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�شرطان الثدي ي�شبب م�شكالت معرفية 
تعاين منه مري�ضات  ال��ذي  الذهن  ت�ضو�ش  اأن  درا�ضة جديدة  ك�ضفت 
بال�ضغط  مرتبطا  يكون  ق��د  الكيماوي  ال��ع��اج  بعد  ال��ث��دي  �ضرطان 
عاج  اأدوي��ة  من  اأك��ر  باملر�ش  الإ�ضابة  �ضدمة  عن  الناجت  الع�ضبي 

ال�ضرطان نف�ضها.
وقالت الدكتورة كري�ضتني هريملينك من م�ضت�ضفى ميونيخ اجلامعي 
ي�ضتكني  الاتي  "املري�ضات  اللكرتوين  بالربيد  لرويرتز  اأملانيا  يف 
من م�ضكات معرفية رمبا يعانني يف احلقيقة من �ضدمة مرتبطة 
بال�ضرطان  لاإ�ضابة  اأخ��رى  نف�ضية  عواقب  اأي  اأو  باملر�ش  بالإ�ضابة 

وهو ما ميكن عاجه".
واأ�ضافت "لذلك ينبغي اأن ي�ضتمع الأطباء باهتمام للمري�ضات الاتي 
تعانني من تدهور معريف واأن يحاولوا فهم حالة كل منهن على حدة 

لتحديد احتياجات املري�ضة".
اإنه  لل�ضرطان  الوطني  املعهد  وقالت هريملينك وزماوؤها يف دورية 
هو  امل��خ  على  الكيماوي  العاج  تاأثري  اأن  ال�ضابق  يف  املعتقد  من  ك��ان 
ب�ضرطان  امل�ضابات  بع�ش  منه  تعاين  ال��ذي  الذهن"  "ت�ضو�ش  �ضبب 
الثدي  �ضرطان  مري�ضات  لدى  مماثلة  اأعرا�ش  ظهرت  لكن  الثدي. 
يخ�ضعن  ل  ال��ات��ي  املري�ضات  وك��ذل��ك  الكيماوي  ال��ع��اج  ب��دء  قبل 

لعاج كيماوي.
ام���راأة مت   150 درا���ض��ة على  الباحثون  اأج���رى  الأم���ر  م��ن  وللتحقق 
اأي  من  يعانني  ل  ام���راأة  و56  الثدي  ب�ضرطان  اإ�ضابتهن  ت�ضخي�ش 

م�ضكات �ضحية.
ويف اأوقات متنوعة خال العام التايل ا�ضتكملت الن�ضاء امل�ضاركات يف 
الدرا�ضة اختبارات ع�ضبية ونف�ضية وكذلك خ�ضعن لتقييم ا�ضطرابات 

ما بعد ال�ضدمة. كما قدمن تقيمهن اخلا�ش لقدراتهن الذهنية.
ال��درا���ض��ة، ون��ح��و �ضهرين على  ب���دء  ���ض��ه��ور ع��ل��ى  وب��ع��د م���رور �ضبعة 
ا�ضتكمال العاج الكيماوي للن�ضاء اخلا�ضعات له، مل يتبني وجود اأي 
اختاف يف الأداء املعريف اأو التغريات الذهنية بني الن�ضاء اخلا�ضعات 
امل�ضابات ب�ضرطان ثدي ول يخ�ضعن لعاج  والن�ضاء  لعاج كيماوي 

كيماوي والن�ضاء غري امل�ضابات باملر�ش.

درا�شة اأمريكية تقو�ض »اأ�شطورة« وجبة الإفطار
هل الفوائد ال�ضحية الناجمة عن تناول وجبة الإفطار مبالٌغ فيها؟ 
�ضوؤال بات مطروحاً يف �ضوء نتائج مفاجئة اأ�ضفرت عنها درا�ضة جديدة 

جرت للتعرف على َتِبعات عدم تناولك هذه الوجبة.
و�ضملت الدرا�ضة - التي اأُجريت حل�ضاب دورية اأمريكية معنية ب�ضوؤون 
تابع  ج��ي��دة،  ب�ضحة  يتمتعون  مم��ن  بالغاً  �ضخ�ضاً   17  - التغذية 

الباحثون اأو�ضاعهم ال�ضحية ملدة ثاثة اأيام.
ويف اليوم الأول، فّوت املبحوثون وجبة الإفطار، بينما تناولوا يف اليوم 
الثاين وجباتهم الثاث كاملة، اأما اليوم الثالث والأخري فقد َعَمدوا 

فيه اإىل ترك وجبة الع�ضاء.
وع��ل��ى م���دار الأي����ام ال��ث��اث��ة ل��ل��ت��ج��رب��ة، ج��م��ع ال��ب��اح��ث��ون يف جامعة 
اأفراد  دٍم من  الدرا�ضة، عينات  فيها  اأُجريت  التي  الأملانية  هوهنهامي 
العينة ب�ضكل دوري منذ ال�ضابعة �ضباحاً وحتى التا�ضعة م�ضاًء، وذلك 
الأن�ضولني  مثل  املختلفة  الهرمونات  تركيز  م�ضتويات  على  للتعرف 
والغلوكوز يف اأج�ضامهم، وكذلك لر�ضد ن�ضاط خايا اجلهاز املناعي 

فيها.
املفارقة اأن العلماء اكت�ضفوا اأن هذا التفاوت يف عدد الوجبات مل يوؤثر 
اكت�ضبها  التي  والدهون  والربوتينات  احلرارية  ال�ضعرات  كمية  على 

اأفراد عينة البحث خال اأيام التجربة.
اأو  الع�ضاء  وجبة  تفويت  اأن  اإىل  اأ�ضارت  النتائج  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�ضعرات يف اجل�ضم وذلك بخاف  املزيد من  اإىل حرق  اأدى  الغداء، 
اأي تاأثري يف  ما حدث عند عدم تناول الإف��ط��ار، ف��اإن هذا مل ُيحِدْث 
 - ذل��ك  يوؤثر  مل  كما  باأكمله.  اليوم  خ��ال  الغلوكوز  تركيز  م�ضتوى 
م�ضتويات  على   - الربيطانية  م��ريور«  »َديلي  �ضحيفة  تقول  ح�ضبما 
مدار  على  للمبحوثني،  الكلي  البدين  الن�ضاط  اأو  الأن�ضولني  اإف��راز 
نتائج  اأن  البحث. واعترب مراقبون  اأُج��ري فيها  التي  الثاثة  الأي��ام 
الدرا�ضة ت�ضري اإىل اأن الأثر ال�ضلبي الذي ينجم عن عدم تناول وجبة 

الإفطار لي�ش بالقدر الذي يح�ضبه الكثريون.
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اأعنف عا�شفة ت�شرب مو�شكو منذ 100 عام
التي  العا�ضفة  ري��اح  �ضرعة  اأن  رو�ضيا،  يف  اجل��وي��ة  الأر���ض��اد  دائ���رة  اأعلنت 
�ضربت العا�ضمة مو�ضكو اليوم بلغت اأكر من 22 مرتاً يف الثانية، قائلة 
اإن هذه القوة تكاد ت�ضل حد الإع�ضار، واأنها اأعنف عا�ضفة ت�ضرب مو�ضكو 

منذ 100 عام.
وذكرت دائرة الأر�ضاد اأنه من املمكن اأن ت�ضل كمية الأمطار التي ميكن اأن 
تهطل على مو�ضكو الليلة اإىل 12 ملليمرتاً، اأي ما يقرب ربع الكمية التي 

ت�ضقط خال �ضهر.
�ضقوط  ج��راء  حتفهم  �ضخ�ضا   12 لقي  الر�ضمية  البيانات  لآخ��ر  ووفقا 

الأ�ضجار واأجزاء من اأ�ضقف املباين يف مناطق مو�ضكو و�ضواحيها.
ي�ضار اإىل اأن الإع�ضار الذي �ضرب �ضرب مو�ضكو يف 29 يونيو 1904 كان 
اأقوى الأعا�ضري التي �ضهدتها العا�ضمة، حيث اجتاح الإع�ضار  واحًدا من 
فوق �ضرق املدينة مقتلعا اأعمدة التلغراف والهاتف والأ�ضجار من جذورها، 
 9 اإىل م�ضرع  واأدى  بالكامل.  ودمر قريتي لوبلينو وكارات�ضاروفو تقريبا 

اأ�ضخا�ش وجرح اأكر من 800 اآخرين.
20 مرتا يف  بلغت �ضرعة رياحها  عا�ضفة اأخرى حدثت يف يونيو 1998، 
مو�ضكو و30 مرتا يف �ضواحيها، اأدت اإىل اقتاع عدة اآلف من الأ�ضجار يف 
العا�ضمة كما قطعت الإ�ضاءة عن 193 �ضارعا وطريقا وت�ضرر اأكر من 

و�ضيارة. منزل   2000
ووفقاً لتقديرات خمتلفة، نقل اإىل امل�ضت�ضفى 129 �ضخ�ضا من اأ�ضل 165 
طلبوا امل�ضاعدة الطبية، فيما قتل وفقا لتقديرات خمتلفة من 8 اإىل 11 

�ضخ�ضا.
واأدت هذه العا�ضفة اأي�ضا اإىل اإ�ضقاط رافعة بناء يف مدينة زيلينوغراد التي 
حطمت ال�ضليب فوق دير نوفوديفيت�ضي، بالإ�ضافة اإىل حتطيم جزئي يف 

�ضقف الق�ضر الكبري يف الكرملني وم�ضرح الكبري البول�ضوي. 

جراندي حتيي حفاًل خرييًا 
ل�شحايا هجوم مان�ش�شرت 

ال��ب��وب جا�ضنت  اإن جن��وم  ق��ال منظمون 
�ضاير�ش  وم���اي���ل���ي  ب����ريي  وك���ات���ي  ب��ي��رب 
وك�����ول�����دب�����اي  ذات  ت����ي����ك  وف�����رق�����ت�����ي 
الأمريكية  ال���ب���وب  جن��م��ة  ���ض��ي�����ض��ارك��ون 
اأريانا جراندي يف اإحياء حفل خريي يف 

مان�ض�ضرت يوم الأحد 4 يونيو .
وقالت ال�ضركة املنظمة اإن احلفل ل�ضالح 
باملدينة  ال����ذي وق���ع  ال��ت��ف��ج��ري  ���ض��ح��اي��ا 

الأ�ضبوع املا�ضي.
هجوم  يف  ُق���ت���ل���وا  ���ض��خ�����ض��ا   22 وك�����ان 
الأ������ض�����ب�����وع امل����ا�����ض����ي ال��������ذي وق������ع بعد 
حلظات من انتهاء جراندي من حفل يف 

مان�ض�ضرت.
و����ض���ت���ذه���ب ك����ل اإي�����������رادات احل���ف���ل اإىل 
�ضندوق الطوارئ )وي لف مان�ض�ضرت( 
مان�ض�ضرت  مدينة  جمل�ش  اأ�ض�ضه  ال��ذي 
ب����ال���������ض����راك����ة م�����ع ال�������ض���ل���ي���ب الأح����م����ر 

الربيطاين.
اإن  الأول  اأم�ش  ال�ضادر  البيان  يف  وج��اء 
احلفل املقرر يوم الأحد �ضُيقام يف ملعب 
مان�ض�ضرت  يف  للكريكت  ت���راف���ورد  اأول����د 
وتلفزيون  رادي��و  على  مبا�ضرة  و�ضُيذاع 

هيئة الإذاعة الربيطانية.
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زراعة التبغ 
ت�شبب �شررا 
هائال للبيئة 

اإن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  قالت 
���ض��ررا هائا  تلحق  ال��ت��ب��غ  زراع����ة 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة ع���ن ط��ري��ق الإف������راط يف 
والطاقة  ال��ك��ي��م��اوي��ات  ا���ض��ت��خ��دام 
واملاء والتلوث الناجت عن الت�ضنيع 

والتوزيع.
ودع�����ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���اأمم 
لدفع  ال���ت���ب���غ  ����ض���ن���اع���ة  امل���ت���ح���دة 
املتمثلة  الأ����ض���رار  ع��ن  تعوي�ضات 
امل�ضببة  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث  يف زي���ادة 
ل���ظ���اه���رة الح���ت���ب���ا����ش احل������راري 
امل�����ض��وؤول��ة ع���ن ت��غ��ري امل���ن���اخ لكنها 
ت���ق���دي���را حل���ج���م هذه  ت���ذك���ر  مل 

الأ�ضرار.
تقرير  اأول  يف  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
البيئة  على  التبغ  ت��اأث��ري  ع��ن  لها 
بكثري  ي��ت��ج��اوز  ال��ب��ي��ئ��ي  الأث����ر  اإن 

تاأثريات دخان ال�ضجائر.
وقال التقرير "من البداية للنهاية 
دورة حياة التبغ هي عملية ت�ضبب 

الكثري من التلوث وال�ضرر".
م�ضاعد  ت�ضي�ضتنوف  اأول��ي��ج  وق��ال 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة يف 
)اليوم  مبنا�ضبة  ال�ضادر  التقرير 
العاملي لامتناع عن التبغ( والذي 
التبغ  "زراعة  الأرب��ع��اء  واف��ق م�ش 
وت�ضليمها  م��ن��ت��ج��ات��ه  و����ض���ن���اع���ة 
لتجار التجزئة له عواقب وخيمة 
الغابات  اإزال���ة  ت�ضمل  البيئة  على 
وا����ض���ت���خ���دام ال����وق����ود الأح����ف����وري 
املنتجات  خملفات  من  والتخل�ش 

اأو ت�ضربها اإىل البيئة الطبيعية".
التبغ  ي��ت�����ض��ب��ب  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ووف���ق���ا 
�ضخ�ش  م���اي���ني  ���ض��ب��ع��ة  وف�����اة  يف 

�ضنويا.
واأبرمت املنظمة اتفاقية مهمة يف 
حتى  عليها  �ضدقت   2005 ع��ام 
حلظر  ت���دع���و  دول�����ة   179 الآن 
الإعان عن التبغ وفر�ش �ضرائب 
على منتجاته لت�ضجيع النا�ش على 

الإقاع عن ا�ضتخدامه.
وحتتاج زراعة التبغ لكميات كبرية 
ومبيدات  احل�ضرية  امل��ب��ي��دات  م��ن 
الأع���������ض����اب وال���ف���ط���ري���ات وم�����واد 
ال��ت��ط��ه��ري مل��ك��اف��ح��ة احل�����ض��رات اأو 

تف�ضي الآفات.
هذه  م��ن  "الكثري  التقرير  وق���ال 
بالبيئة  ج��دا  م�ضرة  الكيماويات 
اأنها  ل���درج���ة  امل���زارع���ني  وب�����ض��ح��ة 

حمظورة يف بع�ش الدول".

