل  ع��د 

البداية.

فللللللللوائللللللللد 
التمطيط:

اأ��������س�������ن�������د   •
على  ����س���اع���دك 

ج���������ن���������ب���������ه 

اأ�سنده  اأو  ل��دع��م��ه(  ملفوفة  من�سفة  ف��وق  ط��اول��ة  )ع��ل��ى 
على ركبتك ووّجه اإبهام يدك نحو الأعلى.

ثم  الأعلى  نحو  م�ستقيم  خط  طول  على  يدك  • حّرك 
نحو الأ�سفل بحركات �سغرية.

متارين التمطط
املع�سم. يف  البا�سطة  الع�سالت  لتمطيط  • حركات 

املع�سم. يف  املثنية  الع�سالت  لتمطيط  • حركات 
ي�ساهم التمطط يف زيادة طول وحدة الع�سالت والأوتار 

اإىل اأق�سى حد.
 اإذا كنت تقوم مبهام متكررة، مثل الطباعة على حا�سوب اأو 

طول ع�سالتك الإم�ساك باأدوات احلديقة، قد يرتاجع 
التي ت�سبح م�سدودة وت�سّبب 

الأمل. 
ي�ساهم  اأن  ميكن 

ال����ت����م����ط����ط يف 
م��������ع��������اجل��������ة 
امل�سكلة.  ه���ذه 

ح�����������������رك�����������������ات 
مفيدة  التمطط 

ع�سالت  وت�سّلب  الأوت���ار  التهاب  لتخفيف  خا�ص  ب�سكل 
ال�ساعد، علماً اأن هذه امل�ساكل تكون �سائعة لدى الأ�سخا�ص 

الذين يعملون على احلوا�سيب لفرتات طويلة.
قم بتمارين التمطط التالية ب�سال�سة كي حتدد النقطة 
ل�سمان  اأمل.  دون  م��ن  بالتمطط  فيها  ت�سعر  ال��ت��ي 

ال�ستفادة الق�سوى، 
قم باأربع حركات متكررة من كل مترين، مرتني 
بني  التمطط  و�سعية  على  وح��اف��ظ  ال��ي��وم،  يف 
لثالثني  ا�سرِتْح  مرة.  كل  يف  ثانية  و30   15

ثانية بني احلركات املتكررة.

متديد املع�سم وثنيه
من�سفة  ف����وق  ط���اول���ة  ع��ل��ى  ���س��اع��دك  ���س��ع   •
م��ل��ف��وف��ة لإ�����س����ن����اده، و����س���ع ي����دك ف����وق طرف 

الطاولة ووّجه كّفك نحو الأ�سفل.
اأن  اإىل  الأعلى  نحو  يدك  • حّرك 

ت�سعر بتمطط �سل�ص.
و����س���ع���ي���ة  اإىل  ع������د   •

البداية.
احل���رك���ة  ك������رر   •
مع  نف�سها 

نحو  كّفك  ووّج���ه  جانبياً  امل��رف��ق  ثني 
الأعلى.

تدوير املع�سم نحو الداخل واخلارج
املرفق  واثن  جنبك  على  ذراعك  و�سع  اجل�ص  اأو  • قف 

بزاوية 90 درجة ووّجه كّفك نحو الأ�سفل.
متجهة  كّفك  ت�سبح  كي  دائري  ب�سكل  �ساعدك  • حّرك 

نحو الأعلى ثم نحو الأ�سفل.

حركات متطيط الع�سالت البا�سطة يف املع�سم:
مرفقك. بثني  • ابداأ 

واث���ِن  ي���دك  اإب���ه���ام  ب��ط��رف  اأم�����س��ك  الأخ������رى،  • ب��ال��ي��د 
مع�سمك نحو الأ�سفل.

اإ�سبعك  • لتقوية حركة التمطط، اثِن مع�سمك باجتاه 
ال�سغرية.

م�ستقيمة. بيد  نف�سه  التمرين  • كرر 

حركات متطيط الع�سالت املثنية يف املع�سم:
مرفقك. بثني  • ابداأ 

الأخرى. باليد  امل�ستهدفة  اليد  باأ�سابع  • اأم�سك 
بهدوء. اخللف  نحو  يدك  • ا�سحب 

م�ستقيمة. بيد  نف�سه  التمرين  • كرر 

ال�ضوفان .. حبوب كاملة تعود بالفائدة على القلب وال�ضحة عمومًا
يتناول كثريون ال�سوفان على الفطور مرات عدة يف الأ�سبوع. 
ول���ك���ن ه���ل ال�����س��وف��ان اخل�����س��ن اأف�����س��ل ل��ل�����س��ح��ة م���ن رقائق 

ال�سوفان؟
ب�����ني  ف���������������������ارق  ل 

ن  فا ل�سو ا

اخل�سن ورقائق ال�سوفان من الناحية الغذائية. كالهما ُيعتر 
من احلبوب الكاملة التي تعود بالفائدة على القلب وال�سحة 
الدهون،  م��ن  كبرية  كمية  على  يحتويان  ل  ك��ذل��ك،  عموماً. 
اأنهما خاليان من الكول�سرتول وي�سكالن م�سدراً  ف�ساًل عن 
غنياً بالألياف. وعندما تتناول ح�سَتني من ال�سوفان اخل�سن 
املقدار  ذات��ه، حت�سل على  ال��وزن  ال�سوفان لهما  ورقائق 

عينه من ال�سعرات احلرارية والروتينات.
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ُي��ع��د ال�����س��وف��ان اخل�سن 
ال�سوفان  حبوب  من  ال�سوفان  ورقائق 
النيئة. اأما وجه الختالف الأبرز 
بينهما، فيكمن يف الطريقة 
بها  ُي���ع���اجل���ان  ال���ت���ي 
ُيقّطع  ذل���ك:  بعد 
ال�سوفان اخل�سن 
اإىل قطع �سغرية 
ن�سل  ب��وا���س��ط��ة 
ح���������اد. وُي�����دع�����ى 
ه��������������ذا ال�������ن�������وع 
م������ن ال�������س���وف���ان 
ال�سوفان  اأي�������س���اً 
الأي���������رل���������ن���������دي. يف 
املقابل، ُيطحن ال�سوفان 
ال����س���ك���ت���ل���ن���دي امل���ج���رو����ص 

قطع  م��ن  خليط  اإىل  فيتحول  ح��ج��ري��ة،  مطحنة  ب��وا���س��ط��ة 
متفاوتة احلجم.

فرتة  امل��ج��رو���ص  وال�سوفان  اخل�سن  ال�سوفان  طهو  ي�ستغرق 
30 دقيقة(،  اإىل   20 ال�سوفان )نحو  اأط��ول، مقارنة برقائق 
ومينحان اخلليط كثافة اأكر. كذلك يحتاج اجل�سم اإىل فرتة 
عندما  اأك���ر  ب�سبع  ت�سعر  ل��ذل��ك،  نتيجة  له�سمهما.  اأط���ول 
تتناولهما، مقارنة مبا حت�ّص به بعد ح�سة مماثلة من رقائق 

ال�سوفان.
ُت�سنع رقائق ال�سوفان التقليدية والعادية من جري�ص �سوفان 
ل اإىل رقائق. ونتيجة لهذه  ُيطهى على البخار، ومن ثم يحَوّ
 5 العملية، تطول مدة �سالحيته ويق�سر وقت طهوه )نحو 

دقائق(.
�ص   اأما رقائق ال�سوفان ال�سريعة التح�سري اأو الفورية، فُتعرَّ
�سماكة. وهكذا  اأق��ل  رق��ائ��ق  اإىل  ل  وحُت���وَّ اأط���ول  ف��رتة  للبخار 

تن�سج ب�سرعة كبرية، اأو بالأحرى يف احلال!
كمية  زي��ادة  يف  ال�سوفان  ورق��ائ��ق  اخل�سن  ال�سوفان  ي�ساعدك 

احلبوب الكاملة يف غذائك. 
امل�ساف.  ال�سكر  الكثري من  املنّكه يحتوي على  ال�سوفان  لكن 
لذلك احر�ص على قراءة املعلومات الواردة على الغالف قبل 

�سراء منتجات مماثلة.
 اأما اإن كنت ترغب يف تفادي اكت�ساب الوزن، فاخرت ال�سوفان 
اخل�سن اأو ال�سوفان املجرو�ص لأن تركيبتهما الكثيفة وعملية 

ه�سمهما الطويلة متنحانك �سعوراً اأكر بال�سبع.

تعترب  قوة قب�سة اليد جزءًا من موؤ�سرات ال�سحة واحليوية

متارين ب�ضيطة حتافظ على قوة يديك ومع�ضميك

ميكنك اأن حتافظ على قوة يديك ومع�سميك ومرونتهما بف�سل جمموعة من التمارين 
الب�سيطة. ثمة �سبب وجيه ال�ستعمال اال�ستعارة املَُعرّبة )اإحكام القب�سة على الو�سع(. 
ال�سحة  موؤ�سرات  من  جللزءًا  اليد  قب�سة  قللوة  ُتعترب  الفيزيولوجية،  الناحية  من 
واحليوية. قد نتدّرب لزيادة قوة جذع اجل�سم واالأطراف، لكن ال يبذل معظم النا�ض 

فيزيائية  بو�ض، وهي طبيبة  واليدين. تقول جوان ب.  ال�ساعدين  لتقوية  اأي جهد 
هارفارد:  جلامعة  التابع  للن�ساء  بريغهام  م�ست�سفى  يف  مرّخ�سة  يد  ة  ومعاجلجِ

)ن�ستعمل اأيدينا با�ستمرار لكننا ال نخ�س�ض الوقت لتدريبها عمدًا(.
لن ن�ستفيد من التهافت على املتاجر ل�سراء جهاز يّدعي تطوير 

)قب�سة يد �ساحقة( اأو البدء بال�سغط على كرة م�سرب.
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2016/1040 
اىل املحكوم عليه:  عبد الرحيم خمي�ص ا�سماعيل ح�سني ، اجلن�سية :الإمارات ، العنوان : الإمارات 

عجمان ، عجمان ، الهاتف املتحرك : 9710555047407+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ص اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/6/27 يف ق�سية 
 )2016/121( مدين جزئي ،  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 40261.00 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف.

املحكوم له :  �سنرتون لاللكرتونيات ، العنوان : الإم��ارات راأ�ص اخليمة بناية العبدويل ، بجوار 
بلدية  راأ�ص اخليمة - الطابق الثالث - �ص  ، الهاتف املتحرك : 9710508640285+  

 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 
مالحظات : + 9% الفائدة 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة 
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، والر�سوم 

املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اإعالن بالن�سر 
2016/596 مدين جزئي  

اىل املدعي عليه: احمد منجل املحمد  
حيث ان املدعية : بارفني اليك�ساندير دي�سوزا  

قد اأقام املدعي الدعوى احلقوقية 2016/596 مدين جزئي يقت�سي ح�سورك 
اىل املحكمة املدنية  براأ�ص اخليمة �سباح يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 م 
ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحا 11.00 ،  ولالإجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم اإر�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى  غيابيا بحقك.
 حرر بتاريخ 2017/2/7

 اأمني ال�سر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اإعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليها : �سركة ايزيلينك �سرفي�سز انرتنا�سيونال ليمتد 

حيث ان املدعي : ح�سام الفاروق احمد ا�سالم 
للمطالبة  راأ���ص اخليمة  رقم 2016/286 عمايل  العمالية  الدعوى  اأق��ام  قد 
مب�ستحقات العمالية ، وحيث تقرر اعالمكم للح�سور اىل املحكمة العمالية 
)الدائرة العمالية الثالثة( وزارة املوارد الب�سرية والتوطني راأ�ص اخليمة يوم 
الحد املوافق 2017/2/12 م ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ، لالإجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم 
اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا 

بحقك - حرر بتاريخ 2017/2/6 
   اأمني ال�سر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/907   
املخطر : ابراهيم احلمادي للتجارة العامة - ذ م م  بوكالة املحامي : د. علي ا�سماعيل اجلرمن 

املخطر اليه : كينج �سوك�ص تيكنولوجي ميثلها مديرها العام مايكل �سرتلينج ايد�ص 
فاأننا نطلب ما يلي : 

فان املنذر اليها توجه هذا النذار املوجه من قبل املنذرة لتوؤكد مبوجبه اول : عدم �سحة املزاعم 
والدعاءات الواردة يف انذاركم املوجه عن طريق الكاتب بالعدل بدبي واملوؤرخ يف 11 اكتوبر 2016 
، ثانيا : التوقف احلال الفوري عن اي خرق  للوكالة  التجرية املرخ�سة قانونا با�سم املنذر اليها 
والتعامل مغ غري الوكيل احل�سري ملنتجاكتم وتوجيه اي عميل للتامل مع الوكيل احل�سري 
املنذر  ا�ستحقت  وال  مبا�سر  ب�سكل  الوكيل احل�سري  مع  للتعامل  اي عميل  وتوجيه  ملنتجاتكم 
اليها العمولة عن هذه املنتجات مبوجب قانون الوكالت التجرية  ثالثا : حتتفظ املنذر اليها 

بحقها يف التعوي�ص عما حلقها من ا�سرار. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2107/941   

املخطر : فندق كارلتون - �ص ذ م م - بوكالة املحامي : ح�سني لوتاه 
املخطر اليه : البا�سا امبرييور توري�سم - �ص ذ م م 

لذلك نر�سل لكم هذا النذار العديل لتبادروا فورا اىل ت�سديد املبالغ املذكورة اعاله 
وامل�ستحقة والبالغة مبلغ وقدره  135.000 درهم مائة وخم�ص وثالثون الف درهم وذلك 
اىل اجلهة املنذرة وخالل 7 ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم هذا النذار ، وال �سن�سطر 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم )املدنية منها واجلزائية( لتح�سيل املبلغ 
والنفقات  وامل�ساريف  الفوائد  كافة  ذكر  ما  اىل  ا�سافة  �ستتحملون  وعندها  امل�ستحق 

القانونية )اتعاب املحامني( حتى تاريخ ال�سداد التام مع العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2016/1988 
اىل املحكوم عليه : كافرتيا �ساندوي�ص واي ، وميثلها حممد و�سيم �سابر 

اأ�سدرت  ق��د  الب��ت��دائ��ي��ة  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بدفع  باإلزامك  يق�سى   - كلي  2015/44 جت��اري  رقم  الدعوى  بحقك حكما يف 
، وحيث ان املحكوم له  مبلغ وقدره )17779( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف 
:  �سركة دكتورز ا�سو�سيت�ص انك ب�سفتها مالكة العالمة التجارية )�سب واي( 
-  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2016/1988  لذا اأنت 
ويف  الخطار  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املحكوم  املبلغ  ب�سداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة 

لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
        قلم التنفيذ املدين - دار الق�ساء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

    مذكرة اإعالن واإعادة اإعالن بالن�سر
   الرقم   2017/07 ا�ستئناف مدين

اىل امل�ستاأنف �سدهم  : 1- احمد عبد العزيز العجي
 2- حممد �سم�ص الدين عبد العزيز العجي 

حيث اأن امل�ستاأنف :  بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
راأ�ص  ا�ستئناف  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ل��دى  ح�سورك  يقت�سي  وعليه 
ال�ساعة  م  املوافق 2017/2/21  الثالثاء  يوم  املقامة بحقك  الدعوى  اخليمة يف 
التا�سعة �سباحا ، وذلك لالإجابة على ال�ستئناف ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر���س��ال  اأو  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور 

اأعاله فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا.  
                         م�سطفى حممود - مدير الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
 مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

    والإعالن بورود تقرير الدلة اجلنائية
   2016/491 ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده : حم�سن حممد العو�ص - �سوري اجلن�سية 
حيث ان امل�ستاأنف : 1- عمر حممد  علي حممد عالي النقبي ، 2- ه�سام علي ذيب 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2016/491 ا�ستئناف حقوق مدين  
حيث ورد تقرير الدلة اجلنائية يف الدعوى املرقوم اعالها ،  وعليه يقت�سي ح�سورك 
اإىل حمكمة ال�ستئناف املدنية يف راأ�ص اخليمة �سباح يوم الحد املوافق 2017/2/12 م 
، وتقدمي ما  التقرير و الإجابة على الدعوى  العا�سرة �سباحا وذلك ل�ستالم  ال�ساعة 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد اأعاله فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
                اأمني ال�سر - عارف الأمريي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
 اإعادة  اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/5506  - الدائرة التجارية الكلية الوىل             
اىل املدعى عليهما : 1- حميد عبد الر�سي معرفاوي - اإيراين اجلن�سية 

2- مهدي حميد عبد الر�سي معرفاوي - اإيراين اجلن�سية 
 نعلمكم بان املدعي :  حميد لفته عموري   - اإيراين اجلن�سية يف الدعوى رقم 2016/5506 الدائرة التجارية الكلية الوىل

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
الزامكم بان توؤدوا للمدعي مبلغ 1692488 درهم )مليون و�ستمائة واثنان وت�سعون الف واربعمائة وثمانية وثمانون 
درهما( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، والزامكم بالت�سامن فيما بينكم  بالتعوي�ص اجلابر 

لال�سرار املادية والدبية ، وبالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�سي ح�سوركم اأمام الدائرة التجارية الكلية الوىل وذلك يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا ،  مبحكمة 
املوافق  يوم   وذلك  بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، البتدائية  الحتادية  ال�سارقة 
2017/2/26 للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور  او عدم ار�سال 

وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
مالحظة : علي ان يحرر العالن باللغة العربية والجنليزية 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
املطلوب اعالنه:الراجحي لالن�ساءات - ذ م م 

بهذا يعلن اخلبري احل�سابي / ايوب عبداهلل اأحمد املعني من قبل حماكم دبي يف 
الق�سية رقم 2017/14 نزاع تعيني خرة جتاري ، املقامة من املتنازع/ الب�ستان 
الذهبي للنقليات واملقاولت العامة -  وميثلها / �سامل حمد عبداهلل �سبعان ال 

بريك �سد املتنازع �سدها/ الراجحي لالن�ساءات - ذ م م  
باأن املتنازع �سدها مدعوه لتقدمي دفاعها وح�سور اجتماع اخلرة املحدد لعقده 
يوم الإثنني املوافق 2017/02/13 وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا 
يف مكتب اخلبري الكائن يف  الق�سي�ص ال�سناعية 3- بناية كا�سكو - الطابق الثاين 

- مكتب رقم 216 - �سارع دم�سق  -   هاتف 043433131
 اخلبري/ ايوب عبداهلل

اعالن بالن�سر
 حل�سور اجتماع خربة   

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
    يف الق�سية رقم 2016/2689  جتاري جزئي  

املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري -   بوكالة : بيت احلكمة للمحاماة 
�سد املدعي عليه : ال�سيد علي ح�سني احمد  

واملت�سمن   2016/2/7 يف  امل��وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�سارة 
عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  الق�سية  يف  خبريا  تكليفي 
اجتماع خرة يف الق�سية املذكورة يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/2/16  ال�ساعة 
ماجد  احمد  اخل��ب��ري/  مكتب  ال��ت��ايل:  العنوان  على  وذل��ك    - ظهرا   12.00
لوتاه- دبي - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني )اخلطوط القطرية( 
الطابق 3  مكتب رقم 302   لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي 

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

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   يف الدعوى رقم )2016/2162( مدين جزئي         

املدعي عليها: كينجز جروب ليمتد - �سركة م�سجلة اف�سور 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن اإنتدابي خبري يف الدعوى امل�سار اليها واملرفوعة من املدعي 

/ عبداهلل احدى  �سد املدعي عليها/ كينجز جروب ليمتد )�سركة م�سجلة اف�سور( 
 نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى امل�سار اليها اعاله ، وقد قررنا  حتديد موعد جل�سة 
اخلرة ح�سب التفا�سيل املو�سحة ادناه ، وعليه فاإنكم مكلفون للح�سور  امام  اخلبري يف الوقت 
واملكان املحددين ، وفقا للتفا�سيل  التالية :  - اليوم الثالثاء - املوافق : 2017/2/14   ، الوقت : 
11.00 �سباحا ،   املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال لال�ست�سارات ( العنوان �سارع ال مكتوم - مقابل 
 Golden Business Center وكالة تويوتا وبجوار �سركة عبد الواحد الر�ستماين - املبنى 

الطابق 6 مكتب 605 رقم الهاتف : 2501818-04    فاك�ص : 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلرة �سيتم مبا�سرة املاأمورية. 

املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�سر
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2016/92  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول فرع دبي  
عنوانه :  اإمارة دبي -  ديرة - ، �سارع ابوبكر ال�سديق   - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده :   �سيد ر�سا �سيد نقي كيامن�ص 
عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة - برج ليك �ساور 1 - ار�ص رقم 901  - �سقة رقم 2604 - الطابق 26 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/2/22 املوافق  الرب��ع��اء    يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار - عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : 
الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص : 901 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى  : ليك �سور - -1 رقم العقار 2604 - امل�ساحة 

: 967.15 القيمة التقديرية : 967136 درهم 
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/92  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول فرع دبي  
عنوانه :  اإمارة دبي -  ديرة - ، �سارع ابوبكر ال�سديق   - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده :   �سيد ر�سا �سيد نقي كيامن�ص 
عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة - برج ليك �ساور 1 - ار�ص رقم 901  - �سقة رقم 2604 - الطابق 26 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/2/22 املوافق  الرب��ع��اء    يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار - عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : 
الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص : 901 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى  : ليك �سور - -1 رقم العقار 2604 - امل�ساحة 

: 967.15 القيمة التقديرية : 967136 درهم 
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 218

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ت�سنيم �سليم ، هندية  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة   التجارية 
امل�سماة / مطعم الكناري مبوجب رخ�سة رقم 718614 وذلك اىل ال�سيد/ 

�سهاب العقيل ح�سن - هندي اجلن�سية  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 

هذا العالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  �سركة متاجر اهال لتجارة التجزئة )ذ.م.م(
العنوان:  حمل 3 ملك طالب جا�سم عبد اهلل احلواي - ديرة - هور العنز   ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    555202 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   66765 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/5/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2016/5/2  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض 
ال بي هامت حما�سبون  قانونيون  العنوان: مكتب )1801( ملك  ال�سيخة هند 
 بنت مكتوم بن جمعه ال مكتوم - بردبي - املركز التجاري -   هاتف  04-3277775 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-  3277677 فاك�ص: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  ا�ض ا�ض ار انرتنا�سيونال للتجارة العامة  ) �ض.ذ.م.م(
العنوان: مكتب 95 ملك ال�سيخ احمد بن �سعيد ال مكتوم - القوز -  ال�سكل القانوين 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    619909 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات   :
1038674  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/1/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/1/4  وعلى 
للتدقيق  اجلريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز  واملحا�سبة  
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض ال بي هامت حما�سبون  قانونيون 
 العنوان: مكتب )1801( ملك  ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعه ال مكتوم - بردبي 
- املركز التجاري -   هاتف  3277775-04 فاك�ص: 3277677 -04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
مبوجب  وذل��ك  )ذ.م.م(   التجزئة  لتجارة  اهال  متاجر  �سركة  لت�سفية  
قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/5/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى    2016/5/2 بتاريخ   
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
العنوان: مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-

التنمية القت�سادية بدبي  04 فاك�ص: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ا�ض ا�ض ار انرتنا�سيونال 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  �لللض.ذ.م.م(  وذل���ك مب��وج��ب  العامة )  للتجارة 
2017/1/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/1/4  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  ال�سماء           
امل��دع��وى / �سيف حممد   ب��اأن  تعلن دائ��رة حماكم راأ���ص اخليمة 
الول  املقطع  تغيري  بطلب  تقدم   ، ال�سويدي  الرقيط  �سلطان 
ل�سم ابنه / عمري ، من )عمري ( اىل )احمد( ليكون ا�سمه عبد 

التغيري / احمد �سيف حممد �سلطان الرقيط ال�سويدي،
وان من له م�سلحة يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ص  ال�سهادات يف حمكمة  اق��ام ق�سم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                           اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
  اعـــــــــالن تغيري ا�سم

اىل  بطلب    ، الكتبي  متيم  علي  حممد  مريه  املواطنة/  تقدمت 
ا�سمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 
الق�سم  هند(   فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل  )مريه( اىل) 

املذكور باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
�سيخة ال�سحي/ ريئ�س وحدة التوثيق العام يف املنطقة الو�سطى

حممد �سامل املن�سوري  

قا�سي توثيقات   

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
 اعــــــــــالن         

ليكن معلوما للجميع ال�سيد/  �سليحة قادري ، املغرب اجلن�سية ، ب�سفته �سريك : 
�سالون الب�سمة للحناء والتجميل ، رخ�سة رقم 611046 مقرها مدينة كلباء يرغب 

يف تنازل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيدة/ فدوة عدى املغرب اجلن�سية  
- تنازل �ساحب الرخ�سة لخر 

 وعمال بن�ص املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرتا�ص على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
 اعــــــــــالن         

مالك  ب�سفته  اجلن�سية  الفلبني  ليون  دى  نونيز  ويلمان  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
�سالون احلجر الرجواين لل�سيدات ، رخ�سة رقم 571424 مقرها مدينة كلباء يرغب يف 

تنازل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ �سليحه قادري املغرب اجلن�سية  
التعديالت :  

- تنازل �ساحب الرخ�سة لخر  - تغيري وكيل خدمات 
 وعمال بن�ص املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
له حق العرتا�ص  للعلم وعلى كل من  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  اقت�سى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا 

العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1854  جتاري كلي                     
جمهول  ال�سفن   م��ع��دات  لتجارة  م��اري��ن  الفا  موؤ�س�سة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ فالفيتاليا ا�ص بية اية - ابوظبي   قد اأقام عليك 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1675757.11  الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف و  اتعاب املحاماة والفائدة 9%   وحتى ال�سداد التام    
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/21   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
مذكرة   اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1178 ا�ستئناف مدين   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عا�سق علي علم الدين  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف /ان�سري بدينهاري ماناتانتافيدا ابوبكر وميثله : هاين رجب 
مو�سى عبداهلل اجل�سمي   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم : 2016/1643 مدين جزئي - بتاريخ 2016/11/26   
 10.00 ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/2/20    الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1495 ا�ستئناف جتاري   
املحدودة   و���س��رك��اوؤه  كاليندي�سن�ست  1-���س��رك��ة  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
علي  �سالح  /ع���ارف حممد  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
ال���زرع���وين   ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
جل�سه  لها  وح���ددت      2016/10/13 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2016/328
بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/3/5   يوم الح��د   
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/2360  جتاري كلي                                            
م  2- ه�ستي  م  ذ  �ص   - التجميل  لتجارة م�ستح�سرات  اإ���ص   % اإت�ص  املحكوم عليه/1-  اىل 
ميديكال �سبا  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
املدعي  ب��ال��زام  ح  م  م  �ستيل  اع��اله ل�سالح/با�سيفيك  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2015/4/28   يف 
عليها الوىل والثانية بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 3000000 
ثالثة مليون درهم ف�سال عن فائدة تاأخريية بواقع 9% �سنويا تبداأ من تاريخ ا�ستحقاق 
كل �سيك على حدا والزمتهما امل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
لن�سر هذا العالن �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 البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/3397  تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سلطان خليفة حميد �سامل ال�سبلي   جمهول حمل 
التنفيذ/ دار التمويل - �ص م ع وميثله : �سيخه  القامة مبا ان طالب 
حممد �سيف علي املحرزي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )126612.31(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/31 تنفيذ عمايل   

م   جمهول حمل  م  ذ  ���ص   - للتجارة  دي��ل  �سمارت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ن�سرين بنت لطفي اجلال�سي   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )53000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 3910 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/949  جتاري كلي               
  ، ليمو�ص  ليمو�ص  ���س��ريي��ل  روب����ريت  اجنيلو  م��ار���س��ال  1-���س��ي��دين  امل��دخ��ل/  اخل�����س��م  اىل 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  ع��ب��داهلل  جمهول حمل  املدخل 2- حممد علي حممد  اخل�سم 
اأق��ام عليك  جيم�ص �ستوارت فليمينج وميثله : احمد حممد جعفر حممد الزعابي   قد 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  ومت�ساميم   مت�سامنني  عليهم   املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى 
الفائدة  اىل  بال�سافة  الإماراتي  بالدرهم  يعادله 560680  ما  او  امريكي  دولر   152.774
القانونية 12% من تاريخ ت�سجيل الدعوى حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 9.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
�سركة/  بي ويب منطقة حرة )�ص.ذ.م.م( ، )رخ�سة رقم : 18884 ( والكائنة مبدينة 
دبي لالإعالم  ، دبي ، دولة الإم��ارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي 
للمجمعات الإبداعية، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 18 /2017/01 ب�ساأن 
اإغالق وحل ال�سركة.  وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 

الإعالن عن طريق الريد امل�سجل اأو الإت�سال ب� : ال�سّيد/ امتياز احل�سن جاويد
اإ�سم ال�سركة: م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية   �ص.ب : 91153  مكتب رقم 
2403،ال��دور الرابع والع�سرون،برج العطار طريق ال�سيخ زايد )قريب من "دي اأي 

اإف �سي" (، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة   هاتف رقم : 043589996
info@mazca.ae :الريد الإلكرتوين

ب�  45  الإ�سعار واملحددة  اإنتهاء فرتة  التى ترد بعد  النظر فى املطالبات   * لن يتم 

اإ�سعارت�سفية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

ديار،  بناية   ،)203( رقم  دبي: مكتب  التمثيلي يف  وعنوان مكتبه  ناتيك�سي�ص،  يعلن 
املرخ�ص  دبي"(  املتحدة )"مكتب  العربية  الإم��ارات  دب��ي،  ���ص.ب 33770،  الر�ساء، 
ب��اإغ��الق مكتب دبي  ق���راره  امل��رك��زي، ع��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دى م�سرف 
و�سحب رخ�سة املكتب التمثيلي اخلا�سة به. واجتناباً لل�سك، �سيظل املكتب الفرعي 
التابع لناتيك�سي�ص الكائن يف مركز دبي املايل العاملي مفتوحاً.  وبناًء عليه، يتعني 
على اأي طرف لديه اأي مطالبة يف مواجهة مكتب دبي اأن يتقدم بتلك املطالبة خالل 
اآند  ناتيك�سي�ص   بوا�سطة كاليد  التايل:   العنوان  45 يوماً من هذا الإخطار على 
كو ال ال ب��ي   دب��ي    ���ص.ب 7001    دب��ي، الإم��ارات العربية املتحدة    فاك�ص رقم: 

043844004      اأبوظبي    �ص.ب 54204     فاك�ص رقم: 024943599
NatixisClaims@clydeco.ae   :عنوان الريد اللكرتوين

ولن ُينَظر يف اأي مطالبات يتم ا�ستالمها بعد انتهاء مدة الإخطار التي متتد اإىل 
45 يوماً.

