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احلزام الن�ري يهدد ب�أزمة قلبية 
اإن الإ���ص��اب��ة مبر�ض احل���زام ال��ن��اري ق��د تزيد  ق��ال باحثون ك��وري��ون 
م�صكالت  ت�صبب  اأو  دماغية  �صكتة  اأو  قلبية  باأزمة  الإ�صابة  احتمال 

اأخرى للقلب بن�صبة 40 باملئة.
لكن الدكتور �صوجن هان كيم من مركز اأ�صان الطبي يف �صول وموؤلف 
الدرا�صة قال يف ر�صالة بالربيد الإلكرتوين اإن التلقيح ميكن اأن ي�صاعد 
يف منع الإ�صابة باحلزام الناري الذي ي�صببه الهرب�ض النطاقي، وهو 

نف�ض الفريو�ض الذي يوؤدي اإىل اجلدري.
األفا   23 لأك��ر من  الطبية  ال�صجالت  بتحليل  وزم���الوؤه  كيم  وق��ام 
و2013   2003 الفرتة بني عامي  ال��ن��اري يف  احل��زام  من مر�صى 
ومقارنتها بالعدد نف�صه من املر�صى الذين مل ي�صابوا بذلك املر�ض.

الأرج���ح من  ه��م على  باملر�ض  اأ�صيبوا  ال��ذي��ن  اأن  ال��درا���ص��ة  ووج���دت 
الإ�صابة  احتمال  من  تزيد  التي  ال�صائعة  العوامل  ولديهم  الن�صاء 
الكول�صرتول  ن�صبة  وارتفاع  الدم  ارتفاع �صغط  القلب مثل  باأمرا�ض 

وال�صكري وغريها من العوامل املرتبطة بالتقدم يف العمر.
ون�صر التقرير يف دورية الكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب.

وبعد الو�صع يف العتبار هذه العوامل وغريها من التي قد تزيد من 
احتمال الإ�صابة باأمرا�ض القلب وجد الباحثون اأن الإ�صابة باحلزام 
الناري كانت مرتبطة بزيادة احتمال حدوث م�صكالت بالقلب ن�صبتها 
ب�صكتة  الإ�صابة  احتمال  يف  باملئة   35 ن�صبتها  وبزيادة  باملئة   41

دماغية وبزيادة 59 باملئة يف احتمال الإ�صابة باأزمة قلبية.

م� ال تعرفونه عن الفول املدم�س!
هل فّكرت يوماً يف فوائد الفول املدم�ض لل�صحة، وهل تعلم انه يحتوي 
الأحما�ض  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  ال��ربوت��ني،  من  عالية  ن�صبة  على 

الأمينية؟
ي�صري الدكتور اأحمد بيرب�ض، ا�صت�صارى التغذية، اإىل اأن الفول املدم�ض 
ي�صاعد يف الق�صاء على التوتر والإجهاد اللذين قد ي�صيبان اجل�صم، 
يف  وتناوله  ال�صرطان،  تقاوم  كيماوية  مركبات  على  يحتوي  اأن��ه  كما 
لكونه  بالإ�صافة  الغذائية،  امل��واد  من  بالعديد  اجل�صم  مي��ّد  ال�صباح 
ويخّف�ض  ب��ال��دم،  الكولي�صرتول  م�صتوى  يزيد  حيث  للقلب،  مفيدا 

الفول املدم�ض من �صغط الدم، ويحافظ على م�صتوى ال�صكر.
كما اأكد بيرب�ض اأن الفول املدم�ض ي�صاعد على تقوية مناعة اجل�صم 
البول.  اإدرار  زيادة  الإم�صاك، ويعمل على  بجانب كفاءته يف مقاومة 
البندورة  اإل��ي��ه  م�صاف  ال��ف��ول  ت��ن��اول  اأن  ال��ك��ث��ريون  يعلمه  ل  ومم��ا 
والب�صل والزيت واخلبز يجعل منه وجبة غذائية متكاملة، والفول 
عالج فعال لالأنيميا )فقر الدم(، كما اأنه مطهر فعال للمعدة، اإ�صافة 
التغذية  ا�صت�صارى  وتابع  املعدنية.  والأم��الح  باحلديد  غني  انه  اإىل 
اأنه  الطبقات، كما  ينا�صب جميع  الفول فهو  لقلة ثمن  قائال: نظراً 
ي�صاعد وبفاعلية يف اإمداد اجل�صم بكل ما يحتاجه من عنا�صر غذائية، 
التي  ال�صلطة  تناول طبق من  الإفطار مع  بتناوله يف وجبة  وين�صح 

تفيد اجل�صم ومتده بالعديد من العنا�صر الغذائية. 

يدخل مدر�سته على مدرعة جده
حفل  اإىل  للذهاب  ع��ادي��ة،  غري  نقل  و�صيلة  بريطاين  مراهق  اختار 
العام، ليفاجئ زم��الءه يف مدر�صة" األ��در غرانغ" يف  مدر�صي لنهاية 

مدينة لنك�صاير مبان�ص�صرت، بح�صب �صحيفة ديلي ميل.
دراماتيكية عندما  بطريقة  عاما(، احلفل  بويز )16  برينان  ودخل 

و�صل على منت مدرعة يقودها جده بلغ وزنها 17 طنا.
التي  الوحيدة  الغريبة  الطريقة  تكن  مل  ه��ذه  اأن  املدر�صة  واأعلنت 
اإحدى  للحفل  و�صل  ال��ط��الب  اأح��د  اإن  وق��ال��ت  طالبها،  ا�صتخدمها 

املرات يف تابوت.
 80 العمر  البالغ من  برايان،  ال�صابق  ال�صرطي  برينان،  ويهوى جد 

عاما جمع املركبات الع�صكرية، وميلك عددا منها يف منزله.
الدبابات،  "كنت قد جربت ركوب عدد من  برينان لديلي ميل  وقال 
اأن��ا حقا ممنت  ولكن هذه هي امل��رة الأوىل التي اأرك��ب واح��دة ت�صري، 

لكل من جعل ذلك ممكنا".

األربعاء   5   يوليو    2017  م   -   العـدد  12062  
Wednesday  5   July   2017  -  Issue No   12062

االأطف�ل االأذكي�ء يعي�سون اأطول
وجدت درا�صة بريطانية �صارك فيها 65 األف �صخ�ض )من عمر الولدة 
اإىل ���ص��ن 79 ع��ام��ا(، اأن م��ع��دل ال��ذك��اء ع��ن��د الأط���ف���ال ي��رت��ب��ط بطول 

العمر. 
�صن  ذك��اء مرتفع يف  لديهم معدل  الذين  الأطفال  اإن  الباحثون،  وق��ال 
احلادية ع�صرة، كانوا اأقل عر�صة للموت ب�صبب اأمرا�ض القلب وال�صكتة 

الدماغية، اأو بع�ض اأنواع ال�صرطان.
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي  اأن خطر املوت ب�صبب  كما وجد فريق البحث 

واخلرف، كان اأقل ن�صبيا.
وي��ق��ول اخل����رباء يف ج��ام��ع��ة اإدن�����ربة، اإن الأ���ص��خ��ا���ض الأك����ر ذك����اء، هم 
الأف�صل يف جمال العتناء باأنف�صهم، وهم اأقل عر�صة للدخان ويتبعون 

منطا غذائيا �صحيا نوعا ما.
الأم����ر، حيث ت�صري  ه��ذا  اأي�����ص��ا يف  دورا  ال��وراث��ة  تلعب  اأن  ول��ك��ن ميكن 
ن�صبة عالية  النووي  الذين يقدم لهم احلم�ض  النا�ض  اأن  اإىل  النظرية 

من الذكاء، قد يكونوا اأقل عر�صة لالإ�صابة بالأمرا�ض.
وحلل الباحثون بيانات 33536 رجال، و32229 من الن�صاء، ولدوا 
يف ا�صكتلندا عام 1936. ومت اختبار ذكائهم يف �صن احلادية ع�صرة، كما 

تابعوا حالتهم ملدة 68 عاما، حتى دي�صمرب 2015.
النتائج،  توؤثر على  اأن  اعتبارهم عدة عوامل ميكن  الباحثون يف  واأخ��ذ 
اأن  ووج���دوا  والق��ت�����ص��ادي.  الجتماعي  والو�صع  واجلن�ض  العمر  مثل 
اأكر  ك��ان��وا  الطفولة،  مرحلة  يف  اأع��ل��ى  ذك��اء  اأب���دوا  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ض 

احتمال للبقاء على قيد احلياة فرتة اأطول.

يعرتف بجرميته 
واالأه�يل يعفون عنه

املواطن  م��ق��ت��ل  ع��ل��ى  ع����اًم����ا،   39 ب��ع��د 
اليمني ثمنان الثماين على يد جمهول، 
يف حمافظة �صعدة، �صمايل البالد، قرر 
والع����رتاف  نف�صه  ع��ن  الك�صف  ال��ق��ات��ل 
بجرميته، بعد كل هذه ال�صنني الطويلة. 
وقال عبد اهلل الكثيع، من اأبناء املحافظة 
اإن����ه ق��ب��ل اأي�����ام ت��ف��اج��اأ اأ����ص���دق���اء �صالح 
حم�����ص��ن ال��ن��ج��ار، ال���رج���ل ال����ذي جتاوز 
عنه  وُع��رف  عمره،  من  ال�صاد�ض  العقد 
طوال حياته �صلوكه ومعامالته احل�صنة 
ب�صّر  ي���خ���ربه���م  وه�����و  الآخ������ري������ن،  م����ع 
الأرب��ع��ة عقود،  دف��ني م�صى عليه قرابة 
الثماين،  قاتل  اأن��ه  معرتًفا  و�صارحهم 

ظلًما وعدواًنا.
اأ�صدقاء  ذه���ول  رغ��م  اأن���ه  الكثيع  وت��اب��ع 
طلبه  على  واف��ق��وا  واندها�صهم،  النجار 
بالذهاب اإىل مدينة عمران �صمال غرب 

اليمن، حيث يتواجد �صقيق الثماين.
اأن���ه بعد اأن ق��اب��ل��ه، اع���رتف له  واأ���ص��اف 
�صقيق  م��ربر، فقام  دون  اأخيه،  قاتل  اأن��ه 
ال�صحية بالطلب من احلا�صرين ب�صوق 
النجار اإىل ال�صرطة، على اأن يت�صاور مع 

الأهل بخ�صو�ض اخلطوات الالحقة.

الدم�غ... اأكرث ن�س�طً� 
بـ10 ا�سع�ف مم� نعتقد �ص 23

في�سبوك يطعن على اأمر 
اأمريكي حلظر الن�سر 

موقع  اأن  ق�صائية  وث��ائ��ق  اأظ��ه��رت 
الجتماعي  ل��ل��ت��وا���ص��ل  ف��ي�����ص��ب��وك 
ق���دم اع��رتا���ص��ا ق��ان��ون��ي��ا ع��ل��ى اأمر 
من حمكمة اأمريكية بحظر الن�صر 
مينع املوقع من التحدث عن ثالثة 
اأوامر بحث حكومية عن معلومات 
تخ�ض ثالثة من م�صتخدميه وهو 
تهديدا حلرية  ي�صكل  اإن��ه  ق��ال  م��ا 

التعبري.
قدمها  دع���وى  يف  في�صبوك  وق���ال 
العا�صمة  يف  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  مل��ح��ك��م��ة 
وا�����ص����ن����ط����ن اإن��������ه ي����ري����د اإخ����ط����ار 
اأوام���ر  ب�����ص��اأن  م�صتخدمني  ث��الث��ة 
ل���ل���ح�������ص���ول على  ت�������ص���ع���ى  ب����ح����ث 
ات�صالتهم وبياناتهم ومنح هوؤلء 
لالعرتا�ض  فر�صة  امل�صتخدمني 

على تلك الأوامر.
نعتقد  ب��ي��ان  يف  في�صبوك  واأ���ص��اف 
متعلقة  مهمة  خم���اوف  ه��ن��اك  اأن 
بالتعديل الأول يف الد�صتور يف هذه 
الق�صية مبا ي�صمل رف�ض احلكومة 
ال�صماح لنا باإخطار ثالثة اأ�صخا�ض 
ب�صاأن  م���ع���ل���وم���ات  ع����ن  ب���ط���ل���ب���ات 
باأحداث  يتعلق  فيما  ح�صاباتهم 
يف  الأول  التعديل  وي�صمن  عامة. 
معينة  حقوقا  الأمريكي  الد�صتور 
منها حرية التعبري. ورف�ض ويليام 
ميلر املتحدث با�صم ممثلي الدعاء 
الأمريكي التعليق. وذكرت الوثائق 
الق�صائية غري املوؤرخة اأن في�صبوك 
قرر الطعن على حظر الن�صر ب�صاأن 
تنتهك  لأن����ه����ا  ال����ث����الث  الأوام���������ر 
الأح������داث  ولأن  ال��ت��ع��ب��ري  ح���ري���ة 
معروفة  احلكومي  التحقيق  حمل 
الطبيعة  بعد  تت�صح  ومل  بالفعل. 
امل�����ح�����ددة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق احل���ك���وم���ي. 
وق���ال���ت وث��ي��ق��ة م���ن ال��ق�����ص��ي��ة اإن 
ت��وق��ي��ت الإج���������راءات ي��ت��زام��ن مع 
اأ���ص��خ��ا���ض احتجوا  ���ص��د  ات��ه��ام��ات 
دونالد  ال��رئ��ي�����ض  تن�صيب  خ���الل 

ترامب يف يناير كانون الثاين.

م�سن�ن يعلق�ن يف 
م�سعد 24 �س�عة

م�صعد  يف  م�����ص��ن��ان  زوج������ان  ع��ل��ق 
مب���رك���ز جت������اري لأك������ر م����ن 24 
�صمال غرب  اإيبوه  ولي��ة  �صاعة يف 

ماليزيا.
اأحد  اأن  بال�صرطة  م�����ص��وؤول  واأك���د 
اأفراد اأ�صرة الزوجني تقدم ب�صكوى 

لدى ال�صرطة.
اأن  ����ص���ت���ار  ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  واأف����������ادت 
اأي  مع  التوا�صل  رف�صا  ال��زوج��ني 

�صخ�ض حتى مع رجال ال�صرطة.
وكان الزوجان قد علقا يف امل�صعد 
اإدارة  واأنقذتهما  املا�صية،  اجلمعة 
ال�صبت  والإنقاذ  مكافحة احلرائق 

املا�صي .

�إىل  ويقود  �لع�صبي  �لنظام  يهدد  جديد  فريو�صي  مر�ض  �إىل  �لأنظار  �جتهت 

يجعل  �لغام�ض  �لفريو�ض  �لت�صاعدي.  بال�صلل  مبكر�  ُعرف  ما  �أو  �لتام  �ل�صلل 

جهاز �ملناعة يرتكب �أخطاء يف �لتقدير فيقتل �خلاليا �لع�صبية للج�صد.

�لطبي  كلينك"  "مايو  ملركز  �للكرتونية  �ل�صفحة  على  ن�صر  لتقرير  بقا 

�ختالل  يف  ت�صبب   GBS ب  �خت�صار�  �ملعروفة  �ملتالزمة  ف��اإن  �لأم��ري��ك��ي، 

�لنظام �لع�صبي، حيث يقوم جهاز �ملناعة يف �جل�صم مبهاجمة �لأع�صاب، و�أول 

�لأعر��ض �لتي تظهر على �لإن�صان هي �صعف �لأطر�ف وحدوث وخز�ت فيها. 

و�صرعان ما تنت�صر هذه �لأعر��ض فينجم عنها �صلل �صريع يعم �جل�صد. �جلانب 

�ملاأ�صاوي �لآخر يف �ملر�ض، �أن عالجه ل يتم �إل يف �مل�صايف و�لعياد�ت �خلا�صة، 

وهكذ� لن يكون بو�صع �مل�صاب �أن يتلقى �لعالج يف بيته من خالل ذويه.

ما هي اأعرا�ض متالزمة GBS؟
فعل  ردود  تت�صاعد  املجهول،  بالفريو�ض  الإ�صابة  نتيجة 
اجلهاز املناعي ب�صكل اآيل مهاجما ب�صكل خاطئي اخلاليا 
الع�صبية اخلا�صة بج�صم امل�صاب، وهكذا تتوقف الأع�صاب 
اجل�صد  في�صل  امل��ن��اع��ة،  جهاز  هجمات  نتيجة  العمل  ع��ن 
للمر�ض  امل��دم��رة  الآث���ار  ت�صل  اأن  وميكن  بنف�صه.  نف�صه 
فاملوت  والتنف�ض  عينيه،  حتريك  ع��ن  الإن�����ص��ان  عجز  اإىل 
اختناقا. واإذا خ�صع املر�ض اإىل العالج -املكلف عادة- فاإن 
الغالب  ويقود يف  �صهور،  عدة  ي�صتمر  قد  الع�صبي  العجز 

اإىل �صرر دائم ي�صيب الأع�صاب.
اأين ومتى اأكت�صف املر�ض اأول مرة؟

عام  م���رة  اأول  ل��ي��ن��دري  ج���ان  الفرن�صي  الطبيب  و���ص��ف��ه 
يجري  مل  لكن  الت�صاعدي"،  ال�صلل  بتعبري"   1859
ت�صخي�ض الفريو�ض امل�صبب للمر�ض اإل بعد خم�صني عاما، 
حيث اأكت�صفه كل من جورج غوليان وجان الك�صندر باري 
جبهات  يف  املقاتلني  اجل��ن��ود  يف   1916 ع��ام  الفرن�صيان 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل، وق���د ا���ص��ت��ق ا���ص��م امل��ت��الزم��ة من 

ا�صميهما.
يف  ال��ب��اح��ث  دريك�صلر  فيلك�ض  ج��ان  عنه  ك�صف  مل��ا  وطبقا 
معهد بحوث الفريو�صات بجامعة بون " هناك عدة اأنواع 
GBS ، منها  اأن ت�صبب متالزمة  من الفريو�صات ميكن 
موؤكدا  ومي�صي  جيكونغونيا...الخ.  دينغ،  اأي،  هيباتيت�ض 
بالقول" يف احلقيقة اإن 30 يف املائة من احلالت املرتبطة 
اله�صمي  التهابات اجلهاز  بعد  GBS ظهرت  مبتالزمة 
لكن  جيجوين".  "كامبيلوباكتور  بكرتيا  ت�صببها  ال��ت��ي 
اإن املتالزمة ما زالت غام�صة، وم�صتوى  العلماء يقولون 
املخاطرة ما زال غري م�صيطر عليه، لكن املوؤكد اأنه، ولأول 
مرة، نوع من ال�صلل غري ناجم عن �صدمة. وي�صيب النا�ض 

مبعدل 1-4 اأ�صخا�ض يف كل 100 األف.
طرق العالج

املتالزمة ما زالت غري معّرفة ب�صكل كامل، من هنا فاإن 
خطوات العالج الأ�صا�صية تركز على التخفيف من اأعرا�ض 

املر�ض، ويعني هذا اإعادة تاأهيل الأع�صاء املت�صررة واإعادة 
ا�صتخدام  اإىل  اجلنوح  الأ�صد  احل��الت  ويف  اأدائ��ه��ا،  تفعيل 
الإجراءات امل�صاعدة ) كالتنف�ض ال�صناعي يف حالت عجز 
ردود  حل��الت  عالجان  عام،هناك  ب�صكل  التنف�ض(.  جهاز 

فعل اجلهاز املناعي:
حقن الغلوبولني املناعي الوريدي.

تغيري البالزما.
امل�صت�صفى والعالج  الرقود يف  ويف كال احلالتني لبد من 

األ�صريري باإ�صراف طبيب خمت�ض ب�صكل م�صتمر.
تنامى الهتمام بهذا الفريو�ض بعد ظهور اإ�صابات متعددة 
GBS يف  ح��الت متالزمة  بع�ض  زيكا، وظهرت  مبر�ض 
نف�ض الأماكن التي ظهر فيها مر�ض زيكا ما دفع ببع�ض 

الباحثني اإىل افرتا�ض وجود عالقة بني الفريو�صني.
امرا�ض الع�صاب

اليكم قائمة بجميع المرا�ض التي تنتمي اىل جمال طب 
الع�صاب 
ال�صقيقة 

ان  ميكن   ، الن�صفي  ال�صداع  او  ال�صقيقة  ال��را���ض،  �صداع 
امل�صابني  �صديدة جدا، جتعل من  تكون معوقة عوار�صها 
م��ك��ان مظلم وهادئ  ب��اي��ج��اد  اح��ي��ان��ا، فقط  ي��ف��ك��رون،  بها 

لال�صتلقاء. 
الزهامير 

ال�صبب  هو  الكهلي  اخل��رف  العته  اي�صا  ي�صمى  الزهامير 
الكر �صيوعا للخرف. يوؤذي املهارات العقلية والجتماعية 

مما يوؤدي اىل اعاقة الداء اليومي يف احلياة العادية. 

�صلل الع�صب الوجهي 
ان انت�صار �صلل الع�صب الوجهي املحيطي هو حوايل 25 
حالة لكل 100 الف �صخ�ض يف ال�صنة. يعود �صبب ال�صعف 
)الع�صب  ال��وج��ه��ي  ال��ع�����ص��ب  ع��م��ل  خ��ل��ل يف  ح����دوث  اىل 
تع�صيب ع�صالت  ي��وؤدي خللل يف  ال�صابع(، مما  الدماغي 

الوجه ال�صطحية.

الرنح - فقد انتظام احلركة 
ان اكر العالمات ا�صارة للخلل او ال�صابة باملخيخ ، هي 
الوعي(،  )ب��ك��ام��ل  ال��واع��ي��ة  احل��رك��ة  بتنا�صق  ال���ص��ط��راب 

وامل�صماة حالة الرنح )فقد النتظام (. 
الآلم ال�صبحية 

)النهاية  اجل��دع��ة  يف  تظهر  الم  ه��ي  ال�صبحية  الآلم  ان 
ال��ق��ا���ص��ي��ة م���ن ال���ط���رف امل���ب���ت���ور( ع��ق��ب ال��ق��ي��ام بعملية 
جراحية لبرت طرف. ي�صتكي املر�صى من الم يف الرجل، 
او القدم، وذلك رغم عدم تواجد  ال�صاق  حتت الركبة، يف 

ان�صجة..
�صمور النخاع ال�صوكي 

ال��ذي يظهر  ان �صمور النخاع ال�صوكي ، هو خلل وراث��ي، 
مماثل،  ب�صكل  الدانية  الع�صالت  و�صمور  �صعف  ب�صورة 
و�صمور  للنخاع،  المامي  القرن  تدمري خاليا  اعقاب  يف 
انت�صار  ن�صبة  تبلغ  ال�صعبة.  احل��الت  يف  احلركية  النوى 

املر�ض..
اأمل فموي وجهي 

امل فموي وجهي وهو ي�صنف بني اللم احلادة واملزمنة 
ف��ان م�صدر المل احل��اد هو جوف  . ح�صب راي الغلبية 
اآلم ال�صنان( يف اجليوب النفية  الفم وال�صنان )انظر- 

او الغدد اللعابية. 
الأمل املزمن 

التي  الطبية  الظواهر  جمموعة  من  املزمن  المل  يعترب 
يعاين منها ن�صف املجتمع. فكل �صخ�ض ثان م�صاب ي�صعر 

بامل مزمن معني، مثل ال�صداع وال�صقيقة .

اآالم الكتف قد تكون موؤ�سر 
على اأمرا�س القلب؟

ال�صخ�ض  ك��ان  اإذا  اأن���ه  ج��دي��دة،  درا���ص��ة  ك�صفت 
يعاين من اآلم يف الكتف، فقد يرجع ال�صبب اإىل 
الإ�صابة  اإىل خطر  توؤدي  التي  العوامل،  بع�ض 
ال��ق��ل��ب، ول��ي�����ض ل���الإج���ه���اد البدين  ب���اأم���را����ض 

والع�صلي فقط.
وق���ال ال��دك��ت��ور ك���ورت ه��ي��غ��م��ان، ق��ائ��د الفريق 
البحثي والأ�صتاذ بكلية الطب بجامعة يوتا: اإذا 
اآلم يف ع�صالت  يعاين من  �صخ�ض  ك��ان هناك 
هناك  اأن  على  م��وؤ���ص��ًرا  ه��ذا  يعد  فقد  ال��ك��ت��ف، 
ال�صخ�ض  ه��ذا  يحتاج  فقد  ي��ح��دث،  اآخ��ر  �صيًئا 
الإ�صابة  اإىل  ت���وؤدي  التي  العوامل  فح�ض  اإىل 
الدرا�صة،  ه���ذه  ولإج������راء   . ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض 
عاماًل   1226 بيانات  بفح�ض  الباحثون  ق��ام 
اأنه  ال��درا���ص��ة  م��ن  الباحثون  وا�صتنتج  م��اه��ًرا، 
خطر  اإىل  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  ال���ع���وام���ل  زادت  ك��ل��م��ا 
الإ�صابة باأمرا�ض القلب – مبا يف ذلك ارتفاع 
�صغط الدم وارتفاع ن�صبة الكول�صرتول ومر�ض 

ال�صكري– زادت ن�صبة الإ�صابة باآلم الكتف.

وك����ان امل�����ص��ارك��ون ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ن�����ص��ب��ة اأكرب 
4.5 مرة  ب���  اأك���ر عر�صة  ال��ع��وام��ل،  م��ن ه��ذه 
لالإ�صابة باآلم مف�صل الكتف، من اأولئك الذين 
لي�صت لديهم عوامل الإ�صابة باأمرا�ض القلب، 
لالإ�صابة  م��رات،  ب�صت  عر�صة  اأك��ر  كانوا  كما 
باأمرا�ض اأوتار الكتف. واأظهرت نتائج الدرا�صة، 
التي ن�صرت يف جملة الطب املهني والبيئي، اأن 
خطر  ن�صبة  عندهم  تو�صطت  الذين  امل�صاركني 
الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب، ك��ان��وا اأق���ل عر�صة 

لالإ�صابة باآلم مف�صل الكتف، اأو اأوتار الكتف.
اإجهاد  اأن  نعتقد  كنا  هيغمان:  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
ع�صلة الكتف، هو ال�صبب الرئي�ض لآلم الكتف، 
خطر  اإىل  ت���وؤدي  التي  العوامل  تكون  ق��د  لكن 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة 

هي الأكر اأهمية من الإجهاد الع�صلي .
الدم  �صغط  يف  ال��ت��ح��ك��م  اأن  ه��ي��غ��م��ان  واأ����ص���اف 
وعوامل الإ�صابة باأمرا�ض القلب الأخرى، قد 

يخفف من ال�صعور باآلم الكتف

مر�س فريو�سي جديد يهدد النظ�م 
الع�سبي ويقود اإىل ال�سلل الت�م
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�ش�ؤون حملية

بح�صور �صعيد بن طحنون ومرو�ن �ملعال

اخـتي�ر مـديـنة الـعني مـدينة لل�سـع�دة الع�ملية
�لإعالن عن لقاء �لأ�صقاء ي�صم �لإمار�ت و�ل�صعودية وم�صر بالتز�من مع فعاليات �لعيد �لوطني

�إطالق قناة ف�صائية من مدينة �لعني عنو�نها �ل�صعادة
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

العاملية  ال�صعادة  مدينة  اإط���الق  ع��ن  اأم�����ض  اأول  اأع��ل��ن 
لتكون "مدينة العني" بدولة الإمارات العربية املتحدة 
كما   ، العاملية  للمدينة  وم��ق��را  ال�صعادة  عا�صمة  ه��ي 
الإمارات  ي�صم  الأ�صقاء �صمن موؤمتر  لقاء  اأعلن عن 
التي  الأ�صقاء  لقاء  �صل�صلة  �صمن  وم�صر  وال�صعودية 

جتمع الإمارات واأ�صقاوؤها العرب.
كما اأعلن عن قناة ف�صائية حتمل اأ�صم ) قناة ال�صعادة( 

تبث اإر�صالها من مدينة ال�صعادة  مدينة العني .
اأم�ض  اأول  ال��ذي عقد  امل��وؤمت��ر ال�صحفي  ج��اء ذل��ك يف 
"هيلي ريحان" مبدينة العني بح�صور معايل  بفندق 
احتاد  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �صعيد  ال�����ص��ي��خ 
املعال  را���ص��د  ب��ن  م���روان  وال�صيخ  والت�صامح  ال�صعادة 
نائب رئي�ض الحتاد والدكتور عبد اهلل النيادي اأمني 

عام الحتاد.
ال�����ص��ي��خ �صعيد بن  امل���وؤمت���ر حت���دث م��ع��ايل  ب��داي��ة  ويف 
اإىل  يهدف  ال�صعادة  م�صروع  اأن  على  م��وؤك��دا  طحنون 
من  لل�صعادة  عاملية  مدينة  اإىل  العني  مدينة  حتويل 
خالل حزمة من الربامج واملبادرات املبتكرة والنوعية 
بحيث ت�صهم يف ا�صتثمار كافة املوارد واخلدمات التي 
فر�ض  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  باملنطقة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  تقدمها 
نحو التح�صني والتطوير واإ�صعاد املواطنني واملقيمني 
�صوف  ال��رائ��دة  التجربة  ه��ذه  اأن  وق���ال  وال��زائ��ري��ن- 
مت�صي بدولة الإمارات نحو العاملية حمققة للب�صرية 
لتحقيق  ال�صامل  مبفهومها  ال�صعادة  ه��دف  جمعاء 
القيم التي ي�صعى الإن�صان اأن يعي�ض يف كنفها- واأ�صاف 
�صوف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ع��ادة  م��دي��ن��ة  م�����ص��روع  اأن  معاليه 
توؤكد  جديدة  واأبعادا  م�صامني  ال�صعادة  كلمة  يك�صب 
اأنها دول��ة �صباقة تاأتي يف  من خاللها دول��ة الإم���ارات 

الطليعة.
بتاأثريها  يقا�ض  ال��دول  حجم  اأن  اإىل  معاليه  م�صريا 
واإيجابيتها وعطائها بالإ�صافة اإىل قدرتها على املبادرة 
والب��ت��ك��ار وحت��ق��ي��ق امل��ح��ب��ة وال�����ص��الم م��وؤك��دا ع��ل��ى اأن 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه 
ا�صعاد  اأن مهمة احلكومة هي  اأكد على  "، عندما  اهلل 
روؤية  ل�صعبه لكنها  اأمنيات قائد  ال�صعب مل يكن ذلك 
�صعيد  ال�صيخ  معايل  وقال  برنامج عمل  على  تاأ�ص�صت 
العاملية  ال�صعادة  اأننا ن�صعى من خالل م�صروع مدينة 
اأر�ض  على  معا�ض  واق��ع  اإيل  امل�صروع  ه��ذا  اإىل حتويل 

املواطن واملقيم والزائر م�صريا  العني يلم�صها  مدينة 
التي  الوطنية  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  ه��ذه  ك��ل  اأن  اإىل 
تفعيل  يف  ت�صهم  العاملية"  التوا�صل  "خيمة  تنظمها 
التوا�صل مع كافة ال�صعوب ا�صافة اىل �صفراء ال�صعادة 
من جميع اأنحاء العامل ليكون العنوان الرئي�صي يف كل 

هذا هو ن�صر ال�صعادة والت�صامح.
وحت���دث ال�صيخ م���روان ب��ن را���ص��د امل��ع��ال م��وؤك��دا على 
املبادرة  ه��ذه  يف  تتمثل  لل�صعادة  احلقيقية  القيمة  اأن 
م�صيدا  لها  هدفا  والت�صامح  ال�صعادة  من  جتعل  التي 
هذه  لإجن��اح  امل�صاركني  قبل  من  تبذل  التي  باجلهود 

املبادرة لتخرج من اإطارها املحلي اإىل العاملية.
وحتدث الدكتور عبد اهلل علي النيادي اأمني عام احتاد 
ال�صعادة والت�صامح العاملي م�صريا اإىل اأن دولة الإمارات 
�صباقة ومن خالل قادتها يف جمال اإ�صعاد �صعبها حتى 
�صابقة  وه��ي  عليها  تقوم  وزارة  لها  ال�صعادة  اأ�صبحت 
على  اإيجابا  ه��ذا  لينعك�ض  اأجمع  العامل  يف  م��رة  لأول 
�صعوب  وتقدير  اح���رتام  لينال  الإم����ارات  دول���ة  �صعب 
العامل- م�صريا يف هذا اإىل تبني فكرة �صجالت ال�صعادة 
لل�صعادة  �صفريا  و�صتون  من خالل ثالثمائة وخم�صة 
حول العامل للتوقيع عليها تعبريا عن حبهم للقيادة 

ال�صعادة مدينة  التوقيع عليها يف مدينة  يتم  اأن  على 
موؤمتر  يف  املوقعة  ال�صجالت  هذه  ت�صليم  ليتم  العني 
الإماراتيني  القادة  بني  يجمع  الأ�صقاء" الذي  "لقاء 
العيد  العربية �صمن فعاليات  ال��دول  ق��ادة  وع��دد من 
ال��وط��ن��ي ال�����ص��اد���ض والأرب���ع���ني حت��ت ���ص��ع��ار "احتادنا 
�صعادتنا" لإ�صعاد القيادة حيث ي�صهم لقاء الأ�صقاء يف 
تن�صيط العالقات ال�صتثمارية والثقافية والجتماعية 

بني الدول امل�صاركة .
مبادرة  اإط��الق  فعاليات  تت�صمن  اأن  املقرر  وم��ن  ه��ذا 
العني"  "مدينة  ال��ع��امل��ي  والت�صامح  ال�����ص��ع��ادة  مدينة 
بن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت  يقام  مهرجانا 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة العني  اآل  حم��م��د 
يت�صمن العديد من الفعاليات التي تقام يف املتنزهات 
واحلدائق العامة حتتوي جميعها على اأن�صطة حتمل 
عبارة ال�صعادة اإ�صافة اإىل م�صاركات فاعلة من الدوائر 
اكرب  املهرجان  يت�صمن  كما   ، واملوؤ�ص�صات  احلكومية 
لوحة لأ�صحاب الهمم ،كما ت�صمل الفعاليات معلقات 

تتناول جميعها ال�صعادة .
اأبناء  لتوقيع  خا�ض  رك��ن  تخ�صي�ض  يتم  و�صوف  ه��ذا 
اجلن�صيات املختلفة املقيمون يف دولة الإمارات وعددهم 

عن  توقيعهم  خ��الل  من  تعرب  جن�صية  و�صتة  مائتان 
تخ�صي�ض  اإىل  اإ�صافة  الإم���ارات  جمتمع  يف  �صعادتهم 
انطباعاتهم  عن  للتعبري  الأطفال  لر�صومات  م�صاحة 
اأخرى  م�صاحة  تخ�صي�ض  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ع��ادة  نحو 
عن  تتحدث  التي  واملطبوعات  املوؤلفات  جميع  ت�صم 

ال�صعادة الإيجابية .
هذا ومن املقرر اأن يح�صر املهرجان يف نوفمرب القادم 
���ص��ف��راء ال���وف���اء وال�����ص��ع��ادة م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء العامل 
لل�صعادة  �صفريا  و�صتون  وخم�صة  ثالثمائة  وع��دده��م 
حيث يتم تكرميهم يف مدينة ال�صعادة "مدينة العني" 
التي  ب��اجل��ه��ود  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ت��ك��رمي  يت�صمن  اأن  ع��ل��ى 
بذلوها من اأجل اإعالء قيمة ال�صعادة و من املقرر اأن 
احتفالت  مع  يتوافق   كامال  �صهرا  املهرجان  ي�صتمر 

دولة الإم ارات بالعيد الوطني ال�صاد�ض والأربعني.
هذا وقد قام معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان 
وال�صيخ مروان بن را�صد املعال بتكرمي عدد من �صفراء 
املزروعي  غ��امن  الوزير  ومنهم  العامل  ب��دول  ال�صعادة 
وال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��ك��ع��ب��ي م��ن الإم������ارات وحمدي 
دياب من م�صر وال�صاعر حممد املن�صوري اإ�صافة اإىل 

�صفراء من النم�صا وا�صرتاليا. 

بلدية مدينة العني تدر�س اإق�مة 
م�س�جد موؤقتة ب�سكل منوذجي 

•• العني -  الفجر

منوذجية  ت�صاميم   3 العني  مدنية  ببلدية  البناء  تراخي�ض  اإدارة  نفذت 
اىل  للو�صول    ، م�صل   100 و   150 و   200 ب�صعة  امل��وؤق��ت��ة  للم�صاجد 
حلول واآليات عملية للم�صاجد املوؤقتة والتي تقع يف املناطق غري احل�صرية  
الهيئة  م��ع  وذل��ك  بالتعاون   ، وامل���زارع  املوؤقتة  ال��ع��زب  كمناطق  املخططة 
العامة لل�صوؤون ال�صالمية والوق��اف- فرع العني،  وتاأتي ه��ذه  اخلطوة  
�صمن مبادرات عام اخلري كما و�صتعمل على تذليل العقبات امام املتربعني 

لبناء بيوت اهلل.
ال�صت�صارية  ومهند�صي  الهند�صية  املكاتب  اإقامة ور�صة عمل جتمع  ومتت 
قطاع تخطيط املدن وامل�صاحة ، لتبادل الفكار والآراء حيث اأو�صح املهند�ض 
ا�صتهدفت  الور�صة  ب��اأن   ، رئي�صي  معماري  مهند�ض  ال�صوايف   حممد  فهد 
ل�صمان  ذل��ك  و  العني  منطقة  يف  الهند�صية  ال�صت�صارية  املكاتب  جميع 
املناطق   ه��ذه  يف  جمتمعية  دينية   حاجة  ل�صد  عملية  حلول  اىل  الو�صول 
و اعتماد اآلية خا�صة لهذه امل�صاريع ت�صهل  عملية اإ�صدار تراخي�ض البناء 
واإتاحة الفر�صة للمكاتب ال�صت�صارية الهند�صية للم�صاركة يف مبادرات عام 
اأخ��رى قد تكون ممكنة  اخلري كما ت�صاهم الور�صة يف الو�صول اىل حلول 

لطرق بناء تتنا�صب مع اهداف امل�صروع .
الإجناز  �صريعة  املقرتحة  ال��ن��م��اذج  ب��اأن  ال�����ص��وايف  فهد  املهند�ض  اأ���ص��اف  و 
قليلة التكلفة ل�صد حاجة املجتمع يف مناطق العزب واملزارع وما يف حكمها 
حرم  و  م��اأذن��ه  و  رئي�صي  ح��رم  على   امل�صجد  يحتوي  حيث  العني  مبنطقة 
خارجي و �صكن  متكامل لالإمام و  دورات مياه و موا�صئ تتنا�صب مع عدد 
امل�صلني ، كما مت ت�صميم النماذج  مبا يتوافق مع ال�صرتاطات الت�صميمية 
للم�صاجد وال�صادرة من جلنة تطوير امل�صاجد باإمارة ابوظبي و متوافقة 

مع ا�صرتاطات كود اأبوظبي الدويل للبناء .
اجلدير بالذكر باأن اإدارة تراخي�ض البناء ببلدية مدينة العني تعكف على 
و   امل�صاريع  من  النوع  لهذا  املطلوبة  احلكومية  اجلهات  موافقات  توفري 
بامل�صاركة يف  الراغبة  الهند�صية  ال�صت�صارية  املكاتب  باأ�صماء  قائمة  توفري 
مبادرات عام اخلري وذلك بالتربع بالإ�صراف على هذه امل�صاريع و  احل�صول 
ا�صحاب  لت�صجيع  قيا�صية  ف��رتة  خ��الل  امل�صاريع  لهذه  البناء  رخ�ض  على 
اخلري للتربع داخل الدولة كخطوة م�صتقبلية لور�صة عمل امل�صاجد املوؤقتة 
حتقيقاً لروؤية دائرة ال�صوؤون البلدية و النقل يف حتقيق التنمية امل�صتدامة 

وتعزيز معايري جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي . 

