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فل�ضطني متنع الطالق يف رم�ضان

الرئي�س  م�شت�شار  فل�شطني  ق�شاة  قا�شي  الهبا�س،  حممود  اأ���ش��در 
لل�شوؤون الدينية والعالقات الإ�شالمية، تعميماً على املحاكم ال�شرعية 
يتم مبوجبه منع ت�شجيل حالت الطالق بجميع اأنواعه اإىل ما بعد 

انق�شاء �شهر رم�شان املبارك، اإل اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.
دائرة  تقارير  على  بالعتماد  ال�شرعيني  الق�شاة  الهبا�س،  وط��ال��ب 
الإر�شاد والإ�شالح الأ�شري لتبيان مدى �شرورة �شماع وت�شجيل حجة 

الطالق اإذا اقت�شت ال�شرورة.
واأو�شح اأن “هذا الإجراء جاء بناء على جتارب واجهت املحاكم خالل 
�شهر  من  يتخذ  البع�س  اأن  حيث  املا�شية،  الأع���وام  يف  ال�شيام  �شهر 
الآخر  والبع�س  موا�شفاتها  بكامل  يوؤديها  فري�شة  املبارك  رم�شان 
�شيما  ل  امل�شكالت،  لإث��ارة  �شبباً  والتدخني  الطعام  نق�س  من  يتخذ 
اأن طبيعة ال�شائم يف نهار رم�شان تكون يف حالة من عدم ال�شتقرار 

وبناء عليه تكون قراراته �شريعة وغري متزنة”.

ارتفاع متو�ضط عمر الإناث مب�ضر اإىل 73.3 �ضنة 
اأظ��ه��ر اجل��ه��از امل��رك��زي امل�����ش��ري للتعبئة ال��ع��ام��ة والإح�����ش��اء، اليوم 
2016 بلغ  املتوقع عند امليالد لالإناث خالل عام  اأن العمر  الأح��د، 

�شنة.  73.3
املوؤ�شرات  اأه��م  ليعلن  ل��ه،  بيان  يف  امل�شري،  الإح�شاء  جهاز  واأو���ش��ح 
اأجل  "من  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  وذل��ك  امل�شرية  للمراأة  ال�شحية 
الراهن  ال�شحي  الو�شع  ا�شتعرا�س  يتم  حيث  املراأة"  �شحة  تنمية 
للمراأة يف دول العامل املختلفة، وقد بداأ الحتفال بهذا اليوم مبنا�شبة 
اجتماع اأع�شاء ال�شبكة العاملية للمراأة من اأجل احلقوق الإجنابية يف 
28 مايو يوماً عاملياً  1987 وال��ذي مت فيه حتديد  كو�شتاريكا عام 
من اأجل تنمية �شحة املراأة، اأن معدل الوفيات بلغ 6 حالت لكل األف 
اإىل ارتفاع معدل وفيات الإناث من  2015، م�شرياً  من الإناث عام 
لكل األف من الإناث عام 2008 اإىل 6.0 لكل األف من الإناث   5.6

عام 2015.
اأمرا�س  ب�شبب  الإن���اث  وف��ي��ات  اأن ح��وايل ن�شف  اإىل  ال��ب��ي��ان،  واأ���ش��ار 
 48.6٪ بنحو  ن�شبة  اأع��ل��ى  لت�شجل   ،2015 ع��ام  ال����دوري  اجل��ه��از 
اأمرا�س  ب�شبب  الوفيات  ن�شبة  يليها   ،2010 ع��ام   40.7٪ مقابل 
عام  الإن��اث  وفيات  اإجمايل  من   8.7٪ بلغت  حيث  اله�شمي  اجلهاز 
2010، كما تالحظ ارتفاع ن�شبة وفيات  2015 مقابل ٪8.6 عام 
الإناث ب�شبب اأمرا�س اجلهاز التنف�شي ٪7.9 مقابل ٪5.7، وبلغت 
ن�شبة وفيات الإناث ب�شبب الأورام %6.1 يف كل من عامى 2010، 

.2015
وتابع بيان جهاز الإح�شاء امل�شري، اأنه كانت اأقل ن�شبة لوفيات الإناث 
ب�شبب احلمل وال��ولدة والنفا�س حيث بلغت ٪0.2 يف كل من عامي 
2010، 2015.. وبني اأن معدل وفيات الأمهات بلغ 49 �شيدة لكل 
مائة األف مولود حي عام 2015. واأ�شاف البيان، اأنه وفقاً لبيانات 
%0.3 من  ف��اإن   ،2015 ع��ام  وال�شتهالك  والإن��ف��اق  الدخل  م�شح 
الإناث مدخنات من اإجمايل املدخنني يف املجتمع حيث تبلغ الن�شبة 
يف  املدخنات  الإن���اث  ن�شبة  وبلغت   ،17.8% للمدخنني  الإجمالية 

احل�شر %0.4، �شعف ن�شبتهن يف الريف التي بلغت 0.2%.

كيف يتم الخرتاق عن طريق ترجمة الأفالم
ن�شرت �شركة "Check Point" لالأبحاث الأمنية، تقريرا ك�شف 
اأجهزة  على  املتعددة  الو�شائط  م�شغالت  ي�شرب  جديد  فريو�س  عن 
اخلبيثة  ال��رج��م��ات  ملفات  داخ��ل  الخ��ت��ف��اء  خ��الل  م��ن  الكمبيوتر، 

."Subtitles"
املواقع  الفريو�س اجلديد ي�شتهدف الرجمات على  اأن  التقرير  اأكد 
يقوم  عندما  وبالتايل  ك��ايف،  ب�شكل  نف�شها  حتمي  ل  والتي  ال�شغرية 
على  ت�شغيلها  ويبداأ  جهازه  اإىل  الرجمات  تلك  بتحميل  امل�شتخدم 

م�شغل امليديا لديه يفّعل الفريو�س نف�شه ذاتيا.
جهاز  على  ال�شيطرة  من  املخرق  يتمكن  هنا  اأن��ه  التقرير  واأو���ش��ح 

ال�شحية بالكامل، بح�شب موقع "TNW" التقني.
واأ�شاف التقرير اأن حوايل 200 مليون م�شتخدم ملختلف تطبيقات 
الفرة  خ��الل  ال��ع��امل  ح��ول  اأجهزتهم  اأ�شيبت  الفيديوهات  ت�شغيل 

املا�شية، وذلك ب�شبب حتميل ملفات الرجمة من مواقع م�شبوهة.
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اأ�ضباب ال�ضعال املتكرر لالأطفال الر�ضع
ن�شر موقع رومرب املخت�س بالأخبار الطبية موؤخراً درا�شة حديثة تو�شح 

الأ�شباب وراء ال�شعال املتكرر لالأطفال الر�شع.
واأو�شح املوقع اأن ال�شعال هو رد فعل للج�شم على تهيج الق�شبة الهوائية، 
واأحياناً نتيجة وجود اأو تراكم املخاط اأو وجود قطعة طعام عالقة، اإل اأن 

هناك م�شببات عدة لل�شعال.
اأوًل: الربد اأو النفلونزا: ي�شيب الربد اأو النفلونزا الأ�شخا�س، خ�شو�شاً 

يف ف�شل ال�شتاء عندما تزدهر فريو�شات الربد والنفلونزا.
ووفقاً للعلماء، ت�شبب تلك الفريو�شات ال�شعال اجلاف والذي ي�شاحبه عادة 

ان�شداد اأو �شيالن الأنف، والتهاب احللق، وحمى خفيفة.
اأن ال�شعال لي�س �شائعاً لدى الر�شع الذين تقل اأعمارهم  ولحظ العلماء 
عن 4 اأ�شهر، ولكنه ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�شابة مبر�س اخلناق اأو اللتهاب 

الرئوي.
ع��دوى فريو�شية،  اأو  برد  هيئة  على  يبداأ  ما  ع��ادة  اخلناق  اخلناق:  ثانياً: 
اأ���ش��واأ يف  ي�شبح  وال��ذي  ال�شوت  ع��ايل  نباحي  �شعال  اإىل  يتطور  قد  ولكنه 

الليل، وميكن اأن ي�شتمر من 3 اإىل 5 اأيام.
واأ�شار العلماء اإىل �شرورة ا�شت�شارة الطبيب فوراً اإذا ت�شبب اخلناق يف زيادة 

م�شكالت التنف�س لدى الطفل اأو اأ�شبح لونه اأزرق.
ثالثاً: التهاب الق�شيبات: يف البداية، ل ينبغي اخللط بني التهاب الق�شيبات 
والتهاب ال�شعب الهوائية. فالتهاب الق�شيبات هو فريو�س ي�شيب اجلهاز 

التنف�شي العلوي.
ووف��ق��اً لأك��ادمي��ي��ة الأمريكية لطب الأط��ف��ال )اي��ه اي��ه ب��ي ب��ي( ي��ب��داأ هذا 
اإ�شابة الطفل  اإىل  ي��وؤدي ذلك  اأن  ال��ربد، وميكن  اأعرا�س  اللتهاب بظهور 
ب�شعوبة اأو �شرعة يف التنف�س و�شماع �شوت �شفري عند التنف�س، �شعوبة يف 
البلع اأو الر�شاعة. وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل اجلفاف وزرقة حول ال�شفتني 

نتيجة عدم وجود الهواء.

الكومبيوتر يطيح ببطل 
العامل يف لعبة "غو"

خ�شر بطل العامل بلعبة "غو"، ال�شيني 
كي جي ثالث مباريات من اأ�شل ثالث، 
مع برنامج الكومبيوتر "األفا غو"، حيث 

جرت املباراة الثالثة بينهما، . 
�شاعات   3 ف��ر���ش��ة  منهما  ك��ل  واأع���ط���ي 
ال����ع����امل خ�شر  ب���ط���ل  ل��ل��ت��ف��ك��ري، ول���ك���ن 
غو"  "األفا  برنامج  مع  الثالثة  مباراته 
العاملية،  غ��وغ��ل  ���ش��رك��ة  اأن��ت��ج��ت��ه  ال����ذي 
واأ����ش���اع ف��ر���ش��ة ذه��ب��ي��ة ب��احل�����ش��ول على 
دولر، يف حال  امل��ل��ي��ون  ون�����ش��ف  م��ل��ي��ون 
العامل  ب���ط���ل  ����ش���ي،  وف�������ش���ل يل  ف�������وزه. 
على  ب��ال��ت��غ��ل��ب   ،2016 ع����ام  ب��ال��ل��ع��ب��ة 
الربنامج، وانتهت املباريات حينها بتفوق 
وظهرت   .)4-1( بنتيجة  غو"  "األفا 
�شنة،  اآلف   3 ح���وايل  قبل  اللعبة  ه��ذه 
رقعة  على  الالعبني،  من  اثنان  يوؤديها 
املربعات، كل لعب  مكونة من عدد من 
اأ�شود(،  اأو  اأبي�س   ( لون حجارته  يختار 
حماية  �شياج  لت�شكيل  لع��ب  ك��ل  ي�شعى 
بحجارته، باملقابل يحاول اإغالق منافذ 
ذلك  ويتم  اخل�شم،  حجارة  على  احلياة 
4 اأحجار على الزوايا الأربع  عند و�شع 

حلجر اخل�شم.

�ضر "الثالثي" 
الدائم الظهور وراء 
زعيم كوريا ال�ضمالية

ال�شر  ع��ن  ال��ن��ا���س  معظم  يت�شاءل 
الذين  ال���ث���الث���ة  ال�����رج�����ال  وراء 
ي��ظ��ه��رون دائ��م��ا يف ال�����ش��ور خلف 
ال�������ش���م���ال���ي���ة، كيم  ك����وري����ا  زع����ي����م 
ج��ون��غ اأون، خ��ا���ش��ة ب��ع��د الإع���الن 
وع�شكرية  �شاروخية  جت���ارب  ع��ن 

جديدة.
"ديلي  �شحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  ووف���ق 
ما  ك��ث��ريا  ف���اإن  ميل" الربيطانية 
ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  يحتفل 
ع��ق��ب جن����اح اخ���ت���ب���ار اأ���ش��ل��ح��ة اأو 
الثالثة  ال����رج����ال  م���ع  ����ش���واري���خ 

الظاهرين يف ال�شورة اأعاله.
يتعلق  الأم��ر  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
بيونغ  ري  ال�������ش���اب���ق  ب�����اجل�����رال 
املخ�شرم  ال�شواريخ  وعامل  ت�شول 
تطوير  ورئ��ي�����س  �شيك  ج��ون��غ  كيم 

الأ�شلحة جانغ ت�شانغ ها.
واثنان من هذا "الثالثي" يرافقان 
ال��زع��ي��م ك��ي��م ج��ون��غ اأون دائ��م��ا يف 

طائرته اخلا�شة "غو�شوك 1-".
وق����������ال ال���������ش����اب����ط ال���������ش����اب����ق يف 
اجل��ي�����س ال����ك����وري ال�������ش���م���ايل، اإن 
امل���رور عرب  "بدل م��ن  اإي���ل،  ت�شان 
ف��اإن كيم جونغ  ال��ب��ريوق��راط��ي��ني، 
التكنوقراط  ه�����وؤلء  ي��ب��ق��ي  اأون 
ب��ج��ان��ب��ه، ح��ت��ى ي��ك��ون ق�����ادرا على 

التوا�شل معهم يف اأي حلظة".
الكورية  ال��ق��ي��ادة  وذك���ر خ���رباء يف 
�شيك  ج���ون���غ  ك��ي��م  اأن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
اأ�شر  م����ن  ل��ي�����ش��ا  ت�����ش��ان��غ  وج����ان����غ 
كبار  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ن��خ��ب��ة، عك�س 
احلاكمة  الطبقة  يف  ال�شخ�شيات 

يف كوريا ال�شمالية.
اجلنوبية  كوريا  يف  م�شوؤول  وك��ان 
ع��ل��ى دراي�����ة ب��ه��ذا امل���و����ش���وع، تويف 
ك�شف   ،2011 ال���ع���ام  اأواخ������ر  يف 
جيال  اخ��ت��ار  اأون  ج��ون��غ  "كيم  اأن 
ليكونوا  الأ���ش��خ��ا���س  م��ن  ج��دي��دا 
م�شاعديه الرئي�شيني وف�شل عدم 

ال�شتعانة مب�شاعدي اأبيه".
فيه  يثق  �شخ�س  اأف�شل  اأن  واأب���رز 
الزعيم �شمن هذا الثالثي هو ري 
دائما  يظهر  ال���ذي  ت�����ش��ول،  بيونغ 

�شاحكا يف ال�شور.
اأون،  ال��زع��ي��م كيم ج��ون��غ  واأ���ش��رف 
اأ�شلحة  نظام  اختبار  على  ال�شبت، 
ج���دي���د م�����ش��اد ل��ل��ط��ائ��رات واأم����ر 
باإنتاجه ب�شكل �شخم ون�شره يف كل 

اأنحاء كوريا ال�شمالية.

حتدث الكاتب الأملاين اأوفه كنوب يف كتابه اجلديد "جنون التغذية" 

الدرا�سات  بها  تخدعنا  التي  الكربى  الت�سع  الأكاذيب  عن 

العلمية، مثل اأن امللح م�سر لل�سحة واأن الفواكه واخل�سار 

باأمرا�ض  الإ�سابة  ي�سبب  اللحوم  تناول  واأن  مفيدة 

امل��واد  ع��ن  ال�سائعة  الأف��ك��ار  بع�ض  هنالك  القلب. 

والوجبات الغذائية ل تخلو من الكذب اأو التهويل، 

�سحة  على  عامة  ب�سورة  يوؤثر  امللح  اأن  مثل 

جميعها  ت�سبب  اللحوم  واأن  وال��دم��اغ  القلب 

ال�سرطان. ومن يتناول طعامًا غري �سحي ميوت 

مبكرًا. ونقراأ هنا وهناك بع�ض الدرا�سات التي 

حتدثت عن اإثبات اأو نفي بع�ض هذه ال�سائعات.

جميع  على  تطبيقها  ميكن  ل  والن�شائح  ال��ع��ب��ارات  ه��ذه 
الب�شر، بل اإن بع�شها حتى تعطي املفعول امل�شاد، كما يذكر 
وي�شرح  التغذية".  "جنون  اجلديد  كتابه  يف  كنوب  اأوف��ه 
كنوب مل��اذا ل يجب علينا اخل��وف من الطعام وال��غ��ذاء يف 
الغذائية  الأك��اذي��ب  ل�شرح  الن�شائح  ه��ذه  ويقدم  حياتنا، 
"فوكو�س"  ن��ق��ل��ه��ا ع��ن��ه م��وق��ع  ال���ك���ربى يف ح��ي��ات��ن��ا، ك��م��ا 

الأملاين.
الفواكه واخل�شروات تقي اجل�شم من  اأطباق من  خم�شة 

ال�شرطان واأمرا�س القلب وتطيل العمر
اإىل  ت�شر  مل  احلديثة  الدرا�شات  اأن  كتابه  يف  كنوب  يذكر 
مثل  ودقيقة  معتمدة  درا�شات  اإن  بل  العبارة،  هذه  �شحة 
درا�شة املركز الأوروبي لالأبحاث امل�شتقبلية عن ال�شرطان 
ن�شف  نحو  فيها  ي�شرك  وال��ت��ي  "اإيبيك"،  وال��ت��غ��ذي��ة 
الفواكه  تناول  بني  عالقة  اأي��ة  توؤكد  مل  �شخ�س،  مليون 

واخل�شروات وبني مر�س ال�شرطان.

الفواكه واخل�سروات �سحية
اأن  اإذ  الب�شر،  جميع  على  تطبيقها  ميكن  ل  العبارة  ه��ذه 
بع�شهم ل ميكنه تناول اخل�شار وت�شبب له بع�س امل�شاكل 

ال�شحية.
 وبعد الإع��الن عن احلملة العاملية لتناول خم�س وجبات 
اأمرا�س  ن�شبة  ارتفعت  يومياً،  واخل�شروات  الفواكه  من 

املعدة والأمعاء بنحو 80 يف املائة.

تناول اللحوم يزيد من خماطر الإ�سابة باأمرا�ض 
القلب وال�سكتة القلبية

اإثبات  اختلف العلماء على �شحة هذه العبارة. ول يوجد 
والأحما�س  ال��ربوت��ي��ن��ات  اأن  م��زاع��م  ي��وؤك��د  وا���ش��ح  علمي 

الدهنية امل�شبعة املوجودة يف اللحوم ت�شبب هذه املخاطر.

الأغذية امل�شوية ت�شبب ال�شرطان
بالفعل،  �شارة  اللحوم  �شّي  عند  تتكون  التي  امل��واد  بع�س 
امل�شوية  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول  لكن  العلمية.  ال��درا���ش��ات  ح�شب 
ميكن  ل  مثاًل،  فقط  ال�شيف  يف  ال�شنة،  يف  م��رات  لب�شع 
الكاتب  ح�شب  بال�شرطان،  الإ�شابة  ن�شبة  بزيادة  ربطها 

كنوب.
النباتيون يتمتعون ب�سحة اأكرث ويعي�سون اأكرث من 

الذين يتناولون اللحوم
ذلك.  اأخ����رى  تنفي  فيما  ذل���ك،  تثبت  ال��درا���ش��ات  بع�س 
النا�س  باأن  مان�ش�شر  جامعة  من  درا�شة  مثاًل  فاأو�شحت 
ال���ذي���ن ي��ت��ن��اول��ون ال��ل��ح��وم وك����ل اأن������واع ال���غ���ذاء مقارنة 
ب��ال��ن��ب��ات��ي��ني ي��ع��ان��ون م���ن زي�����ادة ط��ف��ي��ف��ة ف��ق��ط يف معدل 
تلعب  ول  الدموية.  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة 
الإ�شابة  يف  ثانوياً  دوراً  بل  رئي�شياً  دوراً  التغذية  نوعية 
ب��ه��ذه الأم���را����س، فيما ق��ال��ت درا���ش��ة اأخ���رى م��ن جامعة 
ب�شحة  يتمتعون  اللحوم  متناويل  اإن  النم�شاوية  غرات�س 

ج�شمانية وعقلية اأف�شل من النباتيني.

النمط الغذائي اخل�سري، الذي يعتمد على تناول 
اخل�سروات فقط، هو الأف�سل ل�سحة الإن�سان

الغذائي  النمط  وم�شار  فوائد  ح��ول  الدرا�شات  اختلفت 
ات��ب��اع هذا  ف��امل��ن��اف��ع والآث�����ار ال�شحية ج���راء  اخل�����ش��ري. 
اأ�شحاب  يعاين  اإذ  ب�شهولة،  بها  الت�شكيك  ميكن  النمط 
النمط اخل�شري من خماطر فقدان بع�س املواد الغذائية 
والفيتامينات املهمة للج�شم، وخا�شة فيتامني "بي 12" 

الذي ي�شبب فقدانه اأ�شراراً للجهاز الع�شبي لالإن�شان.
ك��ن��وب يف كتابه اجلديد  اأوف���ه  ذل���ك، ذك��ر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
جنون التغذية اأن هذا النمط اخل�شري غري منا�شب بتاتاً 
لالأطفال واحلوامل وكبار ال�شن. ونوه اإىل اأن نحو 70 يف 

املائة من النباتيني و80 يف املائة من اخل�شريني يعودون 
اإىل تناول اللحوم واأنواع الأغذية الأخرى يوماً ما.

امل��ل��ح ي��زي��د م��ن خم��اط��ر الإ���ش��اب��ة ب��ارت��ف��اع ���ش��غ��ط الدم 
العلمية  ال��درا���ش��ات  تثبت  القلب مل  ب��اأم��را���س  والإ���ش��اب��ة 
املخت�شة ب�شغط الدم واأمرا�س القلب �شحة هذه العبارة. 
لكن الإثبات العلمي الوحيد يتحدث عن اأن تناول كميات 
يزيد  اأن  للج�شم، وميكنه  اأ���ش��راراً  ي�شبب  امللح  كبرية من 
م��ن خم��اط��ر الإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���س الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة. كما 
"نوي  العلمية  ال���دوري���ة  ن�����ش��رت يف  درا����ش���ات  ع���دة  ذك���رت 

اإنغالند جورنال اأوف ميديزين".

�سرب احلليب يق�سر العمر
التي  وال��درا���ش��ة  ال��ت��ح��ذي��ر.  ب��ه��ذا  الأخ���ذ علمياً  ل ميكن 
ولي�شت  مراقبة  درا���ش��ة  كانت  التحذير  ه��ذا  ع��ن  حتدثت 
درا�شة بحثية، وكذلك حال الكثري من الدرا�شات العلمية 

التي تن�شر يف الدوريات العلمية.
لأنها  خاطئة،  نتائج  تعطي  اأن  ميكن  "املراقبة"  درا���ش��ة 
الأح��ي��ان بع�س  ال��ع��وام��ل وت��اأخ��ذ بع�س  ت��در���س جميع  ل 
تظهر  ول��ذل��ك  ال�شدفة.  طريق  ع��ن  لدرا�شتها  ال��ع��وام��ل 

بع�س النتائج الغريبة ملثل هذه الدرا�شات.
مثال على ذلك عبارة "اللقلق ميكنه اأن يجلب الأطفال" 
الدرا�شة  جت��ري  عندما  وذل��ك  �شحيحة،  تكون  اأن  ميكن 
بحثاً وت�شجياًل لعدد ال��ولدات يف مدينة معينة وتبني يف 
بناية  �شطح  فوق  له  اأع�شا�شاً  بنى  اللقلق  اأن  الوقت  نف�س 

ت�شجيل الأطفال يف نف�س املدينة ويف نف�س الفرة.
ارتفاع موؤ�شر كتلة اجل�شم )اأي ارتفاع ن�شبة الدهون( يعني 
انخفا�س معدل عمر الإن�شان هناك بع�س الدرا�شات التي 
كتلة  موؤ�شر  ارت��ف��اع  واأن  مت��ام��اً،  ذل��ك  عك�س  ع��ن  حتدثت 

اجل�شم يعني انخفا�س ن�شبة الإ�شابة ببع�س الأمرا�س.

يف ق�ضر البندورة.. مادة 
تقيك من اأخطر الأمرا�ض

ق�شر البندورة، كما ق�شر التفاح، مليء بالفوائد 
من  الكثري  م��ن  وي��ق��ي  للج�شم،  والفيتامينات 
اأخ��ط��ار الأمرا�س  الأم���را����س وي��ج��ن��ب اجل�����ش��م 
القلبية؛ كل ذلك بف�شل مادة عجيبة حتتويها 

الق�شرة.
البندورة  اإع��ط��اء  على  الليكوبني  م��ادة  تعمل  ل 
من  بالكثري  تزودها  بل  فح�شب،  الأحمر  اللون 
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  اجل�شم  وتعطي  الفيتامينات 
الفوائد ال�شحية. ومن ياأكل البندورة من دون 
الق�شر يخ�شر هذه الفيتامينات املهمة، كما ذكر 

امل�شتهلك. مركز "ايد" ملعلومات 
وتنتمي الليكوبني اإىل عائلة الكاروتني، وتعمل 
اجل�شم،  خ���الي���ا  وحت���م���ي  ل��ل��ت��اأك�����ش��د  ك��م�����ش��اد 
بالإ�شافة اإىل م�شاهمتها يف عالج الكولي�شرول 
ن�شبة  لليكوبني خف�س  LDL. وميكن  ال�شيء 
الوقاية  يف  ت�شاهم  كما  ال��دم،  يف  الكولي�شرول 

من �شرطان الربو�شتات.

اأي�شاً يف  الليكوبني م��وج��ودة  ف��اإن م��ادة  ك��ذل��ك، 
ال��ب��ط��ي��خ وال��ف��اك��ه��ة واخل�����ش��ار احل���م���راء، مثل 
البندورة  لكن  الأحمر.  والفلفل  الأحمر  اجلزر 

هي الفاكهة الأغنى بهذه املادة.

ت�ضع اأكاذيب عن التغذية 
تخدع الكثري من النا�ض
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة جمل�ض اأبوظبي للتعليم

مدر�ضة ليوا الدولية حتتفل بتخريج كوكبة من اأبنائها بح�ضور اأولياء الأمور

اأولياء الأمور يحتفلون باأبنائهم بتقدمي الزهور واأخذ ال�ضور التذكارية

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري  �شامل  �شهد حممد 
ونورة  للتعليم  اأب��و ظبي  اخل��دم��ات مب��دار���س جمل�س 
ال��ر���ش��ي��دي م��دي��ر ت��ط��وي��ر ب��رام��ج امل���دار����س اخلا�شة 
مبكتب العني التعليمي حفل تخريج الدفعة ال�شابعة 
ليوا  مب��در���ش��ة  ع�شر  ال��ث��اين  ال�����ش��ف  طلبة  م��ن  ع�شر 
روتانا  بفندق  الحتفالت  بقاعة  اأقيم  ال��ذي  الدولية 
كانوا  الذين  اأم��ور اخلريجني  اأولياء  العني- بح�شور 
لهم ن�شيب من التكرمي اإىل جانب اأبنائهم عرفانا من 
اإدارة املدر�شة لدورهم يف اإجناح العملية التعليمية من 

خالل رعاية اأبنائهم ومتابعة درا�شتهم.
 ، متزايدا  اإق��ب��ال  �شهدت  التي  الحتفالية  ب��داي��ة  ويف 
األقى رئي�س جمل�س اإدارة املدر�شة علي �شعيد بن حرمل 
التهنئة جلميع اخلريجني  فيها  كلمة قدم  الظاهري 
الهيئتني  واأع�������ش���اء  اأم���وره���م  واأول����ي����اء  واخل���ري���ج���ات 
الإدارية والتدري�شية وقال اأن الدفعة التي ت�شم ت�شعة 
يف  ف��ارق��ة  عالمة  �شكلوا  وخريجة  خريجا  وخم�شون 
اأخ��ذت بها دولة الإمارات  بيئة الإب��داع والبتكار التي 
برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  "حفظه اهلل"  و�شاحب  الدولة  رئي�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  دب��ي، و�شاحب  ، حاكم  ال��وزراء  جمل�س 
اأب��و ظبي نائب  ، ويل عهد  اآل نهيان  زاي��د  حممد بن 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س اأبو ظبي 
للتعليم موؤكدا على اأن دولة الإمارات ا�شتطاعت وعلى 
والبتكار  ل��الإب��داع  املالئم  املناخ  توفري  �شنوات  م��دى 
بذل  على  ال��ق��ائ��م  التميز  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ليوا  مدر�شة  لت�شع  العاملية  املعايري  ومواكبة  اجلهد 

يف  بالتميز  املرتبطة  الوطنية  ال��روؤي��ة  ه��ذه  الدولية 
�شدارة ا�شراتيجيتها التعليمية واملجتمعية .

املدر�شة  بها  اأخ���ذت  التي  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا 
مكنتها من جت�شيد معامل الريادة يف بناء ال�شخ�شية 
واملنفتحة  الأ�شيلة  العربية  بقيمها  املعتزة  الطالبية 
ع��ل��ى م��ا ي�����ش��ه��ده ال��ع�����ش��ر م��ن ت��ق��دم علمي يف جميع 

املجالت .
يتم  ال��ت��ي  ال��دف��ع��ة  اأن  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال   
الح��ت��ف��ال ب��ه��ا جّت�����ش��د ���ش��ن��وات  م��ن ال��ع��م��ل ال����دوؤوب 
والروؤية ال�شت�شراقية مل�شتقبل تعليم يواكب حتديات 
تنطلق  اأن  امل���در����ش���ة  اخ���ت���ارت  ح��ي��ث  امل��ع��رف��ة  ع�����ش��ر 
التميز  ليكون  الآخ����رون  انتهى  حيث  م��ن  م�شريتها 

�شاحب  توجيهات  مع  بالتزامن  لها  عنوانا  والبتكار 
ال�شمو  رئي�س الدولة يف اأن يكون عام 2017 هو عام 

اخلري.
ال�شراتيجيني  ال�شركاء  واأ�شاد علي بن حرمل بدور 
ين�شى  ومل  للتعليم  ظبي  اأب���و  جمل�س  مقدمتهم  يف 
الهيئتني  واأع�����ش��اء  الأم���ور  اأول��ي��اء  ي��وؤك��د على دور  اأن 

الإدارية والتدري�شية.
�شريين جربان  ال��دك��ت��ورة  املدر�شة  م��دي��رة  األ��ق��ت  كما 
ابراهيم  الطالب  قدمها  التي  الحتفالية  ف��ى  كلمة 
اأن  اأك��دت فيها على   - والطالبة دميا و�شفي  املفلحي 
املدر�شة وعلى مدى خم�شة وع�شرون عاما ميثلون ربع 
ا�شتطاعت اجلمع وامل��زج بني اجلهد  الزمان  قرن من 

واللتزام والت�شجيع  م�شرية اإىل اأن هذا املزيج �شاهم 
بهم  نحتفل  الذين  واخلريجات  اخلريجني  اإع��داد  يف 
اليوم ، م�شيدة يف هذا الإطار بالدور الهام الذي قام به 
اإ�شافة اإىل الهيئة  اأولياء الأم��ور من الآب��اء والأ مهات 
مكن  التناغم  ه��ذا  اأن  وق��ال��ت  والإداري�����ة  التدري�شية 
املرتبطة  الوطنية  امل��ب��ادرات  يف  امل�شاركة  من  املدر�شة 
ينظمها  التي  الوطنية  الهوية  واأن�شطة  اخل��ري  بعام 
القراءة  حت��دي  م�شابقات  وكذلك  الوطني  الأر�شيف 
ال��ع��رب��ي وم���ب���ادرة م��ائ��ة ي���وم م��ن الي��ج��اب��ي��ة وحملة 
وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  م�شتقبلك(  ت�شنع  )ن��زاه��ت��ك 
الهالل  ينظمها  التي  اخلريية  واحل��م��الت  الداخلية 

الأحمر الإماراتي.
وقد قدمت الدكتورة �شريين ، التهنئة جلميع طالب 
نتائج متميزة يف كل  ملا حققوه من  املدر�شة  وطالبات 
التعليمية وج��ائ��زة عون  ب��ن ح��رم��ل  م��ن ج��ائ��زة علي 
نفكر وموؤمتر  وبالعلوم  الوطني  الأر�شيف  وم�شابقات 
املدار�س  م��ب��ادرة  واأن�شطة  للبرول  ال��دويل  ظبي  اأب��و 
املعلومات  تكنولوجيا  م��اراث��ون  وم�شابقة  امل�شتدامة 

بجامعة الإمارات وغريها من امل�شابقات .
وقالت الدكتورة �شريين اأن املدر�شة جنحت يف اإ�شافة 
قيمة نوعية عندما متكنت من اإر�شاد دفعة اخلريجني 
التي و�شفتها باملتميزة ملجابهة التحديات التي متكنهم 

من موا�شلة م�شريتهم بنجاح.
هذا وقد قام حممد �شامل الظاهري ونورة الر�شيدي 
���ش��ري��ن بتكرمي  ب��ن ح��رم��ل وال��دك��ت��ورة  وع��ل��ي �شعيد 
وخم�شون  ت�شعة  وع��دده��م  واخل��ري��ج��ات  اخل��ري��ج��ني 
م��ن��ه��م ت�����ش��ع��ة وع�����ش��رون خ��ري��ج��ا وث���الث���ون خريجة 
بت�شليمهم �شهادات التخرج اإ�شافة اإىل تقدمي الدروع 
والتميز  النجاح  ب��دوره��م يف  الأم���ور عرفانا   لأول��ي��اء 

الذي حققه الأبناء.

•• العني-الفجر

اأب��ن��ائ��ه��م فرحتهم بالتخرج  اأول��ي��اء الأم����ور م��ن الآب����اء والأم���ه���ات  ���ش��ارك 
بتقدمي الزهور والتقاط ال�شور التذكارية املعربة حيث اأكد اأولياء الأمور 
على اأنهم ينتظرون هذه املنا�شبة منذ التحاق اأبنائهم باملراحل الدرا�شية 

الأوىل ليبداأوا مرحلة جديدة ا�شتعدادا للدرا�شة اجلامعية.

درع املدر�ضة للظاهري 
ونورة الر�ضيدي

•• العني-الفجر

اإدارة املدر�شة والدكتورة �شريين  قام علي �شعيد بن حرمل رئي�س جمل�س 
جربان مديرة املدر�شة بتقدمي درع املدر�شة لكل من حممد �شامل الظاهري 
ونورة الر�شيدي و�شط حفاوة احل�شور . وتقديرا لدورهما يف اإثراء العملية 

التعليمية التي ين�شدها جمل�س اأبو ظبي للتعليم.

تورتة التخرج وفرحة الأبناء
•• العني-الفجر

حتلق اخلريجون واخلريجات حول تورتة التخرج التي توؤكد فرحتهم بهذه 
التنفيذي  املدير  الظاهري  �شامل  حممد  الفرحة  هذه  لي�شاركهم  املنا�شبة 
لقطاع اخلدمات مبدار�س جمل�س اأبو ظبي للتعليم ونورة الر�شيدي مدير 
اأولياء  اإىل جانب  التعليمي  املدار�س اخلا�شة مبكتب العني  تطوير برامج 

الأمور الذين حر�شوا على اأمن يكون لهم دور يف هذه الحتفالية.



ولأننا دخلنا يف اجواء ال�شهر الكرمي، نقدم لِك اأهم الن�شائح 
وزنك  زي���ادة  لتجنب  اإتباعها  عليِك  يجب  التى  واخل��ط��وات 
خالل هذا ال�شهر ولتح�شلى على ج�شم ر�شيق وقوام مثاىل 

اأخريا.

اإوزنى نف�سك يوميا
معرفة وزنك يوميا يكون املفتاح الأهم خل�شارة وزنك، فقد 
اأكد خرباء ال�شحة اأن من توزن نف�شها يومياً و مت�شى على 
فى  كيلو   5 ح��واىل  تفقد  اأن  ت�شتطيع  �شحى  غ��ذائ��ى  نظام 
�شهر ون�شف، على عك�س الالئى يوزنننف�شهن مرة كل اإ�شبوع. 
يومى،  ب�شكل  وزن��ك  وتابعِت  ر�شدت  كلما  اأن��ِك  هنا  والفكرة 
تفعلينها  التى  الأخ��ط��اء  ا�شتدراك  هلى  نف�شك  �شت�شاعدي 
ب�شكل اأ�شرع ومن ثم ت�شتطيعني ت�شحيح تلك الأخطاء قبل 
على  ذل��ك  �شي�شجعك  وزن��ك  فقدان  لحظِت  وكلما  زيادتها، 

الإ�شتمرار، اإوزنى وزنك �شباحاً قبل الإفطار.