ممار�سة  تعترب  الواقع  يف  ؟  رم�سان  يف  الريا�سة  منار�س  اأن  يجب  متى  و  كيف 

الريا�سة يف رم�سان من العادات ال�سحية التي ُين�سح مبمار�ستها، ملا لها من 

فوائد عديدة تنعك�س ب�سكل اإيجابي على �سحة الإن�سان، لكن يجب توخي 

رم�سان  �سهر  يف  عام  ب�سكل  والريا�سة  البدنية  الن�ساطات  فممار�سة  احلذر 

�سوابط  و  حماذير  يتبع  اأن  يجب 

ق��دوم  م��ع  خا�سة  ج���دا،  مهمة 

اأجواء  يف  احلايل  رم�سان  �سهر 

بطول  مت��ت��از  ح����ارة  ���س��ي��ف��ي��ة 

ال�����س��ي��ام، لذلك  ���س��اع��ات  ف��رة 

املقال  القارئ  عزيزي  معنا  تابع 

التايل لتعرف متى يجب ممار�سة الريا�سة يف رم�سان؟ فوائد ممار�سة الريا�سة 

تتمثل اأهم فوائد الريا�سة يف اأنها: تدعم وحت�سن من عمل الأع�ساء الداخلية 

والعمليات احليوية يف ج�سمك.

الوقاية جل�ضمك من الكثري من الأمرا�ش 
ال����وزن وحرق  اإن��ق��ا���ش  ال��ري��ا���ض��ة ع��ل��ى عملية  ت�����ض��اع��د 
يف  املحتب�ضة  وال�ضموم  ال�ضوائل  من  التخل�ش  الدهون. 
غ��ذائ��ي �ضحي متوازن  ات��ب��اع نظام  ���ض��رورة  م��ع  اجل�ضم 
ممار�ضة  كيفية  اأي�ضا:  اق��راأ  احل��راري��ة.  ال�ضعرات  قليل 

ريا�ضة امل�ضي بالطريقة ال�ضحيحة. 
الن�ضاطات  ل��رم�����ض��ان مت��ت��از  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ال��ري��ا���ض��ة  اأن����واع 
ذات  باأنها  رم�ضان  �ضهر  يف  ممار�ضتها  املحبذ  البدينة 
نوعية خفيفة اأو متو�ضطة ال�ضدة و الكثافة، ول تتطلب 
جهداً كبرياً ول مقاومة عالية قد ت�ضل باجل�ضد اأحيانا 
ال��ري��ا���ض��ات: ريا�ضة  اإىل م��رح��ل��ة الإن���ه���اك، وم���ن ه���ذه 
والتمارين  باحلبل،  والقفز  الأيروبيك،  وريا�ضة  امل�ضي، 
الأجهزة  وا���ض��ت��خ��دام  اخل��ف��ي��ف��ة،  ال��ب��دن��ي��ة  ال�����ض��وي��دي��ة 

التدريبية املعروفة كالرتيدميل و الدراجة وغريها. 
متى يجب ممار�ضة الريا�ضة يف رم�ضان ؟ 

ميار�ش  اأن  ال��ري��ا���ض��ي  ي�ضتطيع  الإف���ط���ار  وج��ب��ة  ق��ب��ل 
الريا�ضة ملدة �ضاعة، لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد 
دقيقة،   15 ال�  تتجاوز  زمنية ق�ضرية ل  الإفطار مبدة 
اإنهاء  الفا�ضلة بني حلظة  الزمنية  املدة  و�ضبب تق�ضري 
التدريب والإفطار هو حماولة تعوي�ش اجل�ضم بال�ضوائل 
باأ�ضرع وقت ممكن، حلماية  املفقودة  املعدنية  والأم��اح 
يتعر�ش  اأن  التي ميكن  ال�ضحية  الأعرا�ش  اجل�ضم من 
لها، نتيجة التدريب يف جو رم�ضاين �ضيفي حار ميتاز 
اأن  املتخ�ض�ضني  بع�ش  وي�ضيف  ال�ضيام.  �ضاعات  بطول 
ممار�ضة الريا�ضة قبل الإفطار مبدة ب�ضيطة تعمل على 
الناجتة  ال�ضموم  م��ن  التخل�ش  يف  اجل�ضم  ك��ف��اءة  زي���ادة 
عن عمليات التمثيل الغذائي، اإىل جانب تن�ضيط الدورة 

الدموية وزيادة ال�ضعور بالراحة وال�ضرتخاء. 

بعد وجبة الإفطار متار�ش الريا�ضة بعد وجبة الإفطار 
مبا يعادل 2 ون�ش اإىل 3، حيث يتم خال هذه الفرتة 
ه�ضم الطعام بكفاءة وراحة ليتم ا�ضتخا�ش الطاقة و 
اإعادة �ضحنها اإىل اأع�ضاء اجل�ضم احليوية، وليجوز بتاتا 
ممار�ضة اأي جمهود بدين قبل الوقت املحدد لأن طاقة 
وجهد و تركيز اجل�ضم بالكامل يكون من�ضب على اإمتام 
الفائدة  اأن  املتخ�ض�ضني  اله�ضم، وي�ضيف بع�ش  عملية 
املرجوه من ممار�ضة التمارين بعد الإفطار تتمثل يف اأنها 
حتفز وت�ضرع من عمليات الأي�ش وحرق الطاقة امل�ضتمدة 
من الطعام املمول للج�ضم.   Advertisement بعد 
الكربوهيدرات  على  حتتوي  وجبة  بتناول  قم  انتهائك 
اإن  الريا�ضة  جل�ضة  من  �ضاعتني  غ�ضون  يف  وال��ربوت��ني 

كان ذلك ممكنا مثل: الزبادي والفواكه. 
�ضطرية من زبدة الفول ال�ضوداين. حليب �ضوكاتة قليل 
الد�ضم اأو املقبات. كيف متار�ش الريا�ضة يف رم�ضان ؟ 
يف  ل�لريا�ضة  املخ�ض�ضة  الزمنية  امل���دة  ت��زي��د  األ  يجب 
رم�ضان يجب عن 60 دقيقة متار�ش، مبا ليزيد عن 5 
اأ�ضبوعيا، وتكون على النحو الآتي: الإحماء اجليد  اأيام 
متارين  اأداء  يليه  دقائق،   5 ملدة  الن�ضاط  مزاولة  قبل 
ممار�ضة  دق��ائ��ق.   5 مل��دة  اجل�ضم  ع�ضات  ملعظم  اإط��ال��ة 
 45 اإىل   30 عن  لتقل  ملدة  الرئي�ضي  البدين  الن�ضاط 
 5 ملدة  ا�ضت�ضفاء وتربيد  ذلك متارين  بعد  يليه  دقيقة، 
دقائق. اأ�ضخا�ش ل يجب اأن ميار�ضوا الريا�ضة ل ين�ضح 
الأ�ضخا�ش:  قبل  من  الإفطار  قبل  الريا�ضة  مبمار�ضة 
الذين يعملون ل�ضاعات طويلة بدون انقطاع، وبالأخ�ش 
الأعمال التي ت�ضتلزم التنقل من مكان لآخر يف هذا اجلو 

ال�ضيفي احلار.
و  البدنية  اللياقة  من  جيد  مبقدار  يتمتعون  ل  الذين 

الأم���اح  ونق�ش  والعط�ش  التعب  حتمل  على  ال��ق��درة 
املعدنية. 

من  ي��ع��اين  م��ن  الع�ضلية.  كتلتهم  زي����ادة  يف  ال��راغ��ب��ني 
اإىل  ال���ع���ودة  عليه  م��زم��ن��ة  �ضحية  اأع���را����ش  و  اأم���را����ش 
اأي�ضا  ين�ضح  ول  حالته.  على  امل�ضرف  املخت�ش  الطبيب 
ال��ري��ا���ض��ة ق��ب��ل الإف���ط���ار يف ح��ال��ة الرتفاع  مب��م��ار���ض��ة 
العمودي  ال�ضديد لدرجة احل��رارة و الرطوبة والظهور 
لل�ضم�ش خا�ضة يف الأماكن املك�ضوفة. كبار ال�ضن. الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن ازدياد  امل��ف��رط��ة. م��ن  ي��ع��ان��ون م��ن ال�ضمنة 

�ضربات القلب. 
ممار�ضة الريا�ضة يف رم�ضان قد ت�ضبب اجلفاف فممار�ضة 
تفقد ج�ضم  احل��ار  ال�ضيفي  اجل��و  ه��ذا  خ��ال  الريا�ضة 
الإن�ضان الكثري من ال�ضوائل والأماح املعدنية املختزنة 
ي��ق��وم م��ن خالها  ال��ت��ع��ٌرق، وال��ت��ي  ع��ن ط��ري��ق عملية 
اجل�ضم مبوازنة درجة حرارته، بالإ�ضافة اإىل طول فرتة 
ال�ضيام والتي متتد ما بني ال� 14 اإىل 16 �ضاعة، والتي 
ليتم خالها متويل اجل�ضم باأي من العنا�ضر الغذائية 
الازمة له. لذلك فازدياد �ضدة وكثافة وجهد الن�ضاط 
ال��ب��دين امل��ب��ذول ي���وؤدي اإىل ا���ض��ت��ن��زاف م��ق��دار اأك���رب من 
الطاقة امل�ضتهلكة واملمولة بالأ�ضا�ش من النظام الغذائي، 
عن  يبحث  اأن  اجل�ضم  ا�ضطر  الطاقة  ه��ذه  نفذت  ف���اإذا 
والكبدي،  ال��ع�����ض��ل��ي  ك��اجل��اي��ك��وج��ني  اأخ�����رى  م�����ض��ادر 

والدهون املختزنة يف اجل�ضم.
وا�ضتنزاف  الطاقة  نفاذ  اأن  من  التحذير  يجب  لذلك   
اإىل  ي���وؤدي  ق��د  اجل�ضم  م��ن  وال�ضوائل  املعدنية  الأم���اح 
والإغماء  ال�ضوئي،  والتمُوج  كال�ضداع،  �ضحية  عواقب 
اإىل الإ�ضرار ببع�ش  واأخطرها اجلفاف الذي قد يوؤدي 

الأع�ضاء احليوية يف ج�ضم الإن�ضان كالكلى.

ملاذا ن�شعر بالنعا�ض بعد 
تناول الطعام؟

تناول  بعد  عينينا  بفتح  �ضعوبة  جند  ما  غالًبا 
النعا�ش  علينا  فيتغّلب  العمل،  يف  الغداء  وجبة 
لكن  واجباتنا.  اإمتام  باأننا عاجزون عن  ون�ضعر 

ما ال�ضبب وراء ذلك؟
تناول  ب��ع��د  ال���ن���وم  اإىل  ب��احل��اج��ة  ن�����ض��ع��ر  ف��ق��د 
ترتفع  الأن�ضولني  م�ضتويات  لأّن  د�ضمة  وجبة 
ال��ط��ع��ام ينتج  ت��ن��اول  ان���ه وب��ع��د  اإذ  يف اجل�����ض��م، 

البنكريا�ش هرمون الأن�ضولني ليجعل م�ضتويات 
ال�ضكر يف الدم متوازنة.

وك���ّل���م���ا ك����ان����ت ال���وج���ب���ة د����ض���م���ة ي����زي����د ان���ت���اج 
الأن�ضولني. ومع ارتفاع كمّية اإفراز الأن�ضولني، 
ينقل اجل�ضم الرتبتوفان اإىل الدماغ، حيث يتم 
اأي�ضه اإىل ال�ضريوتونني واملياتونني، ما يوؤدي 

اإىل النعا�ش.