جه�ز اأبوظبي للرق�بة الغذائية ينفذ 936 
�س�عة توعوية منذ مطلع الع�م اجل�ري

•• اأبوظبي  - الفجر

الغذائية ممثاًل بقطاع ال�صرتاتيجية والأداء  اأبوظبي للرقابة  نفذ جهاز 
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري 2017 ،936 �صاعة توعوية عرب 
130 ن�صاطاً متنوعاً توزعت بني الأن�صطة التوعوية يف املجالت الزراعية 
والغذائية والروة احليوانية ا�صتهدفت طلبة املدار�ض ومتداويل الغذاء اإىل 
جانب العاملني يف املن�صاآت الغذائية والزراعية يف اإمارة اأبوظبي وموظفي 
اجلهاز. واأكد ثامر را�صد القا�صمي املتحدث الر�صمي با�صم اجلهاز اأن تنفيذ 
هذه الأن�صطة جاء يف اإطار توجه اجلهاز لتعزيز دوره كموؤ�ص�صة رقابية تعنى 
ب�صالمة الغذاء يف توعية املجتمع وتنفيذ ر�صالته يف الرتويج للممار�صات 
ت�صل  ومتكاملة  فعالة  توعوية  برامج  عرب  ال�صليمة  والغذائية  الزراعية 
اخلاطئة  الغذائية  املمار�صات  ت�صحيح  يف  وت�صهم  املجتمع،  �صرائح  ملختلف 
وتداوله  ال��غ��ذاء  م��ع  ال�صليم  للتعامل  ال��الزم��ة  باملعرفة  وت��زوي��ده��م  فيه، 
حتقيق  اإىل  يتطلع  اجلهاز  اأن  موكداً  الغذائية،  ال�صل�صلة  مراحل  كافة  يف 
التميز والريادة بكافة عملياته،  ويحر�ض على تلبية الرغبة املتنامية لدى 
برامج  ا�صتقطاب  يف  منها  التعليمية  وخا�صة  املحلية  املجتمع  موؤ�ص�صات 
املجتمع  وع��ي  مب�صتوى  لالرتقاء  و���ص��وًل  اجل��ه��از،  يقدمها  التي  التوعية 
مب��ج��الت ال��غ��ذاء وال���زراع���ة وال����روة احل��ي��وان��ي��ة، وحتقيق اأع��ل��ى معايري 

ال�صالمة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي.
ن�����ص��اط��اً مت تخ�صي�صها   87 ال��ت��وع��وي��ة ع��ل��ى  اأن�����ص��ط��ة اجل��ه��از  وا���ص��ت��م��ل��ت 
تناولت  التي  املحا�صرات  من  ع��ددا  ت�صمنت  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  للمدار�ض 
الغذاء  حقيبة  و���ص��روط  الغذائي  والت�صمم  الغذائية  ال�صالمة  موا�صيع 
املدر�صية والأمرا�ض امل�صرتكة بني الإن�صان واحليوان والتعامل مع النفايات 
اليدين  غ�صل  واأه��م��ي��ة  ال��ذك��ي  وامل��ت�����ص��وق  املنزلية  واحل��دي��ق��ة  وت�صنيفها 
والقواعد الب�صيطة للتخزين الفعال الآمن والفعال للغذاء بالإ�صافة اإىل 
فيها اجلهاز طلبة  ا�صطحب  التي  امليدانية  والزيارات  الرحالت  عدد من 

املدار�ض اإىل حمطات الأبحاث التابعة له واأ�صواق الأ�صماك.
والعني  اأبوظبي  مدينة  غطت  توعوية  حملة   11 الأن�صطة  ت�صمنت  كما 
بني  التوعية  ن�صر  على  اجلهاز  موظفو  خللها  حر�ض  الظفرة،  ومنطقة 
متداويل الغذاء ومرتادي الأ�صواق واملتاجر، وتوزيع الآلف من الكتيبات 
كذلك  وت�صمنت  عليهم،  الغذائية  ال�صالمة  ح��ول  والإر���ص��ادي��ة  التوعوية 
اجلهاز  موظفي  ا�صتهدفت  داخلية  وفعالية  حما�صرة   30 من  اأك��ر  على 
باأعمال اجلهاز، وحملة �صهر  العالقة  الأم��ور ذات  بالعديد من  لتوعيتهم 
الرتكيز خاللها على توعية اجلمهور مبوا�صيع  التي مت  املبارك  رم�صان 
ال�صالمة الغذائية من حيث املمار�صات ال�صحيحة واملمار�صات اخلاطئة يف 
وتخزينها، وحملة  ونقلها  الغذائية  املواد  �صراء  الأغذية مثل  التعامل مع 
الت�صوق الذكي والتي قام مفت�صو اجلهاز خاللها على توعية اجلمهور داخل 
اأي  الإب��الغ عن  الت�صوق و�صرورة  اتخاذها خالل  الواجب  بالأمور  املتاجر 

منتجات يتم ال�صتباه فيها. 



تتاألف اخلاليا الع�صبية يف الدماغ من بنى كبرية �صبيهة 
متتّد  ع��دة  تفرعات  يحمل  ال��ذي  اجل�صم  ت�صّم  بال�صجرة 

اإىل اخلارج ُتدعى )تغ�صنات(.
)ح�َصَكات(  ُتدعى  وجيزة  كهربائية  نب�صات  اجل�صم  يوّلد 
تتيح ل��ه احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��راب��ط��ه وت��وا���ص��ل��ه م��ع اخلاليا 
الع�صبية الأخرى. يعتقد العلماء عموماً اأن هذه املوجات 
التيارات  بنقل  تكتفي  التي  التغ�صنات،  تن�ّصط  اجل�صمية 
العملية مل  ه��ذه  لكن  اأخ��رى.  اأج�صام خاليا ع�صبية  اإىل 
الذكريات  ت��ك��ّون  اأ���ص��ا���ض  ت�صّكل  اأن��ه��ا  م��ع  �صابقاً،  ُتفح�ض 

وتخزينها.
لكن  الرئي�ض.  التغ�صنات  دور  هو  هذا  اأن  العلماء  يعتقد 
اأن  اكت�صف  اأجنلي�ض  ل��و���ض  يف  كاليفورنيا  جامعة  ف��ري��ق 
اأظهر بحثهم  اإذ  التغ�صنات ل ت�صّكل و�صيلة نقل فح�صب، 
التي  ك��ه��رب��ائ��ي��اً يف ح��ال��ة احل��ي��وان��ات  ت��ك��ون ن�صطة  اأن��ه��ا 
تتنقل بحرية، موّلدة عدداً من املوجات الكهربائية يفوق 
دح�ض  وهكذا  اجل�صم.  عن  ي�صدر  ما  اأ�صعاف   10 بنحو 
اأن موجات اجل�صم ت�صّكل  ال�صائد عن  الكت�صاف العتقاد 
الو�صيلة الرئي�صة وراء الفهم، والتعّلم، وت�صّكل الذكريات.

مايانك ميهتا، عامل فيزياء ع�صبية يف جامعة كاليفورنيا 
ي��ذك��ر يف هذا  ال��درا���ص��ة،  ب���ارز يف  وب��اح��ث  اأجنلي�ض  بلو�ض 
الن�صيج  من   %90 من  اأكر  التغ�صنات  )ت�صّكل  املجال: 
من  ن�صاطاً  اأك��ر  اأنها  اكت�صاف  اأن  يف  �صك  ول  الع�صبي. 

اجل�صم يبّدل جذرياً طبيعة فهمنا كيفية معاجلة الدماغ 
ال�صطرابات  فهم  اأم��ام  الطريق  ميّهد  ورمب��ا  املعلومات، 
اأجهزة كمبيوتر  الع�صبية ومعاجلتها، ف�صاًل عن تطوير 

�صبيهة بالدماغ(.
التيارات  اأن التغ�صنات تنقل طوعاً  اعتقد العلماء عموماً 
التي تتلقاها من م�صبك اخللية الع�صبي )نقطة التالقي 
بدوره  يوّلد  ال��ذي  اجل�صم،  اإىل  ع�صبيتني(  خليتني  بني 
ن��ب�����ص��ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة. و���ص��اد الع��ت��ق��اد ب����اأن ه���ذه املوجات 
)ح�َصَكات  ُتدعى  التي  والق�صرية،  ال�صريعة  الكهربائية 
اأ�صا�ض املعاجلة والتعلم الع�صبيني. لكن  ج�صمية(، ت�صّكل 
موجاتها  توّلد  التغ�صنات  اأن  برهنت  اجلديدة  الدرا�صة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي ي��ف��وق ع��دده��ا ع���دد موجات 

اجل�صم بنحو 10 اأ�صعاف.

جهد كهربائي
جانب  اإىل  توّلد،  التغ�صنات  اأن  اأي�صاً  الباحثون  اكت�صف 
امل���وج���ات، ت��ق��ل��ب��ات ك��ب��رية يف اجل��ه��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي. ُتعترب 
عندما  الأق�صى  حدها  دوم��اً  تبلغ  ثنائية  عملية  املوجات 
حتدث اأو ل حتدث مطلقاً. ويوّلد اجل�صم موجات مماثلة 
التغ�صنات  لكن  الرقمي.  الكمبيوتر  غ��رار  على  فح�صب، 
توّلد اأي�صاً، اإىل جانب هذه املوجات، جهداً كهربائياً كبرياً 
ي��ت��ب��ّدل ب��ب��طء وي��ف��وق اأح��ي��ان��اً امل��وج��ات، م��ا ي�صري اإىل اأن 

ذ اأي�صاً عملية حو�صبة تناظرية. التغ�صنات تنفِّ
اأن  )لحظنا  ال�صاأن:  ه��ذا  يف  ميهتا  الفيزياء  ع��امل  يذكر 
التغ�صنات هجينة لأنها تخو�ض عمليات حو�صبة تناظرية 
عن  يجعلها خمتلفة مت��ام��اً  م��ا  ���ص��واء،  ح��د  على  ورقمية 

اأجهزة الكمبيوتر الكمية التي تكون تناظرية فح�صب(.
ي��ت��اب��ع: )���ص��اد الع��ت��ق��اد يف ع��ل��م الأع�����ص��اب ب���اأن اخلاليا 
الع�صبية ت�صّكل اأجهزة رقمية، فاإما توّلد موجة اأو ل. لكن 
دوماً  تت�صرف  ل  التغ�صنات  اأن  تك�صف  الأخ���رية  النتائج 
تبلغ  رقمية  موجات  توّلد  اأنها  �صحيح  رقمية.  كاأجهزة 
دوماً حدها الأق�صى عندما حتدث اأو ل حتدث مطلقاً، اإل 
اأنها تعرب اأي�صاً عن تقلبات تناظرية كبرية تتفاوت قوًة. 
اعتقده علماء  الكربى عما  الختالف  نقطة  تكمن  وهنا 

الأع�صاب طوال 60 �صنة تقريباً(.

قدرة �حلو�صبة
تقريباً،  م���رة  م��ئ��ة  بنحو  اأك���رب  التغ�صنات  ح��ج��م  ك���ان  مل��ا 
الكبري  العدد  اأن  الع�صبية، فيوؤكد ميهتا  باملراكز  مقارنة 
من موجات التغ�صنات الذي يحدث رمبا يعني اأن للدماغ 

قدرة حو�صبة تفوق بنحو 100 مرة ما اعتقدناه �صابقاً.
اأظ��ه��رت درا���ص��ات ت��ن��اول��ت اأخ����رياً ���ص��رائ��ح م��ن ال��دم��اغ اأن 
التغ�صنات ت�صتطيع توليد املوجات الكهربائية. ولكن مل 
الن�صاط  اأثناء  ذلك  ح��دوث  املمكن  كان من  اإذا  ما  يت�صح 

ن�صاط  قيا�ض  �صّكل  لطاملا  وت��ريت��ه.  م��دى  وم��ا  الطبيعي 
حتدياً  الطبيعي  ال�صلوك  خ��الل  الكهربائي  التغ�صنات 
اأُجريت على جرذان  التي  الدرا�صات  ج��داً: يف  ه�صة  لأنها 
اأق���ط���اب على  اأن و���ص��ع  يف امل��خ��ت��رب، اك��ت�����ص��ف ال��ب��اح��ث��ون 
اإىل  ي��وؤدي  احليوانات  حترك  اأثناء  ذاتها  بحد  التغ�صنات 
بلو�ض  كاليفورنيا  فريق جامعة  لكن  تلك اخلاليا.  موت 
الأقطاب  و�صع  على  تقوم  ج��دي��دة  تقنية  ط��ّور  اأجنلي�ض 

قرب التغ�صنات ل عليها.
التغ�صنات  ن�صاط  العلماء  قا�ض  املقاربة،  هذه  با�صتخدام 
اأيام لدى جرذان �ُصمح لها بالتحرك بحرية  اأربعة  طوال 

داخل متاهة كبرية. 
ال��ق�����ص��رة اجل���داري���ة اخللفية  ال��ن�����ص��اط يف  وع��ن��د ق��ي��ا���ض 
)اجلزء من الدماغ الذي يوؤدي دوراً رئي�صاً يف التخطيط 

للحركة(، 
اكت�صف الباحثون اأن الن�صاط يف التغ�صنات يفوق باأ�صواط 
التغ�صنات  املوجات يف  الأج�صام )فاق عدد  ما لحظوه يف 
اأ�صعاف  خ��م�����ص��ة  ب��ن��ح��و  الأج�������ص���ام  يف  ���ُص��ج��ل  ال����ذي  ذاك 
اأثناء  10 م����رات  ن��ائ��م��ة، وب��ن��ح��و  ف��ي��م��ا ك��ان��ت اجل�����رذان 

ا�صتك�صافها(.
يخرب جاي�صون مور، عاملمِ يتابع درا�صاته ما بعد الدكتوراه 
ب���ارز يف  وب��اح��ث  اأجن��ل��ي�����ض  ب��ل��و���ض  يف ج��ام��ع��ة كاليفورنيا 
الدرا�صة: )افرت�َصت مناذج �صابقة كثرية اأن التعّلم يحدث 

واحد.  وق��ت  يف  ع�صبيتني  خليتني  ج�صَما  ين�صط  عندما 
عندما  اأي�صاً  يحدث  التعّلم  اأن  اأظهرت  اكت�صافاتنا  لكن 
تن�صط خلية الإدخال الع�صبية يف الوقت عينه الذي تن�صط 
فيه اإحدى التغ�صنات. ف�صاًل عن ذلك، قد تن�صط اأجزاء 
خمتلفة من التغ�صنات يف مراحل متفاوتة، ما ي�صري اإىل 
الع�صبية  التعّلم يف اخللية  اأكرب يف كيفية حدوث  مرونة 

الواحدة(.
يقّدم تاأمل ج�صم اخللية الع�صبية بغية فهم كيفية عمل 
والعلمية:  الطبية  امل�صائل  من  لعدد  عمل  اإط��ار  ال��دم��اغ 
اأجهزة  تطوير  اإىل  ومعاجلتها  الأم��را���ض  ت�صخي�ض  من 
الكمبيوتر. لكن ميهتا يوؤكد اأن ذلك ا�صتند اإىل فهمنا اأن 

ج�صم اخللية يّتخذ القرارات واأن هذه العملية رقمية.
ي�صيف: 

ُتتخذ  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأن  ُيظهر  اإليه  لنا  تو�صّ ما  اأن  )اإل 
عمليات  واأن  اخل��ل��ي��ة،  ج�صم  يف  منه  اأك���ر  التغ�صنات  يف 
اأحياناً  تكت�صب  بل  رقمية،  دوم��اً  تكون  ل  ه��ذه  احلو�صبة 
رّكزت  التقنية،  لل�صعوبات  نتيجة  ولكن  تناظرياً.  طابعاً 
بحوث تناولت وظائف الدماغ عموماً على ج�صم اخللية. 
غري اأننا اكت�صفنا اأن �صر اخللية الع�صبية يكمن خ�صو�صاً 
النتائج  اأن  يف  �صك  ول  املتفرعة.  الع�صبية  تغ�صناتها  يف 
التي تو�صلنا اإليها تبّدل جذرياً فهمنا عملية احلو�صبة يف 

اخلاليا الع�صبية(.

�شحة وتغذية

23

�لن�صاطات مار�ض   1
اأثبتت درا�صات عدة اأن الن�صاط اجل�صدي املكثف واملنتظم ميكن 

اأن يحّد من اآثار ال�صغط النف�صي على تقّل�ض التيلومريات.

�لنق�ض لتعوي�ض  �لوقت  �ض  خ�صّ  2
اأربعة  اأخ��ذ  ب��دل  م��ن ه��ذه اخل��ط��ة، لكن  ت�صّكل العطلة ج���زءاً 

اأ�صابيع على التوايل، من الأف�صل جتزئتها لتخفيف م�صتوى 
ال�صغط النف�صي بوترية منتظمة وتدريجية.

نهاية  وعطلة  الأم�صيات  تخ�ص�ض  اأن  اأي�صاً  ال�صروري  من   
وال�صرتخاء  والأ���ص��دق��اء  الرتفيهية  للن�صاطات  الأ���ص��ب��وع 

والنوم.
 اإنها اأف�صل و�صائل ممكنة ملكافحة التجاعيد!

ت�صت�صلم ل   3
مثل  الع�صيبة  الظروف  بع�ض  يف  الكثري  تفعل  اأن  ميكنك  ل 
فرتات املر�ض اأو فقدان �صخ�ض عزيز. لكن يف مواقف اأخرى، 
للتفكري  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  اأخ���ذ  ع��رب  اأن جت��د احل��ل��ول  ميكنك 
ي�صّببها  ال��ت��ي  بال�صجة  تتعّلق  امل�����ص��األ��ة  ك��ان��ت  اإذا  بامل�صكلة. 
وجتعلهم  معهم  امل��و���ص��وع  مناق�صة  ت�صتطيع  األ  اجل����ريان، 
ي�صمعون الأ�صوات التي ي�صدرونها؟ واإذا كانت امل�صكلة ترتبط 
لتح�صني  امل��دي��ر  اإىل  التحدث  ت�صتطيع  األ  العمل،  مب�صاغل 

طريقة توزيع املهمات؟

بوقتك ��صتمتع   4
ت�صعر  اإيجاد هواية  الإيجابية عرب  م�صاعرك  تغذي  اأن  يجب 
بال�صغف جتاهها اأو تنّظم ن�صاطاً ممتعاً يف اليوم وت�صتمتع به 
اإىل اأق�صى حد. ميكنك اأن تتلذذ ب�صرب كوب قهوة على ال�صرفة 
وتراقب ما يح�صل من حولك اأو تت�صل ب�صخ�ض عزيز عليك 
وت�صغي اإليه باإمعان... قد تزيد الآثار الإيجابية على امل�صتوى 

الروحي اإذا �صاعفت متعتك خالل هذه اللحظات الب�صيطة.

�ل�صلبية �أفكارك  مفعول  �أبطل   5
اأن  يكفي  النقل،  و�صائل  يف  اأو  امل��ن��زل  اأو  املكتب  يف  كنت  ���ص��واء 
وتفريغ  التنف�صية  التمارين  ملمار�صة  دق��ائ��ق  ب�صع  تخ�ص�ض 
منوذجي  مترين  يق�صي  تت�صاعد.  ح��ني  ال�صلبية  العواطف 
بالتنف�ض بعمق من البطن طوال 5 دقائق وتخ�صي�ض 4 ثواٍن 

لل�صهيق و6 ثواٍن للزفري.

خطوات لتفريغ ال�سغوط وا�ستع�دة الط�قة

�أعدتها  ت��ب��ّدل در����ص��ة ج��دي��دة  رمب��ا 
�أجنلي�ض  لو�ض  يف  كاليفورنيا  جامعة 
�ل��دم��اغ،  عمل  كيفية  �لعلماء  فهم 
عالج  يف  جديدة  مقاربات  �إىل  وتقود 
وتطوير  �لع�صبية  �ل���ص��ط��ر�ب��ات 
بطريقة  )تفّكر(  كمبيوتر  �أج��ه��زة 
على  �لبحث  رّك��ز  �لب�صر.  �إىل  �أق��رب 
وهي  ووظائفها،  )�لتغ�صنات(  بنية 
�أحد مكونات �خلاليا �لع�صبية  ت�صّكل 

يف �لدماغ.

 ل �أهمية للمكان �لذي نختاره للقيام بهذه �لن�صاطات �أو توقيتها، بل يجب �أن ن�صتعيد �لطاقة باأي طريقة 
لتجديد مو�ردنا �لإيجابية.

الدم�غ... اأكرث ن�س�طً� بـ10 ا�سع�ف مم� نعتقد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267658     
 رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�صم  ان ا�ض ات�ض فوود مانيوفاك�صرينج بي تي واي ليميتد 
وعنوانه  30/1 �صورت �صرتيت ، ت�صات�صوود ان ا�ض دبليو 2067 ، ا�صرتاليا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الوجبات  بخدمات  يتعلق  ما  فيها  مبا  وامل�صروبات  الأطعمة  توفري  خدمات  ؛  والتموين  املطاعم  خدمات 
ال�صفرية وخدمات الوجبات ال�صريعة وخدمات حفالت الزواج ؛ خدمات الإ�صت�صارة وامل�صورة واملعلومات ، مبا 
فيها خدمات على اخلط املبا�صر ، فيما يتعلق باملطاعم والأطعمة وامل�صروبات ؛ خدمات ال�صيافة مبا فيها 

خدمات توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة وبيوت الإعتكاف ؛ اخلدمات املتعلقة بحجز املطاعم .  
 الواقعة بالفئة : 43 

ر�صم  ي�صارها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   NEW SHANG HAI العبارة    : العالمة  و�صف 
ل�صكل �صبه بي�صوي طويل وبداخله الرتكيب احلريف nsh كتب باحلروف الالتينية بطريقة مميزة.

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.        
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267665     
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  ان ا�ض ات�ض فوود مانيوفاك�صرينج بي تي واي ليميتد 
وعنوانه  30/1 �صورت �صرتيت ، ت�صات�صوود ان ا�ض دبليو 2067 ، ا�صرتاليا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الوجبات  بخدمات  يتعلق  ما  فيها  مبا  وامل�صروبات  الأطعمة  توفري  خدمات  ؛  والتموين  املطاعم  خدمات 
ال�صفرية وخدمات الوجبات ال�صريعة وخدمات حفالت الزواج ؛ خدمات الإ�صت�صارة وامل�صورة واملعلومات ، مبا 
فيها خدمات على اخلط املبا�صر ، فيما يتعلق باملطاعم والأطعمة وامل�صروبات ؛ خدمات ال�صيافة مبا فيها 

خدمات توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة وبيوت الإعتكاف ؛ اخلدمات املتعلقة بحجز املطاعم .  
 الواقعة بالفئة : 43 

NEW SHANG HAI GROUP كتبت باحلروف الالتينية وعلى  و�صف العالمة :  العبارة 
ي�صارها ر�صم ل�صكل �صبه بي�صوي طويل وبداخله الرتكيب احلريف nsh كتب باحلروف الالتينية بطريقة 

مميزة.
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.    

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267667     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  ان ا�ض ات�ض فوود مانيوفاك�صرينج بي تي واي ليميتد 
وعنوانه  30/1 �صورت �صرتيت ، ت�صات�صوود ان ا�ض دبليو 2067 ، ا�صرتاليا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الوجبات  بخدمات  يتعلق  ما  فيها  مبا  وامل�صروبات  الأطعمة  توفري  خدمات  ؛  والتموين  املطاعم  خدمات 
ال�صفرية وخدمات الوجبات ال�صريعة وخدمات حفالت الزواج ؛ خدمات الإ�صت�صارة وامل�صورة واملعلومات ، مبا 
فيها خدمات على اخلط املبا�صر ، فيما يتعلق باملطاعم والأطعمة وامل�صروبات ؛ خدمات ال�صيافة مبا فيها 

خدمات توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة وبيوت الإعتكاف ؛ اخلدمات املتعلقة بحجز املطاعم .  
 الواقعة بالفئة : 43 

و�صف العالمة :  العبارة NEW SHANG HAI   كتبت باحلروف الالتينية وفوقها كتبت نف�ض 
 nsh العبارة باحلروف ال�صينية ويف اأعلى الي�صار ر�صم ل�صكل �صبه بي�صوي طويل وبداخله الرتكيب احلريف

كتب باحلروف الالتينية بطريقة مميزة.
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267669     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم ان ا�ض ات�ض فوود مانيوفاك�صرينج بي تي واي ليميتد 
وعنوانه  30/1 �صورت �صرتيت ، ت�صات�صوود ان ا�ض دبليو 2067 ، ا�صرتاليا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الوجبات  بخدمات  يتعلق  ما  فيها  مبا  وامل�صروبات  الأطعمة  توفري  خدمات  ؛  والتموين  املطاعم  خدمات 
ال�صفرية وخدمات الوجبات ال�صريعة وخدمات حفالت الزواج ؛ خدمات الإ�صت�صارة وامل�صورة واملعلومات ، مبا 
فيها خدمات على اخلط املبا�صر ، فيما يتعلق باملطاعم والأطعمة وامل�صروبات ؛ خدمات ال�صيافة مبا فيها 

خدمات توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة وبيوت الإعتكاف ؛ اخلدمات املتعلقة بحجز املطاعم .  
 الواقعة بالفئة : 43 

و�صف العالمة :  ر�صم ل�صكل �صبه بي�صوي طويل وبداخله الرتكيب احلريف nsh كتب باحلروف الالتينية 
بطريقة مميزة. 

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.        
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267610 
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم التريا كوربوري�صن 
وعنوانه  101 انوفي�صن درايف ، �صان خو�صيه ، كاليفورنيا 95134 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
دوائر متكاملة �صكلية للم�صتخدم من �صيليكون اأك�صيد الفلز املكمل ) �صي ام او ا�ض ( للتطبيقات 

املنطقية القابلة للربجمة .
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�صف العالمة :  الكلمة MAX كتبت باحلروف الالتينية . 
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/7   املودعة حتت رقم  267844     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  اجلمال الوطني للمواد الغذائية ذ.م.م 
وعنوانه  �صربة رقم  E76 ، منطقة امل�صفح ال�صناعية M44 ، اأبو ظبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأرز ؛ اأطعمة خفيفة اأ�صا�صها الأرز

 الواقعة بالفئة : 30 
و�صف العالمة : الكلمة JAMAL كتبت باحلروف الالتينية وبحجم كبري يف الو�صط وحتتها كتبت عبارة 
SUPER KERNEL باحلروف الالتينية وحتتها كتبت عبارة BASMATI RICE باحلروف 
على  ر�صم  يعلوها  نبات  لغ�صني  ر�صم  بداخله  اأ�صلع  �صبعة  من  هند�صي  ل�صكل  ر�صم  الأعلى  ويف  الالتينية 
الالتينية  باحلروف  كتبت   JAMAL كلمة  اأ�صلع مع  اأربعة  ل�صكل من  ر�صم  �صكل هالل وجنمة وحتتها 

يف داخله وجميعها يحيط بها من الأعلى  ومن اجلانبني عدة اإطارات على �صكل زخريف بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.          

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/7   املودعة حتت رقم  267851     
 رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�صم اجلمال الوطني للمواد الغذائية ذ.م.م 
وعنوانه  �صربة رقم  E76 ، منطقة امل�صفح ال�صناعية M44 ، اأبو ظبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأرز ؛ اأطعمة خفيفة اأ�صا�صها الأرز

 الواقعة بالفئة : 30 
و�صف العالمة : ال��ك��ل��م��ة NAYAB ك��ت��ب��ت ب���احل���روف ال��الت��ي��ن��ي��ة وب��ح��ج��م ك��ب��ري وف��وق��ه��ا ر���ص��م ل�صكل 
�صكل  وحتتها  وجنمة  هالل  �صكل  على  ر�صم  يعلوهما  نبات  لغ�صني  ر�صم  بداخله  اأ�صلع  �صبعة  من  هند�صي 
�صكل  داخ��ل  داخله وجميعها  الالتنينية يف  JNFT كتب باحلروف  احل��ريف  الرتكيب  اأ�صلع مع  اأربعة  من 
الأعلى  بها من  ر�صمني زخرفيني واجلميع يحيط  الأعلى  اإط���ارات وعلى جانبيه يف  ع��دة  ذو  دائ��ري  ن�صف 

 ومن اجلانبني اإطار عري�ض بداخله ر�صم لأ�صكال زخرفية بطريقة مميزة . 
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.   

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/8   املودعة حتت رقم  267902     
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم بارامونت بكت�صرز كوربوري�صن   
وعنوانه  5555 ميلروز افينيو ، لو�ض اجنلو�ض ، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تاأجري زمن الو�صول  اإىل �صبكات حا�صوب عاملية ؛ البث بالتلفزيون الكبلي ؛ الإت�صالت عرب �صبكات الألياف 
الب�صرية ؛ نقل الر�صائل وال�صورعرب احلا�صوب ؛ خدمات لوحات الن�صرات الإلكرتونية ) خدمات اإت�صالت ( 
؛ البث اأو الإر�صال عرب الأقمال ال�صناعية ؛ تدفق البيانات ؛ توفري قنوات اإت�صال عن بعد  للت�صوق عن بعد 
؛ البث عرب التلفزيون ؛ اإر�صال امللفات الرقمية ؛ توفري اإمكانية تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكات حا�صوب عاملية ؛ 

اإر�صال فيديوهات ح�صب الطلب ؛  البث الال�صلكي  .
 الواقعة بالفئة : 38 

جميعها  و  جبل  لقمة  ر�صم  اأعلى  يف  الالتينية  باحلروف  كتبت   Paramount و�صف العالمة : الكلمة 
داخل ر�صم على �صكل دائرة غري مكتملة حماطة بدائرة غري مكتملة من النجوم   ويف الأ�صفل كتبت عبارة 

. مميزة  بطريقة  الالتينية  باحلروف    Paramount Network
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.    

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/21   املودعة حتت رقم  268576     
رقم وبلد الولوية   
 تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�صم  كيلي بلو بوك كو.، اإنك. 
وعنوانه  195 تيكنولوجي درايف ، اإرفاين ، كاليفورنيا 92618 ، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
توفري موقع  املركبات؛  تقييم  ؛ خدمات  العقارية  ال�صوؤون  ؛  املالية  ال�صوؤون  ؛  التمويلية  ال�صوؤون  التاأمني؛ 
�صبكي  حمو�صب على اخلط املبا�صر وقواعد بيانات تخ�ض معلومات عن متويل  وتاأمني  املركبات ؛ توفري 
الت�صالت  و�صبكات  املتحركة  وال�صبكات  الإن��رتن��ت  ط��ري��ق  ع��ن  للبيع  املعرو�صة  امل��رك��ب��ات  ع��ن  معلومات 
قيمة  على  قائمة  عرو�ض  تخ�ض  مالية  ومعلومات  املركبات  تقييم  اأ�صعار  حتديدا،  الأخ��رى،  الإلكرتونية 

املركبات امل�صتعملة ملالكني ي�صعون لبيع واملتاجرة يف مركباتهم .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�صف العالمة : العبارة KELLEY BLUE BOOK كتبت باحلروف الالتينية .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2017/2/21   املودعة حتت رقم  268581     

رقم وبلد الولوية   
  تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�صم  كيلي بلو بوك كو.، اإنك. 
وعنوانه  195 تيكنولوجي درايف ، اإرفاين ، كاليفورنيا 92618 ، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
توفري موقع  املركبات؛  تقييم  ؛ خدمات  العقارية  ال�صوؤون  ؛  املالية  ال�صوؤون  ؛  التمويلية  ال�صوؤون  التاأمني؛ 
�صبكي  حمو�صب على اخلط املبا�صر وقواعد بيانات تخ�ض معلومات عن متويل  وتاأمني  املركبات ؛ توفري 
الت�صالت  و�صبكات  املتحركة  وال�صبكات  الإن��رتن��ت  ط��ري��ق  ع��ن  للبيع  املعرو�صة  امل��رك��ب��ات  ع��ن  معلومات 
قيمة  على  قائمة  عرو�ض  تخ�ض  مالية  ومعلومات  املركبات  تقييم  اأ�صعار  حتديدا،  الأخ��رى،  الإلكرتونية 

املركبات امل�صتعملة ملالكني ي�صعون لبيع واملتاجرة يف مركباتهم .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�صف العالمة : الكلمة KELLEY كتبت باحلروف الالتينية يف الأعلى ب�صكل منحني ويف الو�صط كتبت 
عبارة BLUE BOOK باحلروف الالتينية  مقتطعة �صكل دائري من الو�صط ويف الأ�صفل كتبت عبارة 
�صكل  داخل  وجميعها  اأ�صغر  وبحجم  منحني  ب�صكل  الالتينية  باحلروف   OFFICIAL GUIDE
اإط��ار ذو نهايات مدببة ويف اخللف ر�صم ل�صريط عري�ض طويل يحده خطني من جهة  دائ��ري  يحيط به 

اليمني والي�صار ذو نهايتني مدببتني من الأ�صفل بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/13   املودعة حتت رقم  268154     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم ماكدوف اآند كومباين ليميتد 
 وعنوانه  6 نيوتون بلي�ض ، جال�صكو ، جي3  7 بي اآر، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
؛ �صراب  ال��ف��واك��ه  ال��ف��واك��ه وع�����ص��ائ��ر  ؛ م�����ص��روب��ات م�صتخل�صة م��ن  امل��ع��دن��ي��ة وال��غ��ازي��ة  امل��ي��اه 

وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات .
 الواقعة بالفئة : 32 

و�صف العالمة :  العبارة GRAND MACNISH كتبت باحلروف الالتينية.
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.      

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/30   املودعة حتت رقم  267387 
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  ايه. ت�صوملان ، اإنك. 
وعنوانه  3637 ريدجوود رود ، فريلون ، اوهايو ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صاحيق وج�صيمات بال�صتيكية قابلة للتحلل احليوي �صبه معاجلة لإ�صتخدامها يف ال�صناعة .

 الواقعة بالفئة : 17 
و�صف العالمة :  العبارة ECO-ICORENE كتبت باحلروف الالتينية .

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.         
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267604     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  برمييوم توباكو اإف زد ال ال �صي. 
وعنوانه  �صندوق بريد : 31291 ، اجلزيرة احلمراء ،  راأ�ض اخليمة ، دولة الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
، بخالف الزيوت  اإلكرتونية ؛ منكهات  تبغ م�صغ ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو)�صيجار رفيع( ؛ �صيجار ؛ �صجائر 
ولعات  ؛  الإلكرتونية  ال�صجائر  يف  لإ�صتخدامها   ، العطرية  الزيوت  بخالف   ، منكهات  ؛  للتبغ   ، العطرية 

للمدخنني ؛ علب ثقاب ؛ اأدوات تبخري فموية للمدخنني ؛ �صعوط ؛ تبغ ؛ غاليني التبغ ؛ تبغ مع�صل .
 الواقعة بالفئة : 34 

كلمة  كتبت  وفوقها  كبري  بحجم  الالتينية  باحلروف  كتبت   PLATINUM و�صف العالمة : الكلمة 
"بالتينيوم" باحلروف العربية ويف الأ�صفل كتبت كلمة "SEVEN" باحلروف الالتينية وبحجم اأ�صغر 
مع الرقم 7 على ميينها داخل �صكل م�صتطيل عامودي ويف اأ�صفل اليمني ر�صم على �صكل نرجيلة على خلفية 

ر�صم ل�صكل هند�صي �صبه م�صتطيل بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267605 
تاريخ اإيداع الأولوية رقم وبلد الولوية    

  با�صم  التريا كوربوري�صن 
وعنوانه  101 انوفي�صن درايف ، �صان خو�صيه ، كاليفورنيا 95134 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�صباه مو�صالت ، دوائر متكاملة ، اأجهزة منطقية قابلة للربجمة ، ومعاجلات م�صغرة.

 الواقعة بالفئة : 9 
 و�صف العالمة :  الكلمة ARRIA كتبت باحلروف الالتينية . 

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267608 
تاريخ اإيداع الأولوية    رقم وبلد الولوية    

 با�صم  التريا كوربوري�صن 
وعنوانه  101 انوفي�صن درايف ، �صان خو�صيه ، كاليفورنيا 95134 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�صباه مو�صالت ، دوائر متكاملة ، اأجهزة منطقية قابلة للربجمة ، ومعاجلات م�صغرة.

 الواقعة بالفئة : 9 
 و�صف العالمة :  الكلمة CYCLONE كتبت باحلروف الالتينية . 

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.      
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/8   املودعة حتت رقم  267903     
تاريخ اإيداع الأولوية    رقم وبلد الولوية 

 با�صم  بارامونت بكت�صرز كوربوري�صن   
وعنوانه  5555 ميلروز افينيو ، لو�ض اجنلو�ض ، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات حدائق املالهي ؛ توفري خدمات قاعات الت�صلية ؛ خدمات الرتفيه ؛ معلومات عن الرتفيه ؛ توفري 
اأ�صرطة  ت�صجيل  ؛   ) ترفيه   ( التذاكر  وك��الت  ؛ خدمات  الإ�صتجمام  معلومات عن  ؛  الإ�صتجمام  ت�صهيالت 
التلفزيونية وخ�صائ�ض  وامل�صل�صالت  املتحركة  الأفالم  وتوزيع  اإنتاج  ؛  ريا�صية  ت�صهيالت  ؛ توفري  الفيديو 
الرتفيه احلي واإنتاج وتوزيع �صور الأفالم املتحركة احلية والت�صلية ؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية وتنظيم 
الكاريوكي  وال�صريك واحلفالت وخدمات  واملخيمات  الرتفيه  املو�صيقية وعرو�ض وبرامج  واإدارة احلفالت 
وحدائق  احل��ي   والأداء  احلية  للمو�صيقى  ومدرجات  ال�صينما  دور  و  واملحاكاة  بالركوب  اجل��ذب  ون�صاطات 

احليوانات .
 الواقعة بالفئة : 41 

جميعها  و  جبل  لقمة  ر�صم  اأعلى  يف  الالتينية  باحلروف  كتبت   Paramount و�صف العالمة : الكلمة 
داخل ر�صم على �صكل دائرة غري مكتملة حماطة بدائرة غري مكتملة من النجوم   ويف الأ�صفل كتبت عبارة 

. مميزة  بطريقة  الالتينية  باحلروف    Paramount Network
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/8   املودعة حتت رقم  267904     
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  بارامونت بكت�صرز كوربوري�صن   
 وعنوانه  5555 ميلروز افينيو ، لو�ض اجنلو�ض ، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة الأمريكية . 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تاأجري زمن الو�صول  اإىل �صبكات حا�صوب عاملية ؛ البث بالتلفزيون الكبلي ؛ الإت�صالت عرب �صبكات الألياف 
الب�صرية ؛ نقل الر�صائل وال�صورعرب احلا�صوب ؛ خدمات لوحات الن�صرات الإلكرتونية ) خدمات اإت�صالت ( 
؛ البث اأو الإر�صال عرب الأقمال ال�صناعية ؛ تدفق البيانات ؛ توفري قنوات اإت�صال عن بعد  للت�صوق عن بعد 
؛ البث عرب التلفزيون ؛ اإر�صال امللفات الرقمية ؛ توفري اإمكانية تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكات حا�صوب عاملية ؛ 

اإر�صال فيديوهات ح�صب الطلب ؛  البث الال�صلكي  .
 الواقعة بالفئة : 38 

و�صف العالمة :  العبارة Paramount Network كتبت باحلروف الالتينية.
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.       

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/8   املودعة حتت رقم  267905     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  بارامونت بكت�صرز كوربوري�صن   
وعنوانه  5555 ميلروز افينيو ، لو�ض اجنلو�ض ، كاليفورنيا ، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات حدائق املالهي ؛ توفري خدمات قاعات الت�صلية ؛ خدمات الرتفيه ؛ معلومات عن الرتفيه ؛ توفري 
اأ�صرطة  ت�صجيل  ؛   ) ترفيه   ( التذاكر  وك��الت  ؛ خدمات  الإ�صتجمام  معلومات عن  ؛  الإ�صتجمام  ت�صهيالت 
التلفزيونية وخ�صائ�ض  وامل�صل�صالت  املتحركة  الأفالم  وتوزيع  اإنتاج  ؛  ريا�صية  ت�صهيالت  ؛ توفري  الفيديو 
الرتفيه احلي واإنتاج وتوزيع �صور الأفالم املتحركة احلية والت�صلية ؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية وتنظيم 
الكاريوكي  وال�صريك واحلفالت وخدمات  واملخيمات  الرتفيه  املو�صيقية وعرو�ض وبرامج  واإدارة احلفالت 
وحدائق  احل��ي   والأداء  احلية  للمو�صيقى  ومدرجات  ال�صينما  دور  و  واملحاكاة  بالركوب  اجل��ذب  ون�صاطات 

احليوانات .
 الواقعة بالفئة : 41 

و�صف العالمة : العبارة Paramount Network كتبت باحلروف الالتينية.
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.           

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2017/2/26   املودعة حتت رقم  268826     

رقم وبلد الولوية 51849 ترينيداد وتوباغو
  تاريخ اإيداع الأولوية 2016/8/26 

 با�صم  �صناب اإنك. 
وعنوانه  63 ماركيت �صرتيت ، فيني�ض ، �صي ايه 90291 ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مكونات حا�صوب ؛ اأجهزة ملحقة باحلا�صوب ؛ مكونات حا�صوب قابلة لالإرتداء ؛ اأجهزة ملحقة باحلا�صوب 
قابلة لالإرتداء ؛ مكونات حا�صوب واأجهزة ملحقة باحلا�صوب للو�صول اىل واإلتقاط واإر�صال وعر�ض ال�صور 
والفيديو وال�صوت والبيانات عن بعد ؛ برجميات حا�صوب قابلة للتنزيل ، حتديداً ، برجميات لإعداد وت�صكيل 
وتطبيقات  حا�صوب  برجميات  ؛  ل��الإرت��داء  قابلة  باحلا�صوب  ملحقة  واأج��ه��زة  حا�صوب  مبكونات  والتحكم 
برجميات قابلة للتنزيل لالإ�صتخدام يف حتميل وتنزيل واإلتقاط وحترير وتخزين وتوزيع وم�صاركة املكونات 
وعرب  وحملية  عاملية  حا�صوب  �صبكات  عرب  الأخ��رى  الرقمية  والبيانات  الفيديو  ومكونات  الفوتوغرافية 
رقمية  و�صمعية  فيديوية  ملفات  على  حتتوي  للتنزيل  قابلة  الو�صائط  متعددة  ملفات  ؛  املتحركة  الأجهزة 
برجميات  ؛  امل�صتخدم  اأوجدها  اأخ��رى  رقمية  وبيانات  الو�صائط  متعددة  وملفات  وفيديوهات  �صور  تخ�ض 

حا�صوب للو�صول اىل واإر�صال البيانات واملحتوى بني �صا�صات العر�ض والأجهزة الإلكرتونية للم�صتهلك .
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�صف العالمة : الكلمة SPECS  كتبت باحلروف الالتينية . 
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.      

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/19   املودعة حتت رقم  268460     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  مريك �صارب اآند دوم كورب . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،  08889 نيوجري�صي   ، �صتي�صن  واي��ت��ه��او���ض   ، دراي���ف  م��ريك  وان  وع��ن��وان��ه  

المريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات �صيدلنية
 الواقعة بالفئة : 5 

و�صف العالمة :  تتاألف العالمة من ر�صم هند�صي على �صكل احلرف Z ب�صكل مميز والذي مت 
ت�صكيله من مربعني يف الأعلى ومربعني يف الأ�صفل بطريقة مميزة . 

