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اخرتاع خاليا �سم�سية من القهوة

جنح اأربعة طالب من جامعة براوجايا يف مدينة مالجن الإندوني�سية، 
ال�سبغ، وذلك من خمّلفات وق�سور  باخرتاع خاليا �سم�سية ح�سا�سة 

الُب ال�سلب املعروف با�سم ُبن الق�سبي.
ق�سورالقهوة  اإن،  البتكار  على  القائمني  اأحد  �سيتياوان،  تومي  وقال 
لها وظيفة مزدوجة حيث ميكن ا�ستخدامها ك�سبٍغ طبيعي على �سكل 
قطب  مبثابة  تعمل  اأن  ميكن  كما  الكيميائي،  الأنثو�سيانني  مركب 

م�ساعد على �سكل الكربون املن�سط.
�سا�سعة  م�ساحات  داخلها  تنت�سر  اإذ  القهوة،  بزراعة  م��الجن  وت�ستهر 
لت�سنيع  الطلبة  اأم���ام  �سهاًل  خملفاتها  جمع  جعل  م��ا  ال���ُب،  مل���زارع 

اخلاليا ال�سم�سية.
فوائد  عن  البحث  على  �سجعتنا  الإمكانات  هذه  �سيتياوان:  واأ�ساف 
ق�سور القهوة لنظام اخلاليا ال�سم�سية احل�سا�سة لل�سبغ، والذي يعمل 

على حتويل ال�سوء ال�سم�سي اإىل طاقة كهربائية.
با�ستخراج  ب��دءاً  �سهرين،  نحو  ال�سم�سية  اخلاليا  اخ��رتاع  وا�ستغرق 
منوذج  خلق  اإىل  وو���س��وًل  امل�ساعد،  القطب  وت�سنيع  الأنثو�سيانني، 

خاليا �سم�سية ح�سا�سة لل�سوء.

بحرية على �سطح حتتوي على حياة ميكروبية
مهمة  على  قائمون  للف�ساء  الأمريكية  نا�سا  بوكالة  علماء  اكت�سف 
امل�سبار كيوريو�سيتي على كوكب املريخ اأن فوهة جيل كريرت كانت بها 
�سنة،  مليون   700 منذ  للحياة  وكيميائية مواتية  فيزيائية  ظروف 
وا�سعة من  على جمموعة  اح��ت��وت  رمب��ا  على بحرية  وك��ان��ت حتتوي 
النتائج  اأن  اأجنلي�س تاميز  احلياة امليكروبية.  وذكرت �سحيفة لو�س 
العلمية التي ن�سرتها دورية )�ساين�س( العلمية الأ�سبوع املا�سي توثق 
البيئة املريخية طويلة الأمد التي كانت لديها القدرة على ا�ست�سافة 

جمموعة متنوعة من الكائنات احلية. 
وقال جويل هورويتز كبري العلماء القائمني على البحث وهو عامل 
تو�سيع  البحثعلى  ي�ساعدنا  ب��روك:  �ستوين  جامعة  يف  جيوكيميائي 
فهمنا ملا يعتقد اأنها كانت بيئة �ساحلة لل�سكن على املريخ قبل ثالثة 

مليارات ون�سف املليار �سنة. 
كوريو�سيتي  امل�سبار  ق��ام   ،2012 ع��ام  جيل  فوهة  يف  هبوطه  ومنذ 
باأعمال حفر وفح�س بالأ�سعة ال�سينية والليزر ملجموعة متنوعة من 
ال�سخور يف م�سعى لفهم ما اإذا كان الكوكب الأحمر كان يحتوي على 
حياة يف اأي وقت م�سى. وبا�ستخدام اأحدث اأدواتها، ومن �سمن مهام 
ويبلغ  الفوهة  و�سط  الذي يقف يف  )�سارب(  ت�سلق جبل  كوريو�سيتي 
الطبقات  ك��ل  امل�سبار  يفح�س  و���س��وف  م��رتا.   4828 نحو  ارتفاعه 
وجود  على  اأدل��ة  امل�سبار  اكت�سف  مهمته،  وخ��الل  للجبل.   الر�سوبية 
وقد وجدت  للحياة.  ال�سحيحة  الكيميائية  واملكونات  املا�سي  ماء يف 
من  ب�سل�سلة  م��ا  ي��وم��اً  مليئة  ك��ان��ت  جيل  ف��وه��ة  اأن  حديثة  درا���س��ات 
البحريات التي ارتفعت وانح�سرت مع مرور الوقت.  وقال هورويتز 
اإن املهمة تفتح عيوننا حقاً على مدى ت�سابه الأر�س مبكان مثل املريخ 

يف بع�س الأحيان والأماكن يف تاريخها القدمي. 
وامل�سبار كوريو�سيتي عبارة عن خمترب متجول على هيئة ت�سبه العربة 
ويتحرك بالطاقة النووية، وهو جزء من م�سروع خمترب علوم املريخ 

التابع لوكالة الف�ساء نا�سا. 

هبوط اأر�سي خميف يف اأحد ال�سوارع 
�ساحنة  ال�سني، حيث �سقطت  ال�سوارع �سرق  اأح��د  الأر���س يف  هبطت 

و�سجرة يف حفرة �سخمة ظهرت فجاأة.
ووقع احلادث يف مدينة نانتونغ مبقاطعة جيانغ�سو يوم ال�سبت املا�سي 

بعد هطول الأمطار الغزيرة يف املنطقة.
حولها،  م��ا  الأر����س  ابتلعت  كيف  للحادث،  امللتقط  الفيديو  ويظهر 

ا اأنابيب املياه اجلوفية. وا�ستمرت احلفرة يف التو�سع، وانفجرت اأي�سً
الثقب،  �سبب  التحقيق يف  اإ�سابات، ويجري  اأنباء عن وقوع  ترد  ومل 

ح�سبما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ومت ن�سر الفيديو الذي ي�سور احل��ادث لأول مرة يف و�سائل الإعالم 

ال�سينية، حيث مت عر�سه ما يقرب من 100 األف مرة.
وتوقع املعلقون وقوع ت�سريب من اأحد الأنابيب املمتدة حتت الأر�س، 

ما ت�سبب يف انهيار املنطقة املحيطة.
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حدة انقطاع الطمث اأ�سد للبدينات
الطمث  انقطاع  باأعرا�س  ال�سعور  اأن  اإىل  حديثة  برازيلية  درا���س��ة  ت�سري 
البدينات  اأ�سد وطاأة لدى  ال�ساخنة قد يكون  والهبات  الليلي  التعرق  مثل 
مقارنة بالأقل وزنا. وقارن باحثون بني اأعرا�س انقطاع الطمث لدى ن�ساء 
ثالثة  اأن  اإىل  وخل�سوا  �سمينات  اأو  زائ��دة  اأوزانهن  بن�ساء  �سحية  اأوزانهن 
التعرق  الأعرا�س هي  وتلك  الن�ساء  وزن  زي��ادة  اأ�سواأ مع  اأ�سبحت  اأعرا�س 

الليلي والهبات ال�ساخنة وم�سكالت يف الع�سالت واملفا�سل واملثانة.
جامعة  يف  ال��درا���س��ة  باحثي  ك��ب��رية  بايفا  كو�ستا  لو�سيا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
كامبينا�س يف �ساو باولو حدة الهبات ال�ساخنة ازدادت طرديا مع زيادة موؤ�سر 
اليومية مثل تعطيل غري  الأن�سطة  اأثر كبري على  كتلة اجل�سم ولل�سمنة 
مق�سود ملهمات العمل وتقليل كفاءة الأداء ب�سكل عام. واأ�سافت كو�ستا بايفا 
عرب الربيد الإلكرتوين تقل اأي�سا ممار�سة الأن�سطة يف وقت الفراغ لدى 
هوؤلء الن�ساء... وبالتايل ي�سيف ذلك اأدلة جديدة لأهمية ت�سجيع الن�ساء 
عاما.  و55   45 بني  ع��ادة  الطمث  انقطاع  ويحدث  ال���وزن.  خ�سارة  على 
لهرموين  املباي�س  اإف��راز  يقل  وبعده  وخالله  عليه  ال�سابقة  الأع���وام  ويف 
اأعرا�س مثل جفاف املهبل  الإ�سرتوجني والربوجي�سرتون مبا يت�سبب يف 
دورية  يف  الدرا�سة  باحثو  واأ�سار  واأرق.  املفا�سل  يف  واآلم  مزاجية  وتقلبات 
)مينوبوز( اإىل اأن اأبحاثا حديثة خل�ست اإىل اأن 57 باملئة من الن�ساء بني 
�سن 40 و64 عاما يف اأنحاء العامل يتعر�سن لهبات �ساخنة فيما قالت 60 
 62 لدى  فيما ظهرت  اجلن�س  م�سكالت يف ممار�سة  يواجهن  اإنهن  باملئة 
باملئة منهن م�سكالت   50 املفا�سل والع�سالت ولدى  اآلم يف  باملئة منهن 
يف النوم. وقالت كو�ستا بايفا اإن اعتقادا �ساد لدى الأطباء لفرتة طويلة اأن 
ال�سمنة قد حتمي من الهبات ال�ساخنة لأن الأن�سجة الدهنية تعزز تزويد 
تلك  امل�ساعدة يف تخفيف حدة  بالإ�سرتوجني وهو هرمون ميكنه  اجل�سم 
الأعرا�س. لكنها اأ�سافت اأن الدرا�سة احلالية تعزز درا�سات اأجريت يف الآونة 
الأخرية وت�سري اإىل العك�س وهو اأن ال�سمنة قد جتعل الهبات ال�ساخنة اأكرث 

حدة ب�سبب عمل الدهون كعازل مبا يحب�س احلرارة داخل اجل�سم.

بريوت ت�ستّعد لأعيادها!
ب������داأت ال��ت��ح�����س��ريات امل��ك��ّث��ف��ة لإط����الق 
ال�����دورة ال�����س��اد���س��ة م��ن م��ه��رج��ان اأعياد 
ب�������ريوت، ف�������س���ّت ال���دن���ي���ا ال���ت���ي اع���ت���ادت 
الراقي  ال�سنوي  احل��دث  ه��ذا  الفرح مع 
العام  ه���ذا  ال�����س��ي��اح��ي  امل��و���س��م  ت�ستقبل 
بداأ  اإذ  املميزة،  �سل�سلة من احلفالت  مع 
بالربوفات  اجلبل  بنت  م�سرحية  فريق 
الالزمة لتقدمي العمل التاريخي الرائع 
م�ساء  ب��ريوت  اأع��ي��اد  م�سرح  خ�سبة  على 
20 و21 متوز القادم بتوقيع امل�سرحي 
خا�سة  وبب�سمة  حل���ود  روم��ي��و  ال��ك��ب��ري 
ل��ك��ل م��ن ب��دي��ع اأب���و ���س��ق��را واأل����ني حلود 
�سيقّدمون  ال��ذي��ن  املمثلني  م��ن  ونخبة 
ه���ذا ال��ع��م��ل امل�����س��رح��ي ب��روح��ي��ة مميزة 
الرومان�سية  م��ل��ك  ال��ع��ا���س��م��ة.  ق��ل��ب  يف 
اإلي�سا  وائ���ل ك��ف��وري وم��ل��ك��ة الإح�����س��ا���س 
جمهورهما  ل��ل��ق��اء  اأي�����س��ا  ي��ت��ح�����س��ران 
العادة  ع��ل��ى  ب�����ريوت، وج���ري���ا  اأع���ي���اد  يف 
ال�سنوّية فاإّن اجلمهور اللبناين وال�سّياح 
يتح�سرون لليلة من العمر مع الكفوري 
امل�سرح  البيال وعلى  22 متوز يف  م�ساء 
نف�سه تلتقي الي�سا حمبيها وتقّدم اأجمل 
اأغانيها م�ساء 3 اآب املقبل، اأما ال�سطورة 
العاملية Chris De Burghفيفتتح 
املهرجان م�ساء 11 متوز املقبل يف حفل 

�سخم يتح�سر له كافة معجبيه.

الكاريزما.. كيف توؤثر 
على من حولك �ص 23

معبد يتخل�ص من 200 خنزير 
الكريهة" ب�سبب "الرائحة 

قال مكتب حملي لل�سوؤون البوذية، 
اإن����ه م���ن امل���ق���رر ن��ق��ل ن��ح��و 200 
خنزير من اأحد املعابد يف تايالند، 
ال�سكان  م���ن  ���س��ك��اوى  ورود  ب��ع��د 

املحليني ب�ساأن رائحتها الكريهة.
ويقوم رئي�س معبد وات كينج كايو 
يف اإقليم �ساموت براكان، على بعد 
بانكوك،  من  بال�سيارة  دقيقة   40
باإطعام اخلنازير منذ �سنوات. وقال 
املزارعني  اإن  ب��وذي��ون  م�����س��وؤول��ون 
املعبد  املحليني تركوا اخلنازير يف 
بعد اأن اأ�سبحوا غري قادرين على 
اأن  امل�����س��وؤول��ون  واأو����س���ح  تربيتها. 
م�ساكل  يف  تت�سبب  مل  اخل��ن��ازي��ر 
لل�سكان املحليني اإل موؤخراً، وذلك 
ب��ع��دم��ا ت�����س��اع��ف��ت اأع����داده����ا على 
تربيتها  ب�سبب  ال�����س��ن��وات،  م����دار 
بدون رقابة. وظهرت رائحة كريهة 
حاول  عندما  ت��ط��اق،  ل  اأ�سبحت 
رئ��ي�����س امل��ع��ب��د ج��م��ع اخل��ن��ازي��ر يف 
مكان واحد يقع بالقرب من مركز 
ل��رع��اي��ة الأط���ف���ال. وي�����س��ار اإىل اأن 
تايالند ت�سهد حالياً مو�سم الرياح 
اإىل  الأم��ط��ار  اأدت  حيث  املو�سمية، 
اإىل جانب  اخل��ن��ازي��ر  ب����راز  ك�����س��ح 
م�سوؤولون  وق���ال  اأخ����رى.  ق��م��ام��ة 
�سيئة  كانت  الرائحة  اإن  حمليون 
ل��ل��غ��اي��ة، ل���درج���ة اأن الأط���ف���ال يف 
مركز الرعاية ا�سطروا اإىل ارتداء 
اأقنعة وجه. واأو�سح امل�سوؤولون اأنه 
من املقرر اأن يتم اإجالء اخلنازير 
بعد غد الأربعاء، ونقلها اإىل اإقليم 
توزيعها  ليتم  البالد،  �سمايل  ن��ان 

على مربيني حمليني.

برملانية بريطانية 
من اأ�سول فل�سطينية

جن��ح��ت امل��ر���س��ح��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة من 
يف  م���وران،  ليلى  فل�سطينية  اأ���س��ول 
الربيطانية،  الت�سريعية  النتخابات 
ام������راأة من  اأول  ب���ذل���ك  واأ���س��ب��ح��ت 
يف  تنتخب ع�سواً  فل�سطينية  اأ�سول 

جمل�س العموم الربيطاين. 
اأوك�سفورد  ���س��م��ايل  م����وران  وتعي�س 
الإن����ك����ل����ي����زي����ة، وه������ي م�����ول�����دة لأب 
اإجنليزي واأم فل�سطينية من القد�س 
املحتلة، وتعمل مدر�سة ملادة الفيزياء 
التعليمية  اأوك�����س��ف��ورد  م��وؤ���س�����س��ة  يف 
وحتمل �سهادة املاج�ستري يف التعليم 
ال�سحافة  ل��وك��ال��ة  وف���ق���اً  امل����ق����ارن، 
الأحد.  اليوم  )�سفا(،  الفل�سطينية 
وب��ح�����س��ب م���واق���ع ب��ري��ط��ان��ي��ة فقد 
انخرطت موران يف العمل ال�سيا�سي 
الجتماعية،  ن�ساطاتها  خ��الل  م��ن 
حيث نظمت جمموعة من احلمالت 
اأج����ل ح��م��اي��ة الأع���م���ال املحلية  م��ن 
التخطيط  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وحم����ارب����ة 
احل�����س��ا���س��ة، وخ��ا���س��ت ح��م��الت من 

اأجل مدار�س اأف�سل.

بالتعب  لل�شعور  يوؤدي  قد  كافية  ل�شاعات  النوم  عدم 
اأمر عار�ض، لكن ا�شتمرار هذا ال�شعور  والإجهاد وهو 
لفرتات طويلة ي�شري عادة اإىل خلل داخلي يف اجل�شم، 
للطبيب  الذهاب  وقبل  وعالجه.  ت�شخي�شه  يجب 

ميكن اإتباع بع�ض اخلطوات العالجية.
قلة  ب�شبب  عار�شة  طبيعية  م�شاألة  بالتعب  ال�شعور 

النوم اأو الإجهاد، لكن اإذا �شار التعب م�شاألة م�شتمرة 
فهو رمبا يكون اإ�شارة لالإ�شابة باأمرا�ض خمتلفة اأو 
بداية لالكتئاب. والإح�شا�ض بالتعب هو عادة اآلية 
الأعباء  تزيد  عندما  اجل�شم  بها  ي�شتعني  حماية 

عليه.
اإ�شارة  يكون  قد  بالتعب  ال�شعور  وت��ك��رار 

اإ���ش��اب��ت��ك ببع�ض  م��ن اجل�����ش��م ع��ل��ى 
تقرير  ح�شب  ومنها،  الأم��را���ض 
ملوقع غيزوندهايت الأملاين املعني 

بال�شوؤون ال�شحية:

الأنيميا: ا�سطرابات الدم وفقدان كرات الدم احلمراء من 
بالتعب  امل�ستمر  ال�سعور  وبالتايل  الدم  فقر  اأهم م�سببات 
اأقل جمهود. وي��وؤدي تراجع فيتامني  والإجهاد رغم بذل 
اأي�����س��ا لالأنيميا.  ال��ف��ول��ي��ك واحل���دي���د،  12 وح��م�����س  ب��ي 
�سيوعا،  الدم  اأ�سباب فقر  اأكرث  ويعترب نق�س احلديد هو 
اإذ اأن 75 باملئة من حالت الأنيميا �سببها نق�س احلديد. 
وميكن عالج نق�س احلديد بالهتمام بالأغذية الغنية به 
وي�ساعد  واملك�سرات.  الألبان  ومنتجات  والبي�س  كاللحوم 
فيتامني �سي اأي�سا يف حت�سني امت�سا�س اجل�سم للحديد.

اأثناء  التنف�س  عملية  تقطع  النوم:  اأثناء  النف�س  انقطاع 
النوم هي حالة مر�سية يطلق عليه انقطاع النف�س النومي 
كميات  و�سول  وع��دم  النوم  على  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  وه��ي 
الأعرا�س  بع�س  وه��ن��اك  للمخ.  الأوك�����س��ج��ني  م��ن  كافية 
التي تك�سف عن الإ�سابة بهذه احلالة املر�سية ومن بينها 

ال�سعور بالدوار وال�سداع بعد ال�ستيقاظ من النوم.
يف  الفيتامينات  اأن���واع  بع�س  نق�س  الفيتامينات:  نق�س 
وميكن  م�ستمر.  ب�سكل  بالإجهاد  لل�سعور  ي��وؤدي  اجل�سم، 
الغذائية  املكمالت  خ��الل  من  بب�ساطة  امل�سكلة  ه��ذه  حل 

املختلفة.
من  والأنفلونزا  واملالريا  الرئوي  اللتهاب  الفريو�سات: 
تت�سبب  وبكترييا،  فريو�سات  عرب  تنتقل  التي  الأم��را���س 
بالتعب.  ال�سعور  حتفز  وبالتايل  اجل�سم  اإ�سعاف  يف  ع��ادة 
الإ�سابة  ع��ن��د  اأب�����س��ط ����س���وره  ال�����س��ع��ور يف  ه����ذا  وي��ظ��ه��ر 
بالتعب  بال�سعور  ع��ادة  م�سحوبة  تكون  التي  بالأنفلونزا 

والرغبة يف النوم.
ا�سطرابات الأي�س: تت�سبب بع�س الأمرا�س مثل ال�سكري 
الأي�س  يف  ا�سطرابات  اإح��داث  يف  الدرقية  الغدة  وق�سور 
الدرقية  الغدة  اأداء  بالتعب. ويوؤدي ق�سور  لل�سعور  توؤدي 
لنق�س يف اإنتاج بع�س الهرمونات يف اجل�سم ما ينتج عنه 
ال�سهية  وف��ق��دان  الأظ��اف��ر  و�سعف  ال�سعر  ت�ساقط  اأي�سا 

اإىل  بالإ�سافة  ال��وزن  وزي���ادة  الرتكيز  عملية  وا�سطراب 
ال�سعور امل�ستمر بالتعب.

ال�سرطان: يف حال مل يتم ر�سد اأي من الأ�سباب ال�سابقة، 
فيمكن اأن يكون التعب الدائم اإ�سارة على الإ�سابة باأي نوع 
من ال�سرطان، ل�سيما واأن معظم ال�سرطانات يبداأ مقرونا 
القدرة  وعدم  اجل�سم  العام يف  وال�سعف  بالتعب  بال�سعور 
الت�سرع  يجب  ل  لكن  العادية.  اليومية  الأم��ور  اأداء  على 
فمتاعب  �سرطان،  اأن��ه  على  بالتعب  �سعور  اأي  تف�سري  يف 
وتكون  اأ���س��ه��ر  �ستة  على  ت��زي��د  ل��ف��رتة  ت�ستمر  ال�����س��رط��ان 
املعدة  اأو م�سكالت يف  والرقبة  ال��راأ���س  ب��اأمل يف  م�سحوبة 

وعدم الرتكيز.
عالج نف�شك!

ميكن  التعب،  ح���الت  ا�ستمرار  م��ن  بالهلع  ال�سعور  قبل 
ال�سعور وعالجه،  الأم��ور ملعرفة �سبب هذا  القيام ببع�س 
الأمر  وي��ب��داأ  الأمل����اين.  غيزوندهايت  موقع  ذك��ر  مل��ا  وفقا 
ال�سغط  وجتنب  كافية  ولفرتات  ال�سحي  النوم  مبراعاة 
ق�سط  على  احل�سول  وحم��اول��ة  العمل  مكان  يف  الع�سبي 

كبري من الراحة قدر الإمكان.
اله��ت��م��ام ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ق���در ك���اف م��ن ال�����س��وائ��ل، من 
الإج�������راءات امل��ه��م��ة مل��ك��اف��ح��ة ال�����س��ع��ور ب���الإج���ه���اد، فيجب 
احلر�س على األ تقل كمية ال�سوائل التي يتناولها الإن�سان 

يوميا عن 5ر1 لرت.
وين�سح اخلرباء اأي�سا بحمام ماء بارد يف ال�سباح كو�سيلة 
الهتمام  اإىل  بالإ�سافة  بالتعب،  ال�سعور  م��ن  للتخل�س 

باحلركة امل�ستمرة لتحفيز الدورة الدموية.
الأغذية الغنية باملغني�سيوم وخماطر نق�سه يف اجل�سم

ل�سحة  ال��الزم��ة  احل��ي��وي��ة  امل����واد  م��ن  املغني�سيوم  يعترب 
الإن�سان اإذ يلعب دورا مهما يف بناء الع�سالت والعظام كما 
اأنه مهم ل�سحة الأ�سنان وتنظيم عملية حرق الدهون يف 
اجل�سم. وتلعب التغذية املتوازنة الدور الأ�سا�سي يف اإمداد 

اجل�سم باملغني�سيوم، اإذ اأن اجل�سم ل ينتجه بنف�سه.
400 ميليغرام من  اإىل   350 ل�  البالغ  ال�سخ�س  يحتاج 
اأكرب  لن�سبة  بحاجة  فهم  الأطفال  اأم��ا  يوميا،  املغني�سيوم 
نظرا لكونهم يف مرحلة النمو. وبالن�سبة للمراأة احلامل 
فهي الأكرث حاجة للمغني�سيوم اإذ اأن عدم ح�سول اجل�سم 
على القدر املطلوب من املغني�سيوم اأثناء احلمل قد يوؤدي 

اإىل ارتفاع �سغط الدم وزيادة ال�سعور بالإعياء والغثيان.
ل��ن��ق�����س امل��غ��ن��ي�����س��ي��وم يف اجل�����س��م اأع����را�����س ع���دي���دة، لكن 
الأعرا�س  هذه  بني  يربطون  ل  النا�س  معظم  اأن  امل�سكلة 
التوتر  املغني�سيوم يف اجل�سم. ويعترب  وبني نق�س عن�سر 
وال�سعور بالتعب وقلة النوم واأمل الراأ�س ونق�س الرتكيز 
دقات  انتظام  وعدم  والكتئاب  والقدمني  اليدين  وب��رودة 
القلب، من اأ�سهر الأعرا�س التي حتدث يف اجل�سم نتيجة 

عدم ح�سوله على القدر املطلوب من املغني�سيوم.
كمية  ن�سف  ع��ل��ى  ت��زي��د  بن�سبة  الإن�����س��ان  ع��ظ��ام  حتتفظ 
تناول  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل  اجل�����س��م،  يف  امل���وج���ودة  املغني�سيوم 
واملراهقة،  الطفولة  خ��الل  باملغني�سيوم  الغنية  الأغ��ذي��ة 
يحمي العظام من الإ�سابة باله�سا�سة مع التقدم يف العمر، 

ل�سيما بالن�سبة للن�ساء.
ل ينتج اجل�سم املغني�سيوم بنف�سه، لذا يجب تناول الأطعمة 
طرق  اأف�سل  هي  الغذائية  امل��واد  اأن  اإذ  امل��ادة  بهذه  الغنية 
اإمداد اجل�سم باملغني�سيوم، لكن من املهم معرفة الأطعمة 
الغنية بهذه املادة. ويف بع�س احلالت مثل احلمل، ين�سح 

الأطباء باأقرا�س املغني�سيوم كمكمل غذائي.
يعترب الكاجو من اأكرث املك�سرات الغنية باملغني�سيوم يليه 
ن�����س��ره موقع  ال�����س��وداين وال��ب��ن��دق وال���ل���وز، وف��ق��ا لتقرير 
املهم  وم���ن  الأمل�����اين.  تيب�س"  ج��ي��زون��ده��اي��ت�����س   100"
اأنها غنية جدا  اإذ  املك�سرات  تناول ه��ذه  الإف���راط يف  ع��دم 
بالدهون وهو اأمر غري منا�سب ملتبعي الريجيم )احلمية 

الغذائية( حتديدا.

عالجات طبيعّية 
ل�سربة ال�سم�ص

النتباه  ي��ج��ب  الأي������ام،  ه���ذه  م��ث��ل  يف 
ج����ي����ًدا م����ن اإرت�����ف�����اع درج�������ات ح�����رارة 
قد  التي  الأع��را���س  ومعرفة  ال�سم�س 
ُتنذر ب�سربة �سم�س، لأّن اإرتفاع درجة 
احل��رارة وعدم وجود �سوائل كافية يف 
اجل�سم قد ُيعّر�س البع�س اإىل �سربات 
ال�سم�س التي توؤثر على الراأ�س وتوؤدي 

اىل �سكتة دماغّية.
عن  عبارة  وامللح"  اللب  خليط  اأول- 
، كاأ�س من املاء، قليل  زبادي  معلقة   2
الكمون  ، قليل من م�سحوق  امللح  من 
وتناول  ب��ع�����س  م��ع  امل��ك��ون��ات  "خلط 
اليوم خالل فرتة  يف  اخلليط مرتني 

ال�سيف.
الباردة من اهم عالجات  املياه  ثانياً- 

���س��رب��ة ال�����س��م�����س ل��ذل��ك ي��ج��ب عليك 
ال�ستحمام مباء بارد.

ثالثاً- ا�ستخدام الفول املجفف يف عالج 
�سربات ال�سم�س وذلك عن طريق غلي 
اأك��واب مياه ،   3 الفول املجفف وعليه 

ثم �سرب املنقوع بعد ان يربد.
رابًعا- الزيوت الأ�سا�سية لعالج �سربة 
ال�����س��م�����س وم��ن��ه��ا زي���ت ال��ن��ع��ن��اع وزيت 
الالفندر وزيت الزيتون او زيت اللوز 
تطبيقها  ثم  بع�س  الزيوت مع  وم��زج 

على الرقبة واملع�سم.
عن  وذل���ك  الب�سل"  ع�سري  خام�ساً- 
طريق خلط ع�سري الب�سل مع الع�سل 
الأذن��ني وحتت  وتطبيق اخلليط وراء 

القدمني.