الريا�شة يف رم�شان .. متى يجب ممار�شتها قبل اأم بعد الإفطار؟ 
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�ش�ؤون حملية

برعاية نهيان بن مبارك، وبالتعاون مع "كليفالند"

امل�شت�شفى ومر�شى  جتمعنا" ملوظفي  اخلري  زايد  "اإمارات  مبادرة  "الثقافة" تطلق 

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تفتح باب الرت�شح  لدورتها الثانية ع�شرة 2018-2017  

•• اأبو ظبي - الفجر

ب��اأب��و ظبي  امل��ع��رف��ة  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة  اأط��ل��ق��ت وزارة 
مع  جتمعنا" بالتعاون  اخل��ري  زاي��د  "اإمارات  م��ب��ادرة 
م�ضت�ضفى كليفاند حتت رعاية معايل ال�ضيخ نهيان 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
الثقافية  وذلك لتقدمي عدد من الأن�ضطة والربامج 
واملعرفية والفنية والوطنية والدينية خال اأيام �ضهر 
رم�ضان املبارك، بهدف الو�ضول باخلدمات الثقافية 
واملر�ضى  معها  واملتعاملني  امل�ضت�ضفى  موظفي  اإىل 
التعاون  اتفاقية  تفعيل  اإطار  املبادرة يف  وتاأتي  اي�ضا، 
التي  كلينك  وكليفاند  الثقافة  وزارة  وال�ضراكة بني 
واملعرفة  بالثقافة  املتعلقة  امل��ب��ادرات  ن�ضر  اإىل  تهدف 
وت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وح�����وار ال���ث���ق���اف���ات، كما 
التنوع  لفهم  الفر�ضة  ات��اح��ة  على  الفعاليات  ت��رك��ز 
املوظفني  بني  العمل  بيئة  داخ��ل  الثقايف  والختاف 
واملتعامل وتدعم التاحم املجتمعي وتطوير املعارف 
واملهارات.     حيث افتتح اأم�ش معايل ال�ضيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان يرافقه عدد من القيادات الثقافية، 
واإدارة م�ضت�ضفى كليفاند، فعاليات املبادرة التي ت�ضم 
معار�ش فنية تتناول م�ضرية الحتاد، ومعر�ضا للخط 
العربي والزخرفة ال�ضامية كما تابع معاليه فيلما 
ال�ضامية،  واأهدافها  الفعالية  تفا�ضل  يتناول  وثائقيا 
ا�ضافة اإىل حما�ضرات توعوية يدورها ال�ضتاذ حممد 

القد�ضي.
�ضعادته  ع��ن  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  وع��رب 
مببادرة قادة  كليفاند كلينيك بدعوة وزارة الثقافة 
وت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة ل��ت��ق��دمي ب���رام���ج مي��ك��ن��ه��ا تعريف 
املزدهرة  بالثقافة  املختلفة  اجلن�ضيات  من  املوظفني 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، وهو ما متخ�ش عنه 
مباردة "اإمارات زايد اخلري جتمعنا" بكل ما حتتويه 
من تفا�ضيل واأن�ضطة، موؤكدا اأن ذلك يدل على اهتمام 
كليفاند كلينيك بالتعريف اجلوانب الفريدة للبلد 
الذي يعي�ش ويعمل به الفرد وي�ضت�ضيف موظفيه من 

كل العامل.
وقال معاليه "ب�ضفتي وزيرا للثقافة وتنمية املعرفة، 
املجتمع  يف  التعددية  عنا�ضر  اأن  تعرفوا  اأن  اأري��دك��م 
الإم���ارات���ي م��ق��درة م��ن اجلميع وه��و م��ا مكنتنا من 
التفاهم  على  قائم  الثقافات،  متعدد  جمتمع  ت�ضكيل 
وال�����ض��ام والإن����ت����اج والزده�������ار، وب���ه���ذا ت��ع��ت��رب دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من��وذج��ا ف��ري��دا يف هذا 
العنا�ضر  تلك  وت��ق��دروا  تتفهموا  اأن  اآم���ل  الجت����اه،  

التعددية التي متيز تراثنا الإماراتي.
الوقت  املبارك هو  �ضهر رم�ضان  "اأن  واأ�ضاف معاليه 
الإم����ارات����ي،  وال�����رتاث  ال��ث��ق��اف��ة  يف  للتفكري  الم���ث���ل 
ومواقفنا  معتقداتنا  الإ���ض��ام��ي  ديننا  يعك�ش  حيث 
حتفز  ما  دائما  التي  وامل��واق��ف  املعتقدات  تلك  بعمق. 
جميعا  اأننا  يوؤكد   اليوم  معاً  وجودنا  ولعل  اأعمالنا، 
الأ�ضخا�ش من  فباإمكان  اأر�ضية م�ضرتكة،  على  نقف 
جميع الدول والثقافات والأديان و العراق، واملدار�ش 

الفل�ضفية - ذك��ورا واإناثا على حد �ضواء - العرتاف 
بالأفعال احل�ضنة ومتييزها عن الأفعال ال�ضيئة. ومن 
العامل  بت�ضكيل  تقوم  الف��ع��ال  ه��ذه  اأن  نظري  وجهة 

الذي نعي�ش فيه.
اأننا نقوم بتعزيز قوتنا كمواطنني  واأ�ضار معاليه اإىل 
امل��ع��ت��ق��دات املختلفة  ن��ف��ه��م ون���ق���در  ع��امل��ي��ني ع��ن��دم��ا 
العديدة التي حتفز الفعال التي نقوم بها جميعا كل 
يوم. ومن املهم اأي�ضا اأن يكون انطاقتا قائم على اأن 
التخلي  مننا  يتطلب  ل  الآخ��ري��ن  معتقدات  اح��رتام 
عن معتقداتنا الفردية، بل على العك�ش ان النخراط 
نافذة  م��ن خ��ال  النظر  ه��و مبثابة  ح��وار مفتوح  يف 
ميكنك روؤي����ة الن��ع��ك��ا���ش اخل��ا���ش ب��ك ف��ي��ه��ا، ك��م��ا اأن 
�ضي�ضاعدك  الآخرين  ومعتقدات  ثقافة  على  التعرف 
اإىل  التفاهم  ي���وؤدي  اف�ضل،  ب�ضكل  نف�ضك  فهم  على 
ال�ضلمي، عامل يحل فيه  املتبادل والتعاي�ش  الحرتام 
باختافاتنا،  ف��ي��ه  نحتفل  اخل����وف،  حم��ل  ال��ف�����ض��ول 

تعددي  عاملي  جمتمع  لبناء  �ضبيا  التعاون  ي�ضبح  و 
حقيقي.

اأمتنا،  وانطاقا من روح التعددية هذه، قام موؤ�ض�ش 
بتوحيد  نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ال��راح��ل 
 200 مبواطني  بالرتحيب  وق��ام   ، ال�ضبع  الم���ارات 
دولة اأخرى، لتطوير ورفاهية دولة الإمارات العربية 
املتحدة. لقد قاد ال�ضيخ زايد المارات بروح )واأقتب�ش 
اأقواله( "الت�ضامح والتعاطف واحلوار". احلوار يعني 
والإعطاء  وال��ق��راءة،  والكتابة  وال���ض��ت��م��اع،  التحدث 
اأج��ل ق�ضية  العمل معا من  والأخ��ذ، وقبل كل �ضيء، 

م�ضرتكة.
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ح��اف��ظ  وق��د 
اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����ش ال���دول���ة، ع��ل��ى ه���ذه ال�����روح التي 
اأن ت�ضبح رائدة  مكنت الإم��ارات العربية املتحدة من 
قال  كما  العامليني.  وال�ضام  التفاهم  جمال  يف  عامليا 
اآل نهيان ويل  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  �ضاحب 
)واأقتب�ش  امل�ضلحة  القوات  قائد  ونائب  اأبوظبي  عهد 
متثل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  "اإن  اأق��وال��ه( 
املختلفة  الثقافات  بني  للتعاي�ش  به  يحتذى  منوذجا 
الإم����ارات  يف  يعي�ضون  ال��ذي��ن  امل��اي��ني  ميثلها  ال��ت��ي 

العربية املتحدة".
معظم  اأن  يل  قيل  اأن  م��وؤك��دا  كلمته  معاليه  واختتم 
كلينيك  كليفاند  يف  ج��دي��دون  اليوم  هنا  امل�ضاركني 
ورمب���ا يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ويف كل 
الح��وال، اأرحب بكم يف موؤ�ض�ضة طبية كبرية ويف بلد 
مم��نت خلدمتكم ل��ه. يف ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال���ذي قامت 
بقيادتكم  �ضيقوم  بحكمة،  بت�ضوره  كلينيك  كليفاند 
بالأخ�ش  اخل����ربة،  وذوي  امل��وه��وب��ني  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ضيقومون  وزمائه.  القد�ضي  حممد  الدكتور  امل��وؤرخ 
واهلها.  لكم  امل�ضيفة  البلد  فهم  على  مب�ضاعدتكم 
املعلومات،  هذه  اكت�ضاب  على  عزمكم  على  واأ�ضكركم 
واآمل اأن ي�ضاعدكم ما �ضتتعلمونه عن ثقافتنا وتراثنا 
الإم����ارات����ي ع��ل��ى زي�����ادة ا���ض��ت��م��ت��اع��ك��م ب��ال��وق��ت الذي 

�ضتم�ضونه يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

 •• اأبوظبي - الفجر

اأع���ل���ن���ت ج���ائ���زة ال�����ض��ي��خ زاي�����د ل��ل��ك��ت��اب ع���ن ف��ت��ح باب 
مايو  �ضهر  م��ن  ب���دءاً  ع�ضرة  الثانية  ل��ل��دورة  ال��رت���ض��ح 
حيث   ،2017 اأك���ت���وب���ر  م���ن  الأول  وح���ت���ى  احل�����ايل 
العلمية  ال��ه��ي��ئ��ة  اج���ت���م���اع  ال����ق����رار خ����ال  ج����اء ه����ذا 
ال������ذي مت ع���ل���ى ه���ام�������ش م���ع���ر����ش اب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
حفلها  اجلائزة  اختتام  عقب  الإع��ان  وياأتي  للكتاب. 
ع�ضرة. احلادية  دورتها  يف  الفائزين  لتكرمي   ال�ضنوي 
خال  من  للمر�ضحني  كبرية  فر�ضة  اجل��ائ��زة  وتقدم 
ال��ذات��ي��ة )امل���وؤل���ف نف�ضه(  ل��ل��رت���ض��ي��ح��ات  ا���ض��ت��ق��ب��ال��ه��ا 
ويحق  للموؤلفات،  الن�ضر  دور  تر�ضيح  اىل  بالإ�ضافة 
اجلائزة  ف����روع  لأح����د  واح����د  ب��ع��م��ل  م  ال��ت��ق��دُّ للمر�ضح 
فقط يف الدورة نف�ضها، ومن �ضروط اجلائزة اأن تكون 
با�ضتثناء  العربية،  باللغة  مكتوبة  حة  املر�ضَّ ��ف��ات  امل��وؤلَّ
العربية  الثقافة  ج��ائ��زة  وف��رع  الرتجمة،  ج��ائ��زة  ف��رع 
ملوؤلَّفات  اجل��ائ��زة  منح  يجوز  حيث  الأخ���رى  اللغات  يف 
يف  موؤلَّفة  اأو  غريها  اإىل  العربية  اللغة  من  ُمرتجمة 
واليطالية  والملانية  والفرن�ضية  الجنليزية  اللغات 
وال�ضبانية . ويذكر اأن اجلائزة ل متنح لعمل �ضبق له 
ح  الفوز بجائزة عربية اأو عاملية. كما يجوز اإعادة الرت�ضُّ
�ضرورة  م���ع  اأخ�����رى  دورة  ذات����ه يف  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��ج��ائ��زة 
م بطلب جديد. ة الزمنية، والتقدُّ ا�ضتيفائه ل�ضرط املدَّ

 

ويراأ�ش الهيئة العلمية د. علي بن متيم/ الأمني العام، 
وتت�ضمن الأع�ضاء: حممد بني�ش من املغرب، ود. كاظم 
جهاد من فرن�ضا العراق، ود. خليل ال�ضيخ من الأردن  و 
يورغن بوز من املانيا، ود. حممد اأبوالف�ضل بدران من 

م�ضر، والأ�ضتاذ �ضامر اأبو هوا�ش من فل�ضطني ود. �ضياء 
الإمارات. من  الكعبي  علي  البحرين، ود.  من   الكعبي 
كما يذكر اأنه قد مت الإع��ان عن الفائزين يف الدورة 
ال��ت��ي �ضبقت حفل  احل���ادي���ة ع�����ض��رة خ���ال الأ���ض��اب��ي��ع 
اجلائزة، حيث مت توزيع ثمانية جوائز هذا العام وهي: 
جائزة �ضخ�ضية العام الثقافية للموؤرخ واملفكر املغربي 
عبداهلل العروي، وجائزة الآداب للكاتب اللبناين عّبا�ش 
التنمية  ال���رباءة، وج��ائ��زة  رواي��ت��ه خريف  بي�ضون عن 
وبناء الدولة للمفكر ال�ّضوري حممد �ضحرور عن كتابه 
 ، املعا�ضرة  ال��ق��راءة  – م��ن نتائج  الإ���ض��ام والإن�����ض��ان 
وجائزة اأدب الأطفال والنا�ضئة للكاتبة الكويتية لطيفة 

للباحث  الرتجمة  قبعة، وجائزة  كتابها با  بطي عن 
واملرتجم اللبناين زياد بوعقل عن كتاب ال�ضروري يف 
اأ�ضول الفقه لبن ر�ضد والذي نقله للفرن�ضية، وجائزة 
�ضعيد  العراقي  للباحث  النقدية  وال��درا���ض��ات  الفنون 
وجائزة   ، الأدب���ي  اخل��ي��ال  فاعلية  كتابه   ع��ن  الغامني 
لأملاين  للباحث  الأخ���رى  اللغات  يف  العربية  الثقافة 
ديفيد فريمر عن كتابه من فكر الطبيعة اإىل طبيعة 
جمموعة  الثقافية.  والتقنيات  الن�ضر  وجائزة  الفكر، 

كلمات من المارات العربية املتحدة.
للجائزة  ت�ضمن  للعمل  واآليات  اأ�ضلوباً  اجلائزة  تعتمد 
م�ضداقيتها، واأول هذه الآليات خ�ضوع الأعمال املقدمة 