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/13   املودعة حتت رقم  268155     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  ماكدوف اآند كومباين ليميتد 
 وعنوانه   6 نيوتون بلي�ض ، جال�صكو ، جي3  7 بي اآر، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
؛ �صراب  ال��ف��واك��ه  ال��ف��واك��ه وع�����ص��ائ��ر  ؛ م�����ص��روب��ات م�صتخل�صة م��ن  امل��ع��دن��ي��ة وال��غ��ازي��ة  امل��ي��اه 

وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات .
 الواقعة بالفئة : 32 

و�صف العالمة :  الكلمة LAUDER'S كتبت باحلروف الالتينية.
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/19   املودعة حتت رقم  268487     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  اآر ايه تي بي 
 وعنوانه  54 ، كواي دي ل رابي – 75012 باري�ض ، فرن�صا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
والأبحاث  التحاليل  خ��دم��ات  ؛  ب��ه��ا  املتعلقة  والت�صميم  ال��ب��ح��ث  وخ��دم��ات  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات 
ت�صميم برجميات احلا�صوب  و  ؛ تطوير  عتاد وبرجميات احلا�صوب  ت�صميم وتطوير  ؛ خدمات  ال�صناعية 
و تطوير منتجات  ، بحث  البيئة  الأب��ح��اث يف جم��ال حماية  ؛  احلا�صوب  برامج  ن�صخ   ، احلا�صوب  ، برجمة 
جديدة لالآخرين ، الأبحاث التقنية ؛ تخطيط املدن والنقل ؛ ر�صم ت�صاميم وخمططات الإن�صاء والت�صغيل 

وال�صيانة ؛ الإ�صت�صارة التكنولوجية ، الإدارة التقنية ملن�صات املعلومات  والنقل .
 الواقعة بالفئة : 42 

 و�صف العالمة :  الرتكيب احلريف  RATP كتب باحلروف الالتينية . 
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.     

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/22   املودعة حتت رقم  268665     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  �صاوثوي�صرتن دي�صتيلريي ليميتد 
وعنوانه  يونيت 11، هاير تريفيبان فارم ، ا�ض تي ايرفان ، ويدبريدج ، كورنوال ، بي ال 27  7 

ا�ض ات�ض ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صروبات ؛ املياه املعدنية والغازية ؛ م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه ؛ �صراب 
وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات ؛ م�صروبات اأ�صا�صها الأرز ، بخالف بدائل احلليب ؛ ماء 

ال�صودا .
 الواقعة بالفئة : 32 

 و�صف العالمة :  الكلمة TARQUIN’S كتبت باحلروف الالتينية . 
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.        

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/28   املودعة حتت رقم  268925     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  جودفري فيليب�ض اإنديا ليميتد 
 وعنوانه  49 ، كوميونيتي �صنرت ،  فريندز كولوين ، نيودلهي 110025 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
�صجائر ومنتجات التبغ .

 الواقعة بالفئة : 34 
 و�صف العالمة :  الكلمة PRECESS كتبت باحلروف الالتينية . 

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.      
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2006/6/3   املودعة حتت رقم  81446     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  جوويلي كوربوري�صن 
� جو ، �صيوؤول  � دونغ ، كانغنام  ،  �صام�صونغ  وعنوانه  408 ، يونيكورن اوفي�ض بلدينج ، 140-17 

، كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الزمام املنزلق ، م�صابك الطق ، ال�صحاب ، الأزرار ، اأزرار الطق ، اأزرار الرب�صام ) للتثبيت باحكام( 
، العيينات للمالب�ض ، اأدوات الربط من خطاف وحلقة ، اإبزمي لتثبيت الطرفني ، اأ�صرطة الربط 

، اأ�صرطة التثبيت للحذاء ، خطاف للحذاء ، زينة احلذاء ، العيينات   لالأحذية ، الرتتر .
 الواقعة بالفئة : 26 

الكلمة DULON  كتبت باحلروف الالتينية   . و�صف العالمة : 
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2010/5/11   املودعة حتت رقم  142350 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  اأبولو هو�صبيتالز اإنرتبرايز ليميتد . 
وعنوانه  19 ، بي�صوب جاردنز ،   اآر. ايه.  بورام ، ت�صيناي – 028  600 ، تاميل نادو – الهند .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  وللجمال  والبيطرية   ، وال�صحية   ، وللتغذية   ، الطبية  اخلدمات  توفري   ، وال�صناعية  العلمية  البحوث 
الن�صح ال�صيديل واخلدمات ال�صيدلية الأخرى يف هذه الفئة ؛ توفري املعلومات ال�صحية ، ولل�صحة العامة 
؛ خدمات برجمة  الفئة  ال�صخ�صية يف هذه  والعناية  باحلمية  اخلا�صة  ؛ اخلدمات  وللحمية  والبيطرية   ،
و�صيانة وتاأجري احلا�صوب يف هذه الفئة ؛ توفري الو�صول لقواعد بيانات احلا�صوب ؛ تو�صيل املعلومات على 
اخلط املبا�صر من قاعدة بيانات اأو النرتنت يف جمالت الطب ، وال�صحة ، والعناية ال�صخ�صية ، وال�صحة 
اأو  �صخ�صياً  موفرة  الذكر  �صابقة  اخلدمات  جميع  ؛  احلمية  واأم��ور  والبيطرة   ، ال�صيدلية  واإدارة   ، العامة 

بوا�صطة و�صيط توزيع معلومات .
 الواقعة بالفئة : 44 

Apollo Pharmacy  واأعالها ر�صم ل�صعلة مع �صكل هند�صي مر�صوم عليه  و�صف العالمة : العبارة 
عالمة )+( و�صكل بي�صوي الكل باللون الأزرق الفاحت .

ال�ص��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2014/5/29   املودعة حتت رقم  212334 
رقم وبلد الولوية   
  تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�صم انتيل كوربوري�صن 
وعنوانه  2200 مي�صن كولج بوليفارد ، �صانتا كالرا ،

 كاليفورنيا ، 95052  – 8119  ، الوليات املتحدة الأمريكية. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة احلا�صوب ؛ اأجهزة احلا�صوب املحمولة باليد؛ اأجهزة احلا�صوب ال�صغرية ؛ مكونات احلا�صوب ؛ اأدوات 
اإمت�صا�ض احلرارة الزائدة الغري مرغوب بها لإ�صتخدامها يف املكونات الإلكرتونية ؛ �صواقات احلالة ال�صلبة 
؛ الأجهزة البينية ل�صبكة احلا�صوب ؛ برجميات حا�صوب؛ مكونات وبرجميات لإ�صتخدامها يف متييز ال�صوت 
؛  ال�صخ�صية  ال�صوت ؛ برجميات متييز  ؛ برجميات حتويل الكالم اىل ن�ض ؛ تطبيقات برجميات متكني 
ب�صمة  ومتييز  وال�صوت  واللغة  واملتحدث  واخلطاب  الطبيعية  اللغة  متييز  جم��ال  يف  حا�صوب  برجميات 
ومتييز  العني  تتبع  يف  ت�صتخدم  التي  الأب��ع��اد  ثالثية  ال��ك��ام��ريات  لأنظمة  وبرجميات  مكونات  ؛  ال�صوت 
ت�صتخدم  اأم��ن  ومكونات  ؛ برجميات  املراقبة  واأجهزة  اللكرتونية  الأم��ن  اأجهزة  ؛  )الإ���ص��ارات(  الإمي���اءات 
تقنية تتبع العني والإمياءات )الإ�صارات( ؛ هواتف خلوية ؛ هواتف نقالة ؛ هواتف ذكية ؛ منظمات املواعيد 
اأجهزة  ؛  اللكرتونية  امل�صتهلك  واأدوات  اأجهزة  ؛  للنقل  والقابلة  باليد  املحمولة  اللكرتونية  ال�صخ�صية 
التلفاز ؛ م�صغالت املو�صيقى الرقمية ؛ م�صغالت اأقرا�ض الفيديو الرقمية )دي يف دي( ؛ م�صجالت ، من�صاآت 
ونا�صخات اأقرا�ض الفيديو الرقمية )دي يف دي( ، اأجهزة �صخ�صية رقمية ، كامريات رقمية وم�صجالت رقمية 
 ، فيديوية  )�صواقات(  حمركات   ، �صمعية  )�صواقات(  حمركات   ، الفيديو  األعاب   ، املنزيل  امل�صرح  منتجات  ؛ 
كامريات فيديو ؛ بطاقات الر�صومات ، وحدات معاجلة الر�صومات )جي بي يو( ؛ اأطقم �صرائح الر�صومات 
، معاجلات ب�صرية ، معاجلات م�صاعدة ب�صرية ؛ برجميات حا�صوب لإدارة املعلومات ال�صخ�صية ؛ برجميات 
اإدارة قاعدة البيانات ؛ برجميات تزامن قاعدة البيانات ؛ الدوائر املتكاملة ؛ ذاكرة الدائرة املتكاملة ؛ �صرائح 
الدائرة املتكاملة ؛ اأطقم �صرائح احلا�صوب ؛ معاجلات اأ�صباه املو�صالت ؛ �صرائح معاجلات اأ�صباه املو�صالت ؛ 
�صرائح اأ�صباه املو�صالت ؛ املعاجلات امل�صغرة ؛ لوحات الدائرة املطبوعة ؛ الدوائر املطبوعة ؛ لوحات الدائرة 
املتكاملة ؛ لوحات الدائرة اللكرتونية ؛ اللوحات الأم للحا�صوب ؛ ذاكرة احلا�صوب ؛ اأنظمة ت�صغيل احلا�صوب 
؛ اأجهزة التحكم امل�صغرة ؛ معاجلات البيانات ؛ وحدات املعاجلة املركزية )�صي بي يو( ؛ اأجهزة ذاكرة اأ�صباه 
املو�صالت ؛ ذاكرة اأ�صباه املو�صالت ؛ وحدات ذاكرة اأ�صباه املو�صالت ؛ معاجلات براجميات قابلة للربجمة؛ 
معاجلات م�صغرة رقمية وب�صرية؛ الأجهزة املحيطية للحا�صوب ؛ لوحات دائرة الفيديو ؛ لوحات الدائرة 
ال�صمعية ؛ لوحات الدائرة ال�صمعية � املرئية ؛ م�صرعات تخطيط بياين للفيديو ؛ م�صرعات و�صائط متعددة ؛ 
معاجلات فيديو ؛ لوحات معاجلات فيديو ؛ ذاكرة البيانات ؛ مكونات احلا�صوب ، �صرائح احلا�صوب واملعاجلات 
امل�صغرة املح�صنة ملراقبة الأمن اللكرتوين ؛ برامج برجميات العد الع�صري )األغوريثم( لت�صغيل والتحكم 
يف اأجهزة احلا�صوب ؛ برجميات اأنظمة ت�صغيل احلا�صوب ؛ مكونات اأنظمة ت�صغيل احلا�صوب ؛ امتدادات وعدد 
واإحتياجات نظام احلا�صوب يف جمال برجميات احلا�صوب لو�صل اأجهزة حا�صوب �صخ�صية و�صبكات واأجهزة 
اإت�صالت عن بعد وتطبيقات �صبكة حا�صوب عاملية ؛ معدات اإت�صالت عن بعد وت�صبيك حمو�صبة تتاألف من 
برجميات نظام ت�صغيل ؛ مكونات وبرجميات احلا�صوب لتعزيز وتوفري حتويل واإر�صال واإ�صتقبال ومعاجلة 
منفعة  برجميات  ؛  للحا�صوب  ثابتة  ب��رام��ج  ؛  ومرئية  �صمعية  بيانية  ملعلومات  احلقيقي  ال��زم��ن  وترقيم 
احلا�صوب وبرجميات احلا�صوب الأخرى امل�صتخدمة ل�صيانة وت�صغيل اأنظمة احلا�صوب؛ تركيبات احلا�صوب؛ 
لوحات الذاكرة ؛ اأجهزة تخزين الذاكرة ، م�صغالت القفز وم�صغالت الومي�ض وم�صغالت التقليب بالإبهام 
لل�صبكة لإن�صاء  الو�صول  ، مكونات خ�ادم  الإط��الق  ، حوائط  ملكونات وبرجميات احلا�صوب  الأم��ن  اأنظمة  ؛ 
ت�صغيل  وبرجميات  ان(  بي  )يف  الإفرتا�صية  اخلا�صة  ال�صبكة  حا�صوب  ومكونات  الإط��الق  حوائط  و�صيانة 
برجميات  ؛  احلا�صوب  �صبكات  اأم��ن  لتاأكيد  برجميات  ؛  الإط��الق  حوائط  و�صيانة  لإن�صاء  احلا�صوب  خ��ادم 
من  احلا�صوب  �صبكات  حماية  يف  لال�صتخدام  احلا�صوب  وبرجميات  مكونات  ؛  والأم���ن  بالو�صول  التحكم 
�صرقة اأو تدمري البيانات بوا�صطة م�صتخدمني غري مفو�صني ؛ العنا�صر املكونة للحا�صوب ؛ لوحات معالج 
�صوت احلا�صوب ؛ لوحات معالج �صوت وبيانات و�صور وفيديو احلا�صوب ؛ لوحات ذاكرة الومي�ض وبطاقات 
ذاكرة الومي�ض ؛ معدات الإت�صال عن بعد و�صبكات احلا�صوب ، حتديداً اأنظمة املعاجلة والت�صغيل ؛ اأجهزة 
واأدوات الإت�صالت عن بعد ، حمددات م�صار وحماور وخادم ومفاتيح لت�صغيل احلا�صوب ؛ مكونات وبرجميات 
احلا�صوب لتطوير و�صيانة وا�صتخدام �صبكات احلا�صوب على النطاق املحلي والوا�صع ؛ الأجهزة التي تثبت 
يف الأعلى ؛ اأجهزة التحكم اللكرتونية للتو�صيل والتحكم يف اأجهزة احلا�صوب واحلا�صوب العاملي و�صبكات 
الإت�صالت عن بعد مع التلفاز والبث بالكابل واملعدات ؛ اأجهزة اإختبار وبرجمة الدوائر املتكاملة ؛ اأجهزة 
احلا�صوب؛  ت�صبيك  مكونات  ؛  الثابتة  الوظيفة  ذو  احلا�صوب  خ��ادم  ؛  للحا�صوب  املحيطة  ال��ذاك��رة  واأدوات 
مكونات وبرجميات احلا�صوب لإن�صاء وت�صهيل واإدارة الو�صول عن بعد ل� والإت�صال مع �صبكات النطاق املحلي 
)ال ايه ان( وال�صبكات اخلا�صة الإفرتا�صية )يف بي ان( و�صبكات النطاق الوا�صع )دبليو ايه ان اإ�ض( و�صبكات 
برجميات  ؛  واخل��وادم  واملحاور  الت�صغيل  ومفاتيح  امل�صار،  ملحددات  الت�صغيل  برجميات  ؛  العاملية  احلا�صوب 
ومكونات احلا�صوب لالإ�صتخدام يف توفري و�صول لعدة م�صتخدمني ل�صبكة معلومات حا�صوب عاملية لبحث 
لت�صهيل  احلا�صوب  ع��دد وبرجميات  ؛  املعلومات  م��ن  وا���ص��ع  وت��وزي��ع جم��ال  واإ���ص��رتج��اع وحت��وي��ل ومعاجلة 
تطبيقات برجميات اأطراف ثالثة ؛ مكونات وبرجميات احلا�صوب لإت�صالت ال�صبكة الال�صلكية ؛ مواد الن�صر 
اأبي�ض يف  وورق  وكتيبات  اأخبار وكتب وجمالت و�صحف  �صكل �صحيفة  للتحميل على  القابلة  الإلكرتونية 
جمال اللكرتونيات ، واأ�صباه املو�صالت واأجهزة واأدوات اإلكرتونية متكاملة واأجهزة احلا�صوب والإت�صالت 
عن بعد والرتفيه والتلفنة والإت�صالت عن بعد ال�صلكية والال�صلكية ؛ الأجزاء الرتكيبية والرتكيبات لكل 
املنتجات ال�صابقة الذكر ؛ الكتيبات الإر�صادية تباع كوحدة مع املنتجات �صابقة الذكر والكتيبات الر�صادية 
وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  ؛  عاملية  حا�صوب  �صبكة  من  للتحميل  القابلة  اللكرتونية 
الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�صرية  والأدوات  والأج��ه��زة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة 
والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف 
اأو ال�صور ؛ حامالت  اأو ن�صخ ال�صوت  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�صجيل  اأوتنظيم 
الفيديو الرقمية )دي يف دي( وو�صائط  اأقرا�ض مدجمة واأقرا�ض  ؛  اأقرا�ض ت�صجيل   ، بيانات مغناطي�صية 
الت�صجيل الرقمية الأخرى ؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ؛ اآلت ت�صجيل النقد ، اآلت حا�صبة ، 

معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات ، اأجهزة حا�صوب ؛ برجميات احلا�صوب ؛ اأجهزة اإخماد النريان .
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�صف العالمة    :  ر�صم ل�صكل دوامة على �صكل دائرة غري مت�صلة ب�صكل مميز . 
 ال�ص��رتاطات     :   

اأو   ، القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.                                 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2015/2/15   املودعة حتت رقم  227130     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم الدكتور. اجننري. ات�ض. �صي. اف. بور�ض اكتينجي�صل�صافت 
 وعنوانه  بور�صبالتز 1 ، 70435  �صتوجتارت ، اأملانيا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
 ) ه��واء  اأكيا�ض   ، ريا�صية  �صيارات   ، �صيارات   ، ال�صكك احلديد  اأو  املائي  اأو  اجل��وي  اأو  ال��ربي  النقل  مركبات 
اأجهزة اأمان يف ال�صيارات ) ، اأجهزة مانعة للبهر للمركبات ، اأجهزة مانعة للوهج ) البهر( للمركبات ، اأجهزة 
�صيارات  اأ�صقف   ، لل�صيارات  �صا�صيهات   ، لل�صيارات  �صال�صل   ، �صيارات  هياكل   ، للمركبات  ال�صرقة  �صد  اإن��ذار 
، نعالت  ، قطع مكابح للمركبات  ، بطانات مكابح للمركبات  ، حماور دواليب للمركبات  �صيارات  اإط��ارات   ،
مكابح للمركبات ، مكابح للمركبات ، واقيات �صدمات لل�صيارات ، اأغطية خلزانات البنزين )وقود( للمركبات 
اأجزاء املحركات واملكائن ،  اأذرع تو�صيل للمركبات الربية بخالف   ، ، قاب�صات )كلت�صات( للمركبات الربية 
و�صالت قارنة للمركبات الربية ، علب مرافق لأجزاء املركبات الربية )بخالف اخلا�صة باملكائن( ، اإ�صارات 
الإجتاه للمركبات ، اأبواب للمركبات ، �صال�صل تدوير للمركبات الربية ، حمركات تدوير للمركبات الربية ، 
مركبات كهربائية ، مكائن للمركبات الربية ، عجالت مطلقة للمركبات الربية ، �صناديق م�صننات للمركبات 
الربية ، جمموعة م�صننات للمركبات الربية ، م�صاند الراأ�ض ملقاعد املركبات ، اأغطية ملكائن املركبات ، اأغطية 
للمركبات ، اأبواق للمركبات ، اأغطية ملحاور العجالت ، �صرات عجالت املركبات ، دارات هيدرولية للمركبات 
، مرتكزات حماور ، حامالت حقائب للمركبات ، �صبكات حقائب للمركبات ، �صيارات ذات حمركات ، حمركات 
للمركبات الربية ، حمركات كهربائية للمركبات الربية ، اأدوات مانعة لإنزلق اإطارات املركبات ، اأبواب خلفية 
اآلية ) اأجزاء من املركبات الربية ( ، اآليات دفع للمركبات الربية ، م�صخات هوائية )لوازم للمركبات ( ، مرايا 
الروؤية اخللفية ، م�صننات تخفي�ض ال�صرعة للمركبات الربية ، اأجهزة اإنذار رجوع املركبات للخلف ، اإطارات 
لعجالت املركبات ، اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات ، اأغطية ملقاعد املركبات ، مقاعد اأمان لالأطفال ، يف املركبات 
 ، للمركبات  لل�صدامات   خممدة  نواب�ض   ، لل�صيارات  ال�صدمات  خممدات   ، املركبات  ملقاعد  اأم��ان  اأحزمة   ،
حامالت زلجات للعربات ، عجالت توجيه املركبات ، حاجبات �صم�صية لل�صيارات ، خممدات �صدمات لتوقف 
املركبات ، رافعات لالأبواب اخللفية )اأجزاء من املركبات الربية( ، اإطارات لعجالت املركبات ، اإطارات غري 
جموفة لعجالت املركبات ، حمولت عزم الدوران للمركبات الربية ، ق�صبان اإلتوائية للمركبات ، �صال�صل 
نقل احلركة للمركبات الربية ، اأعمدة نقل احلركة للمركبات الربية ، اآليات نقل احلركة للمركبات الربية 
لإطارات  �صمامات   ، للمركبات  اأث��اث  اأو  مفار�ض   ، للمركبات  �صفلية  هياكل   ، للمركبات  اإنعطاف   ، ، لفتات 
املركبات ، واقيات �صدمات للمركبات ، �صا�صيهات للمركبات ، اأغطية م�صكلة للمركبات ، مقاعد للمركبات ، 
نواب�ض تعليق للمركبات ، اإطارات لعجالت املركبات ، ق�صبان �صعاعية لعجالت املركبات ، عجالت املركبات 
املركبات  زج��اج  م�صاحات   ، الأمامي  املركبات  زج��اج   ، الأمامي  املركبات  زج��اج  م�صاحات   ، للمركبات  نوافذ   ،

الأمامي ) حاجبات الريح ( ، زجاج املركبات الأمامي ) حاجبات الريح ( .
 12  الواقعة بالفئة :  

و�صف العالمة    :
 الكلمة  Boxster  كتبت باحلروف الالتينية . 

 ال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.                                 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/23   املودعة حتت رقم  266946 
 رقم وبلد الولوية     تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�صم  بانا�صونيك كوربوري�صن 
وعنوانه 1006، اوازا كادوما ، كادوما � �صي ،  او�صاكا 8501 � 571 ، اليابان

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
)الفئة العامة(

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال 
اأقرا�ض  و  مدجمة  اأقرا�ض  ؛  ت�صجيل  اأقرا�ض   ، مغناطي�صية  بيانات  حامالت  ؛  ال�صور  اأو  ال�صوت  ن�صخ  اأو 
تعمل بقطع  التي  اآليات لالأجهزة  ؛  الأخ��رى  الرقمية  الت�صجيل  وو�صائط   ) ) دي يف دي  الرقمية  الفيديو 
النقد ؛ اآلت ت�صجيل النقد ، اآلت حا�صبة ، معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات احلا�صوب 

؛ اأجهزة اإخماد النريان .
ت�صخيم  اأنابيب  م�صخمة  عد�صات  الكهربائي  التيار  �صدة  قيا�ض  اأجهزة  اإن��ذار  اأجهزة  الأبجدية(  )القائمة 
ال�صوت   ملكربات  كبائن  للبطاريات   �صواحن  كهربائية   بطاريات  وب�صرية   �صمعية  تعليم  اأجهزة  هوائيات 
( ملفات  دارات متكاملة   ( رقائق  الكا�صيت  الفوتوغرايف( م�صجالت  للت�صوير   ( كبالت كهربائية كامريات 
املدجمة  الأق��را���ض  ت�صغيل  اأجهزة  كهربائية  ملفات  الكهربائية  ال���دارات  قطع  مفاتيح   ) معاوقة   ( خانقة 
برجميات األعاب احلا�صوب لوحة مفاتيح لأجهزة احلا�صوب اأجهزة ذاكرة احلا�صوب برامج حا�صوب م�صجلة  
اأجهزة حا�صوب  مكثفات  مو�صالت كهربائية  اأجهزة تو�صيل كهربائية  حمولت كهربائية  عدادات  اأجهزة 
( م�صغالت  الأقرا�ض لأجهزة احلا�صوب   لوحات توزيع ) كهربائية  البيانات  كوا�صف   م�صغالت  معاجلة 
اأقرا�ض الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( من�صاآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية اآلت فاك�ض 
رطوبة  قيا�ض  اأجهزة  هليوغرافية  اأجهزة  احل��رارة   تنظيم  اأجهزة  الراأ�ض  �صماعات  ب�صرية   األياف  كبالت 
القطبية  ثنائية  (  �صمامات  كهربائية   ( عك�صية  متكاملة  مقومات  دارات   ) كهربائية   ( ملفات حث  اجلو 
لإر�صال ال�صوء ) ال ئي دي ( مكربات �صوت اأجهزة قيا�ض ميغافونات ) م�صخمات �صوتية ( ميكروفونات 
اأجهزة مراقبة كهربائية �صا�صات عر�ض ) اأجزاء حا�صوب ( برامج مراقبة ) برامج حا�صوب ( اأجهزة مالحة 
للمركبات ) حا�صوب طبلوين ( اأدوات مالحية اأجهزة حا�صوب مفكرة  اأجهزة واأدوات ب�صرية عدادات اخلطى 
واأدوات  وماآخذ  قواب�ض   ) والكرتو�صتاتية وحرارية  فوتوغرافية   ( ت�صوير  اآلت  باحلا�صوب   اأجهزة ملحقة 
تو�صيل اأخرى ) و�صالت كهربائية ( م�صغالت و�صائط حممولة  هواتف ل�صلكية ، هواتف نقالة ، هواتف 
ذكية لوحات دارات مطبوعة طابعات ت�صتخدم مع اأجهزة احلا�صوب م�صتقبالت �صمعية وب�صرية  مرحالت ، 
كهربائية مقاومات كهربائية ما�صحات ) معدات معاجلة بيانات ( اأ�صباه املو�صالت بطاقات ذكية ) بطاقات 
الدارات املتكاملة ( بطاريات �صم�صية اأجهزة ت�صجيل ال�صوت  اأجهزة ن�صخ ال�صوت موؤ�صرات ال�صرعة لوحات 
احلرارة  درج��ة  موؤ�صرات  تلفاز  اأجهزة  كهربائية  مفاتيح   ) كهربائية   ( مفاتيح  �صناديق  كهربائية   مفاتيح 
اأجهزة قيا�ض الفلطية  اإلكرتونية ( م�صجالت فيديو فولتمرتات )  حمولت ) كهربائية ( ترانز�صتورات ) 
اإ���ص��ارات رقمية  اأط��ارات �صور رقمية   اأج��زاء احلا�صوب   الأبعاد طنانات كامريات فيديو  (  نظارات ثالثية 
قابلة  اإلكرتونية  كهربائية  من�صورات  للتنزيل مهايئات  قابلة  للتنزيل ملفات مو�صيقى  قابلة  ملفات �صور 
للتنزيل اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي ) جي بي ا�ض ( حا�صنات لإ�صتنبات البكترييا اأجهزة تاأين ، لي�صت 
ملعاجلة الهواء اأو املاء مولدات الأوزون اأجهزة عر�ض �صا�صات عر�ض  األواح �صم�صية  لإنتاج  الكهرباء اأجهزة 

حا�صوب لوحية
 الواقعة بالفئة : 9 

و�صف العالمة :  الكلمة National كتبت باحلروف الالتينية وبخط عري�ض بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.             

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/23   املودعة حتت رقم  266947 
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  بانا�صونيك كوربوري�صن 
 وعنوانه  1006، اوازا كادوما ، كادوما � �صي ،  او�صاكا 8501 � 571 ، اليابان  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الفئة العامة (

 اأجهزة لالإنارة والتدفئة ، وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ض 
ال�صحية .

اجلو  من  الكريهة  ال��روائ��ح  اإزال��ة  اأجهزة  الهواء  تربيد  اأجهزة  الهواء  تكييف  اأجهزة  الأبجدية(  )القائمة 
اأحوا�ض  للحمام  من�صاآت  للحمام  معدات  قو�صية  م�صابيح  الهواء  تنقية  وماكينات  اأجهزة  ه��واء  جمففات 
اإ�صتحمام ) بانيو ( مراجل ) بخالف اأجزاء الآلت (  اأ�صواء ال�صقف ماكنات كهربائية ل�صنع القهوة اأوعية 
طهي اأجهزة ومعدات طهي مراوح كهربائية لالإ�صتخدام ال�صخ�صي م�صابيح كهربائية اأغطية �صفط للمطابخ  
مكاوي بخارية لالأقم�صة مراوح ) لتكييف الهواء (  �صعالت دفايات للقدمني ) كهربائية اأو غري كهربائية (  
جممدات جمففات �صعر م�صخات حرارة �صخانات للحمامات اأجهزة ت�صخني مراجل ت�صخني األواح ت�صخني 
م�صابيح ب�صيالت م�صابيح كهربائية اأجهزة اإ�صاءة  ذات �صمامات ثنائية القطبية لإر�صال ال�صوء)ال ئي دي 

( اأجهزة ومن�صاآت لالإ�صاءة اأفران ميكروويف ) اأجهزة طهي ( كبائن عر�ض مربدة ) �صناديق عر�ض(
بخار  اأج��ه��زة  مغا�صل  ال��د���ض  حمامات  ال��د���ض  حلمام  )م��ق�����ص��ورات(  ح��ج��ريات  ال�صالمة  م�صابيح  ث��الج��ات 
للوجه ) حمام ال�صاونا ( من�صاآت توليد البخار مواقد ) اأجهزة ت�صخني (م�صابيح لل�صوارع حمم�صات خبز 
جيب  م�صابيح  اإ���ص��اءة/  م�صاعل  مياه  دورات   /  ) مياه  دورات   ( مراحي�ض  تواليت  مقاعد  تواليت  احوا�ض 
اأحوا�ض لغ�صل لليدين )  اأدوات �صحية ( /  اأج��زاء من  كهربائية)م�صاعل( اأغطية تهوية مغا�صل لليدين ) 
اأجزاء من اأدوات �صحية ( �صخانات ماء ) اأجهزة (  اآلت �صنع اخلبز اأجهزة ومن�صاآت جتفيف كبائن مدفاأة  

للعر�ض اأوعية طهي متعددة  حمم�صات اأجهزة ومن�صاآت �صحية معقمات
 الواقعة بالفئة : 11 

و�صف العالمة :  الكلمة National كتبت باحلروف الالتينية وبخط عري�ض بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.        

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267624     
رقم وبلد الولوية 1344347 البينيلوك�ض

  تاريخ اإيداع الأولوية 2016/12/6 
 با�صم ماجيك برودك�صن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 

وعنوانه  فينديل بزني�ض �صنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�صمبورغ 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال 
اأقرا�ض  و  مدجمة  اأقرا�ض  ؛  �صوتية  اأقرا�ض  ؛  مغناطي�صية  ت�صجيل  و�صائط  ؛  ال�صور  اأو  ال�صوت  ن�صخ  اأو 
الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( وو�صائط الت�صجيل الرقمية الأخرى ؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد 
؛ اآلت ت�صجيل النقد ، اآلت حا�صبة ، معدات معاجلة البيانات ؛ اأجهزة حا�صوب ؛ برجميات احلا�صوب ؛ اأجهزة 
اإخماد النريان ؛ مغانط ؛ �صاعات توقيت للمطابخ ؛ �صماعات راأ�ض ؛ اأطقم راأ�ض للهواتف ؛ هواتف متحركة 
؛  املتحركة  للهواتف   ) ربط  اأحبال   ( نطاقات  ؛  املتحركة  للهواتف  اأربطة  ؛  املتحركة  للهواتف  حافظات  ؛ 
حامالت للهواتف املتحركة ؛ كبالت الناقالت املت�صل�صلة العامة ) يو ا�ض بي( للهواتف النقالة ؛ حمطات ) 
قواعد( اإر�صاء للهواتف النقالة ؛ اأغطية للهواتف النقالة ؛ حافظات للهواتف ؛ نظارات ) ب�صرية ( ؛ نظارات 
�صم�صية ؛ نظارات �صم�صية ريا�صية ؛ حافظات للنظارات ؛ كما�صات ذات اأنف مدببة ؛ اأربطة للنظارات الطبية 
؛ �صال�صل للنظارات ؛ حافظات اجهزة احلا�صوب املفكرة م�صممة لجهزة احلا�صوب املحمولة ؛ ميكروفونات ؛ 
اأجهزة راديو حممولة ؛ مفاتيح الناقالت املت�صل�صلة العامة ) يو ا�ض بي( ) غري م�صجلة م�صبقا( ؛ برجميات 
اأغطية لأجهزة  قابلة للتنزيل ؛ خوذ واقية ؛ خوذ واقية لالألعاب الريا�صية ؛ مغانط للزينة ) مغانط (؛ 
احلا�صوب ؛ اأغطية لأجهزة احلا�صوب املحمولة ؛ حافظات قابلة للطي لأجهزة الأورديفون ) جهازحا�صوب 
مع هاتف حممول ( ) هواتف ذكية ( ؛ حافظات منا�صبة مل�صغالت الأقرا�ض املدجمة  ) �صي دي( ؛ حافظات 
منا�صبة مل�صغالت اقرا�ض الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( ؛ اأغطية منا�صبة مل�صغالت الطبقات ال�صمعية 3 ) 
ام بي 3( ؛ حافظات لأجهزة احلا�صوب اللوحية ؛ حافظات للتقاومي الإلكرتونية ؛ حافظات لأجهزة تخزين 
املو�صيقى ؛ حافظات لأجهزة تخزين البيانات ؛ حافظات للم�صغالت الرقمية واأ�صرطة الفيديو والأ�صرطة 
املغناطي�صية والأقرا�ض املغناطي�صية و اقرا�ض الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( والأقرا�ض  امل�صغرة والأقرا�ض 
املرنة والأقرا�ض الب�صرية و الأقرا�ض املدجمة ) �صي دي( والأقرا�ض املدجمة الب�صرية و اأقرا�ض الفيديو 
حتتوي  والتي  م�صبقا  امل�صجلة  او  فارغة  عامة  مت�صل�صلة  ناقالت  ذات  تخزين  اأجهزة  و  الذاكرة  بطاقات  و 
على مو�صيقى او ا�صوات او �صور ) مبا فيها ال�صور الكرتونية ( ؛ م�صغالت الأقرا�ض املدجمة ) �صي دي ( 
؛ م�صغالت اقرا�ض الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( ؛ م�صغالت الطبقات ال�صمعية 3 ) ام بي 3( ؛ م�صجالت 

الكا�صيت ؛ م�صغالت الأقرا�ض امل�صغرة ؛ اأجهزة ت�صغيل حتتوي على مو�صيقى ب�صكل رقمي ؛ مكربات �صوت 
 الواقعة بالفئة : 9 

و�صف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف الأعلى باللون الأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون الأزرق الغامق ويف الأ�صفل كتبت كلمة FAMILY باللون الأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.       

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/21   املودعة حتت رقم  268575     
رقم وبلد الولوية    تاريخ اإيداع الأولوية

 با�صم  كيلي بلو بوك كو.، اإنك. 
وعنوانه  195 تيكنولوجي درايف ، اإرفاين ، كاليفورنيا 92618 ، الوليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن ؛ اإدارة الأعمال ؛ توجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�صاط املكتبي ؛ خدمات الو�صيط املعلوماتي 
ت�صهيل  اأج��ل  م��ن  اخل��دم��ات  اأو   / و  ال�صلع  و/او  البائعني  ح��ول  م��ع معلومات  توفري م�صرتين  ، حت��دي��دا،  
املعامالت بني امل�صرتين والبائعني ؛ خدمات الدعاية والإع��الن والرتويج  و الت�صويق لتجار املركبات ذات 
املحركات ؛  توفري موقع �صبكي حمو�صب على اخلط املبا�صر  وقواعد بيانات تخ�ض معلومات عن الأعمال 
وامل�صتهلكني حول املركبات  املعرو�صة للبيع وموا�صفات املركبات والتقييمات والعرو�ض ومعلومات حول كلفة 
و ح�صومات و حوافز املركبات ؛ خدمات الت�صويق والرتويج والدعاية والإع��الن لوكالت املركبات ؛ توفري 
خدمات معلومات توجيهية على اخلط املبا�صر تخ�ض معلومات متعلقة باملركبات على �صكل  اإعالنات مبوبة 
واعالنات عر�ض ؛ توفري بوابة على اخلط املبا�صر ذات ا�صا�ض �صبكي ت�صم معلومات جتارية لتجار وممويل 
املركبات تتعلق مبوا�صفات املركبات ومعلومات الت�صعري؛ توفري معلومات عن املنتج حول موا�صفات املركبات  
حول  معلومات  توفري  وخدمات  اأن�صطة  توفري  ؛  الإن��رتن��ت  عرب  املركبات  وجت��ار  للم�صتهلكني  والت�صعرية 
العمالء املحتملني ملنتجات او خدمات العمال  ؛ توفري معلومات حول زبائن مبيعات املركبات املحتملني 
؛  املخزون  ادارة  ؛  ال�صلع(  )ج��رد  املخزون  مراقبة  ؛  املحركات  ذات  املركبات  �صناعة  تخ�ض  التي  لالأعمال 
خدمات اأبحاث الأعمال وحتليل البيانات يف جمال مبيعات املركبات ؛ توفري موقع �صبكي يخ�ض التقييمات 
والعرو�ض والتو�صيات حول وكالت املركبات لالآخرين لأغرا�ض جتارية ؛ موقع �صبكي حمو�صب على اخلط 
املبا�صر لربط امل�صرتين مع البائعني يف جمال املركبات ذات املحركات ؛ مواقع �صبكية حمو�صبة على اخلط 
املبا�صر وقواعد بيانات تخ�ض معلومات تتعلق ب�صراء وبيع املركبات مبا يف ذلك ، على �صبيل املثال ل  احل�صر، 
�صبكة  على  تعر�ض  والتي  الثلج  على  ت�صري  التي  واملركبات  ال�صخ�صية  املائية  ال��زوارق  و  النارية  ال��دراج��ات 

حا�صوب عاملية.
 الواقعة بالفئة : 35 

و�صف العالمة : العبارة KELLEY BLUE BOOK كتبت باحلروف الالتينية .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.       

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/21   املودعة حتت رقم  268579     
رقم وبلد الولوية   

  تاريخ اإيداع الأولوية  
 با�صم كيلي بلو بوك كو.، اإنك. 

وعنوانه  195 تيكنولوجي درايف ، اإرفاين ، كاليفورنيا 92618 ، الوليات املتحدة المريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن ؛ اإدارة الأعمال ؛ توجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�صاط املكتبي ؛ خدمات الو�صيط املعلوماتي ، 
حتديدا،  توفري م�صرتين مع معلومات حول البائعني و/او ال�صلع و / اأو اخلدمات من اأجل ت�صهيل املعامالت 
بني امل�صرتين والبائعني ؛ خدمات الدعاية والإعالن والرتويج  و الت�صويق لتجار املركبات ذات املحركات ؛  
توفري موقع �صبكي حمو�صب على اخلط املبا�صر  وقواعد بيانات تخ�ض معلومات عن الأعمال وامل�صتهلكني 
حول املركبات املعرو�صة للبيع وموا�صفات املركبات والتقييمات والعرو�ض ومعلومات حول كلفة و ح�صومات و 
حوافز املركبات ؛ خدمات الت�صويق والرتويج والدعاية والإعالن لوكالت املركبات ؛ توفري خدمات معلومات 
توجيهية على اخلط املبا�صر  تخ�ض معلومات متعلقة باملركبات على �صكل  اإعالنات مبوبة واعالنات عر�ض 
؛ توفري بوابة على اخلط املبا�صر ذات ا�صا�ض �صبكي ت�صم معلومات جتارية لتجار وممويل املركبات تتعلق 
املنتج حول موا�صفات املركبات  والت�صعرية  الت�صعري؛ توفري معلومات عن  مبوا�صفات املركبات ومعلومات 
للم�صتهلكني وجتار املركبات عرب الإنرتنت ؛ توفري اأن�صطة وخدمات توفري معلومات حول العمالء املحتملني 
ملنتجات او خدمات العمال  ؛ توفري معلومات حول زبائن مبيعات املركبات املحتملني لالأعمال التي تخ�ض 
الأعمال  اأبحاث  املخزون ؛ خدمات  ادارة  ؛  ال�صلع(  املخزون )جرد  ؛ مراقبة  املحركات  ذات  املركبات  �صناعة 
وحتليل البيانات يف جمال مبيعات املركبات ؛ توفري موقع �صبكي يخ�ض التقييمات والعرو�ض والتو�صيات 
حول وكالت املركبات لالآخرين لأغرا�ض جتارية ؛ موقع �صبكي حمو�صب على اخلط املبا�صر لربط امل�صرتين 
مع البائعني يف جمال املركبات ذات املحركات ؛ مواقع �صبكية حمو�صبة على اخلط املبا�صر وقواعد بيانات 
تخ�ض معلومات تتعلق ب�صراء وبيع املركبات مبا يف ذلك ، على �صبيل املثال ل  احل�صر، الدراجات النارية و 

الزوارق املائية ال�صخ�صية واملركبات التي ت�صري على الثلج والتي تعر�ض على �صبكة حا�صوب عاملية.
 الواقعة بالفئة : 35 

و�صف العالمة : الكلمة KELLEY كتبت باحلروف الالتينية يف الأعلى ب�صكل منحني ويف الو�صط كتبت 
عبارة BLUE BOOK باحلروف الالتينية  مقتطعة �صكل دائري من الو�صط ويف الأ�صفل كتبت عبارة 
�صكل  داخل  وجميعها  اأ�صغر  وبحجم  منحني  ب�صكل  الالتينية  باحلروف   OFFICIAL GUIDE
اإط��ار ذو نهايات مدببة ويف اخللف ر�صم ل�صريط عري�ض طويل يحده خطني من جهة  دائ��ري  يحيط به 

اليمني والي�صار ذو نهايتني مدببتني من الأ�صفل بطريقة مميزة .
 ال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.   