الإجهاد الدائم.. م�سكلة عار�سة اأم موؤ�سر على مر�ص خطري؟
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�ش�ؤون حملية

املوروث الإن�ساين واخلريي للموؤ�س�ص "زايد " يف جمل�ص بن ركا�ص الرم�ساين

برعاية �شعيد بن حم

حفل اإفطار جماعي ملر�سى الت�سلب اللويحي بالدولة

•• العني - الفجر

ركا�س  ب��ن  حممد  ال�سيخ  جمل�س  يف  امل�����س��ارك��ون  اأك���د 
العامري ع�سو املجل�س ال�ست�ساري لإمارة اأبو ظبي اأن 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل، 
خالد يف قلوب اجلميع، واخلري الذي زرعه عم العامل 
اأج���م���ع، م��وؤك��دي��ن ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة برئا�سة 
على  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 

م�سرية اخلري والعطاء . 
يف بداية املجل�س الذي اأداره الإعالمي يو�سف املعمري 
العديد  فيه  العني وحت��دث  اليحر مبنطقة  يف مدينة 
العامري  ركا�س  بن  ال�سيخ حممد  اأك��د  املواطنني  من 
ثراه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اأن 
اأ���س�����س م�����س��رية ال��ع��ط��اء الإن�����س��اين يف دول���ة الإم�����ارات، 
واأم�سى عمره يف خدمة الإن�سان والإن�سانية حتى �سار 
حديث القا�سي والداين، ووهب نف�سه  خلدمة املواطن 
وتطلعاته وبناء وطن اخلري والعز والكرامة. واأ�ساف 
ال�سيخ ب��ن رك��ا���س اأن م��ب��ادئ زاي���د اخل���ري، ه��ي اإميان 
اخلدمات  امتدت  حيث  الإن�سانية  لقيم  ونبيل  �سادق 
وامل�ساعدات اإىل كافة املعمورة تعبرياً عن وحدة امل�سري 

الإن�ساين يف كل مكان .
زايد  ال�سيخ  اإن  ركا�س  بن  حممد  �سامل  ال�سيخ  وق��ال 
الأ�سقاء  للجميع، وعا�سد  بالعطاء  عامراً  قلباً  امتلك 
الراحل  ال��ق��ائ��د  اأع���م���ال  لقيت  ح��ي��ث  م�سيبة،  ك��ل  يف 
الدولية  واملنظمات  الدولية  املحافل  يف  كبرية  اأ�سداء 
من  العديد  �سملت  التي  وم��ب��ادرات��ه  جل��ه��وده  ت��ق��دي��راً 
ل  زاي��د  ال�سيخ  اإن�سانية  اأن  اإىل  ولفت  ال��ع��امل.  اأق��ط��ار 
الزمان  ف��م��ح��دودي��ة  ي��وم  يف  وحت��ك��ى  ت�سطر  اأن  ميكن 
للعمل  زاي��د  ي��وم  ولكن  الفيا�س  عطائه  بكرم  ت�سيق 
املتوا�سلة  الإن�سانية  النفحات  بتلك  تذكري  الإن�ساين 
عرب العطاء غري املحدود لدولة الإمارات حتى اأ�سحت 
الأوىل عامليا بف�سل قيادتنا الر�سيدة، فغر�س زايد قد 
الإن�سانية ممتدة جذورها عميقة  واأ�سبح �سجرة  اأينع 

يف تراب الإمارات. 
حياة  اإن  ال��ع��ام��ري  غ�سنة  ب��ن  ���س��امل  ق���ال  جهته  م��ن 
اإن�سانية جلهة التعاطف مع  ال�سيخ زايد كانت ملحمة 
ال�سعوب الفقرية، و�سد ازر املحتاجني، وتلبية حاجات 
اأن  ب��ن رك��ا���س  امل��ح��روم��ني. وق��ال ال�سيخ حمد حممد 
ال�سيخ زايد نق�س �سريته يف قلوب اجلميع، واأ�س�س دولة 
العدل والإن�سانية والتنمية، فكانت الإمارات وما زالت 
باملتاعب  احل��ي��اة  اختربته  م��ن  ك��ل  بها  يحتمي  مظلة 
والأحداث، حيث اأ�سبحت دولتنا هي الأوىل يف �ساحات 
  . جمعاء  والأر����س  الب�سرية  خلدمة  الإن�ساين  العمل 
بدوره  قال  عبداهلل �سامل بن ن�سرة  اإن  م�سرية ال�سيخ 
زايد كانت عنوانا لل�سفقة واحلنو على كل من يعاين 

حاجة، و�سعى طوال حياته على مد يد اخلري لأنحاء 
الوطن العربي والإ�سالمي ككل.

ولفت حمد بن هوميل العامري اإىل اأن الراحل الكبري 
ال��ف��ق��راء واملحتاجني  الإم�������ارات دع���م  م��وؤ���س�����س دول����ة 
ومازالت  ال��ع��امل،  يف  واملت�سررين  املنكوبني  وم�ساندة 
الدول  م��ن  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  بف�سل  احلبيبة  دولتنا 

ال�سباقة يف هذا املجال .
وقال ال�سيخ نهيان حممد بن ركا�س اإن املبادئ النبيلة 
اأثمرت  طيبة  ب���ذرة  ك��ان��ت  زاي���د   ال�سيخ  غر�سها  ال��ت��ي 
وبالتايل  جمعاء،  الب�سرية  نفو�س  يف  للعطاء  ب�ساتني 
واخلري  الإن�����س��ان��ي��ة  ب�سعار  زاي���د  ال�سيخ  ا���س��م  ارت��ب��ط 
وال��ع��ط��اء وال�����س��الم وامل��ح��ب��ة يف ال��ع��امل اأج��م��ع. واأ�سار 

�سهيل بن هدفه العامري اإىل اأن ر�سالة الإمارات جبلت 
كبري  والفخر  الإن�سانية  الر�سالة  على  التاأ�سي�س  منذ 
باأن الأيادي البي�ساء للدولة ت�سل لكل �ساحب حاجة 

يف الداخل واخلارج.
اأن عطاء الراحل الكبري  واأكد ي�سلم عجيم ال�سيعري 
ن��ه��ي��ان ام��ت��د اإىل داخل  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ال�����س��ي��خ زاي����د 
الإن�ساين  امل�سري  عن وحدة  تعبرياً  احل��دود وخارجها 
يف ك��ل م��ك��ان. وق���ال �سهيل حممد ب��وث��م ال��ع��ام��ري اإن 
ر�سالة ال�سيخ زايد اخلريية والإن�سانية �سملت خمتلف 
املعاقني،  ورع���اي���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ج���الت 
وك��ف��ال��ة الأي���ت���ام وغ���ريه���ا.  واع��ت��رب حم��م��د �سيف بن 
نعيف العامري اأن موؤ�س�س دولة الإم��ارات كان حمطة 

للعطاء،  خالد  رم��ز  وه��و  الإن�ساين،  التاريخ  يف  فارقة 
كما األقى بن نعيف ق�سيدة �سعرية يف حب ال�سيخ زايد 

واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ.
اأما �سامل �سهيل ال�سرقي العامري فقد راأى يف مداخلته  
مكانة  ا���س��ت��ح��وذت  واخل��ريي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  الق�سايا  اأن 
متقدمة يف فكر واهتمام ال�سيخ زايد. ولفت جابر بن 
م�سفر الحبابي اإىل اأن التوجهات الإن�سانية كانت من 
على  ترتكز  وه��ي  القائد،  مبادئ  ت�سكل  التي  الثوابت 

اإميان �سادق ونبيل لقيم اخلري والعطاء.  
العامري عن فخره  بدولته  وع��رب مبارك بن هدفة  
ال�سيخ  فكر  من  نهلت  التي  الر�سيدة  القيادة  وم�سرية 

زايد املوروث الإن�ساين واخلريي .

•• العني - الفجر

بن حم  بن حممد  �سعيد  ال�سيخ  رعاية وح�سور  حتت 
الت�سلب  ملر�سى  اإفطار جماعي  اأقيم حفل   ، العامري 
، ذلك بفندق �سيتي �سيزنز  املتعددة بالدولة  اللويحي 
العني ، ح�سر احلفل �سعيد �سامل احلب�سي نائب رئي�س 
جمعية ا�سدقاء مر�سى الت�سلب اللويحي ، وعدد من 

منت�سبي اجلمعية واجلمعيات اخلريية الأخرى .
ومن جانبه اأ�سار ال�سيخ �سعيد بن حم اىل اأهمية رعاية 
ودعم هذه الفئة وكذلك اأهمية التوعية املجتمعية بهذا 
والفعاليات  الحتفالت  يف  امل�ساركة  و���س��رورة  املر�س 

التي تو�سح خماطره وطرق الوقاية منه. 
واكد بن حم ان هذه املبادرة تاأتي يف اإطار الوقوف على 

املتعددة  اللويحي  الت�سلب  واأح��وال مر�سى  احتياجات 
بالدولة واإزالة معوقات احلياة التي تواجههم يف �سبيل 
توفري احلياة الكرمية لهم ولأ�سرهم. حيث ا�ستطاعت 
وا���س��ح��ة يف جمال  ب�سمة  ت���رتك  اأن  الإم������ارات  دول����ة 
البذل  ل���روح  ا�ستكماًل  ال��ع��امل  يف  اخل��ريي��ة  امل���ب���ادرات 

والعطاء التي غر�سها ال�سيخ زايد، رحمه اهلل .
مبادرة   اأن   " احلب�سي  ���س��امل  �سعيد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
مردود  له  واإن�ساين  بن حم عمل خريي  �سعيد  ال�سيخ 
كبري على كثري من مر�سى الت�سلب اللويحي بالدولة 
، داعياً خمتلف �سرائح املجتمع واملح�سنني وال�سركات، 
املبادرات  ، وا�ساف احلب�سي ان مثل هذه  التفاعل  اإىل 
تاأ�س�س على  تعزز من نه�سة املجتمع الإماراتي، الذي 
اأجل  من  البناء  املثمر  والتعاون  والت�سامن  التكافل 

اجلميع  �سناعته  يف  ي�ساهم  م�����س��رف،  م�ستقبل  ب��ن��اء 
ا�ستثنائية  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  اجلميع،  مبكت�سباته  وينعم 
قدمت منوذجاً نفخر به يف الأداء والعطاء احل�ساري 

والإن�ساين الرفيع. 
من  اللويحي"  "الت�سلب  م��ر���س  ان  احلب�سي  وا���س��ار 
ال�سطح يف  على  م��وؤخ��را تطفو  ب���داأت  التي  الم��را���س 
اأك����رث من  امل��ج��ت��م��ع الم���ارات���ي ال����ذي ي�سيب الن����اث 
اإىل  اإىل واحد من �سن الع�سرين  اأربع  الذكور وبن�سبة 

الأربعني.
يف  باملر�س  م�ساب  �سخ�س   3000 هناك  ان  وا�ساف 
الدولة ، اأن معظم �سركات التاأمني ال�سحي يف الدولة 
اللويحي،  الت�سلب  م��ر���س  ع���الج  ت��ك��ال��ي��ف  تغطي  ل 
ابوظبي،  ام��ارة  با�ستثناء  الأدوي���ة  اأ�سعار  غ��الء  ب�سبب 

اإذ ت�سل كلفة العالج اإىل نحو 12000 درهم �سهرياً 
للمري�س الواحد.

الت�سلب  ا�سدقاء مر�سى  ان جمعية  واأو�سح احلب�سي 
اللويحي تهدف اىل تقدمي كافة اأنواع الدعم الجتماعي 
يف  الت�سلب  مل��ر���س��ى  والتثقيفي  وامل��ع��ن��وي  وال��ن��ف�����س��ي 
من  وعائالتهم  املر�سى  حياة  نوعية  وحت�سني  الدولة 
الدعم  جمموعات  ول��ق��اءات  ال�سحي  التثقيف  خ��الل 
وتعريف املجتمع املحلي باملر�س واأعرا�سه، ورفع الوعي 
العام به بغية ت�سهيل احلياة اليومية للمر�سى، ا�سافة 
لإتاحة الفر�سة للمر�سى وعائالتهم لتبادل جتاربهم 
امل�ستجدات  اآخ��ر  على  واطالعهم  الفردية  وخرباتهم 
الطبية املتعلقة باملر�س وتعزيز وعي مقدمي الرعاية 

ال�سحية باملر�س وت�سخي�سه وعالجه.

جل�شات وطاولت �شواء واأحوا�ض للزراعة والزهور
بلدية مدينة العني تعيد تدوير 

الرباميل وت�ستخدمها كاأثاث يف احلدائق
•• العني - الفجر

امل�ساريع  يف  امل�ستهلكة  الرباميل  تدوير  ب��اإع��ادة  العني  مدينة  بلدية  ب��داأت 
والتي  ت�سكل جزءاً من خملفات ي�سعب التخل�س منها، لتحويلها ملنتجات 
ذات فاأئده واأهمية، وذلك من منطلق حر�س بلدية مدينة العني للم�ساهمة 

يف تقلي�س النفايات و التقليل من املخلفات وتعزيز ا�ستدامة املواد.
 حيث مت ا�ستغالل واإعادة تدوير جمموعة من الرباميل لال�ستفادة منها 
ومتنزهات  ا�ستخدامها يف حدائق  ذات جمالية ميكن  م��واد  اإىل  وحتويلها 
املدينة، وتهدف هذه املبادرة بدورها   اإىل تعزيز حماية البيئة و احلفاظ 
على املوارد باإعادة تدويرها، وتوعية املجتمع بهذه املواد التي ميكنهم اإعادة 

تدويرها وت�سكيلها بطرق فنية  و ا�ستخدامها  يف عدة جمالت .
 وتت�سمن عملية اإعادة تدوير الرباميل، مرور تلك املخلفات بعدة خطوات 
للح�سول على املنتج املطلوب، حيث تتم هذه العملية عن طريق جمع تلك 
بعد  ويتم  �سوائب،  اأي  وج��ود  عدم  ل�سمان  فنية  بطرق  وغ�سلها  الرباميل 
ذلك جتفيفها، ويف مرحلة متقدمة يتم ت�سكيلها لتكوين قطع اأثاث مميزة 
الهوائية   للدراجات  و مواقف  لل�سواء  واآلت  املهمالت  كاجلل�سات و�سالت  
لت�سكيلها  التقطيع  اآلت  با�ستخدام  وذل��ك  وال��زه��ور،   للزراعة  واأح��وا���س 

بطرق متعددة.
جتميل  بهدف  تدويرها  املعاد  الرباميل  من  الو�سائل  ه��ذه  ت�سنيع  وج��اء 
عدداُ من حدائق مدينة العني حيث مت البدء بحديقة اآثار هيلي ،  ملا ت�سكله 
اإىل حداثة متنزهات  و حدائق  هذه الرباميل امللونة من جمالية ت�ساف 

مدينة العني . 
 وجدير بالذكر ان بلدية مدينة العني ت�سعى لتبنى مبادرات عدة يف جمال 
اإعادة التدوير بهدف التخل�س من الأخطار البيئية الناجتة عن الأ�ساليب 
ال�ستغالل  على  ع��الوة  دفنها،  اأو  كحرقها  منها  التخل�س  يف  التقليدية 

الأمثل للمواد امل�ستخدمة يف امل�ساريع بطرق حديثة ومبتكرة .

فندق العني روتانا اأقام 
ماأدبة افطار لأطفال الهالل 

الأحمر الإماراتي
 

•• العني - الفجر

نظم فندق العني روتانا ماأدبة اإفطار لعدد من الأطفال الأيتام من الهالل 
الأحمر وحا�سناتهم وذلك �سمن مبادرة امل�سئولية املجتمعية للفندق من 

اأجل دعم املجتمع املحلي يف مدينة العني. 
و  النطاطة  القلعة  باألعاب  و  الوجه  على  بالر�سم  الأط��ف��ال  ا�ستمتع  وق��د 
املخبوزات حتت  و  الكعك  تزبن  كذالك مب�سابقة  الأم���واج  رك��وب  مبحاكاة 

اإ�سراف طهاة الفندق و �سيف احللويات ولعبوا مع الزرافة جيفري. 
امل�ساهمة  باأهمية  م��ال��ي��اروداك�����س  ك��ارل��و���س  للفندق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��رح  و 

باإيجابية يف جمتمع العني وذلك كجزء من م�سوؤوليته .
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حني يواجه اأذى نف�شيًا اأو ج�شديًا من الرا�شدين

اف�سل الطرق لدعم طفلك من م�سايقات الغري

لي�شت ميزة �شحرية 

الكاريزما.. كيف توؤثر على من حولك
)الكاريزما(،  حتديد  يف  �سعوبة  الباحثون  وج��د  عقود،  ط��وال 
يفهمون  ب���داأوا  لكنهم  و���س��ف��وه،  كما  الغام�س(  )ال��ع��ام��ل  ه��ذا 

طريقة عمله الآن.
وفق نظرية تطورية اقرتحها طبيبان نف�سيان، ت�سري الكاريزما 
اإىل قدرة الفرد على اإقناع املوؤيدين باأنه ي�ستطيع حّث اأع�ساء 

اآخرين يف جمموعة وا�سعة على التعاون.
يزيد  )كاريزماتي(  �سخ�س  مع  التعامل  اأن  الباحثان  اكت�سف 
مظاهر ال�سخاء: تبنّي اأن الأفراد الذين ي�سمعون كالم متحّدث 
)كاريزماتي( يقّدمون ماًل اإ�سافياً اإىل �سخ�س غريب مقارنًة 
مبن ي�سمعون �سخ�ساً غري )كاريزماتي(. كذلك ي�سبح النا�س 
اأك���رث م��ي��اًل اإىل ال��ت��ع��اون م��ع ال��غ��ري��ب ح��ني ي��ف��ك��رون ب�سخ�س 
مب�ستوى  �سطحية(.نتاأثر  مب��ع��رف��ة  )م��ق��ارن��ًة  )ك��اري��زم��ات��ي( 
املرتبطة  البيانات  اإىل  نفتقر  ح��ني  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكاريزما 
ب�سجل القائد. يف اإحدى الدرا�سات، ا�سطر امل�ساركون اإىل اتخاذ 
قرار ب�ساأن اإبقاء مدير تنفيذي يف من�سبه اأو اإقالته، بعد م�ساهدة 
ن�سرة اأخبار مزّيفة تعتربه �سخ�ساً �سديد الكاريزما اأو �سعيف 
الكاريزما، وتتحدث عن ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم �سركته اأو تراجعها 
بارز  ب�سكل  التنفيذي  املدير  الكاريزما  عامل  �ساعد  ثباتها.  اأو 
حني كان الأداء غام�ساً. قّيم الباحثون اأي�ساً م�ستوى الكاريزما 
خطاباتهم  م��راج��ع��ة  ع��رب  للرئا�سة  �سابقني  مر�سحني  ل���دى 
بحثاً عن تكتيكات جذابة )اأ�سلوب �سرد الق�س�س، التعبري عن 
لكن مل  ط��م��وح��ة(.  اأه���داف  الأخ��الق��ي��ة، حتديد  القناعات 
التي تلقاها  الكاريزما والأ���س��وات  راب��ط قوي بني  يربز 

املر�ّسح اإل حني تداخلت املوؤ�سرات القت�سادية.

الراحة
ال��ت��ع��ب ين�سف  ت���رت���اح!  اأن  ي��ج��ب  ال���ق���ي���ادة،  ت��ت��وىل  ك���ي 
الكاريزما! طلب الباحثون من طالب اأن يلقوا خطاباً بعد 
اإيقاظ ن�سفهم كل �ساعة خالل الليل. تراجعت عالمات 
الكاريزما التي اأعطاها امل�ساهدون للمتحدثني الذين 
للمتحدثني  تقييمهم  وت��راج��ع  ال��ن��وم.  م��ن  ُح���ِرم���وا 

بعدما ُحِرموا �سخ�سياً من النوم لياًل.

الغمو�ض
من  �سيٍء  وج��ود  عند  الكاريزما  م�ستوى  يرتفع  قد 
اإىل  التنفيذي  امل��دي��ر  جن��اح  ُن�ِسب  ح��ني  الغمو�س. 
والروؤية  ال��ب�����س��رية  ))ن��ف��اذ  ملمو�سة  غ��ري  ع��وام��ل 
و�ساعات  ))ال��وف��اء  العملّية  اجلهود  ب��دل  العميقة(( 
اأك���رث جاذبية.  امل��دي��ر  ال��ط��وي��ل��ة((، اع��ُت��رب ذل��ك  العمل 
على  )ك��اري��زم��ات��ي(  ق��ائ��د  معانقة  ال��ن��ا���س  ل  ف�سّ ك��ذل��ك 
التي  احل��ظ  تعويذة  اأي�ساً  لوا  وف�سّ جمتهد،  قائد  معانقة 

يحملها وكاأنها قد تعطيهم جزءاً من �سحره.

الطول
لكّن الكاريزما لي�ست ميزة �سحرية، بل اإنها تتاأثر بعوامل 
عادية مثل الطول. من بني املديرين الهولنديني، اعُترب 
اأك���رث ج��اذب��ي��ة بنظر املوظفني.  ال��رج��ال الأط����ول ق��ام��ة 
اأ�سئلة  اإجابات �سريعة عن  واعُترب الأف��راد الذين قدموا 
بنظر  وج��ذاب��ني  وم�سحكني  حذقني  العامة  املعلومات 
اأ�سدقائهم. كانت �سرعة البديهة عاماًل موؤثراً قوياً على 

م�ستوى الكاريزما اأكرث من معدل الذكاء اأو ال�سخ�سية.
البديهة،  و�سرعة  بالطول  التحكم  ن�ستطيع  ل  اأن��ن��ا  �سحيح 
مديرين  الباحثون  دّرب  حني  الكاريزما!  اكت�ساب  ميكن  لكن 

ترتاوح  لفرتة  ماج�ستري  �سهادات  حائزين  وطالباً  متو�سطني 
الكاريزما يف  لكت�ساب  )تكتيكاً   12 �ساعة على  و90   30 بني 
الأ�سلوب القيادي(، من بينها ا�ستعمال ال�ستعارات والإمياءات، 
تتقن  اأن  يكفي  لديهم.  حت�ّسن  الكاريزما  م�ستوى  اأن  اكت�سفوا 
اأن  تذّكر  لكن  مكان!  كل  يف  النا�س  يتبعك  كي  التكتيكات  ه��ذه 
لأه���داف  اأو  اإي��ج��اب��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ا�ستعمالها  مي��ك��ن  ال��ك��اري��زم��ا 

�سخيفة. ت�سّرف مب�سوؤولية!

كيف تتمتع بالكاريزما 
اجلميع يريد اأن ي�سل اىل الكمال من الناحية ال�سخ�سّية وفن 
ال�سخ�سّية  عن  كثرية  اأب��ح��اث  فهناك   ، الآخ��ري��ن  مع  التعامل 
الكاريزمّية والتي مّت درا�ستها يف عّدة جامعات ومعرفة �سّر هذه 
ال�سخ�سّية التي تطغي على الكثري من احل�سور والتفاعل مع 
الآخرين مّما يجعل هذه ال�سخ�سّية ممّيزة وذو طابع غريب ، 
والتقّدم  عليها  واحلفاظ  الوظيفة  على  اأ�سباب احل�سول  فمن 
فيها مرتبطة اإرتباط كبري باملهارات ال�سخ�سّية والتي هي اأكرب 
من املهارات التقنّية واخلربة ، فقد اأّكدت درا�سات اأّن ال�سخ�سّية 
الكاريزمّية هي اأكرث ال�سخ�سيات تّطوراً يف العمل والتعامل مع 
اأو  اأن تكون موجودة فيك  اأم��ور يجب  ، فهناك ع��ّدة  الآخ��ري��ن 
اأمور يجب اأن ت�سل اإليها لكي ت�سل اىل تلك ال�سخ�سّية املثالّية 
وهي : عدم تقليد الآخرين : التقليد يعترب طم�س لل�سخ�سّية 
املوجودة يف داخلك والتي خلقت لأجلَك فقط ولي�ست لغريك 
والفعل  ال��ق��ول  يف  نف�سك  فتظلم  غ��ريك  تلّقد  ل  اأن  فيجب   ،
باقي  اإنفرادها عن  ال�سخ�سّية هي  اأ�سباب متّيز  ، فمن  والعمل 

ال�سخ�سيات ، ولكي تكون ممّيزاً كن اأنت ولي�س غريك .

 الثقة يف النف�ض :
 بعد اأن و�سلت اىل عدم تقليد غريك يجب اأن تكون واثق من 
ال�سخ�سّية التي هي موجودة يف داخلك ، فالثقة بالنف�س ن�سفها 
بهذه  الإمي��ان  الآخ��ر  والن�سف  بالآخرين  نف�سك  مقارنة  ع��دم 

ال�سخ�سّية املوجودة يف داخلك .

 التفكري قبل الكالم 
يكون  اأن  فيجب  م��ن فمك  يخرج  ك��الم  اأّي  تقول  ل  اأن  يجب   
كالم مرّتب يحتوي على الكثري من العمق والفهم ، حّتى يجد 
من يتكّلم معك باإح�سا�س العمق املوجود يف داخلك ، فالتفكري 
العميق الذي يحتوي على التفكري فيِه ي�سعب الوقوع واإيجاد 

الأخطاء يف الكالم .

 التحّدث باإقناع 
اأقنعتني بوجهة  اإذا  اإّل   الكالم ل يعترب كالم يخرج من فمك 
تكون على  اأن  ، فيجب  اأو خاطئة  كانت �سحيحة  �سواء  نظرك 
قابلة  اإل��ي��ك  بالن�سبة  �سحيحة  ن��ظ��رك  وج��ه��ة  ب����اأّن  ت���ام  ي��ق��ني 
اإذا مل يتوافق  للنقد وللنق�س ولكن لي�س ب�سرط تغيري ال��راأي 
من  الكثري  يجدون  قد  املبادئ  اأ�سحاب   : ال�سرب   . عقلك  مع 
التعب بالن�سبة للتعامل مع الآخرين لوجود وجهة نظر معّينة 
تتحّلى  اأن  فيجب   ، كانت  مهما  عنها  يتخّلون  ول  بها  يوؤمنون 

بال�سرب الكثري يف التعامل مع الآخرين . 

اإظهار العواطف 
الآخرين  م��ع  التعامل  يف  م��وج��ودة  ت��ك��ون  اأن  يجب  العاطفة   
ولي�س  ال�سايف  داخ��ل��ك  امل��وج��ود يف  ب��احل��ّب  م��ن حولك  وت�سعر 
ت��ك��ون �سخ�س حم��ب��وب لدى  ، فحّتى  امل��ن��اف��ق وال��ك��ذاب  احل���ّب 

الآخرين يجب اأن تظهر تلَك املحّبِة لهم .

 الراحة والإ�شرتاخاء
 هذا ال�سعور ل جتدُه اّل بالواثقني من اأنف�سهم فتجد كالمهم 
 ، بالقّوة  ال���راأي  وف��ر���س  ال�سراغ  دون  م��ن  ويعقل  يفهم  �سل�س 
يف  الإ�سرتخاء  على  حت�سل  حّتى  الفكر  نا�سع  تكون  اأن  يجب 

الكالم واحلديث .

اأو  طفلك  ي��زع��ج  را���س��داً  �سخ�ساً  ت�ساهدين  ح��ني  العمل  م��ا 
ي�سايقه؟ وماذا لو كان ذلك ال�سخ�س الرا�سد �سديقاً مقّرباً 
اأو فرداً من العائلة؟ هل يجب اأن ن�سمت ونتقّبل الو�سع خوفاً 
من جرح م�ساعره ونقنع نف�سنا بعدم احلاجة اإىل املبالغة يف رد 

فعلنا؟ اأم يجب اأن نتدخل وندعم طفلنا يف جميع الظروف؟
الطفل  ي��ع��ّذب  ق��د  ممتعاً  اأم���راً  الرا�سدين  بع�س  يعتربه  م��ا 

اإىل اأق�سى حد. قد يكّن ذلك ال�سخ�س عاطفة �سادقة جتاه 
اأ�سبه بدمية  الطفل  اأو قد يعترب  اإي��ذاءه،  الطفل ول يق�سد 
م�سّلية، اأو يطّبق بكل ب�ساطة عادة عائلية مزعجة مل يعرت�س 
عليها اأحد! لكن يف هذه احلالت كلها، ي�سعر الطفل بانزعاج 
�سديد وت�سبح �سالمته مهددة. ل بد من وقف كل ما ميكن 

اأن يوؤذي الطفل ج�سدياً اأو عاطفياً.