�سعى وقتًا معينا مل�ساهدة التليفزيون يوميًا
التليفزيون، لن  مل�شاهدة  يومياً  معيناً  وقتاً  لنف�شك  حددى 
اجللو�س امامه اأكرث من �شاعتني فى اليوم يوؤدى اىل زيادة 
كبرية وملحوظة فى الوزن، لأنه يقلل من حركتك ون�شاطك، 
ومن ثم يقلل من ن�شبة حرق ج�شمك للدهون بداخله، كما 
من  لأك���رث  التليفزبون  م�شاهدة  اأن  التغذية  اأط��ب��اء  اأث��ب��ت 
�شاعتني يوؤدى اأي�شا اىل زيادة ال�شعرات احلرارية فى ج�شمك 
ويجعلك  ال�شهية  ف��ت��ح  ف��ى  ي�شاعد  اإن���ه  ك��م��ا   ،7% بن�شبة 
من  قللى  لهذا  امل�شاهدة،  اأثناء  الطعام  تناول  فى  تفرطني 
الإ�شتعانة بجهاز  اأي�شاً  امل�شاهدة يومياً، كما ميكنك  �شاعات 
للتلفزيون  م�شاهدتك  اأث��ن��اء  وا�شتخدامه  الريا�شى  امل�شى 
لالإ�شتفادة من الوقت، ميكنك حتديد هذين ال�شاعتني بعد 

الإفطار يومياً عند م�شاهدة م�شل�شلك املف�شل.

اإ�ستعينى باأ�سدقائك!
فقدان وزنك يحتاجدعماً نف�شياً ومعنوياً اأول من املحيطني 
باأ�شدقائك  واأ�شتعينى  اأهلك  من  امل�شاحة  اأطلبى  لهذا  ب��ِك، 
�شهر  خالل  تتبعينه  الذى  ال�شحى  النظام  على  لت�شجيعك 
النادى  اىل  م��ع��ِك  ب��ال��ذه��اب  ت�شجيعك  ميكنهم  رم�����ش��ان، 
ال�شحى اأو عند الإت�����ش��ال ب��ِك وال�����ش��وؤال ع��ن اأح��وال��ك وعن 
اإ�شتمراريتك فى النظام الذى تتبعينه، خا�شة عندما حتكى 
ل��ه��م ع��ن اإجن���ازات���ك وجن��اح��ك م��ع لإب����داء اإع��ج��اب��ه��م بهذه 
من  ويقوى  ال�شتمرار  على  �شي�شجعك  ذلك  كل  الإجن���ازات 

ارادتك.

تناوىل الألياف مع كل وجبة
ل�شك اأن الألياف من اأهم العوامل التى ت�شاعدك على فقد 
وزنك حيث ت�شاعدك على ال�شعور بالإمتالء، كما انها ت�شاعد 
فى اإفراز الهرمونات امل�شوؤولة عن ال�شعور بال�شبع، هذا ف�شال 
ومتكامل،  �شحى  غذائى  نظام  اأى  فى  وج��وده��ا  اأهمية  عن 
الأل��ي��اف فى كل وجباتك، حيث  بوجود  الأط��ب��اء  فين�شحك 
مرات  خم�س  من  اأق��ل  الأل��ي��اف  يتناولن  اللواتى  الن�شاء  اأن 
فى اليوم اأكرث عر�شة لل�شمنة عن اللواتى يتناولن الألياف 

بكميات كبرية خالل اليوم، لهذا ميكنك التغلب على م�شكلة 
ال�شيام والأح�شا�س باجلوع بتزويد كمية الألياف فى وجبة 
والطماطم  تناول اخل�شراوات كاخليار  ال�شحور عن طريق 
اإدخ��ال��ه��ا ف��ى وجبة  واخل�����س واجل���زر وال��ف��ج��ل، كما ميكنك 
والعد�س،  اللوبيا  البقوليات مثل  بع�س  تناول  الإفطار عند 
بالتفاح  الرم�شانية  احللويات  عن  الإ�شتعا�شة  ميكنك  كما 
والربتقال لتجنب كرثة ال�شكريات و�شمان كمية األياف اأكرث 

تدخل �شمن نظامك الغذائى.

حتركى كثريًا
فكما يقال "احلركة بركة" ين�شحك الخ�شائيون بالتحرك 
يوميا ما ل يقل عن 5000 خطوة عند ذهابك اىل العمل اأو 
عند تاأدية املهام املنزلية اليومية، اأو عند التحرك والذهاب 
الوقت  فر�شة  انتهزى  وغ��ريه��ا،  البيت  اإح��ت��ي��اج��ات  ل�شراء 
بعد وج��ب��ة الإف��ط��ار ف��ى رم�����ش��ان واإجت��ه��ى اىل اخل���روج مع 
على  �شاعة  ن�شف  مل��دة  امل�شى  ريا�شة  مار�شى  اأو  �شديقاتك 
الأرداف  وف��ى  اجل�شم  فى  الدهون  ن�شبة  تقلل  والتى  الأق��ل 
خا�شة،واأن للحركة فوائد �شحية عديدة منها �شبط �شغط 
�شكر  م�شتويات  وحت�شني  الكولي�شرول  ن�شبة  وزي���ادة  ال��دم 

الدم.

النوم جيدًا
 8 –  6 م��ال يقل عن  اليومية  �شاعات نومك  حافظى على 
�شاعات متوا�شلة يومياً، لأن قلة النوم ت�شبب فى عدم التحكم 

وقت  ال�شديد  باجلوع  ت�شعرى  وبالتاىل  ال�شبع،  بهرمونات 
ال�شيام، لهذا فقد تفرطني فى الطعام وقت وجبة الإفطار، 
النوم اجليدة مثل زي��ادة قدرة اجل�شم على  هذا غري فوائد 
وتقوية  �شليم،  ب�شكل  اجل�شم  وظائف  وعمل  ال��ده��ون  ح��رق 
بعد  نن�شحك  لهذا  الذهنى.  ال�شفاء  وزي���ادة  املناعة  جهاز 
النوم ما ل يقل عن  ال�شحور، بل ح��اوىل  ال�شهر حتى وق��ت 
بعد  امل�شتمر  نومك  اأكملى  ث��م  ال�شحور،  قبل  �شاعات  اأرب���ع 

تناول الوجبة و�شرب املاء.

�سرب املاء
ل �شك اأن اجل�شم يحتاج اىل حواىل 8 اأكواب من املاء يومياً، 
فهذا املعدل يعمل على فقد -3 4 كيلو من الوزن العام خالل 
�شهرين، لهذا عليك بكرثة ب�شرب املاء بكرثة، وتعوي�س فرة 
ب�شكل  امل��اء  ب�شرب  ال�شيام، وذل��ك  امل��اء خالل  انقطاعك عن 
تدريجى من بعد الإفطار وحتى وقت ال�شحور، ول حتاوىل 
لأن اجل�شم ل  ال�شحور،  قبل  واح��دة  م��رة  بكرثة  امل��اء  �شرب 
يحتفظ باملاء بداخله بل ياأخذ منه ما يرغب فيه ويتخل�س 
من الباقى، كما ين�شحك الخ�شائيون ب�شرب املاء قبل تناول 
بن�شف  الرم�شانية  احللويات  تناول  قبل  وخا�شة  الوجبات 
�شاعة، كما اأثبتت اإحدى الدرا�شات اأن تناول كوبني من املاء 
البارد يعمل على زيادة معدل احلرق كما ي�شتمر تاأثريه ملدة 

دقيقة.  90

قللى من ن�سبة ال�سكريات

حاوىل تقليل ن�شبة ال�شكريات التى تتناولينها يومياً، 
وخا�شة عند تناولك احللويات الرم�شانية 

كالقطايف والكنافة وال�شمبو�شك احللو 
تناولك  لن  وغ���ريه���ا،  وال��ب�����ش��ب��و���ش��ة 

ي�شبب  ال�شكريات  من  كبرية  لن�شبة 
زيادة فى معدل �شكر الدم ومن ثم 

الإن�شولني  باإفراز  اجل�شم  يقوم 
لتقليل ن�شبة ال�شكر والذى يتم 
ب��ع��د ذل���ك اىل دهون،  حت��وي��ل��ه 
لهذا ت�شعرة باجلوع اأ�شرع بعد 
تناولك وجبة من ال�شكريات. 
وللتغلب على امل�شكلة ولنيل 
الر�شا النف�شى حاوىل تذوق 

قطعة �شغرية واحدة من 
الرم�شانية  احللويات 

مب���ع���دل ي����وم وي����وم، 
اليوم  ت��ن��اوىل  اأى 

ت����ت����ن����اوىل  ول 
غداً.

�شحة وتغذية
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تعترب من اأهم الفواكه املجففة يف �سهر رم�سان

طعامك يف  تختارينها  جتعلك  لـ»القرا�ضيا«  �ضحية  فوائد   6

على  يوؤثر  �سلبى  اأم��ر  جمرد  ال�سمنة  اأن  الن�ساء  من  الكثري  يعترب 
املنظر العام للج�سم ويجعل ال�سكل غري مقبول، اإل اأن القليل منهن 
هن فقط من يدركن حقيقة خطورة ال�سمنة وتوابعها، واإنها مر�ض 
يلزم العالج. لهذا يجب اأن نعرف اأن الإفراط فى الطعام لي�ض هو 
ال�سبب الوحيد املوؤدى اىل ال�سمنة، بل هناك اأ�سباب عديدة اأخرى 
توؤدى اليها، مثل عدم ممار�سة الريا�سة وال�سغوط النف�سية والتوتر 

وغريها، لهذا يجب الإبتعاد عنها قدر الإمكان.

اليامي�ض  اأن��واع  مبختلف  عامرة  املائدة  تكون  رم�سان  �سهر  يف 
واملك�سرات، اإل اأن القرا�سيا تعترب من اأهم الفواكه املجففة التي 
امل�سم�ض  اإليها  ي�ساف  رم�سان،  �سهر  يف  �سرائها  علي  النا�ض  يقبل 
املجفف، التني والزبيب والتمر والك�سم�ض، وفقا لدرا�سات علمية 
حديثة، اإذ وجد العلماء اأن للقرا�سيا )الربقوق املجفف( فوائد 
�سحية عديدة قد يغفل عنها البع�ض، لكنها حقا مده�سة جتعلك 

تقبلني عليها، اإليِك اأهم هذه الفوائد:

متتعي بج�سم ر�سيق وقوام مثاىل 

ن�ضائح وخطوات عليِك اإتباعها لتقليل وزنك خالل �ضهر رم�ضان

اأول: حماربة ال�سيخوخة
لأن القرا�شيا ُتعد م�شدرا جيدا لفيتامني 
الدرا�شات  اأثبتت  فقد  كاروتني،  والبيتا  ك 
على  ت�شاعد  الكاروتينات،  ت��ن��اول  زي���ادة  اأن 
كاروتني  البيتا  اأن  كما  بال�شعادة.  ال�شعور 
للخاليا  الناجتة  الأ���ش��رار  وي�شلح  يحمي 
اأن  ميكن  اأنها  يعني  وه��ذا  الأك�شدة،  ب�شبب 
اأثار ال�شيخوخة.  ت�شاعد على جتنب ظهور 
مع  جنب  اإىل  جنبا  )ك(  فيتامني  ويعمل 
البيتا كاروتني ملحاربة عالمات ال�شيخوخة 
وت��ق��دم ال��ع��م��ر، ع��ن ط��ري��ق امل�����ش��اع��دة على 
الدورة  و حت�شني  العظام  فقدان  احلد من 

الدموية.

ثانيا: خف�ض ن�سبة الكول�سرتول:
ال��ق��را���ش��ي��ا ع��ل��ى الأل���ي���اف القابلة  حت��ت��وي 
ن�شبة  خف�س  على  ت�شاعد  وه��ي  ل��ل��ذوب��ان، 
ال��ك��ول�����ش��رول ع��ن ط��ري��ق م��ن��ع امت�شا�س 
الدهون الزائدة يف اجل�شم، ومن ثم طردها 
و اإخ��راج��ه��ا م��ن اجل�شم. وم��ن خ��الل تلك 
يف  الكول�شرول  الكبد  ي�شتخدم  العملية 
ال��ت��ي مت  امل���واد  امل��زي��د م��ن  اجل�شم، لي�شنع 
الكمية  خف�س  يتم  وبالتايل  امت�شا�شها، 

املوجودة يف اجل�شم.

ثالثا: احلفاظ على وزن اجل�سم:
الأل����ي����اف ال��ق��اب��ل��ة ل���ل���ذوب���ان امل����وج����ودة يف 
بالمتالء  ال�شعور  على  ت�شاعد  القرا�شيا، 

بعد كل وجبة، مما مينع الإفراط يف تناول 
الطعام، ومن ثم متنع زيادة الوزن.

الأمرا�ض  بع�ض  من  الوقاية  رابعا: 
مثل ال�سرطان:

م�شتويات  ع��ل��ى  حت���ت���وي  ال��ق��را���ش��ي��ا  لأن 
يطلق  التي  النباتية  املغذيات  من  مرتفعة 
النباتية  امل��غ��ذي��ات  ت��ل��ك  ف��ي��ن��ولت،  عليها 
على  الدرا�شات  اأحدث  بح�شب  ت�شاعد  التي 
حتدث  عندما  خا�شة  اخل��الي��ا،  تلف  منع 
اأك�����ش��دة ج��زي��ئ��ات ال��ده��ون يف اجل�����ش��م، لذا 
كثري  م��ن  الوقاية  يف  تفيد  القرا�شيا  ف��اإن 

املزمنة،  الأمرا�س  مثل من 
اأم�������را��������س ال���ق���ل���ب، 
ومبا  وال�������ش���رط���ان، 
خاليا  ج���م���ي���ع  اأن 
وبالأخ�س  ج�شمنا، 

اأدمغتنا،  خ���الي���ا 
م���������ش����ن����وع����ة 

من  اأ�شا�شا 

الدهون، 
تلك  ف�����������اإن  ل���������ذا 

امل��غ��ذي��ات امل���وج���ودة يف 
جدا  املهم  م��ن  القرا�شيا 

�شمن  م�����وج�����ودة  ت���ك���ون  اأن 
نظامنا الغذائي ملحاربة الأك�شدة 

واجلذور احلرة.

خام�سا: الوقاية من مر�ض ال�سكري:
حت��ت��وي ال��ق��را���ش��ي��ا ع��ل��ى كمية ك��ب��رية من 
الألياف القابلة للذوبان، والتي ت�شاعد على 
اأن  كما  ال���دم.  يف  ال�شكر  م�شتوى  ا�شتقرار 
معدل  من  تبطئ  للذوبان  القابلة  الألياف 
خ���روج الأك����ل م��ن امل���ع���دة، ون��ت��ي��ج��ة لذلك، 
ال��دم، كما تزيد  ال�شكر يف  توؤخر امت�شا�س 
م��ن ح�شا�شية  ل��ل��ذوب��ان  ال��ق��اب��ل��ة  الأل���ي���اف 

فاإنها  وب��ال��ت��ايل  لالأن�شولني،  اجل�شم 
غ����������ذاء ن���اف���ع 

يقي من مر�س ال�شكري.

�ساد�سا: القرا�سيا لتقوية العظام:
املغذيات  ع���ل���ى  حت���ت���وي  ال���ق���را����ش���ي���ا  لأن 
البيتاكاروتني،  الفينولت،  مثل  الطبيعية 
م�شدرا  وُتعترب  والفينوك،  والفالفونويد، 
املواد الطبيعية، مما يعمل على  غنيا بهذه 
مع  العظام  به�شا�شة  الإ�شابة  من  الوقاية 
ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ر، وت��ق��وي��ة ال��ع��ظ��ام وزيادة 
مثاليا  غ��ذاءا  اعتبارها  ميكن  كثافتها.كما 

لكبار ال�شن.
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العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
لدارة  ال�ش�����ادة/جنى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1722780:ال�شركات ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ظاهر مطر عبداهلل حممد املهريي ٪51  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان فالح حمد حممد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي النيل لنقل 

CN 1155946:الركاب باحلافالت املوؤجره  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يو�شف جابر حممد احلمادي ٪100  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي ح�شن با�شليب

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
النيل  ال�ش�����ادة/وادي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1246970:للنقليات العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يو�شف جابر حممد احلمادي ٪100  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي ح�شن با�شليب

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البوابة 

CN 1036406:الذهبية لاللكرونيات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالت 
CN 1016182-6:الكربى ذ.م.م - فرع 6 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالت 
CN 1016182-8:الكربى ذ.م.م - فرع 8 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالت 
CN 1016182-9:الكربى ذ.م.م - فرع 9 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالت 

�شام�شونايت الكربى ذ.م.م - فرع 11 
رخ�شة رقم:CN 1016182-11 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جراند 
هوم )فرع من املحالت الكربى �س.ذ.م.م( فرع اأبوظبي 
1 رخ�شة رقم:CN 1688045 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ليال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 1 اأبوظبي  فرع  الكربى(  املحالت  من  )فرع  بيوتي 

رخ�شة رقم:CN 1482647 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحالت 

�شام�شونايت الكربى ذ.م.م - فرع 10 
رخ�شة رقم:CN 1016182-10 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم زهرة دم�شق

رخ�شة رقم:CN 1064828  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم زهرة دم�شق
DAMASCUS FLOWER RESTAURANT

اىل/ مطعم تال�شريي تاتوكادا
THALASSERY THATTUKADA RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امانة هوم كري

 رخ�شة رقم:CN 1927893  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رجاء ا�شعاد حمود ٪49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حممد عبداهلل علي البلو�شي ٪51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل علي العيد

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/امانة هوم كري
AMANA HOME CARE

اىل/مركز ايليت للعناية الطبية املنزلية ذ.م.م
ELITECARE HEALTH HOME CENTER LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفهد لال�شت�شارات 

CN 1841959:الهند�شيه ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل �شالح دروي�س ٪49  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خمي�س خمي�س احلو�شني ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل دروي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد عبداهلل ح�شني دردقه احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رفلك�شن لال�شت�شارات 

CN 1304419:الهند�شية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل ابراهيم دروي�س ٪49  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خمي�س �شامل احلو�شني ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل دروي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد عبداهلل ح�شني دردقه احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامر حممد احل�شرمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اتوكاد لال�شت�شارات 

CN 1008110:الهند�شية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خمي�س �شامل احلو�شني ٪51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل ابراهيم دروي�س ٪49  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل دروي�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد عبداهلل ح�شني دردقه احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اليا�ض لل�ضيانة العامة- ذ م م
يعلن مكتب/ جا�شكا -حما�شبون قانونيون- انه مبوجب قرار 
العدل   الكاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

بالرقم 1703007303 بتاريخ 2017/05/18 بحل وت�شفية 
اليا�ض لل�سيانة العامة - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
  026434603 فاك�س    026434602 رقم  هاتف   املعني  امل�شفى 
املن�شوري  را�شد  حممد  ورثة  بناية  ابوظبي   26389 �س.ب  
واإح�شار   )02( رقم  مكتب  )امليزان(  الطابق  املرور  ب�شارع 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

ايكون - ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�شفية 

ال�شركة املذكورة اأعاله
 ايكون - ذ م م

ت�شفية  عن  احل�شابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�شفى  يعلن 
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع  ابوظبى   ،02/

�شقة )17( مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة وكيل عليم 

للحدادة والنجارة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1139278 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليفه �شامل عبداهلل النعيمي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف حارب فرحان مبارك الكويتي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وكيل عليم
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املحاله للمقاولت العامة ذ.م.م وفروعها  

رخ�شة رقم:CN 1120048  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/بخيت �شعيد مبخوت الع�شيلي العامري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ بخيت �شعيد مبخوت الع�شيلي العامري من 51٪ اىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شعيد مبخوت الع�شيلي العامري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/�شركة املحاله للمقاولت العامة ذ.م.م 
AL MAHALA CONTRACTING & GENERAL TRANSPORTING CO. LLC

اىل/املحالة للمقاولت والنقليات ملالكها بخيت �شعيد العامري �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 ALMAHALA CONTRACTING AND TRANSPORT OWNER

BAKHIT SAEED ALMERI SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جممع عيادات ليوا الطبي

 رخ�شة رقم:CN 1446749  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمر طاهر احمد ناجي احلميدي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عمر طاهر احمد ناجي احلميدي من 100٪ اىل ٪51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شكيل احمد ن�شار احمد ٪49

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1.5*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/جممع عيادات ليوا الطبي
LIWA MEDICAL POLYCLINICS

اىل/ مركز عيادات ليوا الطبي ذ.م.م
LIWA MEDICAL CENTRE LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية جنيد

 رخ�شة رقم:CN 1075002  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمر طاهر احمد ناجي احلميدي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عمر طاهر احمد ناجي احلميدي من 100٪ اىل ٪51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شكيل احمد ن�شار احمد ٪49

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 4.5*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/�شيدلية جنيد
JUNAID PHARMACY

اىل/ �شيدلية جنيد ذ.م.م
JUNAID PHARMACY LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN 1019134:الن�شامة للحالقة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:عبداهلل العو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون 

ABDULLA ALAWADI & ASSOCIATES:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:263994       بتاريخ:2016/11/28 م
با�ش��م:عبداهلل العو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون

وعنوانه:بردبي �شارع عود ميثاء مركز اخلليج املبني اأ 2 الطابق الول هاتف 043352200 فاك�س: 
3342200 �شندوق الربيد 26665 امييل info@abdullaalawadi.com دبي

حلماية  امنية  وخدمات  قانونية  خدمات  بالفئة:45  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
املمتلكات والفراد وخدمات �شخ�شية واجتماعية يقدمها اخرون تلبية حلاجات الفراد. 

 .ABDULLA ALAWADI & ASSOCIATES:و�شف العالمة
ال�شراطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:عبداجلليل عبدالرحمن البلوكي 

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ر�شم �شر�س

املودعة بالرقم:270452       بتاريخ:2017/03/28 م
با�ش��م:عبداجلليل عبدالرحمن البلوكي

فاك�س:   026667646 هاتف   5 رق��م  فيال  بنك  ه��الل  ب��ج��وار  الكرني�س  ���ش��ارع  وعنوانه:ابوظبي 
026667323 �شندوق الربيد: 305 امييل inforoyalstardc@gmail.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 عيادة جراحة ال�شنان. 
و�شف العالمة:اطار ال�شن باللون الزرق واللون الداخلي هو البي�س. 

ال�شراطات:. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261343  بتاريخ :  2016/10/16

با�ش��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – المارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية / ال�شوؤون املالية و ال�شوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�شف العالمة    :  هي عبارة عن RAKBANK مع �شعار البنك على اجلانب الأي�شر مكتوبة باللغة 

وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   RAK islamic عبارة  حتتها  ومكتوب  الأحمر  وباللون  الالتينية 

الأخ�شر ومكتوب حتتها عبارة اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية مكتوبة باللغة العربية وباللون الأ�شود   

ال�ش��راطات : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261341  بتاريخ :  2016/10/16

با�ش��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – المارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية / ال�شوؤون املالية و ال�شوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�شف العالمة :  هي عبارة بنك راأ�س اخليمة الوطني مع �شعار البنك على اجلانب الأمين مكتوبة باللغة 

وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   RAK islamic ع��ب��ارة  حتتها  ومكتوب  الأح��م��ر  وباللون  العربية 

الأخ�شر ومكتوب حتتها عبارة اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية مكتوبة باللغة العربية وباللون الأ�شود

ال�ش��راطات : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02897/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08927/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده : الن اميل مو�شي�شيان  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :  �شيف باحل�شا للعقارات   

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
بان  وبالزامها   ، ب���الأوراق  املبني  املوؤجر  العقار  املدعي عليه من  اخ��الء   -1

تقدم براءة ذمة من قيمة ا�شتهالك املياه والكهرباء
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 15750 درهم بدل ايجار عن 
من  اعتبارا  منه  ي�شتجد  وم��ا   2016/12/31 وحتى   2016/10/1 من  امل��دة 
ايهما  بالخالء  تنفيذ هذا احلكم  اإمت��ام  التاريخ وحتى  لهذا  التايل  اليوم 
اقرب ، وبالزامه مببلغ 1000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيك املبني بالوراق.  

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02713/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02281/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده : �شيدلية هيلث فري�شت اأ 44 فرع هيلث فري�شت 
اأنفي�شتنت �س ذ م م - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �شا�س للعقارات - �س ذ م م    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

خم�شة  مائة   175.000 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ال��زام   -1
للفرة  اليجارية  القيمة  وذل��ك عن  للمدعية  دره��م  الفا  و�شبعون 

من 2016/2/1 حتى 2017/3/31 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02716/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01867/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : طاهر نعيم للتجارة - �س ذ م م
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:�شا�س للعقارات - �س ذ م م 
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

خ��ايل من  للمدعي  وت�شليمه  امل��اأج��ور  ب��اخ��الء  امل��دع��ي عليه  ال���زام   -1
ال�شواغل 

2- الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ 25.000 درهم قيمة الجرة 
للفرة من 2016/8/5 وحتى تاريخ رفع الدعوى 2017/3/6 

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ  من 

�شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03829/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : نا�شكو للتجارة العامة - �س ذ م م  
       وحممد ر�شا ر�شتم زاده بختاري 

مبا اأن املدعي : كا�شبيان اإنريجي �شوليو�شونز - فرع م د م �س   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/03829/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما ب�شداد ما ي�شتجد من اليجار حتى الخالء التام 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2014/12/1 

وحتى 2017/4/24 ورغم اخطاره يف 2017/3/22 ال انه امتنع عن ال�شداد 
اثبات عالقة ايجارية - اثبات العالقة اليجارية بني املدعية واملدعي عليهما 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12  
الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  بعدالظهر  1.00م  ال�شاعة 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04398/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : برونتو ميدل اي�شت لدارة املن�شاآت واملرافق - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : فيجاى غوبال جيتواين    

قد اأقام �شدكم الدعوى 2017/ 02/04398/�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اليجارية  القيمة  ا�شا�س  على  اليجارية  القيمة  ب��دل  ب�شداد  عليها  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
وثالثة  و�شبعمائة  )مليونان  دره���م   2.753.300 وق���دره  مبلغ  والبالغة  بالعقد  امل��ح��ددة  ال�شنوية 

وخم�شون الف وثالثمائة درهم( حتى تاريخ التخلية الفعلية 
ف�شخ عقد ايجار �شاري - قيام املدعي عليه امل�شتاأجر بتاأجري العقار من الباطن وهو المر الثابت من 
خالل المر على عري�شة رقم 837/2017 بدون موافقة املالك املوؤجرة على الرغم من الن�س ال�شريح 
بعدم ال�شماح للتاأجري من الباطن مبوجب عقد اليجار املوقع وذلك قيام امل�شتاأجر بايواء عدد من 
العمال يتجاوز احلد امل�شموح به قانونا يف كل غرفة وارتكاب امل�شتاأجر 14 خمالفة مت حتريرها من 

قبل بلدية دبي  
امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  امل�شتاجر هو  الزام بت�شليم م�شتندات - ان 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

ال�شاعة  املوافق 2017/6/11  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد  اللجنة الق�شائية اعالنكم  وقررت 
1.00م بعد الظهر امام اللجنة الق�شائية )اللجنة التا�شعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ايام من تاريخ  امل�شافة اىل ثالثة  اأمر بتق�شري مدة  ، وقد  املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ف�س 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1772  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- دبل بريل خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فريد خان �شاه ويل خان  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1627  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال���ربق  ن��ور  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شهزاد احمد عبد القيوم  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9001( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1589  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ش��ده/1- ال��راج��ح��ي ل��الن�����ش��اءات ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تامر احمد علي فتيحه  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )45218(
مبلغ )3188( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اإعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2119  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توتا�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فالبيل   فيالكاثرا  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )92577 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB168339426AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
�س   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/6/5 امل����واف����ق  الث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1140  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- قدير ح�شني �شبري ح�شني  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / �شريف ح�شني ب�شفته من ورثة املتويف �شميم ح�شني �شريف 
ح�شني )اب( وميثله:ابراهيم ح�شن ابراهيم املال  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1197 مدين جزئي بتاريخ:2016/8/4 وحددت 
لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/2 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/187  ا�ستئناف جتاري    

�����س.ذ.م.م   ال��ع��ام��ة  للتجارة  ه��او���س  اك�����ش��ب��ورت   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران  قد ا�شتاأنف / 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/716 جتاري كلي بتاريخ:2017/1/26 
 10.00 ال�شاعة   2017/7/12 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2057  مدين  جزئي 
ب�شفتها   - فرنانديز  كارولني  2- مرييلني  ����س.ذ.م.م   ليلى لالعالن  دي�شريت  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدير وال�شريك لديزرت ليلى لالعالن �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/با�شل �شيف 
حممد علي فرحان ال�شعبي وميثله:خالد حممد عبدالرحمن القا�شمي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
علي  حممد  �شيف  ل�شالح/با�شل  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  وال��زام  امل����وؤرخ:2015/3/5  التفاق  عقد  بف�شخ  ال�شعبي  فرحان 
للمدعي مبلغ )150000( درهم )مائة وخم�شون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا من 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمتها امل�شاريف 
اتعاب املحاماة  ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري  وخم�شمائة درهم مقابل 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/26م   املودعة حتت رقم:  267157 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  اآي دبليو اآي اإل تي دي 
وعنوانه: �شوي�س كونفيدري�ِشن ، اإند�شري�شرا�شيه 13-�شي، 6304 ت�شوغ، �شوي�شرا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
منظفات اأ�شنان؛ معاجني اأ�شنان. 

 الواق�عة بالفئة:  3 
يف  مبني  هو  كما  لتينية  " BLACKWOOD" ب��اأح��رف  كلمة  كتبت  العالمة:   و�شف 

منوذج الطلب.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/10م   املودعة حتت رقم:  266192 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  جريناد )يو كيه( ال تي دي 
وعنوانه: يونيت 5 �شبتفاير كلوز، كوفنري بيزن�س بارك، كوفنري، وارويك�شري، �شي يف5 6يو 

ار، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س و لبا�س القدم و اأغطية الراأ�س.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "GRENADE" باللغة الإجنليزية.
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م   املودعة حتت رقم:  266394 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
م�شاريع  اإدارة  واملكاتب؛  الفنادق  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�شت�شارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  تقييم 
الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�شاعدة  )للغري(؛  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
الغري وذلك لتمكني عامة  ال�شلع ل�شالح  العامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من  الدعاية والعالقات  خدمات 
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  ال�شناعية؛ تنظيم  الإدارة  املبا�شرة؛  التجزئة 
تاأجري امل�شاحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت  كلمة " ل كينتا " باأحرف عربية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م   املودعة حتت رقم:  266396 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�شكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  وال�شكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���ش��ي  واملنتجعات  ال�شحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�شقق  يتعلق  فيما 
ال�شناعية ومراكز الت�شوق وقرى الت�شوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�شتاأجرين؛ اإدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�شتثمارات الراأ�شمالية؛ 
ال�شناديق  ال�شناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�شتثمار؛ خدمات  الأ�شول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���ش��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���ش��ي  �شراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���ش��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�شتثمار؛ �شراء الأرا�شي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  36 

و�شف العالمة:  كتبت  كلمة " ل كينتا " باأحرف عربية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م   املودعة حتت رقم:  266384 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
على  الإ�شراف  العقارات؛  بتطوير  املتعلقة  ال�شت�شارية  اخلدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات  املباين؛  اإن�شاء 
اإن�شاء املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�شالح؛ خدمات الركيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�شالح 
تنظيف  املباين؛  �شد  اإحكام  املباين؛  بالطوب؛ عزل  البناء  املراجل؛  واإ�شالح  تنظيف  الهواء؛  تكييف  اأجهزة 
املباين من الداخل ومن اخلارج؛ الإن�شاء؛ معدات الإن�شاء؛ معلومات عن الإن�شاء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ 
هدم املباين؛ تركيب واإ�شالح امل�شاعد؛ اإن�شاء و�شيانة خطوط الأنابيب؛ التج�شي�س )و�شع طبقة اجل�س(؛ 
�شباكة املوا�شري؛ تاأجري معدات الإن�شاء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�شاأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  37 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " LA QUINTA" باأحرف لتينية. 
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م   املودعة حتت رقم:  266387 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�شروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احلجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  متوين  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�شرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�شافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ري  وامل�شروبات  والأط��ع��م��ة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�شت�شارية ومعلومات وا�شت�شارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاله؛ 
اأو  اأي�شاً عرب النرنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�شوبية  تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله 

من خالل �شبكة ات�شالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

لتينية.  و�شف العالمة:  كتبت كلمة " LA QUINTA" باأحرف 
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/18م   املودعة حتت رقم:  266672 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ريفر�شايد نات�شورال فودز ال تي دي. 
وعنوانه: 2720 �شتيل�س افنيو و�شت، بلدينج 4، فوغان، انتاريو، ال4كيه 4ان5، كندا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املاأكولت اخلفيفة وحتديدا قطع الفواكه واملك�شرات. 

 الواق�عة بالفئة:  29 
" MADE GOOD" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف  و�شف العالمة:  كتبت عبارة 

منوذج الطلب. 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/18م   املودعة حتت رقم:  266673 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ريفر�شايد نات�شورال فودز ال تي دي.
وعنوانه: 2720 �شتيل�س افنيو و�شت، بلدينج 4، فوغان، انتاريو، ال4كيه 4ان5، كندا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املاأكولت اخلفيفة وحتديدا قطع اجلرانول وكتل اجلرانول وكرات اجلرانول.