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
 يف  الدعوى  رقم  2016/4246  جتاري كلي - ال�سارقة 

يعلن اخلبري يون�ض علي املال واملعني من قبل حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
املدعي / بنك دبي ال�صالمي  املدعي عليهما / 1- موؤ�ص�صة التوت ال�صود للتجارة العامة 
ملالكها / اآذر حممد علي اف�صري 2-اآذر حممد علي اف�صري ال�صادة / موؤ�ص�صة التوت ال�صود 
حل�صور  اف�صري  علي  حممد  2-اآذر  اف�صري  علي  حممد  اآذر   / ملالكها  العامة  للتجارة 
اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2017/7/9 ، ال�صاعة 3.00 بعد الظهر يف 
مقر البنك املدعي الكائن يف : اإمارة دبي - ديرة - دوار ال�صاعة ، قرية العمال ، البلوك 
)ب( الطابق ال�صاد�ض ، �صقة 616 ، مبنى ، بنك دبي ال�صالمي - اإدارة ال�صوؤون القانونية 
، ب�صفته ال�صخ�صية او من ينوب عنه بتوكيل ر�صمي ، لال�صتف�صار  يرجى الت�صال على 

الرقم 050-1663444    
اخلبري امل�سريف     
يون�س علي حممد املال                  

اإجتماع ح�سور 
اجتماع خربة م�سرفية 

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      الق�سية رقم 2017/1569 جتاري كلي - ال�سارقة 

املدعي : بنك برودا - فرع ال�صارقة 
اىل املدعي عليهم : �صركة جولد لين وورلد وايد انكوربوري�ض 

نوجيت �صينغ اناند ب�صفتها مالك املدعي عليها الوىل و�صامن �صخ�صي للدين 
جا�صمني كور اناند ب�صفتها مديرة املدعية عليها الوىل و�صامن �صخ�صي للدين 

يف الدعوى رقم 2017/1569 جتاري كلي - ال�صارقة لقد تقرر عقد جل�صة اخلربة امل�صرفية الوىل 
ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا وذلك مبكتبنا  يف الدعوى اعاله يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/13 
الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة( خلف �صيتي �صنرت ديرة - دبي - الطابق التا�صع - مكتب رقم 
902 ، هاتف رقم : 04/2594001 و فاك�ض رقم : 04/2594002،  لذا يرجى  منكم احل�صور منا�صبا 

لتي�صري اعمال اخلربة يف الدعوى
�خلبري �ملحا�صبي / �مل�صريف 
عبد�هلل فايز �ل�صام�صي 

اعالن بالن�سر
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

اإنذار عديل 
 رقم الت�سديق 2017/17599  

املنذر :م�صرف ابوظبي ال�صالمي  
العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطار بوكالة املحامي / من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رق��م  الت�صديق  حم�صر  الوكالة 

مبوجب التفوي�ض رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�صي 
املنذر اليه : احمد حممد ه�صام راعي - �صوري اجلن�صية - اإمارة راأ�ض اخليمة - دهان  - خلف مركز �صرطة املدينة - 

هاتف : 0551856985
املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره )19.238.55( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�صال هذا الخطار اليكم ، يرجى �صرعة �صداد مبلغ وقدره )19.238.55( درهم)فقط 
ت�صعة ع�صر الف ومائتان وثمانية وثالثون درهم وخم�صة وخم�صون فل�ض ل غري( قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري 
يف �صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة ب�صاأن متويل ال�صيارة رقم )89843/خ�صو�صي/الفئة الثالثة ع�صر /ابوظبي( من 

نوع )هايونداي النرتا - ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. 
ومائتان  ال��ف  ع�صر  ت�صعة  )فقط   )19.238.55( مبلغ  �صداد  ب�صرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
املنذر �صخ�صيا  او اىل  املنذر  الينا ب�صفتنا وكالء عن  وثمانية وثالثون درهم وخم�صة وخم�صون فل�ض ل غري(  درهم 
وذلك يف موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �صوف ن�صطر ا�صفني لتخاذ اجراءات بيع ال�صيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/17600  
املنذر :م�صرف ابوظبي ال�صالمي  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطار بوكالة املحامي / من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رق��م  الت�صديق  حم�صر  الوكالة 

مبوجب التفوي�ض رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�صي 
اإم��ارة راأ�ض اخليمة - النخيل - مقابل اللولو هايرب ماركت - هاتف :  املنذر اليه : يل �صكوت - بريطاين اجلن�صية - 

0501545125
املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره )83.154.72( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�صال هذا الخطار اليكم ، يرجى �صرعة �صداد مبلغ وقدره )19.238.55( درهم)فقط 
ثالثة وثمانون الف ومائة واربعة وخم�صون درهم واثنان و�صبعون فل�ض ل غري( قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري 
يف �صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة ب�صاأن متويل ال�صيارة رقم )63997/خ�صو�صي/11 /ابوظبي( من نوع )فورد ايدج 

- ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. 
الف ومائة  �صداد مبلغ )83.154.72( )فقط ثالثة وثمانون  : ب�صرورة  بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  : يخطر  لذلك 
واربعة وخم�صون درهم واثنان و�صبعون فل�ض ل غري( درهم الينا ب�صفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �صخ�صيا وذلك يف 
موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �صوف ن�صطر ا�صفني لتخاذ اجراءات بيع ال�صيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 
ملك  مكتب   : العنوان  م  م  ذ   - �لهند�صية  �ك�صرتمي فاليت   : ال�صركة  ا�صم 
الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل  ال�صبا  ند   - خا�ض 
:  757232  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1225576 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2017/7/2   اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/18 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يو �ج و�ي �صك�صينا  العنوان : 
3  هاتف  04-4256616  القوز -  امل��ايل -  مكتب 305 ملك �صندوق دبي للدعم 
فاك�ض: 4256610-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�صم امل�صفي/يو �ج و�ي �صك�صينا  
 العنوان  : مكتب 305 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز - 3  هاتف  04-4256616 
فاك�ض : 4256610-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية �ك�صرتمي فاليت �لهند�صية - ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/2 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2017/6/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/16537   
للمحاماة  ن�صيب  عبدالرحمن  مكتب  ب��وك��ال��ة  اجلن�صية  ���ص��وري   - ���ص��وع��ان  ع��ب��دال��ك��رمي  م�صطفى   : امل��ن��ذر 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�صدقة من الكاتب العدل دبي - ب�صفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�صدقة من الكاتب العدل ابوظبي 
املنذر اليه : ادري�ض حممد يا�صني حممد - هندي اجلن�صية - راأ�ض اخليمة - دهان بالقرب من مركز �صرطة 

املدنية - هاتف رقم : 0556585956 
مو�صوع : مطالبة مببلغ 65.997.33 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )65.997.33( 
درهم )خم�صة و�صتون الف وت�صعمائة و�صبعة وت�صعون درهما وثالثة وثالثون فل�صا ل غري( وذلك خالل مدة 
�صبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها 
ترخي�ض دبي طبقا لن�ض   I/15472 واملرهونة للمنذر )كيا �صبورجت ا�صتي�صن/ ف�صي/ مركبه خفيفه( رقم

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
 اإخطار عديل

رقم 2017/16529   
للمحاماة  ن�صيب  عبدالرحمن  مكتب  ب��وك��ال��ة  اجلن�صية  ���ص��وري   - ���ص��وع��ان  ع��ب��دال��ك��رمي  م�صطفى   : امل��ن��ذر 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�صدقة من الكاتب العدل دبي - ب�صفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�صدقة من الكاتب العدل ابوظبي 
املنذر اليه : �صايل زغموت مكركر - ت�صيلي اجلن�صية ، راأ�ض اخليمة - املعمورة بالقرب اجلوازات - هاتف رقم 

  )0526955869(
مو�صوع : مطالبة مببلغ 44.141.3 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )44.141.3( 
درهم )اربعة واربعون الف ومائة وواحد واربعون درهما وثالثة فل�ض ل غري( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة 
ترخي�ض ابوظبي طبقا لن�ض املادة  للمنذر )فولك�ض واجن جيتا/رمادي/ مركبه خفيفه( رقم 14/75298 

175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
          مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2017/3627  الدائرة اجلزئية الوىل       

اىل املدعى عليه : روجيليوج ار جونزالي�ض بورجال - هندي اجلن�صية 
حيث ان املدعي / بنك الحتاد الوطني - يف الدعوى رقم 2017/3627 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها: 
�صنويا  بواقع %26  التاأخريية  والفائدة   ، للبنك  املديعي عليه بدفع مبلغ وقدره 42.944 درهم  الزام 
عن كل بطاقة ائتمانية وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الفعلي التام لكون الدين جتاري 

وي�صتحق عنه فوائد تاأخريية 
والزامه بامل�صاريف والر�صوم ومقابل اتعاب املحاماة

  6 مكتب  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  الدعوىمبحكمة  ادارة  مكتب  امام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
،  ويف حالة تخلفكم عن  بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي  الدعوى  وذلك لالجابة على    ،2017/7/18

احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/4191   

املنذر: ابوهيل للعقارات  - وميثله / حممد �صفيق ابو ال�صعود �صلمان ، مبوجب وكالة م�صدقة 
- عنوانه : دبي - انرتنا�صيونال �صيتى - احلي الفرن�صي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ت : 

 043623629 - 0557038944
املنذر اليه : �صركة عمران ال�صام�صي للمقاولت 

العنوان : دبي - املحي�صنة الثانية - بلوت رقم 508-264 - كامب عمال 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار ) بلوت رقم 508-264 - كامب عمال( 
مدة  يف  كله  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�صافة   ، امل�صتحقة  اليجار  قيمة  و�صداد 
اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا 
املنذر  ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل  يف ذلك اللجوء اىل 

اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/57  نزاع تعيني خربة عقاري                      
اىل املتنازع �صده/1-  حممد بن عمر بن حممد باقب�ض  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املتنازع/ داماك ريل ا�صتيت ديفيلوبرز منطقة حرة ذ م م - وميثلها قانونا 
حممدي   عبدالرزاق  ناديا   : وميثله  كوكر  علي  حممد  حممدحبيب  ال�صيد/ 
املدعي عليه  ال��زام  املطالبة بندب خبريمتخ�ص�ض مع  الدعوى  اقام عليك  قد 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم 
2017/7/23  ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب امل�صلح  لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
للمحكمة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

يف الطعن   2017/484  طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

فريوز  ا�صماعيل  �صامل   : وميثله  ح  م  �ض   - ري�صور�صيز  نوبل  الطاعن/ 
الو�صط  ال�صرق  افيجرا  �صدهما/1-  املطعون  باعالن  احلارثي   املدفع 

- م م ح  2-حممد ر�صا اغاي -  جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 4147

املنذر  : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا( 
املنذر اليه : موكي�ض كومار �صيوبال بالي - �صفته امل�صتاأجر - جمهول حمل القامة 

 )118-1184( رق��م  الر���ض  قطعة  على  امل�صاد  البناء  من   )104( رق��م  ال�صقة  م�صتاأجر  اليه  املنذر 
منطقة نايف حيث انه قد انتهي عقده بتاريخ 2017/6/4 وظل �صاغال املاأجور من دون التجديد 
ودفع امل�صتحقات بقيمة )1.726 درهم( حتى تاريخ 2017/6/22 مما �صيرتتب عليه ا�صافة مل ذكر  
500  درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية   وفقا 
لل�صرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف  ظهر العقد ، لذا عليه دفع امل�صتحقات والتجديد خالل مدة 
ا�صبوع �صندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �صنتابع اتخاذ الجراءات 
وامل�صاريف  ب��ال��ر���ص��وم  وال��زام��ه  امل��اج��ور  واخ���الء  الي��ج��اري��ة  امل�صتحقات  ل��دف��ع  ���ص��ده  القانونية 

وامل�صتحقات حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 4146   

املنذر  : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا( 
املنذر اليه : لطفي التجارية - �ض ذ م م  �صفتها امل�صتاأجرة - جمهول حمل القامة 

رقم  الر���ض  قطعة  على  امل�صاد  البناء  من   )308( رق��م  ال�صقة  م�صتاأجر  اليه  املنذر 
وظل   2017/6/15 بتاريخ  عقده  انتهي  ق��د  ان��ه  حيث  نايف  منطقة   )118-1184(
امل�صتحقات بقيمة )709 درهم( حتى تاريخ  التجديد ودفع  املاأجور من دون  �صاغال 
ا�صبوع �صندا للبند  امل�صتحقات والتجديد خالل مدة  2017/6/22  لذا عليها بدفع 
الجراءات  اتخاذ  �صنتابع  وال  القانون  مع  واملتطابق  العقد  بظهر  امل��ذك��ور   3 رق��م 
بالر�صوم  والزامها  املاجور  واخ��الء  اليجارية  امل�صتحقات  لدفع  �صدها  القانونية 

وامل�صاريف وامل�صتحقات حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             اىل املدعي عليه/ ال�صنافر لتنظيف املباين 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�صة  2017/7/16  ال�صاعة 8:30   

او م�صتندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�صور 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف  ويف حالة تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري.  
رئي�س ال�سعبة 

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
5085/2017/13
5086/2017/13
5087/2017/13
5088/2017/13

م
1
2
3
4

ا�صم املدعي
 حممد �صوهيد اهلل رفيق اهلل 

ديلو عبدالوهاب 
حممد رم�صان علي حممد ا�صحاق

حممد �صديق غالم حيدر 

مبلغ املطالبة
10849 درهم + تذكرة العودة
10428 درهم + تذكرة العودة
15835 درهم + تذكرة العودة
11679 درهم + تذكرة العودة

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
يرجى مراعاة ال�صتمرار/ اخلروج املمعن فيه مبوجب الق�صم رقم 98 من قانون 
ال�صركات اخلا�صة ب�صاأن ا�صتمرار ال�صركات يف �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية 
بخ�صو�ض فري�صيني�ض ميديكال كري ميدل اي�صت م ح- ذ.م.م. )»ال�صركة«(، وهي 
ال�صركات  قانون  مبوجب  م�صجلة  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �صركة 
ال�صادر   2003 ل�صنة  والإعالم  للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  يف  اخلا�صة 
مبوجب القانون رقم 1 ل�صنة 2000 كما مت اإلغاوؤه مبوجب القانون رقم 15 ل�صنة 
العربية  الإمارات  دبي،  الإبداعية،  للمجمعات  دبي  �صلطة  تاأ�صي�ض  ب�صاأن   2014
املتحدة، وحتمل رخ�صة رقم 91414 ومكتبها امل�صجل كائن يف من�صاأة جاهزة رقم 
الطبية  دبي  مدينة  �صلطة  اإىل  وذلك  ا.ع.م.،  دبي،  للعلوم،  دبي  جممع   ،11 بي 
اأو بعد ذلك  ك�صركة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة عند اإنق�صاء 45 يوماً 

من التاريخ الأول لن�صر هذا الإخطار.

اإخطار تو�سيح بالنية بال�ستمرار/ باخلروج من �سركة
فري�سيني�س ميديكال كري ميدل اي�ست م ح- ذ.م.م.،

 رخ�سة رقم 91414
خارج �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ املندب ملقاولت البناء - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�صة 

2017/7/16 ال�صاعة 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. بال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة )علما بان الدعوى جددت من ال�صطب( 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2017/4302 عمايل جزئي 
2017/4303 عمايل جزئي 
2017/4304 عمايل جزئي 
2017/4217 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4

ا�صم املدعي
 حممد رب املحمد حبري ال�صديقر 

المني عالم هاولدر
�صري مودون تاروين 

عبدو�ض �صالم �صديق علي �صوفاتن 

مبلغ املطالبة
 11039 درهم + تذكرة العودة
11699 درهم + تذكرة العودة
9870 درهم + تذكرة العودة

11791 درهم + تذكرة العودة

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ املراكب للنقليات 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/16   ال�صاعة 8.30  

م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال 

تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 4802/2017/13 
4803/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 خالد علي جان 

حممد جنان غني باد�صاه 

مبلغ املطالبة
14980 درهم + تذكرة العودة 
17368 درهم + تذكرة العودة

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1134 جتاري كلي 
ال�صرق  زه��رة   -2 م  م  ذ  �ض   - الغذائية  للمواد  انرتنا�صيونال  ب��ال  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
للمواد الغذائية - ذ م م 3-هارجيت �صينغ �صا�صار اندار�صينغ  جمهويل حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/5/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�صالح/ البنك التجاري الدويل ) �ض م ع ( بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
مبلغ وقدره ع�صرة ماليني ومئتان واثنان و�صتون الف وت�صعمائة وواحد وثالثون درهما 
والفوائد القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ قيد النزاع احلا�صل يف 2016/4/19 وحتى 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�صاريف  عليهم  املدعي  والزمت  ال�صداد  متام 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/150 احوال نف�س م�سلمني
القامة  خ��ان  جمهول حمل  ���ص��روار  اب��ن حممد  كا�صف  عليه/1- حممد  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2017/5/28 يف الدعوى املذكورة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
اعاله ل�صالح/ ر�صما تب�صم بادي احل�صن بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعية 
خان  ���ص��روار  حممد  اب��ن  كا�صف  حممد  عليه  امل��دع��ي  على  احل�صن  ب���ادي  تب�صم  ر�صما 
بالمر بتنفيذ احلكم ال�صادر من حمكمة لهور ال�صرعية يف باك�صتان يف الدعوى رقم 
GC/611/2016 بتاريخ 2016/10/25 مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم 
مقاب اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1370 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع - �ض ذ م م  جمهول 
يف    2017/5/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
عليها  املدعي  بالزام  �صالم  عبدو�ض  �صوحاك  حممد  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
بان توؤدي للمدعي  مبلغ 5.454 درهم )خم�صة الف واربعمائة واربعة وخم�صون درهما( 
بالعمل  املدعي  يلتحق  ال�صياحية عينا ما مل  الدرجة  العودة اىل موطنه على  وتذكرة 
املدعي من ن�صيبه منها ورف�ض  امل�صروفات واعفت  لدى رب عمل اخر وباملنا�صب من 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/297  ا�ستئناف تظلم جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ذي جي يونايتد - �ض م ح 2-�صبورت�صمانيا م د م �ض  
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة فندولة لالبنية الهوائية 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2016/412  - ذ م م   قد 
تظلم جتاري بتاريخ 2016/11/6 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 
2017/7/12 ال�صاعة 17.30 م�صاء بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم  ح�صوركم 

غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/527  ا�ستئناف مدين    

حمل  جمهول  اج��اي��ان   فيجايان  1-���ص��ارك��ارا  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
دبي  ف��رع   - للتاأمني  الإم�����ارات  /���ص��رك��ة  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم  ومتثله : علي جا�صم حممد الطنيجي قد 
يوم  جل�صه  لها  وح���ددت  كلي  م��دين   2016/492  : رق��م  ب��ال��دع��وى 
اخلمي�ض  املوافق 2017/7/13   ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/530  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-روبريت ناك�صيناه  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /الكنز للتجارة العامة - �ض ذ م م   قد ا�صتاأنف 
بتاريخ  كلي  رق��م 2012/396 جت���اري  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م 
2017/3/15 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/19  
وعليه   ch2.D.18 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���ص��ب��اح��ا    10.00 ال�����ص��اع��ة 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4104  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رو�صرتام للتجارة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مورو 
جادا�ض بادمانابها بيالي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   97780( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB172320481AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2017/7/20  اخلمي�ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4720  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صامل حممد للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد يو�صف منظور احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB170268341AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/18 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3728  عمايل جزئي

الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  لل�صناعات  املدعي عليه / 1-اوري��ن��ت��ال  اىل 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الطحان   عطيه  حممد  /حممد  املدعي  ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )45500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�صكوى:MB172035365AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/7/24 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3695  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�صار والفواكه �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /مرياج خان زرياز خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )31700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb168769852ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5388  عمايل جزئي
ان  املباين جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-ال�صنافر لتنظيف  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�صطفى   الكالم  /اب��و  املدعي 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )21900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  ال�صكوى:mb1731866050ae  وحددت  وامل�صاريف رقم  والر�صوم 
 ch1.A.5:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان 

الدعوى قد جددت من ال�صطب   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/214  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-اأفنيوم هوم للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�صباح بنت حممد الدجبي وميثله:حممد طالل حممد ح�صن التميمي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )122791 درهم( 
وت�صليمها  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�صهادة خربة رقم ال�صكوى:MB168971294AE/2017  وحددت لها جل�صة 
ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت  املوافق 2017/7/6  يوم اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/221  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-اأفنيو هوم للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
التميمي  قد  املدعي /و�صاح حمدون وميثله:حممد طالل حممد ح�صن  ان  مبا 
 121659( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت    MB170149935AE/2017:ال�صكوى رق��م 
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة 09.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2017/7/6  اخلمي�ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/1645  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-كيه ام ات�ض للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/توقري زمان زمان �صاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  �صاه  زم��ان  زم��ان  ل�صالح/توقري  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  2017/5/30  يف 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )36.847 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
والزمتها  اخر  �صاحب عمل  لدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  مقابلها  او 
باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1627 تنفيذ جتاري
راد  اك���ربي  ر���ص��ا  ام��ري   -2 ������ض.ذ.م.م  للتجارة  يوريفكو  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  املديونية  كفيل  ب�صفته 
دبي ال�صالمي �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�صامن  دره��م   )304325(
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1704 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة همر للنقليات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�صركة البكراوي للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:م�صلم 
حامد م�صلم بخيت املحرمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )168196( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3528  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صويرة لل�صتائر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

جنيب الرحمن عبدالغفار خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )54680 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
  MB172038628AE/2017:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي���وم الث���ن���ني امل������واف������ق:2017/7/17 ال�����ص��اع��ة 8.30 �ض 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3635  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صالون �صكر نبات لل�صيدات جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /يو�صف ال�صعيد احمد ابو الغيط  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   2300( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  mb171770605ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   1000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم الح����د امل�������واف�������ق:2017/7/16 ال�����ص��اع��ة 8.30 �ض 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3970  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فتا�ض للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�صونيل دوراي راج  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )12781 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB172825296AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الحد املوافق:2017/7/16 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1785  جتاري جزئي
ان  �����ض.ذ.م.م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-  �صمان للمقاولت  اىل 
املدعي/ الردهة للتجارة �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
التاأخريية  والفائدة  توؤدي للمدعية الوىل مبلغ )249.224( درهم  بان  املدعي عليها 
بواقع ن�صبة 12% من تاريخ اقامة الدعوة وحتى متام ال�صداد ، الزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية الثانية مبلغ )61.962( درهم والفائدة التاأخريية بواقع ن�صبة 12% من 
املوافق   ال�صداد.  وح��ددت لها جل�صة يوم الرب��ع��اء    تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام 
2017/7/12   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/24  ا�ستئناف تظلم عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ح�صني م�صعود �صيدنياء  جمهول حمل القامة 
�صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  املتحد  العربي  البنك   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
 2017/21 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  ال�صويدي  

تظلم عقاري بتاريخ:2017/6/7     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/8/2 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/1860  عمايل جزئي 
الت�صويقية  والدرا�صات  لال�صت�صارات  ال  تي  بي  عليه/1-ج�صت  املدعي  اىل 
الدعوى  اق��ام  �صيد قد  امل��دع��ي/اجم��اد علي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2017/5/17 احلكم 
با�صتجواب  املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي 
املدعي فيما ورد باأ�صباب هذا احلكم وحددت لال�صتجواب جل�صة:2017/6/5 
الربعاء  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها  وح���ددت   ، امل�صروفات  يف  الف�صل  واب��ق��ت 

 .ch1.A.5:املوافق:2017/7/19 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/1685  عمايل جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ���ص��ووا  لزارو  ك��ريك  عليه/1-ايفان  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  م.د.م.����ض  تكنولوجيز  ل�صالح/ريغايت 
)125316 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحقت بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5046  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة اجلداف خلدمات ال�صفن جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  املدعي /ملك اعظم حممد �صديق  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   83058( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB173189645AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4787  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ل��ت��ج��ارة  زاده  1-ر����ص���ا جعفر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ك���رمي ���ص��الح اح��م��د ع��ب��د الرا�صي  
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�صاريف رقم  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   66222(
الربعاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB172973157AE:ال�صكوى
املوافق 2017/7/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6377  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جمهول  ب��احل��اف��الت  ال��رك��اب  لنقل  1-امل����دين   / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ف����دا ح�����ص��ني ح��اج��ي اهلل ب��ا���ص��اي��ا  ق���د اأق����ام 
 9487( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
املوافق  الحد  يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:MB172565964AE  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/7/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4267  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطل�ض  1-ج��ب��ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كري�صتي اميا براديل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )66233 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173852205ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/13 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5648  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الواجهة للفح�ض الفني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  فارجي�ض   ايبي  فارجي�ض  ايبي  /جيورجي 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )55061 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb174655131ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/13 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
ان  علما   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

الدعوى احيلت اىل الدائرة العماليه الثالثه   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4062  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-رون����ال����دو ول��ل��ت��ن��ظ��ي��ف اخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة �������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /امي��ي��ل��ي��ت��ا اورب�����ني ���ص��اب��اجن��ان  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�صاريف رقم  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   16866(
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:mb173474193ae  وحددت 
باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/11
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت  بتق�صري املدة .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4026  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حبيب نواز للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صليم   حممد  ملك  �صليم  قا�صم  /حممد  املدعي  ان  مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )9060 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172176591AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
ال�������ص���اع���ة 8.30 �ض  امل���������واف���������ق:2017/7/16  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3665  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زوهيب احمد ملركز العمليات واملراقبة الأمنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��دث��ر ب�صري ب�صري اح��م��د  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12700 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
 MB170333270AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000(
ال�������ص���اع���ة 8.30 �ض  امل�����������واف�����������ق:2017/7/9  ي������وم الح�������د  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح��������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3785  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  1-ادميكو   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ني�صاد   لك�صان  رام  كومار  /براديب  املدعي  ان  القامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10661 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
 AE171066209MB:رقم ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م(   800(
ال�������ص���اع���ة 8.30 �ض  امل����������واف����������ق:2017/7/16  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2522  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  الثقيلة  بال�صاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  لي��ن  1-�صكاي   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /زاهد ح�صني غالم اكرب  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )24016 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
 MB168539046AE/2016:1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى( 
ال�������ص���اع���ة 8.30 �ض  امل����������واف����������ق:2017/7/6  ي�����وم اخل���م���ي�������ض  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4184  عمايل جزئي
واحلوائط  الر���ص��ي��ات  تبليط  لع��م��ال  ه��او���ض  1-جينيال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عمران غالم فريد  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11.941.6 
لها  وامل�صاريف وح��ددت  والر�صوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الحد املوافق:2017/7/16 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2334  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�صة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /�صفاقت ح�صني لياقت ح�صني  قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   33615( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB171947397AE وحددت لها 
جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/7/13 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4037  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كريزى ديلز للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د  خ��ات��ون   امل��دع��ي /نفي�صة  ان  مب��ا 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   18109( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
جل�صة  لها  وح��ددت   mb169024738ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ض  ال�صاعة  امل��واف��ق:2017/7/16  الح��د  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3693  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جي جي اي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد  بو�صاو   ماريا�ض  /ريكى ل�ض  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21316 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb171178524ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/27 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6290  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة مباين دملا للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املدعي /اكرب ح�صني بهادار  قد  ان  القامة مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9745( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
ال�صكوى:MB172527001AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/16 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4203  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  التكييف  لنظمة  القمة  1-رواد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /اح���م���د حم��م��د ا���ص��م��اع��ي��ل ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال����ق����زاز  ق���د اأق����ام 
 4000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
اخلمي�ض  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173817700AE:ال�صكوى
املوافق 2017/7/20 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5404  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بري�ض 2 بريفكت دراي كليرنز ميدل اي�صت جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عبدالرايف عبداملجيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7359.5 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB173971548AE  وحددت 
القا�صي  مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/9 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5328  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�ض للحلول �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /مريزا مظفر احمد ظفر احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12305 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB174278625AE  وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3897  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فلور دك للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بيدي راجو جوريال بولياه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22960( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    mb171792956AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4920  عمايل جزئي

املباين  وتنظيف  احل�صرات  مكافحة  خلدمات  طيبة  1-ان���وار   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ني�صرو عثمان نوري  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5033 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172563344AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/12 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3325  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�ض اي اي للتموين �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /لتون كانتى دا�ض �صري�ض دا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13079 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 
  AE169167110MB:رقم ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م( 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

، وامرت بتق�صري مدة العالن   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4088  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى زيت زيتون جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /لو�صيا توتور ديال كروز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )15050 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB172176579AE  وحددت لها 
القا�صي  مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/11 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل )وامرت  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  مذكرات 

بتق�صري املدة( 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2014/2734  تنفيذ عمايل 
املنفذ �صده/1- مع�صد �صالح ميزر �صعيد الرميثي جمهول حمل  اىل 
���ص��امل حجاب  ع��ب��داهلل  التنفيذ/حممد خم��ت��ار  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
عليك  اأق���ام   ق��د  ال�صبهان   حممد  عبدالرحمن  اب��راه��ي��م  وميثله:فهد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1517( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4929  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فاين لينك للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ا�صحاق عبداخلالق   املدعي /حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )59.241.1 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB173428893AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/20 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6279  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-املختار لتجارة املعادن 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  نبي   حممد  وايل  /راج  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16120( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb174771402ae  وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق 2017/7/16 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4792  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين �صيجنال للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�صيد حممد حممد دين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22648( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB173864536AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/17 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4395  عمايل جزئي

و�صابقا   - حاليا   - �����ض.ذ.م.م  للتجارة  فري�صت  1-اك�صربي�ض   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ايفرون للتجاره العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /كريتهى 
كومارا دهارمايريا بايامارا جيدارا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:AE171621493MB  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/9 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4160  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صفل اك�صل للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اجني�ض ابات�صي فيالمانتو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   63545( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB169166761AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:2017/7/27 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة جل�صة يوم اخلمي�ض 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1786  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال فالكون لنقل الركاب باحلافالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /تاج حممد جان حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )55208 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
ال�صكوى:MB170002988AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/7/27 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3966  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-ديكونكت انرتنا�صيونال �صولو�صنز 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بيالي   مونيا  /تريونافوكارا�صو  املدعي  ان  مبا  القامة 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11452 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171705596AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
ال�������ص���اع���ة 8.30 �ض  امل���������واف���������ق:2017/7/16  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3292  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة النخبة ملقاولت البناء - ذ.م.م - فرع جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /كرمي حممد احمد �صادات  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )273612 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb168751271ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�صاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق:2017/7/18  الثالثاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع وز�رة �لقت�صاد

البعثة التج�رية االإم�راتية تختتم لق�ءاته� واجتم�ع�ته� يف مدينة جنوى االإيط�لية

)مائة مكتب يف �لعامل جلميع خدمات �ملجموعة(

جمموعة طالل اأبوغزالة تعقد موؤمتره� ال�سنوي للع�م احل�يل يف عم�ن 

دبي لل�سلع املتعددة يوقع اتف�قية مع " فيم بنك" 

••  دبي-  الفجر: 

معايل  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��دول��ة  بعثة  اختتمت 
املهند�ض �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير القت�صاد 
اأوىل حمطات جولتها �صمن زيارتها الر�صمية اإىل 
منطقة الريفريا الإيطالية وجنوب فرن�صا، والتي 
مع  بالتعاون  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  تنظمها 
7 من  3 حتى  الفرتة من  وزارة القت�صاد، خالل 

يوليو اجلاري.
اللقاءات  من  �صل�صلة  عقد  الأوىل  املحطة  و�صهدت 
بداأت  الإي��ط��ال��ي��ة  والج��ت��م��اع��ات يف مدينة ج��ن��وى 
ليجوريا  منطقة  ح��اك��م  م��ع  خ��ا���ض  اج��ت��م��اع  بعقد 
م��ع��ايل ج��ي��وف��اين ت���وت���ي، وت��ن��ظ��ي��م ط���اول���ة نقا�ض 
ورجال  امل�صتثمرين  م��ن  جمموعة  م��ع  م�صتديرة 
الأعمال الإيطاليني بالإ�صافة اإىل القيام بزيارتني 
ميدانيتني اإىل كٍل من املعهد الإيطايل للتكنولوجيا 

وجممع العلوم والتقنية.
املهند�ض  برئا�صة معايل  التجارية  البعثة  وفد  وبحث 
�صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير القت�صاد مع حاكم 
ليجوريا �صبل تطوير العالقات القت�صادية وتنميتها 
مبا يحقق للدولتني التقدم والرقي، حيث ا�صتعر�ض 
اجلانبان اآفاق التعاون امل�صرتك، والرتقاء بالعالقات 

الثنائية.
قال معايل املهند�ض �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير 
الإم���ارات  دول��ة  جتمع  التي  ال��ع��الق��ات  اإن  القت�صاد، 
ه��ي عالقات  اإي��ط��ال��ي��ا،  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
ا�صرتاتيجية طويلة الأمد قائمة على املنفعة املتبادلة 
وحت��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر وال���ب���ن���اء، وحت���دي���دا على 

ال�صعيدين القت�صادي والتجاري.
وا�صار معاليه اإىل اأن اإيطاليا متثل اأحد اأهم ال�صركاء 
التجاريني لالإمارات بني دول الحتاد الأوروب��ي، كما 
ال�صركاء التجاريني لإيطاليا  اأهم  اأحد  تعد الإم��ارات 
يف املنطقة، وهو ما ترتجمه املعدلت املتنامية حلجم 
التبادل  �صجل  اإذ  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
دولر خالل  مليار   8.2 نحو  النفطي  التجاري غري 
خالل  دولر  مليار   7.8 م��ن  مرتفعاً   ،2016 ع��ام 
اتفاقيات  من  بعدد  البلدان  يرتبط  فيما   .2015
الت�صهيالت  م��ن  ع���ززت  حيوية  جم���الت  يف  ال��ت��ع��اون 
واحلوافز املقدمة لرجال الأعمال وفتح الأ�صواق اأمام 

امل�صتثمرين يف الجتاهني.

وا�صتعر�ض معاليه، خالل اجتماع طاولة م�صتديرة مع 
عدد من كبار امل�صتثمرين الإيطاليني وممثلي القطاع 
املطروحة  التعاون  اأب��رز فر�ض  البلدين،  اخلا�ض من 
التي  القطاعات  يف  وحت��دي��دا  املقبلة،  املرحلة  خ��الل 
حتتل اأولوية على الأجندة القت�صادية للبلدين، ومن 
واملعرفة  تبادل اخلربات  لتعزيز  األيات  اأهمها تطوير 
فيما يتعلق مبجالت البتكار وريادة الأعمال والبحث 
دولة  وتوجهات  ين�صجم  التقنية، مبا  والعلوم  العلمي 
م�صتدام،  م��ع��ريف  اقت�صاد  اإىل  الن��ت��ق��ال  يف  الإم�����ارات 
وذلك اإىل جانب العديد من الفر�ض القائمة للتو�صع 
التجارة  مثل  قطاعات  يف  ال�صتثمارية  ال�صراكات  يف 
وال���زراع���ة وال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ن��ق��ل والطريان 
والتي  وال�صياحة،  اللوج�صتية  واخل��دم��ات  وال��ط��اق��ة 
التعاون  قطع فيها اجلانبان �صوطا كبريا على م�صار 

امل�صرتك.
اأن مدينة جنوى الإيطالية، وما متتاز  وتابع معاليه 
اإىل جانب مرافق وبنية  به من موقع �صاحلي متميز 
الواعدة  الفر�ض  من  العديد  تطرح  متطورة،  حتتية 
اأمام ال�صتثمارات الإماراتية، م�صريا اإىل اأن اأحد اأهم 
املخرجات التي نتطلع لها من هذه الزيارة، هو التعرف 
عن قرب اأبرز الفر�ض ال�صتثمارية وحتقيق ال�صتفادة 
وامل�صجعة،  املتوفرة  واملقومات  املتاحة  المكانات  من 
يف  اجلانبني  من  اخلا�ض  القطاع  دور  لتعزيز  وذل��ك 
التعاون  مب�صتوى  الرتقاء  يف  ت�صهم  �صراكات  تطوير 

العالقات  وتعزيز  القطاعات  من  العديد  يف  احل��ايل 
الثنائية بني البلدين.

واأكد املن�صوري على اأهمية تنظيم مثل هذه الزيارات 
واللقاءات على امل�صتويني احلكومي والقطاع اخلا�ض، 
مل���ا ت��ط��رح��ه م���ن م��ن�����ص��ة م��ت��م��ي��زة مل����واءم����ة ال�����روؤى 
األيات عمل م�صرتك  وتطوير  والتجارية  القت�صادية 

تخدم اأهدافنا التنموية.
ال��غ��ري��ر، رئي�ض  ���ص��ع��ادة م��اج��د �صيف  وب����دوره اع��ت��رب 
فتح  ت�صتهدف  البعثة  اإن  دب���ي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 
والإم���ارات، وتعزيز  دبي  لتجار  اإ�صافية  اآف��اٍق وفر�ض 
الروابط الثنائية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعاون 
التجاري والقت�صادي، م�صرياً اإىل ان منطقة الريفريا 
املبتكرة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب��ال�����ص��ن��اع��ات  الإي��ط��ال��ي��ة م��ع��روف��ة 
�صبكة  ن�صج  اإمكانية  اإىل  م�صرياً  املتميزة،  وال�صياحة 
على  الإماراتيني  امل�صتثمرين  ت�صاعد  رائ��دة  عالقات 
امل�صتثمرين  الأ���ص��واق، وج��ذب خ��رية  ه��ذه  التو�صع يف 

الإيطاليني من هذه املنطقة اإىل دبي.
اأ�صاد حاكم ليجوريا خالل لقائه وفد البعثة  وبدوره 
التجارية مبا حققته دول��ة الإم���ارات من اإجن��ازات يف 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  وب��روزه��ا  القت�صادي،  املجال 
رائد على ال�صاحة القت�صادية، موؤكداً التزامه بت�صهيل 
بني  القت�صادية  ال�صراكات  واإن�صاء  التعاون  اإج��راءات 

اجلانبني مبا يخدم الأهداف وامل�صالح امل�صرتكة.
التجارية  ال��ب��ع��ث��ة  زي����ارة  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 

جمالت  وج��ود  موؤكداً  جنوى،  مدينة  اإىل  الإماراتية 
لدى  الأعمال  جمتمعي  بني  الثنائي  للتعاون  وا�صعة 
التي  اإن اخل�����ربات والإم���ك���ان���ات  اجل��ان��ب��ني، م��ع��ت��رباً 
ميتلكها اجلانبان ميكن ان تتكامل لتاأ�صي�ض �صراكات 

�صلبة يف قطاعات اقت�صادية متنوعة.
بالتعاون  الغرفة  نظمته  ال��ذي  الأعمال  لقاء  وخ��الل 
امل�صاركون  ا���ص��ت��ع��ر���ض  ج����ن����وى،  جت������ارة  غ���رف���ة  م����ع 
ال�صراكات  تعيق  قد  التي  والتحديات  التعاون  فر�ض 
اإىل  بالإ�صافة  تذليلها،  و�صبل  امل�صرتكة،  القت�صادية 

بحث �صبل تعزيز التعاون القت�صادي والتجاري.
اأع�صاء  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ن��ق��ا���ض  جل�صة  يف  و����ص���ارك 
اإيدواردو  معايل  من  كل  الإماراتية  التجارية  البعثة 
يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  للتنمية  الإق��ل��ي��م��ي  ال��وزي��ر  ريك�صي، 
منطقة ليجوريا، وال�صيد باولو اأودون، رئي�ض جمل�ض 
الأعمال  رج��ال  اإدارة غرفة جت��ارة جنوى وح�صد من 

الإيطاليني من منطقة ليجوريا.
واعترب �صعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة 
�صريكاً جتارياً مميزاً  ايطاليا تعترب  اإن  دبي  و�صناعة 
دول  الرابعة �صمن  املرتبة  احتلت  دب��ي، حيث  لإم��ارة 
���ص��ري��ك جت����اري لالإمارة  الحت�����اد الأوروب�������ي ك���اأك���رب 
6 مليار  ح���وايل  بلغت  غ��ري نفطية  ب��اإج��م��ايل جت���ارة 
يربز  مم���ا   ،2016 ال���ع���ام  خ����الل  اأم���ري���ك���ي  دولر 
للتعاون  اآفاق جديدة  البعثة ل�صتك�صاف  زيارة  اأهمية 

امل�صرتك.
اأن ما متلكه منطقة ليجوريا من  ولفت بوعميم اإىل 
تبحث  التي  القطاعات  مع  يتناغم  واإم��ك��ان��ات  فر�ض 
ال��ت��ق��ن��ي��ة والب���ت���ك���ار واخلدمات  ال��غ��رف��ة م��ث��ل  ع��ن��ه��ا 
اأبواباً  بالتاأكيد �صتفتح  الزيارة  اإن  اللوج�صتية، موؤكداً 
املنطقة  ع��ل��ى   ال�����ص��وء  و�صت�صلط  ل��ل��ت��ع��اون،  اإ���ص��اف��ي��ة 

كوجهة جاذبة للم�صتثمرين من الدولة.
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  تنظمها  التي  البعثة  ويرتاأ�ض 
املهند�ض  ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الق��ت�����ص��اد م��ع��ايل  دب��ي 
�صلطان بن �صعيد املن�صوري، وزير القت�صاد يف الدولة 
حيث ي�صم وفد البعثة التجارية كل من �صعادة ماجد 
�صيف الغرير، رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة دبي، و�صعادة 
حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، و�صعادة املهند�ض 
وزارة  وك��ي��ل  ال�صحي،  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  اأح��م��د  حممد 
القت�صاد لل�صوؤون القت�صادية، و�صعادة جمال احلاي، 
نائب الرئي�ض يف مطارات دبي، وال�صيد عبداهلل قا�صم، 

رئي�ض جمل�ض اإدارة "نتورك انرتنا�صونال".