رف�ض اخل�شوع
ميكن اأن يتعلم الطفل طريقة الت�سدي للم�سايقات ومظاهر 
ل��ك��ن يبقى دور  اأو الب��ت��ع��اد.  ال��ت��ن��م��ر ع��رب رف�����س اخل�����س��وع 
الوالدين اأ�سا�سياً. يجب اأن تتعاملي ب�سرامة مع اأي �سخ�س 
ي طفلك ويجعله يبكي ثم ي�سخر منه لأنه بكى.  يقر�س خدَّ
لكن كيف منّيز بني احلماية املفرطة واحلماية ال�سرورية؟ 
مرحلة  يف  ل��دي��ك.  الأم��وم��ة  غ��ري��زة  على  تّتكلي  اأن  ميكنك 
معينة، تكّلمي مع طفلك عن احلدود التي يجب اأن يفر�سها 
اأو  مل�سة مزعجة  اأي  مثاًل  يتقبل  األ  به: يجب  املحيطني  مع 
كلمات م�سيئة ويجب اأن يقتنع باأنه لي�س ولداً �سيئاً اإذا رف�س 

املداعبات اجل�سدية. 
على �سعيد اآخر، حتّدثي اإىل اأي �سخ�س را�سد يزعج طفلك 
و�سعي له حّداً. من حقك اأن حتمي طفلك حتى لو امتع�س 

ذلك ال�سخ�س من مالحظاتك.
ي����زداد ال��و���س��ع ت��ع��ق��ي��داً يف ال��ع��ائ��الت امل�����س��رتك��ة ح��ي��ث تعجز 
باإبالغ  يق�سي احلل يف هذه احلالة  اإ�سماع �سوتها.  الأم عن 
اأو التحّدث اإىل فرد متفّهم يف العائلة وطلب  الزوج بامل�سكلة 
م�ساندته. حافظي على موقفك! لن يغلبك الطرف الآخر اإذا 

�سرحِت له بهدوء اأو ب�سرامة اأنه يوؤذي طفلك.
اأن  اأي�����س��اً  ي��ري��د  لكنه  وال��رع��اي��ة  اإىل احل��ب  ك��ل طفل  يحتاج 
وتعّلميه  تدعميه  اأن  م�سوؤوليتك  م��ن  ب���الح���رتام.  يحظى 
الدفاع عن نف�سه. حتدد هذه ال�سنوات الأوىل من حياته ما 
�سي�سبح عليه م�ستقباًل. �سي�سعر بالثقة حتماً حني يعرف اأنه 

ي�ستطيع التكال على دعمك.
بعد �سنوات، �سي�سطر الطفل اإىل الدفاع عن نف�سه يف املدر�سة 
اأن  ويجب  ال�سغرية  خم��اوف��ه  الآن  يحمل  لكنه  احلافلة،  اأو 

يتاأكد من اأننا �سنقف اإىل جانبه يف خمتلف الظروف.

حال - اأم لثالثة اأولد
بداأ  لكنه  ابنتنا  م��ن  التقرب  وح���اول  لزيارتنا  قريبنا  )ج��اء 
يقول لها اأ�سواأ كلمات ممكنة حني دخلت وهي حتمل بطانيتها 
املف�سلة: )بطانيتك ناعمة جداً. �ساآخذها معي اإىل منزيل(. 

�سعرت  عك�سياً.  اأث���راً  كالمه  اأعطى  لكن  ح�سنة  ن��واي��اه  كانت 
ابنتي بقلق واإحباط حني �سمعت كالمه. ا�ستمّر هذا الو�سع 
اأي حلظة، مل  تنهار يف  اأنها قد  ال��غ��داء وح��ني لحظُت  حتى 
اإن اأحداً لن ياأخذ  اأ�ستطع منع نف�سي من التدخل فقلُت لها 
ابنتي مع بطانيتها  واأر�سلُت  اأخذُتها منه  منها بطانيتها، ثم 

اإىل غرفتها(.

يتعّر�ض بع�ض الأطفال مل�شايقات من تالمذة اأكرب منهم �شنًا يف املدر�شة، اأو من اأبناء اجلريان. اأو من الأقارب ومن اأ�شدقاء الأم والأب. 
اإليك اأف�شل الطرائق لدعم طفلك حني يواجه اأذى نف�شيًا اأو ج�شديًا من الرا�شدين!

باأن  النا�ض  يكتفي  ل  ال�شعبة،  الأوق��ات  يف 
يكون قائدهم ذكيًا اأو م�شتقيمًا اأو قادرًا على 

بناء جدران عالية!
طرح  تقدمي  ي�شتطيع  �شخ�شًا  يريدون  بل   
مقنع وت�شجيع اجلميع على التحرك ب�شكل 
يتمتع  �شخ�شًا  يريدون  باخت�شار،  عاجل. 

بالكاريزما!
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العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو فونك�س للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1893460 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد �سيف حممد بطي املهريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حلويات املدلوقة 
ال�ساميه رخ�سة رقم:CN 1308557 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد مطر �سعيد روي�سد النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حوريه م�سطفى احمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ال�سائمة لت�سليح الدوات الكهربائية 

وال�سحية رخ�سة رقم:CN 1145238  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�سم جتاري من/ال�سائمة لت�سليح الدوات الكهربائية وال�سحية

ALSAIMA ELECTRICAL APPLIANCES & SANITARY WARES REPAIR

اىل/ ال�سائمة لت�سليح الدوات الكهربائية وال�سحية ذ.م.م ملالكها حامد عو�س ح�سني 
حممد املنهايل - �سركة ال�سخ�س الواحد 

 ALSAIMA ELECTRICAL APPLIANCES & SANITARY WARES REPAIR LLC OWNER

HAMID AWADH HUSSAIN MOHAMED ALMENHALI SOLE PROPRIETORSHIP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1215362 بال�سم التجاري الدرك لال�ست�سارات 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  الدارية 

كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
برجر  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فاكتوري رخ�سة رقم:CN 2137375 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهيل مبارك �سالح احمد احلارثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف هناء حممد �سعيد را�سد النقبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سور املجد للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1174171 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �سركاء

حذف يحيى �سعيد احلو�سني
تعديل �سركاء

ا�سافة هدى را�سد �سيف العامري %100
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ باب اخلري العقارية

 رخ�سة رقم:CN 1149782  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/باب اخلري العقارية

BAB AL KHAIR PROPERTIES

اىل/ باب اخلري العقارية ملالكها را�سد عبداهلل علي النعيمي �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

 BAB AL KHAIR PROPERTIED OWNED BY RASHED ABDULLAH

ALI ALNUAIMI SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

راحة العني للمقاولت العامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )راحة العني للمقاولت العامة 
احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
ال�سيدات  النيق لزياء  الثوب  م�سغل  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وفروعها رخ�سة رقم:CN 1120876  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حنان عبدالر�سيد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حنان عبدالر�سيد من 100% اىل %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل �سعيد وهالن اجلابري من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد عبداهلل �سعيد وهالن اجلابري من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد خوكان حممد �سويف اهلل %9

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/م�سغل الثوب النيق لزياء ال�سيدات

AL THOUB AL ANEEQ LADIES TAILOR WORKSHOP
اىل/ م�سغل الثوب النيق لزياء ال�سيدات ذ.م.م

AL THOUB AL ANEEQ LADIES TAILOR WORKSHOP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة زهور العني 

CN 1881798:للمقاولت والنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممود عبدالكرمي غلوم حممد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي حممد الهنجري املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

الرتحاب لدارة الفنادق- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�ست�سارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2017/06/05
 بحل وت�سفية �سركة

 الرتحاب لدارة الفنادق- ذ م م
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �سعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )403(

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

�سانيل لالعالنات - ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�ست�سارات الداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2017/03/08 
بحل وت�سفية �سركة

 �شانيل لالعالنات - ذ م م
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �سعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )403(

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املا�سة البي�ساء للهواتف 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 1048479 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سعيد مبارك ذيبان املن�سوري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �سعيد مبارك ذيبان املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بيديكايل م�سطفى علي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ الفن ال�سابع للديكور واعمال احلجر

رخ�سة رقم:CN 1696842  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل خليفة �سامل را�سد %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل خليفة �سامل را�سد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رواد مع�ساد بو حمدان

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 40*60 اىل 0.40*0.60
 تعديل ا�سم جتاري من/الفن ال�سابع للديكور واعمال احلجر

SEVENTH ART DECORATION & STON WORKS

اىل/ الفن الثامن لعمال احلجر
AL FAN AL SAMEN STONE WORKS

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اكزوتيك 

لين لالبواب وال�سبابيك
رخ�سة رقم:CN 1195837 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: موؤ�س�سة نظم احلماية من التاكل
A P S Anticorrosion Protective Syatems :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:259990       بتاريخ:2016/9/19 م
با�س��م:موؤ�س�سة نظم احلماية من التاكل

وعنوانه:ابوظبي البطني هاتف 026722894 فاك�س: 026792760 �سندوق الربيد: 4705 
امييل : muhammadafzal@apsdubai.com ابوظبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 مقاولت �سبكات ال�سرف ال�سحي الفرعية وتو�سيالت 
املباين  ان�ساء  املجاري  وانابيب  املجارير  وتنظيف  �سيانة  الواقيه  باملواد  وتبطينها  النابيب  تك�سية  املنازل 

وال�سالح وخدمات الرتكيب او التجميع. 
باللغة   )A P S( داخله  الغامق  الحمر  باللون  م�ستطيل  �سبه  �سكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
الجنليزية  باللغة   )Anticorrosion Protective Syatems( يدنوها  البي�س  باللون  العربية 
وال�سكل  ال�سود  باللون  الجنليزية  باللغة   )corporat.com-www.aps( ا�سفلها  ال�سود  باللون 

على خلفية باللون البي�س . 
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:
لوؤلوؤة اجلمال لتجارة م�ستح�سرات التجميل

Tropicana Body Spa :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:271251       بتاريخ:2017/4/10 م
با�س��م:لوؤلوؤة اجلمال لتجارة م�ستح�سرات التجميل

العربية  pearlbeautyco@gmail.com المارات   - وعنوانه:ال�سارقة �س.ب: 82286 هاتف: 065509505 
املتحدة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�ستح�سرات تبيي�س القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�س م�ستح�سرات التجميل تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت م�ستح�سرات 

جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان. 
ويف  ال�سم  يحمل  �سعار  عن  عبارة  الالتينية  بالحرف  مكتوبة  باجل�سم  للعناية  العالمة:تروبيكانا  و�سف 

 . Tropicana BODY SPA سورة عن الفواكه التي تدل على العالمة� O احدى الحرف
الو�سع  يف  ح��دة  على  ك��ل   body spa الكلمات  ت�سمل  ول  جمملها  يف  للعالمة  ال�س��رتاطات:احلماية 

العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:
لوؤلوؤة اجلمال لتجارة م�ستح�سرات التجميل

Pedi Solution Spa :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:271278       بتاريخ:2017/4/10 م
با�س��م:لوؤلوؤة اجلمال لتجارة م�ستح�سرات التجميل

العربية  pearlbeautyco@gmail.com المارات   - وعنوانه:ال�سارقة �س.ب: 82286 هاتف: 065509505 
املتحدة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�ستح�سرات تبيي�س القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�س م�ستح�سرات تنظيف و�سقلي وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت عطرية م�ستح�سرات 

التجميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان. 
الالتينية  باللغة   Pedi Solution Spa مكتوبة  بالقدمني  للعناية  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 

وفوقها �سعار مر�سوم باللونني الربتقايل والخ�سر ويرمز اىل �سكل رجل . 
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:
�سامل احمد �سامل بو �سمنوه ال علي

Gnad Cafe طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: قنادة كافيه

OMNT/MR/NR:بتاريخ       OTPOVR:املودعة بالرقم
با�س��م:�سامل احمد �سامل بو �سمنوه ال علي

وعنوانه:دولة الم��ارات العربية املتحدة امارة ال�سارقة مويلح خلف �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
 TQQ :سندوق الربيد� MRMVPNNSSS : ملك نورة �ساز هاتف P+O حمل رقم

امييل: maitha.alnoman@gmail.com ال�سارقة 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:QP خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء املوؤقت. 

و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن كلمة قناد كافيه باللغة العربية ب�سكل مميز باللون ال�سود من 
الطرف المين وكلمة Gnad Cafe باللغة الالتينية ب�سكل مميز باللون ال�سود من الطرف الي�سر . 

ال�س��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046
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  اإعادة اعالن امل�ستاأنف �سدهما  بالن�سر   
 امل�ستاأنف : بنك �سادرات ايران - بنك �سادرات ايران ، بنك �سادرات ايران  

ا�ستئناف رقم 31 ل�سنة 2015 م )مدين )كلي(( 
ا�ستئناف )حكم - امر( حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية 

ال�سادر بتاريخ .../....../...201م يف الق�سية رقم 56 ل�سنة 2013 م )مدين )كلي(( 
، �سركة جنمة �سهيل لاللكرتونيات �سابقا  م  العامة - ذ م  اىل )1- �سركة رفيف للتجارة 
(  ن�سرا - اعلم ان ال�ستئناف يف الدعوى  وميثلها مديرها حم�سن ف�سل اهلل خان زادي 
اعاله �ستنظره املحكمة يف ال�ساعة 10.30 من يوم 19 من �سهر 6 �سنة 2017 فان مل حت�سر 
ب�سخ�سك  او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه  يف غيبتك   - 

حرر العالن يف  2017/6/6 
         مكتب ادارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن امل�ستاأنف �سدهم بالن�سر   
 امل�ستاأنف : بنك �سادرات ايران - بنك �سادرات ايران ، بنك �سادرات ايران  

ا�ستئناف رقم 31 ل�سنة 2015 م )مدين )كلي(( 
ا�ستئناف )حكم - امر( حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية 

ال�سادر بتاريخ .../....../...201م يف الق�سية رقم 56 ل�سنة 2013 م )مدين )كلي(( 
اىل )1- �سركة اآرمو�س جنريال تريدينج كومباين 2-حم�سن ف�سل اهلل خان زادي 3-قا�سم 
علي اكرب م�سطفى خان زادي  4- هادي حم�سن خان زادي 5- جالل حممد خان زادي( 
ن�سرا - اعلم ان ال�ستئناف يف الدعوى اعاله �ستنظره املحكمة يف ال�ساعة 10.30 من يوم 19 
من �سهر 6 �سنة 2017 فان مل حت�سر ب�سخ�سك او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف 

�سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك   - حرر العالن يف  2017/6/6 
         مكتب ادارة الدعوى

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/13107  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي - العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025  تاريخ 2016/7/24  وميثله يف التوقيع 
 / بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي  -  
 امل���ن���ذر ال���ي���ه : ف��ه��د خ��م��ي�����س را����س���د م�����س��ب��ح ه��ا���س��ل - اإم����ارات����ي اجل��ن�����س��ي��ة ، ال���ع���ن���وان : راأ�������س اخل��ي��م��ة - ده�����ان - 

هاتف :0501122391
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )29.963.80( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.963.80( درهم )فقط 
ت�سعة وع�سرون الف وت�سعمائة  وثالثة و�ستون درهم وثمانون فل�سا ل غري ( قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري 
ات�س  نوع )هامر  الفجرية( من  ال�سيارة رقم )89227/خ�سو�سي/   ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط  �سداد  يف 

3 - ازرق ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
الف  وع�سرون  ت�سعة  دره��م )فقط   )29.963.80( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  : يخطر  لذلك 
وت�سعمائة  وثالثة و�ستون درهم وثمانون فل�سا ل غري (  الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

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

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/13104  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025  تاريخ 2016/7/24  وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املعريي�س   - اخل��ي��م��ة  راأ�����س   : ال��ع��ن��وان   : اجلن�سية  باك�ستاين   - ع��زي��ز  ط���ارق  �سيد  ط���ارق  ا���س��ام��ه  �سيد   : ال��ي��ه   امل��ن��ذر 

هاتف : 0506685246 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )23.284.50( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )23.284.50( درهم  )فقط 
ثالثة وع�سرون الف ومئتان واربعة وثمانون درهم وخم�سون فل�سا ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف 
�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )96361/خ�سو�سي/12/ابوظبي( من نوع )تويوتا فور�سرن 

- ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )23.284.50( )فقط ثالثة وع�سرون الف ومئتان 
واربعة وثمانون درهم وخم�سون فل�سا ل غري(  الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه 
�سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم 

كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/13108  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025  تاريخ 2016/7/24  وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : عا�سم حممد خري العوا - �سوري اجلن�سية - العنوان :  راأ�س اخلمية - خزام - هاتف : 0523458575 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )81.944.19( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )81.944.19( درهم )فقط 
واحد وثمانون الف وت�سعمائة واربعة واربعون درهم وت�سعة ع�سر فل�سا ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري 
يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )91563/خ�سو�سي/الفئة الثالثة ع�سر/ ابوظبي( من 

نوع )�سيفرولية تاهو - ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )81.944.19( )فقط واحد وثمانون الف وت�سعمائة 
واربعة واربعون درهم وت�سعة ع�سر فل�سا ل غري(  الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/13105  
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025  تاريخ 2016/7/24  وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
النخيل  - اخليمة  راأ����س   : ل��ع��ن��وان  ا   - اجلن�سية  فل�سطيني   - ح��م��وده  عبداملح�سن  ع��ب��دال��ب��اري  را���س��ي   : ال��ي��ه   امل��ن��ذر 

هاتف : 0521536898 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )96.133.52( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا الخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )96.133.52( درهم )فقط 
�ستة وت�سعون الف مائة وثالثة وثالثون درهم واثنان وخم�سون فل�سا ل غري(  قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري 
يف �سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )51553/خ�سو�سي/6/ابوظبي( من نوع )جيب جراند 

�سريوكي ليمتد - ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )96.133.52(  )فقط �ستة وت�سعون الف مائة وثالثة 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد  او اىل  املنذر  الينا ب�سفتنا وكالء عن  وثالثون درهم واثنان وخم�سون فل�سا ل غري(  
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1092
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جغجيت �سينغ بهجن �سينغ ، هندي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �ساتنام �سينغ باركا�س 
�سينغ ، هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة انوار �سعم ملقاولت النجارة امل�سلحة وال�سباغ 

- تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )613290( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�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 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1094

، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سياء الرحمن حممد لقمان 
باك�ستاين   ، �سهباز علي كلزار احمد  ال�سيد/  البالغة 100%  اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع 
اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة با�سم )مطعم برج باك�ستان ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة رخ�سة رقم 

)215563( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�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 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1096

البيع  اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف   - املازمي  املرزوقي  ال�سيد/ علي حممد �سلمان  بان  ليكن معلوما للجميع 
اجلن�سية  باك�ستاين   - احمد  ن�سار  ن�سار  ا�سامه  ال�سيد/  اىل  وذلك    %51 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - احمد  الفقار  ذو  الفقار  ذو  ابراهيم  حممد  ال�سيد/  يرغب  كما 
كامل ح�سته البالغة 49% وذلك اىل ال�سيد/ ا�سامه ن�سار ن�سار احمد - باك�ستاين اجلن�سية يف )ال�سا�س الول 
للمقاولت الفنية - ذ م م ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741409(  تغيريات اخرى : 
تغري ال�سم التجاري من )ال�سا�س الول للمقاولت الفنية ذ م م ( لي�سبح ال�سم التجاري اجلديد )ال�سا�س 
الول للمقاولت الفنية ( - تغري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل 
خدمات. - تغري الن�ساط التجاري من )مقاولت فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة ، ا�سباغ ، �سحي ، تركيب وحدات 
التكييف ( لي�سبح الن�ساط التجاري )مقاولت فئة �ساد�سة ، كهرباء ( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�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 12046 بتاريخ 2017/6/14   

 اإعادة اإعالن بالن�سر 
 2017/160 جتاري  جزئي
اىل املدعي عليه: احمد خلفان عبداهلل ا�ستاذ ال�سحي 

حيث ان املدعية : دار التمويل �س م ع 
يقت�سي  ج��زئ��ي  2017/160 جت���اري  ال��دع��وى احلقوقية  امل��دع��ي   اأق���ام  ق��د 
ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �سباح يوم 

الثالثاء املوافق 2017/6/20 م ال�ساعة 9.00 التا�سعة �سباحا ، 
ول��الإج��اب��ة على ال��دع��وى وت��ق��دمي م��ا لديك م��ن بيانات ودف���وع ، ويف حالة 
تخلفك عن احل�سور او عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.   
لدى / مكتب ادارة الدعوى -  حرر بتاريخ 2017/6/13  

 مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ش اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1095
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد قا�سم حممد عبدال�سبور - بنغالدي�س  اجلن�سية 
النا�سرية  ال�سركة )واحة  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
لتجارة الهواتف املتحركة( مبوجب الرخ�سة رقم )747222( وذلك اىل ال�سيد/ خندكر 

حممد عبيد اهلل خند كر حممد فردو�س - بنغالدي�سي اجلن�سية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1093

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جوزيف مقد�سي - بريطاين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ يا�سر عبدالروؤوف الدب�س 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الدم�سقي الطبي(   الرخ�سة )املركز  - �سوري اجلن�سية يف 

مبوجب رخ�سة رقم )728701( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�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 12046 بتاريخ 2017/6/14   
    يف الق�سية رقم 2017/664  جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك دبي التجاري بوكالة عبداهلل الناخي للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية �سد املدعي عليهم : 1- ف�ستا دوكيومنت�س  2-بطي �سامل حممد جنم 
 2017/6/12 يف  امل���وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  ب��ال���س��ارة   - اجلنيبي 
واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد 
ال�ساعة    2017/6/22 املوافق  اخلمي�س   يوم  املذكورة  الق�سية  يف  خربة  اجتماع 
11.00 �سباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- 
دبي - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني )اخلطوط القطرية( الطابق 3  
مكتب رقم 302   لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم 

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

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
    يف الق�سية رقم 2016/1969  جتاري كلي 

عبداهلل   : بوكالة   - اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف   : م��ن   املرفوعة 
خمي�س غريب الناخي اآل علي �سد / اوتكا�س جويال دارام بال جويال - رويال اند�سرتيز 
�س م ح - ذ م م - �سوراب جويال ده��ارم جويال - �سركة روي��ال بيرتو انريجي ب�سفتها 
كفيال  بال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/6/1 واملت�سمن تكليفي 
خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
العنوان  ال�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك على  املوافق 2017/6/20   املذكورة يوم الثالثاء  
التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- دبي - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني 
)اخلطوط القطرية( الطابق 3  مكتب رقم 302   لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور 

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

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 اإعالن بالن�سر

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي  
حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم
اإماراتية   - ال�سويدي  حميد  �سامل  نا�سر  ماريا  ال�سيدة/  تقدمت 
من  ا�سمها  تغيري  بطلب   - ال�سرعية  دب��ي  حمكمة  اىل  اجلن�سية 
ماريا نا�سر �سامل حميد ال�سويدي  اىل مريه نا�سر �سامل حميد 
ب��ه ايل املحكمة  اع��رتا���س ان يتقدم  ل��دي��ه  ال�����س��وي��دي وع��ل��ى م��ن 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن 
رئي�ش ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                          اىل املدعي عليه/ القوة الفائقة لالعمال  الفنية - �س ذ م م  

ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوى  يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��اأن   نعلنكم 
املدعني بالزام املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب 
عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب ، 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر  هذا العالن.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
3918/2017/13
3919/2017/13
3921/2017/13
3916/2017/13
3920/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
اكال�س مياه عبدالعلي 

حممد كبري ح�سني منري ح�سني 
ن�سار الدين حممد ح�سن 

جمال عبدالول 
جوخرول ا�سالم حممد حبيب علي  

مبلغ املطالبة
23101  درهم  +  تذكرة العودة
23106  درهم  +  تذكرة العودة
18111  درهم  +  تذكرة العودة
28011  درهم  +  تذكرة العودة
26675  درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/508 عقاري كلي                                                
املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  بيرتينكو  جمهول حمل  اوك�سانا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  2016/9/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/متويل م�ساهمة خا�سة - بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية 
 ، العقارية رقم )jpb3vs010( يف جمريا بارك نخيل - مر�سى دبي  بالتملك ومالحقها اخلا�سة بالوحدة 
مبنطقة الثنية اخلام�سة ، والزام املدعي  عليها بت�سليم العقار مو�سوع التفاقية خاليا من ال�سواغل ورد احليازة 
اىل املدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري والواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليها )ومت تطبيق ايجاره تنتهي 
بالتملك من تاريخ 2008/6/24 اىل 2026/10/29 وقيمة اليجارة 3.775.148 درهم ثالث ماليني و�سبعمائة 
وخم�سة و�سبعون الف ومائة وثمانية واربعون درهم فقط ل غري - وتكليف دائرة الرا�سي والم��الك لتنفيذ 

ذلك  - 1- بالزا املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
2- رف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا

 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1631 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- جنمة حراء للتجارة العامة - �س ذ م م 2-عبدالروؤوف نور حممد - ب�سفته كفيل 
و�سامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �س ذ م م  3-عظمى يو�سف عبدالروؤوف نور حممد 
- ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �س ذ م م 4-�سمري عبدالروؤوف نور 
م م  جمهويل حمل  ذ  العامة - �س  حممد - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جنمة ح��راء للتجارة 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك الفجرية الوطني - �س م ع بالزامكم بالت�سامن  والتكافل بان توؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
4.971.975.37 درهم فقط اربعة ماليني وت�سعمائة واحد و�سبعون الف وت�سعمائة وخم�سة و�سبعون 
درهما و�سبعة وثالثني فل�سا والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 2016/5/2 وحتى 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ  التام  ال�سداد 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/89 جتاري كلي                                                

اهلل م�سطفوي طباطبائي   ا�سد  2-ر�سا  ح  م  م   - انترينا�سونال  �سيبانتا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ  2017/1/31  يف  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك �سادرات ايران 1-برف�س الدعوى �سد املدعي عليه الثالث 
لعدم الثبوت - 2- بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بان يوؤديا للمدعي بالت�سامن والتكافل 
مبلغ وقدره 58.250.894.27 درهم )ثمانية وخم�سون مليونا ومائتان وخم�سون الفا وثمامنائة 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 عنه  والفائدة  فل�سا(  وع�سرين  و�سبعة  درهما  وت�سعون  واربعة 
والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  النزاع(  ت�سجيل  )تاريخ   2015/10/27 يف  احلا�سل  الق�سائية 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/2524 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الق�سية :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/22 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3985129.72 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف   

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده / 1- احمد حبيب ح�سن احمد - جمهول حمل 
اموالكم اخلا�سة  بانه مت احلجز على  نعلنكم   -  : الإع��الن  الق��ام��ة.  مو�سوع 
الكائن مبنطقة : اجل��داف وفاء  وه��ي عبارة عن عقار - رق��م الر���س : 284 - 
للمبلغ املطالب به وق��دره )3985129.72 دره���م(   وذل��ك للعلم مبا ج��اء ونفاذ 

مفعوله قانونا
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2012/146    تنفيذ جتاري      

اىل املنفذ �سده / 1- �سركة روبا�ست للمقاولت - دبي - ذ م م  جمهول حمل 
القامة  مبا ان الطالب التنفيذ / دميكو �ستيل - �س ذ م م وميثله : �سمري 

حليم كنعان 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - 
املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم الر�س : 284 - ا�سم املبنى : 
روبا�ست لال�ستثمار - ارقام الوحدات : 12/11/10/9/8/7/6 - وفاء للمبلغ 
املطالب به وقدره  )4189401( درهم وذلك ملا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2017/5/25 
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2015/22 بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : طلب اإذن بيع مال مرهون عبارة عن  عن �سقة رقم 301 طابق 3 يف مبنى العنربا 
م�سروع نخله اجلمريا - دبي - م�ساحة ال�سقة 1646 قدم مربع وفقا للمبلغ املرت�سد بذمة املدعي عليه 

واملبلغ )3623385 درهم( ل�سالح بنك دبي التجاري باملزايدة العلنية  
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده  :  لورايني لو�سيلي لك - جمهول حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/5/8 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
)2.847.500( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن 
بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية ) نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
- ALANBARA-B12 : نخلة جمريا - رقم الر���س : 1113 - رقم املبنى : 1- ا�سم املبنى : 

 رقم العقار : 301 - رقم الطابق : 3 - م�ساحة العقار : 147.33 مرت مربع(
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/221   تنفيذ عقاري    

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/417 عقاري كلي ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2612226 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف.  