اإخطار بالإغالق

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/20  مدين كلي                 
املدعي/  ان  القامة مبا  لي�سلى جيفريى جمهول حمل  / 1-بريان  املدعي عليه  اىل 
وا�سينى جيفريى وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�ص ال�سام�سي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باثبات تزوير ا�سل عقد الرهن التاأميني املوؤرخ يف 
2012/4/11 وامل�سجل حتت رقم 2012/1505 ب�سجالت دائرة الرا�سي والأمالك لقطعة 
باإمارة دبي واعتباره  الثنية اخلام�سة  الأر���ص رقم 542 وما عليها من مبان مبنطقة 
كاأن مل يكن - والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
اأو  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة    2017/2/14
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2910  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فخامة ال�سرق الأو�سط للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل 
دبي وميثله  فرع   - اإن��ك  �سوليو�سنز   �سني  �سبالي  ا�ص  يوبي  املدعي/  ان  القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه    الرحمن  عبد   علي  : ح�سني 
الف  و�سبعون  دره��م( )ثالثة  وق��دره )73.018.89  ب��اأداء مبلغ  املتنازع �سدها  ب��ال��زام  
وثمانية ع�سر درهما وت�سعة وثمانون فل�سا( والفائدة القانونية 12% �سنويا من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
 Ch2.D.19 لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/2/14  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2062  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سهيب عبداهلل دروي�ص احل�سني  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ادجمى ان�سورن�ص كومبانى ليمتد - فرع دبي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  يوؤديا  ب��اأن  بينهما  فيما  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   80.350(
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة   وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/2/19  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- تريد لينك لل�سياحة وال�سحن - �ص ذ م م  2- ح�سني �سفر علي 
خطريان  3- املنوه للتجارة - �ص ذ م م  4- حممد كاظم عبا�سعلي جم�سيدي  جمهويل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك ���س��ادرات اي���ران وميثله : اإب��راه��ي��م حممد احمد 
عليهم  املدعي   بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  القا�سم    حممد 
بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )3.940.181.42 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 16% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/2/16  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2091  مدين  جزئي                    
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة �سكند ه��وم خل��دم��ات رج���ال الع��م��ال  - ���ص ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سعيد بن موؤمن وميلثه : �سفيع حممد 
مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اإبراهيم 
الدعوى  ت�سجيل  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة   ، للمدعية  دره��م   )8025(
وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.18 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2017/2/16   يوم اخلمي�ص  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2899  جتاري جزئي                    

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ا���س��ق ك��اف��و جن��ال ع��زي��ز ع��زي��ز  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �سالح احمد ف�سل احلق وميثله : عبد الرحمن 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  امل�سرب   قد  عبداهلل ح�سني 
بالزام املدعي عليه باأداء مبلغ 100000 درهم ،   وحددت لها جل�سة يوم 
 Ch2.D.19 الحد  املوافق  2017/2/12 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/168   بيع عقار مرهون 
مو�سوع الق�سية : ا�سدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1703 بالطابق رقم 
17 مببنى ال�سدف 8 بقطعة  الر�ص رقم 172 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة دبي وتثمينه وبيعه 
باملزاد العلني لتح�سيل  حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدرة مببلغ / 5.666.305 درهم  

طالب العالن : طالب التنفيذ  : البنك العربي املتحد 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- انتونيو فرجي�ص باليور - جمهول حمل القامة. 

مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية 
- املنطقة : مر�سى دبي  - رقم الر�ص 172 - رقم املبنى : 8- ا�سم املبنى : ال�سدف 8 - رقم 
الوحدة : 1703 - رقم الطابق : 17 - امل�ساحة : 252.99 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به 

)5.666.305( درهم   وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/690  عقاري كلي                                            

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اق��ب��ال   حممد  احمد  تو�سيف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف    2017/1/15 ب��ت��اري��خ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للبنك 
دراهم  الف وثمانية  واربعون  ثمانية  درهم )مليونان ومائة  املدعي مبلغ 2.148.008.30 
وثالثون فل�سا( والفوائد القانونية لذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 
2016/6/13 وحتى ال�سداد  والزام املدعي عليه امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �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 البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1644  جتاري كلي                                            

اىل املحكوم عليه/1- رخ�سانة بيجم حممد عبداهلل  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/1/16   يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
بالزام   : املحكمة مبثابة احل�سوري  التجاري حكمت  ابوظبي  ل�سالح/بنك  اعاله 
املدعي عليها بان توؤدي للم�سرف املدعي مبلغ 721.350.63 درهم )فقط �سبعمائة 
واحد وع�سرون الف وثالثمائة وخم�سون درهم وثالثة و�ستون فل�سا( وامل�ساريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  احل�سوري 
هذا العالن �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 البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/724  عقاري كلي                                            

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  انن�سينج   دي��و  �سينج  بارويندر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/10   يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

املدعي مبلغ  للبنك  ت��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ع  م  الوطني - �ص  بنك لالمارات دبي 
وت�سعون  و�سبعة  ومائة  الف  وثمانون  وثمانية  و�سبعمائة  )مليون  دره��م   1.788.197.20
 2016/8/2 يف  احلا�سل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  وال��ف��وائ��د  فل�ص(  وع�سرون  دره��م 
وحتى متام ال�سداد ، مع الزامه بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �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 البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1115 ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-الفيحاء لل�سيانة وال�سالح العام للمركبات - موؤ�س�سة 
-  جمهول حمل  ترين  ترين من�سور خان  كامل خان  با�سم  فردية - مملوكة 
�سيخه   : وميثله  خ  م  �ص   - ال�سالمي  التمويل  /دار  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
حممد �سيف علي املحرزي   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 

2015/1918 جتاري جزئي - بتاريخ 2016/7/18   
ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/2/21    الثالثاء   لها جل�سه يوم  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/4  تظلم مدين                

اىل املتظلم �سده / 1- احمد علي حممد علي الطوا�ص   جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /فيكرام ديفا ريدي مانيام وميثله : امل خمي�ص دروي�ص حممد 
البلو�سي    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/75 حجز حتفظي مدين والر�سوم وامل�ساريف.    
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء   املوافق 2017/2/14   ال�ساعة 8.30 �سباحا 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 بالقاعة رقم
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
،  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف  ح�سناء ابخاي ، اجلن�سية : املغرب 
ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري اجلنائن لت�سليح املكيفات والثالجات ، ن�ساط 
واملرخ�ص   ، الهواء  وتنقية  التريد  معدات  الهواء  مكيفات  و�سيانة  اإ�سالح  الرخ�سة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 744819 ال�سادر بتاريخ 
 ، هبويل  مليكه  ال�سيدة/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/5/19
اجلن�سية : املغرب -  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 العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2487  جتاري جزئي                    

ليمو�ص   ليمو�ص  �سرييل  روب���ريت  اجنيلو  م��ار���س��ال  1-���س��ي��دين  امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
ال�سوي�سي وميثله : حممد  ال�ساديل  املدعي/ و�سام بن  ان  جمهول حمل القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الدهبا�سي    علي  حممد  علي 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   405050 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  مت�سامنني  عليهم   املدعي 
وحتى  ال��دع��وى  ت�سجيل  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2851  جتاري جزئي                    
القامة  دروي�����ص  جمهول حمل  دروي�����ص عبداهلل  1-�سلوى   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل حممد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ال��زرع��وين   قد  احمد 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   21230798( وق��دره  مببلغ  عليه 
التام  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
 Ch2.D.19 يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/21   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم)2017/931( 
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% يف العدد و15 % بالقيمة ال�سوقية عن العام 2015 بزيادة 7 
»اقت�ضادية دبي« ت�ضادر 67.7 مليون قطعة مقلدة 

بقيمة 1.16 مليار درهم ح�ضيلة �ضبطيات العام 2016
•• دبي-الفجر: 

متكن قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي من �سبط 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة اإجمالية 61.1 مليار 
درهم وهي ح�سيلة �سبطيات العام 2016، بزيادة %7 يف عدد الب�سائع 
63.3 مليون قطعة، وبارتفاع  التي �سكلت   2015 املقلدة مقارنة بالعام 
وتاأتي   .2015 ع��ام  يف  مليار   1.01 بلغت  حيث   15% بنحو  القيمة 
امل�ستهلك  التجارية وحماية  الرقابة  هذه اجلهود �سمن مهام عمل فريق 
الفكرية  امللكية  على  احل��ف��اظ  اإىل  الرامية  وخططها  دب��ي  اقت�سادية  يف 
امل�ستهلكني من عملية  يف حماية  اإيجاباً  ينعك�ص  التجارية، مما  للعالمات 
التجارية،  العالمات  اأ�سحاب  حقوق  وحفظ  والتدلي�ص  التجاري  الغ�ص 
امل�ستوى  على  املعروفة كمركز جتاري مرموق  دبي  مكانة  تعزيز  وبالتايل 
العام  خ��الل  املقلدة  املنتجات  ���س��دارة  الهواتف  واأحتلت  وال��ع��امل��ي.  املحلي 
2016، حيث بلغت عدد الب�سائع امل�سبوطة 14.6 مليون قطعة مقلدة، 
القيمة  م��ن   43% ي��ع��ادل  م��ا  اأي  دره��م  مليون   428.7 قيمتها  و�سكلت 
الجمالية امل�سبوطة، تليها الك�س�سوارات بعدد 11.4 مليون قطعة مقلدة 
بعدد  التجميل  م�ستح�سرات  ثم  وم��ن  دره��م،  مليون   130.3 وباإجمايل 
6.2 مليون منتج مقلد بقيمة �سوقية تبلغ 105 مليون درهم. وو�سل عدد 
 42.9 تبلغ  7.7 مليون منتج، بقيمة  البناء نحو  املقلدة يف مواد  القطع 
مليون درهم، ونالت منتجات التبغ ومواد التدخني املقلدة على 7.6 مليون 

قطعة مقلدة بقيمة �سوقية �سكلت 1.7 مليون درهم. 
التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه،  را�سد  علي  حممد  وقال 
وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية بدبي: �سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية 
امل�ستهلك قفزة نوعية يف عدد الب�سائع املقلدة خالل العام 2016، وهذا 
الأعمال،  ا�ستدامة  دبي يف  اقت�سادية  تلعبه  الذي  الفعال  ال��دور  يدل على 
وذلك من خالل �سمان حقوق التاجر من اأ�سحاب العالمات التجارية، عر 
التحري عن املنتجات املقلدة للب�سائع والعمل على م�سادرتها واتالفها من 
املنتجات  �سبط  خالل  من  امل�ستهلكني  �سحة  على  احلفاظ  وكذلك  جهة، 

التي توؤدي اإىل كوارث بدنية اأو خ�سائر مالية من جهة اأخرى. 

بنك دبي الإ�ضالمي ي�ضدر �ضكوكًا 
ممتازة بقيمة مليار دولر اأمريكي

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن بنك دب��ي الإ�سالمي   ،2017 7 ف��راي��ر  امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء،  يف ي��وم 
اإ�سدار ل�سكوك ممتازة غري م�سمونة من قبل  اأكر  عن جناحه بت�سعري 
موؤ�س�سة مالية على امل�ستوى العاملي.  وقد مت اإ�سدار ال�سكوك التي بلغت 
مليار دولر اأمريكي مع اأجل ا�ستحقاق ميتد خلم�ص �سنوات، ينتهي بتاريخ 
بنك  من  ال�سكوك  برنامج  �سمن  الإ�سدار  ويندرج   .2022 فراير   14
ربح  م��ع��دل  ويحمل  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   5 يبلغ  ال���ذي  الإ���س��الم��ي  دب��ي 
امل�ستثمرين  ي�سعها  التي  والثقة  القوي  الطلب  يعك�ص  مما   3.664%

العامليني يف اأكر بنك اإ�سالمي لدى دولة الإمارات العربية املتحدة. 
ومت اإجناز هذا الإ�سدار البارز املتوافق مع معايري Reg S، على اإثر �سل�سلة 
ترويجية  وحملة  املا�سي  العام  اآ�سيا  يف  امل�ستثمرين  مع  الجتماعات  من 

مرتبطة بالإ�سدار عقدت يف لندن بتاريخ 6 فراير 2017. 
وا�ستقطب الإ�سدار ما يفوق 120 طلب جزء مما قيمته 2.2 مليار دولر 
اأمريكي لطلبات ال�سراء التي �سملت قاعدة متنوعة من امل�ستثمرين. و�سوف 

يحمل ال�سك الإدراج املزدوج يف البور�سة الإيرلندية ونا�سداك دبي.
ومت ت�سديد ال�سعر ال�سرت�سادي الأويل من 185 نقطة اأ�سا�ص MS+ اأكرث 
من ذلك على اإثر الطلب القوي لإمتام ال�سفقة. فيما مت ت�سعري الإ�سدار 
لحقاً عند معدل ربح بلغ %3.664 )170نقطة ا�سا�ص MS+ (، عند 
القوي للح�سول  الطلب  ال�سعر، وهو ما ميثل  النهائي لتحديد  الت�سديد 
على �سك بنك دبي الإ�سالمي واهتمام امل�ستثمرين يف اإ�سدارات ال�سكوك.

مدفوعة  ال�سراء  طلبات  كانت  فقد  كبري،  حد  اإىل  الكتتاب  تغطية  وم��ع 
امل�ستثمرين  فئات  تنوع  مع  العامل،  اأنحاء  جميع  من  امللحوظ  بالهتمام 
مما يف�سر النهم ال�سديد للح�سول على ائتمان بنك دبي الإ�سالمي الذي 

يغطي طيفا وا�سعا من امل�ستثمرين العامليني.
دبي  ب��ن��ك  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ���س��ل��وان،  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور  وع��ل��ق 
من  املمتازة  لل�سكوك  اإ���س��دار  اأك��ر  التفاق  ه��ذا  ميثل  قائاًل:  الإ�سالمي 
قبل موؤ�س�سة مالية على م�ستوى العامل. وهذه هي املرة الأوىل هذا العام 
لدخول بنك دبي الإ�سالمي يف اأ�سواق راأ�ص املال العاملية وقد مكننا القبال 
لبنك  احل��ايل  العائد  منحنى  �سمن  الت�سعري  م��ن  للم�ستثمرين  الكبري 
دبي  بنك  ب�سكوك  الهائل  امل�ستثمرين  اهتمام  الإ�سالمي، مما يو�سح  دبي 

الإ�سالمي يف ال�سوق.
مع  با�ستمرار  توا�سلنا  الأخ����رية،  ال�سنوات  م��دى  “على  ق��ائ��اًل:  واأ���س��اف 
جمتمع امل�ستثمرين على ال�سعيد العاملي وقمنا بتبني نهج �سفاف ومفتوح 
هو  ال�سفقة  ه��ذه  جن��اح  اإن  ال�سوق.  اإىل  املحدثة  املعلومات  لنقل  للغاية 
اأنحاء  جميع  يف  امل�ستثمرين  ل��دى  الإ�سالمي  دب��ي  بنك  مكانة  على  دليل 
الأعمال  بجدول  للوفاء  الإدارة  فريق  يف  ي�سعونها  التي  والثقة  ال��ع��امل، 
ال�سرتاتيجي للبنك وخططه . تفوي�ص كل من بنك ABC، وبنك دبي 
الإ�سالمي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ، و�سركة 
كيه اإف اإت�ص كابيتال، وبنك مايبانك اإنف�ستمنت بنك بريهاد، وبنك اأبوظبي 
الوطني، وبنك ال�سارقة الإ�سالمي، وبنك �ستاندرد ت�سارترد، للعمل ب�سفة 

لي الكتتاب امل�سرتكني يف الإ�سدار. مدراء الكتتاب امل�سرتكني وم�سجِّ

وفد رفيع امل�ستوى برئا�سة وزير االقت�ساد وم�ساركة وا�سعة للقطاع اخلا�ض

ملتقى الأعمال الإماراتي املولدويف ينطلق يف كي�ضيناو لبحث اآفاق التعاون امل�ضتقبلي
•• كي�شيناو-الفجر:

���س��ه��دت ال��ع��ا���س��م��ة امل��ول��دوف��ي��ة ك��ي�����س��ي��ن��او ام�����ص انطالق 
فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي املولدويف، حيث �سارك 
�سلطان  املهند�ص  معايل  برئا�سة  امل�ستوى  رفيع  وف��د  فيه 
اجلانب  تراأ�ص  فيما  القت�ساد.  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن 
الوزراء  رئي�ص  نائب  كامليك،  اأوكتافيان  معايل  امل��ول��دويف 

وزير القت�ساد مبولدوفا.
وياأتي انعقاد امللتقى يف اإطار زيارة مو�سعة لوفد الإمارات 
اإىل جمهورية مولدوفا تهدف اإىل اإطالق مرحلة جديدة 
وا�ستك�ساف  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  م��ن 
املولدوفية  الأعمال  بيئة  تقدمها  التي  التنموية  الفر�ص 
للم�ستثمر الإماراتي، ف�ساًل عن ا�ستعرا�ص اأطر وجمالت 
التعاون التي ميكن اأن يتوجه اإليها الرتكيز خالل املرحلة 
تتبناها  التي  القت�سادية  الأج��ن��دة  ملحددات  وفقاً  املقبلة 

حكومتا البلدين، ومبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.
عبد  ب��ن  اأح��م��د  املهند�ص حممد  �سعادة  ال��دول��ة  وف��د  �سم 
العزيز ال�سحي، وكيل وزارة القت�ساد لل�سوؤون القت�سادية، 
و�سعادة جمعة حممد الكيت الوكيل امل�ساعد لقطاع التجارة 
اإدارة  مدير  الزعابي،  حمدان  نا�سر  وحممد  اخلارجية، 
الرتويج التجاري وال�ستثمار بالوزارة. كما �سارك يف الوفد 
ممثلون عن عدد من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص، 
من اأبرزهم ال�سيد اأحمد بن غنام، املدير التنفيذي لقطاع 
العالقات القت�سادية الدولية بدائرة التنمية القت�سادية 
باأبوظبي، و�سعادة مروان ال�سركال املدير التنفيذي لهيئة 
عي�سى  و�سعادة  )���س��روق(،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
جانب  اإىل  دب��ي،  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  الغرير 
ممثلني عن دائرتي التنمية القت�سادية يف كل من اأبوظبي 
اأبوظبي، وغرفة جتارة  وال�سارقة، وغرفة جتارة و�سناعة 
وهيئة  بعجمان،  احل��رة  واملنطقة  اخليمة،  راأ���ص  و�سناعة 
الطرق واملوا�سالت، و�سركة مبادلة، وعدد من امل�ستثمرين 

ورواد الأعمال واأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
�سبق فعاليات امللتقى عقد لقاء ثنائي بني معايل املهند�ص 
كامليك  اأوك��ت��اف��ي��ان  وم��ع��ايل  املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان 
نائب رئي�ص الوزراء وزير القت�ساد، بح�سور عدد من كبار 
امل�سوؤولني من اجلانبني، ناق�سا فيه �سبل تطوير العالقات 
جديدة  اأ���س��واق  وفتح  املتبادل  ال�ستثمار  فر�ص  وت�سجيع 
بحيث  واملولدوفية،  الإماراتية  وال�سادرات  املنتجات  اأم��ام 
مت التاأكيد على اأهمية توقيع عدد من التفاقيات لت�سجيع 
واتفاقية  ال�سريبي  الزدواج  وجتنب  ال�ستثمار  وحماية 
يف  امل�ساهمة  على  اخلا�ص  القطاع  وحتفيز  اجل��وي  النقل 
بحث  كما  البلدين.  بني  وال�ستثماري  التجاري  التبادل 
والت�سنيع  ال��زراع��ة  قطاعات  يف  التعاون  فر�ص  اجلانبان 
ومطارات  م��وان��ئ  م��ن  التحتية  البنى  وت��ط��وي��ر  ال��غ��ذائ��ي 

ومناطق حرة. 
املولدويف  نظريه  املن�سوري  القت�ساد  وزي��ر  معايل  و�سلم 
ك��امل��ي��ك دع����وة ر���س��م��ي��ة حل�����س��ور ال�����دورة ال�����س��اب��ع��ة مللتقى 
اإبريل  مطلع  دب��ي  يف  �ستعقد  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وي،  ال�ستثمار 
املقبل، وال�ستفادة من الفر�ص الكبرية التي يوفرها هذا 
املحفل ال�ستثماري العاملي، واإمكانية التوا�سل املبا�سر مع 
م�سوؤولني اقت�ساديني وم�ستثمرين ورجال اأعمال من اأكرث 

من 140 دولة حت�سر هذه الفعالية.
وا���س��ت��ه��ل��ت اأع���م���ال امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ح�����س��ره اأك����رث م��ن مئة 

القطاعات  كافة  ميثلون  ملدويف  م�ستثمر  و   اأعمال  رجل 
بن  �سلطان  املهند�ص  ملعايل  افتتاحية  بكلمه  القت�سادية 
عالقات  اإن  فيها  ق��ال  الق��ت�����س��اد،  وزي���ر  املن�سوري  �سعيد 
الإمارات  دول��ة  تربط  التي  املتبادل  والح���رتام  ال�سداقة 
�سلبة  اأر�سية  املتحدة وجمهورية مولدوفا متثل  العربية 
لتطوير العالقات القت�سادية الثنائية والنتقال بها اإىل 
مرحلة ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��اري يف 
خمتلف القطاعات التي حتظى بالهتمام والأولوية لدى 

البلدين.
تنطلق يف عالقاتها من  الإم����ارات  دول��ة  اأن  معاليه  واأك���د 
ما  املتبادلة،  امل�سالح  وحتقيق  القت�سادي  النفتاح  مبداأ 
يعزز فر�ص التعاون وفق اأطر حمددة وروؤية وا�سحة تلبي 
طموحات البلدين بتحقيق التقدم امل�ستدام، م�سدداً معاليه 
على حر�ص دولة الإمارات على و�سع العالقات الإماراتية 
التجاري  بالن�ساط  يتميز  جديد  م�سار  على  املولدوفية 

وال�ستثماري والتعاون القت�سادي املثمر.
واأو�سح معايل الوزير املن�سوري اأن التبادل التجاري غري 
النفطي بني البلدين، الذي و�سل اإجماليه يف عام 2015 
دولر  م��ل��ي��ون   4.3 و���س��ج��ل  دولر،  م��ل��ي��ون   13 ن��ح��و  اإىل 
مطلقاً  يعك�ص  ل   ،2016 ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 
الإمكانات املتاحة للتعاون الذي ين�سده البلدان، ول يلبي 
التي  التجارية  ال�سراكة  تعزيز  يف  ورغبتهما  طموحاتهما 
تخدم خططهما القت�سادية.  واأ�ساف معاليه: “من هنا 
من  ن�سعى  حيوية  كمن�سة  امللتقى  ه��ذا  اأهمية  جلياً  ت��رز 
مناخ  ا�ستطالع  ع��ر  ال��ف��ج��وة،  ه��ذه  جت�سري  اإىل  خاللها 
للتعاون على  وم��ا يطرحه من فر�ص  امل��ول��دويف  الأع��م��ال 
قدماً  التحرك  ث��م  وم��ن  واخل��ا���ص،  احلكومي  امل�ستويني 
ذات  القطاعات  نحو  تركيزه  يوجه  مدرو�ص  برنامج  وفق 
الهتمام امل�سرتك، مع العمل اجلاد لتوثيق عرى التوا�سل 
بني جمتمعي الأعمال الإماراتي واملولدويف وتقدمي كافة 

الت�سهيالت حلركة التجارة وال�ستثمار املتبادلة«.
القوا�سم  اأه��م  اأح��د  اأن  املن�سوري  ال��وزي��ر  معايل  واأو���س��ح 
ب��ه��ا ال��ب��ل��دان ه��و امل��وق��ع اجلغرايف  امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي يتمتع 
كبوابة  الإم����ارات  ت��رز  حيث  منهما،  لكل  ال�سرتاتيجي 
اقت�سادي كبري،  اإقليمية ذات ثقل  جتارية حيوية لأ�سواق 
اآ�سيا  وغ��رب  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ل�سرق  اأهمها  م��ن 
اإىل  مهمة  و���س��ول  نقطة  م��ول��دوف��ا  متثل  فيما  وغ��ريه��ا، 
الحتادية  ورو�سيا  والبلقان  اأوروب���ا  وو���س��ط  �سرق  اأ���س��واق 
مبادئ  الدولتني  كلتا  تبني  ومع  امل�ستقلة،  ال��دول  ورابطة 
العوامل  ه��ذه  ف��اإن  القت�سادي  والتنويع  احل��رة  التجارة 
اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��ع��الق��ات  لالنتقال  متيناً  اأ���س��ا���س��اً  ت��وف��ر 
اأن ا�ستقراء معامل تطور  مرحلة جديدة. واأ�ساف معاليه 
القت�ساد املولدويف، ول �سيما يف جمال املناطق القت�سادية 
احلرة، والتقاليد ال�سناعية العريقة، والقوى العاملة ذات 
وحت�سني  القوي،  التقني  التعليم  ونظام  العالية،  املهارات 
اإي��ج��اب��ي��ة حول  بيئة مم��ار���س��ة الأع���م���ال، يعطي م��وؤ���س��رات 
نحو  الإم��ارات��ي��ة  ال�ستثمارات  لتوجه  ال��واع��دة  الإم��ك��ان��ات 
امل�ستثمرين  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ي�سجع  وك��ذل��ك  م��ول��دوف��ا، 
تتميز  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة  الأع���م���ال  بيئة  اإىل  امل��ول��دوف��ي��ني 
ف�ساًل  اجلاذبة،  القت�سادية  واحلوافز  والتنوع  بالن�ساط 