 الواق�عة بالفئة:  30 
يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  و�شف العالمة:  كتبت عبارة " MADE GOOD" باللغة 

منوذج الطلب. 
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م   املودعة حتت رقم:  266397 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
على  الإ�شراف  العقارات؛  بتطوير  املتعلقة  ال�شت�شارية  اخلدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات  املباين؛  اإن�شاء 
اإن�شاء املباين؛ توفري التمويل لتطوير العقارات؛ الإ�شالح؛ خدمات الركيب اأو التجميع؛ تركيب واإ�شالح 
تنظيف  املباين؛  �شد  اإحكام  املباين؛  بالطوب؛ عزل  البناء  املراجل؛  واإ�شالح  تنظيف  الهواء؛  تكييف  اأجهزة 
املباين من الداخل ومن اخلارج؛ الإن�شاء؛ معدات الإن�شاء؛ معلومات عن الإن�شاء؛ معاجلة منع الرطوبة؛ 
هدم املباين؛ تركيب واإ�شالح امل�شاعد؛ اإن�شاء و�شيانة خطوط الأنابيب؛ التج�شي�س )و�شع طبقة اجل�س(؛ 
�شباكة املوا�شري؛ تاأجري معدات الإن�شاء؛ تنظيف النوافذ؛ توفري املعلومات ب�شاأن اخلدمات املذكورة اأعاله مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  37 

عربية. و�شف العالمة:  كتبت  كلمة " ل كينتا " باأحرف 
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م  املودعة حتت رقم:  266398 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  الإي��واء  الكحولية(؛ خدمات  وامل�شروبات )غري  الأطعمة  توفري  خدمات 
الفنادق؛  يف  احلجز  خ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق؛  متوين  خ��دم��ات  الفندقي؛  الإي����واء  خ��دم��ات  الفندقية؛  املنتجعات 
خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري املرافق الفندقية لإقامة املعار�س التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات 
واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لإقامة  )الإقامة(  مرافق  توفري  واللقاءات؛  واملحا�شرات  والجتماعات 
والعطالت؛ تاأجري غرف الجتماعات؛ خدمات ال�شافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفري اأماكن الإقامة 
الإقامة؛  باأماكن  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ري  وامل�شروبات  والأط��ع��م��ة 
املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات التموين؛ خدمات ا�شت�شارية ومعلومات وا�شت�شارات متعلقة بجميع ما ورد اأعاله؛ 
اأو  اأي�شاً عرب النرنت )اأونالين( من خالل قاعدة بيانات حا�شوبية  تقدمي كافة اخلدمات الواردة اأعاله 

من خالل �شبكة ات�شالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  كتبت  كلمة " ل كينتا " باأحرف عربية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/12م   املودعة حتت رقم:  266376 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
م�شاريع  اإدارة  واملكاتب؛  الفنادق  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�شت�شارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  تقييم 
الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�شاعدة  )للغري(؛  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
الغري وذلك لتمكني عامة  ال�شلع ل�شالح  العامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من  الدعاية والعالقات  خدمات 
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  ال�شناعية؛ تنظيم  الإدارة  املبا�شرة؛  التجزئة 
تاأجري امل�شاحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " LA QUINTA" باأحرف لتينية. 
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/01/12م   املودعة حتت رقم: 266383 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
 وعنوانه: ابراج المارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�شكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  وال�شكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���ش��ي  واملنتجعات  ال�شحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�شقق  يتعلق  فيما 
ال�شناعية ومراكز الت�شوق وقرى الت�شوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�شتاأجرين؛ اإدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�شتثمارات الراأ�شمالية؛ 
ال�شناديق  ال�شناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�شتثمار؛ خدمات  الأ�شول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���ش��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���ش��ي  �شراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���ش��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�شتثمار؛ �شراء الأرا�شي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  36 

لتينية.  و�شف العالمة:  كتبت كلمة " LA QUINTA" باأحرف 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/05م   املودعة حتت رقم:  266043 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.ا�س.ايه.، انك II ، فريجينيا كوربوري�شن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم واملالب�س. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS GO GOLF " باأحرف لتينية كما هو 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/18م   املودعة حتت رقم:  266631 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املياه ولالأغرا�س  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لالإنارة 
ال�شحية؛ اأجهزة تهوية حممولة؛ اأجهزة تربيد الهواء؛ اأجهزة تربيد؛ املر�شحات )الفالتر( التي ت�شتخدم 
اأجهزة  )كهربائية(؛  تربيد  �شناديق  ال��ه��واء؛  تربيد  تركيبات  ال��ه��واء؛  تربيد  اأجهزة  التهوية؛  اأجهزة  مع 
التربيد املفاجئ؛ اأجهزة التهوية التي تدار بالطاقة ال�شم�شية؛ معدات معاجلة الهواء؛ حاويات )مربدة(؛ 
خزائن تربيد؛ غرف تربيد؛ خزائن باردة؛ تركيبات التربيد ال�شناعي؛ �شناديق مربدة؛ حاويات مربدة؛ 

حاويات ال�شحن املربد؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  11 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  باللغة   "  TEMP GUARD " عبارة  و�شف العالمة:  كتبت 
الطلب.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/18م   املودعة حتت رقم:  266629 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الرويل؛  ال���رويل؛ عربات  لعربات  واق��ي��ات �شدمات  امل��ائ��ي؛  اأو  اأو اجل��وي  ال��ربي  النقل  اأج��ه��زة  املركبات؛ 
التي  ال��رويل  العامة؛ عربات  ال��رويل لالأغرا�س  ال��رويل؛ عربات  من�شات متحركة )ت��رويل(؛ مركبات 
تدار بالطاقة الكهربائية؛ عربات الرويل )عربات متحركة(؛ حاويات معدة لال�شتخدام يف اجلزء الداخلي 
من املركبة؛ دعامات اإطارية ت�شتمل على اإطارات لتحريك الأ�شياء؛ قطع غيار ولوازم للمركبات الهوائية؛ 
اأغطية قابلة للطي للمركبات التي تنقل الب�شائع؛ حاويات تخزين معدة لال�شتخدام يف املركبات؛ عربات 

مربدة؛ حاويات مزودة باإطارات لنقل الب�شائع؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  12 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الجن��ل��ي��زي��ة  " باللغة   TEMP GUARD " ع��ب��ارة  و�شف العالمة:  كتبت 
الطلب. 

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/18م   املودعة حتت رقم:  266628 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
معادن غري نفي�شة وكل خليط منها؛ خامات معادن؛ مواد معدنية للبناء والإن�شاء؛ مباين متنقلة معدنية؛ 
حبال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة؛ خردوات معدنية �شغرية؛ حاويات معدنية للتخزين 
معدنية؛  حاويات  معدنية؛  علب  املعدن؛  من  اأقفا�س  الثمينة؛  والأ�شياء  الوثائق  حفظ  خزائن  النقل؛  اأو 
كب�شولت )حاويات معدنية(؛ حاويات نقل من املعدن؛ خزانات تخزين من املعدن؛ اأدوات اإغالق من املعدن 
اأقفا�س معدنية للحيوانات الربية؛ تراكيب معدنية  للحاويات؛ حاويات معدنية لتخزين ونقل الب�شائع؛ 
غيار  قطع  معدنية؛  ثابتة  اأقفال  )مثبتات(؛  معدنية  م�شامري  معدنية؛  مزاليج  معدنية؛  اأب��واب  متنقلة؛ 

ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  6 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  باللغة   "  TEMP GUARD " و�شف العالمة:  كتبت عبارة 
الطلب. 

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266595 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ 

كونغ
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

ودبابي�س  ال�شغرية  واحللي  والأقرطة  واخل��وامت  الزينة  ودبابي�س  والقالئد  الأ�شاور  وحتديدا  املجوهرات 
لالأحزمة  وزي��ن��ات  نفي�شة  معادن  من  واأب���ازمي  نفي�شة  معادن  من  و���ش��ارات  القبعات  وزي��ن��ات  العنق  ربطات 
املفاتيح؛  وحلقات  القم�شان  لأكمام  )مرابط(  وزمامات  جموهرات  باعتبارها  ودبابي�س  نفي�شة  معادن  من 
املجوهرات والأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة وحتديدا ال�شاعات و�شاعات 
اليد واأحزمة ل�شاعات اليد وعلب ال�شاعات وال�شاعات الكبرية واأجهزة ت�شجيل الزمن واأجهزة ت�شجيل الوقت 

الدقيقة واملنبهات؛ علب ال�شاعات؛ علب املجوهرات وزينات لالأحذية والقبعات من معادن نفي�شة.
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني "" T  و "" k كما هو مو�شح  يف 
ال�شكل.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266596 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ كونغ

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلام؛  احليوانات  جلود  اأخ��رى؛  فئات  يف  ال���واردة  غري  املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود  من  امل�شنوعة  املنتجات 
الواردة  املنتجات  )با�شتثناء  الأغرا�س  لكافة  الريا�شة  الريا�شيني وحقائب  كاملة من احلقائب وحتديدا حقائب  ت�شكيلة 
يف الفئة 28(؛ حقائب املبيت؛ حقائب الكتب؛ احلقائب الن�شيجية؛ حقائب ال�شفر؛ حقائب الظهر؛ حقائب اليد؛ ال�شناديق 
ال�شويف؛  الن�شيج  حقائب  ال�شفر؛  حقائب  والأوراق؛  للوثائق  م�شطحة  جلدية  حمافظ  اجلزادين؛  ال�شفرية؛  واحلقائب 
لل�شفر؛  املالب�س  املدر�شة؛ حقائب  العجالت وحقائب  ذات  الت�شوق  ال�شاطئ؛ حقائب  القما�شية؛ حقائب  الت�شوق  وحقائب 
اأحزمة حلقائب ال�شفر؛ علب حقائب املبيت؛ احلقائب التي حتمل يف اليد؛ حقائب اأطقم ال�شفر التي تباع فارغة؛ حقائب 
ال�شفر املزودة بعجالت؛ حمافظ النقود القابلة للطي؛ املحافظ وحمافظ اجليب وجزادين الفكة وجزادين العمالت وعلب 
ولفافات  البطاقات  علب  معا؛  الئتمان  وبطاقات  النقود  حافظات  اجللد؛  من  امل�شنوعة  الئتمان  بطاقات  وعلب  املفاتيح 
املجوهرات لل�شفر والتخزين واملظالت وال�شما�شي والع�شي؛ ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج؛ اأطواق للحيوانات؛ �شروج 

للحيوانات.
 18  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني "" T  و "" k كما هو مو�شح  يف ال�شكل. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266597 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، 

ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

منتجات الأقم�شة واملن�شوجات غري الواردة يف فئات وحتديدا البيا�شات املنزلية وبيا�شات ال�شرير وبيا�شات 
احلمام ومالءات ال�شرير واأغطية مزخرفة للمخدات وبطانيات واأحلفة وحلف ومفار�س لل�شرير واأغطية 
لل�شرير وبيا�شات املوائد واأغطية اللحف واأغطية ال�شرير املتدلية واأغطية املراتب والفوط وفوط احلمام 
الطاولت  واأغطية  الطاولت  وبيا�شات  احلمام  و�شتائر  الوجه  ومنا�شف  لل�شفر  وبطانيات  ال�شاطئ  وفوط 
للمائدة  ومفار�س  الن�شيج  من  امل�شنوعة  الطاولة  ومناديل  للموائد  قما�شية  واأغطية  الطاولت  ومفار�س 
من مواد ن�شيجية وال�شتائر والأجواخ واأغطية الأثاث القما�شية غري املثبتة والأعالم القما�شية واملناديل؛ 
بطاقات قما�شية؛ منا�شف الأر�شيات؛ رابطات ال�شتائر على �شكل خامالت �شتائر ن�شيجية؛ �شتائر �شبكية؛ 

قما�س التنجيد ومطرزات من الن�شيج تعلق على اجلدران.
 الواق�عة بالفئة:  24 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني "" T  و "" k كما هو مو�شح  يف 
ال�شكل.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266599 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ كونغ

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
)تي-�شريت(  كم  ن�شف  وقم�شان  اجلولف  وقم�شان  القم�شان  وحتديدا  والر�شع  والأط��ف��ال  وال�شيدات  للرجال  مالب�س 
وقم�شان البولو واملالب�س العلوية املحبوكة واملالب�س العلوية املن�شوجة والكنزات الف�شفا�شة وقم�شان بدون اأكمام وقم�شان 
ومالب�س  الداخلية  واملالب�س  التحتية  والقم�شان  والقم�شان  الق�شرية  والقم�شان  للج�شم  وب��دلت  اأكمام  ب��دون  ق�شرية 
واجلاكيتات  الرقبة  تغطي  وبلوفرات  ال�شوف  واأث��واب من  والبلوزات  ال�شوفية اخلفيفة  واجلاكيتات  واجلاكيتات  الأ�شا�س 
غري الر�شمية واملعاطف الريا�شية والبنطلونات والبنطلونات التحتية والبنطلونات الر�شمية واملالب�س الداخلية واجلينز 
والبنطلونات  وال�شورتات  وب��دلت اجلري  وب��دلت اجلمنازيوم  القما�س  �شروالية من  واأردي��ة  �شروالية من اجلينز  واأردي��ة 
ال�شروالية  والأردي��ة  والبدل  امل�شاء  الزفاف ومالب�س  وف�شاتني  والف�شاتني  والتنانري  الإحماء واجلينز  وبدلء  الف�شفا�شة 
وال�شدارات وال�شديريات واجلاكيتات واملعاطف ومعاطف املطر وجاكيتات مقلن�شة وجاكيتات بدون اأكمام للن�شاء ومالب�س 
ال�شباحة واملايوهات البيكيني و�شورتات ال�شباحة واملعاطف اخلارجية ومالب�س املطر واجلاكيتات املقاومة للرياح؛ مالب�س 
وعباءات  ال�شتحمام  وك��اب��ات  ال�شتحمام  وم��ب��اذل  والبيجاما  النوم  ومالب�س  والبالية  اجلمباز  ب��دلت  وحت��دي��دا  الرق�س 
اأغطية  العنق؛  ورب��ط��ات  والأح��زم��ة  املالكمني  و�شورتات  للن�شاء  الداخلية  واملالب�س  للرجال  الداخلية  واملالب�س  الكهنة 
اأو�شحة و�شالت  الراأ�س وحتديدا القبعات والقبعات ال�شوفية والكابات وواقيات ال�شم�س واأربطة الراأ�س واأغطية الأذنني؛ 
اجلمنازيوم  واأحذية  والأحذية  والر�شع  والأطفال  وال�شيدات  للرجال  القدم  لبا�س  قما�شية؛  ومرايل  للمع�شم  وع�شابات 
والأحذية الريا�شية واجلوارب وال�شنادل والأخفاف؛ اجلوارب واملالب�س املحبوكة والأحذية عالية الرقبة واأحذية ال�شاطئ 

 وال�شنادل والأخفاف والقفازات واحلمالت؛ مالب�س للمواليد؛ نطق.      الواق�عة بالفئة:  25 
ال�شكل. يف  مو�شح   هو  كما   k "" و    T "" تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني و�شف العالمة:  

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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املال والأعمال

جتاوزت قيمتها حاجز ال� 5 مليار درهم

دائرة املالية لإمارة اأبوظبي: "قاعة املقطع لفتح املظاريف" اأدارت 26 مناق�ضة للجهات احلكومية يف الربع الأول 

مديرة هيئة ال�سياحة يف منطقة ترجنني ال�سلوفاكية :

م�ضحات بوينيت�ضي وقالعها ال�ضهرية يف اإنتظار ال�ضياح اخلليجيني 
عالج امرا�ض الع�سر بقوة املياه املعدنية املتدفقة من باطن الأر�ض!

•• اأبوظبي-الفجر:

لفتح  املقطع  "قاعة  اأن  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  مالية 
ال��رب��ع الأول م��ن عام  اأ���ش��رف��ت خ��الل  املظاريف" ق��د 
2017 على 26 مناق�شة طرحتها 7 جهات حكومية 
 5 اإمارة اأبوظبي، والتي جتاوزت قيمتها حاجز ال�  يف 

مليار درهم. 
والت�شغيلية  الراأ�شمالية  امل�شاريع  مناق�شات  وتنوعت 
خالل  املظاريف"  لفتح  املقطع  "قاعة  اأدارت��ه��ا  التي 
خدمية،  م�شاريع  بني   2017 ع��ام  من  الأول  الربع 
�شاملة  الت�شغيلية،  التحتية وامل�شاريع  البنية  م�شاريع 
اأع���م���ال ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ���ش��م��ال الوثبة  مل�����ش��اري��ع 
طرق  تطوير  اأبوظبي،  مدينة  من  متفرقة  ومناطق 
ويف  خمتلفة  حكومية  مباين  اإن�شاء  الظفرة،  منطقة 
امل�شرحة  للتوزيع،  اأبوظبي  ل�شركة  مكاتب  مقدمتها 
والعقابية،  الإ���ش��الح��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  جم��م��ع  امل��رك��زي��ة، 
اإن�شاء خمازن  ومنفذ الغويفات احلدودي، اإىل جانب 
الأع����الف ال���ش��رات��ي��ج��ي، واإن�����ش��اء وت��ط��وي��ر �شبكات 

الكهرباء واملياه وال�شرف ال�شحي يف مناطق متفرقة 
من المارة. 

اخل��وري، مدير  اأحمد  ال�شدد، �شرح جمال  ه��ذا  ويف 
ورئي�س  احلكومية،  وامل��زاي��دات  املناق�شات  دع��م  اإدارة 
 : امل��ظ��اري��ف  لفتح  املقطع  ل�قاعة  الإ���ش��راف��ي��ة  اللجنة 
توا�شل دائرة املالية جهودها يف تطبيق اأف�شل معايري 
ال�شفافية والعدالة يف امل�شريات وامل�شاريع احلكومية 
الإج���راءات  ت�شتند  حيث  املتكافئة،  املناف�شة  ل�شمان 
اأف�شل  اإىل  املظاريف  لفتح  املقطع  قاعة  يف  املعتمدة 
وممار�شات  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج����������راءات 
التقنيات  اأح�������دث  ع���ل���ى  الع���ت���م���اد  م����ع  احل���وك���م���ة، 
املناق�شات  م��ظ��اري��ف  ف��ت��ح  عمليات  يف  الإل��ك��رون��ي��ة 
احلكومية، مما يحقق اأكرب قدر من ال�شفافية ويعزز 
ا�شتقطاب  يف  وي�شاهم  الإم���ارة  اقت�شاد  تناف�شية  من 

ال�شتثمارات اخلارجية.
و���ش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي طرحت 
اأبوظبي،  مناق�شاتها يف القاعة كل من بلدية مدينة 
�شركة  ال�شحي،  ال�����ش��رف  خل��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 

والتحكم،  للنقل  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  للتوزيع،  اأب��وظ��ب��ي 
اأب��وظ��ب��ي لالأنظمة  ل��ل��ت��وزي��ع، م��رك��ز  ال��ع��ني  ���ش��رك��ة 
للخدمات  اأبوظبي  و�شركة  واملعلومات،  الإلكرونية 

العامة م�شاندة . 
امل���ظ���اري���ف ب�شكل  ل��ف��ت��ح  امل��ق��ط��ع  ق��اع��ة  ت��د���ش��ني  ومت 
ر�شمي يف يونيو من عام 2015 بال�شتناد اإىل قانون 
امل�شريات واملناق�شات واملزايدات وامل�شتودعات لإمارة 
مناق�شات  عرو�س  فتح  م�شوؤولية  وتتوىل  اأبوظبي، 
 100 ع��ن  قيمتها  تزيد  التي  الراأ�شمالية  امل�شاريع 
جلنة  اإىل  القاعة  اإدارة  مهمة  واأوك��ل��ت  دره��م،  مليون 
دليل  بتطبيق  الل�����رزام  م��راق��ب��ة  ت��ت��وىل  اإ���ش��راف��ي��ة 
تدير  كما  للقاعة،  خ�شي�شاً  اأع��د  ال��ذي  الإج�����راءات، 
واملعلومات  امل�شتندات  وح��ف��ظ  توثيق  م��ه��ام  اللجنة 
اإىل  العالقة  ذات  التقارير  رفع  باملناق�شات،  اخلا�شة 
اجلهات املعنية، والبت يف التظلمات وال�شكاوى املقدمة 

من املوردين واملقاولني. 
على  امل��ظ��اري��ف  لفتح  املقطع  ق��اع��ة  عمليات  وتعتمد 
خم�س مراحل ملزمة رئي�شية جلميع اجلهات املعنية، 

اإعداد املناق�شة والإعالن عنها  ت�شمل املرحلة الأوىل 
من قبل اجلهة احلكومية، اأما املرحلة الثانية فت�شمل 
املوردين  الفنية واملالية من  العقود  ا�شتالم مظاريف 
واملقاولني �شمن الفرة املحددة بالإعالن اإىل فريق 
الفنية عن  العرو�س  بف�شل  يقوم  الذي  القاعة  عمل 
العرو�س  الثالثة فتح  املرحلة  املالية، يف حني، ت�شمل 
الفنية بالتن�شيق مع اإدارة القاعة وح�شور ممثلني من 

اجلهة احلكومية. 
الفنية  ال��ع��رو���س  تقييم  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف  وي��ت��م 
وحتديد العرو�س املقبولة من قبل اجلهة احلكومية 
اإدارة  وبالتعاون مع فريق  ثم  املناق�شة ومن  �شاحبة 
القاعة يتم حتديد موعد لفتح املظاريف املالية التي ما 
تزال يف عهدة القاعة، واأخرياً ت�شمل املرحلة اخلام�شة 
املالية حتت  للعرو�س  املناق�شات  من�شق عرو�س  فتح 
املالية  للمظاريف  اجلل�شة  م�شرف  ومتابعة  اإ���ش��راف 
وبح�شور مندوبي ال�شركات املقبولة عرو�شهم الفنية 
عن  الإع����الن  يتم  حيث  ال�شفافية،  لغر�س  حتقيقاً 

اأ�شعار ال�شركات املناف�شة. 

•• �صلوفاكيا  –الفجر:

 Dr ، Eva ف��رف��ال��د���ش��ك��ا  اي���ف���ا  ال���دك���ت���ورة  ق���ال���ت 
منطقة  يف  ال�شياحة  هيئة  مديرة    Fryvaldska
ترجنني و�شط �شلوفاكيا ان ال�شياحة العالجية تعترب 
من اهم م�شادر الدخل القومي بعد ال�شناعة . روذكر 
يف لقاء م��ع وف��د اإع��الم��ي م��ن الم���ارات ان امل�شحات 
الأكرث  تعد  ترجنن  مبنطقة  بوينيت�شي  يف  العالجية 
ال�شياح  ل�شتقبال  حاليا  وت�شتعد  �شلوفاكيا  يف  عراقة 
عطالت  لق�شاء  خا�شة  بباقات  وال��ع��رب  اخلليجيني 

ا�شت�شفاء طبيعية باقل الأ�شعار.
وقالت ان العالج يف هذه امل�شحات يحقق نتائج كبرية 
عادة ويزيل امل�شكالت اليومية لدى الكثريين خا�شة 
ال��ع��الج ب��ق��وة امل��ي��اه امل��ع��دن��ي��ة و���ش��ط ج��م��ال الطبيعة 

وال�شرخاء يف بيئة طبيعية خالبة و�شط اجلبال .
اأ���ش��ا���س ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��الج��ي��ة هي  واأ����ش���ارت ايل ان 
واملياة  امل��ع��ادن  على  احل��اوي��ة  اجلوفية  املعدنية  امل��ي��اة 
ال��ك��رب��وه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة وال��ك��ربي��ت��ي��ة وال��ك��ل�����ش��ي��ة مع 
وبدرجات  احل�����راري  ال��ت��وت��ر  منخف�شة  امل��غ��ن��ي��زي��وم 
املياه  ، وه���ذه  52 درج���ة مئوية  28 اىل  م��ن  ح���رارة 
تتدفق من عمق 2000 مراً من حتت الأر���س عرب 
الينابيع الت�شعة يف م�شحات بوينيت�شي، وتتدفق املياه 
 40 �شخ  بقوة  الينابيع  ه��ذه  من  الطبيعية  املعدنية 
ليرا يف الثانية مما يح�شن فعالية الأن�شجة وتغذيتها 

فعالية  على  اإيجابي  ب�شكل  توؤثر  وبهذا  بالأك�شجني 
اجل�شم بوجه عام .

واأو�شحت الدكتورة ايفا ان م�شحات بوينيت�شي تعالج 
ام��را���س اجل��ه��از احل��رك��ي وام��را���س اجل��ه��از الع�شبي 
العمل  عن  الناجمة  والأمرا�س  الن�شائية  والأمرا�س 

وامرا�س الكلى واجلهاز البويل .
املعاجلة  يف  تركز  العالجية  التطبيقات  ان  وك�شفت 
املائية يف ثالث م�شابح ذات درجة حرارة عالية وثالث 
م�شابح تاأهيلية عالجية  وامل�شاجات حتت املاء ، وكذلك 
النعكا�شية  وامل��ع��اجل��ة  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ب��دن��ي��ة  ال��رب��ي��ة 

واملعاجلة الكهربايئة واملعاجلة بالوك�شجني.
ال��ع��الج��ي��ة تقدم  ب��وي��ن��ي��ت�����ش��ي  ان م�����ش��ح��ات  وذك����ر ت 
خدمات الإقامة العالجية ب�شورة اأ�شا�شية حيث توجد 
واحد  �شقف  حتت  والعالج  والطعام  الإق��ام��ة  خدمات 
عدة  وال�شالم  بانيك  العالجيان  امل�شحان  يتبع  حيث 

بيوت وفيالت لالإقامة الراقية .
واأو�شحت ان هذه امل�شحات حماطة بال�شهول واجلبال 
انها قريبة م��ن قلعة  امل��ي��اه كما  و���ش��اللت  اخل�����ش��راء 
يجعل  مم��ا  احل��ي��وان��ات  وحديقة  ال�شهرية  بوينيت�شي 

الزيارة اليها جديرة بالهتمام لكافة افراد العائلة .
ونظمت هيئة ال�شياحة جولة يف مدينة ترجنني وهي 
اأث��ري��ة  تطل  �شاحة  وفيها  ج��دا  مدينة كبرية جميلة 

عليها قلعة  بوينيت�شي ال�شهرية .
وامتدت اجلولة اىل بلدة ترن�شان�شكة تبليت�شة وفيها 

اأق��دم واأع��رق امل�شحات يف �شلوفاكيا و رمب��ا يف العامل 
م�شحات  تقع   . �شنة   415 ع��ن  عمرها  ي��زي��د  حيث 
ترن�شان�شكة تبليت�شة و�شط الغابات يف �شهل �شيق بني 
جبلني مع بارك طبيعي وبحرية وهي عبارة عن فنادق 
املعدنية  امل��ي��اه  ينابيع  ف��وق  جن��وم   4 –  2 خمتلفة 
و  فندق  ك��ل  داخ��ل  املعاجلة  وتتم  احل���ارة  والكربيتية 

فيها الكثري من املقاهي واملطاعم.
وت�شتهر �شلوفاكيا بجمالها الطبيعي من غابات وجبال 
واأنهار وبحريات كما ت�شتهر اأي�شاً مب�شحاتها للعالج 
املنت�شرة  ال�����ش��اخ��ن��ة  امل��ع��دن��ي��ة  واحل��م��ام��ات  الطبيعي 
امل�شحات  ه��ذه  اأ�شهر  اأن  اإل  تقريباً  �شلوفاكيا  ك��ل  يف 
 85 العا�شمة  عن  تبعد  التي  بي�شتاين  م�شحات  هي 
عن  تبعد  ال��ت��ي  تبليت�شة  ترن�شان�شكة  وم�شحات  ك��م 
145 كم. يوجد يف برات�شالفا مطار دويل  العا�شمة 
ك��م ولأن معظم   45 فيينا  م��ط��ار  م��ن  ل��ق��رب��ه  ول��ك��ن 
فاإنه يف�شل  اإىل مطار فيينا  اخلطوط اجلوية ت�شل 
خا�شة  فيينا  مطار  طريق  عن  �شلوفاكيا  اإىل  ال�شفر 
واأنه لي�س هناك حاجة اإىل فيزا بل اإنه ل توجد حدود 
بني البلدين. كما ت�شتهر العا�شمة ال�شلوفاكية بوجود 
برات�شالفا  قلعة  مثل  ال�شياحية  امل��ع��امل  م��ن  العديد 
الربج  الدانوب مع  نهر  املعلق فوق  ال�شهرية واجل�شر 

املائل كما توجد العديد من الأ�شواق التجارية.
اأن ال��ط��ب��ي��ع��ة اجل��م��ي��ل��ة والأج��������واء ال���رائ���ع���ة ووف����رة 
�شلوفاكيا  من  يجعل  الفراغ  وقت  ا�شتغالل  امكانيات 

ال�شرخاء  ع��ن  ف�شاًل  ال��ع��الج  لتلقي  املنا�شب  البلد 
وال�شتجمام حيث تعتمد معاجلة املر�شى على اأ�شا�س 
الطبية احلديثة و اخلربة الطويلة يف  العلوم  مبادئ 
هذا املجال حيث ت�شتخدم جمموعة وا�شعة من الطرق 
الطبيب  قبل  من  �شامل  طبي  فح�س  بعد  العالجية 

املخت�س للمري�س.  

"القت�ضاد " تطلع القطاع اخلا�ض على م�ضتجدات 
ال�ضيا�ضات والت�ضريعات والإجراءات العاملية

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  يف  اخل��ا���س  القطاع  توعية  على  حر�شها  القت�شاد  وزارة  اأك���دت 
والتنظيمية  الإداري����ة  والإج�����راءات  والت�شريعات  ال�شيا�شات  مب�شتجدات 
ليت�شنى  التجاريني  ال�شركاء  �شيما  ل  العامل  دول  خمتلف  تعتمدها  التي 
تطرحه  وم��ا  العاملية  الأ���ش��واق  عن  ومتجددة  متكاملة  �شورة  تكوين  لهم 
من فر�س وحتديات لتحقيق اأكرب ا�شتفادة ممكنة من الأن�شطة التجارية 

وال�شتثمارية مع هذه الأ�شواق.
ياأتي ذلك يف اإطار اإعالن اجلهات املخت�شة يف الحتاد الأوروبي - واملتمثلة 
بالربملان الأوروب��ي وجمل�س الحتاد الأوروب��ي واملفو�شية الأوروبية - عن 
دخول الت�شريع الأوروبي حلماية البيانات العامة GDPR حيز التنفيذ 

خالل مايو 2018.
وقال �شعادة جمعة حممد الكيت الوكيل امل�شاعد لقطاع التجارة اخلارجية 
التي  وامل�شتجدات  املتغريات  ال��وزارة تر�شد خمتلف  اإن  القت�شاد  وزارة  يف 
وتدفق  التجارة  وح��رك��ة  العاملي  القت�شادي  امل�شهد  على  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن 
املنا�شبة  واملبادرات  وال�شيا�شات  بالإجراءات  مواكبتها  بهدف  ال�شتثمارات 
الدولة  يف  اخلا�س  والقطاع  املعنية  احلكومية  اجلهات  لتعريف  وكذلك 
بها مما ي�شهم يف احلفاظ على املكانة القت�شادية الريادية التي تتبووؤها 
التجارية  الأن�����ش��ط��ة  مبمار�شة  املتعلقة  امل��ج��الت  يف  �شيما  ول  الإم�����ارات 

وال�شتثمارية.
واأكد �شعادته اأن الت�شريع الأوروبي اجلديد املتعلق بحماية البيانات العامة 
بجميع  اخلا�شة  البيانات  وحماية  متتني  اإىل  يهدف  الذي   -  GDPR
الأفراد يف الحتاد الأوروبي - ل يقت�شر تاأثريه على ال�شركات العاملة �شمن 
الدولة الأوروبية فح�شب بل ميتد لي�شمل جميع املوؤ�ش�شات وال�شركات التي 
لديها اأعمال واأن�شطة جتارية وا�شتثمارية مع دول الحتاد الأوروبي ومنها 
بطبيعة احلال قطاع الأعمال الإماراتي املرتبط بعالقات جتارية مع اأوروبا 
وهو ما ي�شتدعي منه تكوين معرفة معمقة حول الت�شريع اجلديد واأحكامه 
الت�شغيلية واآليات عمله مع اجلهات  اإجراءاته  ومتطلباته ومن ثم توفيق 
الأوروبية مبا يتواءم مع مواد الت�شريع قبل دخوله حيز التنفيذ يف مايو 
من العام املقبل. واأ�شاف الكيت اأن الحتاد الأوروبي يعد اأحد اأهم ال�شركاء 
التجاريني لدولة الإم��ارات حيث بلغ اإجمايل حجم التبادل التجاري بني 
اجلانبني نحو 65.8 مليار دولر عام 2016 وتاأتي الإمارات �شمن اأكرب 
ع�شر وجهات ل�شادرات الحتاد الأوروبي وهي موطن لأكرث من 41 األف 

�شركة اأوروبية ويقيم فيها 121 األفا من مواطني دول الحتاد الأوروبي.
واأكد اأن وزارة القت�شاد تبدي اهتماما بالغا ل�شتمرار النمو الذي ت�شهده 
الأن�شطة القت�شادية الإماراتية املرتبطة بعالقات جتارية مع دول الحتاد 
ال�شركات وامل�شتثمرين يف دولة  اإىل حر�شها على توعية  الأوروب��ي . لفتا 
عقوبات  اأي  وتفادي  اجلديد  الأوروب���ي  الت�شريع  ملتطلبات  التنبه  باأهمية 
اأح��ك��ام هذا  مع  التوافق  ع��دم  نتيجة  عليهم  تعود  اأن  �شلبية ميكن  اآث��ار  اأو 

الت�شريع.
ويهدف الت�شريع اإىل منح املواطنني واملقيمني يف الحتاد الأوروبي ال�شيطرة 
على بياناتهم ال�شخ�شية وتب�شيط البيئة التنظيمية لالأعمال على امل�شتوى 

الأوروبي من خالل توحيد الإجراءات.
اإذا كانت  الأوروب��ي وخارجه  املوؤ�ش�شات داخل الحتاد  الت�شريع على  ويوؤثر 

الأخرية متد بال�شلع اأو اخلدمات اأو تراقب ت�شرف هدف معلوماتي.
وينطبق على جميع ال�شركات التي تعالج وحتتفظ باملعلومات ال�شخ�شية 

لهدف معلوماتي مقيم يف الحتاد الأوروبي اأيا كان مقر تلك ال�شركات.
املائة من  اأربعة يف  اإىل  الت�شريع عقوبات على عدم المتثال ت�شل  ويرتب 
حجم دوران اأعمالها ال�شنوي اأو 20 مليون يورو باعتبارها اأق�شى غرامة 
ميكن فر�شها على املخالفات الأكرث خطورة مثل عدم وجود موافقة كافية 

من العميل على معاجلة البيانات اأو انتهاك جوهر مفاهيم اخل�شو�شية.
كما تنطبق قواعد الغرامات على جميع املتحكمني باملعلومات واملعاجلني 
لها مبا فيهم �شركات الربجميات ال�شحابية. وعزز الت�شريع �شروط املوافقة 
على ا�شتخدام البيانات حيث لن تكون ال�شركات قادرة على ا�شتخدام �شروط 
طويلة وغري مقروءة من الناحية القانونية ويجب اأن تكون وا�شحة و�شهلة 

الو�شول اإليها وكذلك من ال�شهل �شحبها حني الرغبة.