بال�ضروط  تفي  ل  التي  الأعمال  ت�ضتبعد  فرز  لعملية 
واملعاير ال�ضكلية للجائزة، كاأْن، ل يدخل العمل يف الفرع 
ب�ضرية ذاتية موثقة  اإليه، واأل يكون م�ضحوباً  م  املتقدَّ
ومعتمدة. والثانية اأن ُيعر�ش العمل املقدم على ثاثة 
يقومون  وه���م  بالتخ�ض�ش،  ب���اع  ل��ه��م  مم��ن  حمكمني 
ل�ضتمارة  وف��ق��اً  وفح�ضها  امل��ق��دم��ة  الأع���م���ال  ب��ق��راءة 
م ح�ضب اأهمية البند النوعي املراد قيا�ضه  حتكيم ُتق�ضَّ
على  املحكمني  تقارير  تعر�ش  ثم  التخ�ض�ش،  فرع  يف 
الهيئة العلمية ملناق�ضتها واملوازنة بينها، والنظر فيها. 
ح الأعمال التي تدخل يف القائمة  وبناء على ذلك، ُتر�ضَّ
هذه  تعر�ش  واأخ����رياً  دق��ي��ق.  لرتتيب  وف��ق��اً  الق�ضرية 

القائمة على "جمل�ش الأمناء" لقرارها.
فاإنها  وموثوقيتها،  اجلائزة  م�ضداقية  على  وحفاظاً 
يتم  ف��ا  عملها،  اأداء  يف  التامة  ال�ضرية  مب��ب��داأ  تلتزم 
اإل بعد  التحكيم  اأع�����ض��اء جل���ان  ه��وي��ة  ع��ن  الإف�����ض��اح 
القوائم  الإف�ضاح عن  �ضدور قرار منحها، كما ل يتم 

الق�ضرية قبل اأن تعلنها الأمانة العامة للجائزة. 
قيمة اجلائزة املالية

زايد  ال�ضيخ  جائزة  ف��روع  لكل  الإجمالية  القيمة  تبلغ 
للكتاب �ضبعة مايني درهم اإماراتي، متنح على النحو 
اإماراتي(  درهم  األف  الآتي مبلغ وقدره )750000 
عن الفائز بكل فرع من فروع اجلائزة الثمانية يف كل 
دورة..  مبلغ وقدره )مليون درهم اإماراتي( عن الفائز 
ميدالية  دورة..  كل  يف  الثقافية  العام  �ضخ�ضية  بفرع 
الفائزين  ل��ك��ل  املعتمد  اجل��ائ��زة  ���ض��ع��ار  ذه��ب��ي��ة حت��م��ل 
بفروع اجلائزة الت�ضعة.. �ضهادة تقديرية للعمل الفائز 

باأحد فروع اجلائزة الت�ضعة.

بلدية مدينة العني حتيي ليايل �شهر رم�شان 
مبحا�شرات دينية و فعاليات ثقافية و ريا�شية و خريية

•• العني - الفجر

اإحياًء لأيام وليايل �ضهر رم�ضان املبارك تطلق بلدية مدينة العني مو�ضم 
وامل�ضابقات  الدينية  املحا�ضرات  يت�ضمن  التي  و  الرم�ضانية  فعالياتها 
الريا�ضي الرم�ضاين  ال��دوري  املبادرات اخلريية اىل جانب  الرم�ضانية و 

ال�ضنوي الذي تقيمه بلدية مدينة العني يف كل عام .
النقل يف الرتقاء  البلدية و  ال�ضوؤون  دائ��رة  روؤي��ة  الفعاليات �ضمن  تاأتي  و 
و  للمجتمع  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  ال�ضرتاتيجية  واه��داف��ه  املجتمع  بر�ضا 

العماء مبا يعزز جودة احلياة يف الإمارة حاليا و م�ضتقبا.
ي�ضارك البلدية عدد من ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني يف اإقامة فعاليات �ضهر 
الدينية بجميع قطاعات منطقة العني يف  رم�ضان حيث تقام املحا�ضرات 
م�ضاجد خمتارة و م�ضرح بلدية مدينة العني بعد �ضاة الع�ضر وبعد �ضاة 
الرتاويح للرجال و الن�ضاء مبوا�ضيع متنوعة يف فقه ال�ضيام و ف�ضل �ضهر 
رم�ضان املبارك ، مب�ضاركة الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضامية و الأوقاف و 

دار زايد للثقافة الإ�ضامية .
كما تنظم البلدية عدد من امل�ضابقات الرم�ضانية يف اأماكن متنوعة ل�ضمان 
احل�ضور اجلماهريي لهذه الفعاليات ، و لعل اأبرزها املراكز التجارية مثل 
العني مول و اجليمي مول ، و مباين خدمة العماء و م�ضجد بن حرمل ، 

اإىل جانب فعالية اإفطار �ضائم مب�ضاركة هيئة الهال الأحمر الإماراتي .
و تت�ضمن الفعاليات الرم�ضانية كذلك اأن�ضطة ريا�ضية متنوعة من خال 
ماعب  يف  متنوعة  ريا�ضية  م�ضابقات  و  الطائرة  و  ال��ق��دم  ك��رة  ب��ط��ولت 
الحياء ال�ضكنية.  وحتر�ش بلدية مدينة العني بقطاعتها املختلفة �ضنويا 
على ا�ضتقبال ال�ضهر الف�ضيل مبا يليق به من فعاليات و ان�ضطة بالتعاون 
مع اجلهات املختلفة ، ل�ضمان تقدمي برامج متنوعة تنال ا�ضتح�ضان و ر�ضا 

اجلمهور من �ضكان او زوار مدينة العني .

حديقة احليوانات بالعني تطلق جائزتها الداخلية 
للتميز » كفو «  يف دورتها الوىل 2017

••  العني –  الفجر

اأطلقت حديقة احليوانات بالعني جائزتها الداخلية للتميز ) كفو ( يف دورتها 
الأوىل 2017  �ضمن 3 فئات تنق�ضم اإىل جوائز الإدارات، و امل�ضاريع و فرق 
اأبوظبي  جلائزة  م��وازي��ة  تاأتي  التي  كفو  جائزة  تهدف   . الأف���راد  و  العمل، 
لاداء احلكومي املتميز اإىل ن�ضر الوعي بثقافة اجلودة و ال�ضفافية و بث روح 
التناف�ش و تعزيز بيئة البتكار و البداع و زيادة انتاجية املوظفني وفق اف�ضل 
املمار�ضات الدارية يف حت�ضني العمل املوؤ�ض�ضي . و اأكد �ضعادة غامن الهاجري 
مدير عام املوؤ�ض�ضة العامة حلديقة احليوان و الحياء املائية بالعني اإن اإطاق 
جائزة التميز الداخلية "كفو" ياأتي انطاقاً من حر�ش احلديقة على دعم 

امل�ضتوى  على  اجل��ودة  و  التميز  مبداأ 
مبادرة  وف����ق  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة  ال���داخ���ل���ي 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، باإن�ضاء 
جوائز التميز الداخلية للموؤ�ض�ضات و 
الهيئات احلكومية للو�ضول اىل ارقى 
الدارات  �ضعيد  على  الداء  م�ضتويات 
و الفراد و امل�ضاريع و ربطها باهداف 
احلكومي  ل������اداء  اب���وظ���ب���ي  ج���ائ���زة 
مبادئ  لتعزيز  مدخا  بذلك  لتكون 
و لفت   . الوظيفي  و  املوؤ�ض�ضي  التميز 
اىل ان ما �ضتحققه اجلائزة الداخلية 

املوؤ�ض�ضي  التميز  تعزيز  يف  احلديقة  اه��داف  مع  متوافقا  �ضياتي  نتائج  من 
 ، �ضياحية عاملية  العني وجهة  اولوياتنا يف جعل مدينة  ب��دوره  ال��ذي يخدم 
و  اخلارجي  و  الداخلي  اجلمهور  لعمائنا من  الف�ضل  تقدمي  درون��ا يف  و 
حتقيق ر�ضالتنا يف �ضون الطبيعة و احلفاظ على التنوع البيولوجي و رفع 
ان  الهاجري اىل  ا�ضار  و   . امل�ضتهدفة  لل�ضرائح  التعليمي  و  الثقايف  امل�ضتوى 
و  الإدارات  التوا�ضل بني  قنوات  دع��م  ج��دا يف  ب�ضكل كبري  �ضت�ضهم   ) كفو   (
املوظفني و تتيح املجال للجميع لإبراز اإجنازاته وجهوده لتطوير بيئة العمل 
انتاجيتهم  لرفع  امل�ضاركة  على  املوظفني  يحفز  ال��ذي  الم��ر   ، واخل��دم��ات 
خدماتنا  تطوير  يف  بالتايل  ي�ضهم  وما  الوظيفي،  اأدائهم  م�ضتوى  وتطوير 
، موؤكدا ان العامل الن مي�ضي نحو طريق  على امل�ضتويني املحلي و العاملي 
دائما  اليه  �ضباقه  انها  و البتكار و هو ما تثبت الم��ارات  الب��داع  و  التميز 
ب��داأ مب�ضابقة اطاق  اأن ت�ضكيل  اجلائزة  اأ�ضار اىل  . و عن مراحل اجلائزة 
اجلائزة  لت�ضبح  احلديقة  موظفي  من  داخلية  مب�ضاركات  املنا�ضب  امل�ضمى 
كفو   ( على  الخ��ت��ي��ار  ف��وق��ع  ن�ضاأته  منذ  امل��وظ��ف��ني  ب��ني  م�ضرتكا  م�ضروعا 
( ال���ذي يعرب ع��ن ال��دع��م و ال��ت��اأي��ي��د و ج���دارة م��ن ي�����ض��ارك يف اجل��ائ��زة مع 
حفاظنا على املوروث اللغوي الماراتي يف اختيار امل�ضمى ، بالإ�ضافة للحملة 
جل�ضات  و  عمل  وور����ش  م��ت��ع��ددة  ر���ض��ائ��ل  ت�ضمل  ال��ت��ي  الداخلية  التعريفية 
احل�ضول  و  ال�ضحيح  بال�ضكل  امل�ضاركة  يف  ادارة  و  موظف  ك��ل  ح��ق  ت�ضمن 
 على الفر�ضة يف التاأهل فيما بعد جلائزة اأبوظبي لاداء احلكومي املتميز .
و اأكد الهاجري م�ضيفا : اإننا �ضن�ضعى جاهدين من خال جائزة ) كفو ( اىل 
دعم املوظفني املتميزين و منحهم الفر�ضة لتحقيق الريادة يف تبني الأفكار 
والربامج وامل�ضاريع التي حتقق اأهداف احلديقة ، و ذلك ملا ي�ضكله املوظف 
اأق�ضى  ب��ذل  منا  ي�ضتحقون  فهم  وبالتايل   ، للموؤ�ض�ضة  اأ�ضا�ضية  دعامة  من 
تعمل  ذل��ك  حتقيق  اأج��ل  وم��ن  ممكنة.  ���ض��ورة  وباأف�ضل  وطاقاتنا،  جهودنا 
املوظفني  ق��درات  دع��م  و  اخل��دم��ات  تطوير  على  بالعني  احليوانات  حديقة 
ليكون ما ن�ضعى لتحقيقه من�ضجماً مع توقعات الهدف الذي ان�ضئ برنامج 

جوائز التميز الداخلية من اجله  .

جمل�ض بخيت بن �شويدان النعيمي بالعني.. حملة 
دوائي يف رم�شان مببادرة من م�شت�شفى توام

•• العني – الفجر

 نظم فريق ال�ضيدلة يف م�ضت�ضفى توام اأحد من�ضاآت �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية 
"�ضحة" حما�ضرة جمتمعية بعنوان: "كيفية تناول الأدوية يف �ضهر رم�ضان املبارك" 
والتي األقاها الدكتور حممد اأبو منديل مدير ال�ضيدلية يف م�ضت�ضفى توام مبجل�ش 
من  العديد  مناق�ضة  مت  حيث  العني  مبدينة  بالهيلى  النعيمي  �ضويدان  بن  بخيت 
النقاط ومن اأبرزها التاأكيد على اأنه يجب على مر�ضى ال�ضكري خال �ضهر رم�ضان 
اأثناء  انخفا�ضه  لتجنب  بالدم  ال�ضكر  م�ضتوى  لتنظيم  ال��ازم��ة  الحتياطات  اأخ��ذ 
احلملة  مع  تزامنا  املحا�ضرة  وتاأتي  الطبيب،  ا�ضت�ضارة  و�ضرورة  ارتفاعه  اأو  ال�ضيام 
تناول  كيفية  ح��ول  الوعي  لرفع  ومن�ضاآتها  "�ضحة"  �ضركة  تطلقها  التي  التوعوية 

الأدوية خال �ضهر رم�ضان حتت عنوان: "دوائي يف رم�ضان".
" دوائي" تواجد  حملة  خ��ال  ت��وام  م�ضت�ضفى  يقدمها  التي  الأن�ضطة  �ضمن  وم��ن 
طاقم من ال�ضيادلة طوال اأيام العمل يف �ضهر رم�ضان على من�ضة تثقيفية للمر�ضى 
والزوار لتعريفهم بالطرق ال�ضليمة لتناول الأدوية خال �ضهر رم�ضان املبارك حيث 
تخللت الفعالية لقاءات مبا�ضرة مع املر�ضى والزوار ملحاورتهم والإجابة على جميع 

ت�ضاوؤلتهم.