عن التعاون على �سعيد تبادل اخلرات ونقل املعرفة.
“اإن الأ���س��واط املتميزة  وق���ال م��ع��ايل ال��وزي��ر امل��ن�����س��وري: 
التي قطعتها مولدوفا يف بع�ص القطاعات احليوية، مثل 

والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  ال�����س��ي��ارات،  �سناعة 
الزراعية  املنتجات  ع��ن  ف�ساًل  الن�سيجية،  وال�����س��ن��اع��ات 
الروؤية  مع  كبرية  ب�سورة  تتكامل  الغذائية،  وال�سناعات 
تناف�سي  عاملي  اقت�ساد  ببناء  الإم���ارات  دول��ة  تتبناها  التي 
قائم على املعرفة والبتكار بقيادة كفاءات وطنية، وتوجهها 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  يف  املكثف  ال�ستثمار  نحو 
التالقي  امل�سافة، وهذا  القيمة  ذات  وال�سناعات  والبتكار 
وا�سعة  اآف���اق���اً  اجل��ان��ب��ني  اأم����ام  يفتح  التنموية  ال����روؤى  يف 

للتعاون القت�سادي الذي يحقق املنفعة امل�سرتكة«. 
اأه��م��ي��ة ق��ط��اع امل�����س��اري��ع ال�سغرية  اأي�����س��اً  واأك�����د م��ع��ال��ي��ه 
وامل��ت��و���س��ط��ة، وال�����س��ي��اح��ة، وال��ع��ق��ارات، واخل��دم��ات املالية، 
وال��ط��اق��ة، وال��ن��ق��ل، ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��ط��اع��ات ذات اأول���وي���ة يف 
امل�ستثمرين  داعياً  الإم��ارات،  لدولة  القت�سادية  ال�سيا�سة 
التي  الفر�ص  ا�ستك�ساف  اإىل  املولدوفيني  الأع��م��ال  ورواد 
الكبرية  القطاعات م�ستفيدين من احلوافز  توفرها هذه 
التي يوفرها القت�ساد الإماراتي لال�ستثمار الأجنبي، مثل 
العاملي  امل�ستوى  ذات  واخل��دم��ات  املتقدمة  التحتية  البنى 
واملناطق احلرة  الأعمال  الداعم لنمو  الت�سريعي  والإط��ار 
2020 وما  اإك�سبو  الفائقة التطور، اإىل جانب ا�ست�سافة 

يفتحه من فر�ص ا�ستثنائية للتجارة وال�ستثمار. 
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د م��ع��ايل اأوك��ت��اف��ي��ان ك��امل��ي��ك، ن��ائ��ب رئي�ص 
امل��ول��دويف يف كلمته خ��الل افتتاح  ال���وزراء وزي��ر القت�ساد 
اقت�سادية  ع��الق��ات  بناء  اإىل  تتطلع  مولدوفا  اأن  امللتقى 
اإىل �سراكة مثمرة  الإم��ارات والرتقاء بها  قوية مع دول��ة 
يف ظل الرغبة املتبادلة من الدولتني بتعزيز تعاونهما يف 

خمتلف القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك.
ال�سرق  ب��ني  ج�����س��راً  م��ول��دوف��ا مت��ث��ل  اأن  معاليه  واأ����س���اف 
والغرب وتوفر حموراً مهماً للتجارة وال�ستثمار يف منطقة 
هذه  ال�ستفادة من  اإىل  وت�سعى  وم��ا حولها،  اأوروب���ا  �سرق 
امليزة لفتح خطوط جتارية ن�سطة وتبادل ا�ستثماري مهم 
مع دولة الإمارات التي متثل حمطة عاملية بارزة للخدمات 
اأن مولدوفا ت�سعى من خالل  اللوج�ستية. واأو�سح كامليك 
املجالت،  من  ع��دد  يف  التعاون  اإمكانات  بحث  اإىل  امللتقى 
م�سرتكة  وا�ستثمارات  تنموية  م�ساريع  اإقامة  اأهمها  من 
وتكنولوجيا  اجلوي  والنقل  املتجددة  الطاقة  قطاعات  يف 
امل��ع��ل��وم��ات، م�����س��رياً اإىل اه��ت��م��ام ب����الده ب��ال���س��ت��ف��ادة من 
اخلرة الإماراتية الوا�سعة يف جمال تنمية املناطق احلرة، 
وتن�سيط القطاع ال�سناعي، وربط خدمات ال�سحن والنقل 

اجلوي مع باقة وا�سعة من بلدان العامل.
ا�ستعرا�ساً  للملتقى  الرئي�سية  ت�سمنت اجلل�سة  ذلك،  اإىل 
متبادًل للفر�ص ال�ستثمارية وجمالت التعاون القت�سادي 
�سعادة  ا�ستعر�ص  حيث  اجلانبان،  قدمها  التي  والتجاري 
فيتايل يوركو، نائب وزير القت�ساد املولدويف، اأبرز الفر�ص 
ال�ستثمارية يف بيئة الأعمال املولدوفية، مبيناً اأن مولدوفا 
ترتبط باتفاقيات جتارة حرة مع الحتاد الأوروبي وتركيا 
ورابطة الدول امل�ستقلة ودول و�سط اأوروبا، ما يجعلها �سلة 
و�سل لأ�سواق اإقليمية ذات كثافة �سكانية ت�سل اإىل 880 
بلغ  اإجمالياً  مليون ن�سمة، واأن بالده حققت ناجتاً حملياً 
يف عام 2016 نحو 6.64 مليار دولر بالأ�سعار اجلارية، 
ملولدوفا  الإج��م��ال��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  حجم  بلغ  فيما 
نحو 6 مليارات دولر يف 2015، متوقعاً ارتفاعها اإىل 8 

مليارات حتى 2018.
على  ي�ستحوذ  املالية  الو�ساطة  قطاع  اأن  ي��ورك��و  واأو���س��ح 

%25.5 م��ن ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر ال����وارد اإىل 
اإىل  ال�ستثمارات  م��ن   22.9% تتوجه  فيما  م��ول��دوف��ا، 
تليها  للعقارات،  و14.6%  والت�سنيع،  ال�سناعة  قطاع 
جتارة اجلملة والتجزئة، ثم النقل والت�سالت، ثم قطاع 
الطاقة، وغريها من القطاعات ذات اجلاذبية ال�ستثمارية، 
الر�سيد الرتاكمي لال�ستثمارات الأجنبية  اأن  اإىل  م�سرياً 
ال��واردة اإىل مولدوفا بلغ يف عام 2015 نحو 3.5 مليار 

دولر.
لقطاع  التنفيذي  املدير  غنام،  بن  اأحمد  ال�سيد  ق��دم  كما 
العالقات القت�سادية الدولية بدائرة التنمية القت�سادية 
القت�سادية لإمارة  التطورات  اأهم  باأبوظبي، عر�ساً حول 
 ،”2030 القت�سادية  اأبوظبي  “روؤية  اإط��ار  يف  اأبوظبي 
معدلت  لت�سريع  بالإمارة  التنموية  اخلطط  على  مركزاً 
وزيادة  التنموية  امل�ساريع  عر  ا�ستدامته  و�سمان  النمو 
الإم��ارة. كما  اقت�ساد  النفطية يف  الأن�سطة غري  م�ساهمة 
الأبواب  وفتح  والتكامل  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  جم��الت  ذك��ر 
اأبوظبي وجمهورية مولدوفا  اإم��ارة  امل�ستثمرين من  اأم��ام 
امل�سرتك لتحقيقها. من جانبه قدم حممد جمعة  للعمل 
املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار  ال�سارقة  مكتب  مدير  امل�سرخ 
“ا�ستثمر يف ال�سارقة”، عر�ساً تقدميياً اأكد فيه اأن م�ساركة 
اإطار  يف  تاأتي  الأع��م��ال  ملتقى  يف  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر 
الوطنية ملختلف اجلهات احلكومية واخلا�سة يف  امل�ساعي 
مع  القت�سادي  التعاون  عالقات  لتوطيد  الإم���ارات  دول��ة 
للتعريف  مهمة  مظلة  امللتقى  وميثل  ال��ع��امل،  دول  كافة 
ب���اأب���رز ال��ف��ر���ص واحل����واف����ز ال���ت���ي مي��ك��ن اأن حت��ظ��ى بها 
تاأ�سي�ص  يف  ال��راغ��ب��ة  املولدوفية  ال�ستثمارية  الفعاليات 
ومم��ار���س��ة الأع���م���ال يف اإم����ارة ال�����س��ارق��ة، مب��ا ي��ع��زز فر�ص 
جناحها وا�ستدامتها، مثل البنى التحتية املتطورة ووجود 
م�سرياً  للم�ستثمر،  و�سديقة  ومتنوعة  اآمنة  اأعمال  بيئة 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  وال�سياحة  ال�سناعة  اأهمية  اإىل 
ا�ستثمارية حيوية  باعتبارها قطاعات  ال�سحية،  والرعاية 

يف الإمارة.
و�سرح �سعادة عي�سى الغرير باأن ملدوفا تعتر من الدول 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ف��ر���ص واع�����دة ل��ال���س��ت��ث��م��ار الزراعي 
لتعزيز  تطلعاته  عن  واأع��رب  احلبوب  جم��ال  يف  وبخا�سة 

جمالت التعاون التجاري وال�ستثماري.
الغفلي، ع�سو جمل�ص  نف�سه، �سرحت فاطمة  الإط��ار  ويف 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة راأ�ص اخليمة، باأن هناك فر�ص 
الغذائية  امل���واد  ا�سترياد  جم��ال  يف  خا�سة  جيدة  ا�ستثمار 
ومنتجاتها املختلفة، و�سناعة الطاقة البديلة، ومولدوفا 
دول����ة ل��دي��ه��ا جم���ال ك��ب��ري يف ت��و���س��ي��ع ن�����س��اط��ه��ا التجاري 
وهناك  الإم�����ارات،  جت��رب��ة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  وال�ستثماري 
ات��ف��اق على ت��ب��ادل زي����ارات ج��دي��دة لتكثيف ال��ت��ع��ارف بني 

الدولتني.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ا���س��ت��ع��ر���ص اجل���ان���ب امل���ول���دويف املزايا 
التف�سيلية التي تتمتع بها بع�ص القطاعات التي تعد من 
حمركات النمو يف القت�ساد املولدويف، وهي قطاع اخلدمات 
املالية، واملنتجات الغذائية، والطاقة، وال�سياحة، موؤكدين 
اأن ال�ستثمار والتعاون يف هذه القطاعات يحظى بالهتمام 

احلكومي وينطوي على ت�سهيالت ا�ستثمارية جاذبة.
الأع��م��ال من  رج��ال  ب��ني  ثنائية  ل��ق��اءات  املنتدى  وت�سمن 
اجل��ان��ب��ني ت��ب��اح��ث ف��ي��ه��ا اجل��ان��ب��ان ح���ول ف��ر���ص التعاون 

امل�سرتك يف كافة القطاعات. 

•• اأبوظبي -وام:

اململوكة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
لالأجانب يف �سوقي اأبوظبي ودبي املاليني 
يناير  �سهر  خ��الل  دره��م  مليار   101.6
 101.57 من العام اجلاري مقارنة مع 
 2016 ع��ام  دي�سمر من  �سهر  مليار يف 
. وجاء الإرتفاع يف القيمة ال�سوقية التي 
امل�ستثمرين  م��ن  ال�����س��ري��ح��ة  ل��ه��ذه  ت��ع��ود 

ع���رب وخ��ل��ي��ج��ي��ون و اأج���ان���ب ب��دع��م من 
العديد  اأ���س��ع��ار  �سجلته  ال���ذي  التح�سن 
من الأ�سهم يف �سهر يناير املا�سي خا�سة 

املدرجة �سمن القطاع العقاري.
الإم�����ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ووف��ق��ا لتحليل 
اململوكة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ف��اإن 
ل����الأج����ان����ب ت�����س��ك��ل م����ا ن�����س��ب��ت��ه 13% 
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  اإج���م���ايل  م��ن  ت��ق��ري��ب��ا 
لأ���س��ه��م ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة امل���درج���ة يف 

امل��ال��ي��ني والتي  اأب���وظ���ب���ي ودب�����ي  ���س��وق��ي 
نهاية  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   782.9 ب��ل��غ��ت 
الر�سمية  الرق����ام  ح�سب   2016 ال��ع��ام 
لل�سوقني. وتف�سيال فقد ارتفعت القيمة 
من  لالأجانب  العائدة  لالأ�سهم  ال�سوقية 
غري العرب يف ال�سوقني اإىل 66.8 مليار 
درهم مع نهاية �سهر يناير يف حني بلغت 
بالن�سبة للم�ستثمرين اخلليجيني 26.8 
م��ل��ي��ار دره�����م ون���ح���و 8 م���ل���ي���ارات دره���م 

ال��ع��رب يف  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ل�����س��ال��ح  �سجلت 
فرتة الر�سد نف�سها. وعلى �سعيد القيمة 
ال�سوقية لأ�سهم الأجانب بح�سب الأ�سواق 
املايل  دب���ي  ���س��وق  يف  قيمتها  ب��ل��غ��ت  ف��ق��د 
57.7 مليار درهم ا�ستحوذ الأجانب من 
غري العرب على نحو 36.5 مليار درهم 
.. ويف �سوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية فقد 
الأجانب  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
درهم  مليار   43.9 ت�سنيفاتهم  بجميع 

وقال   . ال��ع��رب  لغري  مليار   30.2 منها 
اخل��ب��ري امل����ايل حم��م��د ع��ل��ي ي��ا���س��ني اإنه 
ك��ان م��ن امل��الح��ظ تركيز الج��ان��ب على 
حتافظ  ال��ت��ي  الوطنية  ال�سركات  اأ���س��ه��م 
توزيعاتها  ن�سب  يف  وا�سحة  �سيا�سة  على 
املجزية على امل�ساهمني . موؤكدا اأن قرب 
حمفزا  عن�سرا  �سكل  ال��ت��وزي��ع��ات  مو�سم 
التي  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ل��زي��ادة 

تعود ملكيتها لالأجانب.

�ضتاندرد ت�ضارترد ينظم اأكادميية البنوك املرا�ضلة يف ال�ضرق الأو�ضط

101.6 مليار درهم القيمة ال�ضوقية لأ�ضهم الأجانب يف الأ�ضواق املالية خالل يناير

•• دبي-الفجر:

اأكادميية  م���ب���ادرة  اإط����الق  ع��ق��ب جن��اح��ه يف 
بنك  نظم  املا�سية،  ال�سنة  املرا�سلة  البنوك 
الدورة  الفائت  الأ�سبوع  ت�سارترد  �ستاندرد 
الثانية لهذه الور�سة املخ�س�سة لعمالئه من 
املوؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط.
تهدف هذه الفعالية – التي دامت ليومني-  
الهادفة  ا�سرتاتيجيته  اإط��ار  يف  تاأتي  والتي 
اإىل “تقليل املخاطر من خالل ن�سر الوعي و 
التثقيف” والتي قام البنك باإطالقها بهدف 
حمفظة  يف  امل��ال��ي��ة  اجل��رائ��م  خم��اط��ر  اإدارة 

النمو  ودع��م  البنك،  ل��دى  املرا�سلة  البنوك 
يف الأ�سواق النا�سئة وتعزيز �سيا�سة الحتواء 
ببناء  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  يقوم  امل���ايل.  
�سراكات مع البنوك املرا�سلة له والراغبة يف 
املالية  الرقابة على اجلرائم  تعزيز �سوابط 
اإىل ذلك تبادل اخل��رات مع  لديها، ي�ساف 
منظومة  بناء  يف  مل�ساعدتها  املوؤ�س�سات  ه��ذه 
اجلرائم  خم���اط���ر  لإدارة  ق���وي���ة  ����س���واب���ط 
املالية. الأمر الذي يت�سمن اتخاذ الإجراءات 
املايل  ال��و���س��ع  بتقييم  املتعلقة  ال�سحيحة 
ومكافحة  اإدراج���ه���م،  ق��ب��ل  اجل���دد  للعمالء 
غ�سيل الأموال والمتثال لتطبيق العقوبات، 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف رف����ع معايري  وال��ع��م��ل م��ع��اً 

المتثال لت�سريعات مكافحة اجلرائم املالية 
يف القطاع امل�سريف. وحتدث �سونيل كو�سال، 
ال�سرق  ملنطقة  الإقليمي  التنفيذي  الرئي�ص 
الأو�سط واأفريقيا يف بنك �ستاندرد ت�سارترد 
“تلعب  ق��ائ��اًل:  ال��ع��م��ل،  ور���س��ة  افتتاحية  يف 
خ��دم��ات ال��ب��ن��وك امل��را���س��ل��ة دوراً حم��وري��اً يف 
ت�سهيل التجارة عر احلدود وزيادة التمويل 
– وهذا اأمر مركزي يف مفهوم عملنا كبنك. 
لذلك نحن م�سممون على التمّيز من خالل 
وال��وق��اي��ة من  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  �سالمة  تعزيز 
قائاًل:  واأردف  امل���ج���ال.«   ه���ذا  يف  الإق�����س��اء 
دوراً  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  لعب  “لطاملا 
املالية”  “املوؤ�س�سات  اأعمال  ري��ادة  يف  اأ�سا�سياً 

وذلك  الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  منطقة  يف 
املرا�سلة،  ال��ب��ن��وك  م��ن  عمالئنا  ق��اع��دة  م��ع 
اأ�سحى ي�سكل  ج��زءاً ل يتجزاأ  ال��ذي  الأم��ر 
من منظومة احللول التي نقدمها لعمالئنا. 
كلي ثقة من اأننا �سنتمكن من توفري نقطة 
املايل  النظام  العبور الالزمة لعمالئنا نحو 
العاملي من خالل �سبكة فروعنا املمتدة حول 
العامل مما �سي�ساهم يف توطيد عالقاتنا مع 

عمالئنا من البنوك املرا�سلة يف املنطقة.«
اأك���رث من  ول��ق��د �سجل ه��ذا احل���دث ح�سور 

100 وفد من 11 دولة من املنطقة. 
امل�ستوى  رف��ع��ي��ي  مم��ث��ل��ني  ذل����ك  وت�����س��م��ن 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الناظمة  اجل��ه��ات  م��ن 
امل��ت��ح��دة و�سلطة دبي  الأم��ري��ك��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
من  ع��دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ال��ي��ة،  للخدمات 
ال����روؤ�����س����اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وم���وظ���ف���ي دوائ����ر 
الن�����س��ب��اط والم��ت��ث��ال ول��ف��ي��ف م��ن عمالء 
املرا�سلة.   البنوك  ت�سارترد من  �ستاندر  بنك 
برت�سيخ  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  يقوم  ولكي 
مكانته يف هذا املجال، وبالأ�سافة اإىل تنظيم 
هذا النوع من الور�سات، اأطلق بنك �ستاندرد 
ب�ساأن  الإل��ك��رتوين  للتعلم  من�سة  ت�سارترد 
خ���دم���ات ال���ب���ن���وك امل���را����س���ل���ة، وال���ت���ي ميكن 
للعمالء ا�ستخدامها ملواكبة اآخر امل�ستجدات 
املالية وك�سفها.  يف ميدان مكافحة اجلرائم 
اإلكرتونياً  م��وق��ع��اً  ب��اط��الق  البنك  ق��ام  كما 
www.( »املالية “مكافحة اجلرائم  بعنوان 

sc.com/fightingfinancialcrime/
على  املوقع  ويحتوي   ،،)industry.html
العديد من الأمثلة من واقع احلياة العملية 
بالإ�سافة اإىل العديد من احلالت والنماذج  
وما  البنك  قدمها  التي  امل�ساهمات  لتو�سيح 

زال يقدمها يف مكافحة اجلرائم املالية.
�سلطة  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ص  ويف 
هذا  يف   )DFSA( امل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي 
باراما�سيفام،  لوران�ص  ال�سيد  �سرح  احلدث، 
مدير اإدارة الإ�سراف على ال�سلوك الوظيفي 
املبادرة  ه����ذه  ت�����س��ك��ل  ق���ائ���اًل:   ، ل��ل�����س��رك��ات، 
لنا،  بالن�سبة  ت��رح��ي��ب  م��و���س��ع  ون��ظ��ريات��ه��ا 
خا�سًة واأنها تنظم من قبل موؤ�س�سات مالية 
مرموقة مثل بنك �ستاندرد ت�سارترد، ومتكن 
املجتمع  �سرائح  امل��ب��ادرات خمتلف  ه��ذه  مثل 
من امل�ساركة يف النقا�ص وامل�ساهمة يف حتقيق 
والتفاق  ال�سفافية  م��ن  امل��ن��ا���س��ب  امل�����س��ت��وى 
اجلهات  خاللها  من  تقوم  التي  الآلية  على 
املرا�سلة،  البنوك  اأعمال  دعم  يف  التنظيمية 
بالإ�سافة اإىل اإلقاء ال�سوء على الفوائد التي 
من املمكن اأن جتنيها جهات تطبيق القانون 
املعلومات  امل�سرتك يف جم��ال  ال��ت��ع��اون  م��ن  
اأكيد  ب�سكل  �ست�ساهم  التدابري  فهذه  املالية. 
،بالإ�سافة  اأماناً  اأكرث  املايل  النظام  يف جعل 
القت�سادية  التنمية  لعمليات  دع��م��ه��ا  اإىل 
خمتلف  لها  نقدم  التي  للمجتمعات  املهمة 

خدماتنا.
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مركز راأ�ض اخليمة لالإح�ضاء والدرا�ضات 
يجري م�ضوحات اقت�ضادية لعام 2016

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

الربعي  امل�سح  تنفيذ  يف  وال��درا���س��ات  لالإح�ساء  اخليمة  راأ���ص  مركز  با�سر 
الرابع للناجت املحلي الإجمايل وامل�سح القت�سادي لعام 2016 بالتن�سيق 

والتعاون مع الهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء يف اأبوظبي. 
للربع  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  ح��ول  بيانات  توفري  اإىل  امل�سحان  ويهدف 
املهمة  الإح�سائية  املتطلبات  اإح��دى   باعتبارها   ،2016 عام  الأخ��ري من 
الئتماين  الت�سنيف  وموؤ�س�سات  والدولية  املحلية  اجلهات  حتتاجها  التي 
وجمتمع الأعمال عامة، بينما يوفر امل�سح القت�سادي لعام 2016 بيانات 
املدير  اإبراهيم عاكوم -  الدكتور  واأ�سار  القومية.  عن متغريات احل�سابات 
املن�ساآت  �ست�سمل عينة متثل كافة  امل�سوح  اأن هذه  اإىل   - التنفيذي للمركز 
حتديث  على  املذكورين  امل�سحني  خمرجات  و�ست�ساعد  الإم��ارة  يف  العاملة 
امل�ستويني  راأ���ص اخليمة على  الكلية واجلزئية  لقت�ساد  املتغريات  بيانات 
ودرا�سات  تقارير  اإع���داد  فر�سة  املركز  لإدارة  و�ستتيح  والربعي،  ال�سنوي 
قطاعية تخدم متخذي القرار واأ�سحاب العالقة، ومتكنهم من ر�سم ت�سور 
اإجراء  �ستتيح فر�سة  الإم��ارة، كما  املوؤ�سرات القت�سادية يف  وا�سح لجتاه 
مقارنات تلبي طموح اجلهات ذات ال�سلة، و�ست�سهم يف اإعداد ا�سرتاتيجيات 
ال�سلة  ذات  اجلهات  جميع  املركز  ينا�سد  املنا�سبة  وبهذه  مالئمة.  تنموية 
للتعاون مع الباحثني لإجناح هذين امل�سحني خدمة لل�سالح العام، علما باأن 
البيانات التي تقدمها املن�ساآت امل�سمولة يف امل�سح �ستكون �سرية وحمفوظة 

ول ت�ستخدم اإل للغر�ص الذي جتمع لأجله.

�ضعر �ضلة خامات »اأوبك« ي�ضل اإىل 52.78 دولرا للربميل 
•• فيينا -وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط “ اأوبك” اأن �سعر �سلة خاماتها ال�13 
و�سل اأم�ص الأول الثالثاء اىل 52.78 دولر للرميل مقارنة ب�سعر اليوم 
الذي قبله الذي و�سل 53.77 دولر. وت�سم �سلة خامات “ اأوبك” التي 
تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج الأنواع التالية: خام مربان الإماراتي 
وخ���ام م��زي��ج ���س��ح��ارى اجل��زائ��ري والإي�����راين الثقيل وال��ب�����س��رة اخلفيف 
العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام ال�سدر الليبي وخام بوين اخلفيف 
ال�سعودي  اخلفيف  العربي  واخل��ام  القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي 
الغابوين  اخلفيف  وربيع  الأنغويل  وجريا�سول  مرياي  الفنزويلي  واخل��ام 

واأورينت الكوادوري.

اأ�ضواق الإمارات خ�ضراء 
للجل�ضة الرابعة على التوايل 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سواق املال الإماراتية على م�سريتها اخل�سراء لليوم الرابع على  حافظت 
ال�سوقية  القيمة  مكا�سب  بتعزيز  الوطنية  ال�سركات  وا�ستمرت  ال��ت��وايل 
درهم  مليارات   6 ربحت  والتي  ام�ص  جل�سة  يف  املتداولة  ال�سركات  لأ�سهم 
عقب  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي  عن  ال�سادرة  الر�سمية  للبيانات  وفقا 
العام ل�سوق  املوؤ�سر  بات  التح�سن فقد  . ويف ظل توا�سل  التعامالت  انتهاء 
�سعودا  نقطة   4600 حاجز  ك�سر  م�سارف  على  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
بعدما ك�سب اأم�ص %0.64 بالغا 4574 نقطة ويف �سوق دبي املايل اأغلق 
املوؤ�سر العام عند م�ستوى 3725 نقطة بنمو ن�سبته %0.20 مقارنة مع 
اجلل�سة ال�سابقة . ويف ما قاد �سهم اإعمار الدعم يف �سوق دبي املايل مرتفعا 
تقدمي  البنوك  قطاع  ت��وىل  فقد   1.5% ن�سبته  بنمو  دره��م   7.58 اإىل 
الدعم ل�سوق العا�سمة و�سعد �سهم بنك اخلليج الول اىل 13.30 درهم 
بالعودة جمددا مل�ستوى  اأبوظبي الوطني الذي جنح  بالإ�سافة ل�سهم بنك 
10 دراهم، و�سط ترقب الإعالن عن تفا�سيل عملية الإندماج املقرر بني 
اإن  الإم��ارات  اأنباء  ل�وكالة  املايل  اأبو حمي�سن اخلبري  . وقال وائل  البنكني 
�سهية التداول ل تزال عند م�ستويات جيدة موؤكدا اأن اجلزء الأكر من هذه 
ال�سيولة بات يتحول لأ�سهم ال�سركات القيادية التي من املنتظر اأن تف�سح 
عن بياناتها املالية خالل الأيام القادمة . وكانت قيمة ال�سفقات املرمة يف 
ال�سوقني قد جتاوزت مليار درهم وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 776 مليون 
�سهم نفذت من خالل 9803 �سفقات. ومن اإجمايل اأ�سهم 64 �سركة جرى 
تداولها اأم�ص ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 37 �سركة مقابل تراجع اأ�سعار اأ�سهم 16 

�سركة وحمافظة اأ�سهم 11 �سركة على م�ستوياتها ال�سابقة .