••  عمان – الفجر:

جل�صات  اأوىل  اأب����وغ����زال����ه  ط����الل  جم��م��وع��ة  ت���ب���داأ 
موؤمترها ال�صنوي للعام 2017 يف العا�صمة الأردنية 
ع��م��ان حت��ت ع��ن��وان (م��ائ��ة م��ك��ت��ب ع���ام 2018( يف 
 7 اإىل  امل��وؤمت��ر  ال��ي��وم حيث ي�صتمر  امل���اري���وت   ف��ن��دق 
الدكتور  �صعادة  رئا�صة  حت��ت  وذل��ك   ، احل��ايل  يوليو 
طالل اأبوغزاله، ومب�صاركة ما يزيد عن 260 مدير 

وم�صوؤول من جميع مكاتب املجموعة حول العامل.
وتهدف جمموعة طالل اأبوغزاله من عقد مثل هذا 
اللقاء ال�صنوي اإىل الرتقاء والتو�صع باأدائها واأعمالها 

يف جميع الأن�صطة واخلدمات واملكاتب، وبجودة عالية 
كمجموعة  حاليا  عليه  ت�صري  ال��ذي  التحول  لتعزيز 

عاملية ومعرفية.
وقال �صعادة الدكتور طالل اأبوغزاله "اإننا نتطلع اإىل 
وتغطي  ج��دي��دة  دول  لت�صمل  مكاتبنا  �صبكة  تو�صيع 

م�صاحة جغرافية ت�صمل بقاع العامل كافة. 
واأفاد باأن املجموعة ت�صعى لتحقيق جناحا تلو الآخر 
م�صتندًة اإىل خرباتها الوا�صعة واإمكانياتها ال�صخمة 
والتعليمية  املهنية  اخل��دم��ات  جم���الت  خمتلف  يف 

واملعرفية. 
عام  يف  لتحقيقه  ن�صعى  ال��ذي  النت�صار  اأن  واأ���ص��اف 

امل��ج��م��وع��ة لت�صبح  ع���دد م��ك��ات��ب  زي����ادة  ه��و   2018
م���ائ���ة م���ك���ت���ب، ب��ح��ي��ث ت���ق���دم ه�����ذه امل���ك���ات���ب جميع 
املدرجة حتت قائمة اخت�صا�صنا يف  املهنية  اخلدمات 

املجموعة".
اأبوغزاله  ط��الل  جمموعة  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
املكاتب  م����ن  ع������ددا   2017 ع�����ام  خ�����الل  اف��ت��ت��ح��ت 
اجلديدة، ومنها على �صبيل الذكر ل احل�صر مكاتب 
اإندوني�صيا،  اأملانيا،  ا�صرتاليا،  يف: نيجرييا، الربازيل، 

ماليزيا، اإيطاليا وكازاخ�صتان.
وقد تاأ�ص�صت جمموعة طالل اأبوغزاله عام 1972، 
وه���ي اأك����رب جم��م��وع��ة ع��امل��ي��ة م��ن ال�����ص��رك��ات املهنية 

الفكرية  امللكية  ح��ق��ول  يف  تعمل  ال��ت��ي  والتعليمية 
التعليم والتدريب وبناء القدرات واملحا�صبة، التدقيق 
الدرا�صات  ال�صرائب،  الداخلي،  التدقيق  اخل��ارج��ي، 
الإدارية،  ال�صت�صارات  وال�صرتاتيجية،  القت�صادية 
التدريب املهني، املوارد الب�صرية وخدمات التوظيف، 
الأر�صفة الإلكرتونية، احلكومة الإلكرتونية، التعليم 
تطوير  املعلومات،  تقنية  اأم��ن  وتدقيق  الإل��ك��رتوين 
ال��ف��وري��ة والرتجمة  ال��رتج��م��ة  امل���واق���ع،  وت�����ص��م��ي��م 
اأ�صماء املجال، التدريب على مهارات  املهنية، ت�صجيل 
تقنية املعلومات والإنرتنت وامتحاناتها، وكالة اأنباء 

امللكية الفكرية واخلدمات القانونية والإعالم.

•• دبي-وام:

وقع " مركز دبي لل�صلع املتعددة " اتفاقية مع " فيم 
التجاري  ال��ت��م��وي��ل  خل��دم��ات  ال��ع��امل��ي  امل����زود  بنك" 
واحل����ل����ول ال��ب��دي��ل��ة ان�����ص��م مب��وج��ب��ه��ا الأخ������ري اإىل 

ع�صوية من�صة ترايدفلو.
تفاعلي  ملكية  �صجل  وه��ي  ترايدفلو  من�صة  وتعمل 
متخ�ص�ض ي�صم اأكر من 180 ع�صوا على ت�صهيل 
توفري  خ��الل  م��ن  و�صفافة  فعالة  م��ع��ام��الت  اإج����راء 
من�صة اإلكرتونية اآمنة متاما لت�صجيل حيازة وملكية 
الإمارات  دول��ة  يف  موجودة  مرافق  يف  املخزنة  ال�صلع 

العربية املتحدة.

وقع التفاقية كل من �صاجنيف دوتا املدير التنفيذي 
التنفيذي  الرئي�ض  راي  ونيالجنان  املركز  يف  لل�صلع 
لفرع فيم بنك يف مركز دبي املايل العاملي وذلك مبقر 

مركز دبي لل�صلع املتعددة يف برج اأملا�ض بدبي.
يعترب فيم بنك ع�صوا يف جمموعة م�صاريع الكويت 
وميار�ض  ل��ه  مقرا  مالطا  م��ن  ويتخذ  "القاب�صة" 
اأن�صطته يف منطقة ال�صرق الأو�صط من خالل فرعه 

القائم يف مركز دبي املايل العاملي.
امل�����ص��ارف واملمولني  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ن�����ص��ة  ومت��ك��ن ه���ذه 
عرب  املحتملة  املخاطر  وتخفيف  اإدارة  من  واملوردين 
قابل  ق��ان��وين  اإط���ار  خ��الل  م��ن  ال�صلع  قيمة  �صل�صلة 

لالإنفاذ ويتمتع بال�صفافية.

وقال �صاجنيف دوتا املدير التنفيذي لل�صلع يف مركز 
دبي لل�صلع املتعددة : اإننا يف مركز دبي لل�صلع نوؤمن 
ال�صناعة  قادة  مع  القوية  ال�صرتاتيجية  بال�صراكات 
م��ث��ل ف��ي��م ب��ن��ك ل��ن��ت��م��ك��ن م��ع��ا م���ن ت��ق��دمي منتجات 
هذه  يف  امل�صاركني  جميع  ل�صالح  حم�صنة  وخ��دم��ات 

ال�صناعة .
م��ع��رب��ا ع��ن ف��خ��ره ب��ان�����ص��م��ام ف��ي��م ب��ن��ك اإىل من�صة 
والتي  امل��ت��ع��ددة  لل�صلع  دب��ي  مل��رك��ز  التابعة  ترايدفلو 
الأمن  م�صتويات  واأع��ل��ى  قويا  تنظيميا  اإط���ارا  توفر 
املخزنة  ال�صلع  ملكية  لنقل  ن�صطة  جت��اري��ة  وق��اع��دة 
الالزمة  املكونات  جميع  فيها  وتتوفر  بها  التعهد  اأو 
ل��ت��غ��ذي��ة ال�����ص��وق ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي ب��ح��ي��ث مي��ك��ن للنا�ض 

ممار�صة التجارة بثقة يف دبي وخارجها.
العمليات يف  ه���وارد ج��اون��ت مدير  اأع���رب  م��ن جانبه 
مركز  م��ع  بالتعاون  ���ص��روره  ع��ن  بنك  فيم  جمموعة 
املتعددة من خالل توقيع هذه التفاقية  لل�صلع  دبي 
ما  للمركز  التابعة  ترايدفلو  من�صة  ع�صوية  ونيل 
من �صاأنه تعزيز الكفاءة والو�صول اإىل الأ�صواق غري 

امل�صتغلة.
والذي  مالطا  بور�صة  يف  امل���درج  بنك  فيم  اأن  يذكر 
يحظى بح�صور عاملي يف الأ�صواق التجارية الرئي�صية 
بتطوير  ي��ق��وم  امل��ت��ح��دة  واململكة  الهند  ذل��ك  يف  مب��ا 
يف  النا�صئة  الأ����ص���واق  ت�صع  مبتكرة  م��ال��ي��ة  تقنيات 

الطليعة.

جمل�س ا�ست�سراف م�ستقبل االإح�س�ء 
يف اأبوظبي يتبني ع�سر مب�درات

•• اأبوظبي-وام:

الدوري  اجتماعه  اأبوظبي  يف  الإح�صاء  م�صتقبل  ا�صت�صراف  جمل�ض  عقد 
رئي�ض  القبي�صي  حممد  اأح��م��د  بطي  �صعادة  برئا�صة   2017 لعام  الأول 
املجل�ض وعدد من م�صوؤويل وممثلي هيئة المارات للهوية ودائرة التنمية 
وجمل�ض  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  وهيئة  ال�صحة  وهيئة  القت�صادية 

اأبوظبي للتعليم وجمل�ض اأبوظبي للتخطيط العمراين وغرفة اأبوظبي.
املجل�ض  دور  منها  ال�صلة  ذات  امل��و���ص��وع��ات  م��ن  ع���ددا  املجل�ض  ا�صتعر�ض 
القادمة  املرحلة  خالل  املتوقعة  والنتائج  واخت�صا�صاته  ومهامه  واأهدافه 
وال�صيناريوهات  ال�صركاء  ول��ق��اء  عمل  ل��ور���ص��ة  ال�صابقة  للنتائج  اإ���ص��اف��ة 

املتوقعة للعمل الح�صائي حتى عام 2040.
ان�صاء  مبادرة  اإن  اللجنة  رئي�ض  القبي�صي  اأحمد حممد  بطي  �صعادة  وق��ال 
املجل�ض التي اأطلقها "مركز الإح�صاء – اأبوظبي " بناء على خمرجات ور�صة 
الذهني  الع�صف  وجل�صات  الإم��ارة  يف  الإح�صاء  م�صتقبل  ا�صت�صراف  عمل 
م�صتقبل  �صورة  ر�صم  اإىل  تهدف  املا�صي  مايو  من  الثالث  يف  عقدت  التي 
العمل الإح�صائي وو�صع اخلطوات ال�صتباقية لأهم التداعيات واملحركات 
اأبو  لإم��ارة  امل�صتدام  امل�صتقبل  ل�صناعة  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية 
ظبي والتن�صيق يف كل املجالت املتعلقة بال�صاأن الإح�صائي؛ بهدف توفري 
اأف�صل �صبل التعاون بني م�صتخدمي ومزودي البيانات الإح�صائية ح�صب 

قطاع عمل كل جهة .
الطريق  معامل  و�صع  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  املجل�ض  ودور  اأهمية  واأك��د 
واملعطيات  الوقائع  على  بناء  مقبلة  بعيدة  لفرتات  الم��ارة  يف  لالإح�صاء 
العلمية الثابتة تفاديا ملا هو غري متوقع م�صتقبال يف ظل الهتمام الكبري 
الذي اأولته القيادة الر�صيدة موؤخرا ل�صتطالع امل�صتقبل باأبعاده املختلفة و 

تزايد اهتمام العامل بالدرا�صات امل�صتقبلية.
– اأب���و ظبي" يف  الإح�����ص��اء  "مركز  ط��م��وح��ات  اإن  اللجنة  رئي�ض  واأو���ص��ح 
اأبو ظبي ل حدود لها م�صتقبال واأن  اإم��ارة  الرتقاء بالعمل الإح�صائي يف 
روؤيته تتمثل يف التميز يف جميع املجالت الإح�صائية مع موا�صلة جهوده 
بكل تفان لبناء نظام اإح�صائي اأكر تطورا وتوظيف جل طاقته يف �صبيل اأن 
يكون الرائد اإقليميا واأن ي�صخر كل اإمكانياته ليتبواأ موقعا متقدما �صمن 
اأف�صل املراكز الإح�صائية على م�صتوى العامل بف�صل التوجيهات ال�صديدة 

من القيادة الر�صيدة ودعم وتعاون اجلهات احلكومية يف المارة.
واأ�صار اإىل اأن "مركز الإح�صاء - اأبوظبي" ي�صري بخطى ثابتة نحو التميز 
ال��ع��م��ل الإح�����ص��ائ��ي وا���ص��ت�����ص��راف م�صتقبله ح��ت��ى عام  وال���ري���ادة يف جم���ال 
2040حيث تبنى ال�صيناريو املتفائل والطموح جدا والذي اأ�صماه " الياه 
" واملرتكز على حمركني اأ�صا�صني ممثلني يف بناء ت�صريعات وقوانني قوية 
تدعم التناف�صية اإ�صافة لبناء بنية تكنولوجية فائقة الذكاء متطورة جدا 
والتي من خاللها �صيعمل " مركز الإح�صاء – اأبوظبي " كمن�صة افرتا�صية 
حلظية فائقة الذكاء وذاتية التمويل يف انتاج الإح�صاءات والبحث وتطوير 
النظريات وا�صتخدام الأ�صاليب الإح�صائية اجلديدة وحتويل قواعد بيانات 

اجلهات احلكومية اىل �صجالت اإدارية ذكية.
التكامل  الأع�����ص��اء على حتقيق  ح��ر���ض  م��وؤك��دا  الج��ت��م��اع  بنتائج  اأ���ص��اد  و 
والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للو�صول لل�صيناريو املعتمد يف جميع 
اخلطط  و�صع  �صيتم  م�صتقبلية  مبادرات   10 تبنيهم  خالل  من  مراحله 
الالزمة لتنفيذها خالل املرحلة املقبلة " كل ح�صب اخت�صا�صه " واملتمثلة 
بتطوير ال�صجالت الإدارية وحوكمة بيانات القطاع اخلا�ض ل�صمان جودتها 
وا�صتخدمها مبا يتوافق مع املعايري واملنهجيات الإح�صائية املعتمدة واعداد 
اإ�صافة  واملفتوحة  ال�صخمة  البيانات  وحوكمة  لإدارة  ال��الزم��ة  الآل��ي��ات 
لال�صتثمار يف بناء وا�صتقطاب وتدريب الكفاءات والقدرات املواكبة للتطور 
وحتفيز البداع والبتكار يف انتاج الإح�صاءات الر�صمية وبناء اأو ا�صتحداث 
اأو تطوير الت�صريعات الناظمة للعمل الح�صائي مبا يواكب التطور املتوقع 
واع��داد خطط  القادمة  املرحلة  امل�صتهدفة خالل  القطاعات  اأهم  وحتديد 
معدلت  وزي���ادة  الح�صائي  للمنتج  والتحليل  البحث  ال��ي��ات  ل�صتحداث 

التوطني يف جمال العمل الح�صائي .
وا�صتعر�ض اأع�صاء املجل�ض يف الجتماع مهام واخت�صا�صات املجل�ض خالل 
اإجراء  يف  واملتمثلة  عمله  ملجال  الأربعة  للمحاور  اإ�صافة  القادمة  املرحلة 
قراءات  على  مبنية  ا�صتباقية  ت�صريعات  اأو  �صيا�صات  ل�صتحداث  درا���ص��ات 
العمل  مب�صتقبل  العالقة  ذات  للقطاعات  امل�صتقبلية  للتوجهات  �صحيحة 
يف  البحثية  املراكز  مع  التفاهم  وم��ذك��رات  ال�صراكات  وتفعيل  الح�صائي 
املتوفرة  واخل��ربات  امل��وارد  ال�صتفادة من  ليتم  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  جمال 
امل�صتقبل  ل�صت�صراف  ال�����ص��ن��اري��وه��ات  ر���ص��م  يف  وا���ص��راك��ه��م  ال�����ص��رك��اء  ل��دى 
البيانات  وحت��دي��ث  ل��ت��وف��ري  اأن��ظ��م��ة  ب��ن��اء  يف  ال��ف��ع��ال��ة  للم�صاركة  اإ���ص��اف��ة 
العمل  و  وال�صت�صراف  امل�صتقبلية  التحليالت  لإج��راء  الالزمة  ال�صخمة 
ال�صخمة  البيانات  ا�صتخدام  يف  ال��ك��ف��اءات  لرفع  برنامج  ا�صتحداث  على 
واأدوات التحليل ل�صت�صراف امل�صتقبل وتطوير قدرات امل�صح والرد لالأمناط 

والإ�صارات وحمركات التغيري.

جه�ز اأبوظبي لال�ستثم�ر 
ي�سدر تقريره ال�سنوي

•• اأبوظبي-وام:

للعام  ال�صنوي  تقريره  " ام�ض  " اجلهاز  اأبوظبي لال�صتثمار  اأ�صدر جهاز 
خالل  املختلفة  لن�صاطاته  ومف�صلة  �صاملة  نظرة  يوفر  والذي   2016

العام املا�صي ويلقي ال�صوء على توقعاته للعام اجلاري.
ويحتوي التقرير على حتليٍل مف�صل لأو�صاع الأ�صواق املالية لكل فئة من 
التي  التطورات  اآخ��ر  وي�صتعر�ض  بها  اجلهاز  ي�صتثمر  التي  الأ�صول  فئات 
وثقافة  لبيئة  و�صف  عن  ف�صال  اجلهاز  داخ��ل  ال�صتثمار  اإدارات  �صهدتها 
العمل فيه والنهج املتبع يف عدد من النواحي الرئي�صة للجهاز مبا يف ذلك 

ا�صرتاتيجيته ال�صتثمارية و�صيا�صات احلوكمة واإدارة املخاطر.
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املال والأعمال

يف �إجناز عاملي ُي�صاف �إىل �صل�صلة جناحاتها

جم�رك دبي حت�سل على االأيزو يف قي��س �سع�دة العمالء
�أحمد حمبوب: �إ�صعاد �ملتعاملني �ملحور �لأ�صا�صي لتطوير �خلدمات

دبي  2020 اإك�سبو  يف  االإم�رات  دولة  جن�ح  بن�ء  بعقد  لالإن�س�ءات" تفوز  "اأرابتك 

حققت جمارك دبي اإجنازاً عاملياً ُي�صاف اإىل 
�صهادة  على  بح�صولها  جناحاتها،  �صل�صلة 
قيا�ض  م��راق��ب��ة  لنظام  العاملية  امل��وا���ص��ف��ة 
 ،ISO 10004:2012 صعادة العمالء�
ال�صعادة  م�صتويات  بقيا�ض  ُيعنى  وال���ذي 
اأحمد  ال�صهادة  ت�صلم  العمالء، حيث  لدى 
حم��ب��وب م�صبح م��دي��ر ج��م��ارك دب���ي من 
وفد �صركة Tuv intercert  العاملية 

املانحة ل�صهادات الأيزو.
�صهادة  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  ح�������ص���ول  وي����اأت����ي 
اأف�صل  تطبيقها  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وا���ص��ف��ة 
املتعاملني،  �صعادة  لقيا�ض  العاملية  املعايري 
وقيا�ض  م��راق��ب��ة  ن��ظ��ام  ب��ن��ود  ت�صمل  حيث 
 ،10004 الأي��������زو  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ����ص���ع���ادة 
وو�صع  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  م��ت��ط��ل��ب��ات  حت���دي���د 
املتعاملني،  �صعادة  وقيا�ض  لتحديد  اآليات 
م�����ص��ت��وي��ات اخلدمة  وم��ت��اب��ع��ة  وم���راق���ب���ة 
املقدمة، وحتليل وتقييم املعلومات املتعلقة 
ب�صعادة املتعاملني، والتحقق من احتياجات 
املتعاملني ب�صورة م�صتمرة وو�صع اأهداف 

ملراقبة وقيا�ض ر�صاهم و�صعادتهم.
كما يهدف النظام اإىل تو�صيف امل�صوؤوليات 
امل��ت��ب��ع��ة يف حتديد  واخل���ط���وات والآل���ي���ات 
ومتلقي  اجلهة  مع  املتعاملني  احتياجات 
اخل��دم��ة وق��ي��ا���ض وحت��ل��ي��ل ر���ص��ى و�صعادة 

املتعاملني ح�صب ال�صيا�صات املعتمدة.
اإن هذا  م�����ص��ب��ح  اأح���م���د حم���ب���وب  وق�����ال   
ما ميثله من معاين  بكل  العاملي  الإجن��از 
ال�صبق والريادة وال�صعي نحو املركز الأول، 
التطوير  مل�صرية  ا�صتكمال  ال��واق��ع  يف  ه��و 
للو�صول  الدائرة  تنتهجها  التي  املوؤ�ص�صي 
اإىل ما هو اأبعد من حتقيق �صعادة للعمالء 
ع����رب ت���وح���ي���د اجل����ه����ود وال�����������روؤى ح���ول 
ا�صرتاتيجيات تطوير العمل اجلمركي يف 
اأن تكامل اجلهود �صي�صكل  الدولة، موؤكداً 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م�����ص��ت��وى ال��ع��م��ل، حيث 
املقدمة  اخل���دم���ات  م�����ص��ت��وي��ات  ���ص��رتت��ف��ع 
يواكب  مب��ا  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ن��اف��ذ  جميع  يف 
تناف�صية  م��ن  وت��رف��ع  احل��ك��وم��ة  تطلعات 

الدائرة على امل�صتوى العاملي.
اإ�صعاد  اأن  دب�����ي  ج����م����ارك  م���دي���ر  وذك������ر 
لتطوير  الأ���ص��ا���ص��ي  امل��ح��ور  ه��و  املتعاملني 
الدائرة  بها  تلتزم  وثيقة  وتعد  اخلدمات 
وتعزيزها  ال�����ص��ع��ادة  م��ف��اه��ي��م  ل��رت���ص��ي��خ 
لت�صبح مم��ار���ص��ة وث��ق��اف��ة ون��ه��ج ع��م��ل يف 

جميع املراكز اجلمركية.
واأ�صاف اأن الدائرة تعمل على بناء �صراكه 
�صريكاً حمورياً  العميل لي�صبح  فعالة مع 
لها،  متلقياً  ول��ي�����ض  اخل��دم��ة  ���ص��ن��اع��ة  يف 
للخروج  القرتاحات  تقدمي  يف  وامل�صاركة 
بخدمات مبتكرة حتقق له ال�صعادة، وهذا 
ب�����دوره ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ت��ط��ور حركة 

التجارة على م�صتوى الدولة.
عبدال�صالم  اأح���م���د  اأع�����رب  ج��ان��ب��ه  وم���ن   
ال�صرتاتيجية  اإدارة  اأول  م��دي��ر  ك��اظ��م 
وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي يف ج���م���ارك دب���ي عن 
دب��ي على هذه  اع��ت��زازه بح�صول ج��م��ارك 
ال�صهادة الدولية، والتي تعك�ض جناح عمل 
خمتلف الفرق والأق�صام يف الدائرة ب�صكل 
م�صرياً  النتائج،  اأف�صل  لتحقيق  م�صرتك 
املوا�صفة   ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  اأن  اإىل 
بنظام  "اأيزو10004:2012" اخلا�صة 
فراغ  من  ياأتي  ،مل  العمالء  �صعادة  قيا�ض 

جتاوزت  حيث  م��ب��ذول��ة،  جهود  م��ن  ولكن 
ال����دائ����رة م��و���ص��وع ���ص��ع��ادة ال��ع��م��الء اإىل 
تقدمي  عرب  العميل  مع  ال�صراكة  حتقيق 

خدمة فريدة ومتميزة له. 
ال��دائ��رة يف احل�صول على  اإن جن��اح  وق��ال 
دبي  بخطة  التزامها  يعك�ض  ال�صهادة  هذه 
ل  ج����زء  وه����ي   ،2021 ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنموية،  الإم��ارات  يتجزاأ من روؤية دولة 
الوطنية  ب���الأج���ن���دة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ���ص��ي��م��ا  ول 
جانب  اإىل  الأداء،  يف  احل��ك��وم��ي  والتميز 
ت��ر���ص��ي��خ ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار وت��ع��زي��ز خدمة 
مكانة  ا���ص��ت��دام��ة  ي�صمن  مب��ا  املتعاملني، 
الدائرة  حر�ض  م��وؤك��داً  القت�صادية،  دب��ي 
اأن��ظ��م��ة واإج��������راءات عملها  ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
للمقرتحات  وال�صتجابة  العمالء  خلدمة 
على  والعمل  ال�صركاء،  قبل  م��ن  املقدمة 

اإ�صعادهم.
ب��ه��زاد مدير  اإدري�����ض  اأو���ص��ح  وم��ن جانبه 
الدائرة  اأن  دبي  جمارك  يف  العمالء  اإدارة 
�صعادة  لتحقيق  عملية  خ��ط��وات  ات��خ��ذت 
ال���ع���م���الء وامل��ج��ت��م��ع، وك���ان���ت م���ن اأوائ�����ل 
تبنت  التي  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر 
اأطلقت  حني  ال�صعادة"،  "موؤ�صر  م��ب��ادرة 
لقيا�ض  م�صتان�ض"  "حملة  ال�����دائ�����رة 
ال�صعادة لعمالء جمارك دبي، بهدف اإجناز 
املتعاملني  ���ص��ع��ادة  مل���دى  ي��وم��ي��ة  ق��ي��ا���ص��ات 
لهم يف  املقدمة  اخل��دم��ات  ور�صاهم جت��اه 
باملركز  ال��دائ��رة  وف��وز  امل��راك��ز اجلمركية، 
لنظام  وف��ق��اً  ال��ع��ام،  ال�صعادة  ملوؤ�صر  الأول 
اأطلقه مكتب  الذي  ال�صعادة  موؤ�صر  قيا�ض 
 95% مدينة دبي الذكية، حمققًة ن�صبة 
الدائرة  قامت  وق��د  ه��ذا  املا�صي،  العام  يف 
للعمالء  ومبتكرة  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  بتوفري 
على مدار ال�صاعة طيلة اأيام الأ�صبوع عرب 
اأكر  اإجن���از  يتم  ال��ذك��ي��ة، حيث  الأج��ه��زة 
من %97 من املعامالت اجلمركية التي 
دون تدخل  اآل��ي��اً  ل حت��ت��وي على خم��اط��ر 
نظام  وا���ص��ت��خ��دام  تطوير  بف�صل  ب�����ص��ري، 

حمرك املخاطر.

  واأ�صار مدير اإدارة العمالء اإىل اأن ح�صول 
ج���م���ارك دب���ي ع��ل��ى ال�����ص��ه��ادة ي���اأت���ي ثمرة 
من  املتعاملني  لإ���ص��ع��اد  احلثيثة  جهودها 
ت��وف��ري بيئة ت��ويل اه��ت��م��ام��اً كبرياً  خ��الل 
يف  اجل��ودة  م�صتويات  اأعلى  وحتقيق  بهم، 

اخلدمات املقدمة لهم.
�صعادة  م���وؤ����ص���رات  ن��ت��ائ��ج  اإىل  وت���ط���رق   
املتعاملني لآخر 3 �صنوات ح�صب موؤ�صرات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وف���ق درا����ص���ة املجل�ض  ���ص��ع��ادة 
يف   91% بلغت  حيث  دب��ي،  يف  التنفيذي 
و�صلت   2015 ع����ام  ويف   ،2014 ع����ام 
اإىل  2016 و�صلت  %93، و يف عام  اإىل 

.  96%
اأك��دت �صمرية عبد ال��رزاق مدير  وبدورها 
جمارك  اأن  اجل������ودة  ���ص��م��ان  ق�����ص��م  اأول 
واملوا�صفات  امل��ع��اي��ري  اأف�����ص��ل  تطبق  دب���ي 
املوؤ�ص�صي  ال��ت��م��ي��ز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة 
واجل�������������ودة، وت�����وف�����ر اأح����������دث الأن����ظ����م����ة 
مبا  وذل��ك  العاملية،  اجلمركية  والتقنيات 
ت�صبح  لأن  ال��ه��ادف��ة  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  يتما�صى 
العامل  يف  ال����رائ����دة  اجل��م��رك��ي��ة  الإدارة 
ور�صالتها  امل�����ص��روع��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��داع��م��ة 
املتمثلة يف حماية املجتمع وتعزيز التنمية 
القت�صادية من خالل اللتزام والت�صهيل 

على  احل�صول  اأن  اإىل  م�صرية  والب��ت��ك��ار، 
ا�صتكماًل  ي��اأت��ي  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��ه��ادة  ه���ذه 
ملنظومة املعايري العاملية يف خدمة العمالء 
ت�صمل  وال��ت��ي  دب���ي،  املطبقة يف ج��م��ارك  و 
ميثاق  يف   10001 الأي���زو  اإدارة  اأنظمة 
�صعادة املتعاملني و الأيزو 10002 لإدارة 
���ص��ك��اوي و اق���رتاح���ات ال��ع��م��الء و الأي����زو 

النزاعات. لإدارة   10003
ال���دائ���رة وم��ن��ذ عام  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
عديدة  درا����ص���ات  ب���اإج���راء  ق��ام��ت   2003
حجم  ب��ل��غ  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  راأي  ل���ص��ت��ط��الع 
وبلغ  متعامل،  األ��ف   25 يقارب  ما  العينة 
األ����ف   200 ع�����دد ع���م���الء ج����م����ارك دب�����ي 
عام  من  الأول  الربع  حتى  عميل  و392 

.2017
نفذتها  التي  الدرا�صات  تنوع  اإىل  واأ�صارت 
�صملت  ح��ي��ث  امل����ج����ال،  ه����ذا  ال����دائ����رة يف 
واحتياجاتهم،  امل��وظ��ف��ني  ���ص��ع��ادة  درا����ص���ة 
واحتياجاتهم،  امل���وردي���ن  ���ص��ع��ادة  ودرا����ص���ة 
واحتياجاتهم،  امل��ج��ت��م��ع  ���ص��ع��ادة  ودرا����ص���ة 
ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  �صعادة  ودرا���ص��ة 

واحتياجاتهم. 
اأن ن��ظ��ام م��راق��ب��ة وق��ي��ا���ض ر�صى  وذك����رت 
10004 قيمة  الأيزو  املتعاملني  و�صعادة 
مع  العالقة  م�صتوى  حت�صني  يف  م�صافة 
العمالء وتطوير م�صتوى �صعادة العمالء، 
بعمل  ذات��ي��اً  القيام  م��ن  املوؤ�ص�صة  ومتكني 
امل�صاعد يف رفع  الذاتي  والتقييم  املراجعة 
املطلوبة،  الكفاءة  وحتقيق  الأداء  م�صتوى 
اإدارات  جميع  تطبيقه  نطاق  ي�صمل  حيث 
اجلمركية  وامل�����راك�����ز  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل���ب���ن���ى 

اخلارجية. 
 Tuvصركة� اأك�������������دت  ج����ان����ب����ه����ا  م�������ن 
دبي  جمارك  ح�صول  اإن   ،  intercert
"اأيزو10004:2012"  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى 
جاء نتيجة التزامها بتطبيق اأعلى واأحدث 
معايري اجلودة يف جمال �صعادة املتعاملني 
املوا�صفة  م��ن  الأح�����دث  ل��الإ���ص��دار  وف��ق��اً 

.10004:2012

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املجل�ض الوطني لالإعالم �� اجلهة امل�صرفة على 
بناء وت�صغيل جناح دولة المارات يف اإك�صبو 2020 
دبي �� فوز �صركة اأرابتك لالإن�صاءات - اإحدى ال�صركات 
بعد  اجلناح  بناء  بعقد   - القاب�صة  لأرابتك  التابعة 

مناف�صة نهائية مع �صركات وطنية وعاملية.
وج���اء اخ��ت��ي��ار اأراب���ت���ك ل��الإن�����ص��اءات ن��ظ��را لعر�صها 
الفنية  واملوا�صفات  لل�صروط  ومطابقته  التناف�صي 
دقيقة  تقييم  عملية  اإج����راء  ب��ع��د  وذل���ك  امل��ط��ل��وب��ة 
ومطولة. ومن املقرر اأن يبداأ العمل يف اإن�صاء اجلناح 
19200 مرت  الإج��م��ال��ي��ة  م�صاحته  ت��ف��وق  ال���ذي   �
مربع � ال�صهر اجلاري على اأن يتم النتهاء من بنائه 
وت�صليمه بالكامل يف الربع الأخري من عام 2019 
ويقام على اأر�ض تزيد م�صاحتها على 15 األف مرت 
مربع ويتكون من طابق علوي مب�صاحة 2000 مرت 
662 مرتا مربعا  امليزانني مب�صاحة  مربع وطابق 
مربع..  مرت   3000 مب�صاحة  وم��راف��ق  �صاحة  مع 
واملواقف  احل��دي��ق��ة  م��ع  الأر����ص���ي  ال��ط��اب��ق  وي�صغل 

م�صاحة ت�صل اإىل 13300 مرت مربع.
وياأتي ت�صميم جناح الإمارات على �صكل �صقر اأثناء 
الطريان لريمز اإىل الريادة وال�صموخ الذي تتحلى 
به الدولة وتعك�ض مكوناته قيم النفتاح والتوا�صل 
الرئي�صي  ال�����ص��ع��ار  م���ع  ت��ت��م��ا���ص��ى  ال��ت��ي  وال��ت�����ص��ام��ح 
للمعر�ض وت�صهم يف تعزيز التعاون والعمل امل�صرتك 
مع املجتمع الدويل بهدف الرتقاء بجودة احلياة من 
الإمارات  و�صي�صكل جناح  امل�صتدامة.  التنمية  خالل 

اأحد اأهم املعامل الأ�صا�صية والتحف املعمارية املميزة 
2020 دبي من حيث جت�صيده الأ�صالة  اإك�صبو  يف 
واإبرازها على  الأ�صيلة  الإماراتية  الرتاثية  والقيم 
ن��ح��و ع�����ص��ري ي��واك��ب ال��ت��ط��ور ال����ذي و���ص��ل��ت اإليه 

الدولة يف خمتلف املجالت.
كما �صيعرب اجلناح يف ت�صميمه وحمتواه عن ثقافة 
الدولة بتنوعها ومتيزها وانفتاحها على العامل مبا 
يج�صد توا�صل عقول الب�صر ل�صنع م�صتقبل اأف�صل 

وفقا  وت�صغيله  اجل��ن��اح  ب��ن��اء  و���ص��ي��ت��م  ل��الإن�����ص��ان��ي��ة. 
ت�صتهدف  وب�صورة  امل�صتدامة  البناء  معايري  لأعلى 
احل�صول على اأعلى درجات ت�صنيف نظام الريادة يف 
 LEED الأداء  عالية  والبيئة  الطاقة  ت�صميمات 

وهي الدرجة البالتينية.
وكان املهند�ض املعماري ال�صهري �صانتياغو كالترافا 
فاز بت�صميم جناح دولة الإمارات بعد مناف�صة مع 9 
�صركات معمارية عاملية قدمت 11 مفهوما خمتلفا 

الت�صاميم  ك��ل  تقييم  ومت  امل��ع��م��اري..  للت�صميم 
هذه  جن��اح  م��دى  ت�صمل  حم��ددة  معايري  على  بناء 
الت�صاميم يف متثيل ال�صعار الرئي�ض ملعر�ض اإك�صبو 
2020 وهو توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل اإ�صافة 
الأ�صيل  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  اإىل قدرتها على عك�ض 

وحتقيق التوازن بني ما�صي الدولة وم�صتقبلها.
وي�صغل جناح دولة الإم��ارات يف اإك�صبو 2020 دبي 
موقعا ا�صرتاتيجيا يف اجلهة املقابلة ل�صاحة "الو�صل 
على  متتد  التي  املعار�ض  منطقة  و�صط  يف  بالزا" 
م�صاحة 4.38 كم مربع.. و�صي�صكل اجلناح املن�صة 
الرئي�صية لدولة الإمارات اأثناء ا�صتقبالها نحو 25 
مليون زائر وم�صارك من اأكر من 180 دولة حول 

العامل.
يتوىل  لالإعالم  الوطني  املجل�ض  اأن  بالذكر  جدير 
اأج��ن��ح��ة دول���ة الإم�����ارات وو���ص��ع ت�صور  ب��ن��اء واإدارة 
منذ  العاملية  اإك�صبو  معار�ض  يف  مل�صاركتها  متكامل 
اأك�صبو  يف  للدولة  الأوىل  امل�صاركة  وكانت  تاأ�صي�صيه 
امل��ج��ل�����ض يف  وذل����ك ���ص��م��ن دور  ب��ل��وف��دي��ف   1991
ن��ق��ل ����ص���ورة ���ص��ادق��ة ع���ن دول����ة الإم�������ارات وتعزيز 
م��ك��ان��ت��ه��ا يف امل��ح��اف��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة واإب����راز 
جهودها واإجنازاتها وابتكاراتها الرائدة يف املجالت 
احل�صارية والقت�صادية والجتماعية على ال�صاحة 

الدولية.
ال�صركات  اأب����رز  ل��الإن�����ص��اءات م��ن  اأراب���ت���ك  وت��ع��ت��رب 
الإن�صاءات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  والإقليمية  الوطنية 
وقد نفذت العديد من امل�صاريع ال�صخمة مبا فيها 

متحف اللوفر �

االإم�رات تن�ف�س على ع�سوية 
الدولية  البحرية  "تنفيذي" املنظمة 

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي يف  املجل�ض  اإع��داد ملف الرت�صح لع�صوية  الإم���ارات  دول��ة  اأمت��ت 
"املنظمة البحرية الدولية" اجلهة الت�صريعية الدولية املعتمدة للقوانني 
للمناف�صة  ا�صتعدادا  البحرية  والبيئة  املالحة  �صالمة  واتفاقيات  البحرية 
�صمن الفئة " ب" مع 11 دولة رائدة يف جمال التجارة الدولية املحمولة 
بحرا ويف مقدمتها اأملانيا وال�صويد وهولندا والربازيل والأرجنتني وفرن�صا 

واأ�صرتاليا.
للدور  ا�صتكمال  الثانية  الفئة  ع��ن  الع�صوية  ل�صغل  الرت�صح  ق��رار  ي��اأت��ي 
الدويل  البحري  القطاع  �صمن  رئي�ض  كالعب  الإم���ارات  لدولة  امل��ح��وري 
مدعومة مبوقع ريادي على خارطة املوانئ العاملية كونها الثالثة من حيث 

جودة البنى التحتية للموانئ.
تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  وق��ال 
الهيئة الحتادية للموا�صالت الربية  اإدارة  التحتية رئي�ض جمل�ض  البنية 
والبحرية اأن الإمارات تتمتع مبزايا تناف�صية عاملية توؤهلها ملناف�صة الدول 
البحرية  املنظمة  ع�صوية  اإىل  والو�صول  البحرية  ال�صناعة  يف  املتطورة 
الدولية �صمن الفئة الثانية التي ت�صم 10 من الدول ذات امل�صالح الكربى 

يف التجارة البحرية الدولية.
و اأو�صح اأن الدولة ت�صبو اإىل نيل الع�صوية من الفئة الثانية لتتمكن من 
موا�صلة دورها املوؤثر يف الرتقاء باملنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة 
الريادية  جتربتها  من  بال�صتفادة  وذل��ك  العاملية  البحرية  التجارة  منو 

كدولة حا�صنة ل� 20 من اأهم املوانئ العاملية.
ولفت معاليه اإىل اأن البنى التحتية املتطورة تاأتي يف مقدمة املقومات التي 
جتعل من الدولة مناف�صا قويا موؤكدا اأنها نتاج الدعم الذي توليه القيادة 
الر�صيدة لرتجمة م�صتهدفات الأجندة الوطنية ل� "روؤية الإمارات 2021" 

يف اإيجاد بنية حتتية متكاملة و�صامنة ل�صتمرارية التنمية امل�صتدامة.
و اأ�صار النعيمي اإىل اأن الإمارات حتمل يف ر�صيدها اإجنازات نوعية و�صعتها 
يف موقع ال�صدارة عربيا ويف م�صاف الثالثة الأوائل عامليا يف جودة البنية 
تقرير  وف��ق  البحرية  امل��وان��ئ  بنية  يف  دول��ي��ا  وال�صاد�صة  للموانئ  التحتية 

التناف�صية العاملي ال�صادر عن املنتدى القت�صادي العاملي لعام 2016.
واأ�صاف: لقد �صنعت الإم��ارات لنف�صها مكانة متقدمة �صمن قطاع النقل 
البحري م�صتندة يف ذلك اإىل خطط طموحة لتطوير موانئ واأحوا�ض بناء 
�صفن ذات موا�صفات عاملية و�صمان ت�صغيل و�صيانة وبناء ال�صفن والأحوا�ض 
اجلافة والتمويل والتاأمني مبا يتما�صى مع اأعلى املعايري املعمول بها عامليا 
الوطنية  اجلهود  واأث��م��رت  البيئي..  والأم��ن  البحرية  ال�صالمة  جم��ال  يف 
البحرية  الإدارة  مببادئ  اللتزام  �صعيد  على  م�صرفة  نتائج  عن  الدوؤوبة 

بدرجة تفوق اأبرز املراكز الرائدة يف جمال النقل البحري يف العامل .
و نوه معاليه اإىل اأن تر�صح الإمارات لع�صوية "املنظمة البحرية العاملية" ل 
�صيما واأنها حتمل اإرثا بحريا عريقا ميثل اإ�صافة هامة ملقوماتها التناف�صية 
التي تتعزز اليوم يف ظل النه�صة احل�صارية ال�صاملة.. ومع ا�صتكمال امللف 
الرت�صح  ب��اب  بقوة  اليوم  الإم���ارات  املطلوبة تدخل  والإج����راءات  والآل��ي��ات 
"ب" بعزمية واإ�صرار على موا�صلة الإ�صهام يف دعم جهود  لع�صوية الفئة 
املنظمة لو�صع وتطوير وتنفيذ املعابري املنظمة ل�صيا�صة النقل البحري مبا 

يواكب متطلبات القرن احلادي والع�صرين.
ل�لمنظمة  التنفيذي  املجل�ض  لع�صوية  الإم���ارات  تر�صيح  دعم  فريق  ي�صم 
البحرية الدولية ممثلني عن وزارتي اخلارجية والتعاون الدويل والطاقة 
والهيئة العامة لأمن املنافذ واملناطق احلرة والهيئة الحتادية للجمارك 
والنقل  البلدية  ال�����ص��وؤون  ودائ���رة  املالحية  دب��ي  مدينة  �صلطة  جانب  اإىل 
و�صركة  العاملية  دب��ي  وم��وان��ئ  اأدن����وك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  و���ص��رك��ة 
اأبوظبي للموانئ ودائرة املوانئ واجلمارك يف ال�صارقة و�صلطة ميناء �صقر 

يف راأ�ض اخليمة وهيئة الإمارات للت�صنيف "ت�صنيف".
العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل  الأع�صاء  انتخاب  يتم  اأن  املقرر  وم��ن 

العادية الثالثني وذلك يف الفرتة بني 24 نوفمرب و5 دي�صمرب املقبلني.