طالب العالن : طالب التنفيذ : �سركة �سكاي هيلز للعقارات املحدودة  
املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : 1-  مدينة دبي للحياة الع�سرية - ذ م م 

جمهول حمل القامة. 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�سة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع���الن  مو�سوع 
ال�سفا  وادي  يف  الكائن   )1038-1037-1036-1039-1040-1041-1042( ارقام  الوحدات 
7 حتت يد دائرة الرا�سي والمالك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2794778( درهم   

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ش الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/519 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - علي �سليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�سي   جمهويل 
ال��ع��رب��ي املتحد - ���س م ع  ق��د اقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ البنك 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2017/6/8 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�سل 
يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون 
املحكمة  لها  وح��ددت  اجلل�سة.   بتلك  ال�سادر  احلكم  وف��ق منطوق  مهمته 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19  ال�ساعة 00 : 10 �سباحا يف القاعة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد المانة من املدعي. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/50  بيع عقاري مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود 

عنوانه : دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط - مدنية دبي لالنرتنت - �س ب 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : �سلمان احمد خان ا�سرار احمد خان 

عنوانه :  دبي ، نخلة اجلمريا - �سورلين ابارمتنت�س  ، بناية احلمري - ال�سقة 610 ، دبي ، الاإمارات العربية املتحدة 
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  9.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء   انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���س على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 1120 - املنطقة : نخلة جمريا 
- ا�سم املبنى : احلمري - رقم املبنى : -1 - رقم الوحدة : 610 - رقم البلدية : 0-381 - امل�ساحة : 200.57 مرت 

مربع - التقييم 2.590.698.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2013/586   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : براين كالرك  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا - 3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول 
 G10 سان�سيت الطابق الر�سي - �سقة�

املنفذ �سده : بافاريا جلف �ساندوفال ليمتد    عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية جرو�سفينز هاو�س  كومري�سيال 
- ما بني فندق الفريمونت - وفندق كراون بالزا - نف�س بناية بنك نور ال�سالمي - بجانب برج �سعيد 1 ،الطابق 13 - 
ان  التالية  الثالث  الي��ام  9.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/6/20 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  ان��ه يف   -  1308 رق��م  مكتب 
للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى 
وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�س : 641 - املنقطة : الرب�ساء 
D-G03 - امل�ساحة :  جنوب الرابعة - ا�سم املبنى : �ساندوفال جاردين ابارمتنت�س -2 رقم املبنى : -2 رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   492695 مببلغ   - مربع  مرت   65.39

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/50  بيع عقاري مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود 
عنوانه : دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط - مدنية دبي لالنرتنت - �س ب 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �سده : �سلمان احمد خان ا�سرار احمد خان 
عنوانه :  دبي ، نخلة اجلمريا - �سورلين ابارمتنت�س  ، بناية احلمري - ال�سقة 610 ، دبي ، الاإمارات العربية املتحدة 

�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  9.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء   انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���س على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 1120 - املنطقة : نخلة جمريا 
- ا�سم املبنى : احلمري - رقم املبنى : -1 - رقم الوحدة : 610 - رقم البلدية : 0-381 - امل�ساحة : 200.57 مرت 

مربع - التقييم 2.590.698.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2013/586   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : براين كالرك  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا - 3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول 
 G10 سان�سيت الطابق الر�سي - �سقة�

املنفذ �سده : بافاريا جلف �ساندوفال ليمتد    عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية جرو�سفينز هاو�س  كومري�سيال 
- ما بني فندق الفريمونت - وفندق كراون بالزا - نف�س بناية بنك نور ال�سالمي - بجانب برج �سعيد 1 ،الطابق 13 - 
ان  التالية  الثالث  الي��ام  9.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/6/20 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  ان��ه يف   -  1308 رق��م  مكتب 
للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى 
وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�س : 641 - املنقطة : الرب�ساء 
D-G03 - امل�ساحة :  جنوب الرابعة - ا�سم املبنى : �ساندوفال جاردين ابارمتنت�س -2 رقم املبنى : -2 رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   492695 مببلغ   - مربع  مرت   65.39

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�س���م ال�سركة : “ بودروم للتجارة العامة “ )�س.ذ.م.م( رقم الرخ�س��ة     : 698737 
عن�وانها: مكتب رقم )601( ملك حميد بن علي العوي�س – ديرة - ال�سبخة ال�سك�ل 
القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1125503  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
ال�سادر من اجلمعية  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�سركة  لديها بانحالل 
العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/04/27( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ 
املعني يف  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  لديه  وعلى من    )2017/04/27(
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
الثبوتية وذلك يف  والأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه  فاك�س )2223773 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ لكي لولو لتجارة املالب�س اجلاهزة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة   : 764309 عن�وانها : مكتب رقم 204 ملك حممد غلوم علي بدري 
ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل  البطني   - – ديرة 
التجاري : 1242274  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/24( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/24(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ �سركة الب�سارة العاملية “ )ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 556531 عن�وانها : معر�س 7 ملك دائرة العقارات – ديرة - الرقة 
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 67418  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من 
الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2017/05/25( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  لديه  من  وعلى    )2017/05/25( بتاريخ  العدل 
امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  ا�س����م امل�سفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » بودروم للتجارة العامة » )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : 
مكتب رقم )601( ملك حميد بن علي العوي�س – ديرة - ال�سبخة وذلك مبوجب القرار 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/04/27( وامل�سدق لدى ال�سيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/04/27(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات ا�س����م امل�سفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » لكي لولو لتجارة املالب�س اجلاهزة » )�س.ذ.م.م( 
– ديرة - البطني وذلك  وعنوانها  : مكتب رقم 204 ملك حممد غلوم علي بدري 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/24( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/24( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن 
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » �سركة الب�سارة العاملية » )ذ.م.م( 
وعنوانها  : معر�س 7 ملك دائرة العقارات – ديرة - الرقة وذلك مبوجب القرار 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/25( وامل�سدق لدى ال�سيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/25(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1483  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-لطيفة طارق ب�سري خمي�س مبارك  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ يون�س حممد علي اليا�س ال�سحي ب�سفته �ساحب مكتب ال�سحي للمحاماة 
وميثله : يون�س حممد علي حممد اليا�س ال�سحي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم(   98000( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى   2013/2/25 من    %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  2017/6/21  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
ادارة  الدعوى من مكتب  احالة ملف  بانه مت  الأق��ل )علما  اأي��ام على  بثالثة  اجلل�سة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/947  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حممد ح�سني جراغي بيدهند 2-�سركة نورد �ساوة للتجارة العامة - ذ 
م م 3-حممد علي اكرب ر�ستمي �سفا 4-ب�ستون التجارية - �س ذ م م 5-عبا�س ر�سا اإيرواين  
ال��ف��رع الرئي�سي وميثله :  اي���ران -  امل��دع��ي/ بنك ���س��ادرات  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  القا�سم   قد  ابراهيم حممد احمد حممد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   58473858.73( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي 
والفائدة القانونية التفاقية 15% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/5  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 يف  الق�سية  رقم   2017/1701 اإيجارات - ابوظبي 
اىل املدعي عليه : نا�سر �سهيل احمد عبداهلل نورية 

بناء على امر التكليف ال�سادر عن ادارة اخلرباء دائرة الق�ساء رقم 4197 
بتاريخ 2017/6/5   -  ب�ساأن ندب اخلبري ابراهيم �سديق يف الق�سية املذكورة 
اعاله نعلمكم ب�سرورة ح�سوركم املعاينة للعني املوؤجرة حمل النزاع يوم 
ال�سبت 2017/6/17 ال�ساعة 2.00 ظهرا وكذلك ح�سور اجتماع اخلربة يوم 
ال�سبت بتاريخ 2017/6/17 ال�ساعة 4.00 مبكتب اخلبري باخلالدية - الربج 

الذهبي بجوار نور بنك مع اح�سار كافة امل�ستندات التي تخ�س الق�سية 
اخلبري الهند�سي  املنتدب بالق�سية 
م/ ابراهيم �سديق - 0505660309    

اإعــــالن املدعي عليها ن�ســـرا 

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/480   تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �سده/1- اولغا دريف�س  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  قد  ال�سام�سي   عبداهلل  حمدان  حممد  حمدان   : وميثله  دريف�س  اأن���دري 
يف  ال�سادر  احلكم  لتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
رقم  بال�ستئناف  واملعدل  م�سلمني  غري  نفي  اح��وال   2014/126 رق��م  الدعوى 
2016/3 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث بانتهاء �سن ح�سانة الن�ساء بالن�سبة 
وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  التنفيذ  طالب  لوالده  و�سمه  )رودي��ون(  لل�سغري 
من تاريخ ال�ستحقاق مببلغ وقدره )220( درهم  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
 15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/949  جتاري كلي               

م  2-اع��ظ��م اهلل حممد  م  ذ  - �س  الدولية  �سوت  نايت  املدعي عليه / 1-�سركة  اىل 
�سعيد غياثي 3-حممد برويز فدوى  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
اخلليج للتمويل - �س م خ وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ   قد اأقام 
والت�سامم   بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   548.096.46( وقدره  مببلغ 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  
امل��واف��ق  2017/7/12  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  ي��وم الرب��ع��اء   وح��ددت لها جل�سة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1099  جتاري كلي               
�سوبرامانيان  موليكودي  2-م��ان��وج  م  م  ذ  �س  للمقاولت  1-ال��ف��وز   / عليه  املدعي  اىل 
3-راجي�س فايل برامبيل رايف  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ خالد عبداهلل 
حميد الرحمومي املهريي وميثله : ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها  الق�ساء بحل ال�سركة خل�سارتها معظم را�س املال بحيث يتعذر 
امل�سوؤولية  ذات  بال�سركات  الحكام اخلا�سة  ، وملخالفتها  ا�ستثمارا جمديا  الباقي منه 
بت�سفية  للقيام   ، املحكمة  وا�سراف  لرقابه  تعيني م�سفي ق�سائي يخ�سغ   - املحدودة 
ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/7/5    ي��وم الرب��ع��اء   ال�سركة.   وح��ددت لها جل�سة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1077  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة احلقبة اجلديدة للتوريدات الفنية - �س ذ م م  2-�سركة املعدات 
املوثوقة للتوريدات الفنية - �س ذ م م  3-�سانوا�س كوتوماداث  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ   
بالت�سامن والت�سامم   املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
مببلغ وقدره )3.128.498 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة الزام املدعي 
عليهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/12  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/145 عقاري كلي                 
اقبال حاجي حممد نور حممد  جمهول حمل  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
علي  عبداهلل  ب�سار   : الزعيم وميثله  يا�سني  م��روان  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا 
ابراهيم امل�سايبة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبةب�سحة احلجز 
بالر�سوم  عليه  املدعي  وال���زام  عقاري  حتفظي  حجز   2017/4 رق��م  التحفظي 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.8 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   11.00 ال�����س��اع��ة    2017/6/22
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1650  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-احلمد ملقاولت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
العازلة - �س ذ م م وميثله : ابراهيم علي املو�سى  ان املدعي/ �سركة رك��اد للمواد 
بالزام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  احلمادي   قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   10.598.24( وق��دره  مبلغ  للمدعية    ت��وؤدي 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
و�سم ملف النزاع رقم 2017/779 جتاري .   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2017/6/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1445  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-م���روان وان للتجارة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
ال��وادي للتجارة العامة - ذ م م وميثله : را�سد عبداهلل علي هوي�سل  املدعي/ �سفاف 
النعيمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما �سامنني 
مت�سامنني بان ي�سدد مبلغ وقدره )7500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/6/26 امل��واف��ق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من 

مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2017/404  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

عائ�سة   : وميثله  م  م  ذ  ���س   - التجارية  امل�ستقبل  ب��اب  الطاعن/�سركة 
املطعون �سده/1- عبداهلل عبدالرحمن  باعالن   - حممد ح�سن طاهر 
امل�ستقبل - جمهول حمل  باب  �سركة  ب�سفته مدير   - احمد احلمريي 
امل���ذك���ورة اعاله  ال��ط��ع��ن  اق���ام عليكم  ال��ط��اع��ن  ب���ان  الق���ام���ة  - نعلنكم 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة 

الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/175   بيع عقار مرهون    

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

املنفذ �سده : فرانك برينرد مار�سيل دايل�س  - عنوانه :  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - برج ا�سبكت 
تاور - مكتب رقم )101( الطابق الول - ار�س رقم 412 

ان اقت�سى احلال  التالية  9.00 �سباحا ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء   انه يف يوم 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء  من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
ا�سم املبنى : ا�سبكت  املمتلكات  : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���س : -11 - رقم املبنى : -1 - 
ب��� )2.263.002.00( درهم - مالحظة  املقدرة   ، 210.24 مرت مربع  امل�ساحة   ،  101  : العقار  تاور - رقم 

: يدفع املبلغ فورا 

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/155   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف : 

  0508650437  : هاتف   04/2946945
املنفذ �سده : نازانني ا�سد اهلل ارجمندي نيجاد - �سعيد فريوز راجنبار   عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة املمزر - �سارع 

الحتاد - برج املمزر - الطابق اخلام�س - �سقة رقم 503 - متحرك : 0503446036 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء ويف   9.00 ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س مبنية - رقم الر�س : 6559 - املنطقة : الثنية الرابعة - 

رقم البلدية : 5305 - 394 - التقييم )1.750.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن بيع  عقار بالن�سر )املنفذ �سده(      
فى الدعوى رقم  2017/2   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات ، �سارع املنامه - بناية ابوظبي التجاري رقم 1 ، الطابق الثاين  

املنفذ �سده : كلبانا راما منورثي ايري واآخرون 
عنوانه :  دبي - �سربجن 5 - �سارع رقم 7 - فيال رقم 11 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   9.00 ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 881 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : 
اميارت�س جاردنز 2 - ملبريي -1 رقم العقار : 210 -رقم الطابق : -2 - امل�ساحة : 45.04  مرت مربع - املقدرة 

ب�� )436.325( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3128  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بز لينك للت�سويق جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  /�سالح ادامو عليو  قد 
والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6933( وقدرها  عمالية 
لها  ال�سكوى:MB171521376AE/2017  وحددت  رقم  وامل�ساريف 
 ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3467  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�س�سة حممد العقادي للنقل العام جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بانويل   /�ساجيفان  املدعي  ان  مبا 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )46.422 درهم( م�ستحقاته 
والزامها  دره��م(   1000( عينا  يقابلها  ما  او  موطنه  اىل  ال�سفر  وتذكرة  العمالية 
بالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى العمالية:MB170831055AE  وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/9 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3777  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  احلرا�سة  خل��دم��ات  البحر  1-ن�سور   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد غل حليم خالد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   9696( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE170758144MB  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2358  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سم�س امل�سايف للخدمات الفنية والتنظيف �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سابر ح�سني رنا ف�سل حممد  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8270 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  AE170004020MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   800(
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/6/20 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان 

الدعوى قد جددت من ال�سطب .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3794  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-زه���رة احل��ي��اة خل��دم��ات احلرا�سة  اىل 
اأق����ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�ستيفني ���س��وك��ووج��ي��ك��وو اوب��ي��دي��ج��ب��و  ق��د 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )9359 دره���م( 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وال��ر���س��وم  دره����م(  وق����دره )1800  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE171988259MB:رقم
2017/6/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2889  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  التنظيف  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د م��ك��ي خل��دم��ات  اىل 
القامة مبا ان املدعي /نزير امري بخ�س احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   5826( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB169035878AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/6/18 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2484  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  اىل املدعي عليه / 1-كون�سوليدايتد انترينا�سيوال للمقاولت 
حمل القامة مبا ان املدعي /ك�سمري �سينغ �سارموخ �سينغ  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18167 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171187176AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/6/20 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/914  عمايل  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  البناء  م��واد  لتجارة  الفني  عليه/1-الت�سييد  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/5/11 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/قطب الدين جالت خان بحكمت بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )15935 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1416  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  الب�سائع  وتفريغ  حتميل  خ��دم��ات  ب��ريل  ع��ل��ي��ه/1-دي��زرت  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/5/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اف�سل �ساحب علي مول بالزام 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )6.150 دره��م( وتذكرة عودة ملوطنه عينا  املدعي عليها بان 
والزمتها  اخر  �ساحب عمل  لدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  مقابلها  او 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/3236  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�سرو�س خان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/5/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ل�سالح/برويز علي حممد ح�سني  اعاله  املذكورة 
بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا  العودة  وتذكرة  دره��م(   6293( مبلغ  للمدعي 
�ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي منها ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/8921  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للخدمات  انرتنا�سيونال  عليه/1-هيما�سكو  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/25  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ديلور ح�سني علي اكرب بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )4.755 درهم( وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عني او نقدا 
ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/209  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-تداول مي �س.ذ.م.م 2- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجاريه �س.ذ.م.م - فرع 3- 
اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/اليك�سندرا ت�سيندي�سا 
وميثله:علي ح�سني عداي ال�سمري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/23  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اليك�سندرا ت�سيندي�سا بالزام املدعي عليهم )1-تداول مي �س.ذ.م.م 
لال�ستثمار.ذ.م.م(  ميدي�ست  اك�سنتيال   -3 فرع   - .ذ.م.م  التجاريه  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال   -2
بان يوؤدوا للمدعية بالت�سامن فيما بينهم مبلغ )104163.489( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم 
الماراتي ب�سعر ال�سرف وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9% �سنوية من تاريخ املطالبة الق�سائية 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�ساريف.  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/1/4 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/570  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �ساركارا فيجايان اجايان  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / فريد حممد عبداهلل حممد احلمادي وميثله:عبداللطيف 
حممد ابوبكر احمد احلمادي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2016/492 مدين كلي     
 10.00 ال�ساعة   2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1687  ا�ستئناف جتاري    

ب�سفته   - ه��رم��ودي  عبدالرحمن  علي  حممد   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بوجميد   م�ساريع  ملوؤ�س�سة  مالك 
/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد 
بالدعوى رقم 2016/1726 جتاري جزئي  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 
ب��ت��اري��خ:2016/11/13 وح��ددت لها جل�سه ي��وم الح��د  امل��واف��ق 2017/7/2 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي

املخول  املدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - اف�سل رحيم  اف�سل  1-ن�سرت   / املدعي عليه  اىل 
بالتوقيع ل�سركه بريتاين بوول �س.ذ.م.م 2- �سركة بريتاين بوول �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سريف ميتالز انرتنا�سيونال م.د.م.���س وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره 
)120000( الف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق 
2017/6/27   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1512  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديجيتال ديونز ���س.ذ.م.م 2- زينه احمد زوجة ح�سني حممد علي ح�سن 
3- احالم ح�سني حممد علي ح�سن 4- افراح ح�سني حممد علي ح�سن 5- احمد حممد عبداهلل 
علي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:خالد كلندر 
عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سم ملف النزاع رقم:2015/272 نزاع تعني 
خربه جتاري مطالبة للزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )204227.34( 
نزاع  رق���م:2015/727  بالنزاع  بتقريره  ال�سيد اخلبري  اليها  تو�سل  التي  النتيجه  وذلك ح�سب 
تعيني خربه جتاري والزام بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3031  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م�����الزم ح�����س��ني ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة �������س.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د ر�����س����وان حم��م��د ه���اج���ي  ق���د اأق����ام 
 13350( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
ال�سكوى:MB170392734AE  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3820  عمايل جزئي
الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  مواد  لنقل  م�ستقبل  1-مدينة   / عليه  املدعي  اىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد في�سل حممد ريا�س 
كاليار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
)35.884.6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:MB171141101AE  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/7/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3769  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ق�سر ال�سرق ملواد البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /كري�ستوفر مر دورينجو قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   37832( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1400( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    AE172214065MB:رقم
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/11 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3068  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-بروفي�سنال واي للخدمات  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  القامة مبا ان املدعي /ابوبكر عزيز بهويا  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18860 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB170785893AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3209  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طريق احلياة لنظمة ال�سالمة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ن��واز خ��ان قد  دار ح��ان حق  املدعي /نيك  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   19491( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170857662AE  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3015  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ان اي ايه جي للحماية من احلريق ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��وت��اي��ان م��اي��اف��ان ق��د 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   13620( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170375966AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/7/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2683  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كاراتزا�س فور�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /يوليفا ايانوفا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )95400 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )3000 دره��م( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167187347AE  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/7/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3504  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  والتنظيف  لل�سيانة  اي�ست  ميديل  �سي  ام  اي  1-ام   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /را�سد عبا�س متوميني قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )2141 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)1500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170704318ae  وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

اأ�سعار حديد الت�سليح تقفز يف م�سر 
بعد فر�ص ر�سوم على الواردات 

•• القاهرة-رويرتز:

الأ�سبوع  فر�ست احلكومة  بعدما  قفزة  الت�سليح يف م�سر  اأ�سعار حديد  �سهدت 
الزيني  اأحمد  وق��ال  واردات��ه من ثالث دول.  اإغ��راق موؤقتة على  ر�سوم  املا�سي 
رئي�س �سعبة مواد البناء يف غرفة القاهرة باحتاد الغرف التجارية لرويرتز “ل 
يوجد �سبب منطقي ملا يحدث. كان ل بد على احلكومة اأن تلزم ال�سركات بتثبيت 
الأ�سعار قبل اتخاذ قرار ر�سوم الإغ��راق«. وبلغت ر�سوم الإغ��راق على الواردات 
الرتكي  للحديد  باملئة  و19  ع�سرة  وبني  ال�سيني  الت�سليح  حلديد  باملئة   17
و15 اإىل 27 باملئة لالأوكراين. واأ�ساف الزيني “لي�س هناك اأي مربر لو�سول 
طن حديد الت�سليح اإىل ما بني 10500 و10600 جنيه مقابل ت�سعة اآلف 
الت�سليح  حديد  ط��ن  اأ�سعار  اإن  التجار  م��ن  ع��دد  وق��ال  امل��ا���س��ي«.  ال�سهر  جنيه 
للم�ستهلك تدور بني 10200 و10250 جنيه داخل القاهرة وبني 10400 
حديد  ���س��رك��ات  اإح����دى  يف  م�����س��وؤول  وق���ال  خ��ارج��ه��ا.  للطن  جنيه  و10500 
الت�سليح لرويرتز م�سرتطا عدم ن�سر ا�سمه “كنا نبيع باأ�سعار اأقل من التكلفة 
قبل قرار فر�س ر�سوم الإغراق لأن احلديد امل�ستورد كان يباع يف م�سر باأ�سعار 
املن�ساأ املورد لنا للتخل�س من زيادة املخزون«. واإنتاج م�سر  اأ�سعار بلد  اأقل من 
واأ�ساف  �سنويا.  �سبعة ماليني طن  اإىل  �ستة ماليني  الت�سليح نحو  من حديد 
امل�سوؤول “جميع مدخالت �سناعة احلديد يتم ا�ستريادها من اخلارج وبالتايل 
اأي  مبقدور  يكن  مل  العملة.  تعومي  بعد  باملئة   100 نحو  علينا  زادت  التكلفة 
الدولر«.  الأ�سعار وكان لبد من ت�سعري يتما�سى مع �سعر  البيع بنف�س  �سركة 
وتخلت م�سر يف الثالث من نوفمرب ت�سرين الثاين عن ربط �سعر �سرف اجلنيه 
بالدولر الأمريكي يف خطوة اأدت اإىل هبوط العملة نحو الن�سف تقريبا. وقال 
“اإذا  اأ�سعار احلديد خالل الفرتة املقبلة  اإنه ل ي�ستبعد موا�سلة زيادة  الزيني 
فروق  التجار...  ومراقبة  الأ�سعار  بتثبيت  ال�سركات  ب��اإل��زام  احلكومة  تقم  مل 
البيع للعميل و�سلت  ال�سركات وبني �سعر  امل�سنع يف  اأر�س  الأ�سعار بني ت�سليم 
ال�سوي�س  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  ال�سو  الطن«. لكن رفيق  500 جنيه يف  اإىل 
لل�سلب ووكيل غرفة ال�سناعات املعدنية باحتاد ال�سناعات قال لرويرتز م�سانع 
احلديد مل ترفع اأ�سعارها بعد قرار فر�س ر�سوم اإغراق على احلديد امل�ستورد. 
بيع طن  �سعر  ال��ق��رار.  اأ�سبوعني قبل  م��ن  الأ���س��ع��ار كانت  الأخ���رية يف  ال��زي��ادة 
احلديد يف ال�سوي�س لل�سلب ت�سليم اأر�س امل�سنع يبلغ 9870 جنيه. ويبلغ �سعر 
ال�سرق  الت�سليح يف  اأكرب منتج حلديد  الت�سليح يف �سركة حديد عز  بيع حديد 
9900 جنيه �سامال ال�سريبة. وتنتهي مدة �سريان  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال 

ر�سوم الإغراق التي فر�ستها م�سر يف �سبتمرب اأيلول املقبل.

 جتار يحتفظون بالنفط يف خمازن اآ�سيوية 

لبيعه لحقا مبا يقو�ص تخفي�سات اأوبك 
•• �سنغافورة -رويرتز: 

قد يكون من �ساأن انخفا�س اأ�سعار النفط بن�سبة ع�سرة باملئة منذ اأواخر مايو اأيار 
ت�سجيع التجار على الحتفاظ باخلام يف خمازن لبيعة م�ستقبال عندما ترتفع 
الذي  الإن��ت��اج  اأث��ر خف�س  تقوي�س  ذل��ك  �ساأن  وم��ن  الآج��ل��ة.  العقود  الأ�سعار يف 
تقوده منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(، والذي يهدف اإىل دفع التجار 
املحتفظني بالنفط يف خمازن اإىل البيع لتقلي�س تخمة املخزونات التي هبطت 
بالأ�سعار العاملية. وجرى تداول العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي مزيج برنت 
للت�سليم خالل �ستة اأ�سهر هذا الأ�سبوع بارتفاع بلغ نحو 1.50 دولر للربميل 
مقارنة مع الأ�سعار احلالية، وهو هيكل لل�سوق يجعل تخزين النفط اأعلى ربحية 
من بيعه لال�ستخدام املبا�سر. وت�سري بيانات مالحية اإيل اأن 15 ناقلة عمالقة 
اآ�سيا حمملة بوقود  على الأقل تر�سو يف م�سيقي ملقا و�سنغافورة جنوب �سرق 
غري مباع. ويف الوقت الذي يقل فيه ذلك عن امل�ستوى امل�سجل يف الأ�سهر ال�سابقة، 
يقول جتار اإن الكميات املخزنة من املمكن اأن ترتفع ب�سهولة. وقال تاجر يربم 
اتفاقات املخازن العائمة، بعد اأن طلب عدم ن�سر ا�سمه لأنه غري خمول باحلديث 
اإذا ا�ستمر الو�سع الذي يكون فيه تخزين النفط اأكرث  اإىل و�سائل الإعالم، اإنه 
يف  ت�ستخدم  التي  الناقالت  عدد  يرتفع  اأن  جدا  املحتمل  فمن  بيعه  من  ربحية 

التخزين اإىل م�ستويات جرى ت�سجيلها يف وقت �سابق من هذا العام.
*اإمدادات مرتفعة

املنطقة.  يف  املعرو�س  تخمة  يعزز  مما  مرتفعة  اآ�سيا  اإىل  النفط  �سحنات  تظل 
اإىل  اخل��ام  من  يوميا  برميل  مليون   21.5 و�سول  اإىل  جتارية  بيانات  وت�سري 
اآ�سيا على منت ناقالت يف مايو اآيار. وبينما يقل ذلك عن م�ستوى الذروة الذي 
جرى ت�سجيله يف فرباير �سباط، فاإنه مياثل م�ستويات جرى ت�سجيلها يف اأواخر 

2016 قبل اأن يتم الإعالن عن تخفي�سات الإنتاج.
وجتنبت اأوبك حتى الآن تنفيذ تخفي�سات كبرية يف الإمدادات اإىل اأكرب عمالئها، 
ومعظمهم يف اآ�سيا. يف املقابل يزيد منتجون اآخرون، خا�سة من الوليات املتحدة، 
ال�سادرات مما يعزز التخمة. وتقول ال�سعودية، الع�سو البارز يف اأوبك، يف الوقت 
احلايل اإنها �ستخف�س خم�س�سات النفط اخلام ل�سهر يوليو متوز اإىل اآ�سيا بواقع 
اإىل  تقول  الآ�سيوية  التكرير  �سركات  الكثري من  لكن  يوميا  برميل  األف   300
يف  املخزون  م�ستويات  اإن  حمللون  ويقول  خم�س�ساتها.  كامل  تتلقي  اإنها  الآن 
امل�ستقبل �ستكون مهمة يف حتديد مدى متانة �سوق النفط. وقال جريج ماكينا 
كبري حمللي الأ�سواق لدى اأك�سي تريدر للو�ساطة يف العقود الآجلة “اإنها الدليل 
الإح�سائي الوحيد الذي ت�ستطيع ال�سوق احل�سول عليه كي توؤكد اأو تنفي اإدعاء 

اأوبك باأن ال�سوق تتجه �سوب التوازن«.