برعاية وزارة االقت�ساد 

»منتدى كوريا لال�ضتثمار« يطلع جمتمع الأعمال الإماراتي على فر�ض ال�ضتثمار والتجارة
•• دبي-الفجر:

ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال دبي  ف���ن���دق  ان���ط���ل���ق يف 
القت�ساد،  وزارة  وبرعاية  �سيتي  في�ستيفال 
 ”2017 ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ك���وري���ا  “منتدى 
التجاري  ال���رتوي���ج  وك���ال���ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
وال���س��ت��ث��م��اري ال��ك��وري��ة ب��دع��م م���ن وزارة 
جمهورية  يف  والطاقة  وال�سناعة  التجارة 
على  ال�سوء  اإلقاء  بهدف  اجلنوبية،  كوريا 
الواعدة  الإم��ك��ان��ات  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  اأب����رز 
وتعزيز  امل���ت���ب���ادل  وال����س���ت���ث���م���ار  ل��ل��ت��ج��ارة 
الأعمال  جمتمع  مع  القت�سادية  الروابط 
حتقق  م�ستدامة  ���س��راك��ة  لبناء  الإم���ارات���ي 

م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
اآل �سالح،  اأحمد  واألقى �سعادة عبد اهلل بن 
التجارة  ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد  وزارة  وك��ي��ل 
يف  ترحيبية  كلمة  وال�����س��ن��اع��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
م�ستهل اأعمال املنتدى الذي اأقيم حتت �سعار 
كوريا”،  يف  ج��دي��دة  �سناعية  حقبة  “نحو 
اأكد فيها اأن دولة الإمارات وجمهورية كوريا 
مثمرة  �سراكة  عالقات  جتمعها  اجلنوبية 
والتجارة،  ال�ستثمار  جم���الت  خمتلف  يف 
الن�سط  القت�سادي  التعاون  اأن  اإىل  م�سرياً 
يف عدد من القطاعات احليوية كان عاماًل 
التي  القت�سادية  الأجندة  خدمة  يف  مهماً 

تتبناها الدولتان.
ال���ع���الق���ات  مت���ي���ز  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأو�������س������ح 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  الق���ت�������س���ادي���ة 
يتج�سد ب�سورة وا�سحة يف م�ستوى ال�سراكة 
دولة  تعد  حيث  بينهما،  القائمة  التجارية 
جلمهورية  جت���اري  �سريك  اأك���ر  الإم����ارات 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  ك��وري��ا 
العامليني  م��زودي��ه��ا  اأك����ر  وه���ي  اإف��ري��ق��ي��ا، 
بالنفط. واأ�ساف �سعادته اأن اإجمايل التجارة 
اخلارجية بني البلدين و�سل خالل الن�سف 
الأول من عام 2016 اإىل نحو 4.7 مليار 
دولر �ساماًل املناطق احلرة، فيما �سجل يف 

عام 2015 نحو 9.3 مليار دولر.
القت�سادية  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
لدولة الإم��ارات كانت اإحدى نقاط اجلذب 
ال�ستثماري الأكرث اأهمية لل�سركات الكورية 
على ال�سعيد الإقليمي، حيث �سجلت وزارة 
القت�ساد وجود اأكرث من 80 �سركة كورية 
غري   ،2015 ع���ام  ح��ت��ى  ال��دول��ة  يف  تعمل 
اإىل  اإ�سافة  احل��رة،  املناطق  �سركات  �سامل 
عالمة  و2860  جت���اري���ة،  وك���ال���ة   240
ال��دول��ة خالل  يف  م�سجلة  ك��وري��ة  جت��اري��ة 
من  اأك��رث  اأن  �سعادته  مبيناً  نف�سها،  الفرتة 
ويعملون  يقيمون  ك��وري  األ��ف مواطن   14
يف دولة الإم��ارات وي�ساهمون بكفاءة عالية 

يف دعم النمو القت�سادي للدولة.
القت�سادية  ال��ع��الق��ات  ب��اأن  �سعادته  وت��اب��ع 

الثنائية بني الإمارات وكوريا �سهدت تقدماً 
م��ه��م��اً خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وتوجت 
عدداً  البلدين  بتوقيع  املا�سي  العام  خ��الل 
خالل  التفاهم  وم��ذك��رات  التفاقيات  م��ن 
امل�سرتكة،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 
املقبلة  ال���ف���رتة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  م�����س��رياً 
حتمل اإمكانات كبرية ملزيد من تنمية هذه 
الفر�ص  من  وال�ستفادة  املتميزة  ال�سراكة 
التي تطرحها مبا يحقق تطلعات البلدين.

ثمة  اأن  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  واأو���س��ح 
باهتمام كبري من حكومة  قطاعات حتظى 
اإط�����ار م�����س��اع��ي��ه��ا لبناء  دول����ة الإم�������ارات يف 
املعرفة  على  ق��ائ��م  تناف�سي  ع��امل��ي  اقت�ساد 
متمكنة،  وطنية  ك��ف��اءات  بقيادة  والب��ت��ك��ار 
والبتكار  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة  اأه��م��ه��ا  م���ن 
وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وال�سناعات 
املتقدمة والثقيلة، والبنى التحتية والبحث 
والتطوير والتكنولوجيا، والتعليم وتقا�سم 
املعرفة، وامللكية الفكرية وبراءات الخرتاع، 
والرعاية  وال�����س��ي��اح��ة،  امل����دين  وال���ط���ريان 

ال�سحية، والقت�ساد الإ�سالمي. 
ميثل  امل��ن��ت��دى  اأن  اإىل  ���س��ال��ح  اآل  واأ�����س����ار 
الفر�ص  هذه  ملناق�سة  مهمة  حيوية  من�سة 

تطوير  اأم���������ام  حت�����دي�����ات  اأي  وم����ع����اجل����ة 
ال��ت��وا���س��ل ب��ني القطاع  ال�����س��راك��ة وت��ع��زي��ز 
داعياً  الكوري،  ونظريه  الإم��ارات��ي  اخلا�ص 
املزايا  ا�ستك�ساف  اإىل  الكوريني  امل�ستثمرين 
واحلوافز القت�سادية الرائدة التي توفرها 
الت�سهيالت  مثل  الإماراتية،  الأعمال  بيئة 
الداعم  ال��ت�����س��ري��ع��ي  والإط�������ار  احل��ك��وم��ي��ة 
ف�ساًل  امل��ت��ط��ورة،  التحتية  وال��ب��ن��ى  للنمو، 
عن اخلدمات ذات امل�ستوى العاملي، وغريها 

الكثري من ممّكنات ال�ستثمار الناجح.
ملعر�ص  دب��ي  ا�ست�سافة  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
مثالية  ف���ر����س���ة  ت���وف���ر   2020 اإك�������س���ب���و 
التو�سع  يف  الراغبة  الكورية  لال�ستثمارات 
ن��ح��و اأ����س���واق دول����ة الإم�������ارات، ف�����س��اًل عن 
ال�ستفادة من عالقاتها التجارية املرموقة 
لأ�سواق  ك��ب��واب��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  وم��وق��ع��ه��ا 
موؤكداً  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
الرائدة  التنموية  التجربة  اأهمية  �سعادته 
عاملياً لكوريا يف حتقيق النه�سة والتقدم، ما 
الإمارات  لدولة  مثالياً  �سريكاً  منها  يجعل 
يف م�����س��اع��ي��ه��ا ل�����س��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ودخ���ول 
حقبة ما بعد النفط باقت�ساد متنوع وعايل 

الإنتاجية. 

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���س��اد ���س��ع��ادة ج��اي ه��ون��غ كيم، 
التنفيذي لوكالة الرتويج  الرئي�ص واملدير 
ال����ت����ج����اري وال����س���ت���ث���م���اري ال����ك����وري����ة، يف 
بالتقدم  املنتدى  خ��الل  الفتتاحية  كلمته 
ال���ذي حققته دول���ة الإم�����ارات خ��الل فرتة 
ا�ستثنائية لفتت اأنظار العامل حتى ا�ستحقت 
ميثل  م��ا  وه��و  ال�سحراء”،  “معجزة  لقب 
التي  كوريا  جمهورية  مع  م�سرتكاً  قا�سماً 
ال�سيا�سية  ال��ت��ح��دي��ات  ق��ل��ب  م���ن  ن��ه�����س��ت 
الأق�سى  ال�سرق  �سهدها  التي  والقت�سادية 
حتى  التطور  من  عاملية  م�ستويات  وحققت 
موؤكداً  الهان”،  نهر  “معجزة  لقب  ن��ال��ت 
ب��ت��ق��دمي كافة  اأن ك��وري��ا م��ل��ت��زم��ة  ���س��ع��ادت��ه 
الإماراتيني  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ال��ت�����س��ه��ي��الت 
الراغبني بالتوجه اإىل قطاعاتها احليوية، 
اإىل  ال�ستثمار و�سوًل  منذ مرحلة ما قبل 

ا�ستدامة النمو.
واأ�ساف كيم اأن هذا امل�سار التنموي امل�سرتك 
اآفاق  نحو  لالنطالق  مهمة  اأر�سية  يخلق 
وا���س��ع��ة م��ن ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي وتعزيز 
التجارة وال�ستثمار يف عدد من القطاعات، 
م�سدداً على التكنولوجيا املتقدمة والرعاية 
البرتوكيميائية  وال�����س��ن��اع��ات  ال�����س��ح��ي��ة 

ال�سغرية  وامل���������س����اري����ع  والإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
باعتبارها  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  وامل��ت��و���س��ط��ة 
الكوري،  القت�ساد  يف  اأولوية  ذات  قطاعات 
ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال�سعيد  اأه��م��ي��ة  وم��و���س��ح��اً 
التجاري حيث متثل الإمارات نقطة لتعزيز 
التجارة الكورية مع املنطقة العربية و�سمال 
اإفريقيا، يف حني اأن ال�سوق الكورية موؤهلة 
اأ�سواق  اإىل  الإماراتية  التجارة  نفاذ  لتعزيز 
ال�سرق الأق�سى ذات التنوع الكبري والكثافة 

ال�سكانية العالية.
لفهد  ك��ل��م��ة  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  وت�����س��م��ن��ت 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق��اوي، 
اأهمية  اإىل  فيها  تطرق  ال�ستثمار،  لتنمية 
الإم���ارات  دول���ة  ب��ني  القت�سادية  ال��رواب��ط 
ناجحاً  مثاًل  باعتبارها  كوريا  وجمهورية 
باملنفعة  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الإجن�������ازات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�سركات  ���س��اه��م��ت  ح��ي��ث  ال��ط��رف��ني،  ع��ل��ى 
التنموية  امل�����س��اري��ع  م���ن  ع���دد  ال��ك��وري��ة يف 
�سريكاً  م��ا يجعلها  دب���ي،  اإم���ارة  ال��رائ��دة يف 
امل�ستدامة، موؤكداً  التنمية  مهماً يف حتقيق 
املزدهر  وال��ت��ج��اري  ال���س��ت��ث��م��اري  امل��ن��اخ  اأن 
دب��ي ميثل مق�سداً  اإم����ارة  ب��ه  تتمتع  ال���ذي 
اإىل  املتجهة  الأجنبية  لال�ستثمارات  مهماً 
املنطقة، واأن الإمارة ملتزمة بتوفري الدعم 
لل�سركات  امل��ط��ل��وب��ة  والت�سهيالت  ال��ك��ام��ل 
ورجال الأعمال الكوريني الذين يرغبون يف 
ال�ستفادة من احلوافز ال�ستثنائية ملمار�سة 

الأعمال وال�ستثمارات يف دبي.
العام  املدير  �سيكنا،  �سونغ  ق��ال  جانبه،  من 
لوزارة التجارة وال�سناعة والطاقة الكورية 
تتمتع  كوريا  اإن  املنتدى  خ��الل  له  كلمة  يف 
ببيئة ا�ستثمارية م�ستقرة ون�سطة وت�سنيف 
دول���ي���ة متميزة،  وع���الق���ات  ع����ال  ائ��ت��م��اين 
جتعلها وجهة ا�ستثمارية مهمة لال�ستثمارات 
املعلومات  تكنولوجيا  اأن  الإماراتية، موؤكداً 
والبتكار  املتجددة،  والطاقة  والت�سالت، 
والإن�ساءات،  والت�سييد  العلمي،  وال��ب��ح��ث 
الطبية،  وامل��ع��دات  احليوية  والتكنولوجيا 
متثل اأهم القطاعات ال�ستثمارية يف كوريا 
من  ع��امل��ي��اً  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ت�سنف  ال��ت��ي 
حيث م�ساهمة البحث والتطوير يف ناجتها 

املحلي الإجمايل. 
كما ا�ستعر�ص يونغ كوك كيم، رئي�ص موؤ�س�سة 
التقدميي  عر�سه  يف  ال��ك��وري��ة،  ال�ستثمار 
خ���الل امل��ن��ت��دى اأب����رز امل���زاي���ا ال��ت��ي توفرها 
اأنها  مو�سحاً  كوريا،  يف  القت�سادية  البيئة 
ت��ت��ب��واأ امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ع��امل��ي��اً ع��ل��ى موؤ�سر 
ب�  ترتبط  واأن��ه��ا  الأع��م��ال،  ممار�سة  �سهولة 
دول  م��ع خمتلف  ح��رة  اتفاقية جت��ارة   53
العامل من بينها الوليات املتحدة وال�سني 
�سناعاتها  ع��ن  ف�ساًل  الأوروب����ي،  والحت���اد 

املتقدمة وخدماتها اللوج�ستية املتطورة. 

ا�ستقبلت العديد من الطلبات يف اليوم املفتوح  

»دبي لل�ضياحة« توّفر فر�ضًا واعدة للمواطنني يف برنامج »املر�ضد ال�ضياحي الإماراتي«

�سمن جهودها مل�ساعدة جمتمع االأعمال على النمو والتطور

غرفة دبي تنظم ور�ضة عمل حول �ضياغة العقود الناجحة
جهاد  واأ�سارت  فيها.  وال�سمانات  ال�سرية 
كاظم، مدير اإدارة اخلدمات القانونية يف 
غرفة دبي اإىل وجود فوائد عديدة للعقود 
اإنها  ح��ي��ث  �سحيحة  ب��ط��ري��ق��ة  امل�����س��اغ��ة 
اأهدافها،  حتقيق  على  ال�سركات  ت�ساعد 
وت��خ��ف�����ص م���ن امل��خ��اط��ر، وت���ع���زز ربحية 
ال�سركات، وتخف�ص من احتمالت ن�سوب 
اإن العقود  نزاعات بني ال�سركاء، م�سيفًة 
�ستوؤثر على  �سليمة  اإن مل ت�سغ بطريقة 
الأعمال من خالل زعزعة ثقة ال�سركاء، 

و�سياع حقوق اأطراف العقود.
ال�سركات  خ��ط��ط  ان  اإىل  ك��اظ��م  ول��ف��ت��ت 
ال��ن��اج��ح��ة ت��ب��داأ م��ن ك��ت��اب��ة ال��ع��ق��ود التي 

ت�سمن احلقوق والواجبات، موؤكدَة
تنظمها  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  العمل  ور���س��ة  اإن 
امل�ساركني  م��ع��رف��ة  م���ن  ���س��ت��ع��زز  ال��غ��رف��ة 
على  و�ستطلعهم  العقود،  �سياغة  باأ�س�ص 
طرق وو�سائل فعالة للتعرف على العقود 
لتخدم  ودق��ة  بكفاء  و�سياغتها  الناجحة 

الأهداف من ورائها.
واأو�سحت مدير اإدارة اخلدمات القانونية 
ت��وف��ر حالياً  ال��غ��رف��ة  ان  دب���ي  غ��رف��ة  يف 
م�سريًة  العقود،  من  ع��دٍد  �سياغة  خدمة 

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي موؤخراً 
يف مقرها ور�سة عمل حول �سياغة عقود 
مل�ساعدة  جهودها  اإط��ار  يف  وذل��ك  ناجحة 
�سركات القطاع اخلا�ص بدبي يف التعرف 
التي  والتقنية  القانونية  اجل��وان��ب  على 
ت�������س���اع���ده���م ع���ل���ى ال���ن���م���و وال����ت����ط����ور يف 

اأعمالهم.
وح�سر الندوة مهتمون من اأع�ساء غرفة 
قانونيون  وم�ست�سارون  وحم��ام��ون  دب��ي، 
ومدراء  عقود،  واأخ�سائيو  وم�ستثمرون 
عامون، واأ�سحاب اأعمال و�سركات �سغرية 
العقود  ي�����س��ت��خ��دم��ون  وم��ت��و���س��ط��ة مم���ن 

با�ستمرار يف تعامالتهم التجارية.
بول  ال�سيد  التدريبية  الور�سة  اأدار  وق��د 
جمال  يف  امل��ع��روف  اخل��ب��ري  يورجن�سون، 
حيث  الفكرية  وامللكية  والرخ�ص  العقود 
على  التعرف  املطروحة  املوا�سيع  �سملت 
واملخاطر  العقود،  يف  الأ�سا�سية  العنا�سر 
وقابلية التنفيذ �سمن العقود، بالإ�سافة 
وحتديد  العقد،  مواد  �سياغة  كيفية  اإىل 
العقود املالئمة ملختلف التفاقيات واأهمية 

ال�سركات  مب�ساعدة  ال��غ��رف��ة  ال��ت��زام  اإىل 
وا�سحٍة  ع��ق��وٍد  �سياغة  على  واملوؤ�س�سات 
اإطار  يف  وذل��ك  املفعول،  و�سارية  وع��ادل��ٍة 
بيئة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة خل��ل��ق  اأه���داف���ه���ا 
الأع��م��ال يف  حمفزة لالأعمال ودع��م منو 

الإمارة.
العقود  اإن  ي��ورج��ن�����س��ون:  ق����ال  وب������دوره 

الناجحة هي العقود التي حت�سن عالقات 
الأعمال، حيث اإن �سياغة العقود الناجحة 
يكون  ان  فيه  الفنان  على  ينبغي  فن  هو 
ملماً بكافة جوانب العالقة، ومطلعاً على 
اأه��داف الأط��راف، ومن ثم يقوم بو�سوح 
ومنطق بو�سع ذلك كتابة، ليمكن فهمها 
من قبل اجلميع ودون احلاجة اإىل �سرٍح 

•• دبي-الفجر: 

نّظمت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  لل�سياحة”  “دبي  ب���دب���ي 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ام�����ص الأرب���ع���اء يف 
دبي  الو�سل يف  قاعة  فندق يل مريديان- 
املواطنني  طلبات  ل�ستقبال  مفتوحاً  يوماً 
باللتحاق  ي���رغ���ب���ون  مم���ن  وامل����واط����ن����ات 
ب�����رن��ام��ج امل��ر���س��د ال�����س��ي��اح��ي الإم����ارات����ي، 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دائ��رة  وذل��ك �سمن جهود 

توطني القطاع ال�سياحي يف دبي.
مع  وب��ال��ت��ع��اون  لل�سياحة”،  “دبي  وك��ان��ت 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد 
مبادرة  اأطلقت  ق��د  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
املر�سدين  وت��رخ��ي�����ص  ل��ت��دري��ب  ج���دي���دة 
ال�سياحيني املواطنني حتت م�سمى “برنامج 
املر�سد ال�سياحي الإماراتي”، الذي يهدف 
بالعمل  ال��راغ��ب��ني  وترخي�ص  ت��دري��ب  اإىل 
واملواطنات.  املواطنني  من  املجال  ه��ذا  يف 
النظري  اجلانبني  على  الرنامج  وي��رك��ز 
وال���ع���م���ل���ي، ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ّك��ن امل����ت����درب من 
احل�سول على رخ�سة مهنّية م�سّدقة من 

“دبي لل�سياحة” ملمار�سة العمل. 
حتفيز  اإىل  ال����رن����ام����ج  ه������ذا  وي�����ه�����دف 
تعتمد  التي  املهنة  ه��ذه  يف  للعمل  ال�سباب 

املواطن  ال�سياحي  امل��ر���س��د  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
اهتماماته مع زّوار دبي، مّما يف�سح املجال 
ل���س��ت��خ��دام اأ���س��ال��ي��ب م��ب��ت��ك��رة ت���رثي من 
التي  املختلفة  البيئات  يف  ال����زّوار  جت���ارب 

متتاز بها دبي. 
اجلناحي  ال���ب���ا����س���ط  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
واملتو�سطة:  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  لتنمية 
ت��ه��ت��م م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة اإىل منو 
عدد ال�سركات الوطنية يف قطاع ال�سياحة، 
ويف هذا ال�سدد فقد قمنا بتطوير رخ�سة 
خ��ا���س��ة ت�����س��اع��د امل��واط��ن��ني ع��ل��ى ال��ب��دء يف 
التدريب  تلقيهم  بعد  ال�سياحي  الإر���س��اد 
املطلوب من قبل دائرة ال�سياحة والت�سويق 

التجاري. 
را�سد  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  تقوم  واأ���س��اف: 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�������س���اري���ع  ل���دع���م 
وتقدمي  ال�سياحية  امل�ساريع  بدعم  كذلك 
ال��ت��م��وي��ل امل����ايل م���ن ���س��ن��دوق حم��م��د بن 
را����س���د ل���دع���م امل�������س���اري���ع، ون��ت��ط��ل��ع كذلك 
برنامج  خ����الل  م���ن  امل���واط���ن���ني  دع����م  اإىل 
امل�سرتيات احلكومية التي ت�ساهم يف �سنع 
الإماراتيني،  ل��ل��م��ر���س��دي��ن  ج��دي��دة  ���س��وق 
عمليات  ت��خ�����س��ي�����ص  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
واملوؤ�س�سات،  ال�����س��رك��ات  ل�سيوف  الإر����س���اد 

املوؤمترات  خالل  من  دبي  ت�ستقطب  حيث 
الهائلة  الأع���داد  والجتماعات،  واملعار�ص 
م��ن ال���زوار ال��ذي��ن يتم اأخ��ذه��م يف جولت 
يف امل��دي��ن��ة ي��ت��ع��رف��ون خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اإم���ارة 
ل��وت��اه، املدير  اأح��م��د  دب���ي. و���س��رح يو�سف 
يف  وال�ستثمار  التطوير  لإدارة  التنفيذي 
ياأتي  التجاري:  والت�سويق  ال�سياحة  دائرة 
تطوير هذا الرنامج التزاماً بروؤية �سيدي 
اآل  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، يف متكني 
الأ�سعدة،  جميع  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر 

نخبة من  اإع�����داد  اإىل  ال��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
امل��واط��ن��ني ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى مت��ث��ي��ل هوّية 
للعامل،  الغنّية  ثقافتها  وجت�سيد  دولتهم، 
كمهنة  ال�سياحي  الإر���س��اد  امتهنوا  ���س��واء ً

رئي�سة اأو رديفة.
واأ�����س����اف: م��ه��ن��ة الإر�����س����اد ال�����س��ي��اح��ي هي 
املهنة  ه��ذه  تعتمد  حيث  تراثنا،  م��ن  ج��زء 
بال�سيوف،  احل��ف��اوة  على  الأول  امل��ق��ام  يف 
وهذا ما ترّبى عليه مواطنو دولة الإمارات 
ن�ست�سرف  ف��اإن��ن��ا  ل��ه��ذا،  امل��ت��ح��دة،  العربية 
وتدعمها  تنظمها  التي  املبادرة  هذه  جناح 
منذ  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة 

اإطالقها ملبادرات توطني القطاع ال�سياحي، 
وي��ك��م��ل ه����ذا ال���رن���ام���ج امل��ك��ّث��ف اخلطط 
قال  وم��ن جهته  ال��دائ��رة.   تعتمدها  التي 
دبي  كلية  ع���ام  م��دي��ر  ح��ا���س��ر،  ب��ن  عي�سى 
كلية  يف  الرئي�سي  تركيزنا  اإّن  لل�سياحة: 
وتدريب  تطوير  على  يقوم  لل�سياحة  دب��ي 
ونحن  الإماراتيني.  ال�سياحيني  املر�سدين 
مننح الرتاخي�ص للقيام بجولت �سياحية 
اأن��ح��اء دبي،  امل��ه��ّم��ة يف  امل��واق��ع  يف خمتلف 
اأعلى  على  التدريبية  براجمنا  يف  ونعتمد 
بتطّلعات  ال��وف��اء  ل�سمان  اجل��ودة  معايري 
الزّوار وال�سّياح. اإّن مهنة املر�سد ال�سياحي 
فهي  للغاية،  املهّمة  املهن  م��ن  ه��ي  دب��ي  يف 
للم�ساهمة  ال�سباب  اأم���ام  ال��ف��ر���ص  ت��وؤّم��ن 
ال�سياحية  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  وبفاعلية 

على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي.
يعمل  الرنامج  اأّن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
على منح املتدربني فر�ص التدريب العملي 
ال�سياحية  ب���اجل���ولت  ال��ق��ي��ام  ط��ري��ق  ع��ن 
من  دب��ي  به  تتمتع  ملا  البيئات،  خمتلف  يف 
البيئة  ففيها  متنّوعة،  �سياحية  مقّومات 
وفيها  واجلبلية،  والبحرية،  ال�سحراوية، 
جانب  اإىل  والأ�����س����ال����ة،  ال������رتاث  اأي�������س���اً 
احل���داث���ة وامل���ع���امل ال��ع�����س��ري��ة مّم���ا يجعل 
اإىل زي��ارت��ه��ا مّرات  دائ���م  ت���وق  ال�����س��ائ��ح يف 

متكررة لختبار جتارب فريدة ومتنّوعة. 

وت��دع��م غ��رف��ة دبي  اإ���س��ايف مم��ن كتبها. 
من���و الأع���م���ال يف الإم�������ارة، وت��ع��م��ل على 
ال��دوام خللق بيئٍة حمفزٍة لها من خالل 
تعزز  التي  العمل  الندوات وور���ص  تنظيم 
اأبرز  الأعمال حول  وعي وثقافة جمتمع 
حملياً  العالقة  ذات  الأعمال  م�ستجدات 

وعاملياً. 