اإيرادات  درهم  ملي�ر   13.4
2016 "�سن�ع�ت" يف 

•• اأبوظبي-وام:

يف  العاملة  ال�صركات  "�صناعات" اإح��دى  العامة  القاب�صة  ال�صركة  حققت 
مليار   13.4 بلغت  اإي��رادات  اإجمايل  بالدولة  ال�صناعي  ال�صتثمار  جمال 
درهم يف 2016 فيما �صجل �صايف الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�صرائب 

وامل�صتهلكات 1.8 مليار درهم.
يعك�ض اأداء املجموعة فاعلية ا�صرتاتيجيتها املالية وطبيعة تنوع حمفظتها 
وذلك ح�صب النتائج املالية للمجموعة لل�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 

.2016
وتتبنى "�صناعات" نهجاً ذكياً قائماً على تعزيز الإيرادات واإعادة ا�صتثمار 
العام  وخ��الل  امل�صتقبلي  منوها  خطط  تدعم  جديدة  م�صاريع  يف  الأرب���اح 
2016 �صخت "�صناعات" ا�صتثمارات جديدة بقيمة مليار درهم يف العديد 

من الأ�صول ال�صناعية ما يعك�ض التزامها يف م�صرية منو اإمارة اأبوظبي.
و بلغ اإجمايل اأ�صول املجموعة 27.4 مليار درهم يف ال�صنة املالية 2016 
601 مليون درهم عن العام ال�صابق ومبعدل منو  ما ي�صكل زيادة قدرها 

�صنوي مركب %18 منذ تاأ�صي�ض "�صناعات" يف العام 2004.
و قال �صعادة ح�صني جا�صم النوي�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة "�صناعات" اإن جناح 
ال�صركات الكبرية و�صناعات واحدة منها اعتمد على ريادتها يف تبني روؤية 
هادفة طويلة الأجل تتوافر فيها كافة املقومات لتمكينها من حتقيق النجاح 

خالل خمتلف دورات ال�صوق والتكيف مع تغريات البيئة القت�صادية.
تعزيز  على  العمل   2016 ال��ع��ام  خ��الل  "�صناعات" وا�صلت  اأن  واأ���ص��اف 
تنويع  عجلة  دف��ع  يف  ح��ي��وي  دور  لعب  وموا�صلة  اأعمالها  من���وذج  م��رون��ة 

اقت�صاد اأبوظبي وحتقيق روؤيتها القت�صادية 2030.
مل�صاهمينا من  اأف�صل  تركيز جهودنا على حتقيق قيمة  " وا�صلنا   : وق��ال 
يف  انتقائي  ب�صكل  وال���ص��ت��ث��م��ار  حكيمة  مالية  ا�صرتاتيجية  ات��ب��اع  خ��الل 
خمتلف جمالت القطاع ال�صناعي الأمر الذي مكننا من حتقيق اأداء مايل 
التي  الكبرية  التحديات  بالرغم من   2016 املالية  ال�صنة  متوازن خالل 
مايل  نهج  اتباع  م�صتقبال  و�صنوا�صل  العاملي  امل�صتوى  على  القطاع  تواجه 
مكونات  بني  التعاون  لتعزيز  جديدة  ط��رق  عن  والبحث  للغاية  متحفظ 
لنموها  اأر�صتها  التي  املتينة  الأ�ص�ض  اإىل  وا�صتناداً  ال�صتثمارية  حمفظتنا 
امل�صتقبلي �صتوا�صل "�صناعات" امل�صي نحو حتقيق هدفها العام املتمثل يف 

تطوير القطاع ال�صناعي يف اإمارة اأبوظبي".
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املال والأعمال

يف دورته �لتا�صعة ع�صرة من 23 �إىل 25 �أكتوبر 2017 

امل�س�ريع واال�ستثم�رات واأحدث التقني�ت  اأبرز  على  ال�سوء  "ويتيك�س" ي�سلط 
يف قط�ع�ت الط�قة واملي�ه والط�قة ال�سم�سية والبيئة والتنمية اخل�سراء

االإم�رات دبي الوطني يعزز ري�دته يف جم�ل امل�سوؤولية االجتم�عية لل�سرك�ت

طريان االإم�رات حتتفل بتد�سني خدمته� اليومية اإىل كمبودي�

•• دبي-الفجر:

ال�صيخ حممد  ال�صمو   بتوجيهات �صاحب 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه  رئ��ي�����ض جمل�ض 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  وحت���ت  اهلل، 
ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  رئي�ض  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
دب����ي، ت��ن��ط��ل��ق ال��ن�����ص��خ��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة ع�صرة 
والطاقة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  م��ع��ر���ض  م��ن 
هيئة  تنظمه  ال���ذي  )ويتيك�ض(  والبيئة 
كهرباء ومياه دبي يف الفرتة من 23 اإىل 
الدويل  دبي  مركز  يف  املقبل  اأكتوبر   25
للموؤمترات واملعار�ض. وللعام الرابع على 
ويتيك�ض  معر�ض  الهيئة  تنظم  ال��ت��وايل، 
حت���ت م��ظ��ل��ة الأ����ص���ب���وع الأخ�������ص���ر، الذي 
يت�صمن �صل�صلة من الأن�صطة والفعاليات 
تهدف  والتي  بالبيئة  املتعلقة  املجتمعية 
اإىل زيادة الوعي باأهمية تر�صيد ا�صتهالك 
مقومات  باأهم  والتعريف  واملياه،  الطاقة 

التنمية امل�صتدامة  والقت�صاد الأخ�صر. 
ت�صكل الدورة التا�صعة ع�صرة من معر�ض 
معر�ض  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  وال�����دورة  ويتيك�ض، 
تتزامن  ال���ت���ي  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
م���ع���ه���ا، ف���ر����ص���ة ل����الط����الع ع���ل���ى اأح�����دث 
الطاقة  ق���ط���اع���ات  يف  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول 
من  العديد  ذلك  وي�صمل  والبيئة،  واملياه 
تطرح  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  واحل��ل��ول  التقنيات 
الطاقة  وخ��ا���ص��ة يف جم���الت  م���رة،  لأول 
ال�صتدامة  وح����ل����ول  وامل����ي����اه  امل���ت���ج���ددة 
املعر�صان  و�صي�صكل  ال�صتهالك.  وتر�صيد 
واملوؤ�ص�صات  ل��ل�����ص��رك��ات  متكاملة  من�صة 
العاملة يف هذه القطاعات املهمة للرتويج 
املبتكرة،  وتقنياتها  وخدماتها  مبنتجاتها 
وامل�صتثمرين  القرار  باأ�صحاب  واللتقاء 
اأنحاء  خمتلف  من  واملهتمني  وامل�صرتين 
ال�صراكات،  وبناء  ال�صفقات  لعقد  العامل 
هذه  يف  التقنيات  اأح���دث  على  والط����الع 
التعرف  اإىل  اإ�صافة  احليوية،  القطاعات 
امل�صاريع  واأب����رز  ال�����ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى 

يف  امل�صاركة  وفر�ض  وامل�صتقبلية  احلالية 
يف  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  وب���رام���ج  م�����ص��اري��ع 

املنطقة.

جناح لفت للدورة �لثامنة ع�صرة من 
"ويتيك�ض" و�لأوىل من "معر�ض دبي 

للطاقة �ل�صم�صية"
ح��ق��ق��ت ال��ن�����ص��خ��ة ال���ث���ام���ن���ة ع�������ص���رة من 
من  الأوىل  وال���ن�������ص���خ���ة  "ويتيك�ض" 
اأكتوبر  ال�صم�صية يف  معر�ض دبي للطاقة 
واإقباًل وا�صعاً من  كبرياً  جناحاً   ،2016
واجلهات  وامل�صاركني  وال���زوار  العار�صني 
املعر�صان  ا���ص��ت��ق��ط��ب  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة، 
1975 عار�صاً ونحو 25،000 زائر من 
راعية.  جهة   67 اإىل  اإ�صافة  دول���ة،   47
 63،700 م�صاحة  على  املعر�صان  وامتد 
فريدة  عاملية  من�صة  ووف���را  م��رب��ع.  م��رت 
املتعلقة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ل���ص��ت��ع��را���ض 
واإدارة  والبيئة  والطاقة  امل��ي��اه  بقطاعات 
لفيف  احت�صن  وملتقى  ال��ط��اق��ة،  م���وارد 
من اخلرباء واملخت�صني ومزودي احللول 
وامل�صتهلكني  القرار  و�صناع  وامل�صتثمرين 
م����ن ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ض. 
وع��ل��ى م���دى اأي�����ام امل��ع��ر���ض ال��ث��الث��ة، مت 
�صمن  جت���اري���اً  ل��ق��اًء   400 ن��ح��و  تنظيم 
عقد  لت�صهيل  املجانية   )B2B( خدمة 
والزوار  والعار�صني  الرعاة  بني  اللقاءات 
لإتاحة  املعر�ض،  ف��رتة  خ��الل  التجاريني 
اأعمالهم  لتو�صيع  ل��ل��ع��ار���ص��ني  ال��ف��ر���ص��ة 
واأجمع  ال�صفقات.   وعقد  بها،  والتعريف 
اأن ويتيك�ض ومعر�ض دبي  امل�صاركون على 
مثالية  من�صة  �صكال  ال�صم�صية  للطاقة 
واأحدث  املوا�صيع  اأه��م  ومناق�صة  لعر�ض 
املياه  اأهمها  ع��دة  جم��الت  يف  امل�صتجدات 
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  والإدارة  وال���ط���اق���ة 
ا�صتهالك  ت��ر���ص��ي��د  وت��ق��ن��ي��ات  امل�����ص��ت��دام��ة 
املتجددة، حيث  واملياه، والطاقة  الكهرباء 
ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي على 
مدى ثالثة اأيام  العديد من ور�ض العمل 
والندوات التخ�ص�صية التي �صهدت اقباًل 

كبرياً من الزوار والعار�صني واملخت�صني.

يف  و�ع��دة  وفر�ض  جديدة  تقنيات 
"ويتيك�ض" 2017

دورة  باأن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأ�صارت 
�صملت  ويتيك�ض  م��ع��ر���ض  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا 
دعوة قطاعات فرعية اأو�صع من امل�صنعني 
ومزودي اخلدمات وال�صركات التقنية مبا 
املنتجات  نوعية  يف  ك��ب��رية  زي���ادة  ي�صمن 
والتقنيات املعرو�صة للو�صول اإىل �صريحة 

اأو�صع من الزوار التجاريني. 
م��ع��ر���ض ويتيك�ض،  ت��و���ص��ع  ع��ل��ى  وت��ع��ق��ي��ب��اً 
الع�صو  الطاير،  �صعيد حممد  �صعادة  قال 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب 
وم���ي���اه دب�����ي، رئ��ي�����ض وم��وؤ���ص�����ض معر�ض 
الكبري يف �صناعات  التطور  ويتيك�ض: مع 
الطاقة واملياه والبيئة واملجالت املرتبطة 
جديدة  �صناعية  تخ�ص�صات  ظهرت  بها، 

يتزايد الطلب عليها يوماً بعد يوم. 
وي���وف���ر وي��ت��ي��ك�����ض م��ن�����ص��ة م��ه��م��ة جتمع 
امل�صنعني ومزودي اخلدمات مع امل�صوؤولني 
يف  التجاريني  وامل�صرتين  ال��ق��رار  و�صناع 
واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
اأمام  املجال  اإتاحة  اإىل  اإ�صافة  عام،  ب�صكل 
لالطالع  القطاعات  هذه  يف  امل�صتثمرين 
التقنيات  اإل���ي���ه  ت��و���ص��ل��ت  م���ا  اأب������رز  ع��ل��ى 
�صعادة  وت��اب��ع  امل��ج��الت.  احلديثة يف ه��ذه 
الطاير: بات ويتيك�ض موعداً �صنوياً مهماً 
ومق�صداً  اجل���دي���دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  لإط�����الق 
ل�����ص��ن��اع ال���ق���رار وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وال�����زوار 
اأن���ح���اء العامل،  ال��ت��ج��اري��ني م��ن خم��ت��ل��ف 
فعلى مدى 18 عاماً �صهد املعر�ض اإطالق 
العديد من التقنيات املبتكرة بع�صها لأول 
مرة يف املنطقة. كما �صهد توقيع اتفاقيات 
ا�صتثمارية و�صراكات مهمة والإعالن عن 
�صناعة  م�صهد  غ��ريت  عمالقة  م�صاريع 
اق��ل��ي��م��ي��اً وع���امل���ي���اً. وه�����ذا العام  ال��ط��اق��ة 
�صنوا�صل يف "ويتيك�ض" ا�صتعرا�ض اأحدث 
حني  يف  والبيئة،  وامل��ي��اه  الطاقة  تقنيات 
للطاقة  دب���ي  م��ع��ر���ض  تخ�صي�ض  �صيتم 

الطاقة  ال�صم�صية لعر�ض تقنيات �صناعة 
هذا  يف  ال��ط��ل��ب  زي����ادة  مل��واك��ب��ة  ال�صم�صية 

القطاع وحجم ونوعية الإنفاق فيه.

�أحدث تقنيات �لطاقة و�ملياه و�لبيئة
 2017 "ويتيك�ض"  معر�ض  ي�صتعر�ض 
الطاقة  قطاعات  ومعدات  تقنيات  اأح��دث 
وال�صواغط  ال���ت���ورب���ي���ن���ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
والطاقة  الكهرباء  وم��ول��دات  وامل��ح��رك��ات 
وم�������ع�������دات ت���ن���ظ���ي���ف وت����ن����ق����ي����ة ال�����ه�����واء 
العايل  اجل���ه���د  وك����اب����الت  وال���ب���ط���اري���ات 
وت���ق���ن���ي���ات ت�����ص��ن��ي��ع الأ������ص�����الك وم���ع���دات 
احلماية،  واأنظمة  املعايرة  قيا�ض  واأجهزة 
اإ�صافة اإىل مكائن الطرد املركزي ومعدات 
التحكم  واأن���ظ���م���ة  الت�������ص���الت  واأن���ظ���م���ة 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال�����ص��ك��ن��ي��ة و���ص��ب��ط الأم�����ان 
وال��ت��دف��ئ��ة وحمركات  ال��ت��ربي��د  وم���ع���دات 
الديزل ومعدات واأنظمة مكافحة احلرائق 
الطاقة  ال�����ص��الم��ة، وحم�����ولت  وم���ع���دات 
الإلكرتونية،  الأن��ظ��م��ة  م��راق��ب��ة  وح��ل��ول 
الأجهزة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��اآك��ل،  وم���ع���دات 
ا�صتهالك  بكفاءة  تتميز  التي  الكهربائية 

الطاقة.

�أحدث تقنيات �لطاقة �ل�صم�صية
الطاقة  قطاع  يف  النمو  وت��رية  ت�صارع  مع 
الن�صخة  وجن����اح  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
للطاقة  دب������ي  "معر�ض  م�����ن  الأوىل 
العام  ه����ذا  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م  ال�صم�صية"، 
ال��ن�����ص��خ��ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن امل���ع���ر����ض ال����ذي 
اإجمالية تقدر بنحو  �صيمتد على م�صاحة 
14،000 مرت مربع، وي�صتقطب كربى 
ق��ط��اع الطاقة  ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات يف 
العامل،  اأن���ح���اء  ال�����ص��م�����ص��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف 
و�صي�صكل املعر�ض من�صة مهمة للقطاعني 
احلكومي واخلا�ض لعقد ال�صفقات وبناء 
ال�صراكات، والطالع على اأحدث التقنيات 
وامل�صاريع  ال�صم�صية،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
احلالية وامل�صتقبلية يف املنطقة، والتعرف 
اإىل احتياجات ال�صوق، وفر�ض امل�صاركة يف 

اأبرز م�صاريع وبرامج الطاقة ال�صم�صية يف 
ظل �صعي حكومة دولة الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة وامل��ن��ط��ق��ة ب�����ص��ك��ل ع����ام ل���زي���ادة 
العتماد على الطاقة املتجددة والنظيفة، 
التجارية  املن�صة  املعر�ض  �صي�صكل  حيث 
وتقنيات  وحلول  ملنتجات  اإقليمياً  الأب���رز 

اإنتاج وتخزين الطاقة ال�صم�صية.

�أحدث تقنيات �ملياه يف "ويتيك�ض" 2017
لل�صرب  ال�صاحلة  املياه  �صح  ق�صية  ت�صكل 
ح���ول ال��ع��امل حت��دي��اً ك��ب��رياً دف���ع الكثري 
م���ن ال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع اإىل 
جديدة  تقنيات  عن  البحث  يف  ال�صتثمار 
لإن���ت���اج امل���ي���اه وت��خ��زي��ن��ه��ا. وت���زام���ن هذا 
الوعي مع احلمالت العاملية الوا�صعة التي 
ا�صتهالك  الهدر وتر�صيد  بتقلي�ض  تنادي 
ه���ذه ال�����روة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل��ه��م��ة. واتخذ 
�صعيهم  �صمن  خمتلفة  مناحي  الباحثون 
تطوير  منها  املياه  توفري  م�صادر  لإيجاد 
تكاليفها  وخف�ض  امل��ي��اه  حتلية  اإم��ك��ان��ات 
ب��ق��در الإم���ك���ان وم��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�صرف 
وحتلية املياه بالطاقة ال�صم�صية وغريها. 
ويتيك�ض  م���ن  ال���ع���ام  ه����ذا  دورة  وت�����ص��م 
يف  العاملني  اأب��رز  جتمع  كبرية  م�صاحات 
هذا القطاع وت�صم اأف�صل ما تو�صلت اإليه 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  ال�صناعة  هذه 
حتت �صقف واحد، تعر�ض جميع ما يتعلق 
املياه  معاجلة  حمطات  من  القطاع  بهذا 
ومربدات  باأنواعها  والأن��اب��ي��ب  وحتليتها 
و���ص��خ��ان��ات وح��اف��ظ��ات امل��ي��اه وغ��ريه��ا من 
اإ�صافة  ال�����ص��ل��ة،  ذات  واحل��ل��ول  امل��ن��ت��ج��ات 
اإىل امل�صخات وال�صمامات واأحدث اأنظمة 
الري ومعدات الزراعة والب�صتنة ومعدات 
باملياه  اخل��ا���ص��ة  وال���ربام���ج  امل��ي��اه،  �صحب 
ا�صتهالك  تر�صيد  جانب  ويف  ومعداتها. 
امل���ي���اه، ���ص��ي�����ص��ل��ط امل��ع��ر���ض ال�����ص��وء على 
م��ن��ت��ج��ات ك�����ص��ف وم��ع��اجل��ة ت�����ص��رب املياه 
واخلزانات املبطنة ومعدات ك�صف الت�صرب 
املياه  امل�صتخدمة يف قطاع  املواد  وخمتلف 

ونقل املياه.

•• دبي- وام:

اأك��ر من  الوطني حتقيقه  دب��ي  الإم���ارات  بنك  اأعلن 
العام  خالل  تطوعي  عمل  �صاعة   700 و  األفا   13
" احلائز على  " اإك�صت�صينجر  برنامج  اجل��اري �صمن 
 " برنامج  يكون  الإجن��از  وبهذا  العديد من اجلوائز. 
قد   2015 يف  البنك  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي   " اإك�صت�صينجر 
قارب على حتقيق كامل الهدف املحدد للعام اجلاري 

وهو تنفيذ 15 األف �صاعة عمل تطوعي.  2017
يتيح الربنامج - الذي حقق معدل منو بلغ 245% 
منذ انطالقه يف عام 2015 - ملوظفي بنك الإمارات 
دبي الوطني يف دولة الإم��ارات مبادلة �صاعات عملهم 
بالنفع  يعود  الجتماعي مبا  العمل اخلريي  ب�صاعات 
ثالث  ط��رف  يقوم  اأن  على   .. املجتمع  على  وال��ف��ائ��دة 
العاملية  ال�صت�صارية  ال�صركة  �صكوير  �صا�صتينبل  وهو 
لال�صتدامة وامل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات بتقييم 
�صاعات الأداء التطوعي واأثر برنامج اإك�صت�صينجر على 
اإك�صت�صينجر  برنامج  موؤخرا  البنك  و�صع  و  املجتمع. 
لي�صمل �صركاءه من قطاع الأعمال واملوردين واملوزعني 
ف�صال عن اأقارب املوظفني واأ�صدقائهم وذلك يف �صياق 
باعتباره  التطوعي  العمل  لرت�صيخ  الرامية  اجلهود 
جزءا من الن�صيج الجتماعي والثقايف لدولة الإمارات 

العربية املتحدة.
رم�صان  ���ص��ه��ر  خ���الل  اإك�صت�صينجر  ب��رن��ام��ج  ون��ظ��م 
للمتطوعني  ميكن  ن�صاطا   120 م��ن  اأك��ر  امل��ب��ارك 
الخ��ت��ي��ار م��ن بينها وا���ص��ت��م��ل��ت ه���ذه الأن�����ص��ط��ة على 
الطالب  مع  الفنون  و�صفوف  للعيد  الت�صوق  ج��ولت 

ال��ي��اف��ع��ني مب���ن ف��ي��ه��م اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ع����الوة على 
من  والعديد  ال�صن  كبار  م��ع  خا�صة  اإف��ط��ار  فعاليات 

الن�صاطات الأخرى.
"عام  م���ب���ادرة  م��ع  اإك�صت�صينجر  ب��رن��ام��ج  ين�صجم  و 
واحدا  باعتباره  التطوعي  العمل  اخلري" التي حتدد 

من ثالث ركائز رئي�صية ويندرج �صمن مبادرة برنامج 
دبي للتطوع التي اأطلقتها هيئة تنمية املجتمع يف دبي 
اإدارة املبادرات التطوعية يف الدولة كما يعترب  بهدف 
ال�صراكة  عالقة  يف  الأ�صا�صية  املرتكزات  اأح��د  التطوع 
التي اأبرمها البنك موؤخرا مع "اإك�صبو 2020 دبي".

ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  نيل�صون  ���ص��اي��ن  وق���ال 
الإمارات دبي الوطني " اإن بنك الإمارات دبي الوطني 
يعترب من اأوائل موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض التي طرحت 
من�صة تطوعية للموظفني الذين اأظهروا من خالل 
م�صاركتهم يف برنامج "اإك�صت�صينجر" اهتماما حقيقيا 

وقدرا كبريا من اللتزام بالعمل التطوعي ".
و اأعرب نيل�صون عن الفخر بت�صجيل ما يزيد على 90 
يف املائة من �صاعات العمل التطوعية امل�صتهدفة لهذا 
اأ�صا�صيا من  اأ�صبح جزءا  الربنامج  اأن  .. موؤكدا  العام 

الثقافة املوؤ�ص�صية يف بنك الإمارات دبي الوطني.
 " الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  برنامج  اأن  اإىل  ي�صار 
اإك�صت�صينجر" حظي موؤخرا بالتقدير لإ�صهامه الفاعل 
يف الرعاية الجتماعية وح�صد جائزة "اأف�صل برنامج 
للعمل التطوعي" خالل حفل توزيع "جوائز اخلليج 
لل�صركات" الذي  الجتماعية  وامل�صوؤولية  لال�صتدامة 
عقد حتت رعاية موؤ�ص�صة مبادرات حممد بن را�صد اآل 

مكتوم العاملية.

•• بنوم بنه-وام:

احتفلت " طريان الإمارات " يف العا�صمة 
ب���اإط���الق خدمتها  ب��ن��ه  ب��ن��وم  ال��ك��م��ب��ودي��ة 
يوليو  م��ط��ل��ع  ك���م���ب���ودي���ا  اإىل  ال���ي���وم���ي���ة 

اجلاري.
ورح������ب ب�����در ع���ب���ا����ض ن���ائ���ب رئ���ي�������ض اأول 
التجارية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  الإم��������ارات  ط����ريان 
ملنطقة ال�صرق الأق�صى يف كلمة له خالل 
احلفل - الذي اأقيم اأم�ض بح�صور �صعادة 
�صفري  ال�صام�صي  حم��م��د  ع��ب��داهلل  �صيف 
الدولة لدى مملكة تايالند ال�صفري غري 
عبيد  و�صامل  كمبوديا  مملكة  ل��دى  املقيم 
الم����ارات  اأول ط����ريان  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اهلل 
والعميد  ال���دول���ي���ة  اجل���وي���ة  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات 

العام  امل��دي��ر  م�صاعد  ال�صنقيطي  ط���الل 
اأحمد  املنافذ اجلوية وعبداملجيد  ل�صوؤون 
�صديقي  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ���ص��دي��ق��ي 
القاب�صة وعدد من امل�صوؤولني الكمبوديني 
وال��ع��ام��ل��ني يف �صناعة  الأع���م���ال  ورج����ال 

ال�صياحة وال�صفر.
و اأعرب بدر عبا�ض عن تقديره للحكومة 
الكمبودية  امل����دين  ال���ط���ريان  ���ص��ل��ط��ات  و 
ومطار بنوم بنه على الدعم الذي قدموه 

لت�صهيل اإطالق اخلدمة اجلديدة.
متطلبات  تلبية  اإىل  نتطلع  :" اإننا  وق��ال 
امل�صافرين على هذا اخلط وتعزيز حركة 
الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  وال��ت��ج��ارة  ال�صياحة 
و�صركائها  وك��م��ب��ودي��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

التجاريني" .

وفد من اجله�ت االإ�سك�نية يف 
الدولة يزور " �س�بك " ال�سعودية

•• الريا�ض-وام:

الإ�صكانية  اجلهات  من  وف��د  �صمن  لالإ�صكان  زاي��د  ال�صيخ  برنامج  �صارك 
بالدولة خالل زيارة لل�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية " �صابك " التي 
تعد اأكرب �صركة �صناعية غري برتولية يف منطقة ال�صرق الأو�صط وواحدة 
من اأكرب ع�صر �صركات عاملية ل�صناعة البرتوكيماويات. اطلع الوفد خالل 
اإىل تعزيز تطوير قطاع  " الهادفة  " موطن البتكار  الزيارة على مبادرة 
والبتكار  الت�صويق  ج��وان��ب  ب��ني  واجل��م��ع  ومن��وه��ا  التحويلية  ال�صناعات 
البتكارات  لعر�ض  من�صة  امل��رف��ق  ه��ذا  ي��وف��ر  ال��ط��ل��ب.  واإي��ج��اد  والتقنية 
العاملية ويف الوقت ذاته ر�صد وتطوير الفر�ض واحللول املتاحة يف الأ�صواق 
العامة  املديرة  الفندي  املهند�صة جميلة حممد  �صعادة  واأك��دت  اجلديدة.  
للربنامج والتي مثلته يف الزيارة اأن مثل هذه الزيارات من �صاأنها تفعيل 
ودولة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املعنية  اجلهات  بني  امل�صرتك  العمل 
الإمارات وذلك ل�صمان حتقيق اأهداف وروؤى قيادتي البلدين احلكيمتني 

واإحداث مزيد من التكامل والتعاون ال�صرتاتيجي يف خمتلف املجالت .
م�صرية اإىل اأن الزيارة تهدف اإىل تفعيل املبادرات كافة التي ت�صهم يف اإ�صعاد 

املتعاملني وحتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية لكال الطرفني.
وجتول الوفد يف مرافق "موطن البتكار" و�صاهد عر�صا تف�صيليا عن هذه 
املن�صاأة التي تعمل ب�صفتها نقطة ارتباط جلميع الأطراف املعنية بالبتكار 
والتقنية والتنمية يف اململكة وال�صرق الأو�صط واأفريقيا اإذ توفر بيئة اأعمال 
املواد  وحلول  والأ���ص��واق  ال��رائ��دة  ال�صناعية  ال�صركات  بني  تربط  تعاونية 

وحتفز الأفكار وطرق التفكري الإبداعية اجلديدة. 
وا�صتمع اأع�صاء الوفد اإىل �صرح عن منوذج " املنزل عايل الأداء " واطلعوا 
الذي  الع�صري  النموذج  اإن�صاء هذا  امل�صتخدمة يف  املتطورة  التقنيات  على 

يحقق كفاءة ا�صتهالك الطاقة .
بناء  اإىل  الرامية  تعزيز اجلهود  الع�صري يف  النموذج  اأهمية هذا  تكمن  و 
منازل اأكر ا�صتدامة يف جميع اأنحاء املنطقة واإلهام قطاع البناء والت�صييد 
فعاليتها  اأثبتت  التي  املبتكرة  والأنظمة  واملنتجات  وامل��واد  التقنيات  لدمج 
اأداء املباين. و ي�صتخدم منوذج املنزل مواد وتقنيات بناء  من اأجل حت�صني 
م�صوؤولة بيئيا مبا يف ذلك الدهانات والت�صطيبات التي ت�صتمل على ن�صبة 
وتقنيات  املتطايرة  الع�صوية  املركبات  انبعاثات  من  معدومة  اأو  �صئيلة 
امللوثات  م��ن  التخفيف  واأ���ص��ال��ي��ب  ال��ه��واء  وت��ر���ص��ي��ح  ال��ت��ه��وي��ة  يف  التحكم 
ت�صطيب  م��واد  املغلقة ف�صال عن  الأماكن  الهواء يف  نظافة  للحفاظ على 

خارجي وداخلي منخف�صة ال�صيانة.
�صم وفد الدولة امل�صارك يف هذه الزيارة كال من �صعادة �صيف بدر القبي�صي 
مدير عام هيئة اأبوظبي لالإ�صكان و�صعادة املهند�ض �صامي عبداهلل قرقا�ض 
املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان وح�صني عبداهلل الب�صر 

مدير اإدارة الت�صال احلكومي بربنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان.

احت�د غرف ال�سن�عة والتج�رة االأمل�ين 
يخ�سى من حرب جت�رية مع الوالي�ت املتحدة 

•• برلني-رويرتز:

نهج  اأن  من  الثالثاء  ام�ض  الأملانية  والتجارة  ال�صناعة  غرف  احت��اد  حذر 
من  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  يتبناه  ال��ذي  التجارية  احلماية 
اأن ال�صركات الأملانية �صمن اأكرب  اأن ي�صعل حربا جتارية، م�صيفا  املحتمل 

ال�صركات التي توفر فر�ض العمل يف الوليات املتحدة.
العجز  اأ�صباب  ملعاجلة  الأمريكية  الإدارة  �صعى  ي��وؤدي  اأن  من  قلقة  واأملانيا 
ا�صتغالل  ت�صيء  التي  ال���دول  على  اخل��ن��اق  وت�صييق  الأم��ري��ك��ي  ال��ت��ج��اري 

القواعد التجارية اإىل الإ�صرار ب�صادراتها.
لحتاد  التابعة  اخلارجية  التجارة  وحدة  يرتاأ�ض  الذي  ترير  فولكه  وقال 
غرف ال�صناعة والتجارة الأملانية "نعي�ض يف عامل ل ميكن ا�صتبعاد ن�صوب 
حرب جتارية فيه". ومن املتوقع اأن تخيم النق�صامات ب�صاأن التجارة على 
يف  مريكل  اأجن��ي��ال  امل�صت�صارة  ت�صت�صيفها  التي  الع�صرين  جمموعة  قمة 
هامبورج هذا الأ�صبوع ويح�صرها ترامب والرئي�ض ال�صيني �صي جني بينغ، 
ال�صلب  �صادرات بالده من  ا�صتهداف  الأمريكية يف  الإدارة  ترغب  وال��ذي 
 35 ق��دره��ا  �صيفر�ض �صريبة ح��دود  اأن��ه  م��ن  ت��رام��ب  وي��ح��ذر  الرخي�ض. 
يف  اإنتاجها  الأملانية  بي.اإم.دبليو  �صركة  تعتزم  التي  ال�صيارات  على  املئة  يف 

م�صنع جديد باملك�صيك للت�صدير اإىل ال�صوق الأمريكية.
وقالت مريكل اإنها �صت�صعى اإىل التو�صل لت�صوية مع ترامب ب�صاأن التجارة 
بيد اأنه ما تزال هناك خالفات رئي�صية خا�صة اإزاء قرار ترامب بالن�صحاب 

من اتفاقية باري�ض ملكافحة تغري املناخ.
وقال احتاد غرف ال�صناعة والتجارة الأملانية اإن 50 يف املئة من ال�صركات 
العاملة يف اخلارج والبالغ عددها اأربعة اآلف �صركة ترى املخاطر ال�صيا�صية 
كاأكرب تهديد لأن�صطتها على مدى الثني ع�صر �صهرا املقبلة ح�صبما اأظهر 
م�صح جديد. وُينظر اإىل مفاو�صات انف�صال بريطانيا عن الحتاد الأوروبي 
املخاطر  باعتبارها  التجارية  واحلماية  الأمريكية  التجارية  وال�صيا�صات 
حت�صن  تتوقع  اإنها  تقول  ال�صركات  من  املئة  يف   56 نحو  لكن  الرئي�صية. 
ال�صركات  ثلث  من  واأك��ر  املقبلة  �صهرا  ع�صر  الثني  م��دى  على  الأن�صطة 

تقول اإنها تتوقع حت�صن القت�صادات يف البلدان امل�صيفة.
األف فر�صة عمل يف   200 الأملانية تتوقع توفري  ال�صركات  اإن  وقال ترير 

اخلارج هذا العام مبا يف ذلك 40 األف وظيفة يف الوليات املتحدة.

الذهب ي�سعد و�سط طلب على املالذات االآمنة 
•• وا�صنطن-رويرتز:

عالية  الأ���ص��ول  عن  امل�صتثمرين  ع��زوف  مع  الثالثاء  اأم�ض  الذهب  ارتفع 
املخاطر بعد اأن اأطلقت كوريا ال�صمالية �صاروخا �صقط يف املياه الإقليمية 
لليابان لكن املعدن النفي�ض ا�صتقر قرب اأدنى م�صتوى يف �صبعة اأ�صابيع الذي 

بلغه يف اجلل�صة ال�صابقة.
وقالت كوريا ال�صمالية اإنها اختربت بنجاح �صاروخا بالي�صتيا عابرا للقارات 
الع�صرين مناق�صة خطوات  اأيام من اعتزام زعماء من دول جمموعة  قبل 

للحد من برامج بيوجنياجن للت�صلح.
ال�صبابية  اأوق����ات  خ���الل  ا���ص��ت��ث��م��اري  ك��ب��دي��ل  ال��ع��ادة  ال��ذه��ب يف  ي�صتخدم 

ال�صيا�صية واملالية.
دولر   1224.71 اإىل  باملئة   0.4 الفورية  املعامالت  يف  الذهب  وارتفع 
واأم�ض  جرينت�ض.  بتوقيت   0734 ال�صاعة  بحلول  )الأون�����ص��ة(  لالأوقية 
الثنني انخف�ض الذهب 1.7 باملئة يف اأكرب خ�صارة يومية بالن�صبة املئوية 
منذ نوفمرب ت�صرين الثاين ليالم�ض اأ�صعف م�صتوياته منذ 11 مايو اأيار 

لالأوقية. دولر  عند 1218.31 
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1330  مدين جزئي
امل��رو���ص��د  جم��ه��ول حمل  ال�صاعر حممد  ع��ب��داهلل   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد ا�صالم غالم ح�صني قد اأقام عليك الدعوى 
  . وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )89950( وق��دره  املطالبة مببلغ  ومو�صوعها 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2017/7/16   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1341  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  ب��وراي��ل كو�صني  جمهول حمل  بوتن  �صيبو  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ جرنا�ض لتاجري ال�صيارات وميثلها/احمد نبى داد مبوجب وكالة م�صدقة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره )5390( درهم والفائدة  قد 
والر�صوم وامل�صاريف .  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2017/7/16   ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1845  تنفيذ عمايل 
المن  واج��ه��زة  معدات  وتركيب  لتجارة  �صوفت  نانو  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
واملراقبة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/برمي جيت 
ماناليكوزهى  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )14516( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1217( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1955  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  ال�صناعي  املريخي  جممع  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�صيد   التنفيذ/عبدالرحمن احمد عبدالعال  حمل القامة مبا ان طالب 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ  اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية  قد 
املنفذ به وقدره )286167.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )13233( مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1469  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- الرباق الذهبي لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صفدر اقبال ميان 
خور�صد احمد  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7472( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/564 تنفيذ مدين  

املنفذ �صده/1- حممد اعظمي موهيدينبيت�صت�صار  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بولينا �صوهان وايوالباترياجي  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )18952( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/187  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- اينا مونيكا بينالي�ض بال�صى جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/اي ال تي �صي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/
لل�صيدة/يوليا  توكيل  منه  وال�صادر   - توانكر رجنري  اله  ح�صني حجت 
اينات�صينكا .  طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية 
درهم   )11110( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/5/22 
للمدعي والر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/230  اأمر اأداء

حمل  جمهول  راماكري�صنان  كوتانرتايل  �صفني   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ما رويال فويال �صمانيان

البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ص���ت�������ص���دار  ط���ل���ب 
درهم   )40000( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/6/22 
للمدعي والر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/808  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صوجنا جب كرافت تيماين  جمهول حمل القامة 
ال�صيارات ذات م�صوؤولية حمدودة  لتاأجري  امل�صتاأنف / �صركة دبي  ان  مبا 
احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  املطوع   حممد  ح�صن  وميثله:عبدالرحمن 

ال�صادر بالدعوى رقم 2016/137 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/29     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/7/23 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1687  ا�ستئناف جتاري    
ب�صفته   - ه��رم��ودي  عبدالرحمن  علي  حممد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بوجميد   م�صاريع  ملوؤ�ص�صة  مالك 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني  قد 
بالدعوى رقم 2016/1726 جتاري جزئي  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف 
بتاريخ:2016/11/13 وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2017/7/18 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1700 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة فوالة التجاريه �ض.ذ.م.م - فرع دبي جمهويل 
واملواد  للحلويات   التنفيذ/املتخ�ص�صون  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عليك  اأق��ام  قد  عبداهلل  حممد  احمد  وميثله:حممد  ����ض.ذ.م.م  الغذائية 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
)162059( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1537 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة فوالة التجاريه �ض.ذ.م.م - فرع دبي جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة علي ع�صكري كرا�صي للتجارة 
عليك  اأق���ام  ق��د  ع��ب��داهلل  اح��م��د حممد  �����ض.ذ.م.م وميثله:حممد  العامة 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
)166874( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1641 تنفيذ جتاري

طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  مدين  ميمون  �صده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك دبي ال�صالمي وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )422053( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1941 تنفيذ جتاري
و�صامن  �صريك  مدير  ب�صفته   - �صوايا  نعيم  بيرت  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
للمدعي عليها الوىل �صركة هارموين لوك ديزاين جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني �ض.م.ع وميثله:فهد �صلطان 
علي لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  وق��دره )470601.54( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
    مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1434  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ريفا ديجيتال منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
���ض.ذ.م.م وميثله:حممد �صلمان ح�صن ال�صابري  املدعي/ اورانو�ض لل�صفر وال�صياحة 
توؤدي  ب��ان  املدعي عليها  ب��ال��زام  املطالبة  دع��وى  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
للمدعية مبلغ وقدره )204.675( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الحد   املوافق  
2017/7/9   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2022  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- لوؤي جمال ن�صر الدين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال�صرهان  عبدالرحمن  حممد  وميثله:عبدالرحمن  امل��ن��ذري  �صعيد  ع��ب��داهلل  خ��ول��ة 
النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )269.500 
درهم(  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
جل�صة  لها  وح��ددت   . ال�صحيفة  يف  عنه  املنوه  ال�صفر  من  املنع  وتثبيت  التام  ال�صداد 
Ch 1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  املوافق  2017/7/20   يوم اخلمي�ض   
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  املواطنة/م�صحية   تقدمت 
)م�صحيه(  من  ا�صمها  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية- 

اىل)د�نه(  
املذكور خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر العالن
حممد �سعيد العدوي   - كاتب عدل 