 برملاين: م�سر ت�ستهدف 7 مليارات جنيه 
من زيادة ر�سوم يف 2018-2017 

•• القاهرة-رويرتز: 

قال يا�سر عمر رئي�س جلنة اخلطة واملوازنة يف جمل�س النواب امل�سري ام�س 
مليون   385.7( جنيه  م��ل��ي��ارات  �سبعة  حت�سيل  تتوقع  م�سر  اإن  ال��ث��الث��اء 
دولر( من زيادة اأ�سعار بع�س اخلدمات خالل ال�سنة املالية 2018-2017. 
على  تعديالت  املا�سية  الليلة  واملوازنة  اأق��رت جلنة اخلطة  بعدما  ذلك  ياأتي 
قانون ر�سم تنمية املوارد املالية للدولة. تتطلب التعديالت اجلديدة موافقة 
اجلل�سة العامة يف جمل�س النواب ثم اإقرارها من رئي�س اجلمهورية ون�سرها يف 
اجلريدة الر�سمية لبدء العمل بها. واأ�ساف عمر يف ات�سال هاتفي مع رويرتز 
ال�سيارات  تراخي�س  منها  خدمة   27 اأ�سعار  تعديل  على  وافقت  اللجنة  اأن 
وجوازات ال�سفر وتراخي�س ال�سالح وخدمات املحمول واإقامة الأجانب. وقالت 
كانت مقرتحة من احلكومة  التي  الر�سوم  ع��ددا من  األغت وخف�ست  اللجنة 
فر�س  �سيتم  ج��ن��ي��ه...  م��ل��ي��ارات  �سبعة  اإىل  ثمانية  م��ن  احل�سيلة  وخف�ست 
ر�سم 50 جنيها عند �سراء خط حممول جديد وع�سرة جنيهات على فواتري 
املحمول ال�سهرية. تنفذ احلكومة امل�سرية برنامج اإ�سالح اقت�سادي منذ العام 
وخف�س  ال�سرف  �سعر  وحترير  امل�سافة  القيمة  �سريبة  فر�س  �سمل  املا�سي 
الدعم املوجه للكهرباء واملواد البرتولية �سعيا لإنعا�س القت�ساد واإعادته اإىل 

م�سار النمو وخف�س واردات ال�سلع غري الأ�سا�سية.

دبي بني اأف�سل 10 وجهات عاملية لتنظيم الجتماعات 

وال���ت���ج���اري: ي��وؤك��د م��وق��ع دب���ي املتقدم 
�سمن الت�سنيف العاملي، على اأن املدينة 
مل تعد من رواد املنطقة يف هذا القطاع 
فح�سب، بل اأ�سبحت وجهة رئي�سية على 

ال�ساحة العاملية اأي�ساً. 
امل���زي���د م���ن اجلهود  ب����ذل  و���س��ن��وا���س��ل 
ل��ت��ع��زي��ز م���ا ن��ق��دم��ه م���ن ع���وام���ل جذب 
مركزاً  دب��ي  مدينة  جعل  نحو  وال�سعي 

عاملياً للمعرفة.
لالجتماعات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  وي�سمل 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  تنظمها  التي  تلك 
ال��ت��ي تنظمها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دول��ي��ة، 

اأك��رث من  ال��دخ��ول يف مناف�سة م��ع  بعد 
1،100 وجهة اأخرى. 

لقد بذلنا الكثري من اجلهد لتحقيق هذا 
�سركائنا  كافة  بدعم قوي من  الإجن��از، 
واخلا�س،  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  ك��ل  يف 
مبا يف ذلك مركز دبي التجاري العاملي، 
وموؤ�س�سات ال�سيافة، وطريان الإمارات، 
وف�����الي دب�����ي، وغ����ريه����م. ون���ه���دف اإىل 
اخلدمات  وج��ودة  قيمة  تعزيز  موا�سلة 
دبي  تقدم  يف  ي�سهم  مب��ا  نعر�سها  التي 

على املوؤ�سر يف ال�سنوات املقبلة.
احت��اد اجلمعيات  تقارير  اأح���دث  وي��اأت��ي 

•• دبي-الفجر: 

ج����اءت م��دي��ن��ة دب���ي ���س��م��ن اأف�����س��ل 10 
الجتماعات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع��امل��ي��ة  وج���ه���ات 
واملوؤمترات الدولية خالل العام 2016 
الفعاليات  اإح�����س��ائ��ي��ات  ل��ت��ق��ري��ر  وف���ق���اً 
الذي �سدر موؤخراً عن احتاد اجلمعيات 
 1،157 ال��ت��ق��ري��ر  ال���دول���ي���ة. و���س��ن��ف 
مدينة على م�ستوى العامل، ا�ستناداً اإىل 
بها  التي عقدت  املوؤمترات  اإجمايل عدد 

على مدار العام. 
وكانت دبي قد جاءت يف املرتبة الرابعة 
ع�سر �سمن التقرير ذاته للعام 2015، 
لتاأتي   2016 ال��ع��ام  خ���الل  وت��ق��دم��ت 
يف امل���رت���ب���ة ال���ع���ا����س���رة، ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
الج��ت��م��اع��ات وامل����وؤمت����رات امل��ق��ام��ة بها 
مقارنة   24% ب��زي��ادة  اجتماعاً   180

بالعام 2015. 
ال��وح��ي��دة يف منطقة  املدينة  دب��ي  وت��ع��د 
تظهر  التي  واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق 
الت�سنيف  يف  الأوىل   25 ال���  امل��راك��ز  يف 
مكانتها  ع���ل���ى  ي�����وؤك�����د  مم�����ا  ال����ع����امل����ي، 
يف  باملنطقة  الأوىل  الوجهة  باعتبارها 

ا�ست�سافة الفعاليات الدولية.
التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م،  ع�����س��ام  وق���ال 
ال�سياحي  ل��ل��ت�����س��وي��ق  دب�����ي  مل���وؤ����س�������س���ة 

املوؤ�س�سات الوطنية ذات الطابع الدويل. 
وتوؤكد النتائج التي حتققها املدينة على 
ل�ست�سافة  رئي�سية  ك��وج��ه��ة  مكانتها 
كافة اأنواع الفعاليات اخلا�سة بالأعمال، 
الكبرية  ال��ن��م��و  م���ع���دلت  ت��ع��ك�����س  ك��م��ا 
اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل  �سهدتها  التي 
2012، ج���اءت دبي  ع��ام  امل��ا���س��ي��ة. ويف 
يف املرتبة ال� 26 على القائمة، باإجمايل 
مل��وؤ���س�����س��ات دول��ي��ة جرى  76 اج��ت��م��اع��اً 
احلني  ذل��ك  ومنذ  املدينة.  يف  تنظيمها 
ت��ط��ورت ع��رو���س ق��ط��اع الأع���م���ال لدى 
ذات  التحتية  البنية  �ساهمت  دبي، حيث 
بالإ�سافة  ل��ل��م��دي��ن��ة،  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ت��وى 
اإىل عملية النفتاح والربط ب�سائر دول 
الأعمال،  ن��ت��ائ��ج  م�����س��اع��ف��ة  يف  ال���ع���امل، 
عدد  يف   %138 بن�سبة  من����واً  م�سجلة 
التي  الدولية  وامل��وؤمت��رات  الجتماعات 

ا�ست�سافتها منذ عام 2012.
اإدارة  ���س��ت��ني ج��اك��وب�����س��ن، م��دي��ر  وق����ال 
قطاع  “�سهد  ل��الأع��م��ال:  دب��ي  فعاليات 
تنظيم فعاليات الأعمال يف دبي معدلت 
املن�سرم،  العقد  م���دار  على  ك��ب��رية  من��و 
املدينة  ب�����اأن  ل��ل��غ��اي��ة  ف���خ���ورون  ون���ح���ن 
 10 اأف�سل  من  واح��دة  تعترب  اأ�سبحت 
واملوؤمترات  الجتماعات  لإقامة  وجهات 
وفقاً لتقارير احتاد اجلمعيات الدولية، 

اإع��الن دب��ي م��وؤخ��راً عن  الدولية، قبيل 
فعالية موؤمتر جمعية دبي الذي �سيعقد 
 2017 دي�����س��م��رب   12 و   11 ي���وم���ي 
يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي. ويعد 
املوؤمتر الأول من نوعه يف املنطقة الذي 
ي�سلط ال�سوء على دور اجلمعيات الكبري 
يف التنمية الجتماعية، والقت�سادية يف 
النتقالية  روؤيتها  وحتقيق  دب��ي،  اإم���ارة 

نحو اقت�ساد قائم على املعرفة. 
عنوان  يحمل  الذي  املوؤمتر  وي�ست�سيف 
تنفيذيني  م�������دراء  جمتمع”  “بناء 
ودول����ي����ة وممثلي  اق��ل��ي��م��ي��ة  جل��م��ع��ي��ات 
تدري�س  هيئات  واأع�ساء  دوائ��ر حكومية 
مهنيني  من  وغريهم  وط��الب  جامعية 

معنيني ب�سوؤون تطوير اجلمعيات.
وبالإ�سافة اإىل موؤمتر جمعية دبي الذي 
العام، من  يعقد يف وقت لحق من هذا 
فعاليات  اأي�سا  دبي  ت�ست�سيف  اأن  املقرر 
ع�����دد م����ن اأب�������رز م�����وؤمت�����رات الأع����م����ال 
الجتماع  ذل������ك:  يف  مب����ا  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
الدولية،  الأع��م��ال  لأك��ادمي��ي��ة  ال�سنوي 
واملوؤمتر ال�سنوي والحتاد العاملي لنقل 
ال�سلع والأمتعة بني الدول ورابطة اآ�سيا 
الروماتيزم،  مل��ر���س��ى  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط 
ال�����دويل لنق�س  ال��ك��ون��غ��ر���س  وم���وؤمت���ر 

املناعة باملراحل املبّكرة.

هيئة كهرباء و مياه اأبوظبي تعقد اأوىل امللتقيات احلكومية لرت�سيد ا�ستهالك املياه والكهرباء 

ال��ه��ي��ئ��ة لتنفيذ  ال��ور���س��ة ���س��م��ن ج��ه��ود 
يتعلق  فيما  الر�سيدة  قاداتنا  توجيهات 
بالعمل  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ال���زام 
ك��اف��ة اخل���ط���وات الالزمة  ات���خ���اذ  ع��ل��ى 
لتحقيق ال�ستهالك الفعال ملوردي املياه 

والكهرباء. 

ب�سكل  ال���ور����س���ة  خ����الل  ال���رتك���ي���ز  ومت 
اأ���س��ا���س��ي ع��ل��ى م���ب���ادرة )ك��ف��اءت��ي( التي 
تهدف اىل توفري اأكرث من 445000 
ا�ستهالك  م��ن  �سنة   / �ساعة  م��ي��ج��اوات 
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  مباين 
اإنتاج حمطة  اأو ما ُيعادل  من الكهرباء، 

الطاقة، ويتم  لتوليد  متو�سطة احلجم 
ال�ستعانة  رئي�س من خالل  ب�سكل  ذلك 
بخدمات �سركات الطاقة واملعروفة عامليا 
با�سم الإي�سكو  )Esco(على كل اأنظمة 
ون�سبة  املبنى  يف  امل�ستخدمة  الكهرباء 
واأ�ساف  ا���س��ت��خ��دام��ه.  وكيفية  اإ���س��غ��ال��ه 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
اخلمي�س،  ي��وم  يف  �سركاتها  وجمموعة 
املوافق 25 مايو 2017،  اأوىل امللتقيات 
تنفيذ  يف  العمل  �سري  ملتابعة  احلكومية 
تعميم اللجنة التنفيذية املوقرة، التابعة 
للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، رقم 
تر�سيد  دليل  تطبيق  ب�ساأن   2017/3
مقار  يف  وامل�������اء  ال���ك���ه���رب���اء  ا����س���ت���ه���الك 

ومرافق اجلهات احلكومية يف الإمارة. 
املوؤ�س�سات  ب����اإل����زام  ال��ت��ع��م��ي��م  وي���وج���ه 
احل��ك��وم��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اأبوظبي  ال���ت���وزي���ع،  ���س��رك��ت��ي  م����ب����ادرات 
الهادفة  ل���ل���ت���وزي���ع،  وال���ع���ني  ل��ل��ت��وزي��ع 
خلف�س ا�ستهالك الكهرباء واملياه ورفع 
ك��ف��اءة الأن��ظ��م��ة امل�����س��ان��دة ح��ي��ث يعترب 
م�ستهلكي  اك��رب  م��ن  احلكومي  القطاع 
هذين املوردين الهامني وقد بلغت ن�سبة 
 30% نحو   2016 ع��ام  يف  ا�ستهالكه 
الكهرباء  م���ن  الإم������ارة  ا���س��ت��ه��الك  م���ن 

و%25 من ا�ستهالك املياه. 
���س��ي��ف �سالح  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
ه���ي���ئ���ة مياه  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ي���ع���ري 
هذه  ج��اءت  بالإنابة:  اأبوظبي  وكهرباء 

ال�����س��ي��ع��ريي: ه���ذه امل���ب���ادرة ت��ع��ت��رب من 
اإدارة  برنامج  املت�سمنة يف  املبادرات  اأهم 
خالل  اأطلقناه  ال��ذي  »تر�سيد«  الطلب 
هذا العام وهو ياأتي �سمن ا�سرتاتيجية 
الإمارة الهادفة خلف�س ا�ستهالك الفرد 
من املياه والكهرباء بن�سبة %20 بحلول 
تر�سيد  برنامج  ويت�سمن   .2030 عام 
ال��ه��ادف��ة مل�ساعدة  امل���ب���ادرات  م��ن  ع����دداً 
املتعاملني على خف�س ا�ستهالكهم مثل 
ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات ال��ف��ن��ي��ة يف جمال 
والكهرباء  للمياه  ال��ف��ع��ال  ال���س��ت��ه��الك 
للموؤ�س�سات ال�سناعية والك�سف والإنذار 
املبكر عن حالت ت�سرب املياه يف املباين 
خلف�س  »م�سجدي«  وم��ب��ادرة  ال�سكينة 
ا�ستهالك املياه يف امل�ساجد واإ�سدار دليل 
القطاع  يف  للكهرباء  الأمثل  ال�ستخدام 
اأنظمة  ل���س��ت��ب��دال  واأخ�����رى  احل��ك��وم��ي 
املوؤ�س�سات  يف  الإن����ارة  واأن��ظ��م��ة  التربيد 
مر�سدة  ب��اأخ��رى  والتجارية  احلكومية 

لال�ستهالك. 
وتفاعاًل  ح�سوراً  الور�سة  �سهدت  وق��د   
مم��ي��زاً م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية 
ور�س  من  املزيد  عقد  على  التفاق  ومت 
ملتابعة  �سنوية  ب�����س��ورة  املماثلة  العمل 

�سري العمل. 

ت�شمل مزايا ح�شرية للعمالء وتعاونًا لتعزيز دخول الأع�شاء ل�شوق التجارة الإلكرتونية

غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع �سوق.كوم 
% من اإجمايل جتارة التجزئة يف دبي خالل �شنوات  بوعميم: نتوقع ا�شتحواذ التجارة الإلكرتونية على 10 

•• دبي-الفجر:

دبي موؤخراً  وقعت غرفة جت��ارة و�سناعة 
م����ع موقع  م�������س���رتك���ة  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ����س���وق.ك���وم 
بالتجارة  ي��خ��ت�����س  ف��ي��م��ا  ال��ط��رف��ني  ب���ني 
ا�ستفادة  وتعزيز  الدولة،  يف  الإلكرتونية 
اع�������س���اء ال���غ���رف���ة م����ن �����س����وق ال���ت���ج���ارة 

الإلكرتونية يف املنطقة.
ومب���وج���ب ن�����س��و���س الت���ف���اق���ي���ة، ميكن 
لأع���������س����اء غ���رف���ة دب�����ي ال����س���ت���ف���ادة من 
امليزات احل�سرية خلدمات  جمموعة من 
املجانية  الإتاحة  ت�سمل  والتي  �سوق.كوم، 
برنامج  خ��دم��ات  اإىل  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  مل���دة 
ت�سحن من قبل �سوق، ف�ساًل عن جل�سات 

ال�سحن.  جم��ال  يف  متخ�س�سة  تدريبية 
ك���م���ا ت��ت�����س��م��ن ب���ع�������س ه������ذه اخل����دم����ات 
احل�������س���ول ع���ل���ى الأول�����وي�����ة يف جم����الت 
اإىل  والو�سول  العمالء  وخدمات  البحث 

العرو�س الرتويجية. 
�سوق.كوم  املذكرة على ح�سول  كما تن�س 
على عالمة الع�سو املوثوق املمنوحة من 
ق��ب��ل غ��رف��ة دب���ي �سمن ع���دد م��ن برامج 
ع��ل��ى من�سة  امل���ت���وف���رة ح��ال��ي��اً  ال��ب��ائ��ع��ني 
املوجهة  لالأعمال  واملخ�س�سة  �سوق.كوم 
�سوق.كوم  ت���ع���اون  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ع��م��الء، 
ال��ن��دوات والربامج  مع غرفة دب��ي خ��الل 

التدريبية امل�ستقبلية.
حمد  �سعادة  التفاقية  توقيع  يف  و���س��ارك 

بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
الرئي�س  م�سحور،  رون��ال��دو  وال�سيد  دب��ي، 
�سوق. ملوقع  املوؤ�س�س  وال�سريك  التنفيذي 
واملدراء  امل�سوؤولني  بح�سور  وذل��ك  ك��وم، 
التنفيذيني يف كل من غرفة دبي و�سوق.

كوم.
التفاهم  م��ذك��رة  ان  اإىل  بوعميم  ول��ف��ت 
توؤ�س�س لتعاون طويل الأمد بني اجلانبني، 
حيث يهم الغرفة تعزيز تناف�سية اأع�سائها 
التجارة  جم����ال  يف  الأع����م����ال  وجم��ت��م��ع 
الإلكرتونية التي تعترب م�ستقبل التجارة 
اأوج��ه املتغريات العاملية يف  العاملية، واأح��د 

عامل التجارة.
واأ����س���اف م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي قائاًل: 
الإلكرتونية  التجارة  ت�ستحوذ  اأن  نتوقع 

التجزئة  قطاع  اإجمايل  من   10% على 
يف الإمارة خالل ال�سنوات القليلة القادمة 
ارت���ف���اع���اً م���ن ن�����س��ب��ت��ه��ا احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ل 
تتجاوز %5، مما يربز احلاجة ل�سرورة 
القطاع  ب��ه��ذا  ل��الرت��ق��اء  اجل��ه��ود  ت�سافر 
م���ن ح��ول��ن��ا يتطور،  ف��ال��ع��امل  احل���ي���وي، 
وينبغي مواكبة هذه التطورات مببادرات 
م����ع لعبني  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  و�����س����راك����ات 
اأ���س��ا���س��ني يف ال�����س��وق، ت��وف��ر خ��دم��ات ذات 

قيمة م�سافة ملجتمع الأعمال.
�سوق  مع  ال�سراكة  ان  اإىل  بوعميم  ولفت 
ل�سراكات  ناجحاً  ت�سكل منوذجاً  دوت كوم 
خالل  م��ن  الغرفة  تتيح  حيث  امل�ستقبل، 
هذه ال�سراكة نافذة جديدة لتوفري مزايا 
اإ�سافية لعمالئها واأع�سائها ت�ساعدهم يف 
التو�سع يف التجارة الإلكرتونية، والتحول 

نحو اآفاق جديدة ومبتكرة لتجارتهم. 
واأو����س���ح م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي اإن �سوق 
ي�ساعد  اإيجابي  عامل  واإمكاناتها  الإم��ارة 
فالبنية  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  من��و  يف 
لتو�سع  حم��ف��زة  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  التحتية 
التجارة الإلكرتونية وخ�سو�ساً اخلدمات 
ت�سمل  وال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  ذات  اللوج�ستية 
والتخزين  وال���ط���رق  الت�������س���الت  ���س��ب��ك��ة 
وال�سحن وغريها، موؤكداً اإن دبي مر�سحة 
تقود م�سرية  لأن  لإمكاناتها  نظراً  وبقوة 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة يف 

املنطقة.
م�سحور:  رون��ال��دو  ال�سيد  ق��ال  وب����دوره، 
ن��رك��ز يف ���س��وق.ك��وم ع��ل��ى ت��ق��دمي جتربة 

وت�سهم  لعمالئنا.  وب�سيطة  �سل�سة  ت�سوق 
مبادرتنا الرائدة ت�سحن من قبل �سوق يف 
متكني اجلهات البائعة من جتاوز اأي عائق 
يواجههم يف التجارة اللكرتونية، متيحًة 
املتينة  التحتية  بينتنا  ال�ستفادة من  لهم 
تنمية  يف  مل�ساعدتهم  املتطورة  وتقنياتنا 
الإنرتنت.  �سبكة  على  اأعمالهم  وتطوير 
�سراكتنا مع غرفة دبي مزيداً  كما متكن 
ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  الأع��م��ال  رواد  م��ن 
املنطقة من احل�سول على  واملتو�سطة يف 
نطاق اأعمال اأو�سع، كما تتيح لهم الو�سول 
املحليني.  امل�ستهلكني  م��ن  م��الي��ني  اإىل 
ال�سراكة  ه��ذه  �ستعمل  ذل��ك،  جانب  واإىل 
خالل  م��ن  امل�ستهلكني  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ح�����س��ول ���س��وق.ك��وم ع��ل��ى ع��الم��ة الع�سو 

املوثوق املمنوحة من قبل غرفة دبي.
لغرفة  م����وؤخ����راً  ت��ق��ري��ر ����س���در  وح�����س��ب 
ل�  منها  متنوعة  درا���س��ات  على  مبني  دب��ي 
Payfort، وبيزني�س مونيرت، يقّدر بلوغ 
العاملية  الإلكرتونية  التجارة  �سوق  حجم 
اأمريكي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   4.3 ح�����وايل 
بحلول العام 2025 اأي ما يوازي 19% 
من اإجمايل مبيعات التجزئة. كما يتوقع 
تو�سع حجم �سوق التجارة الإلكرتونية يف 
منطقة اخلليج العربي لي�سل اإىل 41.5 
مليار دولر امريكي بحلول العام 2020، 
حيث يتوقع ان تقود الإمارات هذا التو�سع 
من   55%-53 ح��وايل  على  م�ستحوذًة 
 ،14% ب�  ال�سعودية  تليها  ال�سوق،  ح�سة 

وثم �سلطنة عمان ب� 12%.

•• اأبوظبي -وام:

املال  اأ���س��واق  يف  الإي��ج��اب��ي  الأداء  توا�سل 
التوايل،  على  ال��ث��اين  لليوم  الإم��ارات��ي��ة 
ال�سراء  ع��م��ل��ي��ات  وت�����رية  ارت���ف���اع  و����س���ط 
العقاري  ال��ق��ط��اع  اأ���س��ه��م  على  املوؤ�س�سية 
�سهم  ب��ق��ي��ادة  مكا�سبها  م��ن  ع���ززت  ال��ت��ي 
7.91 دره����م يف  ال����ذي ق��ف��ز اىل  اإع���م���ار 

 8 طريقه على ما يبدو لخ��رتاق حاجز 
دراهم خالل الأيام القليلة القادمة وفقا 

ملعطيات التحليل الفني .
�سهم  على  الكبري  الن�ساط  توا�سل  وم��ع 
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ح��ق��ق��ت  ف��ق��د  اإع����م����ار 
�سوق  امل���ت���داول���ة يف  ال�������س���رك���ات  لأ����س���ه���م 
جتاوزت  مكا�سب  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي 
بح�سب  وذل��ك  دره��م  مليارات   3 قيمتها 

���س��درت يف ختام  ال��ت��ي  الر�سمية  الرق����ام 
ال��ت��ع��ام��الت . وك���ان امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�سوق 
اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة ارت��ف��ع بن�سبة 
حني  يف  نقطة   4537 بالغا   0.58%
بن�سبة  املايل  العام ل�سوق دبي  املوؤ�سر  منا 
نقطة   3441 ع��ن��د  م��غ��ل��ق��ا   0.43%
نف�س  وتكرر   . ال�سابق  اليوم  مع  مقارنة 
ا�ستفادت  ،حيث  الأم�����س  جل�سة  �سيناريو 

غالبية اأ�سهم القطاع العقاري من توا�سل 
�سهم  وارت��ف��ع  اع��م��ار،  �سهم  على  الن�ساط 
2.98 درهم وكذلك الحتاد  داماك اىل 
�سوق  ،ويف  دره��م   0.938 اىل  العقارية 
ال��ع��ا���س��م��ة ���س��ع ���س��ه��م ال����دار اىل 2.41 
دره����م ب��الإ���س��اف��ة ل�����س��ه��م راأ������س اخليمة 
وتوقع   . فل�سا   68 عند  املغلق  العقارية 
الن�ساط على  ا�ستمرار  ال�سوق  و�سطاء يف 

الأ�سهم الثقيلة يف ال�سوقني خالل الفرتة 
القادمة خا�سة بعدما ا�سبح �سهم اعمار 
ب��اإم��ك��ان��ه ك�سر  ك��ب��رية وب���ات  ب��ق��وة  يتمتع 
اكرث  الأوىل منذ  للمرة  دراه��م   8 حاجز 
التداول  ���س��ه��ي��ة  اىل  ،م�����س��ري��ن  ع���ام  م���ن 
وهي  الأ�سبوع  بداية  منذ  حت�سنا  �سجلت 
اإ�سارة ايجابية ميكنها امل�ساعدة يف توا�سل 

الن�ساط .