�شحة وتغذيـة

23

لكن هناك العديد من النا�ش الذين ي�ضومون خال �ضهر رم�ضان 
�ضداع  اإىل  اأحيانا  ويتطور  معتدل،  اأو  خفيف  �ضداع  من  يعانون 
اأو �ضداع �ضديد يزيد يف الأي��ام الأوىل، نتيجة  ن�ضفي )ال�ضقيقة( 

لعوامل خمتلفة منها:

 مثل نق�س ال�سكر يف الدم.
 اأو اإن�ضحاب مادة الكافيني، والنيكوتني )نتيجة التدخني(.

اأو اإ�ضتهاك كمية كبرية من الكافيني خال الأ�ضابيع التي ت�ضبق 
رم�ضان.

اأو اجلفاف اأو اإحتبا�ش ال�ضوائل باجل�ضم.
ال���ن���وم والإج����ه����اد من  اأمن�����اط  ت��غ��ري يف  اأو  ال�ضيام. 

ي�سببان  والكافيني  التدخني 
ال�سداع

-مما هو جدير بالذكر اأن 
امل�ضروبات  يتناولون  من 
املنبهة التي حتتوي على 
كال�ضاي  )ال���ك���اف���ي���ني( 

يتناولون  اأو  والقهوة، 
امل�ضكنات اأو مدخنون 

ب�����ض��راه��ة، ه��م اأكر 
لاإ�ضابة  ع��ر���ض��ة 
بال�ضداع خال اأيام 

ال�ضيام.
-هناك اأي�ضا من ُي�ضاب ب�ضداع طفيف يف رم�ضان، ولي�ش لديهم 

اأي تاريخ من متازمة ال�ضداع او ال�ضداع الن�ضفي.

كيفية التغلب على �سداع رم�سان:

اأول: بالن�سبة لنق�س الكافيني:
ال�ضوم فقد متنع  ب��دء  القهوة فقط، قبل  ك��وب من  تناول   ميكن 

حدوث ال�ضداع.
والكافيني،  وال�ضاي(  )القهوة  املنبهة  امل�ضروبات  هذه  من  التقليل 
الأقل،  باأ�ضبوعني على  تقدر  ال�ضوم مبدة  الدخول يف  قبل  وذلك 

وا�ضتبدالها ب�ضاي الأع�ضاب وال�ضاي الأخ�ضر.

ثانيا: نق�س �سكر الدم )انخفا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم( : 
ال�ضداع . ميكن تناول  اأكر م�ضببات  الدم من  -يعد نق�ش �ضكر 
وجبة ذات حمتوى �ضكر منخف�ش قبل ال�ضوم قد متنع ظهور 

ال�ضداع اأثناء النهار.
وامل�ضروبات  الأط��ع��م��ة  م���ن  الإم���ك���ان  ق���در  ال��ت��ق��ل��ي��ل  -ي��ن��ب��غ��ي 
ال�ضعور  ل��ت��ايف  ال�ضكر،  م��ن  ال��ع��ايل  املحتوى  ذات  واحل��ل��وى، 

بال�ضداع يف اليوم التايل.

ثالثا: اجلفاف :
لبد من �ضرب كمية كافية من ال�ضوائل ) احل�ضاء 

ال�ضيام  بداية  قبل   ) والع�ضائر  امل��اء  و 
وقت  وك����ذل����ك  ال�������ض���ح���ور،  يف 

الإف������ط������ار، وال���ت���ي 
�����ض����ت���������ض����اع����د 

م�����ن�����ع  يف 
ال���������ض����داع 
والغثيان، 
والأث���������������������ار 
مثل  الأخ������رى 

الإغماء .

وقف  رابعا: 
التدخني:

التوقف عن التدخني 
خال  النهار  ف��رتة  يف 
���ض��ي��ام رم�����ض��ان، ي���وؤدي 
ليتنا  ال�����ض��داع،  حل���دوث 
ال�ضيام  ف���ر����ض���ة  ن��ن��ت��ه��ز 

للتخل�ش من �ضموم التدخني.

خام�سا: اإحتبا�س ال�سوائل والإجهاد:
�ضهر رم�ضان، مثل  لل�ضداع يف  اأخ��رى  اأي حمفزات  ينبغي جتنب 
احتبا�ش ال�ضوائل ، الإجهاد ، التعب وقلة النوم ) الراحة والنوم يف 
كثري من الأحيان، مبكان مظلم وهاديء، تكون عاما م�ضاعدا ملنع 

ال�ضداع خال الأيام الأوىل من رم�ضان ( .

�ضاد�ضا: اجلوع:
يجب احلر�ش على تناول وجبة ال�ضحور، وتناول الأطعمة الغذائية 
املفيدة طويلة الأمد ) بطيئة اله�ضم التي ت�ضتمر يف ه�ضمها ملدة 

اجلوع. جتنبك  التي  و   ) �ضاعات   8

للتغلب على �ضداع مابعد الإفطار
���ض��داع م��ا ب��ع��د الف���ط���ار ي��ح��دث ب�ضبب ت��ن��اول كمية ك��ب��رية من 

الأطعمة عند الإفطار، وزيادة ال�ضراهة والنهم، 
لأنها تعمل على �ضخ كميات كبرية من الدم اىل اجلهاز اله�ضمي، 
وبالتايل تنق�ش كمية الدم املتجهة خلايا املخ، مما ي�ضبب ال�ضداع 

مرة اخرى.
لذا يجب تناول الطعام على مهل، والبدء بكوب من التمر باحلليب 

اأو اللنب الرائب، 
ث���م ط��ب��ق احل�����ض��اء ال�������دايفء، والن���ت���ظ���ار فرتة 
تناول  ث���م  امل����غ����رب،  ����ض���اة  لأداء  ق�����ض��رية 
بعدها  ال��رئ��ي�����ض��ي  ال��ط��ب��ق  م��ع  ال�ضلطة 
ب�ضاعة او �ضاعتني، والكتفاء بقطعة 

هذا �ضغرية من احللوى. انت�شار  مينع  الأ�شربين 
النوع من  ال�شرطان

اأ�ضارت نتائج درا�ضة تعرف با�ضم “فيزيكانز هيلث �ضتدادي” اإىل اأن الرجال 
الإ�ضابة  خطر  لديهم  يقل  منتظم  ب�ضكل  الأ���ض��ربي��ن  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن 

ب�ضرطان برو�ضتاتا.
وقالت الطبيبة ماري كيه داونر، من كلية هارفارد تي. اإت�ش. ت�ضان لل�ضحة 
املنتظم  اأق��وى بني ال�ضتخدام  اأن هناك �ضلة  “يبدو  العامة، يف بو�ضطن: 
مراحل  يف  قاتل  برو�ضتاتا  ب�ضرطان  الإ�ضابة  خطر  وتقل�ش  لاأ�ضربين 

متاأخرة من تقدم ال�ضرطان”.
“اإذا كانت هذه ال�ضلة مبثابة  واأ�ضافت )هيلث( عرب الربيد الإلكرتوين، 
عاقة �ضببية فعا وهو مال نعرفه بعد فهذا قد تكون له انطباعات مهمة 

على معاجلة املراحل املتاأخرة من املر�ش”.
اأع�ضاء  اإىل  اخلبيث  ال���ورم  انت�ضار  مينع  ق��د  الأ���ض��ربي��ن  اأن  ذل��ك  ويعني 
اأخرى ولي�ش بدء الورم وهو ما ميكن القول: اإنه اأكر اأهمية من الناحية 

الإكلينيكية.

يبحث النا�ُس عن اللذة، ول يحاولون البحث عن املواد الغذائية الأهم لهم من حيث احتوائها على الفيتامينات واملعادن التي 
قد تفيد �سحتهم.وحددت جمموعة من الأطباء  مواد غذائية حتتوي على اأهم الفيتامينات واملعادن الأ�سا�سية ل�سحة اجل�سم، 

واعتربوها الأكرث اأهمية للج�سم.

حتتوي على اأهم الفيتامينات واملعادن الأ�سا�سية لل�سحة

مواد غذائية هي الأكرث اأهمية جل�شم الإن�شان

الفيتامني )د(
ويف املقام الأول، نذكر قائمة املواد الغذائية التي حتتوي على 
الفيتامني )د(، الذي يعتربه العلماء الفيتامني الأهم ل�ضحة 

الإن�ضان، والذي يعد الأف�ضل للوقاية من ال�ضرطان.
)د(  الفيتامني  نق�ش  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  وجت��در 

العلماء  اأك��د  حيث  الإن�����ض��ان،  مناعة  يهدد 
اأنه ميكن احل�ضول  اأنه على الرغم من 

اأ�ضعة  الفيتامني من خ��ال  ه��ذا  على 
اأن����ه م���وج���ود يف  ال�����ض��م�����ش، اإل 

ال���ع���دي���د م����ن امل�����واد 
ال���غ���ذائ���ي���ة؛ 

ع������ل������ى 

غرار منتجات الألبان واأ�ضناف الأ�ضماك الدهنية والبي�ش.

حم�س الفوليك
ي�ضمى  م��ا  اأو  الفوليك،  حم�ش  يوجد  الثانية،  املرتبة  ويف 
بالفيتامني )ب9( اإذ ي�ضهم هذا الفيتامني يف تعزيز اجلهاز 
املناعي للج�ضم، وي�ضاعد على تكوين خايا الدم 

البي�ضاء.
وعاوة على 
ذل������������ك، 
يعد 

الفيتامني )ب9( مهماً ل�ضحة اجلهاز الع�ضبي، لذلك ميكن 
اعتبار القرنبيط والفا�ضوليا والربتقال وال�ضبانخ من اأهم 

املواد الغذائية، وذلك لحتوائها على حم�ش الفوليك.
واللفت،  وامل��ل��ف��وف،  والبقدون�ش،  البي�ش،  �ضفار  يعد  كما 

والف�ضتق، واليقطني،
ف��وائ��د على �ضحة  ع��دة  التي لها  الغذائية  امل���واد  اأه��م  م��ن   
اجل�����ض��م، وذل���ك لح��ت��وائ��ه��ا على م���ادة ال��ل��وت��ني، وه��ي مادة 
على �ضحة اخلايا.  احلفاظ  على  تعمل  بالأك�ضدة  م�ضادة 
كما يعترب الأطباء هذه املادة اإحدى اأهم املواد التي ت�ضاعد 

على منع م�ضاكل الأعني التي قد توؤدي اإىل فقدان الب�ضر.

الأوميغا 3
الدهنّية  الأحما�ش  اأهم  3 من  الأوميغا  يعّد  الواقع،  ويف 
التي تعود بالنفع على �ضحة اجل�ضم، وذلك وفقاً ملا اأكده 

العلماء.
وت��ع��ت��رب ه����ذه امل������ادة م��ه��م��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن اأم���را����ش 
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وحت��م��ي الإن�����ض��ان من 

ال�ضطرابات التي قد ت�ضيب الذاكرة. 
الغنية  الأ����ض���م���اك  يف   3 الأوم���ي���غ���ا  وي��ع��ت��رب 
الوقاية من مر�ش  اأهم و�ضائل  بالزيوت من 

الكاآبة.

احلديد
اأخ���رى، ي��ن��درج احل��دي��د �ضمن قائمة  وم��ن جهة 

اأهم املعادن التي لها فوائد جمة على �ضحة اجل�ضم، خا�ضة 
اإىل الإ�ضابة بفقر  ي��وؤدي  اأن  اأن نق�ش هذا املعدن من �ضاأنه 
و�ضعوبة  املزمن،  بالتعب  ال�ضعور  عليه  يرتتب  ال��ذي  ال��دم 

الرتكيز، و�ضعف الذاكرة، والإجهاد.
وللحفاظ على م�ضتوى احلديد يف الدم من املهم تناول الكبد، 

البقدون�ش، ف�ضًا  والأ�ضماك، واخل�ضر الورقية على غرار 
عن الأع�ضاب مثل ال�ضعرت، ووتناول التفاح والبنجر.

ومن جهتهم، اأكد الأطباء على اأهمية و�ضرورة تناول املواد 
من  اأكر  لا�ضتفادة  وذلك  طازجة،  اآنفاً  املذكورة  الغذائية 

الفيتامينات واملعادن التي حتتويها.