حممد ا�سرف البولقي - قا�سي توثيقات         

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1207  جتاري كلي               
م�����ص��وؤول��ي��ة حمدودة  ذات  ���ص��رك��ة   - امل��راق��ب��ة  امل��دع��ي عليه / 1-ب��ا���ص��ي��ف��ي��ك لن��ظ��م��ة  اىل 
2-با�صيفيك كنرتولز كالود �صرف�صيز م م ح - فرع دبي 3-ح�صن �صادات يازدى 4- دليب 
 راهولن 5- كيان �صعادت يزدي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك امل�صرق - �ض م ع
وميثله : من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم(   31.919.357.88( مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب��ان  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة  وحتى متام ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/7/20 ال�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1147  جتاري كلي               

رباط  توفيق  حممد  توفيق  2-نان�صي  توفيق  حممد  1-ت��وف��ي��ق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
3-طارق احمد ال�صيد عثمان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك م�صر - فرع 
اأق��ام عليك ال��دع��وى ومو�صوعها  بعد  دب��ي - وميثله : ب��در حممد علي ال��ق��رق   قد 
يوؤدوا  بان  والتكافل  بالت�صامن  عليه  املدعي  احلكم   2017/449 رقم  النزاع  ملف  �صم 
للمدعي مبلغ 2.053.154.83 درهم مع عائد تاأخري )1%( �صهريا والفائدة القانونية 
)12%( �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/7/20  ال�صاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1795  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صركة ملتي امبك�ض للتجارة العامة - ذ م م جمهول حمل القامة 
احمد  منى   : وميثله  م  م  ذ   - وم�صتلزماتها  للكبالت  مرجان  �صركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )400009.15 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بالنفاذ  �صمول احلكم  و  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د  املوافق  2017/7/9  ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2719  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ال��ن��دى وال��ن��ور مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء - ���ض ذ م م   جمهول 
اأق���ام عليك  اأن املدعي/�صديق حممد �صديق ���ص��ادق   ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   19300( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
 وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  رق���م ال�صكوى

اخلمي�ض   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB171303809AE/2017(
املوافق 2017/7/13  ال�صاعة 8.30 �صباحا  بالقاعة : Ch1.A.2  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/328  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- �صينوفي�صن كومفورت ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
جمعة  ث��اين  عمر  ال�صيد/  ل�صاحبها  العام  ال��ربي  للنقل  ال�صالة  التنفيذ/موؤ�ص�صة 
وميثله : خالد حممد �صعيد بوج�صيم قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )18637( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
قطعة  ب�صاأن  عليها  واملدعي  املدعية  بني  املربمة  اليجار  اتفاقية  2-بطالن  املحكمة 
الر�ض رقم )597-373 ايه( الكائنة مبنطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين.   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1123  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- بالك بانرت�ض خلدمات احلرا�صة   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اف�صل خو�صي حممد   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )24474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   1859 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2014/2134   تنفيذ جتاري  

م   م  ذ  ���ض   - ليمتد  ماجنمنت  �صنرت  ت���اون  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�صركة باحل�صا للهند�صة  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  ق��د   - �صلمان لطفي علي ح�صني   : م وميثله  م  ذ  ���ض   - وامل��ق��اولت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1217724( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4033   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : املدين لنقل الركاب باحلافالت   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )45434.31( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/E/56193/خ�صو�صي/دبي( رقم  اي�ض/با�ض(  )تويوتا/هاي 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4050   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : م�صنع روزا للمفرو�صات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )26655.91( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/H/24920/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/�صنرتا/�صالون( 
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4091   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صومكو فودز  

���ص��داد مبلغ وق����دره )15533.19(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
/2013/I/87342/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/فان/فان(  ال�صيارة 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4057   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : فوك�ض لل�صياحه  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )35208.32( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2011/K/9586/خ�صو�صي/دبي( رق��م  برادو/ا�صتي�صن(  )تويوتا 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4104   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ا�صتار اميبك�ض انرتنا�صيونال للتجارة   

���ص��داد مبلغ وق����دره )79082.79(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)67424/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )تويوتا/فورت�صرن/ا�صتي�صن(  ال�����ص��ي��ارة 
مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  لوؤلوؤي(  دبي/R/2015/ابي�ض 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4068   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ك�صري لل�صفر وال�صياحة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )47197.56( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/P/72032/خ�صو�صي/دبي( رقم  /كورول/�صالون(  )تويوتا 
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4064   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : طارق احمد حممد احمد اجلمال   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )124660.27( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
رقم )11944/خ�صو�صي/ رم��ادي/2014(  بوك�صرت/كوبية/   / )بور�ض 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة   )O/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4052   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : العا�صمة للنقل الربي العام   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )21184.66( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/H/34212/خ�صو�صي/دبي( رقم  )رينو/دا�صرت/ا�صتي�صن( 
اخ�صر( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4095   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : تاج الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )37773.01( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/O/56186/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/�صنرتا/�صالون( 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4066   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : دواراكا للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )34769.06( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/J/85318/خ�صو�صي/دبي( رق��م  اي�����ض/ف��ان(  )تويوتا/هاي 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4042   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : توب لين ليفنج للو�صاطة العقارية   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )114454.51( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/P/77275/خ�صو�صي/دبي( رق��م  /اك��ورد/���ص��ال��ون(  )هوندا 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4072   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ك�صري لل�صفر وال�صياحة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )238889.06( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/G/ني�صان /باترول/ا�صتي�صن( رقم )57070/خ�صو�صي/دبي(
ا�صود( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4089   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : املدين لنقل الركاب باحلافالت   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )52561.09( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/M/21306/خ�صو�صي/دبي( رقم  )تويوتا/كو�صرت/با�ض( 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4059   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : حممد ابوالعبا�ض عبداجلواد حممد   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )277401.82( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)1842/خ�صو�صي/ رقم  روفر/�صبورت/ا�صتي�صن/ا�صود/2013(  )رجن 
دبي/L( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4092   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صومكو فودز   

���ص��داد مبلغ وق����دره )75321.26(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
/2016/G/ال�صيارة )ني�صان/فان/فان( رقم )74175/خ�صو�صي/دبي
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4065   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيت�ض اند بروب�ض كون�صرتاك�صن  

���ص��داد مبلغ وق����دره )42404.79(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)43281/خ�صو�صي/ رقم  )ميت�صوبي�صي/باجريو/ا�صتي�صن(  ال�صيارة 
حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/M/2014/ا�صود( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4106   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيت�ض اند بروب�ض كون�صرتاك�صن  

���ص��داد مبلغ وق����دره )39213.74(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)24697/خ�صو�صي/ رقم  )ميت�صوبي�صي/باجريو/ا�صتي�صن(  ال�صيارة 
حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/P/2014/ا�صود( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4070   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ك�صري لل�صفر وال�صياحه  

وق���دره )156392.33(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)52754/خ�صو�صي/ رق��م  GS350/�صالون(  )لكزي�ض/  ال�صيارة 
حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/P/2014/ا�صود( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4061   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : عالء نبيل هاين   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )75863.76( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ف���ورد م��و���ص��ت��اجن/ك��وب��ي��ة/ا���ص��ود/2014( رق��م )41042/خ�����ص��و���ص��ي/
دبي/P( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4054   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صركة ا�صرار التجارية   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )20884.8(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/K/75833/خ�صو�صي/دبي( رقم  فان(  اي�ض/  /هاي  )تويوتا 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4099   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جروماك�ض للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )83392.83( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/P/58550/خ�صو�صي/دبي( رقم  )لكزي�ض/ISF/�صالون( 
ا�صود( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4067   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : البحر الكبري للتجارة العامة   

وق���دره )325868.51(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)4939/خ�����ص��و���ص��ي/ رق���م  )مر�صيد�ض/S500/�صالون(  ال�����ص��ي��ارة 
حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/G/2014/ا�صود( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4047   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : اختيار ياخ�صيف لتاأجري ال�صيارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )59996.87( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/O/68799/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )كيا/�صرياتو/�صالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  بني( 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4074   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ك�صري لل�صفر وال�صياحه   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )25569.85( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/G/53735/خ�صو�صي/دبي( رقم  )تويوتا/ياري�ض/�صالون( 
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4076   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صركة ح�صن و�صناين التجارية   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )67159.1(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  وال   ، ال��ن�����ص��ر 
)15431/خ�صو�صي/ رق��م  اب(  )ميت�صوبي�صي/كانرت/بيك  ال�صيارة 
حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/I/2013/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4088   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : يف ام كي للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )78190.85( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/F/26730/خ�صو�صي/دبي( رق��م  /ف��ان(  ا���ض  )تويوتا/هاي 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4084   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ايران�صي للتجارة   

���ص��داد مبلغ وق����دره )43489.86(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
/2014/E/ال�صيارة )فوتون/فيو/فان( رقم )83996/خ�صو�صي/دبي
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4097   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صركة النغام للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )26545.38( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/O/18554/خ�صو�صي/دبي( رقم  /كورول/�صالون(  )تويوتا 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4083   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيت�ض اند بروب�ض كون�صرتاك�صن   

���ص��داد مبلغ وق����دره )21226.15(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)30140/خ�صو�صي/ رقم  اب(  )ميت�صوبي�صي/I200/بيك  ال�صيارة 
حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/O/2013/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4073   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : احمد �صحي للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )48230.13( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/B/30964/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/�صنرتا/�صالون( 
رمادي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4062   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ديني�ض مالواين موتي رام مالواين   

���ص��داد مبلغ وق����دره )26355.79(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
/45946( رقم  /فورت�صرن/ا�صتي�صن/2010/رمادي(  )تويوتا  ال�صيارة 
خ�صو�صي/دبي/I( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4093   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ميالن لل�صياحة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )55039.96( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/P/91345/خ�صو�صي/دبي( رقم  با�ض(  اي�ض/  )تويوتا/هاي 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4051   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صينو�صي�ض �صولو�صن�ض  ام اي   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )14132.59( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/M/16966/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/�صني/�صالون( 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4069   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : فالبا�ض خلدمات ال�صالمه   

���ص��داد مبلغ وق����دره )30502.59(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)50956/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )ميت�صوبي�صي/اتريج/�صالون(  ال�صيارة 
حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/Q/2014/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4085   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : يف ام كي للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )56991.61( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/F/65436/خ�صو�صي/دبي( رقم  اي�ض/فان(  )تويوتا/هاي�ض 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4078   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : عرو�صة املمزر لتجارة العطور وم�صتح�صرات التجميل   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )59772.83( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2016/S/48461/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )ني�صان/�صنرتا/�صالون( 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4079   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : عني البداع للمقاولت   

���ص��داد مبلغ وق����دره )76232.18(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)72762/خ�صو�صي/دبي/ رقم  اب(  )تويوتا/هايلوك�ض/بيك  ال�صيارة 
كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  O/2014/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4090   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : يف ام كي للتجارة العامة   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )46914.1(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/M/67395/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/�صني/�صالون( 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4087   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : تكنو فر�صت للخدمات الفنيه   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )38574.7(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  وال   ، ال��ن�����ص��ر 
)56541/خ�صو�صي/دبي/ رقم  )تويوتا/ياري�ض/هات�صباك(  ال�صيارة 
كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  M/2013/ا�صود( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4115   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : عماد الدين �صعد ح�صن �صليمان امل�صري   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )29663.38( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ت��وي��وت��ا/ك��ورول/���ص��ال��ون/ب��ي��ج/2012( رق���م )57785/خ�����ص��و���ص��ي/
دبي/P( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4114   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : في�صل ب�صري �صاما ب�صري احمد   

���ص��داد مبلغ وق����دره )77094.32(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
رقم )56239/خ�صو�صي/ )ني�صان/اك�صتريا/ا�صتي�صن/2010(  ال�صيارة 
دبي/F( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4075   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : فور�صت هاو�ض للتجارة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )62890.99( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/K/25269/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )ه��ون��دا/اك��ورد/���ص��ال��ون( 
ا�صود( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4080   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صركة هرديب للتجارة العامة   

���ص��داد مبلغ وق����دره )28941.06(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)83581/خ�صو�صي/ رق��م  اب(  )ميت�صوبي�صي/كانرت/بيك  ال�صيارة 
املنذر. مع حفظ  قبل  ل�صاحلكم من  املمولة  دبي/M/2013/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4096   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : تي ار اي ميديا انرتنا�صيونال   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )128087.38( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/L/27927/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/باترول/ا�صتي�صن( 
رمادي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4055   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جنم ال�صباح لتاأجري ال�صيارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )81919.14( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/92255( رق��م  ل��وؤل��وؤي/2011(  )تويوتا/لندكروزر/ا�صتي�صن/ابي�ض 
خ�صو�صي/دبي/O( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4071   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صتار وان �صيبينج   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )12509.2(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2012/J/97981/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )تويوتا/كورول/�صالون( 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4086   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : يف ام كي للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )56991.61( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/F/59844/خ�صو�صي/دبي( رق��م  اي�ض/فان(  )تويوتا/هاي 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4081   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صركة بن�صمارك التجارية   

���ص��داد مبلغ وق����دره )65389.74(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)94556/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )تويوتا/فورت�صرن/ا�صتي�صن(  ال�����ص��ي��ارة 
حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/O/2014/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4117   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : احمد امني حممد معروف   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )171486.76( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/29978( رق��م  ل��وؤل��وؤي/2015(  )تويوتا/لندكروزر/ا�صتي�صن/ابي�ض 
خ�صو�صي/دبي/H( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4094   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ريال هايت�ض للو�صاطة العقارية   

���ص��داد مبلغ وق����دره )58349.95(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ال�صيارة )ني�صان ميكرا/با�ض/ف�صي/2014( رقم )21375/خ�صو�صي/
دبي/P( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4111   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ريال هايت�ض للو�صاطة العقارية   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )33917.29( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)50149/خ�صو�صي/ رقم  )ني�صان/ميكرا/هات�صباك/ف�صي/2013( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة   )H/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4077   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : رايث ت�صوي�ض ماركتنج �صوليو�صنز  جي ال تي   

���ص��داد مبلغ وق����دره )436.9221(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ب���ن���ي/2014/( رق��م )49491/خ�����ص��و���ص��ي/  S ال�صيارة )ب��ور���ض/ك��اي��ني 
دبي/L( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4107   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : داماروز لتاأجري ال�صيارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )42714.35( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/P/تويوتا/ياري�ض/هات�صباك( رقم )93169/خ�صو�صي/دبي(
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4045   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جوزيف لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )14838.45( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/E/49089/خ�صو�صي/دبي( رقم  /�صنرتا/�صالون(  )ني�صان 
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4110   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ريال هايت�ض للو�صاطة العقارية   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )40984.58( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)27646/خ�صو�صي/ رق��م  )ني�صان/�صنرتا/�صالون/ف�صي/2014/( 
دبي/P( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4101   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : فاخر ابراهيم يو�صف �صهدادي   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )271608.4( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)93006/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )بور�ض/كايني/GTS/ابي�ض/2014( 
دبي/B( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4112   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ريال هايت�ض للو�صاطة العقارية   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )40984.58( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)27636/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )ني�صان/�صنرتا/�صالون/ف�صي/2014( 
دبي/P( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4041   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : با�صيفيك لنظمة املراقبة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )47014.27( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/J/29811/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )تويوتا/كورول/�صالون( 
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4109   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : يوين برو للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )280483.81( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/L/ا�صتي�صن( رقم )12347/خ�صو�صي/دبي/X5/بي ام دبليو(
ابي�ض( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4034   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صاطئ جمريا للعقارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )47877.61( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/J/48205/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )تويوتا/يار�ض/�صالون( 
ا�صود( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4102   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : كاردز ميدل اي�صت للتجارة   

���ص��داد مبلغ وق����دره )211366.2(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)27194/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )لكزي�ض/GX460/ا�صتي�صن(  ال�صيارة 
املنذر. مع  املمولة ل�صاحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/Q/2015/ابي�ض 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4098   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ريال هايت�ض للو�صاطة العقارية   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )33917.29( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)50014/خ�صو�صي/ رق��م  ميكرا/هات�صباك/ف�صي/2013(  )ني�صان 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة   )H/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4103   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيغ دادي رنت اأي كار   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )45246.57( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/L/هيونداي /النرتا/�صالون( رقم )83876/خ�صو�صي/دبي(
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4039   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جوزيف لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )120491.25( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/K/ني�صان/باترول /ا�صتي�صن( رقم )67786/خ�صو�صي/دبي(
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  بيج( 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4108   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : تات�ض وورلد لل�صحن  

���ص��داد مبلغ وق����دره )24478.52(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)80424/خ�����ص��و���ص��ي/ رق��م  )ميت�صوبي�صي/اتريج/�صالون(  ال�صيارة 
حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  دبي/G/2014/رمادي( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4048   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جوزيف لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )56994.55( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/H/36536/خ�صو�صي/دبي( رق��م  )اودي/A4/�صالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  بني( 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4100   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيغ دادي رنت اي كار   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )45246.57( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/L/هيونداي/النرتا/�صالون( رقم )83907/خ�صو�صي/دبي(
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4037   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيتا لينك لجهزة القيا�ض والتحكم - ذ م م - فرع دبي   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )54073.45( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2014/H/29480/خ�صو�صي/دبي( رقم  )تويوتا/كورول/�صالون( 
ا�صود( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4105   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : بيغ دادي رنت اأي كار   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )42227.53( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2015/Q/49015/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/ميكرا/هات�صباك( 
ف�صي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4043   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جوزيف لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )15894.15( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/2013/E/51583/خ�صو�صي/دبي( رقم  )ني�صان/�صنرتا/�صالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  بني( 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4082   
املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

املنذر اليها : ريال هايت�ض للو�صاطة العقارية   
 )33917.29( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�صبوع من  التق�صيط وذلك خالل  درهم نتيجة الخالل بعقد بيع 
تاريخ الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)50172/خ�صو�صي/ رق��م  ميكرا/ف�صي/2013(  )ني�صان  ال�صيارة 
دبي/H( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4035   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صاطئ جمريا للعقارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )47995.55( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ت��وي��وت��ا/ي��ار���ض/���ص��ال��ون( رق���م )46932/خ�������ص���و����ص���ي/دب���ي/2014/
ا�صود( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4038   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : حممد طارق فايد حممد ن�صيم  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )132835.16( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)61686/خ�صو�صي/ رق��م  )ني�صان/ارمادا/ا�صتي�صن/ابي�ض/2014( 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة   )O/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4118   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صنتو�ض توما�ض   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )42263.49( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ن��ي�����ص��ان/���ص��ن��ي/���ص��ال��ون/اب��ي�����ض/2016( رق��م )89737/خ�����ص��و���ص��ي/
دبي/R( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4049   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : احمد حممد جالل عبداحلق �صحاته   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )87039.9(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
 )F/22762/خ�صو�صي/دبي( رقم  6/�صالون/رمادي/2015(   )م��ازدا 
امل��م��ول��ة ل�����ص��احل��ك��م م���ن ق��ب��ل امل���ن���ذر. م���ع ح��ف��ظ ك��اف��ة ح��ق��وق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4122   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جون بينفكيان ني�صني�صان   

درهم  �صداد مبلغ وقدره )64141.9(  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)92071/خ�صو�صي/ رقم  )تويوتا/فورت�صرن/ا�صتي�صن/ا�صود/2013( 
دبي/J( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4060   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : مطبعة فرونت لين   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )18177.89( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ن��ي�����ص��ان/���ص��ن��ي/���ص��ال��ون/اب��ي�����ض/2013( رق��م )72157/خ�����ص��و���ص��ي/
حقوق  كافة  حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة   )M/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4126   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : حممد كرم توفيق الراعي   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )72415.68( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)67887/خ�صو�صي/ رق��م  )تويوتا/افالون/�صالون/ابي�ض/2013( 
دبي/L( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4044   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صاهيم احمد ممتاز احمد �صيخ  

وق���دره )189017.13(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ال�صيارة )تويوتا/برادو/ا�صتي�صن/ابي�ض لوؤلوؤي/2015( رقم )41790/
خ�صو�صي/دبي/Q( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4120   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : وايت وود للتجارة العامة   

���ص��داد مبلغ وق����دره )30340.09(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ال�صيارة )رينولت/دوكر/فان/ابي�ض/2015( رقم )76812/خ�صو�صي/
دبي/Q( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4056   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : جورج يو�صف مطر   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )61401.28( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
/42833( رق���م  )ه��ي��ون��داي/ف��ول�����ص��رت/ه��ات�����ص��ب��اك/ب��رت��ق��ايل/2013( 
خ�صو�صي/دبي/D( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4124   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : حمدي حممود حممد ا�صماعيل   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )53783.96( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ك��ي��ا/���ص��ريات��و/���ص��ال��ون/اح��م��ر/2014( رق���م )46916/خ�����ص��و���ص��ي/
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة   )G/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4113   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : حممد �صمري ابوبكر كارايل   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )25664.11( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)15348/خ�صو�صي/ رق��م  )تويوتا/كورول/�صالون/ابي�ض/2013( 
حقوق  كافة  حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة   )M/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4040   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صاجنيوا كالوتارا ار�صيجي   

���ص��داد مبلغ وق����دره )24108.85(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)38724/خ�صو�صي/ رقم  )كيا/ريو/هات�صباك/ا�صود/2013(  ال�صيارة 
حقوق  كافة  حفظ  م��ع  امل��ن��ذر.  قبل  م��ن  ل�صاحلكم  املمولة   )K/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4119   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صهزاد ا�صرف حممد ا�صرف   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )48063.82( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)14769/خ�صو�صي/ رق��م  )ني�صان/�صنرتا/�صالون/ابي�ض/2015( 
دبي/R( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4053   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : عثمان حممود �صلطان برا�صا حممود �صلطان برا�صا   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )360373.7( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)رجن روف��ر/���ص��ب��ورت/ا���ص��ت��ي�����ص��ن/2014( رق���م )29177/خ�����ص��و���ص��ي/
دبي/P( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4123   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : امنة حممد را�صد املزروعي   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )125503.7( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)91260/خ�صو�صي/ رقم  )�صيفرولية/ماليبو/�صالون/ا�صود/2014( 
دبي/C( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4063   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : مطبعة فرونت لين   

���ص��داد مبلغ وق����دره )46135.96(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
)65108/خ�صو�صي/ رقم  )ني�صان/ق�صقاي/ا�صتي�صن/ف�صي(  ال�صيارة 
دبي/E( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4046   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : كري�صتينا دانييال نا�صتا�صي  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )65825.36( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ف��ود/���ص��ك��ي��ب/ا���ص��ت��ي�����ص��ن/ف�����ص��ي/2014( رق���م )51174/خ�����ص��و���ص��ي/
دبي/B( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4121   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : ايليجانت و�صرتن للتجارة العامة   

���ص��داد مبلغ وق����دره )93402.06(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ال�صيارة )تويوتا/برادو/ا�صتي�صن/ابي�ض لوؤلوؤي/2014( رقم )49143/
خ�صو�صي/دبي/N( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4058   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : مطبعة فرونت لين   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )66669.71( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)ن��ي�����ص��ان/ال��ت��ي��م��ا/���ص��ال��ون/ب��ن��ي/2015( رق���م )62478/خ�����ص��و���ص��ي/
حقوق  كافة  حفظ  مع  امل��ن��ذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة   )M/دبي

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4125   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : �صبيل فاليياكاث ثينينجال   

وق���دره )100793.57(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�صر 
ال�صيارة )تويوتا/برادو/ا�صتي�صن/ابي�ض لوؤلوؤي/2014( رقم )68331/
خ�صو�صي/دبي/O( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4116   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليها : عبدال�صتار علي حمزة بوتيل توتيبار امبيل  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )24584.729( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة 
)59848/خ�صو�صي/ رقم  )تويوتا/يار�ض/هات�صباك/ابي�ض/2013( 
دبي/L( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1596  جتاري جزئي
القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  �صوهي  ا���ض  تي   -1 / املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/�صانديجاره لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )145000 درهم(  والر�صوم 
التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  
2017/8/1  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم )4144)    

�ملنذر  : عبد �لو�حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا( 
�ملنذر �ليهما : 1- �ليادي �ملاهرة للخياطة و�لتطريز - �ض ذ م م )فرع( - �صفتها �مل�صتاأجرة 

2- حممد عثمان �صرو�ر �نو�ر ح�صني - �صفته حمرر �ل�صيكات - جمهول حمل �لقامة
 

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم )4141)    

�ملنذر : عبد �لو�حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا( 
�ملنذر �ليهما : 1- جود�ر� لالعمال �لفنية - �ض ذ م م - �صفتها �مل�صتاأجرة 

 2- مادهافان بيالي �صونيل كومار - �صفته حمرر �ل�صيكات وملتزم بالعقد - جمهول حمل �لقامة
 

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



للمز�د�ت �ض.ذ.م.م يف متام  �لإمار�ت  �لتالية عن طريق �صركة  �ل�صيار�ت  – عن بيع  �لتنفيذ  – د�ئرة  ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية  تعلن حمكمة 
�ل�صاعة �لعا�صرة م�صاءً� يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/07/9 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�صيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��ض مر�جعة ق�صم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�صمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية  -  دائرة التنفيذ

    
9732/2017    2010612136        33,000.00      
9730/2017  1.5  2015813302        16,000.00      
9727/2017   2014 69299       95,000.00      
9726/2017  570   2015 515201      195,000.00    
10265/2017 1  2015154951     35,000.00      
10221/2017    2012 223241     63,000.00      
10247/2017  201452142A      23,000.00      
11441/2017  2015 65466      120,000.00    
10237/2017  201418742B        14,000.00      
10232/2017  201418738B        14,000.00      
10209/2017  201453995A      23,000.00      
10210/2017  201418737B        14,000.00      
10208/2017 711 201482263  . . .      37,000.00      
10222/2017   20134924512        18,000.00      
2016/18371  20087706413      16,000.00      
2016/8080   200949003A       9,000.00        
2014/4017   2010/332706       53,000.00      
8990/2017   2011/97679B     35.000.00
8991/2017 201384166H    50,000.00      
9055/2017   201349877N    28,000.00      
9052/2017 201264174D    20,000.00      
9056/2017 20165982410     45,000.00      
9057/2017 201480970Q    9,000.00        
9058/2017 201645322E    42,000.00      
9067/2017  2016 75717K    130,000.00    
9060/2017 201527031Q    17,000.00      
9062/2017  201480965Q    9,000.00        
9064/2017  201480969Q    9,000.00        
9065/2017  201563351N    17,000.00      
9069/2017  201480963Q    9,000.00        
9073/2017  201552701E    17,000.00      
9071/2017  201592668K    38,000.00      
9084/2017  201480975Q    9,000.00        
9074/2017  2016 48449E    130,000.00    
9077/2017  20119536K    12,000.00      
9076/2017  201250336C     20,000.00      
9078/2017  201369676F   20,000.00      
9079/2017 4  2015 6294515    45,000.00      
9080/2017  201596396B    24,000.00      
9081/2017   20091708910    31,000.00      
9082/2017  2011644906    19,000.00      
9083/2017  201249383M     8,000.00        
11463/2017   2013894645     60,000.00      
9151/2017 2011 2818611        14,000.00      
9161/2017200  2014 742125        78,000.00      
9167/2017     2014 622322       63,000.00      
9165/2017 2016 3948615        28,000.00      
9156/2017523     2012 5673413       58,000.00      
9158/2017  2013 8236613       35,000.00      
11474/2017  2012 47184M      15,000.00      
2892/2017 45   1998771602-      120,000.00    
2893/2017 250   1993 771672-      60,000.00      
6692/2017 100   2000 836772-      550,000.00    
2891/2017  45   1998 707642-      175,000.00    
9752/2017  20127345112       15,000.00      
9754/2017  _  2014 7876413      35,000.00      
9753/2017 _  2011710156     16,000.00      
10252/2016  _  2015 137461      21,000.00      
2017/2272300  2011653605    35,000.00      
2017/2263   201293489      . .   9,000.00        
2016/20058   20113710214     . .   8,000.00        
2017/6362   200818582B       . .   4,000.00        
2016/3823  2008 6591711         8,000.00        
2016/13376  2013 26529B          8,000.00        
2017/1487 2009 367651      7,500.00        
2017/6372  2011 387325       6,000.00        
9559/2017  2015 698061   15,000.00      
9558/2017   2008930141      12,000.00      
9557/2017 200  2012961926       12,000.00      
9555/2017 2009806282       5,000.00        
9554/2017 20112816C       11,000.00      
9553/2017 2008 90692A      5,000.00        
9552/2017 201117583B      7,000.00        
9551/2017  2012 827039        11,000.00      
9550/2017   2008 6454814      6,000.00        
9547/2017  2009 14102B     5,000.00        
9534/2017   2010 3789210      9,000.00        
9548/2017  2010427101      8,000.00        
9736/2017   2010 166241       5,000.00        
9737/2017   201392048      30,000.00      
9743/2017  2010 86319      5,000.00        
9745/2017   2008346451     13,000.00      
9741/2017   2011 219852      6,000.00        
9746/2017   2015 98187     23,000.00      
9734/2017  2.5  2011 58174       8,000.00        
9749/2017  2008 618108       3,000.00        
9731/2017   2013615411     17,000.00      

10250/2017  2008 803851     5,000.00        
9739/2017   2007 971122       3,000.00        
10242/2017  2011745962    12,000.00      
10213/2017  201230492B       10,000.00      
10229/2017  20085840B      7,000.00        
10231/2017   201535592B       15,000.00      
10224/2017  200858993       5,000.00        
10199/2017  2011 475761   8,000.00        
10206/2017  2012694582       15,000.00      
10227/2017   2012 5820914      12,000.00      
10201/2017  200994863A     12,000.00      
2017/6718   2011 817079      9,000.00        
2017/6759 2013 98642B     /      22,000.00      
2017/6700   2009845616    5,500.00        
11450/2017  20148335413    12,000.00      
11449/2017  20135813212    12,000.00      
11443/2017 6   2009684342   8,000.00        
11442/2017  20108368A   9,000.00        
11451/2017  2011880342   11,000.00      
11444/2017  20092860410     4,000.00        
11453/2017  201183465B    7,000.00        
11454/2017  201413260B    20,000.00      
11446/2017  2008611492     5,000.00        
11445/2017  20118449315       10,000.00      
11448/2017  20098605212  7,000.00        
11447/2017  20145436813    11,000.00      
11452/2017  2010798365     9,000.00        
2017 / 6390  2010 63137    11,000.00      
2016/ 6420  2012 97492A               11,000.00      
9766/2017   20146635713          95,000.00      
9761/2017  2015 2610915      52,000.00      
9756/2017   200942020A       22,000.00      
9764/2017  430   200553323          18,000.00      
9758/2017 350   2014909579       75,000.00      
9760/2017 2.5  2015 89738            25,000.00      
9728/2017   2014 80455A             30,000.00      
10244/2017   2009 41290           55,000.00      
10246/2017   2010 2921711       62,000.00      
10241/2017 20124785311       15,000.00      
10254/2017 50  2014 4023311        41,000.00      
10255/2017   2011 2141311        68,000.00      
10239/2017   20092785813       28,000.00      
10218/2017  2008185526         12,000.00      
10238/2017  2010 8871210       12,000.00      
10256/2017  2013 8799312        33,000.00      
10257/2017  2014365726       25,000.00      
10217/2017_   2012 707197        16,000.00      
10226/2017 460   2008311169        28,000.00      
10249/2017   20065875014        11,000.00      
10258/2017 500  20071378813        23,000.00      
10215/2017  201357634A      25,000.00      
10197/2017  508 20158572514       25,000.00      
10212/2017    2011 6289         45,000.00      
10253/2017    2014982052      47,000.00      
9686/2017  201595869C       32,000.00      
9691/2017    201598584       32,000.00      
9851/2017   2008 49684I      8,000.00        

9729/2017   201415697D         12,000.00      
9715/2017  200985954O       15,000.00      
9679/2017   201134087I        13,000.00      
9873/2017 6 2011 57440P        10,000.00      
9687/2017  201545171F        23,000.00      
9883/2017 201159925N       9,000.00        
9696/2017 201580452J       28,000.00      
9845/2017  2013 20388R        27,000.00      
9771/2017  201322962P      11,000.00      
9885/2017  201391157O       27,000.00      
9757/2017  2014 - )219867         17,000.00      
9748/2017   2014 33742O      37,000.00      
9710/2017_  201460953F     25,000.00      
9733/2017   2009 - 11689C        18,000.00      
9738/2017  2014 48125P         30,000.00      
9717/2017  2012 73931K       13,000.00      
9824/2017  C 280 200868290O     15,000.00      
9858/2017  20149421215       35,000.00      
9694/2017  2013610077        13,000.00      
9769/2017    20107927010       10,000.00      
9762/2017    2006628887        9,000.00        
9864/2017  20134149012         19,000.00      
9672/2017  20149318113      17,000.00      
9705/2017  2015 -3917814      20,000.00      
9840/2017  2015 3613014        25,000.00      
9792/2017    201268583E      30,000.00      
9880/2017  911 201418027B     220,000.00    
9702/2017  2015814507       20,000.00      
9875/201735   20129377012        40,000.00      
9723/2017  20139823112      18,000.00      
9713/2017 20143590210        25,000.00      
9778/2017  2007 15104D      4,000.00        
9923/2017 201141034O     9,000.00        
9780/2017  2014 3802110        25,000.00      
9831/2017 2014824601        55,000.00      
2016/8071  2009181422    4,000.00        
2015/7346  200655794       3,000.00        
2015/7356  2011 8270710     9,000.00        
2016/12957   2015  2450814    38,000.00      
2015/1000    201011952     15,000.00      
2016/18331  2013306541     9,000.00        
2016/14252 3 200914402       5,000.00        
11455/2017  2013 1136212    13,000.00      
9750/2017   2015 51373A        35,000.00      
9750/2017   2015 53416A        35,000.00      
9750/2017   2015 52358A        35,000.00      
9750/2017   2015 51692A        35,000.00      
9750/2017   2015 86113A        35,000.00      
9750/2017   2015 43610A        35,000.00      
9750/2017   2015 51576A        35,000.00      
9750/2017   2015 51410A        35,000.00      
2017/6669  2010502806       10,000.00      
2016/18359   30  2011  / 404622. .        70,000.00      
2016/18353  20108013713      8,000.00        
6312/2017 201469148F    31,000.00      
10905/2017    20153051J        90,000.00      
10907/2017   2015 9147714         19,000.00      
10915/2017   2017 9395613          37,000.00      
10918/2017  201583637Q          24,000.00      
10919/2017  201488741O       13,000.00      
9406/2017  2015 74250Q         38,000.00      
9400/2017  201461663P         68,000.00      
9398/2017  201564566K         18,000.00      

9407/2017  201564722K         18,000.00      
9403/2017  201553876Q         18,000.00      
9404/2017  201553875Q         18,000.00      
11462/2017   201347387       80,000.00      
11479/2017   2014514804         85,000.00      
11477/2017 6 201631821R       25,000.00      
9620/2017  2011 4719411        29,000.00      
9621/2017  2009 822466        7,000.00        
9622/2018  20163519516        33,000.00      

19275/2016  20154901810         50,000.00      
5487/2017 428     2014 9684216        55,000.00      
19276/2016  2015 13853B       22,000.00      
11467/2017  2014 1985614         15,000.00      
11466/2017  2015 6533914          27,000.00      
11460/2017 2015 4299011          25,000.00      
11472/2017    2013 142884          61,000.00      
11469/2017  2015 4293014        20,000.00      
11459/2017  2015 5249814           17,000.00      
6636/2017  200868301        6,000.00        
6641/2017  2007 45394 A       4,000.00        
11019/2017 201361529A              17,000.00      
11014/2017 201284532A      /   –   13,000.00      
11004/2017  2008106302       7,000.00        
10995/2017 2012970134              100,000.00    
11020/2017 2013619061        30,000.00      
11017/2017 20155766314                           20,000.00      
11024/2017 200815914        12,500.00      
10992/2017 20154358514                            37,000.00      
11000/2017 20141931410                       18,000.00      
11010/2017 20141927310                       18,000.00      
10998/2017201515157B              26,500.00      
11028/2017 201581370     20,000.00      
11009/2017 201325984A          15,000.00      
11011/2017   20138511615              20,000.00      
11012/2017 2012526282        15,000.00      
11029/2017 20142741413                      47,000.00      
10996/20172014293G                   135,000.00    
11023/2017   201139848        40,000.00      
5531/2017  20152319514       23,000.00      
7651/2015 30  201275422      15,000.00      
10920/2017  2008 64736K          7,000.00        
10923/2017  2015 77890P        19,000.00      
10922/2017  2007 85852H        4,000.00        
10921/2017  2015 56271R     19,000.00      
8029/2017  2012 971455       19,000.00      
11354/2017300  2008 83340I       4,000.00        
9182/2017  2010673535       10,000.00      
9170/2017  2010 5359010      12,000.00      
9185/2017   2012 7981711        27,000.00      
9190/2017  2011 8399610        7,000.00        
9194/2017730   2007 831658        12,000.00      
9215/2017  2014 8979114       21,000.00      
9207/2017   2013 3595012         18,000.00      
11355/2017  2016 39915R        17,000.00      
11352/2017L 300 2008 83341I        3,500.00        
11349/2017  2012 60280H     30,000.00      
11350/2017   2008 13411J      3,500.00        
11353/2017  2015 19612R      12,000.00      
8017/2017  2008 69006         5,000.00        
 8024/2017  2015 216911       35,000.00      
8036/2017   2013 794652       38,000.00      
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•• ال�صارقة-الفجر: 

عنوان  »األ��ف  ومبادرة  الإماراتيني  النا�صرين  جمعية  وقعت 
اإىل  والرامية  ح���دود«،  بال  »ثقافة  اأطلقتها  التي  وع��ن��وان« 
اإ�صدار 1001 كتاب اإماراتي خالل عامي 2016 و2017، 
خالل  من  املحلي،  الن�صر  بقطاع  لالرتقاء  تعاون  اتفاقية 
اإج��راءات ن�صر  دعم وت�صجيع املوؤلفني الإماراتيني، وت�صريع 
املتخ�ص�صة  الفعاليات  يف  م�صاركاتهم  وت�صهيل  اإ�صداراتهم، 

حملياً وعربياً.
بني  نوعها  م��ن  الأوىل  التفاقية  توقيع  م��را���ص��م  واأق��ي��م��ت 
التنفيذي جلمعية  امل��دي��ر  ال��ك��و���ض،  را���ص��د  ب��ني  اجل��ان��ب��ني، 
»األف  مبادرة  ال�صحي، مدير  الإماراتيني، وجمد  النا�صرين 
ع���ن���وان وع����ن����وان«، وذل����ك يف م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ق�����ص��ب��اء يف 
ال�صارقة، بح�صور نورا بن هدية، مدير »ثقافة بال حدود«، 

وعدد من اأع�صاء جمعية النا�صرين الإماراتيني. 
الإماراتيني  النا�صرين  جمعية  ت�صعى  الكو�ض:  را�صد  وق��ال 
اإىل تطوير تعاونها مع جميع اجلهات املعنية بقطاع الن�صر 
حملياً وعربياً ودولياً من اأجل الرتقاء بهذا القطاع وتعزيز 
هذا  خ��الل  وم��ن  امل�صتدامة،  التنمية  م�صرية  يف  م�صاهمته 
زيادة  اإىل  نتطلع  وعنوان«  عنوان  »األ��ف  مبادرة  التعاون مع 
امل��وؤل��ف��ني والنا�صرين  امل��ع��ريف الإم���ارات���ي، ومت��ك��ني  الإن���ت���اج 

الإماراتيني من اإغناء املكتبة العربية باأعمالهم املميزة. 
من ناحيتها اأعربت جمد ال�صحي عن �صعادتها بهذا التعاون 
للمبادرة  �صيتيح  ال��ذي  الإم��ارات��ي��ني  النا�صرين  جمعية  مع 
حتقيق توا�صل اأ�صرع واأ�صهل مع النا�صرين، وال�صتفادة من 
الفر�ض التي تقدمها لزيادة اأعداد اإ�صداراتهم، اإ�صافة اإىل 
مبا  املتخ�ص�صة،  والفعاليات  املعار�ض  يف  م�صاركاتهم  تعزيز 
ميكنهم من اكت�صاب مزيد من اخلربات، والطالع على �صبل 

تطوير �صناعتهم والتوا�صل مع �صرائح اأو�صع من القراء. 
وعنوان«  ع��ن��وان  »األ���ف  م��ب��ادرة  تتكفل  التفاقية  ومب��وج��ب 
بدعم ن�صر ع�صرة موؤلفات اإماراتية من اإ�صدارات النا�صرين 
الإماراتيني الأع�صاء والتي يتم تر�صيحها من قبل جمعية 
الدعم  بتقدمي  امل��ب��ادرة  و�صتقوم  الإم��ارات��ي��ني،  النا�صرين 
كافة  الإ�صدارات واحل�صول على  ون�صر هذه  املايل لطباعة 
املوافقات الالزمة لها. و�صتتوىل املبادرة تنظيم حفل توقيع 
للموؤلفات ال�صادرة يف حال ح�صولها على جوائز حملية، اأو 

عربية، اأو دولية. 
من ناحية اأخرى، �صتعمل املبادرة على دعم م�صاركة خم�صة 
اأع�صاء اجلمعية، يف ثالثة معار�ض  اإماراتيني من  نا�صرين 
الور�ض  من  �صل�صلة  بتنفيذ  و�صتقوم  وعربية،  حملية  كتب 
التدريبية املتعّلقة بالن�صر لع�صرة من النا�صرين الإماراتيني 
النا�صرين  جمعية  لأع�صاء  امل��ب��ادرة  �صتقدم  كما  الأع�����ص��اء، 

اإعداد  اآليات  ت�صمل  متنوعة  ا�صت�صارية  خدمات  الإماراتيني 
وقوانني  ال��دول��ي��ة،  وال�����ص��واب��ط  املعايري  وف��ق  الن�صر  ع��ق��ود 

احلقوق امللكية، والق�صايا املتعلقة بالرتجمة. 
يف حني تتعهد جمعية النا�صرين الإماراتيني باإعداد قائمة 
بدور الن�صر الإماراتية امل�صتفيدة من خمتلف اأن�صطة مبادرة 
»األف عنوان وعنوان«، وتعمل على ت�صهيل مهام عمل املبادرة، 
مل�صاركة  دعمها  اأو  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ل��ل��ور���ض  تنظيمها  يف  ���ص��واء 
اأو غريها  والعربية،  املحلية  املعار�ض  اإماراتيني يف  نا�صرين 
من الأن�صطة، و�صتقدم اجلمعية للمبادرة قاعدة بيانات حول 

واقع الن�صر الإماراتي، لتي�صري وت�صريع جهود عملها.
النا�صرين  جمعية  قيام  على  اأي�صاً  التعاون  اتفاقية  وتن�ض 
الإماراتيني بتوفري قوائم باملوؤلفات الإماراتية التي �صدرت 
�صابقاً ملبادرة »األف عنوان وعنوان«، دعماً منها مل�صروع املبادرة 
وجهودها يف تطوير �صناعة الن�صر املحلية، اإىل جانب توفري 
اجلمعية لأحدث املعايري واملواثيق الدولية املتعلقة بالن�صر، 
تعزيزاً منها لروؤية املبادرة ودعماً لتاأثريها الثقايف واملعريف 

على امل�صتوى املحلي والعربي. 
وتهدف مبادرة »األف عنوان وعنوان« التي اأطلقت يف فرباير 
اإماراتي خالل  كتاب   1001 اإ�صدار  اإىل   ،2016 عام  من 
يف  والفكري  املعريف  الإنتاج  لتعزيز  واجل��اري،  املا�صي  العام 
�صناعة  ا�صتدامة  و�صمان  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

املوؤلفني  اإىل دعم  بالإ�صافة  الدولة وخارجها،  داخل  الن�صر 
الإ�صدارات،  املزيد من  تاأليف  وت�صجيعهم على  الإماراتيني 

هذا  يف  مناف�صتها  و���ص��م��ان  الإم���ارات���ي���ة  الن�صر  دور  ودع���م 
القطاع.