ابن فهد: الإمارات �ضتبداأ اعتبارا من مطلع 2018 تقييد ن�ضب املواد اخلطرة يف الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية
•• دبي-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور را����ش���د اأح���م���د بن 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ف��ه��د وزي�����ر دول�����ة 
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  الإم������ارات  هيئة 
اعتبارا  �شتبداأ  ال��دول��ة  اأن  "موا�شفات" 
تدريجي  وب�شكل  املقبل  ال��ع��ام  مطلع  م��ن 
امل������واد اخلطرة  ن�����ش��ب  ت��ق��ي��ي��د  وم���رح���ل���ي 
الإلكرونية  الأج��ه��زة  تركيب  يف  الداخلة 
انعكا�شات  م���ن  ل���ذل���ك  مل���ا  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

اإيجابية على ال�شحة العامة للمجتمع.
املوقر  ال��وزراء  جمل�س  اأن  معاليه  واأو�شح 
على  الرقابة  ب�شاأن  اإل��زام��ي��ا  ق���رارا  اأ���ش��در 
ن�شب املواد اخلطرة يف الأجهزة الكهربائية 
موردي  �شيلزم  ق���رار  وه���و  والإل��ك��رون��ي��ة 
هذه الأجهزة يف الدولة مبعايري جديدة يف 
مكونات ت�شنيعها بحيث ت�شمن عدم زيادة 
بالإن�شان  امل�شرة  الكيميائية  امل���واد  ن�شب 
ال����ذي رفعته  ال���ق���رار  اأن  واأك����د   . وال��ب��ي��ئ��ة 
وقت  يف  ال�����وزراء  جمل�س  اإىل  م��وا���ش��ف��ات 
اخلطرة  امل���واد  لن�شب  تقييدا  �شمل  �شابق 
التي قد ت�شكل خطرا على ال�شحة العامة 
حمتملة  اأ����ش���رارا  وك��ذل��ك  للم�شتهلكني 

وا�شتند  الدولة  يف  البيئية  املنظومة  على 
املوا�شفات  اأع��ل��ى  اإىل  اإع���داده  ال��ق��رار عند 
واملمار�شات العاملية يف هذا ال�شدد على اأن 
الحتاد  دول  م��ع  بالتزامن  تطبيقه  ي��ب��داأ 
امل��ق��ب��ل وبح�شب  ال���ع���ام  الأوروب�������ي م��ط��ل��ع 
يف  املت�شمنة  للمنتجات  الزمني  الربنامج 
القرار .  واعترب معاليه اأن القرار الوزاري 
الذي حمل رقم 10 ل�شنة 2017م ب�شاأن 
النظام الإماراتي للرقابة على ن�شب املواد 
الكهربائية  الأج��ه��زة  امل��ق��ي��دة يف  اخل��ط��رة 
النظيفة  ال�شناعة  ي�شجع  والإل��ك��رون��ي��ة 
ويعزز العتماد على عنا�شر كيميائية غري 
على  املنتجني  ت�شجيع  يف  ي�شهم  ما  �شارة 

ابتكار عنا�شر جديدة �شديقة للبيئة .
الوزاري  ال��ق��رار  اأن اخل��روج بهذا  واأو���ش��ح 
عن  اأج��ري��ت  م�شتفي�شة  درا���ش��ة  بعد  ج��اء 
ت�شكيله  ح��ك��وم��ي مت  ع��م��ل  ف��ري��ق  ط��ري��ق 
وهيئة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  م��ن 
وهيئات  واملقايي�س  للموا�شفات  الإم���ارات 
والبلديات  اإم�����ارة  ك��ل  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
وغريها من اجلهات ذات العالقة لدرا�شة 

اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال .
اأحمد  ال���دك���ت���ور را����ش���د  واأ�����ش����اف م���ع���ايل 

ب���ن ف��ه��د اأن����ه ب��ع��د اإجن�����از م�����ش��ودة اأولية 
للم�شروع مت مراجعتها مع جمموعة من 
لالإلكرونيات  واملنتجني  امل�شنعني  كبار 
مت  كما  ال��دول��ة  يف  الكهربائية  والأج��ه��زة 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ع��ل��ى  تعميمها 
ل��ت��زوي��دن��ا مب��الح��ظ��ات��ه��م ودر����ش���ن���ا كافة 
املالحظات وال�شتف�شارات التي وردت اإلينا 
واأجبنا عليها ثم �شاركنا يف اجتماعات مع 
وامل�شنعني  العالقة  ذات  الدولية  اجلهات 
يف الدولة للو�شول اإىل اأف�شل �شيغة قبيل 

رفعه اإىل جمل�س الوزراء لإ�شداره .
يحظر  ال����وزاري  ال��ق��رار  اأن  معاليه  واأك���د 
عر�س اأو بيع اأي منتج ما مل يكن م�شتوفيا 
ل��ل�����ش��روط ف��ي��م��ا مت م��ن��ح م��وا���ش��ف��ات حق 
���ش��ح��ب ع��ي��ن��ات م���ن امل��ن��ت��ج م���ن الأ����ش���واق 
وذلك  الالزمة عليها  الفحو�شات  لإج��راء 
املحددة  للمتطلبات  للتاأكد من مطابقتها 
ال���ق���رار ويف ح���ال ع���دم م��ط��اب��ق��ة املنتج  يف 
فاإنه  وال�����ش��روط  للموا�شفات  الأ���ش��واق  يف 
اتخاذ  املخت�شة  اجل��ه��ة  اأو  للهيئة  ي��ج��وز 
التدابري الالزمة . وح�شب القرار الوزاري 
املنتجات  ب��ح��ق  ال���الزم���ة  ال���ت���داب���ري  ف�����اإن 
�شحب  ت�شمل  للموا�شفات  املطابقة  غ��ري 

املطابقة  �شهادة  واإلغاء  الأ�شواق  املنتج من 
على  اآخ���ر  اإج���راء  اأي  اأو  للمزود  املمنوحة 
على  املرتبة  التكاليف  امل���زود  يتحمل  اأن 
للقرار  اأي��ة خمالفة  ارتكاب  ذلك ويف حال 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه ت���ل���زم ال��ه��ي��ئ��ة امل�������ش���وؤول عن 
امل��ن��ت��ج من  ا���ش��ت��دع��اء  اأو  ب�شحب  امل��خ��ال��ف��ة 
وت�شحيح  اأو����ش���اع���ه  ل��ت�����ش��وي��ب  الأ�����ش����واق 
املخالفة اأو طلب اإعادة املنتج اإىل بلد املن�شاأ 
اإذا كان م�شتوردا اأو اإتالفه اإذا كان م�شنعا 
الفنية  املتطلبات  وح�شب    . الإم����ارات  يف 
ل��ل��ق��رار ال������وزاري ال����ذي اأ����ش���دره �شاحب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��دد غايات  "رعاه اهلل" ف��اإن��ه  دب��ي  حاكم 
للموا�شفات  املطابقة  ���ش��ه��ادة  املنتج  منح 
املطابقة  تقييم  ب��اإج��راء  امل��ورد  تلزم  والتي 
لدى جهة تقييم مقبولة لدى موا�شفات 
وا�شتيفاء املتطلبات الفنية لهذه املوا�شفة 
. ويلزم القرار امل�شنعني واملنتجني بتوفري 
تف�شيلي  وو�����ش����ف  ل��ل��م��ن��ت��ج  ع�����ام  و����ش���ف 
باملكونات  ق��ائ��م��ة  م��ت�����ش��م��ن��ا  ل��ت�����ش��م��ي��م��ه 
وقائمة  ت�شنيعه  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  وامل�����واد 
واملطبقة  املعتمدة  القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ات 

والختبار  الفح�س  وت��ق��اري��ر  املنتج  على 
اخل��ا���ش��ة ب��ه واأي����ة وث��ائ��ق ت��ث��ب��ت مطابقة 
املنتج لهذا القرار . ومنحت هيئة الإمارات 
اأحقية  امل��زودي��ن  واملقايي�س  للموا�شفات 
ال��ق��رارات والإج����راءات خطيا  التظلم من 
التي  الوثائق  كافة  اإرف��اق  �شريطة  للهيئة 
تو�شح �شبب التظلم على اأن ت�شكل الهيئة 
ب���ق���رار م���ن امل���دي���ر ال���ع���ام جل��ن��ة ل��ل��ب��ت يف 

التظلمات التي تقدم اإىل الهيئة .

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30

يونيون كابيتال لال�ضتثمار- ذ م م
تعلن �شركة يونيون كابيتال لال�شتثمار- ذ م م رخ�شة رقم 

القت�شاد  وزارة  اإىل  تقدمت  اأنها   )CN 1993074(

بطلب حتول ال�شكل القانوين لل�شركة من ذات م�شوؤولية 

حمدودة اإىل م�شاهمة خا�شة.. وذلك اعمال لن�س املادة 

277 من القانون الحتادي رقم 2 ل�شنة 2015 يف �شاأن 

ال�شركات التجارية.. ومبوجب قرار اجلمعية العمومية 

وامل�شدقة    2016/12/19 بتاريخ  املنعقدة  لل�شركة 

ال�شكل  حتول  على  باملوافقة   2017/1/10 بتاريخ 

القانوين لل�شركة.

فعلى كل من له مطالبة او حقوق على ال�شركة املذكورة 

اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك 

اإىل ال�شركة يف مقرها : ابوظبي �شارع حمدان بناية ال�شيخ 

وذلك    506 مكتب   5 الطابق  بطي  بن  خادم  بن  حامد 

خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا العالن.

اإعـــــالن حتول �ضكل قانوين ل�ضركة
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املال والأعمال
خالل حفل توزيع جائزة ال�سرق الأو�سط ملراكز الت�سال

م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي ُيتّوج بجائزة "اأف�ضل برنامج ل�ضوت العميل" يف ال�ضرق الأو�ضط
•• ال�صارقة-الفجر:

امل�شارف  اأب��رز  اأح��د  الإ�شالمي،  ال�شارقة  توج م�شرف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ال���رائ���دة يف الإم������ارات  الإ���ش��الم��ي��ة 
وامل��ن��ط��ق��ة، م���وؤخ���راً، ب��ج��ائ��زة ال�����ش��رق الأو����ش���ط ملراكز 
برنامج  "اأف�شل  فئة  �شمن   ،2017 لعام  الت�����ش��ال 
"اإن�شايت�س"  منظمة  تنظمها  والتي  العميل"،  ل�شوت 
املوؤ�ش�شات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
الرائدة يف جمال مراكز الت�شال، وذلك وفقاً لتقييم 

قائم على الأدلة وبر�شيح اأو�شاط مراكز الت�شال.
وب��ات��ت ه��ذه اجل��ائ��زة احل��دث الأب���رز يف جم��ال مراكز 
تكرمي  وج���اء  باملنطقة.  ال��ع��م��الء  وخ��دم��ة  الت�����ش��ال 
م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي تقديراً جلهوده يف الرتقاء 
امل�شتمر و النمو املت�شاعد يف خدمة العمالء  والتفاعل 

معهم، واإ�شراكهم يف خدماته ب�شكل م�شتمر.
وقال �شعادة حممد عبداهلل، الرئي�س التنفيذي مل�شرف 
اجلائزة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  ي�شعدنا  الإ���ش��الم��ي:  ال�����ش��ارق��ة 
الأو�شط،  بال�شرق  الت�شال  مراكز  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة 
وال��ت��ي ج���اءت ت��ق��دي��راً لإ���ش��ه��ام��ات م��رك��ز الت�����ش��ال يف 
اإ�شراتيجية  خدمة  يف  الإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف 

امل�شرف لإر�شاء و اإ�شعاد عمالئه.
ال�شارقة  مل�������ش���رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  واأ������ش�����اف 
الإ�شالمي: اأبدى مركز الت�شال يف م�شرف ال�شارقة 
الإ�شالمي اأرقى م�شتويات التوافق مع املعايري العاملية 
متميزة  نتائج  وحتقيق  فعال  برنامج  بتنفيذ  وذل��ك 
مركز  جنح  حيث  والإقليمي  املحلي  ال�شعيدين  على 
تعزيز  يف  املمار�شات  اأف�شل  اتباع  خالل  من  الت�شال 

جودة خدماتنا لعمالئنا الكرام .
على هذه  الإ�شالمي  ال�شارقة  وياأتي ح�شول م�شرف 
العمالء  باإ�شراك  التزامه  مدى  على  تاأكيدا  اجلائزة 
معهم،  ال��ت��وا���ش��ل  تفعيل  اإىل  وال�����ش��ع��ي  ال�����دوام،  ع��ل��ى 
عن  ر�شاهم  مدى  وتقييم  اقراحاتهم  مع  والتفاعل 
اخلدمات املقدمة، وال�شتفادة من جتاربهم للو�شول 
اإىل اأف�شل خدمة ممكنة حيث ميثل العمل على �شمان 
جودة اخلدمات عن�شراً اأ�شا�شياً يف التزام امل�شرف جتاه 

عمالئه.
وُي��ع��ت��رب حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال�����ش��رق الأو���ش��ط ملراكز 
الت�شال حدثاً مميزا ي�شهد تكرمي الفائزين بامل�شابقة 
الرائدة يف املنطقة ، والتي يتم اختيار الفائزين فيها 

وفقاً ملعايري ا�شراتيجية دقيقة. 

عملية  يف  امل�شابقة  ملعايري  العالية  التناف�شية  وتكمن 
على  بالعمل  ح��اف��اًل  ���ش��ج��اًل  تتطلب  وال��ت��ي  ال��ت��ق��دم، 
جمالت  يف  املتميز  الأداء  وتقدمي  املخرجات،  تعزيز 

مثل حتليل بيانات العمالء، واإعادة تقييم الإجراءات، 
ال���ع���م���ل اجلماعي  ع����ن  ف�������ش���اًل  ت���ط���وي���ره���ا  واإع���������ادة 

للموظفني.

هيئة الأوراق املالية تنظم ندوة للو�ضطاء 
حول اآليات و�ضوابط البيع على املك�ضوف

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت هيئة الأوراق املالية بالتعاون مع �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية ندوة 
توعية للو�شطاء واملحللني املاليني ناق�شت اأنواع "البيع على املك�شوف".

جاءت الندوة �شمن امل�شروع الوطني لتوعية امل�شتثمرين الذي تنفذه هيئة 
الأوراق املالية وال�شلع حتت �شعار "عزز معلوماتك تنمو ا�شتثماراتك"، ويف 
املعرفة بالأنظمة  املالية لتعميق  الأ�شواق  الهيئة بالتعاون مع  اإطار جهود 
ب��الأداء بال�شوق املايل مبا ي�شهم يف زيادة التداولت  والآليات التي ترتقي 
ال�شوء على اجلوانب  الندوة  واألقت  عامليا،  بها يف  املعمول  املمار�شات  وفق 
وال�شوابط اخلا�شة  وال�شروط  املك�شوف،  البيع على  باآلية  املتعلقة  الفنية 
الو�شاطة. وقد ح�شر  ب�شركات  العاملني  ب��اأداء  الرتقاء  بهدف  وذلك  بها، 
الندوة جمع كبري من ممثلي الو�شطاء واملحللني املاليني ومديري التداول 

ب�شركات الو�شاطة العاملة بالدولة.
وقدم الدكتور منذر بركات م�شت�شار الأ�شواق املالية بالهيئة عر�شا تناول 
البيع على املك�شوف الفني الذي ي�شمح للو�شيط ببيع الأوراق  اآليات عمل 
املالية التي ل ميلكها امل�شتثمر ب�شمان من الو�شيط بت�شليم هذه الأوراق 

عند الت�شوية.
واأو�شح املحا�شر اأنه يف حال عدم �شراء امل�شتثمر للورقة املالية يف نف�س يوم 
البيع، يقوم الو�شيط بتوفري الورقة املالية عند الت�شليم اإما من حمفظته 
الإج��ب��اري عرب  ال�����ش��راء  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  اآخ���ر  م�شتثمر  م��ن  باقرا�شها  اأو 
املقا�شة اأو بالتعوي�س النقدي للم�شري- عرب اآليات ال�شوق يف التعوي�س- 

مع اإ�شافة غرامات لعدم الت�شليم. 
للبيع  القابلة  املالية  الأوراق  لتحديد  اأحكاما  ت�شع  ال�شوق  اأن  اإىل  ون��وه 
على املك�شوف مثل ال�شيولة ومعدل الدوران والأ�شهم احلرة وغريها، كما 
ت�شع ال�شوق احلالت التي يجوز فيها وقف البيع على املك�شوف مثل نزول 
حد  املك�شوف  على  املباعة  الأوراق  كمية  و�شول  اأو   5% اإىل  الورقة  �شعر 
%10. واأ�شاف اأن اآلية عمل البيع على املك�شوف املنظم املغطى تنق�شم اإىل 
قبل  الت�شليم  وفاق خلدمة  يعملون  الذي ل  بعمالء  الأول  يتعلق  ق�شمني 
الدفع حيث يتوجب اقرا�س الورقة املالية وحتويلها من ح�شاب املقر�س 
اإىل ح�شاب املقر�س الذي ينوي بيعها على املك�شوف قبل و�شع اأمر البيع 
البائع  واأن  املحتمل،  للم�شري  ت�شليمها  ث��م  وم��ن  ال��ت��داول  من�شة  على 
عقد  انتهاء  عند  اأو  املقر�س  من  باأمر  �شرائها  باإعادة  يقوم  املك�شوف  على 
القرا�س، ويحتفظ الو�شيط مبتح�شالت البيع بالإ�شافة اإىل ما تفر�شه 
اأنظمة الهيئة وال�شوق من هام�س اأويل بقيم %50 من متح�شالت البيع، 
مع احلفاظ على هام�س م�شتمر بقيمة اأعلى من هام�س ال�شيانة. ويف حالة 
انخفا�س الهام�س عن هام�س ال�شيانة يقوم الو�شيط با�شتدعاء امل�شتثمر 
يقوم  بالتغذية  العميل  ف�شل  وعند  الأويل،  الهام�س  اإىل  احل�شاب  لتغذية 
الو�شيط باإعادة �شراء الأوراق املالية واإغالق مركز البيع على املك�شوف ورد 
ما تبقى من الأموال للعميل. اأما بالن�شبة للق�شم الثاين واملتعلق بعمالء 
الت�شليم مقابل الدفع فيتبع نف�س الآلية با�شتثناء تبديل �شرط القرا�س 
امل�شبق وحتويل الأوراق املالية قبل اإدخال اأمر البيع ب�شرط تاأكد الو�شيط 
يوم  املالية  الأوراق  اقرا�س ي�شمن حتويل  بعقد  العميل  ذات  دخ��ول  من 

الت�شوية.
على  للبيع  عملية  وح��الت  اأمثلة  بركات  منذر  الدكتور  عر�س  وبالنهاية 
الو�شيط  م��ن  لكل  املالية  وامل��راك��ز  احل�شابات  ت��اأث��ر  تو�شيح  م��ع  املك�شوف 
والعميل عند اأي تغري يف اأ�شعار الأوراق املالية املباعة على املك�شوف وكيفية 
الورقة  �شعر  اإك�شل حل�شاب  مايكرو�شفت  با�شتخدام  احل�شابات  اأمتتة هذه 
املطلوب  املبلغ  واحت�شاب  ال�شتدعاء  هام�س  اإىل  الهام�س  يخف�س  ال��ذي 

ا�شتدعاوؤه لتغذية احل�شاب والرجوع اإىل الهام�س الأويل.
ب�شوق  الأ�شواق  على  الرقابة  ق�شم  رئي�س  ال�شركال  عمر  عرف  جانبه  من 
قيام  عملية  اأن��ه  على  الفني  املك�شوف  على  البيع  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
امل�شتثمر ببيع ورقة مالية ل ميتلكها على اأن يلتزم بتوفريها خالل فرة 
الت�شوية املعول بها مو�شحا اأن الو�شع اجلديد املقرح لعملية البيع على 
املك�شوف الفني يف �شوق ابوظبي تت�شمن عند ادخال اأمر بيع على الأوراق 
خم�ش�س  ح�شاب  خ��الل  م��ن  وذل��ك  واملقا�شة  ال��ت��داول  نظام  يقوم  املالية 
لعمليات البيع على املك�شوف الفني وبالتايل قبول اأوامر البيع املدخلة من 
قبل الو�شطاء حتى لو مل تتوفر الأ�شهم املراد بيعها ب�شرط اإ�شافة الو�شيط 

هام�س �شمان نقدي لقيمه العملية 50%.
كذلك يتم اإدخال الأمر يف �شجل الأوامر ح�شب الأولويات املطبقة مع موؤ�شر 
يبني اأن الأمر بيع على املك�شوف وعند اإمتام ال�شفقة؛ يتم اإ�شافة الأ�شهم 
اىل امل�شري ب�شفه م�شتفيد، وتقيد ب�شالب يف ح�شاب البائع وغريها من 

الإجراءات الأخرى.

�سمن مبادرتها "اأف�سل �سركة �سغرية ومتو�سطة يف اأداء ال�سادرات ال�سهرية"

غــرفة دبــي تـكرم اأع�ضــاءهــا املـتميزين يف الأداء التـ�ضديري 
•• دبي -الفجر:

وت�شجيع  ودع��م  لتقدير  جهودها  اإط��ار  يف 
الأداء الت�شديري لل�شركات العاملة يف دبي، 
�شغرية  �شركة  "اأف�شل  مبادرتها  و�شمن 
ال�شهرية"،  ال�شادرات  اأداء  يف  ومتو�شطة 
كّرمت غرفة جتارة و�شناعة دبي ال�شركات 
باأدائها  ت��ف��وق��ت  وال��ت��ي  ب��امل��ب��ادرة  ال��ف��ائ��زة 
امل���م���ت���دة خالل  ال��ت�����ش��دي��ري يف الأ����ش���ه���ر 
2017 وذل���ك يف  اأب��ري��ل  ال��ف��رة يناير - 

حفٍل اأقيم موؤخراً يف مبنى الغرفة.
ال�������ش���رياوي، النائب  ���ش��ع��ادة ه�����ش��ام  وه���ن���اأ 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
التكرمي  �شهادات  وقدم  الفائزة،  ال�شركات 
والدروع التذكارية لل�شركات الفائزة وهي 
انديا للمواد  جموهرات البحرين وبول�س 
ل��ل��ت��ج��ارة العامة  ال��ب��ح��ر  ت���اج  ال��غ��ذائ��ي��ة و 

وامل�شتورد للتجارة.
البحرين  جم���وه���رات  ���ش��رك��ة  وح�����ش��دت 
ال�شادرات  الأعلى قيمة يف  ال�شركة  جائزة 
انديا  بول�س  �شركة  وح�شلت  يناير،  ل�شهر 
ال�شركة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد 
امل�����ش��درة لأك���رب ع��دد م��ن الأ����ش���واق ل�شهر 
فرباير، يف حني ح�شلت �شركة تاج البحر 
للتجارة العامة على جائزة ال�شركة الأكرث 
 ، م��ار���س  ل�شهر  املن�شاأ  ل�����ش��ه��ادات  اإ����ش���داراً 
وح�����ش��ل��ت ���ش��رك��ة امل�����ش��ت��ورد ل��ل��ت��ج��ارة على 
جائزة اأعلى عدد �شادرات �شمن ال�شركات 

اجلديدة النا�شئة ل�شهر اأبريل. 
يعترب  التكرمي  اأن  اإىل  ال�����ش��رياوي  واأ���ش��ار 
والتفوق  اأدائ��ه��ا،  لتعزيز  لل�شركات  ح��اف��زاً 
املزايا  اأن  م��ع��ت��رباً  ال��ت��ج��اري،  ن�شاطها  يف 

للم�شتثمرين  دب���ي  اإم�����ارة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
لهم  وتهيئ  ت�شاهى،  ل  الأع��م��ال  ورج���ال 
وت�شاعدهم  والتطور،  للنمو  حمفزًة  بيئًة 
على تعزيز تناف�شيتهم يف الأ�شواق املحلية 
قائاًل:  ���ش��ع��ادت��ه  واأو�����ش����ح  واخل���ارج���ي���ة. 
�شغريٍة  ���ش��رك��ٍة  اأف�����ش��ل  م���ب���ادرة  تن�شجم 
ال�شهرية  ال�����ش��ادرات  اأداء  يف  ومتو�شطة 
دبي  لغرفة  ال�شراتيجية  الأه����داف  م��ع 
بيئٍة  الأع��م��ال، وخ��ل��ق  ب��دع��م من��و  املتمثلة 
حم��ف��زٍة ل��ه��ا يف الإم�����ارة، ون��ح��ن يف غرفة 
ملجتمع  الدعم  كل  بتوفري  ملتزمون  دب��ي 
م�شرية  يف  الرئي�شي  دوره  ليلعب  الأعمال 

ونحن  دب��ي،  لإم���ارة  القت�شادية  التنمية 
واثقون باأن ال�شركات الفائزة �شوف ت�شتمر 
ب���اأن ت��ك��ون من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب��ه وم�شدر 
اإلهام للعديد من اأع�شاء الغرفة الآخرين، 
العديدة  ال�����ش��رك��ات  ت��ك��رمي  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 

الأخرى خالل الأ�شهر املقبلة.
جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  واأ����ش���اف 
اهتماماً  تويل  الغرفة  اأن  دبي  اإدارة غرفة 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  ب��ق��ط��اع  م��ل��ح��وظ��اً 
واملتو�شطة، م�شرياً اإىل اأن هذه املبادرة هي 
التي تدعم حركة  الفعالة  الأدوات  اإح��دى 
الإم����ارة،  يف  الت�شدير  واإع�����ادة  الت�شدير 

وتعزز تناف�شية الأعمال يف املنطقة. 
املبادرة  يف  ال��ف��ائ��زة  ال�شركات  اختيار  ومت 
يف  املن�شاأ  �شهادات  بيانات  قاعدة  على  بناًء 
�شهر  دب��ي، حيث يكون الختيار كل  غرفة 
ويكون مبنياً على معياٍر خمتلٍف عن الآخر 
مثل عدد وجهات الت�شدير، اأو اأعلى قيمة 
�شهادات  ع���دد  اأع��ل��ى  اأو  لل�شهر،  ����ش���ادرات 

من�شاأ تقدمت للح�شول عليها. 
�شعادتهم  الفائزة  ال�شركات  م��دراء  واأب��دى 
قبل  من  نالوه  ال��ذي  والتقدير  بالتكرمي 
الغرفة، معتربين اأن التكرمي ي�شكل حافزاً 
لبذل املزيد من اجلهود يف جمال عملهم، 

الأعمال  تناف�شية  تعزيز  يف  مهماً  وعاماًل 
وال�شمعة  ال���ف���ائ���دة  ي��ح��ق��ق  اإط������اٍر  ���ش��م��ن 
العالية لل�شركات، وي�شاهم يف دعم م�شرية 

منو القت�شاد يف دبي.
وكانت الغرفة قد اأطلقت مبادرتها " اأف�شل 
�شركة �شغرية ومتو�شطة يف اأداء ال�شادرات 
م�شمى  حتت   2009 العام  يف  ال�شهرية" 
اأداء  يف  ومتو�شطة  �شغرية  �شركة  "اأف�شل 
ال�شادرات الف�شلية" وقد مت اإعادة ت�شميم 
ف�شلية  م��ن  ب��دًل  �شهرية  لت�شبح  امل��ب��ادرة 
بعد النجاح الذي حققته يف حتفيز اأع�شاء 

غرفة دبي على تعزيز اأدائهم الت�شديري.

بلدية عجمان تنظم لقاء مفتوحا مع املقاولني 
وممثلي املكاتب الهند�ضية ال�ضت�ضارية

•• عجمان-وام: 

لقاء  بعجمان  والتخطيط  البلدية  بدائرة  الهند�شية  ال�شوؤون  قطاع  نظم 
مفتوحا مع ممثلي املكاتب الهند�شية ال�شت�شارية واملقاولني باإمارة عجمان 

بفندق فريمونت عجمان .
وياأتي هذا اللقاء بتوجيه من ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
والت�شريعات  بالقوانني  التعريف  ب��ه��دف  بعجمان  والتخطيط  البلدية 
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  على  الوقوف  وكذلك  لديها  املحدثة  الهند�شية 
التي  اخل��دم��ات  عن  الر�شا  م��دى  وقيا�س  املختلفة  ملالحظاتهم  وال�شماع 

تتعلق باأداء القطاع.
املدير  امل��ه��ريي  ب��ن عمري  اأح��م��د  املهند�س حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  ت��راأ���س 
باب  فتح  اأهمية  اأك��د  ال��ذي  بالدائرة  الهند�شية  ال�شوؤون  لقطاع  التنفيذي 
الهند�شية  واملكاتب  املقاولني  من  ال�شركاء  مع  املبا�شر  والتوا�شل  احل��وار 
الرتقاء  يف  ت�شاهم  التي  والإيجابية  البناءة  اأفكارهم  لعر�س  املوظفني  و 

ب�شمعة الدائرة لأعلى امل�شتويات حمليا واإقليميا وعامليا.
تعاون  بف�شل  الهند�شية  الإجن���ازات  من  الكثري  حققت  ال��دائ��رة  اإن  وق��ال 
اجلميع بالقطاع معها ، م�شريا اإىل اأن جناحها ومتيزها قائم على ال�شفافية 
بينها وبني املتعاملني من ممثلي القطاع تقديرا وتثمينا جلهودهم املبذولة 
يعك�س  هند�شيا مبا  باأدائها اخلدمي  للرقي  دوما  ت�شعى  التي  الدائرة  مع 
القيادة  الإم��ارة وبحر�شها على ترجمة روؤى  �شورة معمارية م�شرقة عن 
جماليات  يف  املوؤ�ش�شي  التميز  يف  م�شريتها  على  احل��ف��اظ  يف  وتطلعاتها 

مبانيها ورقي م�شاريعها الهند�شية املعمارية .
اأهم  الهند�شية  ال�شوؤون  قطاع  اإدارات  يف  امل�شوؤولني  من  ع��دد  وا�شتعر�س 
مت  كما   ، حتديثها  مت  والتي  البناء  ت�شاميم  يف  واملوا�شفات  ال�شراطات 
عر�س موؤ�شرات كفاءة ت�شاميم البناء وعر�س مناذج متميزة لآلية قيا�س 
اآراءهم  ط��رح  اىل  بالإ�شافة   ، املتميزة  الت�شاميم  يف  الهند�شية  املوؤ�شرات 

ووجهات نظرهم ومالحظاتهم حول خدمات القطاع .
وال�شت�شارية  الهند�شية  املكاتب  ممثلي  من  ع��دد  بتكرمي  اللقاء  واختتم 
منهم  للمتميزين  وتقدير  �شكر  و�شهادات  الدائرة  درع  وتقدمي  واملقاولني 
ال�شت�شارية  املكاتب  ، وفئة  بالإمارة  ملبنى  اأجمل ت�شميم هند�شي  عن فئة 
امل�شاهمة مع الدائرة مببادرات جمتمعية ، وذلك تقديرا جلهودهم املبذولة 

وتعاونهم املثمر مع الدائرة ولعملهم املتميز يف خدمة اإمارة عجمان.

الداخلية من�ضاته  دبي" يف  "خط  بنك" يعتمد  "نور 
•• دبي-وام:

"خط  اأول بنك يف دول��ة الإم��ارات يعتمد   � "نور بنك" � ومقره دبي  اأ�شبح 
هذا  با�شتخدام  البنك  موظفو  �شيقوم  حيث  الداخلية  من�شاته  يف  دبي" 
اخلط املميز يف جميع امل�شتندات التي يتم اإن�شاوؤها عرب برامج ميكرو�شوفت 
اأوفي�س. وقال ح�شني القمزي الع�شو املنتدب ل�نور بنك يف ت�شريح �شحايف 
املميزة يف  ل��راث دبي وهويتها  اإن هذا اخلط ميثل رم��زا فريدا  ام�س  له 

عامل يتجه ب�شكل متزايد نحو املعامالت الرقمية.

العام  عن  لديه  املدرجة  ال�ضركات  اأرباح  من  درهم  مليار   12.6 توزيع  املايل" ينجز  املا�ضي "دبي 

عجز ميزان م�ضر التجاري يهبط 48 % يف 4 اأ�ضهر مع تقل�ض الواردات 

•• دبي-وام:

12.6 مليار  ت��وزي��ع  امل��ايل  اأجن���زت �شوق دب��ي 
الأرب���اح  م��ن  م�شتثمر  األ���ف   331 على  دره���م 
خالل  م��ن  ل��دي��ه  امل��درج��ة  لل�شركات  النقدية 
للح�شابات  وال���ت���ح���وي���ل  اآي���ف�������ش���ر  ب���ط���اق���ات 
ال��ت��ي قام  ال�����ش��رك��ات  ع��دد  وارت��ف��ع   . امل�شرفية 
ال�شوق ب��اإدارة عملية توزيع الأرب��اح نيابة عنها 
� للعام ال�شاد�س على التوايل � اإىل 35 يف العام 
املا�شي  ال��ع��ام  ���ش��رك��ة يف   26 م��ق��اب��ل  احل����ايل 
اآيف�شر  الأرب���اح من خ��الل بطاقة  ومت توزيع 

والتحويل للح�شابات امل�شرفية.
اإدارة  رئي�س جمل�س  �شعادة عي�شى كاظم  وقال 
ام�س  ل��ه  �شحايف  ت�شريح  يف  امل��ايل  دب��ي  �شوق 
اإن ال�����ش��وق ي��وف��ر خ��دم��ة ت��وزي��ع الأرب����اح نيابة 
ع��ن ال�����ش��رك��ات امل���درج���ة م��ن��ذ ع���ام 2011 يف 
خطوة رائ���دة ب��ني اأ���ش��واق امل��ال وذل��ك يف اإطار 
كافة  املتعاملني  فئات  لتزويد  ا�شراتيجيتها 

بخدمات نوعية وحلول ذكية وفعالة.

اإق��ب��ال م��ت��زاي��دا العام  اأن اخل��دم��ة تلقى  واأك���د 
اإدراك ال�شركات املدرجة  تلو الأخر مبا يعك�س 
قيا�شا  وفاعلية  و�شهولة  �شرعة  م��ن  متثله  مل��ا 
كانت  اإذ  تاريخيا  العملية  تلك  ب��ه  ات�شمت  مل��ا 

ت�شتغرق كثريا من الوقت واجلهد.
اأن ���ش��وق دب��ي امل���ايل ا�شتثمرت  واأو���ش��ح ك��اظ��م 
الناحيتني  من  الالزمة  امل��وارد  لتوفري  كثريا 

فاعلة  والب�شرية بهدف توفري خدمة  التقنية 
ومتكاملة عرب قنوات متنوعة مبا يتما�شى مع 
حر�شت  كما  امل�شتثمرين  تف�شيالت  خمتلف 
ال��الزم لإدارة  على توفري فريق عمل متكامل 
النحو الأمثل بهدف  املهمة على  العملية  هذه 
حت��ق��ي��ق اأع���ل���ى م���ع���دلت ر���ش��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني من 

م�شتثمرين و�شركات مدرجة وغريهم.

•• القاهرة-رويرتز:

قالت وزارة التجارة وال�شناعة امل�شرية ام�س الثنني اإن عجز امليزان 
التجاري يف الأ�شهر الأربعة الأوىل من 2017 هبط 48 باملئة على 

اأ�شا�س �شنوي اإىل 8.493 مليار دولر.
اإىل  باملئة   14 زادت  ال�شادرات  اأن  بيان �شحفي  ال��وزارة يف  واأ�شافت 
تراجعت  حني  يف  ني�شان  اأب��ري��ل  نهاية  حتى  دولر  مليار   7.438

الواردات 30 باملئة اإىل 15.931 مليار دولر.
وعزا طارق قابيل وزير التجارة وال�شناعة حت�شن التجارة اخلارجية 
امل�شرية يف البيان ال�شحفي اإىل تر�شيد الواردات واحلد من ا�شتنزاف 
اأدى اإىل زيادة العتماد علي ال�شناعة املحلية  العمالت ال�شعبة مما 
م��ن خ���الل اإح����الل امل��ن��ت��ج��ات املحلية حم��ل امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ك���ان يتم 
ا�شتريادها من اخلارج . لكن ريهام الد�شوقي حمللة القت�شاد امل�شري 
لدى اأرق��ام كابيتال قالت لرويرز اإن تراجع ال��واردات قد يكون لأن 
الأ�شهر املقابلة من 2016 كان بها نق�س يف الدولر وبالتايل تراجع 
ال�شرف  �شعر  حترير  بعد  املبا�شر  ال�شتثمار  هدوء  بجانب  للواردات 

وزيادة اأ�شعار الطاقة .

�شعر  رب��ط  عن  الثاين  ت�شرين  نوفمرب  من  الثالث  يف  م�شر  وتخلت 
�شرف اجلنيه بالدولر الأمريكي ورفعت اأ�شعار الطاقة.

اأ�شباب  من  والإن��ت��اج  الت�شغيل  تراجع  يكون  قد  الد�شوقي  واأ�شافت 
تراجع الواردات. لبد اأن ننتظر حلني النتهاء من الالئحة التنفيذية 

لرى هل �شتاأتي ال�شتثمارات الأجنبية اأم ل .
ال�شهر على  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت  امل�شري يف  ال��ن��واب  وواف���ق جمل�س 
قانون جديد لال�شتثمار بعد خالفات مع احلكومة على بع�س املواد.
ومل تنته وزارة ال�شتثمار من و�شع الالئحة التنفيذية للقانون بعد.

الأرق��ام تعك�س  املالية هريمي�س  با�شا من املجموعة  اأبو  وقال حممد 
تطورا كبريا يف الأداء من وقت التعومي وحتى الآن.

تراجع الواردات جزء منه عبارة عن �شدمة �شعرية بعد ارتفاع اأ�شعار 
 . بال�شتثمار  وي��رت��ب��ط  م�شتقبليا  الآخ���ر  واجل���زء  امل�����ش��ت��وردة  ال�شلع 
وتعمل م�شر منذ العام املا�شي على تقلي�س وارداتها من خالل تقييد 
على  كبرية  بن�شب  اجل��م��ارك  وزي���ادة  الأ�شا�شية  غري  ال�شلع  ا�شترياد 

الكثري من ال�شلع.
اإ�شالحات  �شل�شلة  تطبيق  على  اإ�شماعيل  �شريف  حكومة  وتعكف 

اقت�شادية �شعيا لإنعا�س اقت�شاد البالد.