يراوح بني اخلفيف واملعتدل ويتطور احيانا اىل ن�سفي

كيف تتغلب على �شداع ال�شيام يف رم�شان
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 ، ال��ك��رمي  ال�سهر  اج���واء  نعي�س  ونحن 
من  ال�سيام  يكون  حيث  رم�سان  �سهر 
اإىل  ال�سم�س  �سروق  وقبل  الفجر  وقت 
ال�سهر  هذا  يف  ال�سائم  وميتنع  غروبها، 
عن الأكل وال�سرب والتدخني ومالم�سة 
الن�ساء خالل ال�سيام. ويح�سل ال�سائم 
فوائد  على  الكرمي،  ال�سهر  فرة  خالل 
روحانية و�سحية وج�سمانية، فهو �سهر 

الرحمة واملغفرة والعتق من النار.
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

خالد املحي�ضن لتجارة مواد البناء - فرع ابوظبي 1
رخ�ضة رقم:CN 2156940 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
احلو�ضني  خليل  ال�ض�����ادة/احمد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لاعمال الكهربائية وال�ضحية
رخ�ضة رقم:CN 1142945  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 0.20*0.50 اىل 1*1
 تعديل ا�ضم جتاري من

احمد خليل احلو�ضني لاعمال الكهربائية وال�ضحية
AHMED KHALIL AL HOSANI ELECTRICAL & SANITARY WARE WORKS

اىل/ احمد خليل احلو�ضني للمقاولت العامة
AHMED KHALIL AL HOSANI GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم وم�ضاوي بيت 

الفندي رخ�ضة رقم:CN 1122550 قد تقدموا الينا بطلب:
 تراجع عن العان ال�ضابق
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مرمي را�ضد �ضليمان �ضيف ال�ضام�ضي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �ضامل حمد قنا�ش علي العامري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل جابر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تناهيت للقرطا�ضية والطباعة والت�ضوير 

رخ�ضة رقم:CN 1486214  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 7*80 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/تناهيت للقرطا�ضية والطباعة والت�ضوير
TANAHET STATIONERY & TYPING & PHOTOCOPYING

اىل/ تناهيت للقرطا�ضية
TANAHET STATIONERY

تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/هادي بخيت عمر املن�ضوري 
اىل ال�ضيد/ حممد احمد حممد ماجد

Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ضاط/حذف خدمات الطباعة وت�ضوير امل�ضتندات )8219001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�ش الرخ�ضة 
�ضبيك  انفو  التجاري  بال�ضم   CN  1894470: رقم 
الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  املعلومات  للتكنولوجيا 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

الغاء اعالن �سابق
ال�ضادة/الراحل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ابدوا  قد   CN  1014815: رقم  الرخ�ضة  للكمبيوتر 
جريدة  يف  ال�ضادر  ال�ضابق  العان  الغاء  يف  رغبتهم 
الوطن يف العدد رقم:2052 بتاريخ:2017/5/19 واعادة 
الو�ضع كما كان عليه. فعلى كل من له حق او اعرتا�ش 
التنمية القت�ضادية  على هذا العان مراجعة دائرة 
فان  وال  العان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ا�ضبوع  خال 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء 

املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نيوكا�ضل لتجارة املاب�ش
رخ�ضة رقم:CN 1934804 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دركه للرخام وال�ضرياميك

رخ�ضة رقم:CN 1362389  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جنت نور جمعه خان %100

تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة احمد �ضليمان علي حممد املعمري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جنت نور جمعه خان

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد �ضليمان علي حممد املعمري
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/ Building Owner Name من املالك:را�ضد حممد عابد املن�ضوري 
اىل املالك:حكومة ابوظبي واخرين - غام ر�ضا حممد علي عبدالهي

Floor من  - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الفواج 

للبخور واملداخن
رخ�ضة رقم:CN 2095921 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املهريي لاليات ذ.م.م - فرع
رخ�ضة رقم:CN 1003873-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ور�ضة املعلم لت�ضليح 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1033571 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حمود من�ضر علي الهاجري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد �ضعيد احمد باذياب
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ وردة النهر لعمال البا�ضرت

رخ�ضة رقم:CN 1158339  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/وردة النهر لعمال البا�ضرت
RIVER ROSE PLASTERING WORKS

اىل/ كلرز يونيفورم خلياطة املاب�ش الر�ضمية
COLORS UNIFORM FORMAL CLOTH TAILORING

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�ضناعية القدمية دائرة ال�ضوؤون 
البلدية - ار�ش رقم )29/30( مكتب رقم 7 مبنى - 1 اىل ابوظبي ابوظبي �ضرق 8 بناية 

ال�ضيد/حممد احمد خليفة اليو�ضف
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خياطة املاب�ش الر�ضمية )1410911(

تعديل ن�ضاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البا�ضرت( )4330009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوادي الذهبي للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1130407 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/واحة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفوعة للنقليات العامة
رخ�ضة رقم:CN 1177244 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة حمد ال�ضرياين لل�ضيانة واملقاولت 

العامة رخ�ضة رقم:CN 1109202  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد حماد حممد ال�ضام�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد خمي�ش عبداهلل ال�ضرياين

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة حمد ال�ضرياين لل�ضيانة واملقاولت العامة

HAMAD AL SHERYANI GENERAL MAINTENANCE AND CONTRACTING EST

اىل/الطريق املنري لل�ضيانة العامة

AL TAREEQ AL MUNEER GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ضاط/حذف مقاولت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة برج القاهرة لل�ضيانة العامة

 رخ�ضة رقم:CN 1105962  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة يو�ضف عبيد را�ضد عبيد النيادي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ضعيد عبدالرحمن علي البيك
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة برج القاهرة لل�ضيانة العامة
CAIRO TAWER GENERAL MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�ض�ضة برج القاهرة للمقاولت العامة
CAIRO TAWER GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاولت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ضاط/حذف �ضيانة املباين )4329901(

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوبر كول للتربيد 

ونظام التربيد ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1094956 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
حممد حميد حممد رفيق من 25% اىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف و�ضيم اجنوم حممد حميد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دار الهرام لعمال الطباعة

 رخ�ضة رقم:CN 1172334  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/دار الهرام لعمال الطباعة
DAR AL AHRAM PRINTING WORKS

اىل/الدعم الفني للم�ضاعد وال�ضامل املتحركة
AL DAAM AL FANI ELEVATORS & ESCALATORS

الكعبي  ديني  مع�ضد  �ضيف  /ديني  بناية  العني  �ضناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
واخرون اىل العني العني ال�ضناعية العرا�ش مكتب 4 ال�ضيد/�ضامل �ضيف عبداهلل واخرون

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة تركيب وا�ضاح امل�ضاعد وال�ضامل املتحركة )4329101(
تعديل ن�ضاط/حذف خدمات الطباعة وت�ضوير امل�ضتندات )8219001(

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل �ضروق لبيع �ضماعات 

CN 1113040-1:وم�ضجات ال�ضيارات - فرع  رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ا�ضم جتاري من/حمل �ضروق لبيع �ضماعات وم�ضجات ال�ضيارات - فرع
AL SHUROOQ CARS AUDIO & SPEAKER SHOP - BRANCH

اىل/حمل �ضتار بل�ش لزينة ال�ضيارات
STAR PLUS ACCESSORIES SHOP

تعديل ال�ضكل القانوين/من فرع اىل موؤ�ض�ضة فردية
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جتارة زينة واك�ض�ضوارات ال�ضيارات )4530010(

تعديل ن�ضاط/حذف جتارة م�ضجات وتلفزيونات ال�ضيارات )4530014(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/بقالة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1190649:كلمة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 254999          بتاريخ : 2016/06/09
با�ض��م: �ضنغهاي جاهوا يونايتد كو.، ال تي دي. 
وعنوانه: 527 باو دينغ روود، �ضنغهاي، ال�ضني

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
�ضابون؛ غ�ضولت )لو�ضن( لل�ضعر؛ حليب منظف للوجه: م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول ا�ضتحمام 
ماء  الغ�ضيل؛  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  زي��ت  التنظيف؛  م�ضتح�ضرات  اأ���ض��ن��ان؛  منظفات  ال��د���ش؛ 

التواليت؛ م�ضحوق الغ�ضيل؛ ال�ضامبو؛ العطور 
بالفئة: 3

باللوان  �ضينية  اح��رف  فوقها  لتينية  باحرف   maxam كلمة  عن  عبارة  العامة:  و�ضف 
ال�ضود

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265832          بتاريخ : 2017/01/02
با�ض��م: األيان�ضى كوزماتيك �ضانايي يف تيجاريت انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: ايكيتيلى او ا�ش بي ماهالي�ضي، �ضوراك�ضول�ش �ضانايي �ضيتي�ضي، اف بلوك، نو: 11-12، با�ضاك�ضيهري 
تركيا – ا�ضطنبول، 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ضتح�ضرات التبيي�ش والتنظيف، املنظفات بخاف امل�ضتخدمه يف عمليات الت�ضنيع ولاأغرا�ش الطبية، 
مبي�ش الغ�ضيل، الرقائق الن�ضيج لا�ضتخدام الغ�ضيل، مزيات البقع، منظفات غ�ضالة ال�ضحون؛ العطور؛ 
مواد التجميل؛ روائح العطور؛ مزيات العرق لا�ضتخدام ال�ضخ�ضي واحليوانات؛ ال�ضابون؛ م�ضتح�ضرات 
لي�ش  الفم  غ�ضولت  الأ�ضنان،  تبيي�ش  م�ضتح�ضرات  الأ�ضنان،  ملمعات  الأ�ضنان،  بالأ�ضنان، معاجني  العناية 
لاأغرا�ش الطبية؛ م�ضتح�ضرات اجللخ اأو الك�ضط؛ قما�ش ال�ضنفرة؛ ورق زجاج؛ حجر اخلفاف؛ املعاجني 
اجللخ اأو الك�ضط ؛ م�ضتح�ضرات تلميع ملنتجات اجللود والفينيل واخل�ضب واملعدن، ملمعات وكرميات للجلد 

والفينيل واملعادن واخل�ضب، �ضمع لتلميع
بالفئة: 3

و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة biomagic باحرف لتينية باللون ال�ضود
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265833          بتاريخ : 2017/01/02
با�ض��م: ا�ش بي بيوتي اند كري كومباين ايه جي

وعنوانه: روثو�ض�ضرتا�ضه 19، �ش. ب 162، �ضي ات�ش-6331 هونانبريج، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأحمر اخلدود  ب��ي،  اأق��ام احل��واج��ب، ك��رمي خ��ايف عيوب ي�ضمى ك��رمي بي  م�ضتح�ضرات جتميل احل��واج��ب، 
)�ضفتني(، جل لإ�ضمرار الب�ضرة بال�ضم�ش ، حليب لإ�ضمرار الب�ضرة بال�ضم�ش، زيت لإ�ضمرار الب�ضرة بال�ضم�ش، 
جتميل(،  )م�ضتح�ضرات  وجه  غ�ضول  التجميل(،  )لأغرا�ش  الوجه  بودرة  والزينة،  التجميل  م�ضتح�ضرات 
منتجات التجميل واملكياج، ظل العيون، ملم�عات لل�ضفاه، بل�ضم ال�ضفاه، اأحمر ال�ضفاه، م�ضكرة ، ملمع اأظافر، 
كرمي ا�ضا�ش ) للعيون وال�ضفاه(، �ضمادات  التنظيف م�ضربة مب�ضتح�ضرات التجميل، م�ضتح�ضرات التجميل 

للرمو�ش
بالفئة: 3

كلمة  ا�ضفلها  لتينية  ب��اح��رف  خ��ا���ش  ب�ضكل  مكتوبة   BRONX كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  و���ض��ف 
لتينية  ب��اح��رف   URBAN COSMETICS كلمات  وا�ضفلها  لتينية  ب��اح��رف   COLORS

باللون ال�ضود
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265911          بتاريخ : 2017/01/03
با�ض��م: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: ا�ضكي�ضهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كوتاهيا / تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات الطبية واملعنى بها خدمات امل�ضاعدة الطبية واإعادة التاأهيل البدين اأو اجل�ضدي وخدمات التدليك 
وتقدمي امل�ضورة ال�ضيدلنية واخلدمات ال�ضحية العقلية؛ اخلدمات ال�ضت�ضارية املتعلقة بالعناية باجلمال، 
احلمامات الرتكية، �ضالونات التجميل، اخلدمات املكياج؛ خدمات املنتجع ال�ضحي للعناية ال�ضحية وعافية 
التجميلية؛  باجل�ضم  العناية  واجل�ضم، خدمات  الوجه  اخلدمات عاج  بالتدليك،  وال��روح مدجمة  اجل�ضم 
املتعلقة  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  )مانيكري(؛  الأظ��اف��ر  و�ضباغة  ت�ضذيب  خدمات  ال�ضعر،  ت�ضفيف  خدمات 

بالرعاية ال�ضحية؛ ال�ضت�ضارات املهنية املتعلقة بال�ضحة
بالفئة: 44

و�ضف العامة: كلمة JOALI  ا�ضفلها كلمة SPA  مكتوبة ب�ضكل خا�ش باحرف لتينية باللونني البني 
الفاحت والزهري
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265965          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأطعمة ا�ضا�ضها اللحوم املعاجلة؛ رقائق البطاطا؛ حليب؛ احلليب املخفوق؛ �ضلطات اخل�ضروات؛ 
النقانق اأو ال�ضجق؛ قطع الدجاج؛ الدجاج املقلي؛ البطاطا املقلية؛ حلقات الب�ضل

بالفئة: 29
 MOS ع��ب��ارة  ا�ضفلها  ب�ضكل مميز  M مكتوب  ح��رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العامة  ال��ع��ام��ة:  و���ض��ف 

ال�ضود باللون  اطار  احرفها  حول  لتينية  باحرف   BURGER
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265970          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

فطائرو  )بانكيك(؛  حم��اة  فطائر  الفواكه؛  جلي  كيك؛  اأو  والكعك  الهمربغر  خرب  خبز؛  �ضاي؛  قهوة؛ 
دوجز؛  ه��وت  اأو  نقانق  �ضندوي�ضات  البيتزا؛  )اأي�ضكرمي(؛  بوظة  احللويات؛  بالفاكهة؛  املح�ضوة  الفطائر 
ال�ضندوي�ضات همربغر؛ ال�ضندوي�ضات؛ التوابل بخاف الزيوت الأ�ضا�ضية؛ ال�ضاي؛ �ضل�ضة اللحم؛ ال�ضل�ضات 

)التوابل(؛ ال�ضندوي�ضات مع خرب الهمربغر من الأرز مع ح�ضوات اللحوم
بالفئة: 30

و�ضف العامة: عبارة MOS BURGER باحرف لتينية حول احرفها اطار باللون ال�ضود
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265972          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

)امل�ضروبات(؛  املعدنية  املياه  خ�ضار؛  ع�ضري  الطماطم؛  ع�ضري  الفواكه؛  ع�ضري  غازية؛  مياه 
امل�ضروبات مت�ضاوي التوتر )م�ضروبات من�ضط(؛ امل�ضروبات غري الكحولية

بالفئة: 32
باللون  اط��ار  احرفها  ح��ول  لتينية  ب��اح��رف   MOS BURGER ع��ب��ارة  العامة:  و�ضف 