فقدان جواز �سفرت
فاطمة   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�سوريا    ، ق���ن���وات���ى  ع���ل���ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )008240643( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/9288395

فقدان جواز �سفرت
من�سور   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اجلن�سية  امل��غ��رب   ، ع��وع��و 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )3 5 6 7 3 9 7 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/4447052

فقدان جواز �سفرت
�سيف   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا   ، ك�������ردي  ب���ا����س���ل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )010688053( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/9288395

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و / ع��م��ر احمد  ف��ق��د 
عبد  حم�������م�������د   حم�������م�������ود 
اجلن�سية  م�����س��ر   ، ال���غ���ن���ي 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)12960849( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/4645889
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32726 / 2016 (

امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : الفا ميتل تريدينج م م ح ) جمهول حمل الإقامة (   ينذر املنذر املنذر 
ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة  دره��م   )30،074.38( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها 
تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )51850/ 
2 /ال�سارقة( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر _ �سالون( واملمولة  خ�سو�سي/الفئة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32714 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر  (  ينذر  الإق��ام��ة  ال�سيارات ) جمهول حمل  ب��ارك لي��ن لتاجري   : اإليها  املنذر 
املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )20،020.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
 /96474  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل 
واملمولة  هات�سباك(   - خ�سو�سي/الفئة 10 /ابوظبي( من نوع ) هايونداي اي 20 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32725 / 2016 (

امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : بارك لين لتاجري ال�سيارات ) جمهول حمل الإقامة (  

نتيجة  دره��م   )22،744.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 39012/ خ�سو�سي/الفئة 11 /ابوظبي( من نوع ) تويوتا ياري�ص - �سالون ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   22362 / 2016 (

 امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اإليها : ر�سوان م�سهور ن�سر ) جمهول حمل الإقامة ( 

نتيجة  دره��م   )96،745.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر   
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 44567/ خ�سو�سي/الفئة 2 /ال�سارقة( من نوع ) ني�سان باثفايندر - ا�ستي�سن ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   28050 / 2016 (

 امل��نذره :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ 
املنذر اإليها :  عمان لينك للنقليات العامة ) جمهول حمل الإقامة (  تنذر  املنذره 
الإخالل  نتيجة  دره��م   )  510،240.50( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ 
)77160/ عمومي /الفئة 2  /ابوظبي( من نوع ) كاتو كيه ار 45 ات�ص يف - رافعة( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32729 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : بارك لين لتاجري ال�سيارات ) جمهول حمل الإقامة (  

نتيجة  دره��م   )21،991.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 38552/ خ�سو�سي/الفئة 11 /ابوظبي( من نوع ) تويوتا ياري�ص - �سالون ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32721 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر  ينذر    ) الإق��ام��ة  ال�سيارات ) جمهول حم��ل  لتاجري  ب��ارك لي��ن   : اإليها  امل��ن��ذر 
املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )19،271.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
 /79472  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل 
خ�سو�سي/الفئة 12 /ابوظبي( من نوع ) تويوتا كورول 2.0 ال _ �سالون ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32719 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر  ينذر    ) الإق��ام��ة  ال�سيارات ) جمهول حم��ل  لتاجري  ب��ارك لي��ن   : اإليها  امل��ن��ذر 
املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )18،707.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
 /79469  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل 
خ�سو�سي/الفئة 12 /ابوظبي( من نوع ) تويوتا كورول 2.0 ال– �سالون ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   28049 / 2016 (

 امل��نذره :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ 
املنذر اإليها :  عمان لينك للنقليات العامة ) جمهول حمل الإقامة ( 

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )561،695.47 ( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 70764/ عمومي /الفئة 2  /ابوظبي( من نوع ) كاتو كيه ار 45 ات�ص - رافعة ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32723 / 2016 (

امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر  ينذر    ) الإق��ام��ة  ال�سيارات ) جمهول حمل  لتاجري  لي��ن  ب��ارك   : اإليها  املنذر 
املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )18،229.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
تاريخ  من  اأ�سبوع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )79473/ 
 ) �سالون   _ ال   2.0 ك���ورول  تويوتا   ( ن��وع  م��ن  /اب��وظ��ب��ي(   12 خ�سو�سي/الفئة 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32718 / 2016 (

امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : بارك لين لتاجري ال�سيارات ) جمهول حمل الإقامة ( 

نتيجة  دره��م   )20،434.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
97848/ خ�سو�سي/الفئة 10 /ابوظبي( من نوع ) هايونداي اك�سنت– �سالون( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32724 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : بارك لين لتاجري ال�سيارات ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )20،950.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 39536/ خ�سو�سي/الفئة 11 /ابوظبي( من نوع ) تويوتا ياري�ص - �سالون ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32716 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : �سغريه اني�ص بهائي جودر اوال ) جمهول حمل الإقامة ( 

نتيجة  دره��م   )53،647.50( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
رقم )44761/ خ�سو�سي/الفئة 12 /ابوظبي( من نوع ) فورد ادج - ا�ستي�سن ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32730 / 2016 (

 امل��نذره :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ 
املنذر اإليها :  عمان لينك للنقليات العامة  ) جمهول حمل الإقامة (  تنذر  املنذره 
الإخالل  نتيجة  دره��م   )  263،072.56( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
 ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ 
2  /ابوظبي( من نوع ) كوبيلكو ار كيه 250 - رافعة (  /الفئة  عمومي   /77167

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32728 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر اإليها : بارك لين لتاجري ال�سيارات ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )22،322.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 38791/ خ�سو�سي/الفئة 11 /ابوظبي( من نوع ) تويوتا ياري�ص - �سالون ( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32722 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر  (  ينذر  الإق��ام��ة  ال�سيارات ) جمهول حمل  ب��ارك لي��ن لتاجري   : اإليها  املنذر 
املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )19،166.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
 /94432  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل 
خ�سو�سي/الفئة 10 /ابوظبي( من نوع ) هايونداي اي 20 - هات�سباك( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32720 / 2016 (

 امل��نذر  :  حبيب بنك اي جي زيورخ 
املنذر  ينذر    ) الإق��ام��ة  ال�سيارات ) جمهول حم��ل  لتاجري  ب��ارك لي��ن   : اإليها  امل��ن��ذر 
املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )18،229.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
 /79470  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل 
 ) �سالون   – ال   2.0 ك���ورول  تويوتا   ( ن��وع  م��ن  /اب��وظ��ب��ي(   12 خ�سو�سي/الفئة 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   28051 / 2016 (

 امل��نذره :  �سركة احليل اوريك�ص للتمويل �ص م خ 
املنذره  تنذر     ) الإق��ام��ة  العامة ) جمهول حمل  للنقليات  لينك  :  عمان  اإليها  املنذر 
الإخالل  نتيجة  دره��م   )  1،275،601.25  ( وق��درة  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 83677/ 
عمومي /الفئة 2  /ابوظبي( من نوع ) دمياج اية �سي-100 رافغه ( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1652  مدين  جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-بيجا�ساو بيليجني تيزازو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
نيولينك  �سابقا   - دب��ي  ف��رع   - م  م  ذ  ���ص   - العامة  للمقاولت  اخلليج  اف��اق  اجليهان 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سبيعي    عمري  اأم��ل   : وميثله  م  م  ذ   - العامة  للمقاولت 
والر�سوم  دره���م(   32.955( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام   ال�سداد  وحتى  املطالبة   تاريخ  من   %9 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة    2017/2/16 امل��واف��ق   اخلمي�ص   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.18 لذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/621 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- دينى دي�سكونت �سنرت للتجارة العامة - ذ م م - ميثلها 
خالد ح�سني  امني  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كا�ستون 
للتجارة العامة - �ص ذ م م وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبد الرحمن بن 
والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ن�سيب  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )24911( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/2804 تنفيذ جتاري  

حمل  جم��ه��ول  م  م  ذ  ���ص   - للمقاولت  ج��ل��وب��ال  باي�سور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي�سة ل�سناعة احلديد - �ص ذ م م وميثله : علي 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي   حممد  اإبراهيم 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )216747.87( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% حتى متام ال�سداد  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/1923 تنفيذ مدين  

املنفذ �سده/1- ديزاين ري�سور�ص �سنرت - �ص ذ م م  جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لو بو بالنك لالأزياء - وميثله 
: ماأمون عي�سى اخلويل  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )64841( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/158  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-تيكيمار فيتيل جوبيناتان ناير  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك اأبوظبي التجاري - وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل  عمران العمران 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  ال�سام�سي قد 
وقدره )670.109.17 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 
2017/2/20 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/187  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كوداكا توموكاليل �سامويل �ساجي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ اجيت كومار وميثله : اأمل عمري ال�سبيعي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي مبلغ 175.000.00 درهم والفائدة على هذا 
املبلغ تاريخ 2009/1/8 وتعوي�ص 50.000.00 درهم عن ال�سرار التي حافت باملدعيني 
والزام الثاين بالت�سامن والت�سامم مع الوىل يف حدود 175.000.00 درهم والفائدة 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2009/1/8    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  
2017/2/14   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/793  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ا�سيا �ستار للو�ساطة العقارية �ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/خليل ال�سيد 
حممد ال�سيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جا�سم عبدالرزاق حممد احمد البنا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  البلو�سي  مراد  علي  مو�سى  وميثله:ابراهيم 
درهم   )629.242( وق��دره  مبلغ  مت�سامنني  ي��وؤدو  ب��ان  عليهم  املدعي  وال���زام  العقد  بف�سخ 
ومبلغ وقدره )400.000( درهم كتعوي�ص عن ال�سرار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ الخالل الواقع يف:2010/6/30 وحتى ال�سداد التام  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14   ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/66  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد زبري خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�سرف 
اأق��ام عليك  اهلي قد  ���ص.م.ع وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى  ال�سالمي  الم��ارات 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك وبالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )842.842.08( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليه 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �ص  ال�ساعة     2017/2/16 املوافق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/109  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حممد زك��ي ع��ر���س��ايل  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الظاهري  ال�سيد خلف  ���ص.م.ع وميثله: عبا�ص مهدي  العربي  البنك  املدعي/ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)475191.21 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
8.25% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة 
 Ch 2.D.19 يوم اخلمي�ص   املوافق  2017/2/16  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/28  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- توفيق حممد توفيق 2- نان�سي توفيق حممد توفيق جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله : عبا�ص مهدي ال�سيد 
عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الطاهري  خلف 
بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )1230922.76 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/2/16 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
     يف الدعوى رقم 2016/207  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2015/361 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )1018466.61( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك اخلليج الول
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- فاطمه عبداللطيف احمد احلمادي 

جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

املنطقة:جبل   - �سقة  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
علي الوىل - رقم الر���ص:93 - ا�سم املبنى:MED99 - رقم الوحدة:109 وفاء ملبلغ 

املطالبة وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

             يف الدعوى رقم 2016/171  بيع عقار مرهون   
 ، الكتلة:اأي   ، ، الطابق:1  ال�سقة:3407  اذن بيع مال مرهون عبارة عن  مو�سوع الق�سية:طلب 
 ، دبي   ، رق��م:5 ، جممع دبي لال�ستثمار الول  املبنى   ، ابارمتنت�ص وي�ست ي  املبنى:جاردن  ا�سم 

والت�سريح لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الطلب والر�سوم والتعاب.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- خليل ح�سن ا�سرتحام لري 
جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن:حق املنفعة - تاجري - املنطقة:جممع 
دبي لال�ستثمار الول - رقم الر�ص:355 - رقم املبنى:5 - ا�سم املبنى:جاردن ابارمتنت�ص - رقم 
الطابق:1 - رقم العقار:3407 - امل�ساحة:994.80 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به )95274134( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
             يف الدعوى رقم 2016/162  بيع عقار مرهون   

مو�سوع الق�سية:طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال رقم:32 ، �سهيل 2 ، مقامة على 
قطعة الر�ص:563 ، م�ساحتها:8597 قدم مربع ، �سارع 3 ، املرابيع العربية ، وادي ال�سفا 6 ، دبي 
، المارات العربية املتحدة ، والت�سريح للبنك طالب التنفيذ بكل طلباته يف الالئحة والر�سوم 

والتعاب وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة

املطلوب اعالنه:املنفذ �سدهما:1- بني ادوين دانيالز 2- �سيوا علي موحدي 
جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن:عقار - رقم الر�ص:563 - الكائن 

مبنطقة:وادي ال�سفا 6 ، وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1071  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- طه حممد ح�سن �سالح رمنكال  جمهول حمل 
�����ص.م.ع  قد  ال���س��الم��ي  امل�ستاأنف / م�سرف الم����ارات  ان  الق��ام��ة مب��ا 
كلي  2015/1620 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2016/7/12     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1866  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- فاطمة �سهاب حمد خليفه الهويل جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/2  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

املدعية مبلغ )21344.88 درهم(  ت��وؤدي اىل  ان  بالزام املدعي عليها  ���ص.م.ع   التمويل  دار 
الفا وثالثمائة واربعة واربعون درهما وثمانية وثمانون فل�سا( وفائدة  )واحد وع�سرون 
9% من تاريخ:2014/11/11 وحتى:2015/10/6 وفائدة 9% على مبلغ الدين وفائدته �سويا 
من تاريخ:2015/10/7 وحتى ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�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 البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2016/3395 تنفيذ جتاري
�سامن  كفيل  ب�سفته  برجنيان  رئ��وف  علي   -2 �����ص.ذ.م.م  تريز  �سجاد  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
ملديونية �سركة �سجاد تريز �ص.ذ.م.م 3- م�سعود رئوف برجنيان ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
�سركة �سجاد تريز �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران )فرع 

ال�سارقة( وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي  النوع/جتاري  رق����م:2015/1535  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ 
ل�سنة 2016  رق��م:676  الدعوى  2- يف  وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  درهم  وق��دره )1878059.45( 
جتاري كلي ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي رق���م:307/2015 حجز حتفظي جتاري يف حدود 
املبلغ املحكوم به وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2016/704  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- تعمري القاب�سة لال�ستثمار �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/اياد ا�سماعيل مف�سي املحادين وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2015/454 عقاري كلي يوم اخلمي�ص بتاريخ:2016/9/21   

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )290153( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد 

وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
اأبوظبي  يف  ال�سكنية  تعمري  باأبراج   ، ب  رق���م:1910  لل�سقه  العقارية  الوحدة  بيع  عقد  ف�سخ   -2

واملوؤرخ يف:2008/6/22 .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2016/3318 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- نيو �ستايل لتجارة مواد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- رافيندار 
مواد  لتجارة  �ستايل  نيو  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  �سينغ  هارديال  �سينغ 
الغذائية �ص.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  الوطني 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3000490.89( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2016/3168 تنفيذ جتاري
حممد   -2 �����ص.ذ.م.م  ال�سمنتية  لل�سناعات  الفهيم  ���س��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
ومالك   ومدير  القانوين  املمثل  )ب�سفته  الفهيم  عبدالرحيم  علي  ا�سماعيل 
�سركة الفهيم لل�سناعات ال�سمنتية ذ.م.م( جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )96112028.98( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2016/3317 تنفيذ جتاري
ملديونية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها   - ح��م��دان  ح�سناء  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
م��روان �سالح علي حممد حل ب�سفته كفيل  ���ص.ذ.م.م 2-  لل�سياحة  ال�سايل 
و�سامن ملديونية ال�سايل لل�سياحة ���ص.ذ.م.م 3- اليك�ص تور ذ.م.م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري وميثله:حممد عي�سى 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  �سلطان ال�سويدي قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )487223.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2016/3190 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة �سلطان جويال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �سلمان �سلطان 
بن عبدال�سلطان ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة �سلطان جلوبال للتجارة العامة 
�سلطان عبدال�سلطان  جمهويل  ���ص.ذ.م 3- عبدال�سلطان بن حممد علي 4- فرحان 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ص.م.ع  وميثله:حممد عي�سى �سلطان 
ال�سويدي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3297204.18( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2016/3166 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سامل علي �سامل املهريي  جمهول حمل القامة 
عي�سى  وميثله:حممد  املتحد  العربي  التنفيذ/البنك  طالب  ان  مبا 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سويدي قد  �سلطان 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )979616.38( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/3191 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- عبداللطيف كرمي حممد لطيف ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
جمهويل  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�سيدا  �سركة   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�سيدا  �سركة 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ص.م.ع وميثله:حممد عي�سى �سلطان 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سويدي 
املنفذ به وقدره )13511468.55( درهم بالت�سامن وب�سحه وتثبيت احلجز التحفظي 
املحكمة  ف��ان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  رق����م:289/2015 جت��اري اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/3309 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سالينج لتاجري ال�سيارات - موؤ�س�سة فردية 2- حممد 
ملديونية  �سامن  وكفيل  مالك  ب�سفته   - ال�سام�سي  �سليمان  خمي�ص  عبداهلل 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ال�����س��ي��ارات  لتاجري  �سالينج  موؤ�س�سة 
قد  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )1110282.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف الدعوى رقم 2017/118 تنفيذ جتاري
ا�سرف  حممد   -2 ���ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اوتومانز  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
العامة  للتجارة  اوت��وم��ان��ز  ملديونية  و���س��ام��ن  كفيل  ب�سفته   - طفيل  اح��م��د 
�ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )5229652( دره��م اىل 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2017/110 تنفيذ جتاري
كلريز  تقي  �سي  بهروز   -2 ذ.م.م  با�سفيك  ميرتا  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
حمل  جم��ه��ويل  ذ.م.م  با�سفيك  م��ي��رتا  �سركة  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته 
�سلطان  عي�سى  اي��ران وميثله:حممد  ملي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا 
ال�سويدي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1268253.98( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/33 تنفيذ جتاري
ب�سفته  من�سنى  ح�سني  �سعيد   -2 م.م.ح  العاملية  ارم��ن  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
كفيل و�سامن ملديونية ارمن العاملية م.م.ح جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  الرئي�سي(  دبي  )ف��رع  اي��ران  ملي  التنفيذ/بنك 
بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سويدي 
املبلغ املنفذ به وقدره )3279806( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/32 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- رفا قروب م.م.ح 2- ح�سن حميد فايقي نزاد ب�سفته كفيل �سامن 
ملديونية �سركة رفا قروب م.م.ح 3- ات�ص بي ايه للتجارة العامة �ص.ذ.م.م ب�سفتها كفيل 
�سامن ملديونية �سركة رفا قروب م.م.ح 4- جنم الحالم �ص.ذ.م.م ب�سفتها كفيل �سامن 
التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  م.م.ح جمهويل حمل  رفا قروب  �سركة  ملديونية 
ملي ايران وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )702998.58( درهم اىل طالب  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/34 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- بلو �سيب انتريير ديزاين اند ديكور �ص.ذ.م.م 2- منا ترايل كوت�سو 
مينى جاكوب ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بلو �سيب انتريير ديزاين اند ديكور �ص.ذ.م.م 
3- جارون جاكوب ماناتارايل ماناتارايل ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بلو �سيب انتريير 
ديزاين اند ديكور �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  الوطني 
دره��م اىل طالب  وق��دره )453837.03(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/65 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة عهد ال�سادق للتجارة العامة ذ.م.م 2- بر�سن ل�سناعة الرخام م.م.ح 
حممد  اهلل  امر   -3 ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سادق  عهد  �سركة  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفتها 
للهواتف املتحركة وزينة ال�سيارات �ص.ذ.م.م ب�سفتها كفيل �سامن ملديونية �سركة عهد ال�سادق 
للتجارة العامة ذ.م.م 4- ابراهيم ا�سماعيل �سجيعي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة عهد 
ايران  التنفيذ/بنك ملي  ان طالب  القامة مبا  ذ.م.م جمهويل حمل  العامة  للتجارة  ال�سادق 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )774323.64( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2016/492  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- فرهاد اكر كي�ساريان 2- ماندانا منوجهر قديري خرزوقي  جمهويل حمل 

القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/235 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/12   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي ال�سادر يف الدعوى رقم:1294 ل�سنة 2011 

عقاري كلي وت�سليم العقار مو�سوع الدعوى .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/466  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- خدرا حممد ح�سن ح�سني  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/241 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/26   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )36860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
الدعوى  مو�سوع  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  )اتفاقية  ال��دع��وى  مو�سوع  البيع  عقد  ف�سخ   -2

ومالحقها( وبرد حيازة العقار مو�سع ذلك العقد للمدعية .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/468  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/�سركة  اىل املنفذ �سده/1- جيان مارك احلكيم  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/238 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/12   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )36860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي يف الدعوى رقم:935 ل�سنة 2011 عقاري كلي 

وت�سليم العقار مو�سوع التفاقية للمدعية خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

      يف الدعوى رقم 2016/474  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- برا�ساد نيماجادا  نيماجادا  �ساتيانارايانا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/209 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/12   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ عقد البيع )اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة:2008/6/9( ورد حيازة العقار 

)م�سروع ذا فيال( الكائنة على قطعة الر�ص رقم:519 مبنطقة ال�سفا/5 امارة دبي .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/475  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اوجيلفي   كولني  ال�ستاير  ويليام  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/233 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/20   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
الفيال  حيازة  ورد  ومالحقها(  امل���وؤرخ���ة:2008/2/26  اجله  تاجري  )اتفاقية  البيع  عقد  بف�سخ   -2
رقم:456 للمدعية املقامة على قطعة الر�ص رقم:3431 مبنطقة تالل المارات الثالثة امارة دبي .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/478  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- غزال حممد علي ثابت نيا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/253 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/12   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )36860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي يف الدعوى رقم:900 لن�سة 2011 عقاري كلي 

والزام املدعي عليها بت�سليم العقار مو�سوع التفاقية خاليا من ال�سواغل ورد حيازته للمدعية .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/486  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/�سركة  ان طالب  القامة مبا  كو�ستادين بيرتوف  جمهول حمل  املنفذ �سده/1-  اىل 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/202 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/20   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ورد  املوؤرخة يف:2008/10/26 ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  البيع  ف�سخ عقد   -2
حيازة الوحده العقارية رقم دي جيب ي 069 ام اي دي يف 402 الكائنة على قطعة ار�ص رقم:4829 

مبنطقة جبل علي دبي اىل املدعية .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/477  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/�سركة  اىل املنفذ �سده/1- جيان مارك احلكيم  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/236 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/20   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )36860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد بيع ال�سقة ال�سكنية رقم:111 ببناية 71 دي�سكفري جاردنز - امارة دبي املوؤرخ:2007/8/15 

حمل التداعي يف الدعوى الراهنة .
3- بالزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل

 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/467  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- جادي اخلليل 2- غاده المري ح�سن الطر�ص  جمهويل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/234 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/22   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ العقد مو�سوع الدعوى وبالزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي 

للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8719  عمايل جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  ال��رك��ات  1-مناهل   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي / �ساره مابيل كانو روم��ا  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB165670304AE/2016 وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
لذا  القا�سي  8.30 �ص مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/3/7  الثالثاء  يوم  لها جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/432  عمايل جزئي

�ص.ذ.م.م  فنية  اعمال  هونق  زون��ق جانق  زان��ق  1-�سني   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  احمد  عمر  مرت  /عابدين  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
 5590( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1500 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف. رقم 
ال�سكوى MB167847035AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2017/2/22 ال�ساعة 8.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8528  عمايل جزئي

ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ع��ل��ي��ه / 1-ه��ي��م��ا���س��ك��و  امل���دع���ي  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /حم��م��د ع��امل فقري قا�سم فقري ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16675 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  MB167682084AE/2016  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/2/22
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/523  عمايل جزئي

حمل  جمهول  م.د.م.�����ص  كوم�سريف  1-برولوجيك�ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عرفان جوماين حممد بجل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )92180 درهم( 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  عودة  وتذكرة 
�ص   8.30 ال�ساعة   2017/3/2 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/92  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- كاينيتك�ص كونرتاكتينغ - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فرقان يو�سف حممد يو�سف  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9734.66( وق��دره  به 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

      يف الدعوى رقم 2016/4333  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  ���ص   - لوجي�ستك�ص  ليدر جيت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  توما�ص   كوتي  التنفيذ/ماري  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )86021.80(  به 
بال�سافة اىل مبلغ )6223( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/246  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اجل��ذور الذهبيه خلدمات تنظيف املباين - �ص ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد كوثر عامل عبدالرب  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7947.7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8653  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مقبل حمد خلدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي / توقري علي جميل اح��م��د   مب��ا ان 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6428( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB166234150AE وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8721  عمايل جزئي

القامة  �����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  الفنية  للخدمات  1-ح��ب��ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي / �سو�ساي �ستفن�سون  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   31900( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB166230751AE/2016 وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch.1.A.5 لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/70 تنفيذ جتاري
حافظ  في�سل  حممد   -2 ����ص.ذ.م.م  للتجارة  ان�سوبيت  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
للتجارة  ان�سوبيت  ملديونية  و�سامن  وكفيل  �سريك  ب�سفته  ج��ي��الين  حممد 
���ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد 
درهم   )1385745.15( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/74 تنفيذ جتاري
ان  الق��ام��ة مب��ا  ايران�سى  جمهول حم��ل  ���س��ده/1- علي  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله:حممد عي�سى �سلطان 
ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  املنفذ به وقدره )613861.90( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/27 تنفيذ جتاري
جمهول  حممد   عبدالرزاق  ح�سن  عبدالرزاق  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �ص.م.ع 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)970632.28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/6167  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للخدمات  تيكنولوجيز  جورا�سيك  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2016/12/29 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/جو�سيف بالراج بالراج  بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
الف وثالثمائة وواحد درهم( وتذكرة  للمدعي مبلغ )77.31 درهم( )�سبعة �سبعون 
ل��دى �ساحب عمل  بالعمل  التحق  يكن قد  م��امل  نقدا  او مقابلها  ع��ودة ملوطنه عينا 
ما  ن�سيبه منها ورف�ست  املدعي من  واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �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 البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8031  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-غالم يا�سني وحممد نا�سر لتجارة ال�سماك ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/نزير احمد احمد بخ�ص قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/2/8 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري بتوجيه اليمني احلا�سمة اىل مدير املدعي عليها ليحلفها 
بال�سيغة التية:)اق�سم باهلل العظيم ان املدعي مل يقم ب�سداد مبلغ )10.000( درهم 
اليمني  حللف  وح���ددت  �سهيد(  اق��ول  م��ا  على  واهلل  ال��دول��ة  يف  اقامته  نفقات  مقابل 
ب��اع��الن املدعي  امل��دع��ي  امل�����س��روف��ات وك��ل��ف��ت  ج���ل�������س���ة:2017/2/20 واب��ق��ت الف�سل يف 
الثنني  يوم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، الن�سر  بطريق  احلكم  هذا  مبنطوق  عليها 

.  ch1.A.5:املوافق:2017/2/20 ال�ساعة:8:30 �ص يف القاعة
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8491  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سوراج �ساوند & ليت لتاجري اللكرتونيات �ص.ذ.م.م 
�سيفادا�سان  كيزهاكريا  /برا�سانت  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د  ك��ي��زه��اك��ريا 
عمالية وقدرها )31001 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت    MB167041697AE ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف. 
لذا   ch1.A.2:يوم الحد املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/487  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- حم�سن ح�سن ياوري  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/219 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:2016/6/22   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )36860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ التفاقية مو�سوع الدعوى ورد حيازة الوحده العقارية حمل التداعي .