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و/ حم��م��د ح�شن  ف��ق��د 
اهلل حم��م��د ف��خ��ر ال�����ش����الم ، 
ب��ن��غ��الدي�����س  اجل��ن�����ش��ي��ة جواز 
 -  )0522355( رقم  �شفره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /�����ش����اج����د 
عبدال�شتار  خ������ان  اح����م����د 
اجلن�شية  ب��اك�����ش��ت��ان   ، خ���ان 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )4117082(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/8487226

فقدان جواز �سفرت
�شمينه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ب���ي���ب���ي  ���ش��ي��د ف���اي���ز ح�شني 
اجلن�شية  ب��اك�����ش��ت��ان   ، ���ش��اه 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )3092202(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/5705006

فقدان جواز �سفرت
افتخار   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان     ، خ������ان  ام������ري 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1579802( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/8107975
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املال والأعمال
فندق جنة برج ال�ضراب يح�ضد جائزة النخبة املرموقة من الحتاد العاملي لالأعمال

وزارة تطوير البنية التحتية تنفذ 12 م�ضروعا يف الدولة بتكلفة تبلغ مليارا و43 مليون درهم

•• اأبوظبي-الفجر: 

حاز فندق "جنة – برج ال�شراب" على جائزة النخبة 
املرموقة من الحتاد العاملي لالأعمال وذلك تكرميا 
الأعمال وجودة اخلدمات  امل�شتمر يف  الفندق  لتميز 
وامل�شوؤولية  والإب�������داع  والب���ت���ك���ار  الإدارة  واأن��ظ��م��ة 

الجتماعية. 
التنفيذي  الرئي�س  دروي�س  عماد  نعمة  ال�شيد  وق��ال 
دواعي  م��ن  اإن���ه  ج��ن��ة:  منتجعات  و  ف��ن��ادق  ملجموعة 
واملعروفة  امل��رم��وق��ة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ا�شتالم  ���ش��رورن��ا 
على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي و تتمثل 
روؤية فنادق جنة بتقدمي جتربة من الدرجة الأوىل 
ال�شيافة  ط���راز  ع��ل��ى  ال���ن���زلء  و  ال�����ش��ي��وف  جلميع 

البدوية التقليدية. 
ال�شراب"  – برج  "جنة  اأ�شاف قائال:  يعد فندق  و 

ي�شرنا  و  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  لتجربة  الأم��ث��ل  امل��ك��ان 
املثابرة  التي تعرف بجهودنا  ا�شتالم هذه اجلوائز 

و التفاين بعملنا الفندقي .
عام  يف  ل��الأع��م��ال  ال��ع��امل��ي  الحت���اد  منظمة  تاأ�ش�شت 
اأكرث  ت�����ش��م  رائ����دة  دول��ي��ة  منظمة  وه���ي   2004
ال�شبكات  ت�شجيع  على  وتعمل  ع�شو   3000 من 
لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  تعزيز  و  التجارية 

على ال�شعيد العاملي.
لفائزي  تكاَفئ  مميزة  ع�شوية  النخبة  رتبة  تعترب 
جائزة ذي بيز و تعد اأكرث اجلوائز اأهمية من منظمة 
 – "جنة  فندق  باإمكان  و  لالأعمال،  العاملي  الحت��اد 
برج ال�شراب" ا�شتخدام جميع اخلدمات املقدمة من 
قبل املنظمة بالإ�شافة اإىل فر�شة امل�شاركة يف حدث 
ت�شليم ج��وائ��ز ذي بيز الأك���رب يف جم��ال الأع��م��ال و 

ال�شركات. 

•• دبي-وام: 

ت�شرف وزارة تطوير البنية التحتية حاليا على تنفيذ 
ال�شتثماري  برناجمها  �شمن  حيويا  م�شروعا   12
اإم��ارات الدولة بتكلفة اجمالية  موزعة على عدد من 

تبلغ مليارا و43 مليون درهم.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بلحيف 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية اأن هذه امل�شاريع 
الدولة  م��ن��اط��ق  ت��رب��ط  ط���رق  م�����ش��اري��ع  خم�شة  ت�شم 
تابعة  م�شاريع  اأرب��ع��ة  اإىل  بالإ�شافة  ب��الآخ��ر  بع�شها 
وم�شروع  العدل  ل��وزارة  وم�شروعني  الداخلية  ل��وزارة 

لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
الوزارة  عليها  ت�شرف  التي  ال��ط��رق  م�شاريع  وت�شمل 
الطريق  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  م��ع��ال��ي��ه  ح�شب 
الفجرية  اإم���ارة  يف  ال�شيخ خليفة  ���ش��ارع  ب��ني  ال��راب��ط 
وم�شروع   "E99" وط���ري���ق  م��الح��ة  خ��ط��م  مب��رك��ز 
طريق حمد بن عبداهلل باإمارة الفجرية وتقاطع ج�شر 
 - �شهيلة  الم���ارات  طريق  وام��ت��داد  بال�شارقة  البديع 
�شمل " املرحلة الثانية " ف�شال عن عقد تطوير ورفع 
كفاءة تقاطع �شارع الحتاد " E11 " من طريق فلج 
ج�شر   - الثانية  املرحلة   "  E55" اأم القيوين  املعال 

ال�شلمة.
ت�شم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م�شاريع  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
 - الثانية  ال��وح��دة  الأم��ن اخلا�شة  ق��وات  قيادة  مبنى 
�شيح امل��ه��ب - ال��ذي��د ب��اإم��ارة ال�����ش��ارق��ة وم��رك��ز �شامل 
�شرطة الدقداقة باإمارة راأ�س اخليمة ومبنى اجلن�شية 
" التابع  " �شامل  والإقامة باأم القيوين ومبنى مركز 
م�شاريع  ت�شمل  ح��ني  يف   .. بال�شارقة  ال��ذي��د  ل�شرطة 
بال�شارقة  خ��ورف��ك��ان  حم��ك��م��ة  م��ب��ن��ي��ي  ال���ع���دل  وزارة 
الثقايف  امل��رك��ز  وم�شروع  بعجمان  م�شفوت  وحمكمة 

بالفجرية التابع لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
اأن  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وذك���ر 
الوزارة ت�شرف على تنفيذ املرحلة الأوىل من م�شروع 
بالفجرية  خليفة  ال�شيخ  �شارع  بني  ال��راب��ط  الطريق 
 4.4 " بطول   E99 "وطريق مالحة  خطم  مبركز 
 120 نحو  الإجمالية  تكلفته  تبلغ  ال��ذي  م��ر  كيلو 
مليون درهم واملتوقع النتهاء منه خالل الربع الثالث 
امل�����ش��روع م��ن طريق  ال��ع��ام اجل���اري حيث يتكون  م��ن 
مزدوج بحارتني لكل اجتاه مع جزيرة و�شطية ت�شمح 
من  ثالثة  ح��ارة  باإ�شافة  م�شتقبال  الطريق  بتطوير 
طرف اجلزيرة مع اإن�شاء اإ�شارة �شوئية واأعمال �شرف 
وتركيب  ال��ط��رق  اإن���ارة  �شبكة  وتنفيذ  الأم��ط��ار  م��ي��اه 

حواجز معدنية للحماية.
ال���وزارة  مبا�شرة  اإىل  معاليه  اأ���ش��ار  ال�شياق  ذات  ويف 
تنفيذ م�شروع تطوير وتو�شعة �شارع حمد بن عبداهلل 
واملتوقع النتهاء منه خالل الربع الأول عام 2020 
حيث  دره��م  مليون   250 نحو  تبلغ  اإجمالية  بتكلفة 
يعترب امل�شروع الذي ت�شرف على تنفيذه الوزارة �شمن 
ب��رن��اجم��ه��ا ال���ش��ت��ث��م��اري م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ه��ام��ة نظرا 
حيث  كفاءته  ورف��ع  الطريق  لتطوير  املا�شة  للحاجة 

تت�شمن اأعمال امل�شروع اإعادة هيكلة وتو�شعة وحتديث 
الطريق الذي يعد ال�شريان الرئي�شي لإمارة الفجرية 

.
املتوقع  البديع  تقاطع ج�شر  اأن م�شروع  وقال معاليه 
النتهاء منه نهاية العام اجلاري بتكلفة اإجمالية تقدر 
اأج��زاء ت�شمل  200 مليون درهم يتكون من ثالثة  ب� 
اإن�شاء ج�شر موجه لنقل حركة القادمني من اإمارة دبي 
اجلامعية  املدينة  باإجتاه  مبا�شرة  ال�شارقة  اإم��ارة  اإىل 
ب��اإجت��اه واحد  ث��الث ح���ارات  حيث يتكون اجل�شر م��ن 
ال��ث��اين ع��ب��ارة ع��ن خمرج  اأن اجل��زء  اإىل  فقط منوها 
ثالث  م��ن  وي��ت��ك��ون  دب��ي  اإىل  ال�شارقة  م��ن  للقادمني 
امل�شروع عبارة عن تو�شعة  الثالث من  ح��ارات واجل��زء 
الإم���ارات  �شارعي  تقاطع  على  حاليا  القائم  اجل�شر 
ومليحة من ثالث اإىل �شبع حارات مق�شمة اإىل خم�س 
حارات رئي�شية ومنف�شلة بحواجز عن املخارج اإ�شافة 

اإىل حارتني للراغبني يف الرجوع.
قرار  اأن  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  معايل  واأو�شح 
ت��ط��وي��ر ت��ق��اط��ع ال��ب��دي��ع ي��اأت��ي ك��م��رح��ل��ة م��ن مراحل 
تطوير ورفع كفاءة طريق الإم��ارات وجاء بعد درا�شة 
اأجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول منو احلركة 
20 عاما مقبلة يف ه��ذه املنطقة  امل��روري��ة على م��دار 
النمو  حجم  م��ع  يتنا�شب  ل  التقاطع  اأن  تبني  حيث 
املطرد ما تطلب تنفيذ م�شروع "البديع" الذي ي�شمن 
عدم تداخل املركبات عند املداخل واملخارج م�شريا اإىل 
اأنه �شيتم تطوير وتو�شعة احلارات قبل وبعد منطقة 

ج�شر البديع ل�شمان ان�شيابية احلركة.
ونوه اإىل اأن الوزارة با�شرت موؤخرا العمل على اإجناز 
املرحلة الثانية من م�شروع �شارع الإمارات يف منطقتي 
الربع  م��ن��ه خ���الل  الن��ت��ه��اء  وامل��ت��وق��ع  و���ش��م��ل  �شهيلة 
اإىل  ت�شل  اإجمالية  بتكلفة   2017 ع��ام  م��ن  الأخ���ري 
الذي  امل�����ش��روع  ه��ذا  ان  مو�شحا  دره���م  مليون   69
الدائري  راأ���س اخليمة  اأعمال طريق  يعترب جزءا من 
كل  م��روري��ة يف  ح����ارات  ث���الث  واإن�����ش��اء  تنفيذ  ي�شمل 
اجتاه على حده يف منطقتي �شهيلة و�شمل مع جزيرة 
باإ�شافة  م�شتقبال  ا�شتغاللها  ميكن  عري�شة  و�شطية 
ح��ارة م��روري��ة راب��ع��ة وتنفيذ واإن�����ش��اء تقاطع ح��ر مع 
ال��دويل يف منطقة �شهيلة  راأ���س اخليمة  طريق مطار 
املركبات بكل الجتاهات  لت�شهيل وتاأمني كافة حركة 
خلطوط  ال��الزم��ة  واحلماية  النقل  عمليات  وتنفيذ 
اإن�شاء الطريق يف  املرافق احلالية والتي تتعار�س مع 
واملاء  الكهرباء  خ��ط��وط  مثل  امل��ذك��ورت��ني  املنطقتني 

والت�شالت وغريها.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن ط��ري��ق الإم������ارات ال����ذي ي��ع��د اأحد 
ب�شكل  ي�شاهم  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة  امل��ح��اور 
على  من  ال�شغط  وتخفيف  الوقت  اخت�شار  يف  كبري 
�شارعي ال�شيخ حممد بن زايد والحت��اد القدمي بدءا 
من راأ���س اخليمة وم��رورا مبعظم اإم��ارات الدولة كما 
يخدم الطريق امل�شاريع ال�شكنية اجلديدة التي يجري 
ال�شيخ  ���ش��ارع  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم����ارة  يف  تنفيذها 

حممد بن زايد.

تنفيذ م�شروع تطوير ورفع  با�شرت  ال��وزارة  اأن  وق��ال 
E11" م��ن طريق فلج  ���ش��ارع الحت���اد  ك��ف��اءة تقاطع 
املرحلة  ال�شلمة  ج�شر   -  "E55 اأم القيوين  املعال - 
الثانية بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ماليني درهم املتوقع 
اجل��اري م�شتهدفا  العام  الثالث من  الربع  اإجن��ازه يف 
من  املركبات  وخ���روج  دخ��ول  حركة  ان�شيابية  ت�شهيل 
منطقة ال�شلمة حيث ي�شمل امل�شروع اإن�شاء ج�شر على 
مدخل  عند  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع 
وتركيب  وخم���ارج  دواري����ن  واإ���ش��اف��ة  ال�شلمة  منطقة 
من  حديدية  وحواجز  اإر�شادية  ولوحات  اإن��ارة  اأعمدة 
اأجل توفري ال�شالمة والأمان مل�شتخدمي الطريق ما 
و�شول  وي�شهل  املرورية  احلركة  ان�شيابية  يف  �شي�شهم 
التي  القيوين  اأم  مناطق  واإىل  م��ن  الأه���ايل  وانتقال 

ت�شهد طفرة عمرانية و�شكانية.
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي����ر  م��ع��ايل  ذك���ر  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 
اإجن��از وتنفيذ  ت�شرف حاليا على  ال��وزارة  اأن  التحتية 
م�����ش��روع مبنى ق��ي��ادة ق���وات الأم���ن اخل��ا���ش��ة الوحدة 
ال�شارقة  باإمارة  الذيد   - املهب  �شيح  مبنطقة  الثانية 
درهم  مليون   69 اإىل  التقديرية  تكلفته  ت�شل  ال��ذي 
ومن املتوقع النتهاء منه خالل الربع الثالث من العام 
املباين  ع��ددا من  امل�شروع  ي�شمل  2018 حيث  املقبل 
املباين  اإىل  اإ�شافة  خمتلفة  وا�شتخدامات  مب�شاحات 
الأ�شا�شية التي ت�شم مبنى الإدارة ومبنى الجتماعات 
وال�شكن ونادي �شباط و�شكن اجلنود ف�شال عن مبنى 
واملطعم  الريا�شية  وال�شالة  واملخازن  اجلنود  تدريب 

ومباين خدمات .
واأ�شار اإىل اأن الوزارة ت�شرف على اجناز مبنى اجلن�شية 
الداخلية  ل��وزارة  التابع  القيوين  اأم  ب��اإم��ارة  والإق��ام��ة 
العام  من  ال��راب��ع  الربع  خ��الل  منه  النتهاء  واملتوقع 
املقبل 2018 بتكلفة تقديرية ت�شل اإىل 57 مليون 
الطابق  ي�شمل  طوابق  ثالثة  من  يتكون  حيث  دره��م 
وق�شم  وامل��داخ��ل  للمبنى  الرئي�شية  ال�شاحة  الأر���ش��ي 
وقاعات  اجلن�شية  وق�شم  الدخول  واأذون���ات  الإق��ام��ات 
تدريب واأخرى للمحا�شرات الكربى وناد �شحي اآخر 
اجتماعي اإ�شافة مل�شلى للرجال واآخر لل�شيدات.. فيما 
واخلدمات  امل���وارد  اإدارة  مكاتب  الأول  الطابق  ي�شم 
و�شوؤون  الإق��ام��ة  نيابة  واإدارة  وملحقاتها  امل�����ش��ان��دة 
مكتب  ي�شم  ال��ذي  الثاين  الطابق  واملحكمة  الأجانب 
املدير العام والأق�شام التابعة له واإدارة متابعة املخالفني 
اخلدمية.  املباين  من  ع��دد  اإىل  بالإ�شافة  والأج��ان��ب 
واأ�شاف معاليه اأن الوزارة با�شرت تنفيذ م�شروع مبنى 
تقديرية  بتكلفة  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  خورفكان  حمكمة 
ت�شل اإىل 45 مليون درهم ومن املتوقع النتهاء منه 
2018 حيث  املقبل  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل 
يتكون املبنى من قاعة املحكمة الرئي�شي وغرف اأر�شيف 
وغرف  ال�شرطة  ���ش��ي��ارات  وم��وق��ف  للتوقيف  واأخ���رى 
اخلدمات واملدخل الرئي�شي ف�شال عن مكاتب اإدارية 
املحاكمة وغرفة  وقاعات  للق�شاة واخلدمات  واأخ��رى 
اجتماعات والأماكن املخ�ش�شة لالنتظار وغريها من 
املرافق منوها اإىل اأن الوزارة ت�شرف كذلك على تنفيذ 

تبلغ  ال���ذي  عجمان  ب��اإم��ارة  م�شفوت  حمكمة  مبنى 
ويتكون  دره��م  مليون   17 ح��وايل  التقديرية  تكلفته 
وغرفة  واأول  اأر���ش��ي  دوري��ن  من  الرئي�شي  املبنى  من 
احلار�س وغرفة امل�شخات وغرفة اخلدمات بالإ�شافة 

اىل مواقف داخلية لل�شيارات و�شور خارجي.
على  ت�شرف  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  ان  وق���ال 
الفجرية  باإمارة  الثقايف  املركز  واإجن��از  اإن�شاء  م�شروع 
الذي تكلفته التقديرية اإىل حوايل 51 مليون درهم 
ويقع على مدخل اإمارة الفجرية من طريق م�شايف - 

دبي ويتكون من دور اأر�شي وطابقني .
تطوير  وزارة  عليها  ت�شرف  التي  امل�شاريع  ت�شمل  كما 
�شامل  مركز  الداخلية  وزارة  وتتبع  التحتية  البنية 
اإم��ارة راأ�س اخليمة بتكلفة تبلغ  ل�شرطة الدقداقة يف 
نهاية  منه  النتهاء  واملتوقع  دره��م  مليون   51 نحو 
مركز  مبنى  وم�شروع   2017 ع��ام  من  الرابع  الربع 
التقديرية  تكلفته  ت�شل  وال��ذي  الذيد  �شرطة  �شامل 
الإجمالية  وم�شاحته  دره���م  م��ل��ي��ون   97 ن��ح��و  اإىل 
األفا و626 مرا مربعا وت�شتغرق مدة تنفيذه   114

عامني.
تنفيذها  على  ت�شرف  التي  امل�شاريع  اأن  معاليه  واأك��د 
املعماري احلديث مع مراعاة  بالطابع  تتميز  ال��وزارة 
م��ع��اي��ري ال���ش��ت��دام��ة وت��ق��ل��ي��ل ا���ش��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة ما 
بت�شاميم  للع�شر ف�شال عن متيزها  يجعلها مواكبة 
الأق�شام  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل��ب��ن��ى  داخ���ل  احل��رك��ة  ت�شهل 
ت�����ش��ت��ه��دف خالل  ال������وزارة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
تنفيذ م�شروعاتها املختلفة خف�س م�شادر التلوث يف 
املوارد  وه��در  ا�شتنزاف  من  والتقليل  التنفيذ  مراحل 

الطبيعية.
باإن�شاء واإجن��از و�شيانة املباين  ال��وزارة تقوم  اأن  وذكر 
احلكومية وجميع م�شروعاتها طبقا للمعايري الدولية 
للحد من  وال�شتدامة  الأبنية اخل�شراء  وا�شراطات 
التاأثريات البيئية يف املبنى والتحكم فيها لإ�شتخدامها 
يف خدمة املبنى اأو املن�شاأة من خالل درا�شة بيئة امل�شروع 
اأثناء مرحلة الت�شميم اأو اإ�شافة تقنيات بعد النتهاء 
من مرحلة التنفيذ وذلك متا�شيا مع روؤية احلكومة 
اأف�شل دول  ت��ك��ون الإم����ارات م��ن  اأن  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
2021 من خالل توفري خدمات ذات  العامل يف عام 
والتميز  والإب��داع  وبيئة عمل حمفزة لالإبتكار  ج��ودة 
والو�شول  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م�شالح  يخدم  ومب��ا 
اإىل الرقم واحد يف جميع املجالت وخا�شة يف جمال 

البنية التحتية واملباين احلكومية واخلا�شة.
�شعي  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  م��ع��ايل  واأو����ش���ح 
اإىل  املختلفة  امل�����ش��اري��ع  تنفيذها  خ���الل  م��ن  ال�����وزارة 
حتقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دوليا لفتا اإىل 
دور الوزارة يف دعم مكانة الدولة يف موؤ�شر التناف�شية 
الذي  الق��ت�����ش��ادي  النمو  دع��م  يف  ي�شاهم  م��ا  العاملية 
ت�شهده الدولة وكذلك حتقيق اأعلى موؤ�شرات ال�شعادة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�����س الإم������ارات الأم���ر 
الذي ي�شب يف دعم روؤية الإم��ارات 2021 والأجندة 

الوطنية للدولة.

اقت�ضادية اأبوظبي تنفذ حملة توعية 
امل�ضتهلكني يف مراكز اأبوظبي التجارية 

•• اأبوظبي -وام:

نفذت دائرة التنمية القت�شادية ابوظبي حملة توعية يف عدد من املراكز 
جمهور  ا�شتهدفت  الكرمي  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  اأبوظبي  يف  التجارية 
امل�شتهلكني لتعريفهم ب�شلوكيات ال�شتهالك اخلاطئة خا�شة خالل ال�شهر 

الف�شيل بالإ�شافة اىل حقوقهم وواجباتهم كم�شتهلكني.
لالأعمال  ابوظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  املن�شوري  منيف  حممد  وق��ال 
التي  والتفتي�س  والرقابة  التوعية  اإطار خطة  تاأتي يف  ان احلملة  بالإنابة 
تنفذها دائرة التنمية القت�شادية ابوظبي مبنا�شبة �شهر رم�شان الكرمي 
يف ا�شواق اإمارة ابوظبي " ابوظبي والعني والظفرة " وت�شمل خم�س حمالت 
على منافذ البيع وحمالت اخل�شار والفواكه وا�شواق املوا�شي وحمالت بيع 

اللحوم وعلى املحال التجارية للمواد ال�شتهالكية.
واأ�شار اإىل ان احلملة التي مت تنفيذها قبل ا�شبوع من قدوم �شهر رم�شان 
الكرمي ركزت على توعية امل�شتهلكني ب�شلوكيات خاطئة يكرث ممار�شتها يف 
بامل�شريات  قائمة  �شهر رم�شان كعدم و�شع ميزانية حمددة وعدم و�شع 
قبل الذهاب اإىل ال�شوق وعدم مراجعة الأ�شعار والبطاقة الغذائية وتاريخ 
الإنتاج والنتهاء اأثناء �شراء املواد الغذائية بالإ�شافة اىل عدم تخزين املواد 

الغذائية ب�شورة �شحيحة مما يوؤدي اإىل تلفها اأو تقليل جودتها.
قاموا  ب��ال��دائ��رة  امل�شتهلك  حماية  موظفي  ان  املن�شوري  منيف  وا���ش��اف 
بزيارة عدد من املراكز التجارية يف ابوظبي حيث التقوا جمهور امل�شتهلكني 
مطبوعات  توزيع  خ��الل  من  ال�شتهالكية  والر���ش��ادات  الن�شائح  لتقدمي 
قبل  اخلاطئة  ال�شتهالكية  ال�شلوكيات  م��ن  للتخل�س  ن�شائح  تت�شمن 
وخالل وبعد الذهاب اىل الأ�شواق. واأ�شار اإىل ان قائمة الن�شائح والر�شادات 
القت�شادية  التنمية  لدائرة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ن�شرها  مت 
بهدف تعميمها على امل�شتهلكني من عامة اجلمهور مبا يهدف اىل اي�شال 

الر�شائل اليهم عرب الو�شائل الإعالمية املتاحة.

دولرا للربميل �ضعر ت�ضوية العقد   50.64
الآجل خلام عمان يف بور�ضة دبي للطاقة 

•• دبي-وام: 

ارتفع �شعر ت�شوية العقد الآجل خلام عمان � ت�شليم يوليو � لدى تداوله يف 
اأمريكي للربميل الواحد مقارنة  0.18 دولر  بور�شة دبي للطاقة ام�س 
ب�شعر ت�شويته ال�شابق ليبلغ 50.64 دولر عند ال�شاعة 12:30 بالتوقيت 

املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�س.
ال�شرق  منطقة  يف  دولية  بور�شة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�شة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �شركات  تزويد  اإىل   � وال�شلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�شط 
باأ�شعار  ال�شوي�س  �شرق  تقع  التي  بالأ�شواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني 

تت�شم بال�شفافية للنفط اخلام .
املتخ�ش�شة  البور�شات  اإح��دى   2007 عام  افتتاحها  منذ  البور�شة  وتعد 
على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�س وهو العقد الآجل خلام عمان 
ت�شهد منوا  التي  ال�شوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  الأك��رث موثوقية  املعيار 
الآ�شيوية  املنطقة  اقت�شادات  تعك�س  التي  والأداة  ال�شوي�س  �شرق  �شريعا 
ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي 
وثالث معيار �شعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 

الذي يتم ت�شديره من عمان ودبي .
وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرونية 
التي ميكن الو�شول اإليها انطالقا من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز 

املالية الرئي�شة يف اآ�شيا واأوروبا والوليات املتحدة.
وتقع البور�شة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو منطقة مالية حرة مت 
اإن�شاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة � وتخ�شع 
جميع  و�شمان  مقا�شة  تتم  كما  املالية  للخدمات  دبي  �شلطة  قوانني  اإىل 

التداولت من خالل جمموعة تابعة لبور�شة �شيكاغو التجارية.
يذكر اأن بور�شة دبي للطاقة م�شروع م�شرك بني دبي القاب�شة و�شندوق 
متتلك  كما  ال��ت��ج��اري��ة  �شيكاغو  ب��ور���ش��ة  وجم��م��وع��ة  ال��ع��م��اين  ال�شتثمار 
الطاقة  ع��ق��ود  ت����داول  و���ش��رك��ات متخ�ش�شة يف  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وفيتول  و�شل  �شتانلي  ومورغان  بي مورغان  �شاك�س وجي  منها غولدمان 

وكونكورد اإنرجي اأ�شهما فيها .

التعاون" ومكتب امللكية  جمل�ض  " اأمانة 
الفكرية ال�ضيني يوقعان مذكرة تفاهم

•• الريا�ض -وام: 

وقعت الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومكتب امللكية 
الفكرية ال�شيني "�شايبو" مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة براءات الخراع 
عموما  الفكرية  امللكية  جم��ال  يف  اجلانبني  بني  الوثيقة  ال�شراكة  ظل  يف 

وبراءات الخراع خا�شة. 
وقع املذكرة - يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س - عن الأمانة العامة عبداهلل 
 .. التعاون  الخ��راع ملجل�س  ب��راءات  املقحم مدير عام مكتب  اإبراهيم  بن 
فيما وقعها عن مكتب امللكية الفكرية ال�شيني الدكتور خا منق جر نائب 

املفو�س بح�شور عدد من م�شوؤويل وموظفي اجلانبني.
وقال مدير عام مكتب براءات الخراع ملجل�س التعاون اإن مذكرة التفاهم 

تاأتي يف اإطار رفع م�شتوى العالقة بني اجلانبني .
براءات  مكتب  ت���زود  ���ش��ن��وات  خم�س  ت�شتمر  ال��ت��ي  امل��ذك��رة  اأن  اإىل  م�شريا 
ال��ف��ن��ي��ة املطلوبة  ال��ف��ح�����س  ب���اخل���ربات وك�����وادر  ال��ت��ع��اون  اخ����راع جمل�س 
لتطوير اأدائه واآليات عمله بجانب م�شاهمتها يف ا�شتيفاء متطلبات تدريب 
الكفاءات الوطنية وتاأهيلهم للتميز يف عمليات الفح�س املو�شوعي و تقنية 

املعلومات.
اأبرز املكاتب املتقدمة يف  اأن املكتب ال�شيني ي�شنف من بني  جدير بالذكر 

هذا املجال.

تراجع اأ�ضعار �ضلة خامات " اأوبك " 
اإىل 49.48 دولرا للربميل

•• فيينا-وام: 

اإىل  املا�شي  يوم اجلمعة   13 " ال�  " اأوب��ك  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  �شلة خامات منظمة  اأ�شعار  تراجعت 
للربميل. دولر  دولر للربميل مقارنة ب�شعر اليوم الذي قبله والذي و�شل اإىل 51.24   49.48

وت�شم �شلة خامات " اأوبك " - التي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة الإنتاج - الأنواع التالية .. خام مربان 
الإماراتي وخام مزيج �شحارى اجلزائري والإيراين الثقيل والب�شرة اخلفيف العراقي وخام الت�شدير 
العربي  القطري واخل��ام  البحري  النيجريي واخل��ام  الليبي وخام بوين اخلفيف  ال�شدر  الكويتي وخام 
واأورينت  الغابوين  اخلفيف  وربيع  الأنغويل  وجريا�شول  م��رياي  الفنزويلي  واخل��ام  ال�شعودي  اخلفيف 

الكوادوري.

ور�ضة  دبي" تنظم  "اقت�ضادية 
الأطفال فكرتك" لتثقيف  "احمي 

•• دبي-وام: 

دبي  اقت�شادية  يف  امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  نظم 
ور�شة حتت عنوان "احمي فكرتك" وهي عبارة عن من�شة ترفيهية 
زوار  م��ن  دب��ي  اإم����ارة  يف  ال�شغار  امل�شتهلكني  ا�شتهدفت  وت��وع��وي��ة 
وتقدمي  الفكرية  امللكية  بحقوق  وتعريفهم  لتثقيفهم  م��ول  دب��ي 
املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  وب�شيط.  �شيق  باأ�شلوب  والر���ش��ادات  الن�شائح 
�شمن مهام قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك للو�شول اإىل 
ال�شغر  من  لتوعويتهم  الأطفال  ومنهم  املختلفة  املجتمع  �شرائح 
ملكيتهم  حفظ  وكيفية  امل�شتقبل  يف  حقوقهم  حفظ  �شرورة  حول 
باقت�شادية  الأعمال  اإدارة حماية  وقال ح�شن علي مدير  الفكرية. 
على  يحر�س  امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأن  دب��ي 

تقدمي اأكرب قدر من التوعية للم�شتهلكني.

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/657 تنفيذ مدين  
العمالية   النبال  �شرافة  م��دي��ر  ب�شفته  اع���رج  ح�شن  رع��د  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
الكندري  التنفيذ/وليد حممد احمد ح�شن  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زي��ودي   وميثله:احمد علي حممد من�شور 
بالت�شامن   )2478120( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  جتاري.وعليه  حتفظي  حجز  رق����م:455/2014 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2016/183 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- ام ام 9 انرنا�شيونال م.د.م.�س 2- كيفني ميني�س �شاه 3- ميني�س ديفيندرا 
�شاه  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رمي للتمويل �س.م.خ وميثله:�شيخه حممد 
ل�شداد قيمة  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2016/5/25  البتدائية  دبي  املحرزي. قررت حمكمة  �شيف علي 
املطالبة وقدرها )8293.585( درهم خالل �شهر  من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال 
بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية:)نوع 
املبنى:ب  ا�شم   - املبنى:2  رقم   - الر���س:174  - رقم  املنطقة:برج خليفة   - �شكنية  العقار:�شقة 
د �شتاند بوينت ب - رق��م ال��ع��ق��ار:103 - رق��م ال��ط��اب��ق:1 - امل�����ش��اح��ة:50.97 م��ر م��رب��ع( )نوع 
العقار:�شقة �شكنية - املنطقة:برج خليفة - رقم الر���س:155 - رقم املبنى:2 - ا�شم املبنى:برج 

خليفة املنطقة 4 - رقم العقار:7702 - رقم الطابق:77 - امل�شاحة:189.15 مر مربع
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266590 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ كونغ

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
العطرية؛  وال��زي��وت  ال�شخ�شي  لال�شتعمال  الطيبة  وال��روائ��ح  والعطور  التواليت  وم��اء  والكولونيا  العطور  ال�شابون؛ 
العيون  وحم��دد  العيون  ومظلل  وامل�شكرة  ال�شفاه  وملمع  ال�شفاه  ط��الء  وحتديدا  املكياج  منتجات  جتميل؛  م�شتح�شرات 
بالأظافر وحت��دي��دا طالء  العناية  منتجات  الأ���ش��ا���س؛  وك��رمي��ات  ال�شائبة  وال��ب��ودرة  امل�شغوطة  وال��ب��ودرة  اخل��دود  وحممر 
الأظافر ومزيل طالء الأظافر؛ مواد التواليت؛ منتجات العناية بالب�شرة غري الطبية وحتديدا كرميات وغ�شولت )لو�شن( 
م�شتح�شرات  الب�شرة؛  تثبيت  )لو�شن(  وغ�شولت  وكرميات  الوجه  واأقنعة  الرطيب  وكرميات  بالب�شرة  للعناية  التجميل 
ال�شتحمام  وكري�شتالت  ال�شتحمام  وكريات  ال�شتحمام  واأم��الح  ال�شتحمام  زيوت  وحتديدا  وال�شتحمام  للحمام  جتميل 
وبودرة التلك وغ�شول )لو�شن( ال�شعر وال�شامبو؛ منظفات الأ�شنان؛ م�شادات للعرق ومزيالت الروائح الكريهة لال�شتعمال 
ال�شخ�شي؛ مواد احلالقة وحتديدا �شابون احلالقة وجل احلالقة وكرمي احلالقة و�شائل بعد احلالقة وغ�شول )لو�شن( 

وجل بعد احلالقة؛ ملمعات وكرميات الأحذية؛ �شبغات ال�شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف؛ م�شتح�شرات جتميل للحيوانات.
 3  الواق�عة بالفئة:  

ال�شكل. يف  مو�شح   هو  كما   k "" و    T "" تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266602 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ كونغ

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التجميل  وم�شتح�شرات  بالعطور  يت�شل  فيما  المتياز  بخدمات  املتعلقة  والتجزئة  اجلملة  وجت��ارة  الأعمال  يف  امل�شاعدة 
والنظارات  التواليت  ومواد  باجل�شم  العناية  وم�شتح�شرات  بالوجه  العناية  وم�شتح�شرات  بال�شعر  العناية  وم�شتح�شرات 
قيا�س  واأدوات  وال�شاعات  واملجوهرات  النقالة  الهواتف  واإك�ش�شوارات  واأغطية  ال�شخ�شية  واإك�ش�شوارات احلوا�شيب  واأغطية 
واملنتجات  والأحزمة  والأو�شحة  والقفازات  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  واملالب�س  الدقيقة  الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت 
واملنا�شف  وال�شما�شي  واجلزادين  واملحافظ  والأمتعة  واحلقائب  املدبوغة  اجللود  تقليد  اأو  املدبوغة  اجللود  امل�شنوعة من 
والدمي  واملن�شوجات  الأقم�شة  الزجاجية ومفار�س موائد ومنتجات  والأواين  املنزلية  والإك�ش�شوارات  واملفرو�شات  والأثاث 
الفنية  الفيديو املدجمة والكتب واملجالت وال�شور  والأ�شطوانات والكا�شيتات والفيديوهات والأقرا�س املدجمة واأقرا�س 
وبطاقات اللعب وبطاقات التهنئة والتقاومي والإعالنات الكبرية واملطبوعات والل�شاقات وورق لف الهدايا ومواد التغليف 
والقرطا�شية واحللويات والب�شكويت والكعك؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باملنتجات املذكورة اأعاله؛ اإدارة 
الأعمال واخلدمات الإدارية؛ تنظيم وتوفري برامج الولء وعالقات العمالء؛ تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو 
�شوؤون  اإدارة  الغري؛  �شلع وخدمات  التجارية لرخي�س  الإدارة  التجزئة؛  لغايات  الإع��الم  �شلع على و�شائل  دعائية؛ عر�س 
البحث  البيع؛  ماكينات  تاأجري  املحا�شبة؛  ال�شكرتارية؛  املكتبي؛ خدمات  الن�شاط  تفعيل  الأعمال؛  نقل  العاملني؛ خدمات 

عن كفالة.
 35  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني "" T  و "" k كما هو مو�شح  يف ال�شكل. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/17م   املودعة حتت رقم:  266594 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ثاكون )ات�س كيه( ليمتد 
وعنوانه: 12/اف.، نوفل اند�شريال بيلدينج، 850 -870 لي �شي كوك رود، ت�شيونغ �شا وان، كولون، هونغ كونغ