ال�ضود
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265940          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو كيك؛ جلي الفواكه؛ فطائر حماة )بانكيك(؛  قهوة؛ �ضاي؛ خبز؛ خرب الهمربغر والكعك 
فطائرو الفطائر املح�ضوة بالفاكهة؛ احللويات؛ بوظة )اأي�ضكرمي(؛ البيتزا؛ �ضندوي�ضات نقانق اأو 
هوت دوجز؛ ال�ضندوي�ضات همربغر؛ ال�ضندوي�ضات؛ التوابل بخاف الزيوت الأ�ضا�ضية؛ ال�ضاي؛ 
الأرز مع ح�ضوات  الهمربغر من  ال�ضندوي�ضات مع خرب  )التوابل(؛  ال�ضل�ضات  اللحم؛  �ضل�ضة 

اللحوم 
بالفئة: 30

و�ضف العامة: العامة عبارة عن حرف M مكتوب ب�ضكل مميز باللون ال�ضود
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265941          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: لف فانغجون

وعنوانه: �ضيكولف فيليج، اك�ضياجنزهو تاون، يونغكانغ �ضيتي، زهوجيانغ، 321300 ال�ضني
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

للجراثيم  مبيد  م�ضابيح  م�ضابيح؛  ال�ضعر؛  جتعيد  اأو  الأ���ض��اف��ر  م�ضابيح  ال�ضعر؛  جمففات 
لتنقية الهواء؛ تركيبات احلمام؛ ال�ضخور احلمم ل�ضتخدامها يف �ضويات اللحم؛ موزعات املياه؛ 

جمففات الغ�ضيل الكهربائية؛ الولعات
بالفئة: 11

و�ضف العامة: عبارة عن كلمة HTC مكتوبة باللغة الجنليزية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265956          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

)امل�ضروبات(؛  املعدنية  املياه  خ�ضار؛  ع�ضري  الطماطم؛  ع�ضري  الفواكه؛  ع�ضري  غازية؛  مياه 
امل�ضروبات مت�ضاوي التوتر )م�ضروبات من�ضط(؛ امل�ضروبات غري الكحولية

بالفئة: 32
و�ضف العامة: العامة عبارة عن حرف M مكتوب ب�ضكل مميز باللون ال�ضود

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265993         بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: يو�ضف الرومي للتجارة �ش.ذ.م.م 

وعنوانه: �ضندوق بريد  9564، دبي، الأمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضتح�ضرات التجميل
بالفئة: 3

 BEAUTY ENGINEERED CAILYN  ا�ضفلها عبارة  و�ضف العامة: كلمة 
باحرف لتينية باللون ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265994          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: يو�ضف الرومي للتجارة �ش.ذ.م.م 

وعنوانه: �ضندوق بريد  9564، دبي، الأمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضتح�ضرات التجميل، م�ضتح�ضرات العناية بالب�ضرة، م�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر، عطور
بالفئة: 3

ر�ضمة  لتينية حولها  باحرف   LAB كلمة  ا�ضفلها    MAKE UP عبارة  العامة:  و�ضف 
دائرة تخرج منها حبيبات متناثرة باللون الوردي الفاحت جميعها على خلفية �ضوداء

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265995         بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: يو�ضف الرومي للتجارة �ش.ذ.م.م 

وعنوانه: �ضندوق بريد  9564، دبي، الأمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضتح�ضرات التجميل 
بالفئة: 3

و�ضف العامة: عب عبارة the Balm  ا�ضفلها كلمة cosmetics باحرف لتينية باللون 
الوردي  باللون  �ضفاه   ر�ضمة  فيه  الرمادي  باللون  بي�ضاوي  �ضبه  متعرج  اط��ار  حولها  الرمادي 

جميعها على خلفية باللون الوردي
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266057         بتاريخ : 2017/01/05
با�ض��م: نورول هولدينج انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: اأرجنتني جادي�ضى، نو:7، غازياو�ضمان با�ضا، كانكايا، اأنقرة، تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

والداخلية(  )اخل��ارج��ي  املباين  تنظيف  خدمات  البناء؛  وامل��ع��دات  اآلت  تاأجري  الإن�����ض��اء،  اأو  البناء  خدمات 
واملناطق العامة واملباين ال�ضناعية؛ خدمات التعقيم واإبادة احل�ضرات بخاف التي لأغرا�ش الزراعة، تاأجري 
التزود  واإع��ادة  واإ�ضاح  و�ضيانة  الربية  املركبات  لجل  املركبات  خدمة  حمطات  التنظيف؛  ومعدات  اآلت 
التزود  واإع���ادة  واإ���ض��اح  �ضيانة  البحرية،  للمركبات  املركبات  خدمة  حمطات  الربية؛  للمركبات  بالوقود 
تركيب  الأث��اث؛  وترميم  واإ�ضاح  تنجيد  اجلوية؛  املركبات  و�ضيانة  اإ�ضاح  البحرية؛  للمركبات  بالوقود 
للماب�ش؛  والإ�ضاح  والعناية  التنظيف  ال�ضحية؛  واملن�ضاآت  والتربيد  التدفئة  من�ضاآت  واإ�ضاح  و�ضيانة 
تركيب و�ضيانة واإ�ضاح الآلت واملعدات ال�ضناعية والآلت واملعدات املكتبية واأجهزة الت�ضالت والأجهزة 
الكهربائية والإلكرتونية؛ اإ�ضاح و�ضيانة امل�ضاعد؛ اإ�ضاح ال�ضاعات وال�ضاعات الكبرية؛ خدمات التعدين 

وا�ضتخراج املعادن؛ اإ�ضاح الأحذية واحلقائب والأحزمة
بالفئة: 37

و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة nurol مكتوب ب�ضكل مميز باحرف لتينية فوقها ر�ضمة دائرة 
يحيط بها خطوط من ثاث جهات باللون الكحلي

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266058          بتاريخ : 2017/01/06
با�ض��م: يلديز هولدينج اأنونيم �ضريكيتي

وعنوانه: كي�ضيكلى ماهالي�ضى �ضي�ضمى �ضيكمازي �ضوكاك نو:1/6 اأو�ضكودار / ا�ضطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

)ب�ضكويت  رقائق  من  مكون  ب�ضكويت  اله�ش،  الب�ضكويت  الب�ضكويت،  ال�ضوكولته،  احللويات، 
ويفر(، الكيك اأو الكعك

بالفئة: 30
و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة TORINO باحرف تركية باللون ال�ضود

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265974          بتاريخ : 2017/01/04
با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املقاهي؛ مطاعم؛ مقاهي الهمربغر
بالفئة: 45

باللون  اط��ار  احرفها  ح��ول  لتينية  ب��اح��رف   MOS BURGER ع��ب��ارة  العامة:  و�ضف 
ال�ضود

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266699          بتاريخ : 2017/01/19
با�ض��م: �ضركة حممد غامن وعبد الكرمي الراأ�ش

وعنوانه: �ضوريا  - حماه - البيا�ش دكان بالطابق الأر�ضي بالعقار رقم 3919/19 عقارية ثالثة ملك الفريق 
الثاين عبد الكرمي

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ض��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�ضات  وال�ضيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ض��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ش  بال�ضكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 
والدهون ال�ضاحلة لاأكل؛ زيت الزيتوناللحوم والأ�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد، خا�ضات اللحم، فواكه 
وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر، البي�ش واحلليب 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ضاحلة لاأكل؛ زيت الزيتون
بالفئة: 29

و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة البوادي باحرف عربية باللون البي�ش على خلفية زرقاء اأ�ضفلها 
ر�ضمة ربوتان باللون الخ�ضر اأ�ضفلها كلمة ALBAWADI باحرف لتينية باللون البي�ش على خلفية 

حمراء
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266055          بتاريخ : 2017/01/05
با�ض��م: نورول هولدينج انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: اأرجنتني جادي�ضى، نو:7، غازياو�ضمان با�ضا، كانكايا، اأنقرة، تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اجلوية  والأر�ضاد  الفوتوغرايف  والت�ضوير  واملاحية  العلمية  بالغايات  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  القيا�ش  ومعدات  اأجهزة 
وال�ضناعية واملختربات، مقيا�ش احلرارة لي�ش لغايات الطبية، مقيا�ش ال�ضغط اجلوي، مقيا�ش التيار الكهربائي، مقيا�ش 
)منظار  بريي�ضكوب  التل�ضكوبات،  الطبية،  لاأغرا�ش  لي�ضت  الختبار  اأجهزة  الرطوبة،  قيا�ش  اأجهزة  الكهربائي،  احلهد 
ومواقد  اأف��ران  اللقطات،  املكربة،  النظارات  املجاهر،  املختربات،  اأجهزة  ال�ضرعة،  موؤ�ضرات  الجت��اه،  البو�ضات  الأف���ق(، 
اأو ال�ضور، الكامريات، كامريات الت�ضوير الفوتوغرايف،  اأو ا�ضتن�ضاخ ال�ضوت  اإر�ضال  اأو  للتجارب املختربية؛ اأجهزة ت�ضجيل 
اأجهزة التلفزيون، م�ضجات الفيديو، م�ضغات وم�ضجات الأقرا�ش الفيديوية الرقمية و الأقرا�ش امل�ضغوطة، م�ضغات 
ام بي3، اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة الكمبيوتر على �ضطح املكتب، اأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ميكروفونات، مكربات ال�ضوت، 
ال�ضماعات، اأجهزة الت�ضالت ال�ضلكية والا�ضلكية، اأجهزة ل�ضتن�ضاخ ال�ضوت اأو ال�ضور، اأجهزة الكمبيوتر الطرفية، الهواتف 
اخللوية، اأغطية الهواتف اخللوية، اأجهزة الهاتف، طابعات الكمبيوتر، املا�ضحات ال�ضوئية )معدات معاجلة بيانات(، اآلت 
الن�ضخ؛ ناقات البيانات املغناطي�ضية والب�ضرية وبرامج الكمبيوتر والربامج امل�ضجلة بها، املن�ضورات الإلكرتونية القابلة 
اأجزاء  للهوائيات،  مكربات  الف�ضائية،  الهوائيات  الهوائيات،  امل�ضفرة؛  والب�ضرية  املمغنطة  البطاقات  وللت�ضجيل،  للتنزيل 
قطع  يف  امل�ضتخدمة  الإلكرتونية  املكونات  ام(؛  تي  )اي��ه  الآيل  ال�ضراف  واآلت  التذاكر،  موزعات  �ضابقا؛  امل��ذك��ورة  لل�ضلع 
الغيار الإلكرتونية لاآلت والأجهزة، اأ�ضباه املو�ضات، الدوائر الإلكرتونية، الدوائر املتكاملة، رقائق )الدوائر املتكاملة(، 
اخلايا  اإلكرتونية،  اأقفال  اإلكرتونية،  لاأجهزة  مغناطي�ضي  روؤو���ش  )الإلكرتونية(،  الرتانز�ضتورات  الثنائية،  ال�ضمامات 
ال�ضوئية، اأجهزة التحكم عن بعد لفتح واإغاق الأبواب، اأجهزة ال�ضت�ضعار الب�ضرية؛ عدادات وموؤ�ضرات الكمية لقيا�ش كمية 
ال�ضتهاك، مفاتيح الوقت التلقائي؛ ماب�ش للحماية من احلوادث والإ�ضعاعات والنار، �ضرتات ال�ضامة واأجهزة ومعدات 
انقاد احلياة؛ النظارات، النظارات ال�ضم�ضية والعد�ضات الب�ضرية و�ضناديقها وحاوياتها واأجزاوؤها ومكوناتها؛ اأجهزة واأدوات 
لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، املقاب�ش الكهربائية، علب التو�ضيل )الكهرباء(، 
مفاتيح كهربائية، قواطع الدوائر الكهربائية، املن�ضهرات، كوابح الإ�ضاءة، كابات بداية ت�ضغيل البطارية، لوحات الدوائر 
الكهربائية، املقاومة الكهربائية املاآخذ الكهربائية، املحولت )الكهرباء(، املحولت التو�ضيل الكهربائية، �ضواحن البطاريات، 
اأجرا�ش الأبواب الكهربائية، الكابات الكهربائية والإلكرتونية، البطاريات الكهربائية، مراكمات كهربائية، اأجهزة الإنذار 
اأو  اإ���ض��ارات م�ضيئة  الأ���ض��ارة،  واأدوات  اأج��ه��زة  كهربائية؛  اأج��را���ش  للمركبات،  هو  ما  ال�ضرقة بخاف  �ضد  الإن���ذار  واأج��ه��زة 
ميكانيكية لا�ضتخدام حركة املرور؛ اأجهزة اإطفاء احلريق، �ضيارة الإطفاء، خرطوم اإطفاء احلريق وفوهات خرطوم اإطفاء 
احلريق؛ اأجهزة الرادار، �ضونار )جهاز يف ال�ضفينة(، اأجهزة ومعدات روؤية الليلية؛ املغناطي�ضات الزخرفية؛ امل�ضرعات )بندول 

اليقاع(    بالفئة: 9
و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة nurol مكتوب ب�ضكل مميز باحرف لتينية فوقها ر�ضمة دائرة يحيط بها خطوط 

من ثاث جهات باللون الكحلي
 ال�ض��رتاطات: 