�صاركت دولة الإمارات يف ملتقى  ابن بطوطة  الثقايف 
الذي اأقيم يف مدينة بالريمو بجزيرة �صقلية حتت 
ال�صياحية  والفعاليات  الثقايف  الرتاث  وزارة  رعاية 

الإيطالية.
ح��ل ال�����ص��اع��ر الإم���ارات���ي خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين رئي�ض 
ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ج��رية الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة �صيف 
جمعية  نظمتها  التي  امللتقى  فعاليات  على  �صرف 
ال�صباح الثقافية على م�صرح  لو�صيا�صيمو  الأثري 
الثقايف  الرتاث  نائب وزير  باولو ما�صيني  بح�صور 
العاملية  والفنانة  الإيطالية  ال�صياحية  والفعاليات 
للملتقى  املنظمة  اللجنة  رئي�صة  ب��ن��زي��ادي  �صباح 

وجماهري غفرية.

امللتقى بقراءة �صعرية مرتجمة  وافتتح الظنحاين 
رحلة  اأح��داث  فيها  ا�صتعر�ض  الإيطالية  اللغة  اإىل 
اللواتي  ع���ب���داهلل  ب���ن  ال���ع���رب���ي حم��م��د  ال���رح���ال���ة 
ال��ط��ن��ج��ي  اب���ن ب��ط��وط��ة .. م��ع��رج��ا ع��ل��ى الهجرة 
العربية الراهنة اإىل بلدان اأوروبا وهو املو�صوع ذاته 
الذي تناوله العر�ض امل�صرحي ال�صتعرا�صي املبهر  
رحلة ابن بطوطة  الهادف اإىل ن�صر ر�صالة احلرية 
وال�صالم واملحبة بني �صعوب العامل وهو من اإخراج 
املعروف  الفنان  وت�صوير  بنزيادي  �صباح  الفنانة 

ميكال اأجنلو.
اإىل  ال��داع��ي��ة  امللتقى  اأه����داف  اأن  الظنحاين  وق���ال 
ال�صالم تن�صجم مع ر�صالة الإمارات اإىل العامل حيث 

والق�ص�ض  كال�صعر  الفنون  خمتلف  امللتقى  جمع 
كما  واح��د  م�صهد  يف  والرق�ض  والغناء  واملو�صيقى 
جمع اأ�صخا�صا من خمتلف الثقافات والأجنا�ض يف 

عمل جماعي واحد.
وج���اء احل�����ص��ور ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم������ارات الكبري 
يف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ل��ي��وؤك��د ال�����ص��م��ع��ة اجل��ي��دة والثقل 
احل�صاري املوؤثر والفاعل الذي حتظى به المارات 
احلكيمة  التوجهات  بف�صل  العاملي  امل�صتوى  على 

للقيادة الر�صيدة للدولة.
الثقافية  ال�صباح  جمعية  منحت  امللتقى  ختام  ويف 
الإيطالية ال�صاعر الإماراتي خالد الظنحاين  درع 

ال�صالم  تقديرا جلهوده املتميزة يف اإجناح امللتقى.

اإعالن اأ�سم�ء الف�ئزين 
مب�س�بقة حمدان بن 

حممد للت�سوير
اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  جلائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 
مب�صابقة  الفائزين  اأ�صماء  ال�صوئي  للت�صوير  الدولية  مكتوم 
رم�صان  �صهر  مع  تزامنت  التي  املا�صي  يونيو  ل�صهر  ان�صتغرام 
املبارك وكان مو�صوعها عن ال�صهر الف�صيل وخ�صو�صيته لدى 

امل�صلمني يف �صتى بقاع العامل.
�صلي�ض  اأحمد  �صمرية  ال�صعودية  امل�صورة  ف��وز  امل�صابقة  �صهدت 
وامل�صور اليمني من�صور حم�صن وامل�صور البنغايل كازي م�صفق 

ح�صني وامل�صورين الإندوني�صيني عارف اأدهاري واأربانيزال .
التقديرية اخلا�صة باجلائزة  امليدالية  الفائزون على  ويح�صل 
الر�صمي  احل�����ص��اب  على  واأ���ص��م��ائ��ه��م  ���ص��وره��م  ن�صر  ج��ان��ب  اإىل 

. HIPAae للجائزة على ان�صتغرام
باحلالة  للجائزة  ال��ع��ام  الأم���ني  ث��ال��ث  ب��ن  خليفة  علي  واأ���ص��اد 
وارتفاع  امل�صابقة  يف  م�صاركاتهم  وكثافة  للم�صورين  الإبداعية 
يف  بقوة  حا�صرين  جعلتهم  التي  لأعمالهم  التناف�صية  القدرة 

قوائم الفائزين.
دقيقة  املبارك خ�صو�صية  رم�صان  ل�صهر  اأن  ثالث  ابن  واأو�صح 
تفتح اآفاق الإبداع وا�صعة للتعبريات الب�صرية املختلفة وال�صاعية 
للتقاط مل�صات اإميانية وروحانية جديدة وتوظيفها فوتوغرافيا 
الفائزين اخلم�صة وحث اجلميع على  .. وهناأ  باإتقان وحرفية 
. يف  القادمة  املنا�صبات  الفوز يف  اجل��اد حل�صد  العمل  موا�صلة 
غ�صون ذلك اأعلنت اجلائزة عن مو�صوع امل�صابقة ل�صهر يوليو 
من  امل�صاركة  اجلميع  وباإمكان  املقرب  الت�صوير  وه��و  اجل��اري 

.HIPAContest_macro# خالل الو�صم

ح�سور ثق�يف الفت لالإم�رات
 يف ملتقى ابن بطوطة يف اإيط�لي�

ناين  الإم��ارات��ي  الوثائقي  الفيلم  ي�صارك 
امل�صتقلة  ل���الأف���الم  م��ي��ام��ي  م��ه��رج��اين  يف 
لل�صينما  ال������دويل  ت���ورون���ت���و  و   ب���اأم���ريك���ا 
بكندا اللذين يقامان يف اأغ�صط�ض واأكتوبر 

القادمني.
خالل  عر�صه  �صيتم  ال���ذي  ن��اين  والفيلم 
امل��ه��رج��ان��ني م��ن اإخ�����راج ال��ربي��ط��اين بول 
لل�صيخة  ف���ك���رة  ع���ن  دري�������ص���ك���ول  ج��ي��م�����ض 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  بنت  ال��ي��ازي��ة 
واإنتاج اأنا�صي لالإنتاج الإعالمي وي�صارك يف 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  جنم  بطولته 
واملو�صيقي  ب���از  ب��ن  اجل�صمي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�����ص��ه��ري ع����ازف ال��ق��ي��ث��ارة وامل��غ��ن��ي عمارة 

بومبينو باأغنيته تيم تار .
وا����ص���ت���ق���ط���ب ال���ف���ي���ل���م اه����ت����م����ام ال���ن���ق���اد 
والإعالميني يف اأمريكا بعدما ح�صد اعجاب 
نقاد بريطانيا الذين اأ�صاروا اإىل اأن الفيلم 
اإط����ار كوميدي  ي��ق��دم يف  ن���اين  ال��وث��ائ��ق��ي 

خفيف فكرة عن جمتمع املربيات و ي�صنف 
 mockumentar صمن نوعية اأفالم�
لأنه يجمع ما بني بع�ض امل�صاهد التمثيلية 

والأحداث واملواقف احلقيقية  .
امل�صتقلة  ل��الأف��الم  ميامي  مهرجان  ويعد 
الذي يقام �صنويا يف �صهر اأغ�صط�ض مبثابة 
اأفالمهم  لعر�ض  للمخرجني  فعالة  اأداة 
لأعمالهم  وتقييم  اإج���ازة  على  واحل�����ص��ول 
م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق م��ن امل��خ��رج��ني الدوليني 

واخلرباء يف هذه ال�صناعة.
و���ص��ي��ك��ون ال��ع��ر���ض ال��ث��اين لفيلم ن���اين يف 
تينف  لل�صينما  ال��دويل  تورونتو  مهرجان 
والذي يقام اأواخر �صهر اأكتوبر من كل عام 
ويحتفل بالتنوع احلقيقي لالأفالم الدولية 

و�صانعي الأفالم يف هوليوود وبوليوود .
وتدور ق�صة الفيلم ناين حول اأ�صرة اإماراتية 
ت�صتعني  التي  احل��م��ادي  اأ���ص��رة حممد  ه��ي 
مبربية بريطانية ب�صكل موؤقت لت�صاعدها 

اليومي  اأط��ف��ال��ه��ا  ب��رن��ام��ج  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى 
ما  وغريها  والن�صاطات  بالدرا�صة  اخلا�ض 
تارة  ك��ال��ت��ج��اذب  التفاعل  م��ن  ن��وع��ا  يخلق 
اأخرى بني املربية والأطفال  والتنافر تارة 
عاداتهم  وت��غ��ي��ري  توجيههم  ع��ن��د  خ��ا���ص��ة 
امل�صاعر  ه��ذه  ال��ك��ام��ريا  وت��ر���ص��د  اليومية 
والنفعالت م�صتعر�صة جتربة الأطفال مع 
املربية وكذلك مع اأفراد الأ�صرة واملوظفني 

يف البيت واملحيطني بها.
من  م��ف��ردات  الفيلم  اأح����داث  وت�صتعر�ض 
الإماراتي  تقبل  ومدى  الإماراتية  الثقافة 
الأخ��ر مع  وتعاي�ض  وتفاعل  الآخ��ر  لثقافة 
نف�صه  الوقت  يف  ليقدم  الإماراتية  الثقافة 

ت�صورا عن الإمارات يف عيون الآخرين.
املعامل  اأه���م  ع��ن  ب��ان��ورام��ا  الفيلم  وي��ق��دم 
ال�����ص��وء على  والإم�����ارات م�صلطا  ل��ن��دن  يف 
املرتبطة  وتلك  ال�صياحية  الأم��اك��ن  بع�ض 
والرتاثية  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية  ب��الأن�����ص��ط��ة 

ملحة  خمت�صر  ب�صكل  م�صورا  والريا�صية 
عن جتربة احلياة يف الإمارات .

فيلم  اأف�صل  جائزة  ح�صد  قد  الفيلم  ك��ان 
اأجنلو�ض   ل���و����ض  م���ه���رج���ان   يف  وث���ائ���ق���ي 
م�صابقة  يف  الذهبية  واجلائزة  ال�صينمائي 
هوليود لالأفالم وجائزة يف م�صابقة جوائز 
مهرجان  نهائيات  وبلغ  الأم��ري��ك��ي  الفيلم 

فونيك�ض لالأفالم يف ملبورن.
وقدم الفيلم يف Hospital Club  يف 
ال�صيخ  لندن عر�صا خا�صا بح�صور معايل 

حمدان بن مبارك اآل نهيان وال�صيخ حممد 
بن نهيان بن مبارك اآل نهيان .

�صينما  دور  ع��دة  يف  اأي�صا  الفيلم  عر�ض  و 
و�صينما  �صرتيت  ريجينت  ومنها  لندن  يف 
ومبهرجان  ليك�صي  �صينما  و  م��ان   اي��ف��ري 
ا�صرتاليا  يف  ل����الأف����الم  ال���ع���امل���ي  ���ص��ي��دين 
وم���ه���رج���ان ه���ول���ي���ود ف���ل���وري���دا ل���الأف���الم 
يف اأم��ري��ك��ا وم��ه��رج��ان ط��ري��ق احل��ري��ر يف 
ايرلندا ومهرجان هوجن كوجن ارت هاو�ض 

لالأفالم .
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جنوم جديدة يف ممر ال�سهرة بهوليوود

ريت�صارد غري ي�صتغل �صحره �لغام�ض بطر�ئق غري متوّقعة وفاعلة دومًا

تتن�ول  وممتعة  �س�خرة  درا�سة   ...Norman
الطموح، والي�أ�س، والتالعب، واحلظ

ي�صّكل فيلم Norman )نورمان( درا�صة �صاخرة 
والتالعب،  وال���ي���اأ����ض،  ال��ط��م��وح،  ت��ت��ن��اول  ومم��ت��ع��ة 
�صيدار.  ج��وزف  واملخرج  الكاتب  يعر�صها  واحل��ظ، 
يقّدم الأخري، الذي ولد يف نيويورك، اأول عمل له 
باللغة الإنكليزية يف هذه املدينة. يوؤدي دوَر نورمان 
ل  ال��ذي  باحلياة  املفعم  املمثل  الد�صم  اأوبنهامير 
هذا  يف  الرئي�صة  امل�صت�صار  �صخ�صية  يبتكر  ينفك 
الفيلم ريت�صارد غري، الذي ي�صتغل �صحره الغام�ض 

بطرائق غري متوّقعة وفاعلة دوماً.
 :Norman يف  ع��دة  م�صاهد  يف  ن��ورم��ان  ي��ك��ّرر 
تتمحور حوله  ما  اأجمعكما معاً(. وهذا  اأن  )يجب 
ح��ي��اة ب��ط��ل ���ص��ي��دار: ت��ع��ري��ف ال��ن��ا���ض اأح���ده���م اإىل 
الآخ����ر، واإق��ام��ة ال��رواب��ط بينهم، وب���ذل ك��ل م��ا يف 
و�صعه للتقّدم يف اأ�صلوب حياته ال�صريع واملجنون يف 
عدد  من  يّتخذ  ال��ذي  نورمان،  يعمل  املدينة.  هذه 

Starbucks من حمال
له،  ان���ط���الق  ن��ق��ط��ة  م��ان��ه��ات��ن  يف   Staplesو
القب�ض(.  امل�صتحقة  )ال�صرائب  عامل  يف  م�صت�صاراً 
يظهر  مالك.  على  تاأمتنه  اأن  ميكنك  رج��اًل  يبدو 
اإن�صاناً  الأن��ي��ق  وو�صاحه  اجلمل  وب��ر  م��ن  مبعطفه 
�صل�صاً عموماً، مع اأن اأ�صاليب نورمان املالية ت�صفي 
اجتماعي  تفاعل  ك��ل  على  وم��زع��ج��ة  ملحة  �صفة 

جديد يخو�صه اأو حفلة ينجح يف اقتحامها.

جناح و�صقوط
)النجاح  ق�����ص��ة  ي����روي  ف��ي��ل��م��ه  اأن  ���ص��ي��دار  ي��ع��ت��رب 
امل��ت��وا���ص��ع وال�����ص��ق��وط امل��اأ���ص��اوي يف ح��ي��اة عميل يف 
ال�صرد  ه��ذا  الدومينو يف  اأح��ج��ار  تبداأ  ن��ي��وي��ورك(. 
اأنه  ي��زع��م  للقاء  ن��ورم��ان  ي��رّت��ب  عندما  بالتهاوي 
مرجتل مع نائب وزير التجارة والعمل الإ�صرائيلي 
فيلم  اأب��دع يف  ال��ذي  اأ�صكينازي،  ليور  دوره  )ي���وؤدي 
حذاء  ن��ورم��ان  ي�����ص��رتي   .)Footnote ���ص��ي��دار 
ب���اه���ظ ال��ث��م��ن ك��ه��دي��ة ت��رح��ي��ب ب���ه���ذا ال���رج���ل يف 

نيويورك. وي�صاء القدر األ ين�صى هذا الدبلوما�صي 
رئي�ض  ي�صبح  عندما  ه��ذه  هديته  ال�صاأن  املتو�صط 

وزراء بعد �صبع �صنوات.
اإىل ق�صة   Norman بعد هذه املرحلة، يتحّول 
ّور  �صُ ومتبادلة.  ق�صرية  وخ��دم��ات  مت�صارب  ولء 
�صارلوت  فيه  ت��وؤدي  والقد�ض،  نيويورك  يف  الفيلم 
تعامالت  ت��خ��دم  قانونية  خ��ب��رية  دور  غاين�صبورغ 
م��اي��ك��ل �صني،  اأم���ا  م��ن م�صاحلها.  ك��ث��رياً  ن��ورم��ان 
فيج�صد دور ابن اأخ نورمان، الذي يعرف عمه جيداً 
من  الفوائد  يجني  اأن  ي�صتطيع  اأن��ه  اأي�صاً  وي��درك 

اأعماله ال�صت�صارية.
Footnote يف  اأح��داث فيلم �صيدار املميز  تدور 
بيئة اأكادميية منعزلة يعي�ض فيها باحثون دينيون 
ت�صتد املناف�صة بينهم. قبل هذا العمل، �صّور �صيدار 
التوتر  ال�صديد  الكارثي   Beaufort فيلمه  يف 
و�صعاً متاأزماً خمتلفاً جداً بني جنود قوات الدفاع 
ل   .2000 ع��ام  لبنان  يف  املتمركزة  الإ�صرائيلية 
يرّكز هذا املخرج كثرياً على النبل التقليدي الذي 
اأكر مياًل  يحبه امل�صاهد يف ال�صخ�صيات، بل يبدو 
واجنذاباً اإىل القوى التي حتّرك الرجال )والن�صاء 

اإمنا بدرجة اأدنى اأقل اأهمية( يف املعارك.

�صيد�ر �ل�صاخر
ن��ورم��ان حم���ارب، وحم��ت��ال، وخا�صر، وراب���ح. يعرّب 
بع�ض امل�صاهدين عن ا�صتيائهم مما يعتربونه نوع 

�صيدار ال�صاخر. 
اإل اأنني ل اأنظر اإىل اأعماله من هذا املنظار. �صيدار 
عن  بحق  ويبحث  الإن�صان  نطاق  على  يعمل  ناقد 

الوقائع.
م�������ص���اف  ي����ب����ل����غ  ل   Norman اأن  وم��������ع   
جتمع  مهمة  ملحمة  يظّل  اأنه  اإل   ،Footnote
اأن كان  ي�����ص��ب��ق  ب���اإت���ق���ان. ومل  وال���ه���زل  ب���ني اجل����د 

ريت�صارد غري اأكر اإبداعاً وحيوية على ال�صا�صة.

الذين  امل�صاهري  باأ�صماء  قائمة  لهوليوود  التابعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اأعلنت 
�صيح�صلون على جنومهم يف ممر ال�صهرة يف هوليوود عام 2018.

واملمثلة  اأزن��اف��ور،  �صارل  الفرن�صي،  املغني  اأ�صماء  القائمة  يف  واأدرج���ت  ه��ذا 
غولدبلوم،  جيف  الأمريكيني،  واملمثلني  لولوبريجيدا،  جينا  الإيطالية، 

وكري�صتني دان�صت، والربيطانيني، ريت�صارد بران�صون، 
و�صاميون كاول، ومغني الراب، �صنوب دوغ.وقد �صرح 
دي  فني  واملنتج،  ال�صينمائي  واملخرج  اللجنة  رئي�ض 
بونا، باأنه "ي�صعد اللجنة النتخابية اأن تعلن اأ�صماء 
احلائزين اجلدد عالمات يف ممر ال�صهرة". واأ�صاف 
بانتباه،  املر�صحني  ك��ل  در���ص��وا  اللجنة  "اأع�صاء  اأن 
واأعتقد اأنهم ا�صتطاعوا اختيار جمموعة متنوعة من 
املوهوبني"، حيث ينتمون اإىل جمالت خمتلفة، مثل 
املو�صيقى  وتاأليف  ال�صوتية  والت�صجيالت  ال�صينما 

والغناء وكتابة ال�صيناريوهات والر�صوم املتحركة.
هوؤلء  ب���اأن  قناعته  ع��ن  اللجنة  رئ��ي�����ض  اأع����رب  وق���د 
تاريخ  م���ن  ج����زءا  اأ���ص��ب��ح��وا  ب��اأن��ه��م  "�صيفتخرون 

هوليوود اإىل الأبد".
يذكر اأن ممر ال�صهرة يقع �صمال �صرق لو�ض اأجنلو�ض. 

وظهرت فكرة اإن�صائه عام 1953، بينما زرعت النجمة الأوىل فيه للممثل 
يف  ر�صميا،  املمر  وافتتح   .1958 عام  اأغ�صط�ض   15 يف  فو�صتري،  بري�صتون 
علما   ،1500 املمر  يف  النجوم  عدد  بلغ  حينما   ،1960 عام  نوفمرب   23

باأن عددها الآن يزيد على 2600 جنمة.

بد�أ عر�ض عمل قوي و�صاخر 
�صينما  دور  يف  تقلي��دي  وغري 
وذلك  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف 
�ل�ذين  �لبال�غني  �أن  يع�ني 
 The ل��ف��ي�����ل��م  ي��اأب��ه��������ون  ل 
 Fate of the Furious
�إىل  �لت�وج�ه  ي�صتطي���عون 

�ل�صالت بثقة.

الن� ديل راي حتتفل بعيد 
ميالده� الـ 32

احتفلت النجمة العاملية لنا ديل راي موؤخرا بعيد ميالدها ال�32 و�صط عدد 
من اأ�صدقائها، وذلك غرب هوليوود بكاليفورنيا، حيث ظهرت النجمة ال�صابة 
وهي ترتدي تاجا �صغريا على راأ�صها، ابتهاجاً بهذه الليلة املميزة. وحر�ض على 
ح�صور احتفال لنا بعيد ميالدها عدد من جنوم العامل، يف مقدمتهم النجمة 
اجلميع  واأبهرا  زيلكا  كري�ض  �صديقها  ب�صحبة  ح�صرت  التي  هيلتون،  باري�ض 
دي�صيك،  و�صكوت  ث��ورن  بيال  م��ن  ك��ل  اأي�صا  احلفل  ح�صر  كما  بان�صجامهما. 
روبن ثيك و�صديقة اأبريل لف جريي، وغريهم. منذ ظهورها ر�صمياً يف عامل 
املو�صيقى من عامني، اأعادت الفنانة لنا ديل راي خلط الأوراق وحجزت لنف�صها 
مكانة بني الأ�صماء الكبرية يف ال�صفوف الأوىل. �صوتها القوي املرتبط ب�صورٍة 
كي  املتحدة  الوليات  ح��دود  باخرتاق  لها  �صمح  وفّتان  مثرية وجمال غام�ض 

ت�صبح معروفة يف اأوروبا والعامل.

�س�ني� توين تعود ب�ألبوم جديد
ت�صتعد مغنية الكانرتي بوب الكندية �صانيا توين، التي حققت جناحاً كبرياً يف 
وزوجها،  فقدانها �صوتها  اإثر  �صنوات  الفنية  قبل تعر م�صريتها  الت�صعينيات 

للعودة اإىل ال�صاحة الفنية مع األبوم جديد.
الكانرتي،  اأعلى مبيعات من بني مغنيات مو�صيقى  اأعلنت توين �صاحبة  فقد 
عزمها اإ�صدار األبومها اخلام�ض بعنوان )ناو( يف 29 �صبتمرب القادم، وهو اأول 
اإ�صدار لها منذ �صنة 2002. وك�صفت املغنية املولودة يف كندا عن اأوىل الأغنيات 
باأ�صلوبها  ت�صبه  التي  غ��ود(  غت  تو  اأب���اوت  )ليفز  بعنوان  الأل��ب��وم  يف  املنفردة 
النمط املو�صيقي الذي ا�صتهرت به توين. وكتبت توين البالغة من العمر 51 
عاماً كلمات الأغنية بنف�صها بعد عملها يف اإ�صدارات �صابقة مع زوجها ال�صابق 

املنتج موت لنغ.
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كيف تتخل�س من اإدم�ن الك�فيني
يعترب الكافيني واملنهبات من اأكر امل�صروبات التى ل ي�صتغنى عنها البع�ض فى 
�صباح كل يوم، اعتقادنا منهم اأنها تعطيهم الن�صاط والقوة والذاكرة لأداء مهام 

اليوم، ولكن الإفراط فيها قد يعر�صك للخطر.
اأن  اأثبتت  الأبحاث  فبع�ض   ،everydayhealth موقع  ذك��ره  ما  وح�صب 
الإفراط فى تناول الكافيني يوؤدى اإىل التعر�ض ل�صطرابات النوم، ويوؤدى اإىل 

الأرق والقلق وال�صداع والع�صبية و�صرعة �صربات القلب.
وهناك خطوات لتقليل تناول الكافيني وهى:

من  التاأكد  اأول  املكونات  قراءة  يجب  اأطعمة  اأو  م�صروبات  اأى  تناول  قبل   :1
عدم احتوائها على الكافيني.

2: تقليل ا�صتهالك الكافيني تدريجيا، عن طريق و�صع خطة لتقليل تناوله 
اأن تقلهم تدريجيا كوبان ثم  اأك��واب من املمكن   3 فى اليوم ف��اإذا كنت تتناول 
ال�صداع  اأي�صا من  �صتتخل�ض  نهائيا، ومع هذا  تتخل�ض منه  واحد حتى  كوب 

والغثيان والرع�صة.
خطر  يقل  وبذلك  الكافيني،  على  حتتوى  التى  امل�صروبات  بتجفيف  قم   :3

الكافيني على اجل�صم ولكن حتتفظ مبذاقها.
ع�صري  اأو  الأخ�صر  ال�صاى  مثل  ب��اأخ��رى  الكافيني  م�صروبات  ا�صتبدل   :4

الفواكه.
من  كبري  كوب  من  فبدل  الكافيني،  فيه  تتناول  الذى  الكوب  حجم  قلل   :5
6: جتنب  القهوة اجعله فنجانا �صغريا حتى تتعود وتتخل�ض منه تدريجيا. 

ا�صتخدام الأدوية م�صكنة الأمل، حيث اإنها حتتوى على ن�صبة من الكافيني.

لع�ب القراد يع�لج اأخطر اأمرا�س القلب
ا�صتخدامه يف عالج نوع  القراد ميكن  اأن لعاب ح�صرات  اإىل  ل علماء  تو�صّ

خطري من اأمرا�ض القلب قد يف�صي اإىل املوت املفاجئ يف �صن مبكر.
وقال العلماء اإن هناك بروتينات يف لعاب القراد ذات فعالية يف منع حدوث 
التهاب بالقلب، وهو ما قد يوؤدي اإىل �صكتة قلبية، واأ�صار باحثون بجامعة 
واأ�صاف  اأدوي��ة جديدة،  ب�”منجم ذهب” لإنتاج  اأ�صبه  القراد  اإن  اأوك�صفورد 
الباحثون اأن ثمة اإمكانية ل�صتخدامها يف عالج اأمرا�ض اأخرى مثل ال�صكتة 

الدماغية والتهاب املفا�صل.
اأن ي�صتغرق  وحتى الآن، جرى البحث داخل املخترب، وبالتايل من املرجح 
القراد  ح�صرات  وتعد  ال���دواء،  ا�صتخدام  للب�صر  ميكن  حتى  �صنوات  الأم��ر 
خبرية يف لدغ الإن�صان واحليوان دون اإح�صا�ض ال�صحية بذلك، ويعني هذا 
اإن القراد ميكنها احل�صول على الغذاء من احليوان والإن�صان ملدة ترتاوح 

بني 8 اإىل 10 اأيام دون ال�صعور باأي اأمل اأو التهابات.
وقال العلماء يف دورية “التقارير العلمية” اإن ذلك يرجع اإىل وجود بروتني 
التهابات عن طريق حتييد مواد كيميائية  يف لعاب احل�صرة مينع حدوث 
“كيموكينات” يف اجل�صم امل�صيف، ويعد هذا مهما للمر�صى  ُيطلق عليها 
القلب، وهي حالة مر�صية تنطلق فيها  التهاب ع�صلة  الذين يعانون من 

الكيموكينات يف القلب وت�صبب حدوث التهاب يف الع�صلة.
وم��ن ال�صعب ر�صد ه��ذه احل��ال��ة، وق��د تت�صبب يف ح��دوث اع��ت��الل مزمن 
اإىل  املر�صى. ويحتاج بع�ض هوؤلء  القلب وق�صور وظائفه يف ثلث  بع�صلة 
اإجراء عملية زرع قلب، وا�صتطاع الباحثون حاليا حتديد بروتينات جديدة 
تاأثري كيموكينات خا�صة ت�صبب م�صكالت  اأنها متنع  القراد يبدو  يف لعاب 

يف القلب.

؟ �لتاريخ  يف  حكم  مدة  �أق�صر  • ماهي 
اق�صر مدة حكم يف التاريخ كانت حني نودي بلوي�ض التا�صع ع�صر ملكا 

على فرن�صا عام 1829 ثم تنازل عن احلكم بعد ذلك ربع �صاعة .
؟ �لربيد  مبتكر�صناديق  • من 

اول من ابتكر �صنادق الربيد هي فرن�صا وذلك عام 1653 عندما منح 
لوي�ض الرابع ع�صر رئي�ض ديوانه امتيازا لن�صاء �صناديق بريد تو�صع 

يف باري�ض مقابل اجر متفق عليه. 
؟ �جلليد  على  للتزلج  بطولة  �ول  �قيمت  • متى 

اقيمت اول بطولة للتزلج على اجلليد يف فرن�صا عام 1924 
؟ �ملك�صيك  يف  �لمرب�طورية  �نتهت  • متى 

اع��ل��ن��ت اجل��م��ه��وري��ة عام  ع��ن��دم��ا  املك�صيك  ان��ت��ه��ت الم���رباط���وري���ة يف 
1824

• هل تعلم اأن الفقيه احلنبلي زين الدين الآمدي هو اأول من �صنع احلروف البارزة. والآمدي يعترب من 
اأكابر فقهاء احلنابلة فقهاً و�صالحاً و�صدقاً ومهابة عارفاً بلغات كثرية منها الفار�صية والرتكية واملغولية 
َي يف �صغره. احرتف جتارة الكتب وجمع كثرياً منها. وكان كلما ا�صرتى كتاباً اأخذ ورقة  والرومية وقد َعممِ
وفتلها ف�صنفها حرفاً اأو اأكر من حروف الهجاء، لعدد ثمن الكتاب بعدد جمله. ثم يل�صقها على طرف جلد 
الكتاب ويجعل فوقها ورقة تثبتها فاإذا غاب عنه ثمنه م�ض احلروف الورقية فوقه. وعلى ذلك فاإن الآمدي 
يكون قد �صبق الفرن�صي لوي�ض برايل اإىل اخرتاعه طريقة الكتابة باحلروف النافرة بنحو 600 �صنة لأن 

برايل تو�صل اإىل اخرتاعه �صنة 1850 م.
فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�ض  بن  عبا�ض  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �صقط  ث��م  بعيدة  م�صافة  اجل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�ض  فك�صاه  ج�صمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�صاء.
• هل تعلم اأن اأول طيار عربي كان يف املهاجر الأمريكية هو جربائيل يافث اللبناين املولود يف بلدة �صهور 
عام  بالربازيل  باولو  �صان  اإىل  هاجر  ثم  ب��ريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الثانوية  درا�صته  تلقى  ال�صوير. 
1919 م. والتحق هناك مبدر�صة الطريان، ثم امتلك طائرة كان يقودها يف رحالته اجلوية. ا�صرتك عام 
1930 مع قائد اجلو الربازيلي يف اقتناء طائرتني وافتتح مدر�صة لتعليم الطريان، ثم كان اأحد موؤ�ص�صي 
الطريان  لنادي  رئي�صاً   1932 عام  وانتخب  الربازيل.  انحاء  للنقليات اجلوية يف خمتلف   Vasp �صركة 

الربازيلي.

الطائر النقار والثعبان
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فو�ئد �لفلفل �حلار 

يلعب الفلفل احلار دوراً هاماً يف عملية الق�صاء على الأمل، وذلك بف�صل 
بالإ�صافة  احل��ار،  الفلفل  عليها  يحتوي  التي  كاب�صات�صي�صني  تدعى  م��ادة 
اإىل ذلك فاإن الفلفل احلار يقدم الإن�صان ال�صعور بالن�صوة، وذلك يف حال 

تعاطي كميات كبرية منه.
ال�صعور  بني  مبا�صرة  عالقة  عن  الك�صف  من  م��وؤخ��راً  العلماء  متكن  وق��د 
بالأمل ون�صبة الوفيات، واأجروا جتربة على جمموعة من الفئران الربية 

التي فقدت م�صت�صعرات اأمل تدعى TRPV1 ملقارنتها مع فئران األيفة.
وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الفئران الربية التي ل متلك م�صت�صعرات الأمل 
)اأي اأنها ل ت�صعر بالأمل( تتمتع ب�صحة اأف�صل مقارنة مع تلك التي متلك 
م�صت�صعرات الأمل، وبعد الق�صاء على م�صت�صعرات الأمل �صارت الفئران اأقل 
اأف�صل مقارنة  املعمرة  الفئران  ال�صرطان وذاكرة  باأمرا�ض  مياًل لالإ�صابة 

مع الفئران الأخرى.

اأكد الدكتور اأحمد رزة، اأ�صتاذ اأمرا�ض القلب بطب 
الأزهر، اأن اأحد الأمرا�ض املهمة التى ت�صيب عددا 
ك��ب��ريا م��ن ال��ب�����ص��ر ه��ى ق�����ص��ور ال�����ص��ري��ان التاجى، 

وجلطات القلب.
وقال الدكتور اأحمد رزة: اإن جلطات القلب حتدث 
ب�صبب حدوث ت�صلب ال�صرايني، وارتفاع �صغط الدم، 
والإهمال فى عالجه وزيادة ن�صب الإ�صابة مبر�ض 
ال�صكر، �صواء فى الرجال، اأو الن�صاء، وزيادة الوزن، 
مع وجود عامل وراثى ل ميكن اإغفاله، مو�صحا اأن 
ت�صلب ال�صرايني يحدث نتيجة زيادة ن�صبة الدهون 
فى املاأكولت، وعدم الن�صاط البدنى فيحدث تر�صب 
القلب،  �صرايني  ج��دران  على  ال�صار  للكول�صرتول 

واملخ، والرقبة، وال�صرايني الطرفية.
واأ�صاف، اأنه للوقاية من جلطات القلب نن�صح بتناول 

الأمريكية  اجلمعية  وح�صب  ال�صحية،  ال��وج��ب��ات 
يتناول  اأن  ع��ل��ى لإن�����ص��ان  ي��ج��ب  ال��ق��ل��ب  لأم���را����ض 
والفاكهة  اخل�����ص��راوات،  م��ن  خمتلفة  اأ���ص��ن��اف   7
اأى  باألوانها املختلفة على مدار اليوم، مع ممار�صة 
نوع من اأنواع الريا�صة الب�صيطة، �صريطة اأن يكون 
بعيدا عن ح��رارة اجل��و، واأن يكون فى جو معتدل، 
ال�صم�ض،  غ��روب  بعد  اأو  الباكر  ال�صباح  ف��ى  ���ص��واء 
كما يف�صل عدم تناول الزيوت املهدرجة، مثل زيت 
الزيوت،  وا�صتخدام  ال�صناعى،  وال�صمن  النخيل، 
مر�صى  اأما  ال�صم�صم،  وزيت  الزيتون،  زيت  واأهمها 
اأدوي��ة فعالة  ا�صتعمال  املرتفع فال بد من  ال�صغط 
�صغط  ارت��ف��اع  اأن  مو�صحا  ال����دم،  �صغط  خلف�ض 
الدم يوؤدى اإىل حدوث ت�صققات فى جدران الأوعية 
على  ت�صاعد  ب��دوره��ا  وال��ت��ى  وال�����ص��راي��ني،  الدموية 

الأوعية  ج��دران  داخ��ل  ال�صار  الكول�صرتول  تر�صب 
واأك���د  ال�����ص��راي��ني.  ت�صلب  اىل  ف���ي���وؤدى  ال��دم��وي��ة، 
الدكتور اأحمد رزة اأن ارتفاع �صغط الدم يوؤدى اإىل 
ال�صكر  اأما مر�صى  الكلى،  بوظائف  اعتالل  حدوث 
فال بد من ا�صتخدام العالج املنا�صب �صواء اإن�صولني 
�صواء  ال�صرايني  �صحة  على  للمحافظة  اقرا�ض  اأو 
زي��ادة وزن اجل�صم  اأن  الطرفية، موؤكدا  اأو  املركزية 
له عالقة بق�صور ال�صرايني التاجية، فكلما زاد وزن 
اجل�صم كلما زادت فر�صة الإ�صابة بق�صور ال�صرايني 
اإنه  القلب، واملخ، واجل�صم، حيث  التاجية وجلطات 
ت�صاعد  هرمونات  تفرز  الدهنية  اخلاليا  اأن  وج��د 
على زيادة تخر الدم اأو القابلية لتكوين اجللطات، 
موؤكدا �صرورة اتباع حمية غذائية لتخفي�ض الوزن 

قدر امل�صتطاع.

القلب جلط�ت  من  بحم�يتك  كفيلة  يومي�  امللونة  والفواكه  اخل�سراوات  من  ح�س�س   7

�لنجمة �لأمريكية جوليان مور خالل م�صاركتها يف عر�ض �أزياء ل� )�صانيل( �صمن �أ�صبوع �ملو�صة -خريف و�صتاء  2017-2018  - يف باري�ض )� ف ب(

وتنتظر عودة  الم �صغارها  تعي�ض عائلة لطائر احلناء الحمر اجلميل ترعى  كانت  ال�صجار  على احدى 
وت��زداد فرحتها ولكن كان هناك ما يخيفها وهو  ال�صغرية اجلميلة  �صمل عائلتها  بالطعام فيجتمع  الب 
الطيور ويفرت�ض  اع�صا�ض  ليبحث عن  ال�صجار  وي��دور حول  يلف  املنطقة  تلك  يعي�ض يف  كان  ثعبان كبري 
منها ما ي�صاء ومل ي�صتطع احد ان يتغلب عليه لذلك كان اجلميع يخافه ومينحه طائرا من �صغار الطيور 
حتى يبتعد عنهم ولكن ذلك كان ي�صبب لهم احلزن والهم ويف احد اليام جاء طائر نقار اخل�صب و�صكن يف 
ال�صجرة وت�صادق وعائلة طائر احلناء لكنه مل�ض فيهم احلزن والهم ف�صاأل عما بهم وعرف ما يفعله الثعبان 
فاأخذ يفكر يف طريقة لنقاذ ال�صدقاء ومن حولهم من هذا الثعبان ال�صرير وبالفعل قرر ان يجعل اجلميع 
ايامه  الهامه واجتمع بهم واتفقوا معا على ان يت�صدوا للثعبان ويجعلوا  يت�صاركون يف حل تلك الق�صية 
هذه اخر عهده يف التعدي على حقوقهم.. يف �صباح اليوم الثاين جاء الثعبان ي�صتعر�ض ع�صالته وقوته 
يزحف على الر�ض تاركا اثاره عليها وكاأنها ت�صهد على وجوده ثم اقرتب من �صجرة طائر احلناء ونادي 
بانه جوعان وليلقوا له باأحد الطيور قبل ان ي�صعد اليهم فقالت له انثى طائر احلناء اذن ا�صعد لو كنت 
ت�صتطيع ذلك فهاج الثعبان وغ�صب وت�صلق ال�صجرة واخذ يزحف عليها وقد رفع راأ�صه واخذ ينظر اليهم 
يف احتقار وغ�صب وفجاأة انق�ض طائر نقار اخل�صب مبنقاره احلاد على راأ�ض الثعبان ونقره نقرة �صديدة يف 
احدى عينيه فاختل توازن الثعبان ووقع على الر�ض وهو يتلوى اأملا لكن نقار اخل�صب ا�صرع بالنق�صاء عليه 
مرة اخرى وهو وكل الطيور التي تاأذت منه قبل ذلك واخذوا ينقرونه ويو�صعونه نقرا يف ج�صده حتى همد 

وا�صبح عربة لكل من يفكر يف ان مي�صى يف طريق ال�صر.