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية؛ املنتجات الب�شرية مثل العد�شات والنظارات والنظارات الواقية 
واأحزمة  ال��راأ���س  اأحزمة  وحتديدا  ال�شم�س  نظارات  منتجات  ال�شم�س؛  ون��ظ��ارات  الال�شقة  والعد�شات  النظارات  وعد�شات  العينية  والعد�شات 
النظارات  واإط��ارات  النظارات  واأحبال  النظارات  النظارات و�شال�شل  ال�شم�س و�شناديق تقدمي  الب�شرية وعلب نظارات  النظارات  الرقبة وعلب 
علب  الكامريات؛  علب  اأع��اله؛  امل��ذك��ورة  املنتجات  جلميع  غيار  وقطع  الثنائية  واملناظري  والتل�شكوبات  املكربة  والعد�شات  الأنفية  والنظارات 
فيديو  واأ�شرطة  فارغة  �شمعية  وكا�شيتات  فارغة  �شمعية  اأ�شرطة  النقالة؛  للهواتف  اأغطية  النقالة؛  والهواتف  املحمولة  للحوا�شيب  وحوامل 
واأقرا�س  فارغة  ليزر  واأقرا�س  مو�شيقى  عليها  مدجمة  واأقرا�س  فارغة  مدجمة  واأقرا�س  فارغة  فيديو  كا�شيتات  فيديو؛  وكامريات  فارغة 
فيديو واأقرا�س ب�شرية مغناطي�شية عليها مو�شوعات يف جمالت املو�شة وعر�س الأزياء واأ�شاليب احلياة؛ حامالت بيانات مغناطي�شية فارغة 
واأقرا�س ت�شجيل فارغة؛ واأقرا�س م�شبقة الت�شجيل عليها مو�شوعات يف جمالت املو�شة وعر�س الأزياء واأ�شاليب احلياة؛ احلوا�شيب؛ ومعدات 
طرفية للحا�شوب؛ تطبيقات برجميات احلا�شوب )القابلة للتنزيل(؛ برامج حا�شوب م�شجلة عليها مو�شوعات يف جمالت املو�شة وعر�س الأزياء 
واأ�شاليب احلياة؛ بطاقات مغناطي�شية م�شفرة عليها مو�شوعات يف جمالت املو�شة وعر�س الأزياء واأ�شاليب احلياة؛ اأقرا�س مدجمة )�شمعية 
وب�شرية( عليها مو�شوعات يف جمالت املو�شة وعر�س الأزياء واأ�شاليب احلياة؛ اأقرا�س ب�شرية مدجمة عليها مو�شوعات يف جمالت املو�شة 
وعر�س الأزياء واأ�شلوب احلياة؛ م�شغالت الأقرا�س املدجمة واملن�شورات الإلكرونية القابلة للتنزيل على �شكل كتب وجمالت ون�شرات اإخبارية 
ون�شرات وكتالوجات يف جمالت املو�شة وعر�س الأزياء واأ�شاليب احلياة؛ اآلت حا�شبة للجيب؛ اأ�شرطة األعاب الفيديو؛ �شماعات الراأ�س؛ مكربات 

ال�شوت. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

ال�شكل. يف  مو�شح   هو  كما   k "" و  T "" و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ملعني يف داخلة احلرفني التينني
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/23م   املودعة حتت رقم:  266986 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م:  اإتيود كوربوري�شن
 وعنوانه: 191، 2-جا، هاجناجن-رو، يوجن�شان-جو، �شيول، جمهورية كوريا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شتح�شرات التجميل؛ اأطقم م�شتح�شرات التجميل؛ م�شاحيق املكياج؛ م�شتح�شرات املكياج؛ م�شتح�شرات 
اأحمر ال�شفاه؛ م�شكرة؛ غ�شولت )لو�شن( وكرميات تق�شري  اأقنعة التجميل؛  اأ�شا�شات املكياج؛  اإزالة املكياج؛ 
احلالقة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات  التجميل؛  لأغرا�س  لالأوعية  قاب�شات  الب�شرة؛  منظفات  الب�شرة؛ 
غري  الكرميات  الطبية؛  غري  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  ي��د؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  زائلة؛  كرميات 
الطبية التي ت�شتخدم يف التدليك؛ زيوت التدليك؛ تونر للب�شرة؛ مرطب للب�شرة؛ كرميات اجل�شم؛ غ�شول 
)لو�شن( للج�شم؛ زيت الأطفال؛ زيوت عطرية؛ األبان جتميلية؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ق�شر 
اأطقم  تنظيف  م�شتح�شرات  طبي؛  غري  فم  غ�شول  اأ�شنان؛  منظفات  التجميل؛  لغايات  األ���وان(  )مزيالت 
الأظافر؛  طالء  مزيالت  الأ�شنان؛  تبيي�س  م�شتح�شرات  الأ�شنان؛  معجون  الأ�شنان؛  م�شاحيق  الأ�شنان؛ 
اأظافر م�شتعارة؛ طالء اأظافر؛ مينا الأظافر؛ م�شتح�شرات العناية بالأظافر؛ حمددات العيون؛ مزيالت 
م�شتح�شرات  التجميل؛  لغايات  اأق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  ؛  احلواجب  اأق��الم  اجلفون؛  ظل  العيون؛  مكياج 
�شفاه؛  ملمع  الطبية؛  غري  بال�شفاه  العناية  م�شتح�شرات  �شفاه؛  األ��وان  لل�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل 
دو�س  م�شتح�شرات  وال�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شرات  طبي؛  غري  �شفاه  بل�شم  �شفاه؛  حم��ددات 
للنظافة ال�شخ�شية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(؛ �شابون ا�شتحمام وحمامات الفقاقيع؛ 
ا�شتحمام غري طبية؛ جل لل�شعر؛ معجون لل�شعر؛ رذاذ )�شرباي( لل�شعر؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛  اأمالح 
م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملونات لل�شعر؛ م�شقرات ال�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم؛ م�شتح�شرات متويج ال�شعر 
الدائمة؛ �شمع ال�شوارب؛ م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س؛ م�شتح�شرات العناية من ال�شم�س؛ م�شتح�شرات 
الت�شمري بال�شم�س لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو 
للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات الأليفة؛ م�شادات للتعرق )مواد تواليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة 
التجميل؛  اأقنعة  ال�شعر؛  م��زي��الت  اجل��ل��د؛  ت�شققات  م��ن  للحد  طبية  غ��ري  جتميل  م�شتح�شرات  اأط��ف��ال؛ 
حممرات الوجنتني؛ اأعواد قطن لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شولت )لو�شن( جتميلية؛ مواد 
ل�شقة ل�شتخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�س التجميل؛ مواد تواليت؛ 
�شابون؛ �شابون حالقة؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ اأعواد البخور؛ زيوت 
عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ 
م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ م�شتح�شرات تنظيف الزجاج؛ منعمات اأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل 
وكي املالب�س؛ منظفات اأحوا�س التواليت؛ ن�شا الغ�شيل؛ ملمع الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع 

الأر�شيات؛ �شمع الأر�شيات.
 الواق�عة بالفئة:  3 

 " ك��ل��م��ة  ك��ت��ب��ت  ارق������ام لت��ي��ن��ي��ة و حت��ت��ه��ا  و  "PLAY 101" ب����اأح����رف  ع���ب���ارة  و�شف العالمة:  ك��ت��ب��ت 
كما هو مبني يف منوذج الطلب. لتينية  ETUDEHOUSE"  باأحرف 

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/10م   املودعة حتت رقم:  266193 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ش��م:  اأموربا�شفيك كوربوري�شن 
 وعنوانه: )�شبيو-دوجن( �شيونغي�شيون-رو 100 جانك-جو، �شيول، كوريا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شتح�شرات التجميل؛ اأطقم م�شتح�شرات التجميل؛ م�شاحيق املكياج؛ م�شتح�شرات املكياج؛ م�شتح�شرات 
اأحمر ال�شفاه؛ م�شكرة؛ غ�شولت )لو�شن( وكرميات تق�شري  اأقنعة التجميل؛  اأ�شا�شات املكياج؛  اإزالة املكياج؛ 
احلالقة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات  التجميل؛  لأغرا�س  لالأوعية  قاب�شات  الب�شرة؛  منظفات  الب�شرة؛ 
غري  الكرميات  الطبية؛  غري  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  ي��د؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  زائلة؛  كرميات 
الطبية التي ت�شتخدم يف التدليك؛ زيوت التدليك؛ تونر للب�شرة؛ مرطب للب�شرة؛ كرميات اجل�شم؛ غ�شول 
)لو�شن( للج�شم؛ زيت الأطفال؛ زيوت عطرية؛ األبان جتميلية؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ق�شر 
اأطقم  تنظيف  م�شتح�شرات  طبي؛  غري  فم  غ�شول  اأ�شنان؛  منظفات  التجميل؛  لغايات  األ���وان(  )مزيالت 
الأظافر؛  طالء  مزيالت  الأ�شنان؛  تبيي�س  م�شتح�شرات  الأ�شنان؛  معجون  الأ�شنان؛  م�شاحيق  الأ�شنان؛ 
اأظافر م�شتعارة؛ طالء اأظافر؛ مينا الأظافر؛ م�شتح�شرات العناية بالأظافر؛ حمددات العيون؛ مزيالت 
م�شتح�شرات  التجميل؛  لغايات  اأق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  ؛  احلواجب  اأق��الم  اجلفون؛  ظل  العيون؛  مكياج 
�شفاه؛  ملمع  الطبية؛  غري  بال�شفاه  العناية  م�شتح�شرات  �شفاه؛  األ��وان  لل�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل 
دو�س  م�شتح�شرات  وال�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شرات  طبي؛  غري  �شفاه  بل�شم  �شفاه؛  حم��ددات 
للنظافة ال�شخ�شية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(؛ �شابون ا�شتحمام وحمامات الفقاقيع؛ 
ا�شتحمام غري طبية؛ جل لل�شعر؛ معجون لل�شعر؛ رذاذ )�شرباي( لل�شعر؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛  اأمالح 
م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملونات لل�شعر؛ م�شقرات ال�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم؛ م�شتح�شرات متويج ال�شعر 
الدائمة؛ �شمع ال�شوارب؛ م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س؛ م�شتح�شرات العناية من ال�شم�س؛ م�شتح�شرات 
الت�شمري بال�شم�س لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو 
للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات الأليفة؛ م�شادات للتعرق )مواد تواليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة 
التجميل؛  اأقنعة  ال�شعر؛  م��زي��الت  اجل��ل��د؛  ت�شققات  م��ن  للحد  طبية  غ��ري  جتميل  م�شتح�شرات  اأط��ف��ال؛ 
حممرات الوجنتني؛ اأعواد قطن لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شولت )لو�شن( جتميلية؛ مواد 
ل�شقة ل�شتخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�س التجميل؛ مواد تواليت؛ 
�شابون؛ �شابون حالقة؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ اأعواد البخور؛ زيوت 
عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ 
م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ م�شتح�شرات تنظيف الزجاج؛ منعمات اأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل 
وكي املالب�س؛ منظفات اأحوا�س التواليت؛ ن�شا الغ�شيل؛ ملمع الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع 

الأر�شيات؛ �شمع الأر�شيات.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " PRIMERA" باحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271074         بتاريخ : 6 /   4  / 2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:  كلود هو�شت للتكنولوجيا

وعنوانه: دبي –  بردبي – بزن�س باي 
�س.ب : 25372 ، هاتف : 044425343  فاك�س : 043532281  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة يها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية 

، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة: 42

والبنف�شجي  الخ�شر  والحمر  والزرق  الربتقايل  باللوان  �شحابة  �شكل  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
باللون  الجنليزية  باللغة   )Cloud host( يدنوها  البي�س  باللون  الجنليزية  باللغة   )ch( داخلها 
 U Operate( باللغة الجنليزية باللون الرمادي يدنوها )Technology( ال�شود ا�شفلها يدنوها

v manage /( باللغة الجنليزية باللون الرمادي ، وال�شكل على خلفية باللون البي�س.
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 الهبة للملكية الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 92970                         بتاريخ ايداع: 2007/04/15 

با�ش��م: توم�س كو، ليمتد

وعنوانه: 6-13-10، تودوروكي، �شيتاغايا-كو، طوكيو، اليابان

بتاريخ ت�شجيل: 22 / 07 / 2009 امل�شجلة برقم: 95838  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف:   15 / 04 /  2017  وحتى تاريخ : 15 / 04 / 2027

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 92973                         بتاريخ ايداع: 2007/04/15 
با�ش��م: ميتاديزاين اإيه جي

وعنوانه: ليبنيز�شر.  65، 10629 برلني، اأملانيا
امل�شجلة برقم: 126547                    بتاريخ ت�شجيل:12/13/ 2010

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف:   15  /   04  /  2017  وحتى تاريخ : 15 / 04 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الهبة للملكية الفكرية
 بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 03 /  02 / 2008م املودعة حتت رقم :106536     
با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الهواتف؛  الفاك�س؛  ماكينات  الكهربائية؛  الفوتوغرايف  الن�شخ  احلا�شوب؛ماكينات  طابعات 
الكامريات ذات امل�شجل؛ اأجهزة احلا�شوب؛الواردة يف الفئة )9(.

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد
ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد

اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي- عنوانه وحمل 
دو، كوريا تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الهبة للملكية الفكرية
 بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 12 /  08  / 2007م املودعة حتت رقم :  98689  
با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الذاكرة  املتكاملة؛بطاقات  ال�شيليكون؛الدارات  رقاقات  املو�شالت؛  والدارة؛اأ�شباه  التحكم  لطباعة  احلوا�شيب  برجميات 
لتطبيقات  الب�شرية  ال�شمعية  القدرات  لتعزيز  احلوا�شيب  الفارغة؛برجميات  الب�شرية  القرا�س  )الفال�س(؛  الوما�شة 
لوحات  دي؛  �شي  ال  واملتحركة؛لوحات  الثابتة  وال�شور  وال�شور  وال�شوت  الن�شو�س  املتعددة،حتديدا،لتكامل  الو�شائط 
املحمولة؛  احلوا�شيب  احلوا�شيب؛  اللكرونية؛  الجندات  الن�شخ؛  الت  احلوا�شيب؛  �شا�شات  )PDP(؛  بالزمية  عر�س 
�شا�شات التلفزيون؛اجهزة اقرا�س احلوا�شيب؛ اجهزة القرا�س الب�شرية؛طباعات احلوا�شيب؛ لوحات مفاتيح احلوا�شيب؛  
فاأرات احلوا�شيب؛امل�شاعد الرقمي ال�شخ�شي )PDA( ؛ الت احلا�شبة اللكرونية؛ اأقرا�س م�شغوطة فارغة لت�شجيل 
النقالة؛  الهواتف  ال��ط��وارئ؛  عند  ت�شتعمل  )البيجرات(  املنادة  امل�شغوطة؛اأجهزة  الق��را���س  اجهزة  ال�شورة؛  او  ال�شوت 
م�شغالت دي يف دي؛ م�شغالت ام بي 3؛ م�شغالت اقرا�س الفيديو؛ م�شغالت القرا�س املدجمة؛ املودمات؛ �شماعات الرا�س؛ 
اأطقم التلفزيونات؛ الهواتف اخلاليا اجلافة؛ �شاحنات البطاريات؛ اأ�شرطة الهواتف النقالة؛ علب للهواتف النقالة؛ املكاوي 
املجاهر؛ بطاقات الئتمان  النقالة؛  الفيديو  الفيديو؛ الت ت�شوير  النقدية؛ كامريات  ال�شجالت  النظارات؛  الكهربائية؛ 
امل�شفرة مغناطي�شيا؛ بطاقات املفاتيح امل�شفرة مغناطي�شيا؛   بطاقات �شحن التلفون املدفوعة م�شبقا امل�شفرة مغناطي�شيا؛ 

الواردة يف الفئة )9(.
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد
عنوانه وحمل اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي-دو، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 الهبة للملكية الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 92976                         بتاريخ ايداع: 2007/04/15 

با�ش��م: ميتاديزاين اإيه جي

وعنوانه: ليبنيز�شر.  65، 10629 برلني، اأملانيا

امل�شجلة برقم: 126550                         بتاريخ ت�شجيل: 13 / 12 / 2010

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف: 15 / 04 /  2017  وحتى تاريخ : 15 / 04 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الهبة للملكية الفكرية
 بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:    18 /  02  / 2010م املودعة حتت رقم : 139279 
با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ب�شرية  اقرا�س  الومي�س؛  ذاك��رة  بطاقات  املتكاملة؛  الدوائر  املو�شالت؛  ا�شباه  رقاقات  املو�شالت؛  ا�شباه 
لوحات  �شائلة؛  بلورات  عر�س  الرقيقة-لوحات  الغ�شية  م�شجلة؛ترانزي�شتور  حا�شوب  براجميات  فارغة؛ 
اللكرونية؛  ال�شخ�شية  املنظمات  الكرونية؛  ن�شخ  �شائلة؛األت  ب��ل��ورات  عر�س  �شا�شات  ب��الزم��ا؛  عر�س 
اجهزة احلا�شوب؛ اجهزة احلا�شوب املفكرة؛ �شا�شات احلا�شوب؛ �شواقات قر�س احلا�شوب؛ �شواقات القر�س 
الب�شري؛طابعات احلا�شوب؛ لوحة مفاتيح احلا�شوب؛ فاأرات احلا�شوب؛ امل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية؛ )بي 
دي ايه(؛ حا�شبات الكرونية حجم اجليب؛ �شي دي روم فارغة؛ جهاز نداء الطوارئ؛ اجهزة الت�شال القابلة 
اقرا�س م�شغوطة؛  الفيديو؛ م�شغالت  اقرا�س  3؛ م�شغالت  بي  ام  دي؛ م�شغالت  دي يف  للنقل؛ م�شغالت 
املودمات؛ �شماعات الرا�س؛ م�شتقبالت التلفاز؛ اجهزة الهاتف؛ البطاريات؛ �شاحنات البطاريات؛ احلقائب 
ذات  الكامريات  الفيديو؛  ك��ام��ريات  النقد؛  م�شجالت  امل�شطحة؛  الكهربائية  امل��ك��اوي  املتحركة؛  للهواتف 

امل�شجل.الواردة يف الفئة )9(
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد
عنوانه وحمل اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي-دو، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

الهبة للملكية الفكرية بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 17 / 12 / 2009م املودعة حتت رقم :  137049 

با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة احلا�شوب؛ طابعات احلا�شوب ؛ �شا�شات احلا�شوب؛ الواردة يف الفئة )9(.

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد

اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي- عنوانه وحمل 

دو، كوريا تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
الهبة للملكية الفكرية بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 05 / 05 / 2008م املودعة حتت رقم :  112210 
با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

طابعات احل�شوب؛ ماكينات الن�شخ الفوتوغرايف؛ ماكينات الن�شخ اللكروين؛ املا�شحات ال�شوئية؛ ماكينات 
الواردة  الن�شخ؛  و  ال�شوئي  وامل�شح  الفاك�س،والطباعة  ر�شائل  وا�شتقبال  ار�شال  لغرا�س  الوظائف  متعددة 

يف الفئة )9(.
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد
عنوانه وحمل اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي-دو، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الهبة للملكية الفكرية 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:11 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم : 139031 
با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

غري  �شوئية  اأق��را���س  الومي�شية؛  للذاكرة  بطاقات  متكاملة؛  ال�شيليكون؛دوائر  من  رقائقية  املو�شالت؛حلقات  اأ�شباه 
لدمج  وحت��دي��دا،  امل��ت��ع��ددة  ال��و���ش��ائ��ط  لتطبيقات  الب�شرية  ال�شمعية-  ال��ق��درات  لتعزيز  للحا�شوب  م�شجلة؛برجميات 
الن�شو�س، وال�شوت،والر�شوم،وال�شور الثابتة وال�شور املتحركة؛ لوحات عر�س ذات �شا�شات بلورية �شائلة LCD؛ لوحات 
الكرونية؛اأجهزة  اع��م��ال  ال�شوئي؛جداول  للت�شوير  ماكينات  تلفزيونية؛  مراقبة  )PDP(؛اأجهزة  بالزمية  عر�س 
ال�شوئية؛  الق��را���س  احلا�شوب؛م�شغالت  اقرا�س  م�شغالت  حا�شوب؛  �شا�شات  الدفر؛  بحجم  حا�شوب  اجهزة  حا�شوب؛ 
حا�شبة  �شخ�شية)PDA(؛الت  رقمية  م�شاعدات  احل��ا���ش��وب؛  ف���اأرات  للحا�شوب؛  مفاتيح  ل��وح��ات  للحا�شوب؛  طابعات 
�شواقات  والفيديو؛  ال�شوت  لت�شجيالت   )CD-ROMs( فقط  ال��ق��راءة  ل��ذاك��رة  فارغة  مدجمة  الكرونية؛اأقرا�س 
م�شغالت  املتحركة؛  الهواتف  اليل؛  للنداء  اأجهزة  )CD-ROMs(؛  فقط  ال��ق��راءة  لذاكرة  فارغة  مدجمة  اقرا�س 
اأقرا�س الفيديو الرقمية)DVD(؛ م�شغالت MP3؛ م�شغالت اقرا�س الفيديو؛ م�شغالت القرا�س املدجمة؛ مودمات؛ 
�شماعات للرا�س؛ اأجهزة التلفاز؛ هواتف؛ خاليا جافة؛ بطاريات؛ اأجهزة ل�شحن البطاريات؛ علب حلفظ الهواتف املتحركة؛ 

مكواة كهربائية؛اأجهزة لر�شد النقود؛كامريات فيديو؛ اأجهزة ت�شجيل مزودة بكامريات؛ الواردة يف الفئة )9(.
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد
عنوانه وحمل اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي-دو، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الهبة للملكية الفكرية 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ: 02 / 09 / 2009م املودعة حتت رقم :  133280 
با�ش��م: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

وعنوانه: 129 �شام�شوجن-رو، يونغتونغ-غو، �شوون-�شي، جيونغي-دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ب�شرية  الومي�س؛اأقرا�س  ذاك��رة  بطاقات  املتكاملة؛  الدوائر  املو�شالت؛  اأ�شباه  رقاقات  املو�شالت؛   اأ�شباه 
لوحات  رقيق؛  ترانزي�شتوربغ�شاء  ذات  �شائل  كري�شتال  عر�س  م�شجلة؛لوحات  حا�شوب  فارغة؛براجميات 
عر�س بالزما؛ �شا�شات عر�س كري�شتال �شائل؛ الت نا�شخة الكرونية؛منظمات �شخ�شية الكرونية؛اأجهزة 
حا�شوب؛اأجهزة احلا�شوب املفكرة؛ �شا�شات احلا�شوب؛ �شواقات اقرا�س احلا�شوب؛ �شواقات اقرا�س ب�شرية؛ 
حا�شبة  �شخ�شية؛الت  رقمية  م�شاعدات  احلا�شوب؛  ف��اأرات  احلا�شوب؛  مفاتيح  لوحات  احلا�شوب؛  طابعات 
الكرونية بحجم اجليب؛ اقرا�س م�شغوطة لذاكرة القراءة فقط فارغة؛ مرقم ال�شفحات؛اأجهزة الت�شال 
القابلة للنقل؛ م�شغالت اأقرا�س الفيديو الرقمية؛ م�شغالت ام بي 3؛ م�شغالت اقرا�س الفيديو؛ م�شغالت 
�شاحنات  الهاتف؛البطاريات؛  اجهزة  التلفاز؛  الرا�س؛م�شتقبالت  �شماعات  امل��ودم��ات؛  م�شغوط؛  قر�س 
الفيديو؛  كامريات  النقد؛  م�شجالت  الكهربائية؛  امل�شطحة  املكاوي  املتحركة؛  للهواتف  اأكيا�س  البطارية؛ 

كامريات الفيديو ذات امل�شجل؛ التليلي�شكوب؛الواردة يف الفئة )9(.
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة: �س. �شام�شوجن الكرونيك�س كو.، ليميتد

ا�شم املتنازل له : اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد
عنوانه وحمل اإقامته: �شام�شونغ-رو 129، ميتان-دونغ، يونغتونغ-غو، �شون-�شي، جيونغجي-دو، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية:   22 / 03/ 2017 م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262272  بتاريخ :  2016/10/30

با�ش��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – المارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية / ال�شوؤون املالية و ال�شوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

Fawrun Term Deposit مكتوبة بطريقة  الكلمات  :  هي عبارة عن  العالمة     و�شف 

مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأ�شود 

ال�ش��راطات : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262271  بتاريخ :  2016/10/30

با�ش��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – المارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية / ال�شوؤون املالية و ال�شوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

العربية  وباللغة  "فورا" مكتوبة بطريقة مبتكرة  " الوديعة لأج��ل  :  هي عبارة  العالمة     و�شف 

وباللون الأ�شود

ال�ش��راطات : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  مايو 2017 العدد 12033
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العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1012
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شريتاما راي �شاودهوري - هندي  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ مفيد �شالمات مانزيل 
ال�شريعة(  للوجبات  )كلكتا  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي   - ميثال  عبداملجيد 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   6083739( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
القت�شادية بال�شارقة   تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )كلكتا للوجبات 

ال�شريعة( اىل )طريق �شاللة للوجبات ال�شريعة(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ جمعه 
عبداهلل حممد علي الدرمكي ، اجلن�شية : الإمارات ، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
 ، املتحرك  الهواتف  النوخذه لتجارة  التجاري  البالغة 100٪  يف ال�شم  )تنازل( يف ح�شته 
يف   القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�شة   ، املتحركة  ال��ه��وات��ف  بيع  الرخ�شة  ن�شاط 
خورفكان رخ�شة جتارية رقم 723556 ال�شادر بتاريخ 2014/2/26 يف التنمية القت�شادية 
الإم��ارات - ليكن   : ، اجلن�شية  الها�شمي  ال�شيد/ هيثم علي �شعيد حممد  بخورفكان. اىل 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  فايلوري لتجارة الغذية وامل�سروبات - �ض ذ م م 
 - التجاري  - اخلليج  بردبي   - ليمتد  بروبرتز  �شي�شر  : مكتب 707 ملك  العنوان 
القيد  رق��م    733431  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  1169488 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/5/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  بتاريخ  2017/5/15  وعلى من لديه  حماكم دبي 
العنوان  و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات   ي�سري  املعني  امل�شفي  اإىل 
التجاري -  هاتف        ام��ني - بردبي - اخلليج  ع��ادل  رق��م 703 ملك  ي�شرى  : مكتب 
فاك�س :        م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ غود ايرث للو�شاطة التجارية “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 624638 عن�وانها : مكتب رقم 2901 ملك �شوي�س �شنغابور – بردبي 
ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل   : القانوين  ال�شك�ل  التجاري  – اخلليج 
التجاري : 1043877  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/07( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/07(  وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
الال�شلكي“  الت�����ش��ال  واج��ه��زة  م��ع��دات  ل��ت��ج��ارة  �شتايل  نينجا   “  : ال�شركة  ا�ش���م 
)�س.ذ.م.م(  رقم الرخ�ش��ة   : 733324 عن�وانها : مكتب رقم 109 ملك علي حممد 
�شعيد بوج�شيم – ديرة - القرهود  ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1169259  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
املذكور  ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك   ، اع���اله 
)2017/05/10( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/10(  وعلى 
من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
التجاري -   العنوان : مكتب رقم 703 ملك  ي�شرى ع��ادل امني - بردبي - اخلليج 
ه��ات��ف       فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية فايلوري لتجارة الغذية 
وامل�سروبات - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/15  
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2017/5/15  وع��ل��ى من 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » غود ايرث للو�شاطة التجارية 
» )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 2901 ملك �شوي�س �شنغابور – بردبي – اخلليج 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  التجاري 
)2017/05/07( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/07(   وعلى 
من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ نينجا �شتايل لتجارة معدات 
علي  ملك   109 رقم  مكتب   : وعنوانها   واجهزة الت�شال الال�شلكي “ )�س.ذ.م.م( 
حممد �شعيد بوج�شيم – ديرة - القرهود وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/10( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ 
)2017/05/10(   وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم 2017/3281   

املنذر : �شركة الزاجل للعقارات  
املنذر اليه : عبري الغرب - �س ذ م م - فرع 

)املو�شوع( 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املرد مببلغ 25250 )خم�شة وع�شرون 
  2017/5/1 من  بذمته  املر�شد  الي��ج��ار  ببدل  واخل��ا���س  دره��م(  وخم�شون  ومائتان  ال��ف 
للمحلني رقم 1 و 9 ملك اآمنه و�شيخه حممد ، الكائنني مبنطقة ال�شغايه دبي ، رقم الر�س 
633 ،  يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال ي�شطر املنذر لتخاذ الجرءات 
القانونية التي حتفظ له حقه يف مطالبة املنذر اليه ب�شداد كامل القيمة اليجارية مبا يف 
ذلك اللجوء اىل ال�شلطات املخت�شة واقامة الدعاوى الق�شائية ومطالبة املنذر اليه بالعطل 
وم�شاريف  ر���ش��وم  بكافة  اليه  امل��ن��ذر  وحتميل  امل��وؤج��رة  العني  ب��اخ��الء  ومطالبته  وال�شرر 

التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
ماجد عبداهلل �شلمان فرحان احلمادي ، اجلن�شية : الإمارات ، وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري بقالة الدرة واملرخ�س من دائرة التنمية 
دائرة  بتاريخ 1991/6/10 من  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 141394  القت�شادية يف 
بن مرحوم  ابونا�شر  ال�شيد/ حممد  �شريكه  اىل  القت�شادية بخورفكان.    التنمية 
موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  وتغيري  بنغالدي�س   : اجلن�شية  �شوداكر  عبدالغفور 
فردية اىل وكيل خدمات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
حكمت اهلل خان عبدالرا�شد خان ، اجلن�شية : باك�شتان وطلب الت�شديق على حمرر 
امل�شلحة  ال��ن��ج��ارة  مل��ق��اولت  ال��ت��ج��اري حكمت اهلل خ��ان  يت�شمن )ت��ن��ازل(  يف ال���ش��م 
رقم 732401  ال�شارقة رخ�شة جتارية  القت�شادية يف   التنمية  دائ��رة  واملرخ�شة من 
ال�شيد/  �شريكه  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من   2015/3/4 بتاريخ 
هيثم عبداهلل �شعيد ماجد النقبي ، اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان 
يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
يف الدعوى رقم 2017/1217  جتاري جزئي    

املعلن اليه/ املدعي عليها : �شركة امكو اجنينيريجن انك الإمارات - ذ م م- فرع دبي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة املح�شابية يف الدعوى اعاله 
 ، الثانية والن�شف ع�شرا  ، وذل��ك يف مت��ام  املوافق 2017/6/7  ي��وم الرب��ع��اء   فقد حددنا 
موعدا لعقد الجتماع الول للخربة املحا�شبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �شارع 
ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرو املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 الطابق 
دبي-  وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153  رقم  04-3589996  والع�شرون- هاتف  الرابع 
كافة  اح�شار  مع  املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يطلب  لذا 

امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف

اخلبري املحا�شبي : د.م�شعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور الجتماع الول   
للخربة املحا�سبية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 يف الدعوى رقم 2016/995 احوال نف�ض  

مدعي / حممد جا�شم �شامل ال علي 
املطلوب اعالنه / مرية ها�شم عبا�س املرزوقي 

حيث ان املدعي اقام الدعوى �شالفة الذكر وقد حددت املحكمة 
جل�شة 2017/6/6 لنظر الدعوى - لذا فانت مكلف باحل�شور 
يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 8.30 مبحكمة ابوظبي 
البتدائية - حمكمة الحوال ال�شخ�شية  علما باأن مثولك امام 

القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات 
 احوال �شخ�شية

اإعالن للح�سور امام املحكمة 

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اإخطار عديل بالن�سر

رقم 2017/3307   
املخطر : مركز بالتينيوم لينك لالعمال

بوكالة املحامي /يو�شف حممد ح�شن البحر 
املخطر اليها : القريوان لدارة املن�شاآت - �س ذ م م  )جمهول حمل القامة( 

اعتبارا  ي��وم��ا  ث��الث��ني  م��دة  وميهلها  الخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  اليها  املخطر  املخطر  يخطر 
تواريخ   )15-14-13( ارق��ام  املرجعة  ال�شيكات  قيمة  ل�شداد  الخطار  هذا  تبغلها  تاريخ  من 
2016/8/9 - 2016/11/9 - 2017/2/9 وامل�شحوبني جميعهم على بنك الإمارات دبي الوطني 
والبالغة اجمايل قيمتهم مبلغ 45.000 درهم )خم�شة واربعون الف درهم( والتي متثل القيمة 
�شيكون  املخطر  فان  وبخالفة   2017/5/8 ولغاية   2016/8/9 اعتبارا من  للفرة  اليجارية 
م�شطرا اىل �شلوك القنوات القانونية للمطالبة بالزامكم باخالء العني املوؤجرة بال�شافة 
اىل الزامكم ببدل اليجار امل�شتحق وحتى تاريخ التخلية الفعلية مع حتميلكم جميع الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3176   

املنذر : الهلي لتجارة مواد البناء 
املنذر  اليه : ال�شروق الدائم للمقاولت - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة 
يخطركم مب��وج��ب ه��ذا الن����ذار ال��ع��ديل امل�����ش��دق ل��دى ال��ك��ات��ب العدل 
مبحاكم دبي بتاريخ 2017/4/11 باملحرر رقم 2017/1/82196 ب�شرورة 
تاريخ اعالنكم بهذا  ايام من  الوفاء مبلغ 121315 درهم خالل خم�شة 
النذار وال �شي�شطر املنذر اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم مع 

حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3344   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : رويال اند�شريز - �س م ح - ذ م م 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - جئنا مبوجب هذا النذار العديل 
ننذركم بوجوب �شدادكم املبلغ املر�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ وقدره 
وثمامنائة  الف  مائة وثالثة وخم�شني  وارب��ع  �شبعة ع�شر مليون   /17.453.837.58 درهم 
و�شبعة وثالثني درهم وثمانية وخم�شني فل�س  - وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ 
القانونية  الج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  وال  بالن�شر  الن���ذار  ه��ذا  اع��الن 
اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�شائيا بالت�شامن والتكافل مع املدين ب�شدادكما قيمة هذا املبلغ 
، مع  الزامكما اي�شا بتعوي�س البنك املنذر عن كافة ال�شرار التي تكبدها جراء تعنتكم 
وامتناعكم عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، بال�شافة اىل حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة املرتبة عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
انذار عديل بالن�سر

النذار العديل رقم  2017/3345   
املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 

املنذر اليه : خمبز ال�شوكة الذهبية - �س ذ م م 
بوكالتنا عن بنك راأ���س اخليمة الوطني - �س م ع - املنذر وعلى �شوء �شند ال�شمان التجاري املقدم 
، ننذركم ب�شرورة �شدادكم قيمة مبلغ وق��دره 4.207.309 درهم )اربعة  املنذر  البنك  من قبلكم اىل 
ماليني ومئتان و�شبعة الف وثالث مائة وت�شعة درهم( )مو�شوع قيمة املديونية املر�شدة يف ذمة 
مطعم ال�شوكة الذهبية - �س ذ م م ( وذلك يف غ�شون �شبعة ايام من تاريخ اعالنكم ا�شول بهذا النذار 
، وال �شن�شطر ا�شفني اتخاذ كافة الجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�شائيا ب�شداد قيمة 
تعنتكم  ج��راء  تكبدها  التي  ال�شرار  كافة  املنذر عن  البنك  بتعوي�س  اي�شا  الزامكم  مع   ، املبلغ  هذا 
وامتناعكم  عن �شدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة القانونية لهذا املبلغ بواقع 12٪ من 
تاريخ ا�شتحقاقه وحتى متام �شداده ، بال�شافة اىل حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة املرتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3339   

املنذر : بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزه اخلظر
املنذر اليه /  حممد فرهاد عثمان - اجلن�شية : جنوب افريقيا 

)جمهول حمل القامة(  ب�شفتنا وكالء عن املنذر / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - جئنا ننذرك 
ب�شرورة و�شرعة �شدادك املديونية املر�شدة يف ذمتك وقدره 1.767.580.75 درهم )مليون و�شبع مائة 
و�شبعة و�شتني الف خم�شمائة وثمانني درهم وخم�شة و�شبعني فل�س( وذلك يف مدة اق�شاها 30 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا النذار ، وال �شن�شطر ا�شفني اللجوء اىل الق�شاء لخت�شامكم قانونا  مطالبني 
بنزع ملكية العقار والكائن : يف منطقة برج خليفة - ا�شم املبنى : برج ليك هوتيل - العنوان  دون 
تاون - رقم العقار 5506 - الطابق 55 رقم املبنى 1 رقم الر�س 157 - رقم البلدية 827-3459 واملرهون 
للبنك املنذر رهنا تاأمينا من الدرجة الوىل رهنا تاأمينيا من الدرجة الوىل حتت رقم 2013/8745 
بتاريخ 2013/12/19 وذلك نظري مبلغ 1.800.000 درهم )مليون وثمامنائة الف درهم( حلني اكتمال 
ال�شداد ومن ثم بيعه ل�شالح البنك عمال باحكام املادتني 25، 26 من القانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن 