 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/473  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- جو�ستني اوليفر هال 2- فا�سيليكى هال  جمهويل حمل القامة

 مبا ان طالب التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة 
 وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/261 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/7/17   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
الدعوى  يف  التداعي  حمل  الوحدة  ب�سان  عليه  واملدعي  املدعية  بني  امل��رم  البيع  عقد  ف�سخ   -2

الراهنة وبالزام املدعي عليهما برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/674  ا�ستئناف جتاري    
���س��ان��دي��ب ج��ه��ون ج��ه��ون وال  جمهول  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-  اىل 
ا�ستاأنف  قد  ���ص.م.ع  امل�سرق  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
ب��ال��دع��وى رق���م 2015/353 جت���اري كلي  ال�����س��ادر  ال���ق���رار/ احل��ك��م 
ب����ت����اري����خ:2016/5/9 وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ه ي���وم ال���ث���الث���اء  املوافق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/2/28
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/674  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- امالي للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك امل�سرق �ص.م.ع وميثله:عبا�ص 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى  املالكي قد  م�ستت فندي 
بتاريخ:2016/5/9 وحددت لها جل�سه  رقم 2015/353 جتاري كلي 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/2/28  الثالثاء   يوم 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

      يف الدعوى رقم 2016/2763 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة روب��ا���س��ت ل��ل��م��ق��اولت �������ص.ذ.م.م  جمهول 
ال�سناعية  ل�سناعة  بي�سه  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اجلديد �ص.ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2093765(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                     يف  الدعوى 2016/143  نزاع تعيني خربة عقاري
اىل املتنازع �سده / 1-امنيات بروبرتيز ناين ليمتد ���ص.ذ.م.م جمهول 
ح�سن  �سالح  وميثله:   زوبكوفا  يوليا   / املتنازع  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  مبا�سري   حممد 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�س�ص  خبري 
ال�ساعة     2017/2/13 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  امل�سلح   مبكتب  ���ص   8.30
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
                    يف  الدعوى 2016/191  احوال نف�س غري م�سلمني

ان  القامة مبا  ليان هيث  جمهول حمل  تامارا   -1  / املدعي عليه  اىل 
ابراهيم  ا�سماعيل  ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي  برياك�سبيار  م��اي��ك��ل  كيفني  امل��دع��ي/ 
ال��دع��وى ومو�سوعها دع��وى ط��الق لل�سرر.  اأق���ام عليك  ق��د  اجل��رم��ن  
وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2016/12/26   ال�ساعة 9.30 �ص 
بالقاعة رقم )3( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
    يف  الدعوى 2016/2432  ا�سكالت عقاري

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2014/581 عقاري لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:�سهرام حممد تقي خم�سة

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 حممود ر�سا عزيز اله عزيزي تر�سيزي
 جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2017/2/19 ال�����س��اع��ة:11:00 �ص 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
     اإعادة  اإعالن �سحيفة التما�س  

                 يف  الدعوى 2016/7  التما�س اعادة نظر مدين
اىل امللتم�ص �سده / 1- خليفة بن را�سد بن �سام�ص بن حممد املعمري  جمهول 
حمل القامة مبا ان امللتم�ص/ بدر بن هالل بن را�سد الذهلي ب�سفته الويل 
دروي�ص  غ���الم  وميثله:حميد  ال��ذه��ل��ي  ه���الل  ب���در  للقا�سر/عنود  ال�����س��رع��ي 
اع��اله وحددت  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام عليكم  امللتم�ص  ب��ان  اب��راه��ي��م  نعلنكم 
ال�����س��اع��ة:08:30 �ص  امل�����واف�����ق:2017/2/20  الث��ن��ني  ي���وم  ل��ه��ا ملحكمة جل�سة 
لكم  بانه  ونخطركم  ح�سورها  عليكم  يتوجب  والتي   ch2.D.17:بالقاعة
احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1584  مدين جزئي

ابنه  ع��ل��ى  الطبيعي  ال����وايل  )ب�سفته  ���س��ق��وي  ب��ن  ���س��امل  عي�سى  ���س��امل   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
نابي�سا  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سقوي(  بن  �سامل  عي�سى  �سامل  القا�سر/عي�سى 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوكر  املتويف/عبدالب�سري  وال��دة  ب�سفتها   - بوكر 
الفائدة %9  ال�سرعية للمدعني مع  الدية  املدعي عليها مببلغ وق��دره )200.000 دره��م(  بالزام 
�سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد ومبلغ وقدره )250.000( درهم كتعوي�ص 
مع  للتحقيق  احالة  واحتياطيا  النهائي  احلكم  �سريورة  تاريخ  من   %9 والفائدة  ال�سرار  عن 
الزامها بامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/2/22 ال�ساعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- لينك & جيف لتجارة الثاث ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها دعوى  اأق��ام عليك  قد  م��رادوي��ج  هاتي�ص  �سيان  امل��دع��ي/  ان  مبا 
مطالبة مببلغ )159.600( )مائة وت�سعة وخم�سون الف و�ستمائة درهم( وذلك عبارة 
عن الرواتب املتاأخرة مع مكافاة نهاية اخلدمة مع الفائدة القانونية بواقع 9% املرتتبة 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  وال���زام  ال�سداد  مت��ام  اىل  املطالبة  وق��ت  من  عليه 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/2/26 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    .
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/452  مدين كلي
ان  للنقليات جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ف��وج��ي لن��د  امل��دع��ي عليه / 1- �سركة  اىل 
املدعي/ ديل دي�سرتببيو�سن اي ان تي املنطقة احلرة وميثله:احمد مهدي فهد بادي 
العتيبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)597.007 درهم( والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب .  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة   2017/2/14
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/818  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فاتن بنت حممد توفيق الر�ساع  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ احمد زكريا حممود احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
ب�سحة وثبوت احلجز التحفظي رقم:2015/41 مدين والزام املدعي عليها بت�سليم 
لها  املحاماة وحددت  اتعاب  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  الدعوى  ال�سيارة مو�سوع 
 Ch 2.D.18 جل�سة يوم  الثنني املوافق  2017/2/13   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1978  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ا�سرف حممد ال�سيد عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا ان 
جونفانرتاي  ال�سيد/بهويندراكومار  وميثلها   - ومكتبتها  املمتازة  املطبعة  املدعي/ 
دي�ساي - هندي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )91.611( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
يوم   جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2017/2/26    الحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2032  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1- خالد بن مر بن حلوا  جمهول حمل  اىل 
املدعي/ روزي خان �ساكال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )17700( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة يوم  
لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2017/2/26    الح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/103  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سيد فرهاد لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م 2- �سيد فرهاد �سيد يحيى 
ايران   ���س��ادرات  بنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  �سيا هد�ست  جمهويل حم��ل  مو�سوى 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  القا�سم  حممد  احمد  حممد  ابراهيم  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )156.410.04 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  2017/2/20  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/109  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- وورلد اأوف ترافل �ص.م.ح جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/10/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/مغامرات فريق العربية 
املدعي  بالن�سبة اىل  الدعوى  ثانيا:رف�ص   ، اول:بقبول الدخ��ال �سكال  ���ص.ذ.م.م  لل�سياحة وال�سفر 
عليها وورل���د اوف ت��راف��ل ذ.م.م ف��رع دب��ي ، ث��ال��ث��ا:ويف مو�سوع ال��دع��وى والدخ���ال ب��ال��زام اخل�سم 
دره��م )مائة  وق��دره )180.515(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  ����ص.م.ح(  ترافل  اوف   املدخل )وورل���د 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة  وثمانون وخم�سمائة وخم�سة ع�سر درهم( والفائدة 
الق�سائية احلا�سلة يف:2016/12/5 وحتى ال�سداد التام ف�سال عن م�ساريف الدعوى والدخال مبلغ 
. حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ص  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  خم�سمائة 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �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 البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/176  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  لورليني اريول جارانا 2- ماريان انيول توتو  جمهويل 
عليك  اأق��ام  قد  اتيجوي    ت�سوكوومكا  �سيمون  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى ومو�سوعها دعوىف�سخ عقد �سراكة  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة     2017/2/15 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1173  جتاري كلي
زاده  ا�سغر علي كواهى �سرياز 2- عبا�ص م��ريزا على تقى  املدعي عليه / 1-علي  اىل 
حممد  وميثله:ابراهيم  اي��ران  ���س��ادرات  املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
احمد حممد القا�سم مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2016/12/26 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
املحكمة ح�سوريا لالوىل والثاين واخلام�ص ومبثابة احل�سوري للباقني وقبل الف�سل 
يف الطعن بالتزوير واملو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ص �ساحب الدور باجلدول 
وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة واعالنكما بان اخلبري املعني 
بالدعوى قد با�سر املامورية واودع تقريره مبلف الدعوى ، وحددت لها املحكمة جل�سة 

.  ch2.E.21:يوم الثنني املوافق:2017/2/13 ال�ساعة:09:30 �ص يف القاعة
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/154  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- رويا�ست للمقاولت دبي �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �ستار وود لل�سناعات �ص.ذ.م.م وميثله : احمد مهري خمي�ص عبيد بن م�سحار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بامل�سادقه على احلكم ال�سادر يف التحكيم 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  ب��ت��اري��خ:2016/8/21  ال�سادر 
الربعاء املوافق 2017/2/15 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ادارة  من  حمالة  الدعوى  ب��ان  علما  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/152  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- روبا�ست للمقاولت دبي �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �ستار وود لل�سناعات �ص.ذ.م.م وميثله : احمد مهري خمي�ص عبيد بن م�سحار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بامل�سادقه على احلكم ال�سادر يف التحكيم 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  ب��ت��اري��خ:2016/8/18  ال�سادر 
الربعاء املوافق 2017/2/15 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ادارة  من  حمالة  الدعوى  ب��ان  علما  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/23  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد العلمي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / لويدز 
اأق��ام عليك الدعوى  تي ا�ص بي بنك بي ال �سي وميثله : �سمري حليم كنعان  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  والفائدة   )5741849( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
والتعاب وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/2/15   ال�ساعة 11.00 �ص 
بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/751  عقاري كلي

اك�سون  العقد  ح�سب  زون  �سيف  ����ص.م.ح  ديفيلومبنت  1-اك�����س��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ديفيلومينت م.م.ح ح�سب الرخ�سة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / اأ�سغر ر�سا 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  : روك��ز ج��ورج حبيقه  قد  عندليب وميثله 
�سبيل  على  عليهم  املدعي  وال��زام  امل��وؤرخ��ة:2008/2/16  وال�سراء  البيع  اتفاقية  بف�سخ 
مع  املدعي  اىل  دره��م   )577.904( وق��دره  مبلغ  ب��رد  بينهم  فيما  والتكافل  الت�سامن 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  القانونية  الفائدة 
كفالة وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20   ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
، ويف  اأيام على الأقل  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/750  عقاري كلي

اك�سون  العقد  ح�سب  زون  �سيف  �����ص.م.ح  ديفيلومبنت  1-اك�����س��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ار�سالن   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  الرخ�سة  ح�سب  م.م.ح  ديفيلومينت 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  علي ا�سغر نا�سري وميثله : روكز جورج حبيقه  قد 
املدعي عليهم على  وال��زام  امل��وؤرخ��ة:2008/2/14  البيع وال�سراء  اتفاقية  املطالبة بف�سخ 
�سبيل الت�سامن والتكافل فيما بينهم برد مبلغ وقدره )514.998.8( درهم مع الفائدة 
القانونية والر�سوم وامل�ساريف والتعاب و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت 
  Ch 1.B.8 : لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20   ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/133  عقاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه ال ام للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
بالزهى اناند كومار ك �سريدهاران ناير  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )67780( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/21   ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch 1.B.8  :
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/768  عقاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��ع��ي��د اوم��ال��زادي��ه جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /  
جمموعة املدار �ص.�ص.و وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي  قد اأقام عليك 
 )D4 /8/A/807(:الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد بيع و�سراء الوحدة رقم
)مائتان  دره���م   )250.000( وق���دره  مببلغ  بالحتفاظ  املدعيتان  باحقية  والق�ساء 
وخم�سون الف دره��م( من ا�سل املبالغ امل�سددة من قبل املدعي عليه وال��ذي ميثل ما 
ن�سبته 40% من ثمن �سراء الوحدة العقارية والر�سوم وامل�ساريف والتعاب وحددت لها 
  Ch 1.B.8 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20   ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة : 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/490  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- ت�سز فاي لوي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة متويل 

�ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/252 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:2016/6/22   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )26860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ عقد البيع املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي يف الدعوى رق��م:936/2011 عقاري كلي 

والزام املدعي عليه )ت�سز فاي لوي( برد الوحدة العقارية للمدعي .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/476  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/�سركة  املنفذ �سده/1- ماثيو مي�سال جبور  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/38 عقاري جزئي يوم الثالثاء بتاريخ:2016/6/28   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )22020(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ التفاقية املرمة بني املدعية واملدعى عليه ب�سان الوحده حمل التداعي يف الدعوى 

الراهنه والزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/497  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- حم�سن ح�سن ياوري  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/32 عقاري جزئي يوم الثالثاء بتاريخ:2016/6/28   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )26349(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد البيع بني املدعية واملدعي عليه ب�سان حمل التداعي يف الدعوى الراهنة والزام 

املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/523  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- حم�سن ح�سن ياوري  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 

متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/33 عقاري كلي يوم الثالثاء بتاريخ:2016/6/28   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )26349(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ التفاقية املرمة بني املدعية واملدعي عليه ب�سان الوحدة حمل التداعي يف الدعوى 

الراهنة والزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/469  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- دينا جميل حمدي ا�سالن  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/242 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/20   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )36860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد البيع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخه:2008/6/11 ومالحقها ورد حيازة 
الوحدة العقارية رقم:1906 الكائنة على قطعة الر�ص رقم:62 مبنطقة الثنيه اخلام�سه امارة 
دبي اىل املدعية .  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

      يف الدعوى رقم 2016/488  تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  بان�سويا   جيوجي  بان�سويا  دانيل   -2 ال�سل�ص  عزيز  ايلي  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي 
رق���م:2009/239 عقاري كلي يوم الثنني  الدعوى  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم  املو�سى احلمادي 
بتاريخ:2016/6/25   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )46860( 
درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
دبي  مدينة  منطقة  رق���م:979  الر����ص  قطعة  على  الكائنة  رق���م:25  الفيال  بيع  عقد  ف�سخ   -2
الريا�سية و املوؤرخه يف:2008/6/12 مو�سوع الدعوى ورد حيازة الوحده حمل التداعي للمدعية 

خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2487  جتاري جزئي              

القامة  حمل  جمهول  عبداهلل  حممد  علي  1-حممد   / املدخل  اخل�سم  اىل 
مبا ان املدعي/ و�سام بن ال�ساديل ال�سوي�سي وميثله : حممد علي حممد علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم   الدهبا�سي  قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   405050 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  مت�سامنني 
ال��دع��وى وحتى  ت�سجيل  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/349  مدين كلي                 

اىل اخل�سم املدخل / 1-مطعم البيت البغدادي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة رويال اآند �سن الالين�ص للتاأمني )ال�سرق الو�سط( املحدودة - 
�ص م ب - فرع دبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   2.655.989( وقدره  مببلغ  عليه 
ال��ت��ام    وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  النهائي  وحتى  والفائدة 12% من احلكم 
 Ch2.E.21 يوم الثالثاء  املوافق  2017/2/14  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2939  جتاري جزئي              

بهائي   يعقوب  ال��ق��ادر  عبد   -2 البناء   م��واد  لتجارة  1-ال���درة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ب��ي يف وميثله :  امل��دع��ي/ �سانت ج��وب��ان ابريزيفز  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما  مببلغ وقدره )142638.5 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/2/21   ال�ساعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل )علما بان  مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/68  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-فريوز خان حممد �سليم خان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة ال�سرق الو�سط لو�ساطة التاأمني وميثله : روؤيا عبد اهلل حممد 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�سي   
مببلغ وقدره )49.266 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9 
% من تاريخ ال�ستحقاق رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام    وحددت لها جل�سة 
 Ch1.B.10 يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/14  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1966  جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-هو�ص كونتي�سنا ميدل اي�ست - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة طائر الواحة للنقل بال�ساحنات الثقيلة - ذ م م وميثله : �سوق 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكثريي    ب��در   حم�سن 
عليه مببلغ وقدره )883239 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  والفائدة  12% من �سبتمر 
لها  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  2015    وحتى 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 9.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1853  مدين  جزئي              

 - التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال  �سركة   -1  / امل��دخ��ل  اخل�سم  اىل 
م   م  ذ   - اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار  �سركة   -2  / املدخل  ، اخل�سم  م    م  ذ 
الفتاح   قد  امل��دع��ي/ منى فخري احمد عبد  ان  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   383000(
بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة يوم 
الحد  املوافق  2017/2/1  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1965  جتاري  كلي               

اىل املدعي عليه / 1- اميريت�ص بيتون ردي مك�ص - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ طائر الواحة للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ص ذ م م وميثله : �سوق حم�سن 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  املو�سوع : دعوى مطالبة مببلغ  بدر الكثريي   قد 
784844 درهم )�سبعمائة واربعة وثمانون الف وثمامنائة واربعة واربعون درهم ( مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من اغ�سط�ص 2009 وحتى تاريخ متام ال�سداد.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2063  مدين  جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-عبد اهلل �سيف علي �سيف ال�سام�سي  جمهول حمل القامة مبا 
 : وميثله   - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  العوي�ص  اهلل  عبد  مكتب  امل��دع��ي/  ان 
عبداهلل رحمة عبد اهلل نا�سر العوي�ص وميثله : عبداهلل رحمة عبد اهلل نا�سر العوي�ص 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)15.719 درهم( )خم�سة ع�سرة الف و�سبعمائة وت�سعة ع�سر درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
و اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة     2017/2/14 املوافق   الثالثاء    يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1732  جتاري كلي                     
اىل املدعي عليه / 1-درمي�ص تيم للت�سميم الداخلي - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اوه جي ا�ص تريدينغ �ص م ح وميثله : حممود ح�سني علي احمد   قد 
املدعي عليهما مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  ال��دع��وى   واخ��ر ومو�سوعها   اأق��ام عليك 
)185.810 درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد الفعلي ومببلغ 
الفائتة على  املادية واملعنوية والرب��اح  وقدره )500.000 درهم( كتعوي�ص عن ال�سرار 
املدعية والفائدة القانونية 12% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وبالر�سوم وامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم  الثنني   املوافق  2017/2/13   ال�ساعة 
9.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/8497  عمايل جزئي                    

اىل املدعى عليه/1- �سويفك�ص تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م   جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  امل��دع��ي/زي��ن مو�سى مهدي مو�سى   قد  اأن  الق��ام��ة مبا 
وتذكرة  دره��م(   135156( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع���وده مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف    وح���ددت لها جل�سة يوم 
  Ch1.A.2 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �سباحا   املوافق 2017/2/23    اخلمي�ص  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/479  تنفيذ عقاري   
املنفذ ���س��ده/1- ط��ارق مو�سى حممد حممد زي��دان جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان طالب  اىل 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/208 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/20   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )26860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ورد  املوؤرخه يف:2006/6/25 ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  البيع  عقد  ف�سخ   -2
املغربي باملدينة  الكائنة على قطعة الر�ص رقم 141 باحلي  العقارية رق��م:107  حيازة الوحده 

العاملية - امارة دبي اىل املدعية .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/683  عقاري

اىل املحكوم عليه/1- مهدي ح�سني امر اللهي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2017/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/نور بنك - حاليا - بنك نور ال�سالمي 
�ص.م.ع �سابقا بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى )الجارة املنتهية بالتمليك( 
ومالحقه عن الوحدة رقم:1003 )اجزيجتيف تاور م ا�سم املبنى:وي�ست هايت�ص 1 - املبنى رقم:8 - الر�ص 
رقم:11 - الطابق رقم:10 - مبنطقة اخلليج التجاري امارة دبي ، و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار 
املودع  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  طبقا  عليه  املدعي  ل�سالح  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل 
لدى الدائرة وعن وحدة التداعي والواردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والمالك 
و�سطب اي قيد يخ�ص الجارة باأي جهة كانت والزام املدعي برد حيازة العقار للمدعي كما الزمته بالر�سوم 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �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 البتدائية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

      يف الدعوى رقم 2016/489  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- خديجة اآدم 2- حممد ابراهيم اآدم  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/201 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2016/6/20   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ عقد بيع الفيال رقم:7 نوع:14 الكائنة على قطعة الر�ص رقم:56 منطقة وادي ال�سفا 

- امارة دبي املوؤرخ:2008/7/22 مو�سوع الدعوى .
3- الزام املدعي عليهما برد حيازة الوحده حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل.

 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/489  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- جوهن ويليام برادي 2- ربيكا برادي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/240 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:2016/6/22   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ العقد مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحده العقاريه حمل التداعي 

للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�سواغل .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/480  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ ���س��ده/1- ج��وزي��ف ع��زي��ز ع��ب��دامل��الك ب�����س��اده  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/195 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/26   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
العقارية حمل  ال��وح��دة  ح��ي��ازة  ب��رد  امل��دع��ي عليه  وال���زام  ال��دع��وى  التفاقية مو�سوع  ف�سخ   -2

التداعي للمدعية .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/471  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سينيزا  ايفاجنيلي�ستا  اورورا  ماريا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 

التنفيذ/�سركة متويل �ص.م.ع �سركة م�ساهمة عامة ، وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/231 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/22   
وت�سليمه اىل  درهم  وق��دره )46860(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- ف�سخ العقد مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليها برد حيازة الوحدة العقارية حمل التداعي 

للمدعية .
 وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00168/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07206/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده: دجاج دال�ص -   جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: هاربور للو�ساطة العقارية    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- وما ي�ستجد بعدها من بدل ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة ، وبالزام 
امل�ستاأجرة كذلك بان تقدم للموؤجرة ما يفيد براءة ذمتها من م�ستحقات املياه والكهرباء 

والتريد 
2- ويف مو�سوع الدعوى املتقابلة بالزام امل�ستاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية 

من �سواغلها للموؤجرة 
وخم�سة  مائة   135835 وق���دره  مبلغ  للموؤجرة  ت���وؤدي  ب��ان  اي�سا  امل�ستاأجر  وب��ال��زام   -3
من  الفرتة  عن  اليجار  ب��دل  قيمة  درهما  وثالثني  وخم�سة  وثمامنائة  ال��ف  وثالثون 

2016/3/23 وحتى 2016/9/21   
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00629/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06254/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده: كنت انرتنا�سيونال للتجارة العامة -�ص  ذ م م  جمهول حمل القامة  
حيث تقدم طالب التنفيذ: ح�سني /عبد الرحمن / زينب/عائ�سة ابناء/ عبد الرحيم 

ح�سني بال�سالح   -  ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ اجمايل وقدر )43355 درهم( قيمة 
اليجار للفرتة من 2016/4/23 وحتى تاريخ قيد الدعوى يف 2016/8/29 وما ي�ستجد 

حتى الخالء الفعلي 
2- الزام املدعي عليها باخالء املاجور وت�سليمه للمدعني خايل من ال�سواغل

3- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ اجمايل وقدر )43355 درهم( قيمة 
الجرة للفرتة من 2016/4/23 وحتى تاريخ قيد الدعوى يف 2016/8/29 وما ي�ستجد  

حتى الخالء الفعلي
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.   

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/00166/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06177/2016  جتاري 

اىل املنفذ �سده:  مركز تامي بال�ص لالعمال وعنوانه : دبي - منطقة بور �سعيد - بناية 
ا�سيكو ، الطابق الثامن  - مكتب 202 - ار�ص رقم 383 

مبا ان طالب التنفيذ : �سركة ا�سيكو اخلليجية العقارية �ص ذ م م - فرع دبي - وعنوانه : 
دبي ، منطقة بور �سعيد ، بناية ا�سيكو ، الطابق الثامن ، مكتب 803 ، ار�ص رقم 383  

قد حت�سل على احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06177/2016 جتاري ايجارات ، فقد 
تقدم طالب التنفيذ بهذه الالئحة لتنفيذ ما ورد يف منطوق احلكم  

ومن ثم فقد تقدم طالب التنفيذ بطلب يلتم�ص فيه : 
1- مطالبة مالية - الزام بقيمة ايجارية 316.680.00 درهم. 

2- مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى
وفقا للحكم والالئحة التنفيذية املرفقة بهذا الإخطار. 

لذلك ، فانكم مكلفون بتنفيذ منطوق احلكم من تاريخ ت�سلمكم هذا الخطار ، ويف حال 
امتناعكم عن التنفيذ خالل 15 يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا العالن �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سبة بحقكم وفقا لطلبات طالب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اعالن ح�سور م�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  رقم 874 ل�سنة 2016      

اىل امل�ستانف �سده : اوت�سو لتنظيم احلفالت 
مبا اأن امل�ستانف  : �سوكه عوائد للتجارة العامة - ذ م م 

قد اأقام �سدكم ال�سئناف  رقم 874 ل�سنة 2016 ايجارات امام املركز بطلب بالتايل : 
اخ����الء ال��ع��ق��ار + ال����زام امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده��ا ب�����س��داد ال��ق��ي��م��ة الي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من 
2015/12/25 وحتى 2016/12/24 بقيمة 135.200 درهم بال�سافة اىل مبلغ 27.040 
العقارية - وما ي�ستجد من قيمة  �سدادها للمالك / موؤ�س�سة دبي  درهم )20% يتم 
ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي  للماجور مع الفائدة القانونية بواقع 9% من 
الدعوى  م�ساريف  ر�سوم  كتعوي�ص  درهم  الف   40 ومبلغ  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 

ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.   
الثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
الثانية(  )ال�ستئنافية  الق�سائية  اللجنة  ام��ام   3.30 ال�ساعة    2017/2/14 املوافق 
واملنعقدة مبقر املركز بدائرة الرا�سي والمالك ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�سر فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/16  ايجارات 
املنظورة امام الدائرة الق�سائية البتدائية اللجنة الثامنة  

اىل املحكوم عليه :1- عيدارو�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م 
2- حممد يو�سف ابراهيم عيدارو�ص 

يف   2017/1/30 بجل�ستها  حكمت  باملركز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعاله  

ل�سالح / ميثاء علي عبداهلل العوي�ص - ممثله : �سركة �سنتميرت كيوب  للعقارات 
- الزام املدعي عليهما باخالء املاجور و�سداد امل�ستحقات اليجارية بالت�سامن بقيمة 
33660 درهم للفرتة من 2016/8/1 ولغاية 2016/11/30 مع ما ي�ستجد حتى الخالء 
مع الزامهما بغرامة ال�سيكات املرجتعة بقيمة 2000 درهم وتقدمي براءة الذمة من املاء 

والكهرباء والر�سوم وامل�ساريف. 
ال مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  وملا كان هذا احلكم قد �سدر 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة الثامنة بالدائرة البتدائية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02083092016  ايجارات 
العامة - �ص  :  اي بي جي انرتنا�سيونال للتجارة  اىل املحكوم عليه 
ال�سابعة بجل�سة  اللجنة الإبتدائية  ذ م م  )امل�ستاأجرة(   نعلمكم بان 

2017/1/31 �سدر حكمها  
ل�سالح / الرتو اميليو �سالومي داهبورا   

بوكالة املحامي / نا�سر مال اهلل   حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية للمدعي 

- الزام املدعي عليها بامل�سروفات. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
، فهو قابل  ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري  را�سد 
لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00809/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �سالح عبد اهلل حممد علي 
 مبا اأن املدعي : خالد عبد الرحيم احمد العطار   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00809/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/13 
اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   20000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/1/23 وحتى 

بال�سداد او الإخالء يف 2016/12/14 بالن�سر    
م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة - ان���ه ت��ر���س��د ب��ذم��ة امل��دع��ى ع��ل��ي��ه م��ب��ل��غ  كقيمة اي��ج��اري��ة ل��ل��ف��رتة من 
الخالء  او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع   2017/1/23 وحتى    2016/11/13
يف 216/12/14 بالن�سر ، مع الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ 

الخالء التام  .
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/2/14  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00397/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : كويك للطباعة والهدايا - �ص ذم م 
مبا اأن املدعي : حممد �سالح الزرعوين وحممد �سالح الزرعوين للعقارات   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00397/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد كافة املتاأخرات اليجارية من قيمة اليجار حتى 

تاريخ الخالء الفعلي. 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/9/15 
وحتى 2016/12/14 فرت�سد بذمته مبلغ 28.200 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او الإخالء يف 2016/12/26    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/9/15 

وحتى 2016/12/14 ورغم اخطاره يف 6201/10/26 ميتنع عن ال�سداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/2/12 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00703/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : لوردي ملواد البناء - �ص ذ م م  
 مبا اأن املدعي : موؤ�س�سة ديرة اورينت العقارية    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00703/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�سافة اىل ما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/10/12 وحتى 
يف  اخطاره  ورغ��م  دره��م   95208 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/1/19 يف  الدعوى  ت�سجيل  تاريخ 

2016/9/22 واعالنه ن�سرا يف 2016/10/30 ال انه ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 95208 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
  2016/9/22 يف  اخ��ط��اره  ورغ��م   2017/1/19 يف  ال��دع��وى  ت�سجيل  تاريخ  وحتى   2015/10/12

واعالنه ن�سرا يف 2016/10/30 ال انه ميتنع عن ال�سداد
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/2/13 املوافق  الثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثانية(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00515/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : اني�ص �سادا�سيفان بيالي نارايانا�سادا�سيفان  

 مبا اأن املدعي : الرمل البي�ص لدارة العقارات - �ص ذ م م    
بطلب  املركز  ام��ام  ايجارات  /�سكني    02/00515/2017 الدعوى  �سدكم  اأق��ام  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ 2 كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد قيمة خمالفة تراخي�ص للعدد الزائد 

عن امل�سموح به 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 
بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/2/14
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 02002072017 - جتاري - ايجارات  
املنظورة امام الدائرة الق�سائية البتدائية اللجنة الثالثة 
طالب العالن : �سركة باحل�سا الدولية - ذ م م - موؤجرة 

عنوانها : دبي - هور العنز �سرق - ابوهيل - بناية باحل�سا - �ص ب : 1286 هاتف رقم 
 042456830 :

املطلوب اعالنه : بروغري�ص لينك�ص للتجارة العامة - ذ م م - م�ستاأجر 
العنوان : هور العنز �سرق - ابوهيل - بناية باحل�سا 1- �سقة رقم  107- 0505752282 
منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري على املدعي عليه بتاريخ 2017/1/29 

بالتي : 
- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل 

- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية بدل اليجار عن الفرتة املطالب بها مببلغ 
31667 درهم اعتبارا من 2016/8/1 وحتى تاريخ 2016/12/31 وما ي�ستجد من بدل 

ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع بدل ايجار �سنوي مقداره 76000 
- الزام املدعي عليه بت�سليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