اإعمار يوا�سل �سعوده اىل 7.91 يف طريقه لك�سر حاجز 8 دراهم
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املال والأعمال

مدير عام �سندوق الوطن لـ»وام« : اأجندة مبادراتنا 
تر�سخ اقت�سادا معرفيا م�ستداما حموره الأ�سا�سي املواطن

•• اأبوظبي-وام:

جت�سد مبادرة “�سندوق الوطن” نهج اخلري والتطوع املتجذر يف دولة الإمارات 
منذ عقود من الزمن والذي اأ�سحى اليوم اأ�سلوب حياة وعادة يومية تر�سخت 

يف ظل مبادرة قيادة الدولة الر�سيدة باإعالن عام 2017 عاما للخري.
وحتت �سعار “ �سعب عزميته العطاء لوطن ينعم بالرخاء “ اأنطلق �سندوق 
الوطن يف تنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة �سمن هذه املبادرة الرائدة نحو 
حتقيق عدد من الأولويات والأه��داف التي تتما�سى مع روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
مع  الإ�سهام  اإىل  ت�سعى  النفط حيث  بعد  ما  اإىل مرحلة  لال�ستعداد  امل�سلحة 
من  جديد  جيل  وتاأهيل  م�ستدام  معريف  اقت�ساد  اإق��ام��ة  يف  القطاعات  بقية 

املبتكرين يف خمتلف املجالت والقطاعات.
حوار  يف  الوطن  �سندوق  ع��ام  مدير  القا�سي  الدين  ت��اج  حممد  وا�ستعر�س 
�سامل مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” م�سرية �سندوق الوطن منذ بزوغ فكرة 
والأهداف  الأول��وي��ات  جمموعة  ع��ن  النقاب  ك�سف  كما   2016 ع��ام  اإن�سائه 
العام  بحلول  بالدولة  موهوب  اآلف   5 اكت�ساف  ومنها  لل�سندوق  الوطنية 
2020 والقيام بتمويل بقيمة 15 مليون درهم لالأبحاث التطبيقية بحلول 

العام ذاته اأي�سا.
وحتدث حممد القا�سي يف البداية عن تاأ�سي�س �سندوق الوطن وفكرة اإن�سائه 
غر�س  بهدف   2016 ع��ام  تاأ�سي�سها  مت  الوطن  �سندوق  م��ب��ادرة  “ اإن  قائال 
ثقافة العطاء عند رجال املال والأعمال يف الدولة .. م�سيفا “ اإن هذه الفكرة 
تولدت لدى نخبة من رجال املال والأعمال وا�ستمدوها من ت�سحيات �سهداء 
اأن  الوطن الأب��رار ف�سرعوا يف تنفيذ مبادرة خلدمة وطنهم املعطاء ووج��دوا 
م�سرية  دع��م  اأج��ل  من  وخرباتهم  اأموالهم  هي  يقدموه  اأن  ميكن  �سيء  اأق��ل 

التنمية امل�ستدامة للدولة«.
ا�سرتاتيجية  باإطالق  قمنا  “ اإننا  قال   .. الوطن  �سندوق  ا�سرتاتيجية  وعن 
�سندوق الوطن 2020 التي جاءت حتت �سعار “�سعب عزميته العطاء لوطن 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  تتما�سي مع  اأنها  موؤكدا  بالرخاء”  ينعم 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

لال�ستعداد اإىل مرحلة ما بعد النفط« .
هي الركيزة الأ�سا�سية ل�سندوق الوطن منذ اإطالقه  “ال�ستدامة”  اأن  واأكد 
اأو  روؤي��ة  دون  اخلا�س  القطاع  من  وامل�ساهمات  الأم���وال  جمع  لي�س  فالهدف 
ا�سرتاتيجية تقوم على تنفيذ م�ساريع فاعلة .. موؤكدا اأن ا�سرتاتيجية �سندوق 
الوطن تقوم على عدم �سرف هذه الأموال واإمنا ا�ستثمارها يف �سندوق هبات 

اأو حمفظة ا�ستثمارية«.
وفق  وم���درو����س  �سليم  ب�سكل  ا���س��ت��ث��م��اره��ا  ي��ت��م  الأم�����وال  ه���ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
خطورة  حتمل  ل  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  جيد  ع��ائ��د  ت��وؤم��ن  ا�ستثمار  ا�سرتاتيجية 
عالية .. موؤكدا اأن جميع امل�ساريع ال�ستثمارية يف هذا الإطار تنفذ وفق هدف 
وعن  الب�سري.  امل��ال  راأ���س  وتطوير  م�ستدام  اقت�ساد معريف  بناء  وهو  رئي�سي 
اأولويات �سندوق الوطن قال القا�سي: اإننا ركزنا على اختيار الأولويات التي 
حتظى بدعم اإ�سايف من القطاع اخلا�س وتتوافق كذلك مع اأهداف وم�ساريع 

ال�سندوق .
اأن ل تكون  اإط��الق مبادرات �سمن هذه الأولويات على  موؤكدا احلر�س عند 
م�سابهة اأو مكررة ملبادرات اأخرى موجودة يف الدولة واحلر�س اأي�سا اأن تكون 

جميع اجلهات املعنية موافقة و�سريكة مع ال�سندوق يف املبادرة.
وحتدث القا�سي عن الأولوية الأوىل لل�سندوق رعاية املوهوبني.

م�سريا اإىل اأن املوهوب لديه ق��درات فريدة ميكن اأن ت�سهم يف اأح��داث تغيري 
جذري يف م�سرية الدول واملجتمعات مبختلف اأنحاء العامل .

اإن ال�سندوق يعتزم اإطالق برنامج وطني لكت�ساف املواهب من خالل  وقال 
عملية فرز وتدقيق مقننة توؤدي يف نهاية املطاف اإىل بناء قاعدة بيانات خا�سة 

باملواهب الوطنية.
واأكد القا�سي اأن �سندوق الوطن ي�سعى اإىل تنمية هذه املواهب عند اكت�سافها 

يف مراحل عمرية مبكرة .
اإذا مل يتم رعاية هذه املواهب  اأنه  اإىل  اأن الدرا�سات جميعها ت�سري  اإىل  لفتا 
وتنميتها فاإن ذلك يوؤدي اإىل فقدان هذه املوهبة يف املراحل العمرية املتقدمة. 
والأجيال  الأط��ف��ال  هم  الأول��وي��ة  ه��ذه  حتت  امل�ستهدفة  الفئة  اأن  اإىل  منوها 

النا�سئة.
الطلبة  من   5000 نحو  اكت�ساف  ي�ستهدف  الوطن  �سندوق  اأن  اإىل  ولفت 
اإطالق برامج  .. كما �سيعمل على   2020 العام  املواطنني بحلول  املوهوبني 
اإحلاقهم يف  للموهوبني بهدف  برامج �سيفية  ي�ستمل على  املوهوبني  لإث��راء 
دورات درا�سية متطورة ومن املتوقع اأن ي�ستفيد من الربنامج اأكرث من 500 

موهوب بحلول العام 2020 اأي�سا.
التوجيه  تتمثل يف  ال��وط��ن  ل�����س��ن��دوق  ال��ث��ان��ي��ة  الأول���وي���ة  اإن  ال��ق��ا���س��ي  وق���ال 
والر�ساد املهني م�سريا اإىل اأن العديد من املوؤ�س�سات والهيئات �سواء احلكومية 
اأو اخلا�سة تركز على هذه الأولوية اإل اأننا وجدنا اأن هناك بع�س الأمور التي 

حتتاج اإىل دعم من القطاع اخلا�س.
يوجد  اأن��ه ل  املثال وجدنا  �سبيل  على  بالتوطني  يتعلق  فيما  “ ان��ه  واأ���س��اف 
القطاع  اإىل  توجيههم  على  ويعمل  امل��واط��ن��ني  املتفوقني  ي�ستهدف  برنامج 
اخلا�س . موؤكدا اأن هذا الربنامج هام للغاية ومن املقرر ان يتم اإطالقه �سهر 

يوليو املقبل«.
من  فالبد  وعالية  معينة  مهارات  اإىل  يحتاج  اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  واأ�سار 

ا�ستهداف الطلبة املتفوقني املواطنني الذين لديهم هذه املهارات .
موؤكدا اأن املتفوقني لي�ست الأولوية عندهم الأموال واحل�سول على راتب كبري 

واإمنا التعلم امل�ستمر وال�ستثمار يف النف�س وحتقيق النتائج.
والر�ساد  التوجيه  اأولوية  تت�سمنها  التي  املبادرات  �سمن  من  اأن��ه  اإىل  ولفت 
عرب  القرار  اتخاذ  على  وم�ساعدتهم  املدار�س  طلبة  توجيه  كيفية  هو  املهني 
ح�سب  للطالب  امل��ت��وف��رة  املهنية  ال��ف��ر���س  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ل��ه��م  ت��ق��دم  من�سة 
جمال  يف  �سخ�س  اي  انخراط  اأن  اإىل  م�سريا   .. مهاراته  وح�سب  اهتماماته 

يهتم اأو يبدع فيه يوؤدي اإىل تعزيز انتاجيته.
التي  التطبيقية  البحاث  دعم  يف  تتمثل  الثالثة  الأول��وي��ة  اإن  القا�سي  وق��ال 

ت�سهم نتائجها يف اخلروج مبنتج عملي على اأر�س الواقع يفيد املجتمع .

الإمارات ت�شارك يف الجتماع الوزاري الثاين لل�شياحة لدول حوار التعاون الآ�شيوي بكمبوديا

املهريي: الجتماع من�سة مهمة لتعزيز التعاون بني دول املنطقة ل�ستدامة ال�سياحة والرتاث

هيئة الأوراق املالية ت�سدر قرارا ب�ساأن قواعد الإ�ستحواذ والإندماج لل�سركات امل�ساهمة

دار التكافل تفي بالتزاماتها مل�شاهميها

النجاح بزيادة راأ�ص املال باكتتاب 50 مليون �سهم بيعت يف غ�سون اأ�سابيع
•• دبي – الفجر:

بالتزاماتها  م���وؤخ���را  ال��ت��ك��اف��ل  دار  اأوف����ت 
اأم�������ام م�����س��اه��م��ي��ه��ا، ح���ي���ث جن����ح جمل�س 
امل�ساهمني  ح��ق��وق  م�����س��اع��ف��ة  يف  الإدارة 
املال الذي طرحته  بالكتتاب بزياده را�س 
املا�سي   اب���ري���ل  ن��ه��اي��ة  يف  ال���ت���ك���اف���ل   دار 
ب�����س��وق الأ���س��ه��م ل��� 50 م��ل��ي��ون ���س��ه��م من 
الوطني  ابوظبي   NBAD بنك  خ��الل 
احلاليني  للم�ستثمرين  فر�سة  لإت��اح��ة   ،
ال�سركة  ايل  للدخول  ج��دد  م�ستثمرين  و 
 29 غ�سون  يف  بالكامل  ���س��راوؤه��ا  مت  اإذ   ،
يوما ، مما يوؤكد اأن ال�سمعة الطيبة التي 
ال�سنوات  خ���الل  ال��ت��ك��اف��ل  دار  اكت�سبتها 
التي حققتها  والرب��اح  واملكا�سب  الأخ��رية 
يف الآونة الخرية  ك�سركة تعمل يف ن�ساط 
ال��ت��اأم��ني ال���س��الم��ي، ك���ان ل��ه اأك���رب الأثر 
دار  �سهم  �سراء  على  امل�ساهمني  تهافت  يف 
التكافل والنتهاء من الكمية املطروحة يف 
اأ�سابيع معدودة ، وقد اأعلن جمل�س الإدارة 

البالغة  املطروحة  الأ�سهم  يف  الكتتاب  اأن 
اخلمي�س  اإدراج���ه���ا  مت  �سهم  م��ل��ي��ون   50
امل��ا���س��ي ال��ث��ام��ن م���ن ي��ون��ي��و اجل������اري يف 
امل��ايل.  من جهته ك�سف �سالح  �سوق دب��ي 
عبد الغفار الها�سمي نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة والع�سو املنتدب اأن موارد للتمويل 
دار  موؤ�س�سيي  واأح����د  ال��رئ��ي�����س��ي  احل��ل��ي��ف 
تاأ�سي�س  اأخذت على عاتقها ومنذ  التكافل 
دار التكافل يف عام 2008  اأن تكون دعما 
لها وتعزز من موقفها دائما ، ومن ثم فقد 

تكتتب  اأن  على  للتمويل  م���وارد  حر�ست 
زيادة  يف  حقها  ومار�ست   ، ح�ستها  بكامل 
ال�سركة عند  املال وبلغت ح�ستها يف  راأ���س 
و  الكتتاب  اأن جناح  ، موؤكدا على   22%
اإ�سدار الأ�سهم لزيادة را�س املال ، يعرب عن 
واقع انتعا�س ال�سركة ويعك�س منو اأعمالها 

ومركزها املايل بال�سوق .
ما  ووف�������ق  ال���ت���ك���اف���ل  دار  ان  اىل  لف����ت����ا 
ك�����س��ف��ت ع���ن���ه درا������س�����ة �����س����درت م����وؤخ����را 
ينتظرها  ب���ال���دول���ة،  ال��ت��اأم��ني  ���س��وق  ع���ن 
العامة  ال�سركة  لعمليات  م�سرق  م�ستقبل 
عنها  نبحث  التي  املتعددة  وال�ستثمارات 
ينتهجها  و���س��ي��ا���س��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق   ،
ناجح  م�ستقبل  ل�سمان  الإدارة  جمل�س 

وم�ستدام لدار التكافل .
واأ�سار الها�سمي اىل اأن  راأ�س مال ال�سركة 
اإمت�����ام ع��م��ل��ي��ة الكتتاب  ب��ع��د  ال����ذي ي��ب��ل��غ 
150 مليون درهم �سي�سهم اإ�سهاما كبريا 
بروؤية  م�سرق  م�ستقبل  نحو  النطالق  يف 

وا�سحة واأفق اأو�سع .

•• كمبوديا-الفجر: 

�سارك وفد من دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف الج��ت��م��اع ال����وزاري الثاين 
الآ�سيوي  التعاون  ح��وار  اأع�ساء  ل��دول 
ب� �سيم ريب - بكمبوديا، برئا�سة �سعادة 
حم��م��د خ��م��ي�����س امل���ه���ريي وك��ي��ل وزارة 
الوزير  وم�����س��ت�����س��ار  الق��ت�����س��اد  ب�����وزارة 
اهلل  عبد  ومب�ساركة  ال�سياحة،  ل�سوؤون 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  م��دي��ر  احل���م���ادي 
لل�سياحة وحممد النجار خبري ال�سوؤون 
ال�سياحية بالوزارة، وموزة الهناوي من 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
و�سارك يف احلوار الذي افتتحه معايل 
هون �سني رئي�س وزراء كمبوديا العديد 
من وفود الدول الأع�ساء، منها اليابان 
واإندوني�سيا  وماليزيا  والهند  وال�سني 
اإىل ج��ان��ب ممثلني  وك���وري���ا وغ���ريه���ا، 
عن عدد من املنظمات الدولية املعنية، 
مثل منظمة ال�سياحة العاملية ومنظمة 

اليوني�سكو ومنظمة باتا.
وتاأتي م�ساركة الدولة يف اإطار التعاون 
التعاون  ح�����وار  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ال������دويل 
رئي�سياً  ���س��ري��ك��اً  ت��ع��د  ال��ت��ي  الآ����س���ي���وي 
�سيما  ول  القطاعات،  كافة  يف  للدولة 
اأهمية  الذي يكت�سب  ال�سياحي  القطاع 
اإذ  ال���ع���امل،  م��ت��زاي��دة يف خم��ت��ل��ف دول 
الناجت  م��ن  امل��ئ��ة  يف   10 بنحو  ي�ساهم 
وي�ستحوذ  ال��ع��امل��ي،  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
ع��ل��ى اأك���رث م��ن 9 يف امل��ئ��ة م��ن القوى 
املئة  يف   30 وعلى  ال��ع��امل،  يف  العاملة 
املئة  ����س���ادرات اخل���دم���ات، و7 يف  م���ن 
من اإجمايل ال�سادرات العاملية. وتتبواأ 

اأهمية  الإم��������ارات  دول����ة  يف  ال�����س��ي��اح��ة 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  متثل  حيث  كبرية 
والتحول  وال���س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��وع  رك��ائ��ز 
ميتلك  م��ع��ريف  تناف�سي  اق��ت�����س��اد  اإىل 
كافة مقومات النمو يف مرحلة ما بعد 

النفط.
املهريي  خمي�س  حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأك����د 
اأه���م���ي���ة الج����ت����م����اع ال����������وزاري حل����وار 
اأهم  اإحدى  باعتباره  الآ�سيوي  التعاون 
حوار  منظمة  تنظمها  ال��ت��ي  املن�سات 
ال��ت��ع��اون الآ���س��ي��وي وال��ت��ي ت��رك��ز على 
م�سرياً  امل�ستدامة،  ال�سياحية  التنمية 
اإحدى  مت��ث��ل  اآ���س��ي��ا  ق����ارة  دول  اأن  اإىل 
الوجهات املوؤهلة لتكون �سمن املقا�سد 
ال�سياحية الرائدة يف العامل، نظراً اإىل 
ال�سياحية  وامل��ق��وم��ات  اجل���ذب  ع��وام��ل 
واآثار  تاريخ  التي متتلكها من  الكبرية 
وح�ساري  ثقايف  وغنى  طبيعي  وتنوع 

وكفاءات ب�سرية وبنى حتتية متطورة.
واأو�سح �سعادته اأننا اليوم اأمام مرحلة 
جديدة للنمو ال�سياحي تتطلب تعاوناً 
اأك����رب ل�����س��م��ان ال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى من 
ي��ق��دم��ه��ا ه���ذا القطاع،  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س 
وت���ف���ع���ي���ل ال����ع����م����ل اجل���������اد وت���وط���ي���د 
واملعارف  اخل����ربات  وت���ب���ادل  ال�����س��راك��ة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
على  للتغلب  املنظمة  اأع�ساء  دول  بني 
لتطوير  م�ساعينا  تواجه  حتديات  اأي 
قطاعاتنا ال�سياحية وتعزيز تناف�سيتها 
وت��ع��ظ��ي��م ق���درت���ه���ا ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  م�سرية 

لبلداننا.
واأ�سار �سعادته لالإجنازات التي حققتها 

ال�سياحة  جم����ال  يف  الإم��������ارات  دول�����ة 
و  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  ترجمة 
ال�سياحة  جعل  ���س��رورة  على   تاأكيدها 
يف  التطور  م�سرية  م��ن  اأ�سا�سياً  ج���زءاً 
ال�سياحية  املقومات  وتوظيف  الدولة، 
الوا�سعة التي تتمتع بها دولة الإمارات 
ل��رف��د الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ب����اإي����رادات 
م�����س��ت��دام��ة وم��ت��ن��ام��ي��ة، وت��ع��ظ��ي��م دور 
وبناء  العمل  فر�س  توليد  يف  القطاع 
ت�سافر  اإىل  م�سرياً  الب�سرية،  القدرات 
ا�سرتاتيجية  اإطار  الوطنية يف  اجلهود 
الدولة  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ك��ام��ل��ة 
لتكون �سمن اأف�سل املقا�سد ال�سياحية 
امل�ستدامة، وتعمل ب�سورة م�ستمرة على 
تنمية ال�سياحة عرب تطوير منتجاتها 

وحت�سني جودتها.
ب���اأن قطاع  ���س��ع��ادت��ه ع��ن ثقته  واأع����رب 
�سعوب  �سيدعم  منطقتنا  يف  ال�سياحة 
الرخاء  من  املزيد  لهم  ويوفر  املنطقة 
القت�سادي،  و  الجتماعي  والزده����ار 
والتن�سيق  التعاون  اأهمية  اإىل  وم�سرياً 
ال�سياحية  احل��رك��ة  لتح�سني  امل�ستمر 
والعمل  امل��ن��ط��ق��ة،  ب��ل��دان  ب��ني  البينية 
ال�سياحية  احل��رك��ة  م��ن  امل��زي��د  ج���ذب 
خالل  من  اإليها  العامل  دول  باقي  من 
ال���ت���ج���ارب، وو�سع  و  ت���ب���ادل اخل�����ربات 
و  امل�ستدامة  ال�سياحية  للتنمية  خطط 
ت�سهيل  و  ال��ط��ريان  قطاع  دع��م  كذلك 
الإجراءات اللوج�ستية والفنية واإقامة 
حركة  وت�سجيع  امل�سرتكة  الفعاليات 

ال�ستثمارات ال�سياحية بني دول اأع�ساء 
حوار التعاون الآ�سيوي.

الوزاري  الجتماع  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
اخلا�سة  النقا�سات  من  العديد  تناول 
بكيفية تنمية ال�سياحة والثقافة بدول 
ومناق�سة  الآ����س���ي���وي  احل�����وار  اأع�����س��اء 
والتو�سيات  وال�سرتاتيجيات  اخلطط 
ال�سياحية  ال���ت���ن���م���ي���ة  ت����دع����م  ال����ت����ي 
بوثيقة  الج��ت��م��اع  وانتهى  امل�ستدامة، 
القت�سادي  ال���ت���ع���اون  ل���دع���م  ه���ام���ة 
والتاأ�سي�س  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال�����س��ي��اح��ي 
خلريطة الطريق للعمل على ا�ستدامة 
ال�����س��ي��اح��ة وال������رتاث يف خم��ت��ل��ف دول 
عددها  البالغ  الآ�سيوي  التعاون  ح��وار 

34 دولة.

ا�ستثمار  ي���ت���م  �����س����وف  اأن��������ه  اىل  لف����ت����ا 
تو�سعات  متويل  يف  الكتتاب  متح�سالت 
الطلب  حاجة  لتلبية  امل�ستقبلية  ال�سركة 
املتزايد على منتجات دار التكافل، م�سدداً 
يف  ياأتي  التكافل  دار  يف  الكتتاب  اأن  على 
ا�ستثمارية  تظاهرة  لي�سجل  ال��وق��ت  ه��ذا 
�سخمة تعك�س احلركة الن�سطة يف جمالت 
التي  الإي��ج��اب��ي��ة  ، وال��ت��وق��ع��ات  ال��ت��اأم��ني 
 ، بالدولة  التاأمني  �سوق  حتيط مب�ستقبل 
واإلزام كافة املقيمني واملواطنني بالتاأمني 
ال��ط��ب��ي، وال��ت��ي ي��ع��ززه��ا ا���س��ت��م��رار الدعم 
احلكومي لها . واأكد الها�سمي على اأن دار 
ال�سركات  م��ن  ت�سبح  لأن  ت�سعى  التكافل 
الرائدة يف قطاع التاأمني الإ�سالمي حملياً 
واإقليمياً من خالل تعظيم ال�ستفادة من 
م�سيفا   ، لعمالئها  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��زاي��ا 
التو�سع يف طاقتها  تعتزم  التكافل   دار  اأن 
الإنتاجية خلدمات التاأمني بكافة اأ�سكاله 
، وبناء عالقات طويلة الأجل مع عمالئها 

و�سركائها ال�سرتاتيجيني. �سالح الها�سمي

•• اأبوظبي-وام:

�سعيد  ب����ن  ����س���ل���ط���ان  م����ع����ايل  اأ������س�����در 
املن�سوري وزير القت�ساد رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع قرارا 
والندماج  ال���س��ت��ح��واذ  ق��واع��د  ب�����س��اأن 
ي�ستهدف  وال���ذي  امل�ساهمة  لل�سركات 
عمليات  و������س�����روط  ق����واع����د  ت��ن��ظ��ي��م 
املمار�سات  لأف�����س��ل  وف��ق��ا  ال���س��ت��ح��واذ 
العاملية ، و�سيبداأ العمل مبوجب القرار 
اعتبار من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية.
ت�سمل  ف�سول  ثالثة  القرار  ويت�سمن 
العامة  ل��الأح��ك��ام  خ�س�ست  م���ادة   61
ال�ستحواذ  باأنواع  املتعلقة  والتعريفات 
العملية  ب��ه��ذه  اخل��ا���س��ة  والإج�������راءات 
واجراءات الرقابة التفتي�س واملخالفات 

واجلزاءات.
ووف���ق���ا ل��ل��ق��رار ي��ل��ت��زم ك���ل م���ن ميلك 
راأ�س  يف  للتحول  قابلة  مالية  اأوراق����ا 
بال�ستحواذ  امل�ستهدفة  ال�سركة  م��ال 
لأحكام  وفقا  ا�ستحواذ  عر�س  بتقدمي 

التحويل  ح���ق  ع��ن��د مم��ار���س��ة  ال���ق���رار 
فقط ، ول يجوز ان يقل �سعر العر�س 
اأع��ل��ى ���س��ع��ر م��ن ال�����س��ع��ر ال�سوقي  ع��ن 
يوم بداية العر�س او �سعر اغالق قبل 
اليوم الول لبداية العر�س او متو�سط 
ال�سابقة  ا�سهر   3 ف��رتة  خ��الل  ال�سعر 
دفعته  �سعر  اع��ل��ى  او  ال��ع��ر���س  ل��ب��داي��ة 
اجلهة امل�ستحوذة ل�سراء الأوراق املالية 
ال�سابقة على تقدمي  �سهرا   12 خالل 

العر�س .
و�سنف القرار ال�ستحواذ اىل 4 ا�سناف 
منها ال�ستحواذ الختياري وال�ستحواذ 
الجباري و اجلزئي واللزامي.. كذلك 
اثناء  املحظورة  الت�سرفات  ح��دد  فقد 
عملية ال�ستحواذ والر�سوم املقررة على 
التنفيذية  والج�����راءات  العملية  ه��ذه 

لال�ستحواذ.
وا����س���رتط ال���ق���رار ع��ل��ى جم��ل�����س ادارة 
بال�ستحواذ  امل�����س��ت��ه��دف��ة  ال�������س���رك���ة 
كانت  ح�����ال  يف  امل�������س���ت���ح���وذة  واجل����ه����ة 
���س��رك��ة اع����داد ت��وق��ع��ات الرب����اح بعناية 
بال�ست�سارة  ال�ستعانة..  م��ع  وح��ر���س 

وتقع  احلاجة  عند  املتخ�س�سة  املهنية 
جمل�س  على  التوقعات  هذه  م�سوؤولية 
الدارة ويجب على امل�ست�سارين املاليني 
ال���ت���اك���د م���ن ان ت���وق���ع���ات الرب�������اح مت 

اعدادها بعناية .
وط����ال����ب ال����ق����رار اي�������س���ا ع���ن���د تقومي 
ب��ال��ع��ر���س تقدمي  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����س����ول 
اي�ساح ال�سا�س الذي مت العتماد عليه 
يف التقومي مع ارفاق راأي مقوم م�ستقل 
. كما يجب ان يت�سمن تقومي ال�سول 
املتعلقة بالعر�س تاريخ �سريان التقومي 

وعنوان املقوم وموؤهالته املهنية.
ا�سرتط  ف��ق��د  الف�����س��اح  �سعيد  وع��ل��ى 
القرار قيام اجلهة امل�ستحوذة وال�سركة 
واملجموعة  ب��ال���س��ت��ح��واذ  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
وال�سخا�س  م��ن��ه��م��ا  ب����اي  امل��رت��ب��ط��ة 
ف���ي���ه���م���ا والط������������راف ذات  امل���ط���ل���ع���ني 
العالقة – ب�سفتهم ال�سخ�سية او باأي 
�سريان  ف���رتة  خ���الل   - اخ���رى  �سفقة 
العر�س الف�ساح للهيئة وال�سوق وعن 
اي معلومات متت على ا�سهم اجلهتني 
قبل جل�سة تداول اليوم التايل للتعامل 

وال�سعر  ال��ك��م��ي��ة  الف�����س��اح  ويت�سمن 
ا�سهم  يف  التعامل  ذل��ك  م��ن  وي�ستثني 
العر�س  امل�ستحوذة يف حال كان  اجلهة 

نقديا.
حتديد  ج�����رى  ال����ث����اين  ال��ف�����س��ل  ويف 
ب��ط��رق��ت��ني وهما  اأ���س��ال��ي��ب الن����دم����اج 
تندمج  حيث  ال�سم  بطريقة  الندماج 
�سركة  ال�سركات يف  اكرث من  او  �سركة 
ال�سخ�سية  ت��ن��ق�����س��ي  ب��ح��ي��ث  ق��ائ��م��ة 

العتبارية لل�سركة-ال�سركات املندجمة 
اأما  ال��داجم��ة..  ال�سركة  وحت��ل حملها 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��الن��دم��اج بطريق 
املزج بحيث تندمج �سركتني او اكرث يف 
�سركة جديدة بحيث تنق�سي ال�سخ�سية 
وحتل  املندجمة  لل�سركات  العتبارية 
حملها ال�سركة اجلديدة بعد الندماج 
وتكون  واللتزامات  احلقوق  جميع  يف 

اخللف القانوين لل�سركات املندجمة.
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العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1795  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة ملتي امبك�س للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
للكبالت وم�ستلزماتها وميثله:منى احمد عبدالعزيز  �سركة مرجان  املدعي/  ان  مبا 
يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )400009.15( وقدره 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال  بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق 2017/6/18   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما 

بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1848  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ادمريال مارين �سريف�سيز ذ.م.م )�سابقا( ادمريال فاليو 
مارين �سريفي�سز ذ.م.م )حاليا( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ زيورخ 
ومو�سوعهادعوى  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  لتجارة 
والر�سوم   %12 ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���ف���ائ���دة  دره����م   )22088.15( مب��ب��ل��غ  م��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق 2017/6/22 ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1330  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل ال�ساعر حممد املرو�سد جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد ا���س��الم غ��الم ح�سني  ق��د اأق���ام عليك 
والر�سوم  املطالبة مببلغ وقدره )89950 درهم(  الدعوى ومو�سوعها 
امل��واف��ق  2017/7/4    ال��ث��الث��اء  ي���وم   وامل�����س��اري��ف .وح����ددت لها جل�سة 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م���ذك���رات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على القل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1323  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ميان ازمي حممد مقبول اخرت  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ فرحان عبا�سي مري اف�سر خ��ان   قد 
الزام املدعي عليه بت�سليم املركبة رقم:S89903 خ�سو�سي دبي والزامه ب�سداد 
مبلغ وقدره )5000( درهم عن ر�سوم �سالك واملخالفات وما ي�ستجد منها حتى تاريخ 
الت�سليم الفعلي لل�سيارة والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني   املوافق  2017/6/19   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/687 تنفيذ مدين  
جمهول  الرميثي   الفرج  جوهر  عيد  �سده/1-�سلطان  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خالد بن عبداهلل بن حممد 
الذهلي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )58422( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/709 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-مكتب علي حممود للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
وميثلها مالكها/علي حممود حممد جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرفاعي   علي  ال�سيد  ال�سعيد  التنفيذ/ماهر 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )75154( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2002  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-اني�س اليا�س با�سيل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ الدعوى  بتاريخ 2017/3/29  يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 