الرهن التاأمني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
النذار العديل رقم 2017/3369   

املنذر : البنك العربي املتحد - �س م ع - بوكالة املحامية / موزه اخلظر -  �شد
املنذر اليه الول /عمر را�شد احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�شية  

املنذر اليه الثاين / حممد جودت عاي�س م�شطفى الربغوثي - اإماراتي اجلن�شية -)جمهول حمل القامة( 
ب�شفتنا وكالء عن املنذر / البنك العربي املتحد - �س م  ع  ننذركما ب�شرورة و�شرعة �شدادكما لقيمة مبلغ 
قدره  مبلغ  والبالغة  املنذر  البنك  وبني  بينكما  امل��ربم  الرهن  بعقد  الثابتة  ذمتكما  يف  املر�شدة  املديونية 
128.200.000 درهم )مائة وثمانية وع�شرون مليونا ومائتي الف دهما ( يف �شوء �شمان منكما ب�شدادكما 
عن  والناجتة   ، م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  تيليكوم  فا�شت   / �شركة  ذم��ة  يف  �شتر�شد  التي  املبالغ  لقيمة 
ال�شركة الخ��رية وذلك يف مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر  املنذر اىل  الت�شهيالت املمنوحة من البنك 
العقار  بنزع ملكية  الق�شاء لخت�شامكما قانونا مطالبني  اللجوء اىل  ا�شفني  �شن�شطر  ، وال  الن��ذار  هذا 
الكائن : الر�س قم 213 ، مبنطقة /النهدة الثانية ، واحلاملة لرقم بلدية /539-241 ، والبالغ م�شاحتها 
/2459.14 مر مربع واملرهون للبنك املنذر رهنا تاأمينا من الدرجة الوىل وذلك حلني اكتماعل ال�شداد 
الرهن  ب�شاأن  ل�شنة 2008   14 رقم  القانون  ، 26 من   25 املادتني  باحكام  البنك عمال  ل�شالح  بيعه  ثم  ومن 

التاأمني يف اإمارة دبي.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3348   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه : �شامل �شعيد را�شد املفتول املزروعي - اإماراتي اجلن�شية - جمهول حمل القامة  
- بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذا النذار العديل 
والبالغ وقدره  املنذرة  املبلغ املر�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع  �شداد  ننذركم بوجوب 
/1.248.659.30/ درهم )مليون ومائتني وثمانية واربعون الف و�شتمائة وت�شعة وخم�شون 
درهم وثالثون فل�س( ، وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار بالن�شر ، 
وال �شن�شطر اآ�شفني للجوء اىل الق�شاء املخت�س للزامكم ب�شداد هذا املبلغ بال�شافة اىل 
الفوائد القانونية ال�شافية املرتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني كافة التحفظ 
امالككم  على  احلجز  اىل  و�شول  اعمالكم  نتيجة  وال�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن 

حت�شيال لالموال املطالب بها 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3349   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه : احمد عبدالوهاب مراد دروي�س الرئي�شي  - اإماراتي اجلن�شية - جمهول حمل 
القامة  - بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذا النذار 
العديل ننذركم بوجوب �شداد املبلغ املر�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة والبالغ 
وقدره /1.039.695.58/ درهم )مليون وت�شعة وثالثني الف و�شت مائة وخم�شة وت�شعني 
درهم وثمانية وخم�شني فل�س( ، وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار 
املبلغ  ه��ذا  ب�شداد  للزامكم  املخت�س  الق�شاء  اىل  للجوء  اآ�شفني  �شن�شطر  وال   ، بالن�شر 
بال�شافة اىل الفوائد القانونية ال�شافية املرتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني 
كافة التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل وال�شرر نتيجة اعمالكم و�شول اىل احلجز على 

امالككم حت�شيال لالموال املطالب بها 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3343   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
املنذر اليه : حممد جابر �شيف �شعيد الغفلي - اإماراتي اجلن�شية - جمهول حمل القامة  
- بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذا النذار العديل 
والبالغ وقدره  املنذرة  املبلغ املر�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع  �شداد  ننذركم بوجوب 
/1.134.588.56/ درهم )مليون ومائة واربعة وثالثني الف وخم�س مائة وثمانية وثمانني 
درهم و�شتة وخم�شني فل�س( ، وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار 
املبلغ  ه��ذا  ب�شداد  للزامكم  املخت�س  الق�شاء  اىل  للجوء  اآ�شفني  �شن�شطر  وال   ، بالن�شر 
بال�شافة اىل الفوائد القانونية ال�شافية املرتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني 
كافة التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل وال�شرر نتيجة اعمالكم و�شول اىل احلجز على 

امالككم حت�شيال لالموال املطالب بها 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3341   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
حمل  جمهول   - اجلن�شية  اإم��ارات��ي��ة   - الظنحاين  خمي�س  عبداهلل  عواطف   : اليها  املنذر 
القامة  - بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع جئنا مبوجب هذا النذار 
العديل ننذركم بوجوب �شداد املبلغ املر�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة والبالغ 
وقدره /1.217.486.72/ درهم )مليون ومئتان و�شبعة ع�شر الف واربع مائة و�شتة وثمانون 
درهم واثنان و�شبعني فل�س( ، وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار 
املبلغ  ه��ذا  ب�شداد  للزامكم  املخت�س  الق�شاء  اىل  للجوء  اآ�شفني  �شن�شطر  وال   ، بالن�شر 
بال�شافة اىل الفوائد القانونية ال�شافية املرتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني 
كافة التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل وال�شرر نتيجة اعمالكم و�شول اىل احلجز على 

امالككم حت�شيال لالموال املطالب بها 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3346   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 
اجلن�شية - جمهول حمل  اإماراتي   - الزعابي  �شعيد  ا�شماعيل  �شعيد  : حممد  اليه  املنذر 
ع جئنا مبوجب هذا  م  ���س   - الوطني  راأ����س اخليمة  بنك  ر  املنذ  ع��ن  بوكالتنا   - الق��ام��ة  
النذار العديل ننذركم بوجوب �شداد املبلغ املر�شد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة 
وت�شعني  ومائة  الف  وواح��د  مائة  وارب��ع  )مليون  دره��م   /1.401.190.05/ وق��دره  والبالغ 
درهم وخم�شة فل�س ( ، وذلك خالل مهلة �شبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار بالن�شر ، 
وال �شن�شطر اآ�شفني للجوء اىل الق�شاء املخت�س للزامكم ب�شداد هذا املبلغ بال�شافة اىل 
الفوائد القانونية ال�شافية املرتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني كافة التحفظ 
امالككم  على  احلجز  اىل  و�شول  اعمالكم  نتيجة  وال�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن 

حت�شيال لالموال املطالب بها 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1560 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- جنمة اخلليج انرنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م 2-نيلي�س 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  غاندي  ن��رياجن��ان 
بتاريخ  2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( 
حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري /بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان 
واثنان  وت�شعمائة  الفا  واربعون  وت�شعة  وثالثمائة  �شتة ماليني  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا 
وثمانون درهما و�شبعة وع�شرون فل�شا والفوائد القانونية بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ قيد 
النزاع احلا�شل يف 2016/4/4 حتى ال�شداد التام والزامكما امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/664 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليهما /1 - ف�شتا دوكيومنت�س - ذ م م 2- بطي �شامل حممد ناجم 
اجلنيبي - ب�شفته الكفيل  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك دبي 
التجاري - �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/25  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
اخلبري  بندب   .. املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري   ومبثابة   -  : املحكمة 
امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته 
يوم  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  اجلل�شة.   بتلك  ال�شادر  احلكم  وفق منطوق 
 Ch2.E.21 الثنني  املوافق 2017/6/12  ال�شاعة 00 : 10 �شباحا يف القاعة

يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1515  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مقهي اي �شي�شا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ لوتاه بي �شي 
جاز - �س ذ م م - فرع دبي وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي   قد اأقام عليك 
واملحال من  ن��زاع جت��اري  رقم 2017/8  النزاع  ب�شم ملف  املطالبة    الدعوى ومو�شوعها 
مركز الت�شوية الودية والزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )17.646.85 
والفائدة  فل�س(  وثمانون  وخم�س  الف  واربعون  و�شتة  و�شتمائة  الف  ع�شر  )�شبعة  دره��م( 
وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية 
واتعاب املحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/6/6  ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن 

الدعوى قد احالة للدائرة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1031  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-هايقياجن هواجن هواجن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال كيه كيه 
هيلث برودكت�س جروب ليمتد وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها �شطب ت�شجيل العالمة التجارية )INFINITUS( و )Beautrio( امل�شجلة بوزارة 
القت�شاد والتجارة با�شم املدعي عليها برقم طلب ت�شجيل 225747 بتاريخ 2015/1/27 والطلب 
23261 املقدم بتاريخ 2015/5/10 وكالهما بنف�س ال�شعار واخلط والر�شومات والكلمات ال�شينية 
امل�شجلة وخماطبة الوزارة بذلك ل�شطب العالمة املذكورة من �شجل العالمات التجارية حتت 
بوزارة   )Beautrio( و   )INFINITUS( العالمة  بت�شجيل  املدعية  باحقية  احلكم   - فئة  اي 
القت�شاد والزام بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   10.00 ال�شاعة     2017/6/11
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/193  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- �شوجا احمد الفي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
م�شرف دبي - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1943392.23( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  9٪ من املطالبة وحتى ال�شداد التام وانهاء وف�شخ اتفاقية الجارة وت�شليم 
العقار للمدعيان خاليا من ال�شواغل واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/6/4   ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1677  جتاري جزئي              

م   م  ذ  �س   - املن�شاآت  لدارة  �شولو�شن�س  1-���ش��وات   / عليه  املدعي  اىل 
املواد  لتجارة  هاو�س  جرين  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
الغذائية - ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
وامل�شاريف.   وال��ر���ش��وم  دره���م(   7425( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي 
 9.30 ال�شاعة    2017/6/6 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/837  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- بورتو فينو للتطوير العقاري - �س ذ م م - ومتثله املديرة/ �شاكون 
جواهر مول�شنداين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ منار العمران لتجارة وتاأجري 
حممد  �شفيع   : وميثله  احل��رب��ي  هندي  ب��ن  �شامل  ب��ن  ماهر  مالكها  وميثلها   - ال�شقالت 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  ابراهيم - قد 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شقالت  اليجارات و)340621 درهم( قيمة  )341520 درهم( قيمة 
التام و�شمول احلكم  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  املحاماة والفائدة 12٪ من  واتعاب 
الحد   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�شاريف  والر�شوم  كفالة  املعجل بال  بالنفاذ 
املوافق  2017/6/11 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3830  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهي فيني�شيا جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي / حممد عبدو علي   قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   29866( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
 )MB171675869AE(ال�شكوى وامل�شاريف ورقم  والر�شوم  درهم( 
ال�شاعة 8.30 �س  امل��واف��ق 2017/6/21   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
بالقاعة : Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1322  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ازيتا اوتوموتيف برودكت�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�شنع انكور الأيد - ذ م م وميثله : يو�شف حممد ح�شن حممد البحر   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )36.420 
دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   9٪ من تاريخ  رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/6/8   ال�شاعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  9.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2011/866   تنفيذ اإيجارات   
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  ���ش��ده/1- حممد وايل  املنفذ  اىل 
اخلريية   اجلعفرية  الوق���اف  ادارة  التنفيذ/جمل�س  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  �شداد  ب��الت��ي   مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  وامل�شتاأجرين 
)196199( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من  
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  الع��الن.  هذا  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقكم يف حالة عدم 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2015/748   تنفيذ جتاري  
)نيو  م  م  ذ   - والع����الن  للدعاية  اجل��دي��دة  الجت��اه��ات  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
تريندز( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كلر ميك�س - �س ذ م م 
وميثله : را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22972( درهم اىل طالب 
�شنويا   ٪9 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1191   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة /اإك�شرمي موتور ورك�س - موؤ�ش�شة فردية 
- وميثلها مالكها/ خالد عبداهلل احمد املو�شى  جمهول حمل القامة 
ومتثلها   - م  م  ذ  �س   - للت�شميم  اإمييدج  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - جوريرو  لويا  كاثرين   /
اىل  دره��م   )49722.25( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1592   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- اأرين بل�س بروبرتي ديفيلوبرز ليمتد  جمهول حمل 
م  م  ذ  �س   - للمقاولت  الذهبي  التنفيذ/اجلناح  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله / عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2725183( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/655   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عبدالوهاب �شليمان عبدالوهاب احمد  2-�شليمان 
ع��ب��دال��وه��اب اح��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى  التنفيذ/منتظر غالم علي ا�شماعيل فريجي  قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7199154(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/489   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عائ�شة حممد عبدالرحمن توزان  جمهول حمل 
 : وميثله  فييديريكو  رو�شا  التنفيذ/تيزيانا  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
اأق����ام عليك الدعوى  حم��م��د ���ش��ال��ح حم��م��د اح��م��د ال��ه��اج��ري - ق��د 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )50449(
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/68  تنفيذ عقاري      
كلي  عقاري   2015/302 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : الق�شية  مو�شوع 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4057015 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف   
طالب الإعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- عبا�س لي�شاين -  جمهويل حمل القامة  
عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع���الن  مو�شوع 
املبنى ا�شم   -  1114 : رق��م الر���س   - : نخلة جمريا  املنطقة   - �شكنية  �شقة   عن - 

الوحدة : 910 - وف��اء ملبلغ املطالبة  AL SARROOD - B13 - رق��م   :
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/471  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1-وي�شت هاو�س �شتار للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2-اأمينة حممد عو�س 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  القامة  امل�شريى - جمهويل حمل 
عليهما  املدعي  بالزام  اخلليج  ل�شالح/بروغاز  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/4/18
وخم�شة  )اربعمائة  دره��م   )425700( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�شامن 
بواقع  القانونية  والفائدة  الدعوى  �شند  ال�شيكات  قيمة  درهم(  و�شبعمائة  الف  وع�شرون 
9٪ �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/75 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- براتيك للتجارة العامة - �س ذ م م 2-�شوبها�س �شاند 
3-�شاكيت جيندال 4-انكور جيندال جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم /
بنك برودا   قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار 
ال�شادر يف الدعوى رقم 52/2017 حجز حتفظي والر�شوم وامل�شاريف.    وحددت 
لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/6/18  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم 
ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  اأو م�شتندات  ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/417  ا�ستئناف مدين    

�شديق   خ��ال��د  حممد  �شيخ  حبيب  1-�شلمى  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
اف�شون  نو�شريوان  امل�شتاأنف /فريبا  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  طاهر  احمد  ح�شن  عبداهلل   : وميثله 
بالدعوى رقم : 2016/2007 مدين جزئي وح��ددت لها جل�شه يوم 
اخلمي�س  املوافق 2017/6/15   ال�شاعة 10.30 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1012 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ش�شة املقا�شر للمقاولت  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعي  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  تاو�شرو�س  اهلل  رزق  ل�شالح/ عزت عزمي 
مبلغ ثالثة وع�شرون الف و�شتمائة ثمانية واربعون درهم وتذكرة عودة اىل وطنه 
عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اآخر ، والزمت 
املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/71 مدين كلي 
اىل املحكوم عليه/1- عمر حبيب فخر الدين  جمهول حمل القامة نعلنكم 
الدعوى  يف    2014/4/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   - �شكرجي  حممد  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة 
للمدعي مبلغ وقدره 2.775.000 درهم ، مع فائدة قانونية مقدارها 9٪ من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد ، والزمته بر�شوم وم�شروفات الدعوى.  
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/313  جتا ري  جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  العبيدي   بكري  عمر  عليه/1-حمزة  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  القطب  مطلق  ح�شني  ل�شالح/فرا�س 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  ال��ف  )خم�شني 
احلا�شل يف:2016/10/4 وحتى متام ال�شداد والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )ع�شرة 
بامل�شروفات  والزمته  باملدعي  حلقت  التي  املادية  ال�شرار  عن  تعوي�شا  دره��م(  الف 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/673  جتاري  جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/1- الريامي للزجاج والملنيوم 
حممد  ح�شن  وميثله:احمد  ����س.ذ.م.م  للتجارة  انرن�شنال  فاريتي  املدعي/�شركة  ان 
2017/5/23 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املازمي  عبداهلل 
بالزام  ���س.ذ.م.م  للتجارة  انرن�شنال  فاريتي  ل�شالح/�شركة  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )12.220 درهم( والفائدة بواقع 9٪ �شنويا من 
ت��اري��خ:2016/9/22 وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/613  جتاري جزئي

اىل اخل�شم املدخل / 1- �شركة التميت �شتاندر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شيد حممد كا�شف علي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باخراج �شريك والر�شوم وامل�شاريف 
. وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/5  ال�شاعة 9.30 �س 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2366  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وكالة كلبت للمالحه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ج��ورج  ج��ون   /
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1000  وقدرها )46733 
رقم ال�شكوى:mb170754088ae/2017  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/5 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2036  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  1-���ش��ام   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد عبداهلل حممد عبدالواحد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33585 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168667522AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/6/8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2226  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ح�شيب ار�شد ديال للتجارة �شكراب ومعادن �س.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شيخ  مياه  �شونا  عاملغري   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23140 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168511342AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/19 امل����واف����ق  الث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2091  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  للتجميل جمهول حمل  / 1-مركز حلم عمري  عليه  املدعي  اىل 
املدعي / فريهيووت هايلماريام اي�شيو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1150( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   21168( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
  AE171944990MB:العمالية ال�شكوى  بالر�شوم وامل�شاريف يف  والزامها 
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/12 امل����واف����ق  الث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2801  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النيزك الذهبي للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / احمد �شاكر حممد م�شلم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   99000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB172656222AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   0.0(
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/19 امل���واف���ق  الث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3378  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد وقا�س حبيب للخدمات الفنيه �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  القامة مبا ان املدعي /قمر زم��ان دل زم��ان  قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   17500( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171836044AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/11 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3667  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  امل��دع��ي عليه / 1-ا����س ج��ي ب�شت خل��دم��ات مكافحة احل�����ش��رات  اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /����ش���ول���وم���ون ك��ل��م��ا دي�����از  ق���د اأق����ام 
 54147( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:mb170114302ae  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8303  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- املذهلة ملعدات املياه ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  غيث  حممود  ثابت  ل�شالح/حممد  اع��اله 
مبلغ )45513( )خم�شة واربعون الف وخم�شمائة وثالثة ع�شر درهما( وتذكرة عودة 
اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مبلغ )2000( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة 
�شاحب عمل اخر والزمتها امل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2015/6232  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �شريين يو�شف ابو حيدر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بان  نعلنكم  عبداهلل  حممد  احمد  مالكها/را�شد  وميثلها  وال�شياحة  لل�شفر  م��ودة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2016/8/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/مودة لل�شفر وال�شياحة وميثلها مالكها/را�شد احمد حممد عبداهلل بحكمت 
املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )35468( درهم وباملنا�شب من 
الر�شوم وامل�شاريف �شاملة اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1518  جتا ري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �شاجنيف جاندار فراج مان�شوترا  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
بان يوؤدي  بالزام املدعي عليه  �شتاندرد ت�شارترد بنك حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
مبلغ )22.885.218.41( دولر )فقط اثنان وع�شرون مليون وثمامنائة وخم�شة وثمانون 
او ما يعادله بالدرهم  الف ومائتان وثمانية ع�شر دولر امريكي وواحد واربعون �شنتا( 
الماراتي والفائدة بواقع 9٪ �شنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ:2016/8/16 
حتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�شت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/991  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حيدو اوفر�شيز للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ابراهيم ا�شماعيل حممد 
والتجاره  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ب�شندي 
اخلارجيه )امل�شرف( وميثله :عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤدوا للم�شرف املدعي 
مبلغ )2.341.308.07( درهم حتى تاريخ:2016/10/31 والفوائد بواقع 12٪ من هذا التاريخ 
حتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1084  ا�ستئناف جتاري    

ان  القامة مبا  دو�شا  جمهول حمل  امل�شتاأنف �شده/ 1- عليا  اىل 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  قد  �شومل   ف��ادي   / امل�شتاأنف 
رقم 2015/947 جتاري كلي بتاريخ:2016/7/13 وحددت لها جل�شه 
يوم الحد  املوافق 2017/7/2 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/343  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- عبا�س ر�شا ايرواين  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك 
للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق����ام عليك  ق��د 
)735418.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

بت�شليم  الول  عليه  املدعي  وال��زام  الدعوى  مو�شوع  بالتملك  املنتهية  اليجار  اتفاقية  ف�شخ   -
العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  ال�شواغل  من  خال  للمدعية  والتفاقية  الدعوى  مو�شوع  العقار 
الواردة ب�شهادة امللكية ب�شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�شهادة ملكية العقار 
ال�شادرة من دائرة الرا�شي - وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1564  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ب��ي للتجارة احل��ا���ش��وب  اىل املنفذ ���ش��ده/1- ج��ي ال 
وميثله:ماجد  الغايل  ابواليزيد  ف��وزي  التنفيذ/هيثم  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  اخل��زرج��ي   ح�شن  ال�شيخ  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16200( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1084( درهم ر�شوم 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1181 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ���ش��ده��م/1- ���ش��رك��ة ك��و���ش��ى ال��ت��ج��اري��ة ������س.ذ.م.م 2- حم��م��د ابراهيم 
�س.ذ.م.م  التجارية  كو�شى  �شركة  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  خو�شى  �شودري 
�شركة  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  ابراهيم  حممد  ابراهيم  كا�شف  3-حممد 
كو�شى التجارية �س.ذ.م.م 4- حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم ب�شفته كفيل 
و�شامن ملديونية �شركة كو�شى التجارية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/البنك العربي �س.م.ع وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)42840177.87( بالت�شامن والتكافل درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2152  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م  امل��ب��اين  ل�شيانة  ال�����ش��ح��راء  1-رم����ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
البليهى قد  املحمدي �شابر  خ��ال��د  /امل��ح��م��دي  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
والر�شوم وامل�شاريف رقم  )28540 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171764428AE/2017:ال�شكوى
اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3367  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واي��ت كلوفر ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /زاه���د ام���ران حممد ولي���ت  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15925( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171762360AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/6/11 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3627  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-العامل الزرق للنقل الربي العام �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /وجيد علي حيدر غالم علي حيدر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   39364( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172120085AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1691  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بن �شمرة خلياطة املالب�س الرجالية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /في�شل خمتار خمتار احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   500( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   21326( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168640733AE  وحددت لها جل�شة 
فاأنت مكلف  لذا  القا�شي  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/6/5  يوم الثنني 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3624  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ش��رك��وده��ا حل���زم ال��ب�����ش��ائ��ع �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اع��ج��از احمد غ��الم �شابر  ق��د 
وتذكرة  دره���م(   21307( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�شكوى:MB172051747AE  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2017/6/14 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3024  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة املجاز لتجارة ال�شكراب �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  يون�س   حممد  ح�شني  /ناظم  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   20500( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  ال�شكوى:mb170032503ae  وحددت  وامل�شاريف رقم  والر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/8602  عمايل  جزئي 

نعلنكم  القامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  تي بروليم  اي  عليه/1- جي  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �شرينيفا�شان  فانريي  �شرينيفا�س  ل�شالح/�شريجيت 
للمدعي مبلغ )11172 درهم( )احد ع�شر الف ومائة واثنان و�شبعون درهما( وتذكرة 
التحق  قد  يكن  مل  ما  دره��م   )2000( مبلغ  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه  اىل  ع��ودة 
امل�شاريف  املنا�شب من  التنفيذ والزمت املدعي عليها  بخدمة �شاحب عمل اخر وقت 
واعفت املدعي منها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/3357  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الريامي انريورز ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2016/10/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/مني جوجن كيوجن بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )�شتة وت�شعون 
وثالثمائة واحد ع�شر درهما( وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل تكن 
وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
واعفت املدعية من ن�شيبها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12033 بتاريخ 2017/5/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2884  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب�����ش��ت اي��دي��ا خل��دم��ات رج���ال الع��م��ال جم��ه��ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��اط��م��ة ال���زه���راء م�شطفى ال��ن��ح��ا���س ب��ح��ر حممد  
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
والر�شوم وامل�شاريف رقم  )97765 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB168618416AE/2017:ال�شكوى
اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اإىل  بالن�شبة  ك��ب��رياً  تغيرياً  ج��دي��دة  درا���ش��ة  ت�شّكل 
اأط��ب��اء الأط���ف���ال والأه�����ل، ال��ذي��ن ل��ط��امل��ا اعتقدوا 
اأياً  الطفل  اإعطاء  عن  المتناع  ال�شروري  من  اأن 
اأن يكرب قلياًل.  اإىل  من منتجات الفول ال�شوداين 

عالوة على ذلك، ت�شّكل هذه خطوة �شعبة، مبا اأن 
الفول  تناوله  عند  الطفل  يختنق  اأن  املمكن  م��ن 
اأو زب���دت���ه. وي��زي��ده��ا ���ش��ع��وب��ة حتذير  ال�����ش��وداين 
الدرا�شة من اأن بع�س الأطفال ُيعترب اأكرث عر�شة 

لهذه احل�شا�شية واأن من الالزم اإخ�شاعه لختبار 
اأوًل قبل اإعطائه منتجات الفول ال�شوداين. لذلك 
الأطفال  ل��ط��ب  الأم��ريك��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  ���ش��ّرن��ا 
لأطباء  حم��ددة  اإر���ش��ادات  ت�شمل  توجيهات  قّدمت 
اإليه  ت��و���ش��ل��ت  م��ا  تطبيق  كيفية  ح���ول  الأط���ف���ال 

الدرا�شة.

ثالث  اإىل  الأط���ف���ال  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ق�ّسمت 
جمموعات:

م�شتمرة  )اأكزميا  حادة  اأكزميا  يعانون  اأطفال   •
بكرميات  غالباً  ال�شتعانة  �شرورة  مع  متكررة  اأو 
جتاه  ح�����ش��ا���ش��ي��ة  و/اأو  ط���ب���ي���ة(  و����ش���ف���ة  ت��ت��ط��ل��ب 

البي�س.
اإىل  احلدية  متو�شطة  اأك��زمي��ا  يعانون  اأط��ف��ال   •

ب�شيطة.
ح�شا�شية  اأي���ة  اأو  الأك��زمي��ا  يعانون  ل  اأط��ف��ال   •

غذائية.

املجموعة الأوىل
ال�شوداين  الفول  ح�شا�شية  اختبار  ب��اإج��راء  ُين�شح 
اأن اختبار وخز  يف حالة املجموعة الأوىل. �شحيح 
اجللد ُيعترب الأف�شل، ولكن من املمكن ال�شتعانة 
يعاين  الطفل  اأن  تبني  واإذا  ال���دم.  بفح�س  اأي�����ش��اً 
طبيب  على  عر�شه  ال�����ش��روري  فمن  احل�شا�شية، 
املمكن  م��ن  ك��ان  اإذا  م��ا  مناق�شة  بغية  متخ�ش�س 

منحه منتجات حتتوي على الفول ال�شوداين.
مماثلة،  منتجات  تناول  الأطفال  معظم  ي�شتطيع 
ع��ل��ى ه���ذه اخل��ط��وة بحذر  الإق������دام  ول��ك��ن ينبغي 
وبكميات �شغرية. كذلك يجب اأن تكون املرة الأوىل 
يف عيادة الطبيب خمافة اأن يعاين الطفل رد فعل 
اأرجياً حاداً. عالوة على ذلك، من املهم اإجراء هذا 
الختبار باكراً، مبا اأن التو�شيات ت�شري اإىل �شرورة 
منح هوؤلء الأطفال منتجات الفول ال�شوداين بني 
بتناول  يبداأون  بعدما  وال�شاد�س  الرابع  ال�شهرين 
ب��ع�����س الأط��ع��م��ة ال�����ش��ل��ب��ة وي��ت�����ش��ح ل���الأه���ل اأنهم 

جاهزون خلطوة مماثلة.

املجموعة الثانية
اأكزميا  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  املجموعة  ل حت��ت��اج 
اخل�شوع  اإىل  ب�����ش��ي��ط��ة،  اإىل  احل���دي���ة  م��ت��و���ش��ط��ة 
الأهل  يناق�س  اأن  ال�����ش��روري  م��ن  اأن  م��ع  لفح�س، 
كان  اإذا  وم��ا  اخلا�س  اأطفالهم  و�شع  الطبيب  مع 
اأف�شل. يجب منح هوؤلء الأطفال  اإجراء الفح�س 
ال�شا�س  ال�شهر  ن��ح��و  ال�����ش��وداين  ال��ف��ول  منتجات 
عندما يبداأون بال�شتمتاع بالأطعمة ال�شلبة، على 

غرار اأطفال املجموعة الأوىل.

املجموعة الثالثة
اأو  اأك��زمي��ا  اأم��ا يف حالة الأط��ف��ال الذين ل يعانون 
ُيدخل  باأن  التوجيهات  فتو�شي  غذائية،  ح�شا�شية 
الأهل منتجات الفول ال�شوداين )بحرية( اإىل غذاء 
اأطفالهم اإىل جانب اأطعمة اأخرى، وفق تف�شيالت 
عائالتهم وعادات ثقافاتهم. مع هوؤلء الأطفال، ل 
ُيعترب البدء بتناول منتجات الفول ال�شوداين باكراً 

�شرورة بالغة الأهمية، مع اأن ل �شرر يف ذلك.

ن�سائح
اأحت�������دث ع����ن )م���ن���ت���ج���ات الفول  اأن����ن����ي  لح���ظ���ي 
ال�����ش��وداين( ل )ال��ف��ول ال�����ش��وداين(. م��ن الأهمية 
ال�شوداين  الفول  األ تطعمي طفلك حبوب  مبكان 
الختناق.  ت�شبب  ق��د  لأن��ه��ا  منها  اأج���زاء  اأو  كاملة 
من  كاملة  ملعقة  اأك��ل  الطفل  على  ي�شعب  كذلك 
زب����دة ال���ف���ول ال�������ش���وداين، ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت ق�شدية 
حتتوي  زب��دة  مطلقاً  ول��دك  تطعمي  )ل  بالكامل 
اأعطيه  لذلك  ال�����ش��وداين(.  ال��ف��ول  م��ن  على قطع 
ال���زب���دة )م�����ش��ح��ة ب�شيطة منها  ه���ذه  ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
على راأ�س امللعقة( كي يتمكن من تناولها ب�شهولة. 
كذلك تقرح الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال 
خلط هذه الزبدة مع اأنواع احل�شاء التي تقدمينها 
وجبات  الطفل  تعطي  اأن  اأي�شاً  ميكنك  لطفلك. 
ال�شوداين. يف  الفول  واأطعمة حتتوي على  خفيفة 
وجبة خفيفة  الباحثون  ا�شتخدم  الأوىل،  الدرا�شة 

ُتدعى بامبا.
خالل زيارة الطبيب مع بلوغ طفلك �شهره الثاين 
اأو الرابع، اطلبي من طبيبه حتديد املجموعة التي 
)مثل  عوامل  اأي  معاً  وناق�شا  طفلك  اإليها  ينتمي 
تاريخ العائلة مع احل�شا�شية جتاه الفول ال�شوداين 

وهكذا  مهمة.  تكون  قد  الطعام(  من  اآخ��ر  ن��وع  اأو 
يت�شنى لك وللطبيب الوقت الكايف لتحديد ما اإذا 
كان من ال�شروري اإخ�شاع الطفل لفح�س، ف�شاًل 
عن التو�شل اإىل اأف�شل خطة لتفادي احل�شا�شيات 

الغذائية التي قد يواجهها طفلك.

جهاز ا�ست�سعار الغلوكوز وم�سخات الأن�سولني، وقريبًا البنكريا�ض ال�سطناعي

ادوات متطورة ت�ضهل وتب�ضط حياة امل�ضابني بال�ضكري

بت�شهيل  ت�شمح  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  الأدوات  ت��ت��ع��ّدد   
عالجاتهم،  تب�شيط  عرب  ال�شكري  مر�شى  حياة 
وم�شخات  ال��غ��ل��وك��وز  ا�شت�شعار  ج��ه��از  بينها  م��ن 

الأن�شولني، وقريباً البنكريا�س ال�شطناعي
ي�����ش��ع��ب ن�����ش��ي��ان ال������داء ال�����ش��ك��ري ح���ني ي�شطر 
ومراقبة معدل  يومياً  الأدوي��ة  اأخ��ذ  اإىل  املري�س 
ال�شاعات،  م��ّر  على  متكرر  ب�شكل  دم��ه  يف  ال�شكر 
اأو تلقي جرعة �شحيحة من حقن الأن�شولني يف 
الوقت املنا�شب، بح�شب وجبات الطعام وم�شتوى 

الن�شاط اجل�شدي وفرات ال�شغط النف�شي.
اإىل  لأنه م�شطر  �شديداً  انزعاجاً  املري�س  يعي�س 
مراقبة اجلوانب التي يتولها البنكريا�س ال�شليم 
الأجهزة  اأح���دث  ُتعترب  ل��ذا  ال�����ش��اع��ة.  م���دار  على 
اإىل  بالن�شبة  اإنقاذية  املجال  التكنولوجية يف هذا 

املر�شى.

جهاز ال�ست�سعار
الذي   FreeStyle ال�شت�شعار  ج��ه��از  بف�شل 
ثقب  اإىل  امل��ري�����س  ي�شطر  ل��ن  ب��ال��ذراع،  يلت�شق 
طرف اإ�شبعه خم�س مرات يومياً ملراقبة م�شتوى 
بقيا�س  للمري�س  اجلهاز  ي�شمح  دم��ه.  يف  ال�شكر 
املعدل قدر ما ي�شاء عرب تقريب اجلهاز منه بكل 

ب�شاطة.
من ناحية اأخرى، حتّقق تقّدم بارز 

نوعية  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

حياة املر�شى و�شالمتهم وفاعلية العالجات.

م�سّخة اأن�سولني خفّية
م�شخة  اإىل  يلجاأون  الذين  املر�شى  ع��دد  يرتفع 
لل�شّخ،  ظاهر  اأنبوب  ا�شتعمال  ب��دل  الأن�شولني. 
اإل�����ش��اق ه���ذه امل�شخة ع��ل��ى ال��ب�����ش��رة حيث  مي��ك��ن 
لن  اجللد.  حتت  الأن�شولني  رفيع  اأن��ب��وب  يحقن 
اأن  وُيفر�س  املالب�س  حتت  امل�شخة  ه��ذه  تظهر 
جتذب ع��دداً كبرياً من املر�شى الذين ت��رددوا يف 
اللجوء اإىل هذا اخليار خوفاً من اأن يحملوا دوماً 

)موؤ�شرات خارجية على ال�شكري(.
املر�شى  ل���دى  احل��ق��ن  بتنظيم  امل�����ش��خ��ة  ت�����ش��م��ح 

واإط�������������ال�������������ة 
م���ف���ع���ول���ه���ا 
ل�������ش���اع���ات، 

مثل  وتعمل 
تف  لها ا

ميكن  الطريقة  بهذه  �شحنها.  وميكن  املحمول 
اأي  اأو  تخفيف املخاطر خالل الرحالت الطويلة 

منا�شبة خا�شة.