- الزام املدعي عليه مب�سروفات الدعوى. 
اأمني ال�سر       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
  اإعادة   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00635/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : لت�سي �ستار ل�سيانة املباين وخدمات التنظيف - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �ص م خ - فرع دبي   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00635/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  مطالبة املدعي عليه بقيمة �سيك رقم 10 م�سحوب على ابوظبي 
 التجاري بتاريخ 2016/9/8 بقيمة 14000 ، فرت�سد بذمته مبلغ / 14000/ درهم

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  
الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/2/14 املوافق 
لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00590/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : اأزتيك للمقاولت - �ص ذ م م  

 مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا( 
وعبد الواحد احمد را�سد بن �سبيب    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00590/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للفرتة من 2016/10/14 وحتى 2017/1/14  للماجور  الج��رة  �سداد  عليها متتنع عن  املدعي  ان   - اخ��الء عقار 
 2016/11/23 يف  الخ��الء  او  بال�سداد  اخطارها  رغم  �سداده  عن  ومتتنع  دره��م(   10.081( مبلغ  بذمتها  فرت�سد 

عن طريق الن�سر
للفرتة من 2016/10/14 وحتى  ايجارية  10.081 كقيمة  املدعي عليها مبلغ  بذمة  تر�سد  انه    - مطالبة مالية 

2017/1/14  ورغم اخطارها يف 2016/11/23 عن طريق الن�سر متتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�سب ال�سرط اخلا�ص والبارز يف 

اعلى العقد(. 
العقد( على غرامة 500 درهم عن  والبارز يف ظهر  الن�ص  )ال�سرط اخلا�ص  العقد ت�سمن  ان  مطالبة مالية - 
�سهر  2016/10/14  عن  انتهي يف  قد  العقد   وان  انتهائه  عند  العقد  لتجديد  عليها  املدعي  تقدم  لعدم  يوم  كل 
واحد مببلغ 15000 درهم وما ي�ستجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم اخطارها 

 .2016/11/23
املاأجور من  واملياه ولبد من تطهري  الكهرباء  ا�ستهالك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان   - بت�سليم م�ستندات  ال��زام 
تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به والزامها بدفع ما ت�سدده املدعية عنها عند الخالء التام لهيئة كهرباء 

ومياه دبي. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/2/7 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00587/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : اخلتال وحمي الدين للتجارة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا( 
وعبد الواحد احمد را�سد بن �سبيب    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00587/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
م��ن 2016/11/10 وحتى  ل��ل��ف��رتة  ل��ل��م��اج��ور  الج����رة  ���س��داد  ع��ن  عليها متتنع  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
او الخالء  بال�سداد  �سداده رغم اخطارها  2017/1/16 فرت�سد بذمتها مبلغ )7.370 درهم( ومتتنع عن 

يف 2016/12/13  
مطالبة مالية -  انه تر�سد بذمة املدعي عليها مبلغ 7.370 كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/11/10 وحتى 

2017/1/16  ورغم اخطارها يف 2016/12/13 متتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�سب ال�سرط اخلا�ص والبارز 

يف اعلى العقد(. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص  )ال�سرط اخلا�ص والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 500 درهم 
عن كل يوم لعدم تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2016/11/10  عن 
�سهر واحد مببلغ 15000 درهم وما ي�ستجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده 

رغم اخطارها 2016/12/13 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 
3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات
 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00746/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : اك�سبلور فاري�ست مارين تريدجن - �ص ذ م م 

 مبا اأن املدعي : عبد الرحمن ح�سن حممد املطوع   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00746/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها مبا ي�ستجد من بدل اليجار  وحتى الخالء الفعلي
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/11/5 
وحتى تاريخه فرت�سد بذمته مبلغ 28750 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد 

او الإخالء يف 2016/12/19    
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )28750( كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/14 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى   9149 ل�سنة 2016 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه :  مركز رحمة للتجميل   - عنوانه : غري معلوم حمل القامة 

اإم��ارة دبي - منطقة انرتنا�سونال  مبا ان املحكوم له :الزاجل  للعقارات   -  عنوانها : 
�سيتي - احلي الفرن�سي - بناية رقم P20 - حمل رقم 14  

2017/1/31 يف الدعوى  قد ا�ستح�سل على حكم مبثابة احل�سوري �سدكم بتاريخ 
بعالية بالزامكم : 

1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املتعلقة )بناية اجلابري حمل رقم 5 النهدة(
2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي بدل اليجار مببلغ 50000 درهم من تاريخ 
وحتى   2016/12/1 من  ي�ستجد  وما   2016/11/30 تاريخ  اىل   2016/8/1

الخالء التام بواقع 150000 درهم �سنويا. 
تاريخ  وامل���اء حتى  الكهرباء  وامل���اء  الكهرباء  ف��وات��ري  ب�سداد  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -3

الخالء والزام املدعي عليها مب�ساريف الدعوى. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
اعتبارا من  15 يوما  ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل  دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00174/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06443/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده: ن�سيم ال�سحراء لل�سياحة - ذ م م  
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: �سركة ا�سيكو اخلليجية العقارية �ص ذ م م  - فرع دبي 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

تاريخ  الفرتة من 2016/2/15 وحتى  املتاأخر عن  اليجار  بدل  ب�سداد  والزامها   -1
الخالء الفعلي بواقع  مبلغ وقدره 245.500 درهم كاأجرة �سنوية 

2- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها 
كاأثر من اأثار احلكم بالخالء 

تاريخ  الفرتة من 2016/2/15 وحتى  املتاأخر عن  اليجار  بدل  ب�سداد  والزامها   -3
الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 245.500 درهم كاأجرة �سنوية 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00469/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05839/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده: مطعم ايتالو  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : �سكاي كورت�ص - �ص ذ م م  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
بان  الزامها  ، مع  ال�سواغل  املاجور وت�سليمه خاليا من  املدعي عليها باخالء  بالزام   -1
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 57512 ، وما ي�ستجد من بدل اليجار اعتبارا من 2016/8/12 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي ، والزمتها بامل�ساريف
2- بالزام املدعي عليها باخالء املاجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل

بان  الزامها  ، مع  ال�سواغل  املاجور وت�سليمه خاليا من  املدعي عليها باخالء  بالزام   -3
، وما ي�ستجد من بدل اليجار اعتبارا من  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 57512  دره��م 

2016/8/12 وحتى تاريخ الخالء الفعلي ، والزمتها بامل�ساريف. 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00339/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06665/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده:ثيبى فري�ص بروديو�ص ميدل اي�ست  كو  م د م �ص 
 جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سيف كومار لمبا   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

من  خالية  للمدعي  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  العني  باخالء  عليها  املدعي  ب��ال��زام    .1  -1
�سواغلها

2- 2. بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 31.666 واحد وثالثون الفا و�ستمائة 
و�ستة و�ستون درهما للفرتة من 2016/6/1 وحتى تاريخ 2016/9/15 ، بال�سافة اىل 

ما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخالء التام ، والزمتها بامل�سروفات. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00440/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : لوك�ستوك للتجارة العامة - �ص ذ م م 

 مبا اأن املدعي : �سحر كامران كامران غني   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00440/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخ��الء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأج��رة للماأجور للفرتة فرت�سد بذمته 
مبلغ 75000  درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2016/11/27    

اخطاره يف  رغ��م  و  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
ايجارية  ي�ستجد من قيمة  املدعي عليه مبا  ال��زام  ال�سداد مع  2016/11/27   ميتنع عن 

حتى تاريخ الخالء التام
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني   اإع��ادة  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/2/13  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية



ثقافة وفن�ن
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اأغلقت باب امل�ساركة وتلقت 767 طلب تر�سيح 

جائزة حممد بن را�ضد للغة العربية ت�ضتقطب م�ضاركات عاملية من 44 دولة

احللقة الت�ضجيلية الثانية لربنامج
 اأمري ال�ضعراء ت�ضهد م�ضاركة ن�ضائية

الأر�ضيف الوطني يطلق �ضفحة اإلكرتونية 
خا�ضة بجائزة املوؤرخ ال�ضاب 2017

•• ابوظبي-الفجر:

اأط��ل��ق الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��وق��ع��ه الإل����ك����رتوين ���س��ف��ح��ة خا�سة 
ب��ج��ائ��زة امل�����وؤرخ ال�����س��اب ال��ت��ي ي��رع��اه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
املدار�ص  اإىل طلبة  وزارة الرتبية والتعليم، واملوجهة 
ع�سرة؛  الثانية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ال�ساد�سة  امل��رح��ل��ة  م��ن 
وتهدف اإىل تعزيز النتماء والولء والهوية الوطنية، 
وت�����س��ج��ي��ع ال��ب��ح��ث وال���درا����س���ة يف ت���اري���خ الإم�������ارات، 
حماية  يف  ���س��رك��اء  الطلبة  جعل  اإىل  اأي�����س��اً  وتتطلع 
تراث الإمارات واإتاحته لالأجيال، ويتم منح اجلائزة 
التاريخ  التالية:  الفئات  الفائزين مب�سابقتها يف  اإىل 
القت�سادي،  والتاريخ  اجلغرايف،  والتاريخ  ال�سفاهي، 

والتاريخ الجتماعي. 
ال��ت��ي خ�س�سها  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��ف��ح��ة  وت�����س��م��ن��ت 
الأر�سيف الوطني جلائزة املوؤرخ ال�ساب �سمن موقعه 

الإل���ك���رتوين اأه����داف اجل��ائ��زة، وم��ك��اف��اآت��ه��ا، وعّرفت 
دل��ي��ل جائزة  امل�����س��ت��ه��دف��ة، ويف  ال��درا���س��ي��ة  ب��امل��رح��ل��ة 
اجلائزة  اأه���داف  ال�سفحة  ا�ستعر�ست  ال�ساب  امل���وؤرخ 
والقبائل  الأن�����س��اب  درا���س��ة  ت�سمل  التي  وموا�سيعها 
وال�سخ�سيات والروايات ال�سفهية، والأ�سعار والفنون 
وال�سور  واملرا�سالت  والذكريات،  والأمثال  ال�سعبية 
اليدوية  واحل������رف  وامل���ه���ن  ال���ق���دمي���ة،  وامل��ق��ت��ن��ي��ات 
والعمارة  والأث���ري���ة  التاريخية  وامل��واق��ع  والأ����س���واق، 
اللوؤلوؤ  على  والغو�ص  البحرية  واحل��ي��اة  التقليدية، 
وبحوث  ال�سعبي،  بالطب  وامل���داواة  الأ�سماك،  و�سيد 
 ،)2018-1918( زاي�����د  ال�����س��ي��خ  م��ئ��وي��ة  ح����ول 
الأو�ساط  ب��ه��م يف  يتعلق  وم���ا  ال��وط��ن  ���س��ه��داء  وع���ن 
الجتماعية، ودرو�ص وعر يف الرتبية الأخالقية مع 
لها  م�سهود  اإماراتية  �سخ�سيات  على  ال�سوء  ت�سليط 

باحلكمة.
و���س��م ال��دل��ي��ل اأي�����س��اً ب��ع�����ص ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ع���ن فئات 

اجلائزة،  برنامج  تنفيذ  خ��ط��وات  وتوثيق  اجل��ائ��زة، 
الكتابية  الأع��م��ال  ق��ب��ول  و���س��روط  التنفيذ،  واآل��ي��ات 
وم���ق���اب���الت ال���ت���اري���خ ال�����س��ف��اه��ي، وا���س��ت��ع��ر���ص دليل 
البحوث  ت��واف��ره��ا يف  ال���واج���ب  ال�����س��روط  اجل���ائ���زة 
املتقدمة للجائزة، و�سروط ال�سرتاك فيها، ومعايري 
اجلائزة، ومكافاآت الفائزين يف املراكز الثالثة الأوىل، 
واهتم الدليل اأي�ساً برنامج اجلائزة من حي تاريخ 
البحوث  وتقييم  نوفمر2016،   17 يف  اإطالقها 
القادم،  اأبريل  الأخريين من  الأ�سبوعني  امل�ساركة يف 
واحلفل اخلتامي وتكرمي الفائزين يف منت�سف مايو 

.2017
العمل  ب��اأن  اإق��رار  اأي�ساً على من��وذج  الدليل  واحتوى 
واأنه يقدم للمرة  ول م�سروقاً  امل�سارك لي�ص مقتب�ساً 
الإقرار  ويت�سمن  اجل��ائ��زة،  ه��ذه  م�سابقة  يف  الأوىل 
واملدر�سة،  امل�سرف  وا���س��م  امل�ساركني،  الطلبة  اأ�سماء 
الفئات  من  فئة  لكل  م�ساركة  طلب  جانب  اإىل  ذل��ك 

ال�ساب  امل���وؤرخ  اجل��دي��دة جل��ائ��زة  ال���دورة  امل�ساركة يف 
.2017-2016

الطلبة  الوطني يحث  الأر�سيف  اأن  بالذكر  واجلدير 
الأع�������زاء ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة اجل�����ادة يف ج���ائ���زة )امل�����وؤرخ 
يف  الوطن  ذاك��رة  توثيق  يف  �سركاء  ليكونوا  ال�ساب(؛ 
الأر�سيف  عن  �ست�سدر  التي  القيمة  واملراجع  الكتب 
اأ�سفرت  اأ�سوة مبا  الوطني مت�سمنة البحوث الفائزة 
عنه الدورات ال�سابقة من الكتب التي ت�سمنت اأبحاثاً 

حمكمة قيمة حول الإمارات،
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ص  القائد  و�سخ�سية   
والتنمية(، وكتاب:  واأبرزها: كتاب: )زايد  اآل نهيان، 
وكتاب:  والتعليم(،  )زاي���د  وك��ت��اب:  والبيئة(،  )زاي���د 
)زاي����د وامل������راأة( وك��ت��اب )اجل����زر الإم���ارات���ي���ة واحلق 
علماً  ت��اري��خ��ي(،  منظور  م��ن  املغت�سب..  الإم���ارات���ي 
اآخر  امل�ساركة يف  الطالبية  الأعمال  ت�سليم  اأن موعد 

مار�ص 2017.  

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن را����س���د للغة 
ال��ع��رب��ي��ة، اإح�����دى م���ب���ادرات حم��م��د بن 
را�سد العاملية، م�ساركات عاملية يف دورتها 
الثالثة من 44 دولة من خمتلف قارات 
العامل. حيث تلقت اجلائزة 767 طلب 
املختلفة. وجاء  تر�سيح �سمن حماورها 
ه��ذا الإع����الن بعد اإغ���الق اجل��ائ��زة باب 
هذه  يف  فراير.و�ساركت   7 يف  امل�ساركة 
امل�ساركة  ل��ه��ا  ي�سبق  مل  ب��ل��دان  ال�����دورة 
اأيطاليا  م��ث��ل  امل��ا���س��ي��ت��ني  ال���دورت���ني  يف 
يوؤكد  وماليزيا مما  اأوكرانيا  و  واأمريكا 
اله���ت���م���ام ال��ع��امل��ي ب���ه���ذه اجل���ائ���زة من 
خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة يف ال��ع��امل.

وت��ت��ن��وع ف��ئ��ات ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را�سد 
املختلفة  حماورها  �سمن  العربية  للغة 
طلباً   267 التعليم  حم��ور  تلقى  حيث 

موزعة على ثالثة فئات هي فئة اأف�سل 
مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها يف 
 90 تلقت  وق��د  واملبكر  الأويل  التعليم 
طلباً، وفئة اأف�سل مبادرة للتعليم باللغة 
التعليم  اأو  املدر�سي  التعليم  يف  العربية 
وفئة  طلباً،   100 تلقت  وق��د  اجلامعي 
العربية  ال��ل��غ��ة  لتعليم  م���ب���ادرة  اأف�����س��ل 
للناطقني بغريها وقد تلقت 77 وتلقى 
حمور التقانة )التكنولوجيا( 76 طلباً 
اأف�سل  ت���وزع���ت ع��ل��ى ف��ئ��ت��ني ه��م��ا ف��ئ��ة 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستعمال  يف  م��ب��ادرة 
لتعلم  ذكي  تقني  تطبيق  اأو  الجتماعي 
 32 تلقت  وق��د  ون�سرها  العربية  اللغة 
م���ب���ادرة لتطوير  اأف�����س��ل  ط��ل��ب��اً، وف��ئ��ة 
امل��ح��ت��وى ال���ّرق���م���ّي ال��ع��رب��ّي ون�����س��ره اأو 

معاجلات الّلغة العربّية 
حمور  تلقى  كما  طلباً.   44 تلقت  وق��د 
توزعت  طلباً   182 والتوا�سل  الإع��الم 

اأف�سل عمل باللغة  على فئتني هما فئة 
الإلكرتوين  الإع��الم  و�سائل  العربية يف 
وق����ن����وات ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي وقد 
مبادرة  اأف�����س��ل  وف��ئ��ة  ط��ل��ب��اً،   35 تلقت 
خلدمة اللغة العربية يف و�سائل العالم 
تلقى  ب��ي��ن��م��ا  147 ط��ل��ب��اً.  ت��ل��ق��ت  وق����د 
والتخطيط  اللغوية  ال�سيا�سات  حم��ور 
والتعريب 87 طلباً توزعت على فئتني 
ال�سيا�سة  يف  م���ب���ادرة  اأف�����س��ل  ف��ئ��ة  ه��م��ا 
ال��ل��غ��وي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط وق���د ت��ل��ق��ت 36 
اأو  ط��ل��ب��اً، وف��ئ��ة اأف�����س��ل م�����س��روع تعريب 

ترجمة وقد تلقت 51 طلباً.
والفكر  ال���ث���ق���اف���ة  حم�����ور  ت��ل��ق��ى  ك���م���ا   
توزعت  ط��ل��ب��اً   155 امل��ع��رف��ة  وجم��ت��م��ع 
ع��ل��ى ف��ئ��ت��ني ه��م��ا اأف�����س��ل ع��م��ل ف��ن��ي اأو 
العربية  اللغة  خل��دم��ة  ف��ك��ري  اأو  ث��ق��ايف 

وقد تلقت 85 طلباً،
اأف�����س��ل م���ب���ادرة ل��ت��ع��زي��ز ثقافة   وف��ئ��ة 

ال���ق���راءة و���س��ن��ع جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة وقد 
تلقت 70 طلباً.

وت���ع���د ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن را����س���د للغِة 
ال��ع��رب��ي��ة، مب��ث��اب��ة اأرف����ع ت��ق��دي��ٍر جلهود 
العاملني يف ميدان اللغة العربية اأفراداً 

وموؤ�س�سات، 
اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات  �سياق  وتندرج يف 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص  اآل م��ك��ت��وم 
للنهو�ص  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ص 
باللغة العربية ون�سرها وا�ستخدامها يف 
احلياة العامة، وت�سهيل تعلمها وتعليمها، 
العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة 

وت�سجيع القائمني على نه�ستها. 
وتهدف اجلائزة اإىل تكري�ص مكانة دولة 
الإمارات وموقعها مركزاً لالمتياز للغة 

العربية، 
اللغة  ا���س��ت��ع��م��ال  امل��ب��دع��ني يف  وت���ك���رمي 

والتعليم  التعريب  تطوير  يف  العربية 
واملحافظة على  والإعالم  والتكنولوجيا 

الرتاث ون�سره،
ال��ن��اج��ح��ة يف فئات  امل����ب����ادرات  واإب�������راز   
يف  العاملني  لتمكني  املختلفة  اجل��ائ��زة 
ال�ستفادة  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ي��دان 
باللغة  الرت���ق���اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ن��ه��ا، 
ت�سهم  التي  امل��ب��ادرات  وت�سجيع  العربية 
يف تطويرها تعلماً وتعليماً وا�ستخداماً، 
ون�سر الوعي باأهمية املبادرات ال�سخ�سية 
اللغة  ا�ستعمال  تطوير  يف  واملوؤ�س�سية 

العربية.
 كما تهدف اجلائزة اإىل ت�سجيع ال�سباب 
وحتفيزهم لالإبداع يف تطوير ا�ستعمال 
والتو�سع  احل����ي����اة،  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
املعرفة  م��ي��ادي��ن  يف  ال��ك��ت��ب  ت��ع��ري��ب  يف 
املختلفة لال�ستفادة من جتارب الثقافات 

العاملية.

الثانية  ال��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ة  احل��ل��ق��ة  ق���ّدم���ت 
ل��رن��ام��ج اأم���ري ال�����س��ع��راء ال��ت��ي عر�ست 
وقناة  الإم�����ارات  ق��ن��اة  على  الول  اأم�����ص 
بينونة، العديد من املقتطفات ال�سعرية 
املو�سم  ال�سعراء  مل�ساركات بع�ص  ال�سيقة 
للقاء  يطمحون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�����س��اب��ع 

جلنة التحكيم .
اأع�ساء  ت�سميم  ع��ن  احل��ل��ق��ة  وك�����س��ف��ت 
جلنة التحكيم واإدراكهم اأن هناك �سعراء 
درجة  على  هم  ممن  كثريين  م�ساركني 
رهبة  لكن  والثقافة  وال�سعر  اللغة  من 
التوفيق  وع�����دم  وال���ك���ام���ريا  امل�����س��اب��ق��ة 

يف اخ���ت���ي���ار ال��ن�����ص يف ب��ع�����ص الأح���ي���ان 
اللجنة  اإج�����ازة  ام��ت��ح��ان  اأ���س��ق��ط��ت��ه��م يف 

لن�سو�سهم.
امل�سابقة  اأع�����س��اء جل��ن��ة حت��ك��ي��م  واأ����س���اد 
امل��ك��ون��ة م���ن ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن متيم، 
امللك مرتا�ص، والدكتور  والدكتور عبد 
�����س����الح ف�������س���ل مب�������س���ت���وى ال�������س���ع���راء 
التي  املبا�سرة  اللقاءات  امل�ساركني خالل 

جرت مع ال�سعراء.
قوية  ن�سائية  مب�ساركة  احللقة  وب���داأت 
بالقبول والإج����ازة م��ن قبل جلنة  مت��ت 
اأن  الدكتور �سالح ف�سل  واأكد  التحكيم 

اأعطى  ال�سعراء  لأم���ري  ال�سابع  امل��و���س��م 
الف�سيح  ال��ع��رب��ي  لل�سعر  احل��ي��اة  قبلة 
���س��ع��راء لهذا  اأم�����رية  ت��ك��ون  اأن  ومت��ن��ى 
الدكتور عبد  اأو�سح  . من جهته  املو�سم 
امللك مرتا�ص اأنه كان يعتقد اأن املوا�سم 
الفني  الإي��ق��اع  يتدنى  قد  تتكرر  عندما 
�سعراء  قابلنا  فلقد  لكن هذا مل يحدث 
���س��ع��راء حقيقيني  م��ت��م��ي��زي��ن، ووج���دن���ا 

ونتمنى التوفيق للجميع.
القيم  اإن  متيم  ب��ن  علي  الدكتور  وق��ال 
النقدية يف اأمري ال�سعراء تزداد ح�سوراً 
املو�سم  ه��ذا  و�سعراء  العربي،  العامل  يف 

ح�سن  يعك�ص  وه���ذا  ب��اأدائ��ه��م  متميزون 
ال�سابع  وامل���و����س���م  ق�����س��ائ��ده��م  اخ���ت���ي���ار 
�سيكون لوؤلوؤا ي�سع يف عقد اأمري ال�سعراء 

ال�سابقة.
الثانية  الت�سجيلية  احل��ل��ق��ة  و���س��ه��دت 
تواجد ال�ساعر ال�سوري ماجد الإبراهيم 
مرتا�ص  عبدامللك  ال��دك��ت��ور  ق��دم  فيما 
بطاقته الذهبية لل�ساعر �سامي الذيبي 
من تون�ص ليتقدم من جديد على اأمل اأن 
يح�سن اختيار الن�ص يف املرة القادمة.. و 
بهذا مل يبق �سوى بطاقة ذهبية واحدة 
�سينالها  ف�����س��ل  ����س���الح  ال���دك���ت���ور  ب��ي��د 

�ساحب احلظ ال�سعيد فيما بعد.
بذلك  تنتهي  ال��ث��اين  ال��ي��وم  نهاية  وم��ع 
لقاء  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الت�سجيلية  احل��ل��ق��ة 
ع�������س���رات احل���امل���ني ب��ل��ق��ب الإم��������ارة مع 
جميعها  املناف�سات  لكن  التحكيم  جلنة 
ال�سعراء  زال  فما   .. الآن  حتى  تنتِه  مل 
وتقدمي  الختبارات  من  مزيد  بانتظار 
ق�سائدهم لختيار قائمة ال� 20 �ساعراً 
منهم.. ومع احللقة الت�سجيلية الثالثة 
الإ���س��ب��وع ال��ق��ادم ���س��ي��ب��داأ ال��ع��د العك�سي 
للرنامج وانطالق احللقات املبا�سرة يف 
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بارتفاع 9 % عن العام املا�سي

يف  دول��ة   44 م��ن  م�ضاركة   1500
معر�ض ال�ضارقة لر�ضوم كتب الطفل

 
•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت هيئة ال�سارقة للكتاب عن ا�ستالم 1500 عمل فني من 44 دولة 
للم�ساركة يف الن�سخة ال�ساد�سة من معر�ص ال�سارقة لر�سوم كتب الطفل 
الذي تنظمه الهيئة خالل مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل يف اأبريل 

املقبل، 
التي  املا�سي  العام  دورة  مع  مقارنة   9% بحوايل  يقدر  بارتفاع  وذل��ك 

�سهدت ا�ستالم 1378 م�ساركة. 
 2012 العام  يف  الطفل  كتب  لر�سوم  ال�سارقة  معر�ص  انطالق  وج��اء 
بدعم من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 

ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة، 
بهدف ت�سليط ال�سوء على الر�سوم املميزة التي ميكن روؤيتها يف الكثري 
من كتب الأطفال، وقد ا�ستقطب خالل الدورات اخلم�ص املا�سية اأكرث 

من 2500 فنان من 40 دولة.
وت�سعى هيئة ال�سارقة للكتاب من خالل تنظيم معر�ص ال�سارقة لر�سوم 

كتب الطفل اإىل الرتقاء ب�سناعة كتب الطفل،
والنا�سرين  وال��ك��ّت��اب  الر�سامني  ب��ني  وتوا�سل  تفاعل  من�سة  وت��وف��ري   

والأطفال وغريهم من املعنيني بهذا املو�سوع، 
للجميع  ي�سمح  مبا  بهم،  والنا�سرين  املوؤلفني  لتعريف  املجال  واإت��اح��ة 
متيزاً  اأك��رث  كتب  لتقدمي  امل�سرتك  هدفهم  وحتقيق  اخل��الق  بالعمل 

واإبداعاً.
دولة   44 املعر�ص  املقبلة من  ال��دورة  امل�ساركة يف  ال��دول  قائمة  وت�سم 
تاأتي يف مقدمتها: دولة الإمارات العربية املتحدة، وال�سعودية، والكويت، 

واليمن، 
اإ�سبانيا،  الأجنبية:  ال��دول  ومن  واملغرب،  وفل�سطني،  و�سوريا،  وم�سر، 

واإيطاليا، واأوكرانيا، وليتوانيا، واأملانيا، ورومانيا، وغريها من الدول.
وقال �سامل عمر �سامل، مدير اإدارة الت�سويق واملبيعات: ي�ستقبل معر�ص 
الفنية من خمتلف  الأعمال  مئات  �سنوياً  الطفل  لر�سوم كتب  ال�سارقة 

اأنحاء العامل،
الب�سرية،  الفنون  اإبداعية لفتة يف جمال  بذلك عن جت��ارب  لتك�سف   

فتظهر اأعمال ذات جودة عالية، 
م�سغولة بحرفية، وتقنيات فنية مغايرة عن ال�سائد، الأمر الذي يغني 
يرتكوا  اأن  ميكنهم  واع��دي��ن،  فنانني  الفنية  لل�ساحة  وي��ق��ّدم  املعر�ص، 

عالمات وا�سحة يف امل�سهد الإبداعي العربي م�ستقباًل .
واأ�ساف �سامل عمر: يك�سف حجم امل�ساركات الذي و�سل له املعر�ص هذا 

العام حتى الآن، 
اإقبال كبري من خمتلف بلدان العامل، فما ي�ستقبله املعر�ص يوؤكد  عن 

جناح الروؤية التي انطلق منها،
النهو�ص  يف  الثقايف  ال�سارقة  م�سروع  يكر�سها  التي  وال��روؤى  والثوابت   

بالفنون والآداب مبختلف جمالتها .
الثالثة  باملراكز  للفائزين  للكتاب جوائز قيمة  ال�سارقة  ور�سدت هيئة 
الأوىل، اإذ يح�سل الفائز الأول على مبلغ 8000 دولر اأمريكي يف حني 

ينال الفائز الثاين 6000 دولر اأمريكي،
جانب  اإىل  اأمريكي  دولر   4000 على  الثالث  الفائز  يح�سل  بينما   
ثالث جوائز ت�سجيعية اأخرى تبلغ قيمة كل واحدة منها 1000 دولر 

اأمريكي.
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الفرن�ضية ماريون كوتيار: اأبالغ يف حماية نف�ضي اأحيانًا
تبدو ماريون كوتيار اليوم خمتلفة جداً عن تلك املراأة التي كانت منذ ب�سع �سنوات تتكّلم بتلقائية وتلقي 

خطابات طويلة عن ال�سوؤون البيئية قبل اأن تت�سارك التدخني مع ال�سحافيني يف نهاية املقابالت.
اأّثر فيها )الكارهون( كثرياً لأنها تعّر�ست لنتقادات لذعة. باتت اليوم جتيب ببطء بعد التفكري 
اأهم  مع  الالفتة  م�سريتها  عن  التحدث  عند  متقطع  باأ�سلوب  اأج��اب��ت  هكذا  بكالمها.  ملياً 
تتعلق  اأن  العمل... يجب  اإىل  التي جتذبني  العوامل  اأهم  اأن  املخرجني: )لكن... �سحيح 

طبعاً... بالق�سة وهوية املخرج... هذا اأمر موؤكد!(.