يوؤدي  بان  با�سيل(  اليا�س  )اني�س  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.خ   دبي فري�ست   �سركة 
والفائدة  درهم  ���س.م.خ( مبلغ وقدره )68.925.53(  دبي فري�ست  للمدعية )�سركة 
ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف  بواقع 9% �سنويا م��ن:2016/9/6 وحتى متام 
حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�سوري 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/89  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-�سيبانتا انترينا�سونال م.م.ح 2- ر�سا ا�سداهلل م�سطفوي طباطبائي 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/1/31  يف 
عليه  املدعي  �سد  الدعوى  برف�س   -1 اي��ران  �سادرات  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى 
الثالث لعدم الثبوت 2- بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بان يوؤديا للمدعي بالت�سامن 
والتكافل مبلغ وقدره )58.250.894.27( درهم والفائدة عنه 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف:2015/10/27 )تاريخ ت�سجيل النزاع( وحتى ال�سداد التام والزمتهما 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/69  عقاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-خلفان حممد خمي�س بن نتوف الفال�سي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/متويل 
م�ساهمة خا�سة وميثله:�سعد حممد عبداهلل احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املنتهية  اليجار  اتفاقية  بف�سخ  خا�سة  م�ساهمة  ل�سالح/متويل  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/3/29
ومالحقها عن الوحدة مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة للمدعية خالية من ال�سواغل 
والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة ب�سهادة امللكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية 
العقار ال�سادرة من دائرة الرا�سي والزمت املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية تعوي�سا قدره )6738.0( درهم 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�سروفات  الر�سوم  الزمته  كما 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/86  عقاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-رامي عامر حممد عبد العزيز ال�سليمان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/متويل 
م�ساهمة خا�سة وميثله:�سعد حممد عبداهلل احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
املنتهية  اليجار  اتفاقية  بف�سخ  خا�سة  م�ساهمة  ل�سالح/متويل  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/1/24
ومالحقها عن الوحدة مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة للمدعية خالية من ال�سواغل 
والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة ب�سهادة امللكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية 
يوؤدي للمدعية تعوي�سا قدره )11.999.80(  بان  املدعي عليه  والزمت  الرا�سي  دائرة  ال�سادرة من  العقار 
درهم كما الزمته الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/66  عقاري  جزئي 

خا�سة  م�ساهمة  امل��دع��ي/مت��وي��ل  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  كربا�سي  علي  عليه/1-ن�سيم  امل��دع��ي  اىل 
)�سركة متويل م�ساهمة عامة - �سابقا - حاليا - متويل م�ساهمة خا�سة - مبوجب القرار الوزاري رقم:513 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  احلمادي  عبداهلل  حممد  وميثله:�سعد  2014م(  ل�سنة 
2016/9/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/متويل م�ساهمة خا�سة )�سركة متويل م�ساهمة عامة - �سابقا 
- حاليا - متويل م�ساهمة خا�سة - مبوجب القرار الوزاري رقم:513 ل�سنة 2014م( بف�سخ اتفاقية اليجار 
املنتهية ومالحقها عن الوحدة مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة للمدعية خالية من 
ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة ب�سهادة امللكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة 
ملكية العقار ال�سادرة من دائرة الرا�سي والزمت املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية تعوي�سا قدره )10.204( 
درهم كما الزمته الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
التايل لن�سر هذا  اليوم  طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/339  عقاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-نيلي�س ن��رياجن��ان غ��ان��دي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /  بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي  
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واأت��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.080.700.46(
انواعها  ب�سائر  املدعي  حقوق  كافة  حفظ  مع  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
مبا يف ذلك املطالبة الق�سائية مبا ي�ستجد وي�ستحق من اق�ساط اجرة.وحددت لها 
  Ch 1.B.8 : جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/261  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-فرانك برينارد مار�سيل دايل�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
احمد  اأبوبكر  عبداللطيف حممد   : عامة( وميثله  م�ساهمة  )�سركة  للتمويل  امالك   /
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة  ومالحقها 
ورد احليازة  ال�سواغل  الدعوى خالية من  الوحدة مو�سوع  بت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام 
والغاء ا�سارة القيد العقاري والزامه ب�سداد مبلغ وقدره )108.522.60( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20   
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  09.30 �س  ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/260  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-فرانك برينارد مار�سيل دايل�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
احمد  اأبوبكر  عبداللطيف حممد   : عامة( وميثله  م�ساهمة  )�سركة  للتمويل  امالك   /
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة  ومالحقها 
ورد احليازة  ال�سواغل  الدعوى خالية من  الوحدة مو�سوع  بت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام 
والغاء ا�سارة القيد العقاري والزامه ب�سداد مبلغ وقدره )411.998.11( درهم والر�سوم 
املوافق 2017/6/21    اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  وامل�ساريف ومقابل 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �س  ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1091  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مكباي و�سركاه 2- كوت�سيكار �سوري�س باي ب�سفته كفيل �سامن مت�سامن 
علي  جبل  احل��رة  املنطقة   - رق���م:2017  رخ�سة  اجنبيه  �سركه  و�سركاه  مكباي  ب�سركة  و�سريك 
ام القيوين  over 1745 جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك  ال�سجل التجاري  - رقم 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل ح�سني  كلندر  �����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د  ال��وط��ن��ي 
وفائدة  يف:2016/11/7  هو  كما  درهم   )17.432.071.32( مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  املطالبة 
اتفاقية مبعدل اليبور �سهر واحد + فائدة مبعدل 5.5% بحد ادنى 7% �سنويا + فائدة جزئية 
مبعدل 3% اجمايل الفائدة 10% من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 2017/6/19 ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/271  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- حممد ا�سرف مغل حممد اكرم  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/متويل 
م�ساهمة خا�سة وميثله:�سعد حممد عبداهلل احلمادي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2016/302 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/8/13   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )39410( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  2- ف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها 
املربمة بني املدعية واملدعي عليه عن الوحدة العقارية مو�سوع الدعوى رقم )ار 217( بامل�سروع امل�سمى )كيو 
ال�سواغل  العقارية خالية من  الوحدة  بت�سليم  املدعي عليه  وال��زام  ار 008 بي  باملبنى رقم  بوينت - ليوان( 
ورد حيازتها للمدعية ومتكني املدعية منها والغاء القيد العقاري - الجارة املو�سوفة يف الذمة - الواردة 
يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وتكليف دائرة الرا�سي والمالك لتنفيذ ذلك ورف�س ما عدا ذلك من 
طلبات والزمت املدعي عليه امل�ساريف . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1914  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مكتب ادارة �سركات حمد �سامل الطنيجي جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ابراهيم احمد العطفي  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )19569( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1577 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2016/2610  تنفيذ عمايل 

ان���ط���وين جم���ه���ول حم���ل القامة  امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- ج�����ورج ك����وزوك����ويل  اىل 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ي��ورو زون ل��ت��ج��ارة ق��ط��ع غ��ي��ار ال�����س��ي��ارات �����س.ذ.م.م 
وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )44860( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر���س��وم  دره���م(   510( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2606  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فيوت�سر لنظمة تكنولوجيا املعلومات �س.ذ.م.م جمهول 
�سديقي  �سميم  حممد  �سديقي  ن��دمي  /حممد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   26550(
اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB169202548AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/6/15 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/238  تظلم جتاري

وي��ه��ال جمهول حمل  دا���س  �سيتال  ب��وجن��اواين  املتظلم �سده / 1-ب��ه��اج��وان  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر 
اع��اله ومو�سوعه تظلم  امل��ذك��ور  التظلم  اأق���ام عليكم  ق��د  غ��امن  م��ال اهلل حممد 
والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز   191/2017 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار  من 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/239  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-عالء الدين يحي عبدالقادر حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال اهلل 
القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم  حممد غامن قد 
وامل�ساريف.  والر�سوم  الدعوى رقم 192/2017 حجز حتفظي جتاري  ال�سادر يف 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/237  تظلم جتاري

وي��ه��ال جمهول حمل  دا���س  �سيتال  ب��وجن��اواين  املتظلم �سده / 1-ب��ه��اج��وان  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر 
مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
والر�سوم  جت��اري  عري�سة  على  ام��ر   362/2017 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار 
 08.30 ال�ساعة   2017/6/21 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف. 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/240  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-عالء الدين يحي عبدالقادر حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال اهلل 
القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم  حممد غامن قد 
ال�سادر يف الدعوى رقم 364/2017 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
                         يف  الدعوى 2017/18  التما�ش اعادة نظر عمايل - ا�ستئناف

اىل امللتم�س �سده / 1- �سركة كايبارا املتحدة لاللبان �س.م.ع - وميثلها/
عبيد �سعيد حممد �سعيد املال  جمهول حمل القامة مبا ان امللتم�س/ 
يو�سف حممود يو�سف حممد علي ال رحمه  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم:2014/2081 ا�ستئناف عمايل بتاريخ:2017/4/6. وحددت 
لها ملحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/7/13 ال�ساعة:10:00 �س 
بالقاعة:ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حمكمة    ال�ستئناف
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العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03057/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03200/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : اليدا جلوبال للمقاولت والديكور الداخلي - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة  - حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�سويب للعقارات - �س ذ م م 

، وحممد عبداهلل علي القرقاوي  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

من  خ��ال��ي��ة  للمدعي  وت�سليمها  امل���وؤج���رة  ال��ع��ني  ب��اخ��الء  عليه  امل��دع��ي  ال����زام   -1
ال�سواغل 

2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 87.000 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 
2016/2/1 ولغاية 2017/3/31 وما ا�ستجد من اجرة من تاريخ 2017/4/1 وحتى 
 الخالء الفعلي مع الزامها باح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

3- الزامها ب�سداد مبلغ 1.000 درهم غرامة ارجتاع ال�سيك
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04334/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : جنوم ال�سعيد لالعمال الفنية - �س ذ م م ، وكمال المري الدردير فراج 
 مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات- �س ذ م م ، وعلي نا�سر عبداهلل العوي�س   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04334/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه بدفع بدلت اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 
موافقة  على  ح�سوله  دون  الباطن  من  املاأجور  بتاأجري  عليه  املدعي  قيام   - عقار  اخ��الء 

خطية من املوؤجر ، وعدم ت�سحيح الو�سع رغم اخطاره يف 2017/4/5 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بدفع بدلت اليجار عن الفرتة من 2017/4/1 حتى 

تاريخ 2017/4/30 بال�سافة اىل ما ي�ستجد من اجره حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 8750 غرامة ثالثة ا�سهر لتاأجريه العني من 

الباطن ح�سب البند رقم 5 من بنود عقد اليجار 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19 
الإبتدائية  بالدائرة  الق�سائية )اللجنة اخلام�سة(  اللجنة  امام  الظهر  ال�ساعة 1.00 بعد 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03055/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03198/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : اوبتيما للمقاولت اللكرتوميكانيكية - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة  - حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�سويب للعقارات - �س ذ م م 

، وحممد عبداهلل علي القرقاوي  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

من  خ��ال��ي��ة  للمدعي  وت�سليمها  امل���وؤج���رة  ال��ع��ني  ب��اخ��الء  عليه  امل��دع��ي  ال����زام   -1
ال�سواغل 

2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 50.200 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 
2017/2/1 ولغاية 2017/3/31 وما ا�ستجد من اجرة من تاريخ 2017/4/1 وحتى 
 الخالء الفعلي وبالزامه باح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

3- الزامها ب�سداد مبلغ 1.000 درهم غرامة ارجتاع ال�سيك
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04484/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ام �سي ام - فرع من دومارك - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : ماجد الفطيم القعارية - �س ذ م م 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04484/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/11/1 وحتى 2017/5/16 فرت�سد بذمته 

مبلغ 1.000.263.89 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2016/12/4 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه يرف�س ان ي�سدد له مبلغ )2.047.11( قيمة الكهرباء امل�ستحقة على املاأجور منذ �سهر 

اغ�سط�س 2016 وحتى �سهر ابريل 2017 رغم التزام املوؤجر بها 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد 3 �سيكات مببلغ ) 1.000.263.89( كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد 

له وميتنع عن �سداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام عقد اليجار املدعي عليها بالبند رقم 3 يف الفقرة من املحلق الثاين لعقد اليجار يف حال اخفاق 
امل�ستاأجر بت�سديد اي دفعات للمجوؤر بدفع مبلغ 5000 غرامة تاأخري بالدفع عن كل حادثه ، وحيث ان املدعي عليها تخلفت 

عن �سداد 7 دفعات كما هو مو�سح يف البنود ال�سابقة 
مطالبة مالية - تخلفت املدعي عليها عن �سداد دفعات غرامات التاأخري يف افتتاح العني املوؤجرة املرت�سد بذمتها مبوجب 
مبلغ  الر�سيد  كفاية  لعدم  ب��دون �سرف  عليه  امل�سحوب  البنك  اعيدت من  والتي   )613082  ،  613080  ،  613079( ارق��ام 

)165.000 درهم( ح�سب البند رقم 8 من اجلدول  الول بعقد اليجار( 
تلك  من  امل��اأج��ور  تطهري  من  ولب��د  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة 

بعد   1.00 ال�ساعة   2017/6/18 املوافق  الح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر 
الدعوى، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04539/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ابراهيم عبدالغفور جالل الزي 

    و 24 �سفن لل�سيانة موؤ�س�سة فردية مالكها عائ�سة حممد بن هندي 
مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا(   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04539/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�ستجد من ايجار حتى الخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليهما امتنعا عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2017/2/1 وحتى 2017/7/31 
يف  الخ���الء  او  بال�سداد  اخطارهما  رغ��م  �سدادها  ع��ن  وامتنعا  دره���م(   60.000( مبلغ  بذمتهما  فرت�سد 

2017/5/8 واملبلغ لهما �سخ�سيا 
مطالبة مالية - ان املدعي عليهما حررا له �سيكات ثالثة كقيمة ايجارية   �سيكني جمموعهما )60.000 

درهم( و�سيك �سمان مببلغ )6018 درهم( وتبني عدم وجود ر�سيد لهما وامتنعا عن �سداد مقابلة 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن )البند رقم 10( على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )2500( وقد ارتد لهما 

عدد )3( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن )يف البند رقم 10( على غرامة 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح 

بالغ بتاريخ 2017/5/7 بالرقم 2017/11687 
الزام بت�سليم م�ستندات - الزام املدعي عليهما بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19 ال�ساعة 
1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

EAT 32676

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : 

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 96805   
باإ�سم :  �سينوجي اآند كو. ، ليمتد

وعنوانه : 1-8 ، دو�سوما�سي 3 ت�سومي ، ت�سو كو ، او�ساكا 541- 0045 ، اليابان.   
بتاريخ : 2009/04/21 وامل�سجلة حتت الرقم : 94502 

�شورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/06/27 وحتى تاريخ: 2027/06/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

EAT 32722
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03677/2017 / �سكني    
اىل املدعى عليه : بيجو كومار �سا�سي �سا�سي  ، وهاري كري�سنا للخدمات الفنية - �س ذ م م    

مبا اأن املدعي : ال�سويب للعقارات - �س ذ م م  وبرهان حممد �سعيد حممد علي بدري  
اأق���ام �سدكم ال��دع��وى 02/03677/2017/���س��ك��ن��ي اي��ج��ارات ام��ام امل��رك��ز بطلب الزامكم  ق��د 

بالتايل: 
مطالبة مالية- ان املدعي عليه حرر له �سيكان مببلغ 21500 درهم كقيمة ايجارية وتبني عدم 
وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلهم ورغم انذاره بتاريخ 2017/2/23 فتعذر العالن 
فبادره باعالنه بالن�سر بتاريخ 2017/3/7 وبعد فوات املواعيد القانونية قام املدعي  برفع امر 
الداء رقم 11/2017 ال انه رف�س ومت احالته ملحكمة املو�سوع لذا فان املدعي  يطالب املدعي 

عليهم مت�سامنني ب�سداد املبلغ املطالب به
على  الوىل  بال�سفحة  البند مالحظة  الن�س يف  ت�سمن  اليجار  ان عقد   - مالية  مطالبة 
غرامة رجوع ال�سيك دون �سرف مببلغ 1000 درهم  وقد ارجتع عدد �سيك واحد دون �سرف 
المر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�سداد )2000  دره��م(  كغرامة  حيث انه اقر بها 

بتوقيعه على عقد اليجار. 
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى  

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18  
الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  الظهر   بعد   1.00 ال�ساعة 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة 
امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97363   
باإ�سم : كومريزبنك ايه جي  

وعنوانه : �سنرتال �ستاب ريخت، كيزرترابي16، 60261 فرانكفورت ايه ام مني، املانيا.
بتاريخ : 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم : 160700 

�شورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/07/12 وحتى تاريخ: 2027/07/12.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

EAT 32897

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97364   
باإ�سم : كومريزبنك ايه جي  

وعنوانه : �سنرتال �ستاب ريخت، كيزرترابي16، 60261 فرانكفورت ايه ام مني، املانيا.
بتاريخ : 2011/12/04 وامل�سجلة حتت الرقم : 160779 

�شورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/07/12 وحتى تاريخ: 2027/07/12.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

EAT 32898
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/03048/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02029/2017  جتاري 

اىل املنفذ �سده / برايت ديل للخدمات الفنية �س ذ م م - وعنوانه : اإمارة دبي - منطقة القوز  ال�سناعية 
الثانية ، م�ستودع رقم 3 ، امل�ساد على قطعة الر�س رقم 365.153 رقم مكاين 2330280439

مبا اأن الطالب التنفيذ /  عبد الواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا( وعنوانه : العنوان 
: اإمارة دبي - ديرة ، �سارع ابوبكر ال�سديق ، منطقة هور العنز ، خلف يونايتد هايرب ماركت البناء )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية  
قد حت�سل على احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02029/2017 جتاري ايجارات ، فقد تقدم طالب التنفيذ 

بهذه الالئحة لتنفيذ ما ورد يف منطوق احلكم  
ومن ثم فقد تقدم طالب التنفيذ بطلب يلتم�س فيه :

1- مطالبة مالية - ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي  
2- اخالء عقار - اخالء لعدم �سدا الجرة

3- مطالبة مالية - الزام بقيمة ايجارية 00. 9.167 درهم 
4- مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

وفقا للحكم والالئحة التنفيذية املرفقة بهذا الإخطار. 
عن  امتناعكم  حال  ويف   ، الخطار  هذا  ت�سلمكم  تاريخ  من  احلكم  منطوق  بتنفيذ  مكفون  فانكم   ، لذلك 
التنفيذ خالل 15 يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا العالن �سوف يتم اتخاذ الج��راءات القانونية املنا�سبة 

بحقكم وفقا لطلبات طالب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : 

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97080   
باإ�سم:ا�ستثمارات مركز دبي املايل العاملي )ذ.م.م(ل

، الإمارات  ، دبي  العاملي �س.ب 74777  املايل  البوابه مركز دبي  وعنوانه : الطابق 14 
العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2009/04/12 وامل�سجلة حتت الرقم : 94250 
�شورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/07/04 وحتى تاريخ: 2027/07/04 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

EAT 32812

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : 

التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97082   
باإ�سم:ا�ستثمارات مركز دبي املايل العاملي )ذ.م.م(ل

، الإمارات  ، دبي  العاملي �س.ب 74777  املايل  البوابه مركز دبي  وعنوانه : الطابق 14 
بتاريخ : 2009/04/21 العربية املتحدة.   وامل�سجلة حتت الرقم : 94497 

�شورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/07/04 وحتى تاريخ: 2027/07/04 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  يونيو 2017 العدد 12046

EAT 32813
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

دائرة الرا�سي والأمالك
اعالن حكم/بالن�سر  - اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 02/03612/2017 جتاري   ل�سنة 2017  ايجارات   
املحكوم له طالب العالن / �سامل �سعيد غدير بن غدير الكتبي 

العنوان : زعبيل - �سارع رقم  24 بي - فيال رقم 21 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  ما�سرت فاير لتجارة معدات ال�سالمة 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة اخلريان - بناية ا�سكاي بيزن�س �سنرت - الطابق الول مكتب رقم 131  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/23  

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
الزام املدعي عليها : ما�سرت فاير لتجارة معدات ال�سالمة 

اخالء العني : املوؤجرة  الكائنة باإمارة دبي - منطقة اخلريان - بناية ا�سكاي بيزن�س �سنرت - الطابق 
الول - مكتب رقم 131 

الزام بقيمة ايجارية : مبلغ وقدره 29000 درهم وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
بواقع 58000 درهم كاجرة �سنوية 

ت�سليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
الزام املدعي عليها بامل�سروفات 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/ �سمارت مان ملقاولت البناء - �س ذ م م 
ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوى  يف   2017/6/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��اأن   نعلنكم 

املدعني بالزام املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت 
الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات )مع 

تق�سرياملدة( حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا العالن.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 3109/2017/13
 3110/2017/13
 3111/2017/13
 3114/2017/13
 3115/2017/13
 3116/2017/13
 3117/2017/13
 3118/2017/13
 3119/2017/13
 3121/2017/13
 3122/2017/13
 3124/2017/13
 3125/2017/13
 3126/2017/13
3186/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ا�سم املدعي
فيدهبان �ساندرا �سينغ 

رامو براجاباتي 
ديراج كومار �سارما 

امال ميان
راكي�س باتيل 
�ساهد ان�ساري 

جاجدي�س فولت�ساند في�سو اكارما 

جاناك بانديت رام �سيفاك بانديت 
راجي�س رامربيك�س

�ساجناي �سينغ 

�سانوج كومار ياداف  
�ساندرا اما كومار جوند 

فيجاي براتاب �ساوهان �سورات �ساوهان 
ناند لل �سارما 

�سامام علي جا�سيت علي 

مبلغ املطالبة
 4313  درهم + تذكرة العودة
3186  درهم + تذكرة العودة
4844  درهم + تذكرة العودة
3187  درهم + تذكرة العودة
4571  درهم + تذكرة العودة
4213  درهم + تذكرة العودة
4787  درهم + تذكرة العودة
5269  درهم + تذكرة العودة
4715  درهم + تذكرة العودة
4549  درهم + تذكرة العودة
4472  درهم + تذكرة العودة
3844  درهم + تذكرة العودة
3896  درهم + تذكرة العودة
4494  درهم + تذكرة العودة
5299  درهم + تذكرة العودة

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ك���م���ال���ه 
نيبال   ، ت���ام���اجن  ك���م���ارى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )07129334( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7631418

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ع��ظ��م��ت اهلل ب���ن رح��م��ت اهلل 
���س��ف��ره رقم  ب��اك�����س��ت��ان اجل��ن�����س��ي��ة - ج�����واز   ،
الت�سال  عليه  ي��ج��ده  م��ن   )1853272(

بتليفون رقم 050/4329788 

فقدان جواز �سفرت
الباقر  /عمر  املدعو  فقد 
ال�سودان     ، ع��ل��ي  ع��ب��داهلل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )977284( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/3995236

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /�����س����م����وخ 
حم�سن  حم�����م�����د  اح������م������د 
العولقي، اليمن   اجلن�سية 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)03111876( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/9409791

فقدان جواز �سفرت
بي�سى  اي����ان   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اي�����س��ب��ي��ن��و���س��ا ب����ري����ج����ورا ، 
جواز   - اجلن�سية  الفلبني 
�سفره رقم )9761680( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 055/1770892

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02951/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03096/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : مطعم ال�سوكة الذهبية  �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: خليفه بطي مبارك خليفه ال�سام�سي   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املنفذ �سده اخالء العني وت�سليمها للمنفذ خالية من ال�سواغل 
والزامه بت�سليم املنفذ براءة ذمة من الكهرباء واملاء 

2- الزام املنفذ �سده بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/1 وما ي�ستجد 
من قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي بواقع 384000 درهم �سنويا 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/340  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- ركن اللوؤلوؤة للتجارة العامة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 2- �سيد حممد �سيد احمد 
مرع�سى وال�سهري ب�� )�سيد حممد مار�ساي(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امالك للتمويل 

)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2016/139 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2017/1/13   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )611110( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الع��الن.  2- بف�سخ اتفاقية الج��ارة املنتهية بالتملك مو�سوع 
الدعوى والزام املدعي عليهما بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى والتفاقية خال من ال�سواغل للمدعية والغاء 
ا�سارة القيد العقاري الواردة ب�سهادة ملكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية 
بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار 
ال�سادرة من دائرة الرا�سي . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1640  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مل�سة ابداع للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
علي  حممد  العليم  عبد  الباقي  التنفيذ/عبد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عجيل  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )13500.00( درهم اىل طالب  املبلغ 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1145 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1698  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بروتوكول للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ارفيند جاي�سوال راماوتار جاي�سوال  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4880( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م(   900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1675  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�ساحل الغربي خلدمات تنظيف الأبنية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رافيندهار اريجي  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )28376( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م(   2180( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/165 تنفيذ جتاري
���س.ذ.م.م  جمهول  �سبي�سال�ست�س  اينجنريجن  �سما  املنفذ �سده/1-  اىل 
)دبي(  ال�سحن  التنفيذ/ان�سكيب خلدمات  ان طالب  القامة مبا  حمل 
قد  املطرو�سي  بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل  ����س.ذ.م.م 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )127979( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1221 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-�سكاي توب للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تاجر اليوم للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )153381( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1748 تنفيذ جتاري

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الذهبية  ال�سوكة  املنفذ �سده/1- مطعم  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة هاي فوودز للتجارة العامة ذ.م.م 
وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )325484( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1584 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  علي  عبداحلميد  حممد  �سعبان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة دبي فري�ست �س.م.خ وميثله:عبا�س 
مهدي ال�سيد خلف الطاهري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )151292.70(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/929  احوال نف�ش م�سلمني

ان  �سيد  جمهول حمل القامة مبا  ع��امل  �سفيع  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ نارجي�سا مافليانوفا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى 
الثنني  ي���وم   جل�سة  لها  وح���ددت  وم��ت��ع��ة.  ع��دة  ونفقة  لل�سرر  تطليق 
املوافق  2017/8/21   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )3( لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1361  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-براند اند ترندز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سلطان 
بن حممد بن را�سد الهوميل وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام 
 )25.000( مبلغ  باعادة  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زام  دره��م 
دون كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 09.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2158  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خان اني�س الرحمن عبد اللطيف جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي/�سديق نور الدين كوتي قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وقدره )179.000(  عليه مببلغ  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1622  جتاري جزئي

ان  املدعي عليه / 1-�سوري�س كومار مالنكاتيل جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامه( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد 
عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  غ��امن 
لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )57047.96( وق��دره 
 Ch 1.C.12 جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأيام على الأقل ، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1003  مدين جزئي
ان  اىل املدعي عليه / 1- حممد ح�سني حممد عمر  جمهول حمل القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �ساخ�ست  �سوبريو  امل��دع��ي/ 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   11500( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/6/21 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1075  جتاري كلي

الزبيدي  �سعيد زين  �سعيد زين  ����س.ذ.م.م 2-  للتجارة  اوتليت  املدعي عليه / 1-م��ودا  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الم��ارات ال�سالمي ���س.م.ع وميثله:جابر 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد 
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )97072227( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  التاأخريية  بالغرامة  عليهما  املدعي  وال��زام  املحاماة  واتعاب 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 2017/7/3   ال�ساعة 09.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1291  جتاري كلي

املدعي/  ان  القامة مبا  1-ماثيو جريمان جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
�سريك  ب�سفته  اجلن�سية  �سعودي   - �سعيد  حممد  ب��ن  عبدالقيوم  ب��ن  طاهر 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  تريدر  ب�سركة/اوتو 
املطالبة بعزل املدعي عليه من من�سبه كمدير لل�سركة وتعيني املدعي حمله 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
املوافق 2017/7/3   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1137  جتاري كلي