بنكريا�ض ا�سطناعي قريبًا
يجمع البنكريا�س ال�شطناعي بني جهاز ا�شت�شعار 
با�شتمرار  ال���دم  �شكر  م�شتوى  ق���راءة  على  ق���ادر 
وم�����ش��خ��ة حل��ق��ن الأن�����ش��ول��ني ون��ظ��ام ي��رب��ط بني 
اجل���ه���ازي���ن، م���ا ي��ع��ن��ي اأن����ه ي��ن��ّظ��م ع��م��ل امل�شخة 

ويحت�شب الكمية التي يحتاج اإليها املري�س.
طرح  و)اأنيما�س(  )ميدترونيك(  �شركتا  تتوقع 
بف�شله  �شتتح�ّشن  �شنتني.  خ��الل  الب��ت��ك��ار  ه��ذا 
حقن  تقرر  امل�شخة  اأن  مبا  املر�شى  حياة  نوعية 
حجم  حتدد  كذلك  ب�شرعة،  اأو  ببطء  الأن�شولني 
يقي�شه  ال��ذي  ال��دم  �شكر  احلقنة بح�شب م�شتوى 
الوقت  الب�شرة يف  على  املو�شوع  ال�شت�شعار  جهاز 
احلقيقي. لكن من الناحية ال�شلبية ترتفع كلفة 
جهاز ال�شت�شعار، لذا بداأ اخلرباء يعملون على 

حل هذه امل�شكلة.

الأدوية وتقدم لفت
هذا  ي��غ��ّط��ي  امل��ف��ع��ول:  ب��ط��يء  • اأن�����ش��ول��ني 
اأف�شل  بطريقة  اجل�شم  ح��اج��ات  الأن�شولني 
نوعني  اإي��ج��اد  الأخ���رى. ميكن  املنتجات  من 
وي�شاهم  راه���ن���اً  ال�����ش��وق  يف  م��ن��ه  مت�شابهني 
الثنان يف احلد من م�شكلة نق�س �شكر الدم 

خالل الليل.
اخلا�شة  الأدوي���������ة  م����ن  ج����دي����دة  ف���ئ���ة   •
ب��ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن ال�����ش��ك��ري: ت���ع،ق اأدوي���ة 
الغلوكوز  امت�شا�س  اإع����ادة  )غ��ل��ي��ف��ل��وزي��ن( 
ال�شكر  بتفريغ  وت�شمح  الكلى  م�شتوى  على 

عرب البول.

اخل�شوع  ب��ع��د  ب������الأمل  ت�����ش��ع��ر  األ  ح���ّق���ك  م���ن 
جلراحة، هذا ما يقوله الأطباء لك قبل القيام 
اأن الأمل  املخّدر يبدو  ي��زول  اأن  بها. ولكن بعد 

مل ينقطع!
هاج�شني:  جراحة  على  املقبل  املري�س  يعي�س 
الن�شبة املحددة لنجاحها، والأمل الذي �شيعانيه 
بعد اخل�شوع للجراحة. وعادة ما يتّم النقا�س 
مع الطبيب اجلّراح حول هاتني النقطتني قبل 
ال�شيطرة  بالعملّية، ف�شاًل عن كيفّية  املبا�شرة 

على الأمل لحًقا.
ثمة عوامل عدة حتّدد مدى الأمل الذي �شي�شعر 
به املري�س، ومدى قدرة الأطباء على ال�شيطرة 

عليه، ومن بينها:
عنها،  الناجتة  واجل���روح  اجل��راح��ة  نوعّية   •

وهي ت�شّبب مبقادير خمتلفة من الآلم.
كانت  اإن  اإجرائها  وطريقة  اجلراحة  م��ّدة   •
باملب�شع اأو بوا�شطة الليزر، فكلما كانت مدتها 

طويلة واأجريت باملب�شع ازداد الأمل.

ماذا اأفعل عندما اأتاأمل؟
• اأبلغ عن اأملك حاملا ت�شعر به ول تتجاهله، ول 
امل�شت�شفى  يف  م�شوؤول  اأّي  م��ن  ال�����ش��وؤال  تنتظر 
اأنت،  باأملك مثلك  ال�شعور  اأحد ي�شتطيع  لأن ل 
الأمل  اأن  فاعلم  الإب��الغ عنه  اإىل  تبادر  واإن مل 

نادًرا ما يزول من دون عالج.
مقدار  واذك����ر  ��ْف��ه،  و���شِ اأمل���ك  م��و���ش��ع  • ح���ّدد 

حّدته ومتى ت�شعر به.
للطبيب  اأمل��ك  ح��ّدة  و�شف  من  تتمّكن  كي   •
التي  �شفر  درج���ة  م��ن  الطبي  املقيا�س  اعتمد 

التي   10 درج��ة  اإىل  اأمل  اأّي  ع��دم وج��ود  تعني 
معّدل  ُي����ط����اق.  ل  ا  ح�����دًّ ب��ل��غ  الأمل  اأن  ت��ع��ن��ي 
الأمل،  يعني مم��ك��ن حت��ّم��ل   2 و   1 ال��درج��ت��ني 
باملهّمات،  القيام  ي��وؤث��ر يف  ب��داأ   4 و   3 وم��ع��ّدل 
ومعّدل 5 و 6 يعني التاأثري يف الركيز، ومعّدل 
7 و 8 يعني اأّنه بداأ يوؤثر يف احلاجات الأ�شا�شّية 
للمري�س، ومعّدل 9 و 10 يعني وجوب البقاء 

وال�شراحة يف ال�شرير.
 30 مرور  بعد  الأمل  ا�شتكانة  عدم  حال  • يف 
اأبلغ  امل�شّكن،  ال��دواء  تناول  اأكرث على  اأو  دقيقة 
ب��ح��اج��ة اىل النتظار  ل�����ش��ت  ف��اأن��ت  ذل����ك،  ع��ن 

�شاعات طويلة للح�شول على م�شّكن اآخر.

كيف اأ�سيطر على اأملي؟

تتوافر طرائق كثرية لل�شيطرة على اأملك �شرط 
اأن تكون حتت رعاية الطبيب، وميكنه ا�شتخدام 
بعد جراحتك  اأكرث لإبقاء فرة ما  اأو  طريقة 
خالية من الأمل بقدر امل�شتطاع. ويعتمد اختيار 
ال�شحي،  وو�شعك  اجل��راح��ة  ن��وع  على  ال��ع��الج 
وعمرك، ووجود اأي نوع من احل�شا�شّية لديك، 

وقدرتك على حتّمل الأمل.
اإذا كان اأملك خفيًفا �شيخّففه البارا�شيتامول، اأو 
الأيبوبروفني.  مثل  اللتهاب  م�شادات  بع�س 
اأ�شيتامينوفني  دواء  ف��اإن  معتدًل  ك��ان  اإذا  اأم��ا 
مع الكوديني كفيالن بتهدئته. ولكن اإذا جتاوز 
احلّد املعقول ف�شيلجاأ الطبيب اىل املورفني اأو 

امليبرييدين.

هل يوؤّدي امل�سّكن اإىل الإدمان؟
قد ي�شاأل املري�س اإذا كان تناول امل�شكنات يوؤدي 
اىل الإدمان عليها؟ والإجابة هي اأن اجل�شم قد 
في�شبح  ال���دواء  م��ن  معينة  ج��رع��ة  على  يعتاد 
على  للح�شول  اأك��رب  جرعة  اىل  بحاجة  لحًقا 
ا�شطراب  ف��ه��و  الإدم�����ان  اأم���ا  عينها،  النتيجة 

ا ونف�شيًّا على الدواء. يجعلك تعتمد ج�شديًّ
وت�شكينها  الآلم  لتخفيف  اأخ��رى  و�شائل  ثمة 
عرب اآلة اإلكرونّية تنقل م�شّكن الأمل اإىل داخل 
اأوردة املري�س الذي يعطى زّراً للتحّكم بال�شّخ، 
�شعوره  ع��ن��د  زّراً  ع��ل��ى  ال�شغط  ميكنه  بحيث 
لت�شكني  املحددة  ب��الأمل فيح�شل على اجلرعة 
اأمله. كذلك ت�شاهم اإبرة الظهر يف ت�شكني الأمل، 
بعدها  اأو  اجل��راح��ة  قبل  املو�شعي  والتخدير 

اأي�شاً.

تعتمد على نوع اجلراحة وو�سعك ال�سحي وعمرك

طرق كثرية لل�ضيطرة على اأملك بعد اجلراحة

يف عام 2015، اأظهرت درا�سة اأن اإطعام الأطفال منتجات الفول 
ال�سوداين ي�ساهم يف تفادي احل�سا�سية جتاه الأخري. ول �سك يف 
اأن هذه اأخبار جيدة، مبا اأن 1% اإىل 2% من الأولد يعانون هذه 

احل�سا�سية، التي ل تهّدد احلياة فح�سب، بل قد ترافق الإن�سان 
اأي�سًا طوال عمره، بخالف ح�سا�سيات الطعام الأخرى التي تتح�سن 

غالبًا مع تقّدم الولد يف ال�سن.

قد ترافق الإن�سان طوال عمره

توجيهات لتفادي ح�ضا�ضية الفول ال�ضوداين لدى الطفال

طـــــــــــــــب
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تقع اأحداث الفيلم يف بداية ال�سبعينيات

جمهولة منطقة  اإىل  م�ضتك�ضفني  يقود  معتوه  باحث  غودمان   ..  Kong

اأ�سبحت املمثلة التي حتقق اأعلى الإيرادات على �سباك التذاكر

�ضكارليت جوهان�ضون.. املراأة الوحيدة
 يف قائمة اأعلى املمثلني اأجرًا

اأعلى  ق��ائ��م��ة  ال��وح��ي��دة يف  امل����راأة  ه��ي  ج��وه��ان�����ش��ون  �شكارليت 
اأج��راً، وحتتل املرتبة الثامنة بعد توم كروز، وك�شبت  املمثلني 
لكنها  اأعمالها.  جمموع  م��ن  دولر  مليارات   3.3 الآن  حتى 
اأن ه���ذه امل��رات��ب ت��ت��غ��ري، ل���ذا ل تهتم ب��احل��ف��اظ على  ت���درك 
مكانتها بل تثق يف نف�شها وت�شعى اإىل جتاوز قدراتها واختيار 

م�شاريع حتمل املجازفات.
اأختار  اأن  الأخ�����رية  ال���ف���رة  )ت���ع���ّم���دُت يف  ���ش��ك��ارل��ي��ت:  ت��ق��ول 
املفاهيم  وتتحدى  هويتها  وعن  نف�شها  تبحث عن  �شخ�شيات 
اإىل  و�شلُت  باأنني  اأ�شعر  لكني  الإن�شانية.  معنى  عن  امل�األوفة 
خمتلفاً(.  اجتاهاً  اأ�شلك  كي  الوقت  ح��ان  البحث.  ه��ذا  نهاية 
الأفعى  �شخ�شية  على  �شوتها  اأخ����رياً  جوهان�شون  و�شعت 
 The Jungle Book ال�شريرة )كاي( يف فيلم
الأدغ�����������ال(. رمب�����ا ي�شري  )ك����ت����اب 
التغيري  اإىل  ال��دور  اختيارها هذا 

الذي تتكلم عنه.
ن�شاأت �شكارليت يف نيويورك وكان 
والدها مهند�شاً دمناركياً ووالدتها 
الربونك�س.  ح��ي  يف  ُول����دت  م��ن��ِت��ج��ة 
بداأت م�شريتها يف عمر العا�شرة، يف عام 
اأمام  اأداء  جتربة  يف  ف�شلت  حني   ،1994
كري�شنت دان�شت. لكن تعّرف اإليها اجلمهور الوا�شع 
يف فيلم Lost in Translation )�شائع يف الرجمة( 

عام 2003.
وتفر�س  ا�شتقالليتها  تك�شب  ب��داأت  املراهقة،  بعد مرحلة 
متيزت  لكنها  الأخ��اذ.  جمالها  واّت�شح  اخلا�س  اأ�شلوبها 
ياأ�شر  ال��ذي  اجل��ذاب  املخملي  ب�شوتها  اأ�شا�شي  ب�شكل 
امل�شاهدين يف اأي دور توؤديه. كذلك ل ُيعترب جمالها 
اأر�شتقراطياً وتقليدياً بل �شعبياً ومتحرراً ومعا�شراً.

)قنبلة ذرية(
اأن يحّولها  اآلن  2005، قرر املخرج وودي  يف عام 
 Match point فيلم  يف  ذري���ة(  )قنبلة  اإىل 

)نقطة املباراة(.
 تاأثر املخرج بها كثرياً واعتربها ملهمته واأخرج 
 Scoop )2006( :فيلَمني اآخرين من بطولتها
 Vicky(Cristina Barcelona و 

اأن ن�شمع �شكارليت وهي تتكلم عن عالقتها  2008(. يكفي 
بالكامريا:  وع��الق��ت��ه��ا  ازدواج��ي��ت��ه��ا  تت�شح  ك��ي  ب��امل��خ��رج��ني 
)اأحتاج اإىل املخرجني. من واجبي اأن اأحقق روؤيتهم. اأحّب اأن 
اأثق بالآخرين واأجد من يوّجهني. ل �شيء اأ�شواأ من اأن ي�شعر 
املمثل باأن املخرج غري مهتم اأو اأنه يركز على النواحي التقنية 
اأف�شل  تن�شاأ  املخرج.  عليه  يرّكز  اأن  املمثل  يحّب  العمل.  من 
العالقات مع املخرجني الذين يطلبون الأفكار من املمثلني. 

يجب اأن يح�شل التبادل يف الجتاهني(.

اأجمل ن�ساء العامل
اأجمل  �شمن  ت�شنيفها  من  جوهان�شون  �شكارليت  تنزعج  ل 
ن�شاء العامل اأو الركيز الدائم على �شكلها اخلارجي: )طاملا 
امل��و���ش��وع. يف  ي��وؤث��ر ه��ذا اجل��ان��ب يف عملي، ل يزعجني  ل 
معينة.  اأدوار  يف  �شكلي  يح�شرين  اأن  اأخ�شى  كنت  املا�شي، 
ل��ك��ن��ي ن��ا���ش��ل��ُت ك��ي اأخ����رج م��ن ه���ذه اخل��ان��ة واأظ����ن اأين 

اأع��رف من  بالكامل.  ح��ّرة  باأنني  اأ�شعر  اليوم  جنحت. 
اأكون. ي�شمح يل و�شعي الراهن باأخذ جمازفات 

اإ�شافية وا�شتك�شاف هويات متنوعة(.
 Ghost in the Shell فيلم  ياأتي 
ليتّوج م�شريتها  اليوم  )�شبح يف قوقعة( 
امراأة  ت��اأخ��ذ  م��ا  )ن����ادراً  ال�شتك�شافية: 
بطولة فيلم �شخم بهذا ال�شكل. و�شمح 
يل ال�����ش��ي��ن��اري��و ب��الإج��اب��ة ع��ن ع���دد من 
يجعلنا  مبا  املرتبطة  الوجودية  اأ�شئلتي 

ب�شراً(.

الدور املقبل
ل ميكن توّقع الدور املقبل الذي �شتوؤديه 

جوهان�شون.
لن  اأنها  اإىل  املعطيات  اأح��دث  ت�شري  لكن   

خطابها  اأث��ب��ت  بروي�شها.  لأح���د  ت�شمح 
القوي خالل امل�شرية الن�شائية �شد الرئي�س 

اأنها  وا�شنطن  يف  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي 
امراأة قوية ومتحررة وجذابة ومّتزنة، ف�شاًل 
ع��ن اأن��ه��ا ق���ادرة على ج��ذب اأن��ظ��ارن��ا وت�شغيل 

عقلنا يف اآن!

)كونغ:   Kong:Skull Island فيلم  يف 
ج����ون غودمان  ي��ج�����ش��د  اجل���م���اج���م(،  ج���زي���رة 
اإىل  م�شتك�شفني  يقود  معتوه  باحث  �شخ�شية 
الهادئ  امل��ح��ي��ط  م��ن��ط��ق��ة جم��ه��ول��ة يف ج��ن��وب 
حيث يواجهون م�شاكل كثرية. من الوا�شح اأنه 
ا�شتمتع باأداء ذلك الدور لكن تعّلقت اأهم ناحية 
اأ�شطورية  من هذا امل�شروع باإعادة عر�س ق�شة 

يف عامل الأفالم.
 King لطاملا ا�شتمتع غودمان مب�شاهدة اأفالم
الفيلم  ب��اأن  �شعر  ُيكّرمها.  اأن  واأراد   Kong
اجلديد )فيه حكاية م�شحكة ومثرية لالهتمام 
تدور اأحداثها يف نهاية حرب فيتنام( يعك�س اأول 

ق�شة طرحها فيلم Kong عام 1933.
انتقد غودمان الأعمال الرديئة التي اّتكلت على 
غيلريمني  ج��ون  واقتب�شها  �شخمة  ميزانيات 
وبير جاك�شون واملحاولت اليابانية، معترباً اأن 
كل فيلم منها كان كارثياً ل�شبب خمتلف: )كان 
 King فيلم  ���ش��دور  بعد  يتوقفوا  اأن  ميكن 
 Son of Kongالالحق واجلزء   Kong
الن�شخ  اإن��ه��ا  اأ���ش��ه��ر.  �شتة  ب��ف��ارق  ك��ون��غ(  )اب���ن 

الوحيدة التي �شاهدُتها واأعتربها جيدة(.
اأح��ب تلك  ثم قال �شاحكاً: )يف طفولتي، كنت 
ولقطات  اخل��رق��اء  احل��ي��وان��ات  ب�شبب  الأف����الم 
ربط الفتيات. حتمل تلك امل�شاهد قيمة معّينة 
واكت�شفُت  ك���ربُت  ح��ني  لكن  ال�شابعة.  عمر  يف 

فعاًل.  العامل  بهذا  انبهرُت  الت�شوير،  طريقة 
اأ�شبه  اأ�شبحت  وناجحة.  جريئة  م�شاريع  اإنها 
ب��اأ���ش��ط��ورة وط��ن��ي��ة م��ن��ذ ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات. ُيعترب 
امل�شطلحات  م���ن  ج������زءاً   King Kong
ال�شينمائية والثقافة العامة، لذا �شنتابع ت�شوير 
اأجزاء جديدة منه. كانت �شخ�شية )كينغ كونغ( 

اأول �شبب دفعني للم�شاركة يف الفيلم(.
املتحدة  الوليات  مبغادرة  الثاين  ال�شبب  تعّلق 
حتى  ه��اواي  يف  )�شّورنا  ال�شتاء:  ف�شل  خ��الل 
ع��ي��د امل��ي��الد ث��م ق�شدنا ال�����ش��اح��ل ال�����ش��رق��ي يف 
اأ�شراليا، ثم ذهبنا اإىل فيتنام( )كان اأول فيلم 

ر هناك(. غربي ُي�شوَّ

باحث مهوو�س
تقع اأحداث فيلم Kong يف بداية ال�شبعينيات، 
وك���ان ال��ع��م��ل ك��ف��ي��اًل ب��ت��ذك��ري غ��ودم��ان ببداية 
م�����ش��ريت��ه امل��ه��ن��ي��ة: )ق�����ش��دُت ج��ام��ع��ت��ي حينها 
ال��ق��دم. مل  ك��رة  اإىل فريق  الن�شمام  وح��اول��ُت 
كافية  رغ��ب��ت��ي  اأو  م��وه��ب��ت��ي  اأو  ع��الم��ات��ي  ت��ك��ن 
ب�شاطة  بكل  اأردُت  لكني  الهدف،  ذلك  لتحقيق 
اأح�شل  ك��ي  ال��ق��دم  ك���رة  ف��ري��ق  اأن���خ���رط يف  اأن 
بداعي  فيتنام  اأق�شد  ول  درا���ش��ي��ة  منحة  على 
الفريق،  اإىل  ين�شّم  مل  اأن��ه  �شحيح  الدرا�شة(. 
اأ�شخا�س حتت الأ�شواء وي�شعر  اأمام  لكنه لعب 
ب��الم��ت��ن��ان لأن الخ��ت��ي��ار مل ي��ق��ع ع��ل��ي��ه. يقدم 

فيلمه اجلديد نظرة كوميدية قامتة عن تلك 
احلقبة بح�شب قوله.

مقتنع  م��ه��وو���س  ب��اح��ث  دور  غ���ودم���ان  ي�����وؤدي 
�شرق  جنوب  اإىل  بعثة  ويقود  امل��وؤام��رة  بنظرية 
اآ�شيا: )اإنه رجل واثق من معلوماته، مبا ي�شبه 
امل�شوؤولني عن �شيا�شة الحتواء يف بلدنا. قادنا 
فيتنام.  م�شتنقع  اإىل  امل�����ش��وؤول��ني  واأمل���ع  اأف�شل 
مع  م�شابه  الو�شع  اأن  واأظ���ّن  اأح��د  ي�شمعنا  مل 
يهتم  يعرفه ول  يتم�شك مبا  ال��رج��ل. هو  ه��ذا 

اإىل  م�شطر  لكنه  املحتملة  اجلانبية  بالأ�شرار 
اإثبات �شحة اأفكاره(.

بوب ديالن
يحمل غودمان ذكريات جميلة عن عمله مع بوب 
 Masked ديالن يف فيلم الدراما الكوميدية
وجمهول(  )مقّنع   and Anonymous
يف عام 2003 ومع جويل واإيثان كوين يف �شتة 
 Raising Arizona اأفالم، بدءاً من فيلم

)ارت��ف��اع اأري��زون��ا( يف ع��ام 1987 و���ش��وًل اإىل 
)داخل   Inside Llewyn Davis فيلم 

ليواين ديفي�س( يف عام 2013.
اإىل  التمثيل  )جعلني  م��ت��ن��ه��داً:  غ��ودم��ان  ق��ال 
كتابته  �شيناريو من  وتنفيذ  ديالن  بوب  جانب 
الواقع.  اأر���س  اإىل  النظري  امل�شتوى  اأنتقل من 
قراءة  حم��اول��ة  لأن  معه  بالعمل  اأك��ت��ف��ي  كنت 
لنا  ُيظِهره  ما  يتجاوز  مبا  تف�شريها  اأو  اأفكاره 
قد توقعنا يف امل�شاكل. كنت حمظوظاً مبا يكفي 

كي اأتعّمق يف معرفته(.

الأخوان كوين
�شنة   30 والأخ���وان كوين منذ  غ��ودم��ان  اأدرك 
اأ�شخا�س  اإن��ن��ا  اإي��ث��ان  )ق��ال  ن��اج��ح:  تعاونهم  اأن 
وجمعتهم  الكبرية  املدينة  اإىل  �شافروا  ريفيون 
مفرداتنا  ط��ّورن��ا  اأننا  اأظ��ن  النهاية.  يف  احلياة 

اخلا�شة منذ البداية(.
)كانت اأول جتربة اأداء )بدور هارب جمنون من 
 )Raising Arizona فيلم  يف  ال�شجن 
ممتازة لأننا جل�شنا بكل ب�شاطة وت�شّلينا طوال 

�شاعة تقريباً. 
ح��ت��ى ل���و مل اأح�����ش��ل ع��ل��ى ال������دور، ك��ان��ت تلك 
التجربة لتبقى مميزة(. لطاملا اختاره الأخوان 
كوين لأداء �شخ�شيات �شطحية اأو �شريرة لكنه 
اآخر  ل يعر�س على ذلك لأن��ه مل يجد خياراً 

كما يقول.
التزاماته  اأن  ع���ام���اً(   64( غ���ودم���ان  ي��ع��ت��رب 
وامل�شرح  والتلفزيون  الأف��الم  امل�شتمرة يف عامل 
ا�شتنزفت قوته: )اأعرف باأنني متعب فعاًل!(.

م�شرح
اأن��ه��ى ج��ون غ��ودم��ان ل��ت��وه عر�شاً يف ب���رودواي 
)ال�شفحة   The Front Page مل�شرحية 
الأوىل( مع ناثان لين واأنهكته تلك التجربة: 
)حني عدُت اإىل امل�شرح بعد �شنوات من الغياب، 
العمل  اإي��ق��اع  ك��ان  يّف.  ِدئة  �شَ ج��وان��ب  اكت�شفُت 

�شريعاً.
باأنني منهك.  اأع��رف  لكني  قّيماً  در�شاً  تعّلمُت 
اأ�شتطع  بالتهاب رئوي ثالث م��رات. مل  اأ�شبُت 
اأب��داأ مبمار�شة  اأ�شتجمع الطاقة الكافية كي  اأن 
ك��ان��ت لتمنع جزءاً  ال��ت��ي  ال��ت��م��اري��ن اجل�����ش��دي��ة 

كبرياً من تلك امل�شاكل(.
لكنه كان يعود دوماً اإىل ذلك امل�شرح حيث قّدم 
اإىل �شداقته القدمية  120 عر�شاً نظراً  نحو 
م���ع لي����ن: )اأع������رف ن���اث���ان م��ن��ذ ع����ام 1976 
واأ�شتمتع بالعمل معه دوماً. اأنبهر مبا يقّدمه. 

اإنه �شخ�س متاألق ومده�س(.
امل��زدح��م ل ي�شاهي  اإن ج��دول��ه  يقول غ��ودم��ان 
جدول لين ويعتربه )اأكرث �شخ�س جمتهد يف 

عامل ال�شتعرا�س!(.

تدريجيًا  نف�سها  تفر�ض  بداأت  الفاتنة،  باملراأة  جوهان�سون  �سكارليت  الأمريكية  املمثلة  ُعِرفت  بعدما 
كممثلة بارعة. وبف�سل الأفالم التي �ساركت فيها من اإنتاج �سركة )مارفل(، اأ�سبحت املمثلة التي حتقق 

اأعلى الإيرادات على �سباك التذاكر.

اإنه ممثل موهوب حني يوؤدي دور الظريف احلذق يف اأعمال الأخوين كوين، اأو دور الناجي امل�ساب بجنون الرتياب يف فيلم Cloverfield Lane 10 )طريق كلوفرفيلد 10(، اأو دور الرجل امل�سحك وال�ساحر والعميق من 
دون التفوه بكلمة يف الفيلم الكوميدي ال�سامت The Artist )الفنان(. تكّلم جون غودمان عرب الهاتف حديثًا عن اأحدث فيلم له واأثبت جمددًا اأنه ي�ستطيع تقدمي عر�ض ممّيز حتى لو مل تكن الكامريات ت�سّوره.
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ِقّلة الألياف اأبرز اأ�ضباب 
اإ�ضابة الأطفال بالإم�ضاك

حممد  ال�شيماء  الدكتورة  القاهرة  جامعة  يف  الأطفال  طب  اأ�شتاذة  قالت 
�شامي: اإن اأ�شباب الإم�شاك عند الأطفال عديدة، اأبرزها ِقّلة الألياف، وعدم 
ا�شتعمال احلمام لوقت طويل، وبالتايل يحتفظ القولون بالف�شالت وقتاً 

كبرياً، مما يرفع حدة الإم�شاك.
“زيادة الكال�شيوم،  اأ�شباباً مر�شية عند الطفل تتمّثل يف  اأن هناك  وذكرت 
اإفراز الغدة  نق�س البوتا�شيوم، مر�س نق�س الأع�شاب يف القولون، نق�س 

الدرقية، ح�شا�شية القمح، وح�شا�شية الطعام املختلفة”.
واأو���ش��ح��ت اأن���ه اأح��ي��ان��اً ي�����ش��اب ال��ط��ف��ل ب��الإم�����ش��اك، نتيجة �شعف ع���ام يف 
الع�شالت والأع�شاب اأو بع�س الأمرا�س اخلطرية، اإل اأنه لتحديد احلالة 
�س. املر�شية للطفل، لبد من عر�شه مبا�شرة على طبيب الأطفال املُتخ�شّ

تن�ضيط اجل�ضم والوقاية من 
التوتر �ضمن فوائد التني ال�ضوكي
التني ال�شوكي من الفواكه ال�شيفية اللذيذة التي ُيف�شلها كثريون لكونها 

غنّية بالعديد من الفوائد ال�شحية التي تقي من التوتر وتن�ّشط اجل�شم.
احلديد،  مثل  معدنية  واأم��الح  فيتامينات،  على  ال�شوكي  التني  ويحتوي 
ن�شبة  وبه  والف�شفور،  وال�شوديوم،  والبوتا�شيوم  واملاغن�شيوم  والكال�شيوم، 
كبرية من الألياف التي ت�شاعد على حت�شني عملية اله�شم، واأداء اجلهاز 
اله�شمي لوظائفه، وينقي اجل�شم من ال�شموم، وي�شاعد على عالج القولون 

الع�شبي وع�شر اله�شم والإم�شاك.
وتعمل بذوره على تن�شيط جدران املعدة والأمعاء، لذا فهو مفيد لالأ�شخا�س 
الذين يعانون من قرحة املعدة، كما اأنه يحمي الأغ�شية املخاطية للجهاز 

اله�شمي من تاأثري الأعرا�س اجلانبية لبع�س الأدوية.
الكولجني  ت��ك��وي��ن  امل��ه��م يف  ال��ن��ح��ا���س  ُعن�شر  ال�����ش��وك��ي  ال��ت��ني  وي��وج��د يف 
الذي يجعل اجللد �شحي ويجعل الب�شرة تتمتع بالن�شارة واحليوية، كما 
يحتوي على عن�شر احلديد الهام لإنتاج الهيموجلوبني الذي يعمل على 
الدم  اإىل خاليا اجل�شم، وي�شاعد على عالج فقر  الغذاء والأك�شجني  نقل 

منها. “الأنيميا” والوقاية 
وحتتوي الثمرة الواحدة على 30 �شعرة حرارية تقريباً، كما ي�شاعد على 
ه�شم املواد الدهنية والوجبات الد�شمة، لذلك ين�شح بتناولها عقب تناول 
الأكالت الد�شمة وللتخل�س من الوزن الزائد، وخف�س م�شتوى ال�شكر يف 
الدم خا�شة ملر�شى ال�شكري من النوع الثاين، حيث اإنه يعمل على تن�شيط 

ا�شتجابة اجل�شم لهرمون الأن�شولني.

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 
- البحري واأبو متام. 

العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 
- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- اأبو الأ�شود الدوؤويل 

وال�سلوى؟  املن  معنى  • ما 
- املن هو الع�شل وال�شلوى هو طائر ال�شمان 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  • متى 
- �شمم اأول كمبيوتر اإلكروين حقيقي يف العامل بجامعة بن�شلفانيا 

عام  1946م.

فقط.  �شنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �شناً  البابوات  • ا�شغر 
اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  الأفريقية  )لو�شوتو(  • مملكة 

والفواكه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع اخل�شراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
الأخرى. 

لر.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�شع 
يقوم  اأي رجل  انف  تق�شم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�س  بريطاين حكما  قا�ٍس  ا�شدر   1837 العام  • يف 

بتقبيل �شفتيها دون رغبتها. 
اأ�شخا�س يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�شنوي الذي يح�شل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 

العامل.  يف  فقرا  الأكرث  الدول  �شكان  من  �شخ�س  مليون   600
عند  فقط   206 اإىل  يراجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  الإن�شان  يولد  • عندما 

الو�شول اإىل �شن البلوغ .

�سائد الأ�سماك 
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فوائد اجلرجري 
تغذية  خ�����رباء  ن�����ش��ح 
ب�����ت�����ن�����اول اجل����رج����ري 
ب��ان��ت��ظ��ام، وذل����ك بعد 
التحليل  اأظ����ه����ر  م����ا 
ال�������������ش������وئ������ي ل����زي����ت 
اجل����رج����ري اإح���ت���وائ���ه 
على كميات كبرية من 
حم�س جامالينولينك 
الق�شاء  يف  ال���ف���ع���ال 
ع�����ل�����ى ال���������ده���������ون يف 
ن�شبة  وخف�س   ، ال��دم 
 " ل و لي�شر لكو ا "

باجل�شم.
�شابقة،  درا�����ش����ة  ويف 
امل�شري  ال���ع���امل  اأك����د 
حممد  �شعد  الدكتور 
اجلرجري  اأن  خفاجي 

عن  ف�شاًل  ال�شعر،  ت�شاقط  ع��الج  يف  وفعال  للمعدة،  ومنظف  للدم  منقي 
م�شاعدته يف عملية اله�شم.

وحذر خفاجي ال�شيدات احلوامل ومن يعانون ت�شخم املعدة من الإفراط 
يف تناول اجلرجري وما ينطوي عليه من م�شاعفات �شلبية.

الذين ينه�شون فى وقت  النا�س  اأن  درا�شة علمية حديثة  ك�شفت 
العك�س من  اأكرث عر�شة لتباع نظام غذائى �شحى، وعلى  مبكر 
ذلك الأفراد الذين ي�شتيقظون متاأخراً يتناولون م�شتويات اأعلى 
ميل"،  "ديلى  �شحيفة  مل��وق��ع  ووف��ق��اً  وال��ده��ون.  ال�شكريات  م��ن 
"ال�شاعة  اأو  ال�شتيقاظ  توقيت  اأن  الفنلنديون  الباحثون  اأو�شح 
الأكل  ع���ادات  اختيار  كيفية  ف��ى  كبريا  دورا  يلعب  البيولوجية" 
بتحليل  الباحثون  قام  الدرا�شة  نتائج  ولتاأكيد  اليوم.  م��دار  على 
النظام الغذائى لنحو 1854 رجال وامراأة تراوح اأعمارهم بني 
25-74 عاماً، ووجدوا خالل اأيام الأ�شبوع، اأن الأ�شخا�س الذين 

والكربوهيدرات  ال�شكر  من  املزيد  يتناولون  متاأخراً  ي�شتيقظون 
فى  ي�شتيقظون  ال��ذي��ن  اأق��ران��ه��م  م��ع  م��ق��ارن��ة  امل�شبعة  وال��ده��ون 

ال�شباح الباكر.
وع��ل��ى م����دار الأ����ش���ب���وع، وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن الأ���ش��خ��ا���س الذين 
وتناول  ال�شحية  غ��ري  الأط��ع��م��ة  يتناولون  م��ت��اأخ��را  ي�شتيقظون 

الوجبات غري املنتظمة فى وقت متاأخر جداً من الليل.
ي�شتيقظون  الذين  الأ�شخا�س  ه��وؤلء  اأن  الدرا�شة  وا�شعو  واأعلن 
متاأخراً فى خطر اأعلى للبدانة وا�شطرابات التمثيل الغذائى فى 

امل�شتقبل.

توقيت ال�ضتيقاظ يلعب دورا كبريا 
فى اختيار عادات الأكل

�سبي يقود دراجته و�سط  �سارع غمرته املياه يف قريته كالوتارا يف �سري لنكا. ريوترز

ان  اأن ي�شطاد فيها فقرر  اعتاد  التي  املنطقة  ال�شيد يف  قلة  الأ�شماك من  احد �شيادي  عانى ر�شوان وهو 
يذهب اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.

. وهناك ولن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�شل له اخلري الكثري، فا�شطاد وا�شطاد كثريا حتى تعبت �شبكته وذهب 
اإىل ال�شوق وباع ما معه وك�شب كثريا من املال.. ويف البيت �شاألته الزوجة والأولد عن حاله فحمد اهلل وقال 

�شاحكا: كان �شيدي اليوم كمية وفرية من املال.
خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�شديقه ان اأباه اح�شر مال كثريا ا�شطاده من مكان ما على البحر فذهب 
ال�شديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�شوان عله ي�شطاد مال مثله ويف اليوم الثاين وبعد 
ان انتهى ر�شوان من ال�شيد الوفري ذهب اإىل ال�شوق يف الوقت الذي ح�شر فيه الرجل الذي كان يراقبه 
عن بعد وقال �شاأرمي �شبكتي رمبا يخرج ال�شمك مال، فرمى �شبكته لكنها خرجت بال�شمك فقط، فالقى 
به بعيدا ورمي �شبكته كرة اخرى وا�شتمر على هذا احلال رمبا ي�شطاد مال، لكنه ف�شل فذهب اإىل ر�شوان 
وقال له غا�شبا �شارخا من اين ت�شطاد هذا املال؟ فقال ر�شوان �شاحكا ا�شطاده من البحر فعندما ا�شطاد 
�شمكا كثريا وابيعه يتحول اإىل مال وهكذا ا�شطاد املال، فانده�س الرجل من تلك العبارة وقرر العودة اإىل 
البحر لياأخذ ال�شمك الذي األقى به على ال�شاطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�شل، كان هناك من 
اأخذه وان�شرف فوقف لي�شطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�شتطيع �شبكته ان متنحه ولو �شمكة 
واحدة، وب����ات ل�����يلته جائ�����عا ف�����قد اف���رى على نعمة اهلل ورف�شها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة ايام بعدها، راآه 
ر�شوان وقد ركع يف امل�شجد يبكي وي�شتغفر اهلل وي�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم الذي اأكل راأ�شه وتركه جائعا 

هو واأولده .