اأعمال الفتة
)ال�سابة(   La Môme فيلم  منذ  عماًل   21 يف  كوتيار  م��اري��ون  �ساركت 
و)اأو�سكار( و)بافتا(  �سنوات ومنحها جوائز )�سيزار(  الذي �سدر قبل ع�سر 
الريطانية. كذلك تعاونت مع اأهم املخرجني يف العامل فعملت مع وودي اآلن 
Midnight in Paris )منت�سف الليل يف باري�ص(، ومايكل مان يف  يف 
 Inception اأعداء ال�سعب(، وكري�ستوفر نولن يف( Public Enemies
عن  ف�ساًل  )امل��ه��اج��ر(،   The Immigrant يف  غ���راي  وجيم�ص  )ا���س��ت��ه��الل(، 
�سل�سلة من الأعمال الفرنكوفونية مثل Deux jours، une nuit )يومان وليلة( 

لالأخوين داردين.
اليوم ل تزال هذه املمثلة التي تبلغ 41 عاماً تتمتع بجمال اأّخاذ وتتميز طبعاً بعينيها الزرقاوين 
لأنها حتمل معاين  �سحرها  يراها حتت  يقع من  اأن  الفاحتة. ل مفر من  ب�سرتها  ول��ون  الوا�سعتني 
النجومية احلقيقية كافة. اإنها املمثلة العاملية الوحيدة التي تعاونت مع كري�ستوفر نولن وغرافييه 
دولن يف اآن، وهي الفرن�سية الوحيدة التي تك�سب اأمواًل طائلة من اإنتاجات هوليوود ال�سخمة، وتبدو 

اأي�ساً �سادقة يف اأدائها يف اأفالم م�ستقلة ُتعَر�ص يف املهرجانات ال�سينمائية.
لكن هل تختلف مكانتها كنجمة عاملية عن ت�سارليز ثريون اأو كيت بالن�سيت مثاًل؟ يوؤكد لوي�ص غاريل، 
القمر( للمخرجة نيكول  اأر���ص  From the Land of the Moon )م��ن  �سريكها يف فيلم 
غار�سيا، على ذلك الختالف: )حني عملُت مع ماريون، مل اأ�سعر للحظة باأنها تاأثرت مب�سريتها املهنية 
يف الوليات املتحدة. مل اأفكر باملمثلني النموذجيني لأنها تتمّتع براعة فنية راقية وبقدرة على تقّم�ص 

الأدوار. اإنها ميزة داخلية لديها ول �سك يف اأنها تعطيها طابعاً موؤثراً(.
باأي  ول مفر من مهاجمته  النجاح م�سبوهاً  بامتياز: )يف فرن�سا، يبقى  الفرن�سية  امل��راأة  ت�سيف هذه 
ثمن وكاأن املنتقدين يريدون اإرجاع النا�ص اإىل الأر�ص مع اأن النجاح ل يعني التحليق فوق الأر�ص!(. 
حني �ُسئلت عن �سر جناحها الدويل، مل تتكلم كثرياً بل اأطلقت موقفاً حيادياً وحذراً فقالت: )الرغبة، 
املنا�سبات  بع�ص  يف  ق���راأُت  الأ�سلي.  مكاننا  عن  كثرياً  نبتعد  هناك،  مهنتنا  نطلق  حني  وال��ت��ف��اين... 
ُع��ْدَن يرغنب يف خو�ص تلك التقلبات كلها يف مرحلة معينة  مقابالت مع ممثالت اعرتفن باأنهن ما 

من حياتهن(.
تتذكر ماريون كوتيار مثاًل جتربتها عند ت�سوير فيلَميThe Dark Knight Rises )عودة 
فار�ص الظالم( و Rust and Bone )ال�سداأ والعظام( يف الوقت نف�سه فيما كان طفلها ل يزال يف 

�سهره الثامن. كانت تلك املرحلة )اأ�سبه مبو�سيقى الروك اأند رول( ال�ساخبة، بح�سب قولها.
 The وفيلم  فرن�سا،  يف  م�ساهدة  مليويَن   Rust and Bone فيلم  ح�سد  الالحقة،  املرحلة  يف 
م�سل�سل  م��ن  حلقة  وك��ل  م�ساهدة،  ماليني   4Inception اأو   Dark Knight Rises
اأنهم  النا�ص  ظّن  اأو  كوتيار  ماريون  يعرف  كله  العامل  بات  فجاأًة  اأي�ساً.  م�ساهدة  ماليني   6Taxi

يعرفونها.

ميزة
اأخرى  اإنها ميزة  اأو العاطفية.  اأن لديهم معلومات ح�سرية عن حياتها ال�سخ�سية  يّدعي كثريون 
لدى هذه النجمة: ُتعتر حياتها اخلا�سة ملكاً للنا�ص! ُذِكر ا�سمها اأخرياً يف اأ�سهر طالق يف العامل 
بني براد بيت واأجنلينا جويل، لذا كتبت على )اإن�ستغرام( اأنها لي�ست ع�سيقة بيت واأنها تنتظر طفلها 
عافيتي  اأ�ستعيد  لكني  اجل��دل،  النوع من  هذا  نواجه  اأن  ي�سهل  )ل  تعرتف:  كانيه.  غيوم  الثاين من 

ب�سرعة حتى لو كان املوقف موؤملاً اأحياناً(.
 The Dark تتبنى هذه املمثلة املوقف نف�سه عند التحدث عن موت ال�سخ�سية التي اأّدتها يف فيلم
التوا�سل الجتماعي:  لل�سخرية والنقد على مواقع  Knight Rises بعدما تعّر�ص هذا احلدث 
الكم  املمثلني قبلي ومل يتعر�سوا لهذا  )مل يكن ذلك احلدث مهماً. ماتت �سخ�سيات عدد كبري من 
من النقد. اعترُت ما ح�سل اأمراً مبالغاً فيه لكني تقّبلُته. اأجيد التمييز بني احلاجة اإىل اإعادة تقييم 

امل�سائل وبني ال�سخافات التي ت�سّببها(.

اأنوثة النجمات احلقيقيات
العمل  يف  �سن�ساهدها   ،2017 ع��ام  بداية  يف  احلقيقيات.  النجمات  بجاذبية  كوتيار  م��اري��ون  تتمتع 
الأعمال  قائلة: )يف  الفرن�سية كالمها  املمثلة  كانيه. ختمت  Rock’n’Roll مع غيوم  الكوميدي 
الكوميدية، اأ�سعر باأنني اأبداأ من ال�سفر واآخذ املجازفات. اأنظر باإعجاب �سديد مثاًل اإىل فريجني اإفريا 
بتلقائيتها وعمقها وفكاهتها... اأمتنى اأن اأ�سبح مرتاحة بقدرها يف هذه الأدوار لكني اأحتاج اإىل بذل 

جهود �ساقة!(.

واأفغان�ضتان العراق  حرَبي  يف  �ضاركوا  الذين  ال�ضابقني  اجلنود  حول   ...Man Down
ال�سابقني  nwoD naM باأفكار كثرية يعر�سها حول اجلنود  يفي�ص فيلم 
الذين �ساركوا يف حرَبي العراق واأفغان�ستان فيدخل يف معمعة طويلة، ل �سك يف 

اأن امل�ساهد لن يخرج منها را�سياً.
قبل �سارة النهاية يف nwoD naM، تظهر على ال�سا�سة اإح�ساءات عن عدد 
اجلنود ال�سابقني الذين �ساركوا يف حرَبي العراق واأفغان�ستان وانتحروا اأو يعانون 
ا�سطراب ما بعد ال�سدمة. ول �سك يف اأن هذه اأرقام قا�سية مثرية للقلق ت�ستحق 
اأن ي�سبقها فيلم اأف�سل من خليط الأفكار والأنواع هذا الذي يبقى، رغم �سناعته 

اجليدة وطموحه الكبري، فيلماً يفتقر اإىل الإتقان.
ي�سارع ديتو موتيل )gnithgiF(، الذي ا�ستند اإىل ن�ص �سارك اآدم ج. �سيمون 
نرى  املتناف�سة.  الق�س�ص  من  حمرية  معمعة  يف  امل�ساهد  اإقحام  اإىل  كتابته،  يف 
مارين غابرييل درامر )�سيا لبوف( �سعيداً يف منزله مع زوجته ناتايل )كيت 
احلرب.  اإىل  ُير�َسل  اأن  قبل  �سوتويل(  )���س��اريل  ج��وين  ال�سغري  وابنهما  م��ارا( 
اإىل  اأفغان�ستان، لننتقل بعد ذلك  ثم ن�ساهد غابرييل و�سط عملية ع�سكرية يف 
نرى  كذلك  “حادثة”.  ب�سبب  غابرييل  اأولدمان(  )غ��اري  بارز  قائد  ا�ستجواب 
غابرييل مع اأعز زميل له يف القتال ديفني )جاي كورتني( وهما يرك�سان و�سط 

الدمار يف الوليات املتحدة بعد الكارثة بحثاً عن ابنه املفقود.
اإىل  الفيلم  ه��ذا  ينتمي  )ه��ل  والأن���واع  الق�س�ص  ه��ذه  ترابط  كيفية  اأن  �سحيح 
�سبق؟(  ما  كل  اأم  والت�سويق؟  القتال  اأف��الم  النف�سية؟  الدراما  العلمي؟  اخليال 
يهدف اإىل اإ�سفاء مل�سة مثرية لالهتمام على هذا العمل، اإل اأن هذه التفا�سيل 
كافة توّلد متاهة كبرية تفِقد امل�ساهد اهتمامه قبل وقت طويل من متكنه من 
ربط اأجزاء الفيلم معاً. وعندما ينجح امل�ساهد اأخرياً يف فهم ال�سورة الكاملة، 
تكون التفا�سيل فد ات�سحت، ما يجعلنا ن�سعر باأن هذا العمل ل ي�ستحق الدقائق 

الثنتني والت�سعني التي ا�ستغرقها ليو�سلنا اإىل هذا املو�سع.
ل بد من الإ�سارة اإىل اأن لبوف املفتول الع�سالت يقّدم دوره باإتقان وحما�سة واأن 
مو�سيقى كلينت مان�سيل حتمل مل�سة وا�سحة من اجلمال املخيف. لكن ذلك كله 

.nwoD naMلي�ص كافياً لإنقاذ

حتمل النجمة الفرن�سية العاملية ماريون كوتيار ما يكفي من الغمو�ض يف 
�سخ�سيتها لتده�ض املحيطني بها اأو تزعجهم اأحيانًا، لكنها تتمتع باأق�سى 

درجات اجلاذبية.
 يبدو كالمها مدرو�سًا وفاترًا بدرجة معينة اإال اأنها تعرتف باأنها تتعّمد 
اأحيانًا. اليوم اأحر�ض  ا�ستعمال هذا االأ�سلوب: )اأبالغ يف حماية نف�سي 
على عدم الك�سف عن جوانب كثرية من حياتي خوفًا من زيادة الهجوم 
علّي اأو خوفًا من اأن ي�سيء االآخرون فهم كالمي. هذه املواقف توؤذيني(.
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الع�ضالت ت�ضنجات  من  تخل�ضك  طبيعية  عالجات   5
ت�سنجات  اأن  ال�سحة،  ب�سوؤون  املعنّي   )Organic Facts( موقع  ذكر 
الع�سالت هي حالة ميكن اأن ت�سيب اأي �سخ�ص �سواء كان ريا�سياً اأو غري 
ذلك، مبيناً اأنه على الرغم من اأهمية ممار�سة الريا�سة، لكن هناك بع�ص 

احلالت قد ي�سابون جراءها بالت�سنجات يف الذراعني اأو ال�ساقني.
منها  الت�سنجات  هذه  ت�سبب  التي  الأم��ور  بع�ص  هناك  اأن  املوقع،  واأو�سح 
العالجات  بع�ص  املوقع  وق��دم  اجل�سم،  امل��ع��ادن يف  بع�ص  ونق�ص  اجل��ف��اف، 

الطبيعية التي ميكن اأن ت�ساعد على التخل�ص من هذه احلالت منها:
تقول  ح��ي��ث  للج�سم،  امل��ه��م��ة  امل��ع��ادن  اأه���م  م��ن  واح���د  ال��ك��ال�����س��ي��وم:   1-
الكال�سيوم  ق�سور  الأ�سا�سي  �سببها  الع�سالت  تقل�سات  ’’اإن  ال��درا���س��ات: 
الغنية  الأطعمة  ت��ن��اول  م��ن  ب��الإك��ث��ار  الأط��ب��اء  ين�سح  لذلك  اجل�سم’’،  يف 

بالكال�سيوم مثل اجلنب واللوز والأ�سماك.
التفاح، له فوائد عديدة خمتلفة للج�سم، في�ستخدم  التفاح: خل  -2 خل 
لتح�سني �سحة اجللد وحت�سني عملية اله�سم، كما اأنه غني بالبوتا�سيوم 
لتوازن  مهم  والبوتا�سيوم،  الع�سالت،  تقل�سات  من  للتخل�ص  ال�سروري 
ال�سوائل ونقلها داخل اجل�سم، فتقول الدرا�سات ’’اإن ا�ستهالك خل التفاح 
بكميات �سغرية ميكن اأن يعزز قدرة اجل�سم على التخل�ص من حدة التوتر 

يف تلك الع�سالت’’.
عالج  فهو  لاللتهابات،  قوي  م�ساد  القرنفل،  زيت  القرنفل:  زيت   3-
تقليل  على  ي�ساعد  لأن��ه  ت�سنجات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ص  فعال 

تورم الأن�سجة امل�سابة.
E: اأجريت العديد من الدرا�سات املختلفة على مدى تاأثري  4- فيتامني 
 E فيتامني  ’’اإن  الدرا�سات  فقالت  الع�سالت،  ت�سنجات  على   E فيتامني 
ي�ساعد على تخفيف  الذي  الأم��ر  ال�سرايني،  الدم عر  ي�ساعد على تدفق 

هذه الت�سنجات’’.
لأن  ال��ت�����س��ن��ج��ات،  ب��ه��ذه  ال�����س��ع��ور  اأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن  اجل���ف���اف،  امل����اء:   5-
يف  يت�سبب  ال��ذي  الأم��ر  منها،  كميات  من  يكفيها  ما  ي�سلها  ل  الع�سالت 
الإ�سابة بالتمزق، لذلك ين�سح الأطباء الأ�سخا�ص الذين يعانون من هذه 

الت�سنجات ب�سرب 8 اأكواب من املاء يومًيا.

يف هذه احلالة.. قد يوؤدي الإفراط 
يف �ضرب املاء اإىل الت�ضمم

املاء  الكثري من  اأن �سرب  اإم جي” الطبية  “بي  اأك��د تقرير ن�سرته جملة   
اأثناء املر�ص ميكن اأن يوؤدي اإىل انخفا�ص ن�سبة ال�سوديوم يف اجل�سم.

“ت�سمم  ب�  وُتعرف حالة انخفا�ص ال�سوديوم نتيجة �سرب الكثري من املاء 
املاء”، وينخف�ص فيها معدل وحدات ال�سوديوم اإىل اأقل من 125 وحدة 

يف كل لرت من الدم.
 59 ام��راأة عمرها  التقرير ما تعر�ست له  اإليها  اأ�سار  التي  ومن احل��الت 
عاماً كانت م�سابة بالتهاب يف امل�سالك البولية، وُن�سحت ب�سرب الكثري من 
املاء، واأدى ذلك اإىل تدهور حالة اللتهاب وانت�ساره، اإىل جانب هبوط ن�سبة 
ال�سوديوم يف ج�سمها. ودعا التقرير اإىل مراجعة الن�سيحة التقليدية التي 
اعتاد الأطباء قولها للمر�سى، وحتديد احلالت املر�سية التي يكون فيها 

�سرب املاء بكرثة مفيداً.

املنحدرات؟  على  العنب  كروم  تزرع  • ملاذا 
ت��راب فقري  للنمو فيكفيه  الغذاء  اإىل كثري من  العنب  ل يحتاج كرم 
كي  احل��ر  اإىل  بحاجة  فالعنب  ال�سم�ص  وج��ود  م��ن  لب��د  ولكن  ليكر 
او  ال�سغرية  اجلبال  منحدرات  على  العنب  ي��زرع  لذلك  جيداً  ين�سج 
يف املوا�سع الكثرية احل�سى فتعطي ال�سم�ص ال�سخور حرارة وتعطي 

الكرمة عنباً نا�سجاً لذيذاً. 
؟  ال�سويا  هى  • ما 

ال�سويا نبته تنتمى اإىل الزروع كالقمح والذرة وت�سبه حبة الفا�سوليا 
ال�سوداء تبداأ يف الأر�ص وتقتلع وهى ل تزال �سغرية جداً ما ان تبداأ 
مغذية  لأنها  الأق�سى  ال�سرق  يف  كثرياً  توؤكل  وهى  الظهور  يف  ال�ساق 

جداً وتنمو ب�سرعه كبرية وبع�ص النا�ص ا�ستطاعوا زرعها يف البيت 
التخدير؟  مواد  يف  الرئي�سي  العن�سر  هو  • ما 

هو الكحول 

بال�سعب  امتالء  البحار  اأك��رث  فهو  الأحمر  البحر  اأم��ا  املتو�سط  البحر  من  ي�ستخرج  املرجان  اأن  تعلم  -هل 
املرجانية ويوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر والأ�سود والأ�سفر.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�ص و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�ص( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ص عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�سليبيون القد�ص هي 88 �سنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �سلة املهمالت �سنوياً من الفرن�سيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه الأر�ص هو الأملا�ص.

-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�سرتاليا والرازيل.

العازف الذهبي

عفراء عبداهلل الكعبي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عفراء �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شاره م�شفر الأحبابي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة خالد ال�شام�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عني اجلمل 
ك�������س���ف���ت درا�����س����ة 
اأن  ع������ن  ط����ب����ي����ة 
اإت����������ب����������اع ن�����ظ�����ام 
غ������ذائ������ى ي���وم���ى 
غ�����ن�����ى ب�����اجل�����وز 
اجل���م���ل  ع������ني   (
على  ي�������س���اع���د   )
املخاطر  ت��ق��ل��ي��ل 
ظهور  ت��اأخ��ري  اأو 
مر�سى  واإب���ط���اء 

الزهامير.
و�سدد الباحثون على اأن الدرا�سة اجلديدة ت�سيف اإىل جمموعة متزايدة 
الإدراكية  الوظائف  واقية من اجلوز على  اآث��ارا  تو�سح  التى  البحوث  من 

لالإن�سان .
وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث لالآثار مكمالت الغذائية 
على الفئران حيث مت تناول %6 منهم نحو 28.7 جرام من البندق، فى 

الوقت الذى تناول البع�ص الأخر نحو42.5 جرام من اجلوز يوميا.
الذاكرة، واحلد  التعلم،  الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات  فقد وجد 
من القلق والنمو احلركى بني الفئران الالتى اأنتظمت فى تناول اجلوز ) 

عني اجلمل( مقارنة باأقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل .

ر خ��ب��ري ال��ت��غ��ذي��ة ب��ي��ل م���ارل���ر، م��ن البتعاد  ح����ذَّ
ع��ن جمموعة حم��ددة م��ن الأط��ع��م��ة، وذل��ك بعد 
ال��ع��م��ل يف ق�سايا  يف  ع��ام��اً   20 ن��ح��و  اأم�����س��ى  اأن 
ن�سره  مقال  يف  مارلر،  واأو�سح  الغذائي.  الت�سمم 
اأن  العلمي،   ”Bottom Line ” على موقع 
جمموعة  ب��وج��ود  اأقنعته  والخ��ت��ب��ارات  التجارب 
ت�سكل  لأنها  اأخافته؛  التي  الأطعمة اخلطرة  من 

خطراً على ال�سحة و�سملت الآتي:
من  كثري  اإىل  مارلر  واأ�سار  اخل��ام:  – املحار   1
ال�����س��ن��وات اخلم�ص  امل��ن��ق��ول��ة خ����الل  الأم����را�����ص 
امل���ا����س���ي���ة م��رت��ب��ط��ة ب���امل���ح���ار وه�����ي – ن�����وع من 
– اأك��رث مما ك��ان عليه الأمر  امل��اأك��ولت البحرية 
يف العقدين ال�سابقني، ويوؤدي ارتفاع درجة حرارة 
املياه نتيجة الرتفاع العاملي لدرجات احلرارة اإىل 

النمو امليكروبي الذي ينتقل عن طريق املحار اإىل 
امل�ستهلك.

يقول  �سابقاً:  املغ�سولة  والفواكه  اخل�سار   –  2
وتداولها  وال��ف��واك��ه  اخل�سار  انتقال  اإن  م��ارل��ر: 
ع���ر الأ���س��خ��ا���ص ق���د ي��زي��د م���ن ف��ر���ص تلوثها، 

والأمر ل ي�ستحق املخاطرة.
تن�سر  نيئة:  ُتوؤكل  التي  الراعم  اأو  – البذور   3
30 نوعاً من اجلراثيم  اأك��رث من  ال��راع��م  ه��ذه 
 E.“ ك���ويل  واإي  ال�����س��امل��ون��ي��ال  الأول  امل��ق��ام  “يف 
اإن  م��ارل��ر:  وق��ال  املا�سيني،  العقدين  يف   ”coli
الهتمام  ع���دم  ه��و  اجل��راث��ي��م  تف�سي  يف  ال�����س��ب��ب 
ُتوؤكل  ل  املنتجات  فهذه  الرعم،  تلوث  مبخاطر 

على الإطالق.
للخراء،  املطهية جيداً: وفقاً  – اللحوم غري   4

حتتاج اللحوم للطهي بدرجات ح��رارة عالية من 
اأك��ل �سرائح  ع��دم  ل��ذا يجب  البكترييا؛  اأج��ل قتل 

اللحم غري املطهية ب�سكل جيد.
لأن  ك��ب��ري  اح��ت��م��ال  ث��م��ة  ال��ن��يء:  البي�ص   –  5
البي�ص  ج��راء  الغذائي من  بالت�سمم  امل��رء  ي�ساب 
ال��ن��يء، ول��ك��ن��ه يف وق��ت��ن��ا احل���ايل اأق���ل بكثري مما 

كان عليه قبل 20 عاماً، وفقاً ملارلر.
يحب  امل��ب�����س��رت:  غ��ري  وال��ع�����س��ري  – احل��ل��ي��ب   6
غري  اخل��ام  والع�سري  احلليب  �سرب  الأ�سخا�ص 
القيمة  ت�ستنفد  ال��ب�����س��رتة  اأن  ب��ح��ج��ة  امل��ب�����س��رت؛ 
الب�سرتة  اإن  م����ارل����ر:  ي���ق���ول  ول���ك���ن  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
التي  اخل��ام  امل�سروبات  عك�ص  على  خطرة  لي�ست 
تزيد من خطر التلوث بالبكترييا، والفريو�سات، 

والطفيليات.

ال�ضحة على  خطرة  اأطعمة   6

عار�سة تقدم زيا من ت�سميم امل�سممة االأوكرانية اإيرينا ديل خالل اأ�سبوع املو�سة االأوكراين يف كييف. )رويرتز(

اجتمعت الفرقة لتوؤدي فقرتها و�سط تهليل النا�ص وت�سجيعهم مما اأعطاهم احلما�ص فقدموا ليلة فنية جميلة 
اآخر ليتوىل الإ�سراف على تلك  ل تن�سي وا�ستمرت معهم تلك الليايل والنجاحات، ويف احد اليام جاء رجل 
الفرقة خلفا، ملديرها الذي اقعده املر�ص وبعد ان تعرف على اأع�سائها لحظ وجود �ساب ا�سود طويل عري�ص 
اه  يا �سيدي. فقال: لعب كمان يف فرقتي  الكمان  انا لعب  ان��ت؟ فقال:  اليه، وق��ال: من  يقف جانبا فنظر 
تبدل لح على وجهه عند  له من  ملا حدث  الفرقة  اع�ساء  ا�ستغراب  و�سط  وان�سرف  وتركهم  .. ح�سنا ح�سنا 

ان�سرافه.
ذهب املدير اجلديد اإىل مكتبه وقد طلب من املدرب احل�سور اليه وقال له: انا ل ار�سى ان يكون يف فرقتي 
رجل ا�سود، عليك اح�سار بديل، فقال املدرب: هذا الرجل فنان وعازف ماهر ومهذب واجلمهور يحبه كثريا. 
فقال املدير: ل يهمني اجلمهور، يهمني ال�سكل العام لفرقتي ان ل يكون فيها رجل ا�سود. فلم يرد عليه املدرب 
ام��ام رجل متع�سب واق��رتب من الباب وق��ال: �سيدي ان هذه الفرقة لن يفرقها اح��د.. نحن  لنه عرف انه 
منلك اأنف�سنا ومنلك الفن ومنلك املوهبة ومنلك اآلتنا.. لن نخ�سر �سيئا، لدينا من يحبنا ولديك م�سرحك 

اىل اللقاء .
خرج وخرج معه كل افراد الفرقة وهناك بعد يومني على احد امل�سارح الكبرية كان النا�ص يجل�سون يف هدوء 
اندمج  الذهب وخلفه  احلى من رنني  رنينها  ال�سود يعطي احلانا  الكمان  لعازف  ين�ستون  تام ومتعة كبرية 
انتهاء احلفل  بينهم حب كبري وعند  الف�ساء وكان يجمع  وكاأنهم يحلقون معا يف  الفرقة يف عزفهم  اع�ساء 
كان ت�سفيق اجلمهور ي�سل اإىل عنان ال�سماء �ساركهم فيها ن�سمات هواء منع�سة رائعة زاغ فيها �سيت الفرقة 
الخر يجل�ص يف  كان مديرها  الذي  الوقت  الذهبي يف  العازف  اطلقوا عليه  او كما  ال�سود  اجلميلة وعازفها 
ي�سمع  اذنيه حتى ل  ي��داه على  وك��ان ي�سع  العمل معه  ان رف�ست فرق كثرية  بعد  اغلق م�سرحه  مكتبه وقد 

العازف الذهبي .