���س.ذ.م.م 2- فيجاي كي�سواين كمالي�س كومار  اىل املدعي عليه / 1-ال�سعب للتجارة 
املدعي/ ان  القامة مبا  كي�سواين جمهويل حمل  لوميكاي  اي�سرتيليتا   -3 كي�سواين 
اأقام  قد  الزرعوين  احمد  ���س.م.ع وميثله:من�سور عبداهلل حممد  التجاري  دبي  بنك 
 )986686.87( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
ال�ساعة 09.30 �س  املوافق 2017/7/10  التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  ال�سداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.22 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/806 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - بي�ستون التجارية - �س ذ م م 2-عبا�س ر�سا ايرواين 3-حممد 
�سيد م�سطفى جن��وم��ي��ان   جم��ه��ول حمل  4-���س��ي��د حم�سن  اي����رواين  عبا�س  ح�سن 
الق��ام��ة   وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد ال��زرع��وين  مبا ان املدعي / بنك 
ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
 : ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم   2017/6/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
حكمت املحكمة : - ومبثابة احل�سوري - وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري 
امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته وفق 
منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني  املوافق 
Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد  2017/6/19  ال�ساعة 00 : 10 �سباحا يف القاعة 

املدعي امانة اخلبري
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/71  ا�ستئناف تظلم جتاري   

ابو القا�سم بني متيم   امل�ستاأنف �سده/ 1-جابر حممود علي حممد  اىل 
الوطني - �سركة  امل�ستاأنف /بنك الحت��اد  ان  جمهول حمل القامة مبا 
م�ساهمة عامة وميثله : احمد عي�سى حممد عي�سى   قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2014/38 تظلم جتاري بتاريخ 2014/3/28   
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2017/7/12  ال�ساعة 17.30 م�ساء  
بالقاعة رقم 7  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/365  ا�ستئناف جتاري   

لينك  ملتي  �سركة  مع  املت�سامن  الكفيل   - دو�سا  1-نايهاز  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ال�سخ�سي  ال�سمان  ب��وج��وب  البنك  ل��دى  املديونية  يف   - م  م  ذ   - للتجارة  �ستار 
�ستار  لينك  ملتي  �سركة  مع  املت�سامن  الكفيل   - دو�سا  2-عليا  بتوقيعه  واملذيل 
واملذيل  ال�سخ�سي  ال�سمان  بوجوب  البنك  لدى  املديونية  - يف  م  م  ذ   - للتجارة 
بتوقيعه جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك دبي ال�سالمي قد ا�ستاأنف 
رقم   بالدعوى  ال�سادر  احلكم    2017/2/21 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2016/2040
 10.00 ال�ساعة    2017/8/2 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت   2017/8/2
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/851  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-عبا�س ر�سا ايرواين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ملي ايران )فرع �سركة اجنبية( وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد 
والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
القانونية  والفائدة  درهم  املدعي مبلغ )110.000.000(  للبنك  ي��وؤدوا  بان  والنفراد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال�����س��داد  وح��ت��ى مت��ام  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %12 ب��واق��ع 
�س   09.30 ال�ساعة   2017/7/17 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/968  جتاري كلي

املن�سوري جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-�سلمان م�سعود عي�سى را�سد 
عبداهلل  وميثله:من�سور  دب��ي  ف��رع   - ال���س��الم��ي  ابوظبي  امل��دع��ي/م�����س��رف  ان  مب��ا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الزرعوين قد  حممد احمد 
عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )585.260.93( درهم بال�سافة للق�ساء للمتنازع 
لها  وح��ددت  ال�سداد.  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %10 بواقع  بالتعوي�س 
 Ch 2.E.22 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/541  ا�ستئناف مدين    

براد�ساو  جمهول  ا�ستينتون  امل�ستاأنف �سده/ 1-ماركو�س  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /ال�سويدي مارين - �س ذ م م   قد 
ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/59  مدين جزئي  
- وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/7/13  ال�ساعة 
يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12046 بتاريخ 2017/6/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1944  مدين  جزئي              

طاهر   -2/ املدخل  اخل�سم   ، م�سلم  عامر  ب��در  1-علي   / املدخل  اخل�سم  اىل 
الرنداين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ عرب الإمارات للتموين باملواد 
اأق��ام عليك  -  قد  : خالد كلندر عبداهلل ح�سني  م وميثله  م  ذ  - �س  الغذائية 
 78.906.72( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
املوافق  2017/6/20   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  .  وح��ددت  التام  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

لإعالناتكم يف 
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�شيناريو يغرق يف تعقيدات �شردية غري مالئمة

خميلة و�سعف  �سامل  اإخفاق   ...The Boss Baby

وموؤثرة فائقة  رواية  اإىل  الوحو�ص  عن  تقليدي  فيلم  من  يتحول    ...Colossal
اإىل  الوحو�س  اأف��الم  ن��وع   Colossal ل  يحوِّ
ق��امت، وع�سري على نحو  ذك��ي على نحو  عمل 

غريب، وجدي و�سخيف يف اآن.
اآن  توؤديهما  رئي�سني  دوَري��ن  على  الفيلم  يرّكز 
ه��اث��واي احل��ائ��زة ج��ائ��زة )اأو���س��ك��ار( واملخ�سرم 
 Saturday Night Live ب��رن��ام��ج  يف 
اأداء  باأنهما يقدمان  �سوديكي�س، علماً  جاي�سون 

مميزاً وي�سكالن فريقاً مذهاًل.
التي  غ��ل��وري��ا،  ه��اث��واي،  �سخ�سية  اإىل  نتعرف 
امل���األ���وف، يف  ع��ن  خ��ارج��ة  بطلة �سعيفة  ت��ب��دو 
العامل،  م��ن  ال�سمالية  ل��ك��وري��ا  املقابلة  اجل��ه��ة 
ورغم  اخلا�سة.  ماآ�سيها  و�سط  تتخّبط  حيث 
اأن  يف  طموحاتها  تخفق  امل�سطنعة،  ابت�سامتها 
ت�سبح كاتبة، ويفرغ ح�سابها امل�سريف، ويطردها 
�سديقها من �سقته يف مانهاتن ب�سبب �سلوكها 

غري ال�سوي.
بعدما تعود اإىل منزل والديها القدمي والفارغ 
يف  زميلها  بتحبب  ي��ت��ذك��ره��ا  نيوهام�سري،  يف 
)�سوديكي�س(.  اأو���س��ك��ار  الطفولة  اأي���ام  املدر�سة 
اأن���ه  اإل  م��ب��ه��م��ة،  ع��ن��ه  ذك��ري��ات��ه��ا  اأن  ���س��ح��ي��ح 
ي�����س��ّر ك��ث��رياً ب��ع��ودت��ه��ا، ح��ت��ى اإن���ه مي���الأ منزلها 
وُيالحقها  امل�ستعمل،  غري  عائلته  منزل  باأثاث 
كمرت�سد غري موؤٍذ، ويوظفها كنادلة يف حانته. 
لكن غلوريا ل ت�سعد برفقته رغم اأنه مرح. ومع 
اأن���ه ي��دف��ع لها احل��د الأدن����ى ل��الأج��ور فح�سب، 

من  لها  يحلو  م��ا  ا�ستهالك  ت�ستطيع  اأن��ه��ا  اإل 
حانته.

نات�سو  الإ�����س����ب����اين  وامل����خ����رج  ال���ك���ات���ب  ي��ن��ج��ح 
اإىل منطقة مفاجئة  نقل ق�سته  فيغالوندو يف 
يغايل  اأو  ع�����س��وائ��ي  ب�سكل  ي��ه��ي��م  اأن  دون  م��ن 
ت��ت��واىل تطورات  وه��ك��ذا  الأح����داث.  يف ت�سوير 

اأنه  لو  الب��ت��ذال، كما  يبتعد عن  ال��ذي  الفيلم، 
ت�سابكات  اإىل  يحملنا  م�ستقل  ف��ك��اه��ي  ع��م��ل 
يعانيان  م��رتاب��ط��ني  �سخ�سني  ب��ني  ع��اط��ف��ي��ة 

عيوباً كبرية يف �سخ�سيتهما.
واملنبوذ  املظلوم  الإن�����س��ان  دور  ه��اث��واي  ت���وؤدي   
مب��ه��ارة كما ل��و اأن��ه��ا ول���دت ل��ه، يف ح��ني ينجح 

العاطفي  الأمل  حل��ظ��ات  اإب����راز  يف  �سوديكي�س 
العابرة كمنحرف.

عمالقان
يف هذه الأثناء، نرى يف دور ثانوي �سيئاً كبرياً 
�سيول.  يف  اخل��رق��اء  بت�سرفاته  امل��ب��اين  يحّطم 
ي��ن��اق�����س ���س��ك��ان ال��ب��ل��دة م���دل���ولت ذل����ك فيما 
ب�سحر  يظهران  لعمالقني  اأ�سرطة  ي�ساهدون 
غلوريا  ت��ب��داأ  كال�سباب.  يختفيان  ث��م  �ساحر، 
تت�سارك فيها  راأ�سها، وهذه خ�سلة  اأي�ساً بحك 
اأكرث  اأن��ه  اإل  اآخ��ر ن�ساهده يف الفيلم،  مع كائن 
اأك��رب �سورة جمازية يف  منها ط��وًل وق��د يكون 
العامل. يعّمق هذا الكائن الروابط بني اأو�سكار 
وغ��ل��وري��ا ب���اأ����س���واأ ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة، ����س���واء على 
ال�سعيد ال�سخ�سي اأو بالن�سبة اإىل ال�سرر الذي 

يلحق باملباين يف �سيول.

ال�سعبية  الرمل  علبة  فيغالوندو  ي�ستخدم  اإذاً، 
الأك����رث غرابة  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ق�����س��ور  اأح���د  ليبني 
عن  تقليدياً  فيلماً  ل  ي��ح��وِّ وب��ذل��ك  ال��ع��امل.  يف 
ودرا�سة  اإىل رواية فائقة موؤثرة جداً  الوحو�س 
موؤثرات  م��ع  م  ُت��ق��دَّ وعميقة  ممتعة  �سخ�سية 

خا�سة ممتازة.
الأهمية:  بالغ  Colossal على حمور  يقوم 
كم ُي�ساء فهمنا، نحن الب�سر، وكم من ال�سهل اأن 

نتحّول اإىل كائنات مدمرة. يا لها من جتربة!

يقوم )الطفل املدير(، الذي يوؤدي األيك بولدوين �سوته 
بنربة ماكرة �سريعة، بكل ما ذكرناه �سابقاً واأكرث. يف نظر 
والديه املهوو�سني به، وهما مديران تنفيذيان يف �سركة 
للحيوانات الأليفة )ليزا كودرو وجيمي كيمل(، يبدو 
وينام،  وي�سحك،  ويبكي،  ي��اأك��ل،  جمياًل  طفاًل 
ويتغّوط، وقد ُنقل فجاأة اإىل باب منزلهما مبا 
الأمريكية  اجلمعية  توجيهات  م��ع  يتما�سى 
لأفالم احلركة املالئمة للعائالت. لكن اإخاه 
)مايلز  تيم  �سنوات  �سبع  العمر  م��ن  البالغ 
باك�سي( ي�سعر يف احلال باأن ثمة خطباً ما يف 
هذا الطفل. ول يقت�سر اإح�سا�سه هذا على 
الغرية الطبيعية التي ي�سعر بها الولد 

البكر عندما ي�سبح اأخاً.

م�شاكل متنامية
اإىل  ب��دا مفهوم حت��ّول مولود جديد 
كله،  الن��ت��ب��اه  ي�ستقطب  �سركة  م��دي��ر 
حياته،  ي��دي��ر  َم���ن  اإىل  ب�����دوره  وي��ح��ت��اج 
ذكياً كفاية لي�سمن جناح كتاب مارل فرازي 
م�ستهل  ويف  �سفحة.   36 م��ن  امل��وؤل��ف  امل�����س��ور 

الفيلم على الأقل، يقّدم توم ماكغراث )خمرج خم�سرم 
Dream Works، من بينها  اأع��م��اًل ع��دة مع  ق��ّدم 
كثرياً   )Madagascar و�سل�سلة   Megamind
ال�سورة،  ه����ذه  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  امل��م��ت��ع��ة  امل�����س��اه��د  م���ن 
ع��ل��م��اً ب���اأن الأخ����رية ق��د ت��ك��ون اأي�����س��اً م��ن اب��ت��ك��ار خميلة 
خمتلف  يف  بو�سوح  جتلت  التي  والن�سطة،  الغريبة  تيم 
اأجزاء الفيلم من خالل �سل�سلة �سريعة من اأحالم اليقظة 

املفعمة بالألوان.
بن�سخته  ي�سطدم  ما  �سرعان  ماكولرز  مايكل  ن�س  لكن 
كثرية  اأعمال  غ��رار  على  املتنامية.  امل�ساكل  من  اخلا�سة 
 Mars اأُ����س���يء ن��ق��ل��ه��ا م���ن ال��ك��ت��ب اإىل ال�����س��ا���س��ة، م��ث��ل
 Dr. Seuss’ The Lorax و Needs Moms
)بالكاد(، يعمد هذا العمل اإىل جتميل التفا�سيل ويخون 
غري  �سردية  تعقيدات  يف  فيغرق  امل��ذه��ل��ة،  م�سدره  روح 
�سينمائي  فيلم  اإىل  لتحويله  يائ�سة  حماولة  يف  مالئمة 

طويل.
اأحد  اإن���ه  ال��ب��ت��ة.  ط��ف��اًل  لي�س  امل��دي��ر  ال��ط��ف��ل  اأن  يت�سح 
املديرين الق�سريي القامة الذين ل اأهل لهم يف مكاتب 
 The Boss س��رك��ة الأط���ف���ال(، ال��ت��ي ت�����س��ّك��ل ج���واب���(
Baby عن ال�سوؤال املعهود: )من اأين ياأتي الأطفال؟(.

قرر املدير اأن ينزل اإىل الأر�س وين�سّم اإىل عائلة عادية 
تعي�س يف ال�سواحي. ت�سمل مهمته، التي ي�ساركه تيم يف 
اإجنازها، التحقيق يف طفرة مقلقة اأخرية يف قطاع تربية 
اإىل  ت��وؤدي  الطفرة  ه��ذه  لأن  وعرقلتها  املناف�سة  اجل��راء 
تراجع يف �سوق الأطفال التي تعتمد بدورها على احلب. 
اأعتقد اأن هذه طريقة غريبة جداً لتربير النخفا�س يف 
ب�سعة  اأن  اأتخيل  اأنني  مع  العامل،  ال��ولدات حول  معدل 
مماثاًل.  ت��ربي��راً  يرف�سون  القطط  حمبي  م��ن  ماليني 
لكن هذه الدعابة �سرعان ما تفقد متيزها عندما يت�سح 
اأن معدي الفيلم ل ينتقدون ا�ستخفاف ال�سركة بعمالئه 

بل يج�سدونه.

تفاهة مزعجة
)اإىل  ال��ك��ربى   The Boss Baby م�سكلة  تكمن  ل 
لفرقة   Blackbird اأغنية  اإىل  امل�سينة  اإ�ساءته  جانب 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  يف  ب��ل  تافهة،  الق�سة  اأن  يف  البيتلز( 
التفاهة مزعج وغري متقن. مع حتويل العبارات امل�ستهلكة 
اإىل ب�سرية فكاهية وغياب املفاهيم اجلدية التي يتقنها 
Pixar، يعود الفيلم  اأي متدّرب يف �سركة  على الأرج��ح 
تبدو  ل  الب�سري  ال�سلوك  ب�ساأن  اف��رتا���س��ات  اإىل  م���راراً 

ظريفة اأو ممتعة لالأولد والبالغني على ال�سواء، اإل اأنها 
تقّدم ملحات ب�سعة عن روح الفيلم الك�سولة وال�ساخرة.ل 
يع�سقن  الن�ساء  واأن  اجل��راء،  يحبون  اجلميع  اأن  يف  �سك 
األفي�س، والرجال  الأطفال، وفيغا�س مليئة مبن يقلدون 
اأث��واب ن�سائية يبدون م�سحكني، �ساأنهم يف ذلك �ساأن  يف 

الأطفال الذين يت�سرفون كالبالغني.
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��ب��ق��ى اأب����رز وج���ه اإي��ج��اب��ي يف العمل 
جنمه ب��ول��دوي��ن، ال���ذي ي��ربع يف ت��ق��دمي اأداء و���س��ط بني 
ترامب يف ودون��ال��د   30Rock يف  دوناهي  دوره كجاك 

الفيلم  ب����اأن  ع��ل��م��اً   ،Saturday Night Live
الأمريكي  ب��ال��رئ��ي�����س  ال����دور  رب���ط  اإىل  ب��و���س��وح  يدفعنا 
الأ�سقر، وتفاخرها مبهاراتها  ال�سخ�سية  �سعر  اإىل  نظراً 
حتى  ال�سغر.ولكن  البالغتي  ويديها  الأعمال،  جمال  يف 
 The اإنقاذ  عن  تعجز  املبطن  ال�سيا�سي  النقد  حماولة 
خميلته.  و�سعف  ال�سامل  اإخفاقه  من   Boss Baby
اأن يوحَدا جهودهما، ُي�سطر تيم واأخوه اإىل التنقل  بعد 
اإنديانا  اأف��الم احلركة من  �سيناريوهات  �سل�سلة من  عرب 
م��ق��زز حقاً  م�سهد  اإىل  و���س��وًل  ب��ون��د  اإىل جيم�س  ج��ون��ز 
 Men ي�سمل اآل��ة متحو ال��ذاك��رة على غ��رار ما ن��راه يف

.In Black

Colossal عمل مبتكر ثائر، وطموح جدًا بني اأفالم الكائنات 
العمالقة. 

يتلخ�ض هذا الفيلم من كل حبكة وقاعدة يف عامل كتابة �شيناريو 
اأفالم الوحو�ض ال�شخمة، �شاردًا ق�شته ب�شوت غريب خا�ض به.

)الطفل   The Boss Baby مفاهيم  تنفك  ل 
وخياله  امل�شطرب،  وظ��رف��ه  امل��ع��ق��دة،  امل��دي��ر( 
كونية  قوانني  تنتهك  واخلانق  املخيف  الطفويل 
اعُتربت �شابقًا ح�شنًا منيعًا. كما يعلم اجلميع، مييل 
وال�شحك،  والبكاء،  الطعام،  تناول  اإىل  الأطفال 
بزات  يرتدون  ل  هم  فح�شب.  والتغوط  والنوم، 
ويتناولون  حقائب،  ويحملون  ���ش��وداء،  ر�شمية 
�شركات  ل�شرتاتيجيات  ويخططون  الإ�شربي�شو، 
  DreamWorks  عدائية، كما يف هذا العمل من

.Animation
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التعود على الفيتامينات املعلبة 
خطر.. وهذا هو البديل

ق���ال ال��ب��اح��ث يف ت��خ�����س�����س امل�����س��رط��ن��ات ال��دك��ت��ور ف��ه��د اخل�����س��ريي: اإن 
البع�س  د  تعوُّ اأن  اإىل  َلِفَتاً  للمر�سى فقط،  املُعلَّبة  واملكمالت  الفيتامينات 
على تناولها جاهزة، قد يعطل خا�سية ت�سنيعها داخل اجل�سم من الغذاء 

ب�سورة طبيعية.
واأَفاَد اخل�سريي عرب ح�سابه على تويرت: اأن الدرا�سات العلمية اأثبتت اأن 
ل عليها جاهزة،  تناول اإِْنِزمَيات اله�سم ب�سكل م�ستمر، وجعل اجل�سم َيْح�سُ

ي�سبب ك�سَل وخموَل غدد اإفراز اإِْنِزمَيات اله�سم داخل اجل�سم.
واأَ�َساَر اإىل اأنه مهما كانت جودة الفيتامينات واملكمالت، اإل اأنها تبقى مواد 
رة؛ ِلَذا قد يكون لها �سرر على الُكلى والكبد عند ال�ستمرار  م�سنَّعة وحموَّ

حاً اجلميع بتناول الطعام الطبيعي. عليها، َنا�سِ

الـGPS قد يعطل 
اأجزاء من املخ

اأنظمة  على  الع��ت��م��اد  اأن  م��ن  يخ�سون  ال��ذي��ن  اأن  درا���س��ة حديثة  اأظ��ه��رت 
على  قدرتهم  تعطل  قد  ال�سطناعية،  بالأقمار  املرتبطة  املواقع  حتديد 

اإيجاد طريقهم بدونها، رمبا يكونون حمقني.
حيث وجد باحثون كانوا يعملون على درا�سة تاأثري مثل هذه الأنظمة يف 
املخ، اأن اعتياد ا�ستخدامها يعطل مناطق داخل املخ كان �سي�ستخدمها قائد 

ال�سيارة لإيجاد الطرق البديلة وحتديد م�سارات منا�سبة.
وقال الباحثون امل�ساركون يف الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها يف دورية "نيت�سر 
كوميونيكي�سن": اإن الأ�سخا�س الذين اعتمدوا خالل القيادة على الأ�ساليب 
اليدوية يف حتديد مواقعهم، ن�سطت لديهم منطقة احل�سني امل�سوؤولة عن 
وهو  الأمامية،  الق�سرة  منطقة  وكذلك  امل��خ،  يف  والتعلم  التذكر  عمليات 

الأمر الذي مل يحدث عند ا�ستخدام اأنظمة التوجيه الإلكرتونية.
ويقول اخت�سا�سي علم النف�س التجريبي "هوجو �سبريز" من كلية لندن 
املخ  يتوقف  الطريق،  لنا  تكنولوجيا جتد  نعتمد على  "عندما  اجلامعية: 

عن ال�ستجابة ل�سبكة ال�سوارع املحيطة به".
طويلة  لفرتات  املواقع  حتديد  اأنظمة  ا�ستخدام  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
يف  م�ساعدة  ب��دون  طريقهم  اإي��ج��اد  امل�ستخدمني  على  الع�سري  م��ن  جتعل 

امل�ستقبل.
واعترب اأمري هومايون جوادي الذي �سارك يف اإعداد الدرا�سة، اأن لأجهزة 

حتديد املواقع مميزات وعيوبا، واأن البيئة توؤثر بال�سرورة يف عمل املخ.
اإن  وق��ال��وا:  ال��ع��امل،  ح��ول  الطرق  �سبكات  الباحثون جمموعة من  ودر���س 
�سبكة الطرق يف لندن من اأكرثها تعقيدا، واإنها تت�سبب يف اإره��اق املخ، يف 

حني اأن من املريح للمخ التجول يف �سوارع مانهاتن على �سبيل املثال.

؟ احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب  • من 
مو�سى  ب��ن  حممد  امل�سلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�سفر يف احل�ساب وكان اكت�سافه هذا 
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  حا�شوب  اول  كان  •  متى 

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  املفرغه  بال�سمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�سيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�سغل حيزاً كبرياً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�شاب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ستخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�سهرية وقد 
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�سعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ساب  املوؤ�س�سني  اوائل  ومن  بذاته  م�ستقاًل 

البتاين ون�سر الدين الطو�سي 

نق�سي  اأننا  اأي  يومياً  �ساعات   8  :  7 ما بني  البالغ  الإن�سان  النوم ترتاوح عند  �ساعات  اأن عدد  تعلم  • هل 
اأكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�س �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام. 

ال�سعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�سليم  الراأ�س  �سعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�س  �سعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�سعر الأحمر عموماً  ال�سعر الأ�سود و  اأكرث من  ال�سعر الأ�سقر  .. و  اأكرث  كان 

�سعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة اأعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �سد�س كمية الدم التي ي�سخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  الإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 

بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  الإن�سان  ج�سم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�سف لرت اإىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً و �ستاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �سبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�سمى  ت�سمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�سم  يف  البول  احتبا�س  اأن  تعلم  • هل 

الت�سمم البوليني(. 

ال�شيخ ال�شجاع 
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طريقة ا�شتخدام خيط  تنظيف الأ�شنان
�����������د خ���������رباء ال���ط���ب  اأكَّ
تنظيف  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
الأ�سنان  بني  الفراغات 
ب������وا�������س������ط������ة اخل����ي����ط 
جانب  اإىل  ال����ط����ب����ي، 
ال����ت����ن����ظ����ي����ف امل����ع����ت����اد 
ب����وا�����س����ط����ة ال���ف���ر����س���اة 

واملعجون.
الأ�سنان  ط��ب��ي��ب  وق����ال 
الأملاين توما�س فولف: 
املرء  على  يتعني  ’’اإنه 

تنظيف  يتم  ذلك  وبعد  ال�سبابة،  اإ�سبعي  ك��اٍف من اخليط حول  لف جزء 
الفراغات بني الأ�سنان يف حركات راأ�سية، من اأعلى اإىل اأ�سفل، اأو من طرف 

ال�سن اإىل اللثة’’.
للفراغ،  املجاورة  الأ�سنان  تنظيف  يتم  اأن  دائماً  ينبغي  اأنه  فولف،  واأو�سح 
مع �سرورة اأن يتم ا�ستعمال جزء جديد من اخليط عند تنظيف كل فراغ، 
حتى ل يتم نقل البكترييا بني فراغات الأ�سنان، عن طريق ا�ستعمال نف�س 

اخليط، مبيناً بعد انتهاء عملية التنظيف ينبغي �سطف الفم جيداً باملاء.

ك�سف ا�ستطالع حديث عن تقارير امل�ستهلك الأخرية، اأن 73% 
من املت�سوقني ي�سعون اإىل الت�سوق من هذه املواد الطبيعية؛ ما 
يعني اأن املحليات ال�سطناعية، و�سراب الذرة العايل بالفركتوز، 
البدائل  م��ن  كاملة  جمموعة  مكانهما  وح��ل��ت  ال��ق��ائ��م��ة،  خ���ارج 

الطبيعية، مثل �سراب القيقب، و�سكر جوز الهند.
واأَ�َساَر ال�ستطالع الذي اأجراه خمت�سون يف التغذية اإىل خم�سة 

بدائل طبيعية لل�سكر هي:
واملعادن،  الفيتامينات،  على  القيقب  ���س��راب  يحتوي  القيقب:   �

واملواد امل�سادة لالأك�سدة.
� ال��ع�����س��ل: ي��ت�����س��م��ن ال��ع�����س��ل م�����واّد م�����س��ادة ل��الأك�����س��دة، وم����واّد 
امل�سادة  وامل���واّد  للفريو�سات،  م�سادة  وم���واّد  للبكترييا،  م�سادة 

لاللتهابات.
� التمر: ويحتوي التمر على البوتا�سيوم، واملغني�سيوم، والكال�سيوم، 

والفيتامينات B وK، ومواّد م�سادة لالأك�سدة.
� �سكر جوز الهند: يحتوي على كميات �سغرية من الأنولني، وهي 
حيُث  طبيعي،  ب�سكل  تتواجد  ال�سكاريد  ع��دي��دات  من  جمموعة 
تنتجها اأنواع عديدة من النباتات، وت�ستخدم النباتات الإينولني 
كمخزن للطاقة، وَغاِلَباً ما ُيوجد يف جذر النبات اأو يف اجلذمور، 
اأنواعاً  تخزن  ل  الإينولني  تخزن  التي  النباتات  ف��اإَنّ  العادة  ويف 

اأُخرى من الكربوهيدرات مثل الن�ساء.
� دب�س ال�سكر: يحتوي دب�س ال�سكر على 6 يف املائة من احلديد، 

والكال�سيوم، واملواد امل�سادة لالأك�سدة.
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كاتي بريي خالل جولتها الفنية الغنائية التي ت�شتمر 4 اأيام يف لو�ض اأجنلو�ض بكاليفورنيا. )رويرتز(

اراد بع�س الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�س ال�ستيالء عليها فار�سلوا بع�س رجالهم ليتج�س�سوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�س �سالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�سونهم .. 
فقام اجلوا�سي�س بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�سلوا يف ذلك فلم ي�ستطيعوا الت�سلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�ستطاعوا ان يقب�سوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �ساأله عن 
كل مايريد فلم يجبه الولد ول البن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�سجينني 
ولكن دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل 
�ساأنطق ولكن يل طلب واحد فقط فقال القائد ماهو، قال الرجل اقتل ولدي اول وبعد ذلك �ساأقول لكم 
كل �سيء فا�ستعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اول حتى ليذهب 
بعد ذلك اإىل املدينة وي�سي بي فغ�سب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك 
ابني حتى ليتعذب من  �ساأقول لك كل �سيء.. طلبت قتل  ال�سيخ وقال وكيف ت�سدق اين  يقتل ف�سحك 
بعدي ويخاف وينطق مبا لدينا، فقال القائد هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �سيئا فقال الرجل لوقطعت 
من ج�سدي قطعا وانا حي لن ابوح لك ب�سيء، فغ�سب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�سها .. 
ان وطنيته احرقتني واذلتني .. هيا �سيطول ح�سارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم .. وترك القائد الرجل 

وانطلق بجنوده بعيدا ومل يفكر بالعودة مرة اخرى .