بالربيد  اإر�ضاله  اأو   ، القت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 
امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266056          بتاريخ : 2017/01/05
با�ض��م: نورول هولدينج انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: اأرجنتني جادي�ضى، نو:7، غازياو�ضمان با�ضا، كانكايا، اأنقرة، تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات الربية ذات املحرك، الدراجات النارية، الدراجات، املحركات وماتورات للمركبات الربية؛ القاب�ش 
)كات�ش( للمركبات الربية؛ ناقات احلركة، واأحزمة نقل احلركة و�ضا�ضل نقل احلركة للمركبات الربية؛ 
هيكل  الربية؛  للمركبات  الفرامل  وبطانات  الفرامل  اأقرا�ش  الفرامل،  الربية؛  للمركبات  )جري(  ترو�ش 
املركبات، غطاء امامي )حمرك( ال�ضيارة، زنربكات تعليق املركبات الربية، ممت�ش ال�ضدمات لل�ضيارات، علب 
الرتو�ش املركبات الربية، عجات القيادة للمركبات، جنطات للعجات املركبات؛ الدراجات وهياكلها؛ املقاود 
اجلرارات؛  مقطورات  للرتكات؛  القابة  )�ضناديق(  الهيئات  املركبات؛  الهيئات  للدراجات؛  الطني  واقيات 
هيئات اأو هياكل ال�ضناديق للمركبات الربية؛ مقطورة تربط مع املركبات؛ مقاعد املركبات؛ م�ضاند الراأ�ش 
�ضكل  على  اأغطية  املركبات؛  مقعد  اأغطية  للمركبات؛  لاأطفال  ال�ضامة  مقاعد  املركبات،  مقاعد  الراأ�ش 
م�ضاحات  للمركبات؛  الجت��اه  اإ�ضارات  واأدرع  الجت��اه  اإ�ضارات  للمركبات؛  املعدة  ال�ضتائر  ال�ضم�ش  املركبات؛ 
الزجاج الأمامي واأدرع م�ضاحات للمركبات؛ الإطارات الداخلية واخلارجية لعجات املركبات، الإطارات بدون 
انبوب داخلي؛ جمموعات ا�ضاح الإط��ارات تتاألف من رقع الإط��ارات و�ضمامات الهواء لإط��ارات املركبات؛ 
�ضا�ضل  لل�ضيارات؛  اجلانبية  واملرايا  اخللفية  الروؤية  مرايا  للمركبات،  ال�ضامة  نوافذ  ال�ضيارات،  نوافذ 
�ضروج  لل�ضيارات؛  والزلجات  الدراجات  حامات  للمركبات؛  الأمتعة  حامات  املركبات؛  لانزلق  امل�ضادة 
للدراجات الهوائية اأو الدراجات النارية؛ م�ضخات الهواء للمركبات لت�ضخيم الإطارات؛ اأجهزة الإنذار �ضد 
اأمان ملقاعد املركبات، و�ضائد هوائية )اأجهزة �ضامة لل�ضيارات(؛  اأحزمة  اأبواق املركبات؛  ال�ضرقة املركبات، 
عربات الأطفال، الكرا�ضي املتحركة، عربات الأطفال تدفع باليد؛ عربات ذات عجل واحد تدفع اليد؛ عربات 
ت�ضوق؛ عربات ذات عجل واحد اأو متعددة العجات تدفع اليد؛ عربات متحركة الت�ضوق؛ عربات البقالة؛ 
�ضيارات  التجر؛  التي  العربات  ال��رتام؛  القطارات؛  القاطرات؛  ال�ضكة احلديد؛  باليد؛ عربات  تعمل  عربات 
تدار بالكيبل؛ مقاعد احلمل تدار بالكيبل )التلفريك(؛ مركبات للتنقل عن طريق املياه واأجزائها بخاف 

املحركات واملاتورات؛ مركبات للتنقل جوا واأجزائها بخاف املحركات واملاتورات
بالفئة: 12

و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة nurol مكتوب ب�ضكل مميز باحرف لتينية فوقها ر�ضمة دائرة 
يحيط بها خطوط من ثاث جهات باللون الكحلي

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035
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يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49924                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم:                           بتاريخ: 2003/05/20

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  11 افينيو دى جينريال لكليغ، اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

معدات ولوازم الت�ضوير ال�ضينمائي والت�ضوير ال�ضوئي والب�ضريات، النظارات ال�ضم�ضية، اإطارات النظارات، 
العام،  لو�ضائل  املمغنط  الت�ضجيل  وال�ضورة،  ال�ضوت  انتاج  اإع��ادة  او  بث  ت�ضجيل،  النظارات، معدات  علب 
اأقرا�ش الت�ضجيل، الأقرا�ش اخلا�ضة بالب�ضريات، برامج الكمبيوتر ) امل�ضجلة (، معدات الألعاب امل�ضتخدمة 

من خال م�ضتقبات التلفزيون فقط
الواق�عة بالفئة: 09

* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.
ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة
جن�ضيته: فرن�ضا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  

تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49925                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم:                           بتاريخ: 2004/09/11

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  11 افينيو دى جينريال لكليغ، اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املعادن النفي�ضة وخائطها، امل�ضتخدمة لغري الأغرا�ش الطبية، املجوهرات، الأحجار الكرمية، اأجهزة قيا�ش 
الوقت وامليقاتيات، ال�ضاعات، ال�ضاعة املنبهة، حلقات و�ضا�ضل املفاتيح

الواق�عة بالفئة: 14
* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.

ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     
مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة

جن�ضيته: فرن�ضا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  
تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49926                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم: 40359                  بتاريخ: 2003/05/20

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  11 افينيو جينريال ليكلريك، اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللد الطبيعي واجللد ال�ضناعية واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد، وبالتحديد �ضناديق ال�ضفر، احلقائب، 
احلقائب  اليد،  حقائب  ال�ضيكات،  دفاتر  حافظات  البطاقات،  حافظات  الن�ضائية،  املحافظ  املاب�ش،  كي�ش 

املدر�ضية، حقائب ال�ضفر، احلقائب اجللدية، املظات، مظات ال�ضم�ش اخلفيفة والعكاكيز
الواق�عة بالفئة: 18

* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.
ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة
جن�ضيته: فرن�ضا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  

تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49927                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم: 40360                  بتاريخ: 2003/05/20

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  11 افينيو دى جينريال لكليغ اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

معدات ولوازم الت�ضوير ال�ضينمائي والت�ضوير ال�ضوئي والب�ضريات، النظارات ال�ضم�ضية، اإطارات النظارات، 
العام،  لو�ضائل  املمغنط  الت�ضجيل  وال�ضورة،  ال�ضوت  انتاج  اإع��ادة  او  بث  ت�ضجيل،  النظارات، معدات  علب 
اأقرا�ش الت�ضجيل، الأقرا�ش اخلا�ضة بالب�ضريات، برامج الكمبيوتر ) امل�ضجلة (، معدات الألعاب امل�ضتخدمة 

من خال م�ضتقبات التلفزيون فقط
الواق�عة بالفئة: 09

* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.
ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة
جن�ضيته: فرن�ضا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  

تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49928                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم:                           بتاريخ: 2003/05/20

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  11 افينيو دى جينريال لكليغ، اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املعادن النفي�ضة وخائطها، امل�ضتخدمة لغري الأغرا�ش الطبية، املجوهرات، الأحجار الكرمية، اأجهزة قيا�ش 
الوقت وامليقاتيات، ال�ضاعات، ال�ضاعة املنبهة، حلقات و�ضا�ضل املفاتيح

الواق�عة بالفئة: 14
* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.

ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     
مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة

جن�ضيته: فرن�ضا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  
تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل:    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49929                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم: 40362                  بتاريخ: 2003/05/20

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللد الطبيعي واجللد ال�ضناعية واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد، وبالتحديد �ضناديق ال�ضفر، احلقائب، 
احلقائب  اليد،  حقائب  ال�ضيكات،  دفاتر  حافظات  البطاقات،  حافظات  الن�ضائية،  املحافظ  املاب�ش،  كي�ش 

املدر�ضية، حقائب ال�ضفر، احلقائب اجللدية، املظات، مظات ال�ضم�ش اخلفيفة والعكاكيز
الواق�عة بالفئة: 18

* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.
ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة
جن�ضيته: فرن�ضا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  

تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية عن انتقال ملكية
ت�ضجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 49930                  بتاريخ: 2002/10/15
امل�ضجلة حتت رقم: 40363                  بتاريخ: 2003/05/20

با�ض��م: �ش. ت�ضيبي ديزاين                   
وعنوانه:  اف – 11000 كاغا�ضون، فرن�ضا

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املاب�ش واملاب�ش الداخلية، ماب�ش الأطفال، الأحذية، اجلوارب، املاب�ش ال�ضيقة، اغطية الرا�ش، القبعات 
ب�ضكل عام والقبعات مع قمة امامية

 الواق�عة بالفئة: 25
* التعديات على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�ضم مالك العامة:  �ش. ت�ضيبي ديزاين.

ا�ضم املتنازل له: �ش. كيديليز جروب     
مه�نته:  التجارة و ال�ضناعة

جن�ضيته: فرن�ضا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ش رو جابريل لومان – 75010 باري�ش، فرن�ضا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/04/5  
تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل:    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265266                بتاريخ: 2016/12/21
با�ض��م:  دي اآر اأن كيه كويف + تي، ال ال �ضي

وعنوانه: 350 �ضاوث غراند اأفنيو، جناح 3070، لو�ش اأجنلو�ش، �ضي ايه 90071، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات توفري الأطعمة وامل�ضروبات، الإيواء املوؤقت، املقاهي، 
الكافترييات، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، التزويد بالطعام وال�ضراب، املطاعم، مطاعم اخلدمة 
القهوة   اأماكن تقدمي  القهوة وال�ضاي، خدمات  الوجبات اخلفيفة، مطاعم تقدمي  الذاتية، مطاعم تقدمي 
وال�ضاي، خدمات الكويف �ضوب، خدمات تقدمي الع�ضائر على الن�ضد، خدمات حت�ضري الطعمة وامل�ضروبات، 
اخلفيفة  الطعمة  تقدم  التي  ال�ضغرية  املطاعم  خدمات  اخلارجية،  للطلبات  والع�ضائر  الوجبات  خدمات 

وامل�ضروبات، تقدمي املعلومات والن�ضح وال�ضت�ضارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا.
الواق�عة بالفئة: 43

كتبت  فقد  الاتينية.  بالأحرف  مكتوبة   DRNK coffee + tea و�ضف العامة: العامة هي عبارة
coffee و  الكلمتني  DRNK و  الكبرية لت�ضكل كلمة  D وR وN وK بالأحرف الاتينية  الح��رف  
بني الكلمتني ا�ضارة )+(.  وقد تكررت العبارة نف�ضها يف ال�ضفل  ويوجد  ال�ضغرية  الاتينية  بالأحرف   tea
العامات  قانون  من  ولكن بالحرف الاتينية الكبرية. وكاهما مقدمتان يف نف�ش الطلب وفقا للمادة 9 

التجارية 1992/37 املعدل بقانون رقم 2002/8 كونهما متماثلني يف عنا�ضرهما اجلوهرية.
ال�ض��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265268                بتاريخ: 2016/12/21
با�ض��م:  دي اآر اأن كيه كويف + تي، ال ال �ضي

وعنوانه: 350 �ضاوث غراند اأفنيو، جناح 3070، لو�ش اأجنلو�ش، �ضي ايه 90071، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات توفري الأطعمة وامل�ضروبات، الإيواء املوؤقت، املقاهي، 
الكافترييات، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، التزويد بالطعام وال�ضراب، املطاعم، مطاعم اخلدمة 
القهوة   اأماكن تقدمي  القهوة وال�ضاي، خدمات  الوجبات اخلفيفة، مطاعم تقدمي  الذاتية، مطاعم تقدمي 
وال�ضاي، خدمات الكويف �ضوب، خدمات تقدمي الع�ضائر على الن�ضد، خدمات حت�ضري الطعمة وامل�ضروبات، 
اخلفيفة  الطعمة  تقدم  التي  ال�ضغرية  املطاعم  خدمات  اخلارجية،  للطلبات  والع�ضائر  الوجبات  خدمات 

وامل�ضروبات، تقدمي املعلومات والن�ضح وال�ضت�ضارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا.
الواق�عة بالفئة: 43

و�ضف العامة: العامة هي عبارة عن كلمة QWENCH مكتوبة بالأحرف الاتينية الكبرية املن�ضدة 
ويوجد اأعلى الكلمة خط اأفقي ميتد من منت�ضف احلرف W حتى بداية احلرف C ويوجد خط اأفقي اأ�ضفل 
الكلمة ميتد ب�ضكل متوازي مع اخلط العلوي. وكتبت حتت اخلط ال�ضفلي العبارة juice bar  بالأحرف 
من  موؤلف  الفاكهة  من  نوع  ل�ضكل  ر�ضم   QWENCH الاتينية ال�ضغرية. ويوجد على ي�ضار الكلمة

�ضكل دائري باللون ال�ضفر واأعلى ال�ضكل يوجد �ضكل ورقة باللون الخ�ضر.
ال�ض��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265122                بتاريخ: 2016/12/19
با�ض��م:  ريدباك تكنولوجيز ليمتد

وعنوانه: 14/اف.، مبنى فار اي�ضت كون�ضورتيوم، �ضارع 121 دي ڤو �ضنرتال، هوجن كوجن
واأجهزة  وامل�ضاحية  واملاحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
والإ�ضارة  والقيا�ش  الوزن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات  والأجهزة  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  واأدوات 
واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
مغناطي�ضية،  بيانات  حامات  ال�ضور،  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اإر�ضال  اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف 
اآليات  اأقرا�ش فيديوية رقمية وغريها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية؛  اأقرا�ش مدجمة،  اأقرا�ش ت�ضجيل، 
اأجهزة  البيانات،  معاجلة  م��ع��دات  حا�ضبة،  اآلت  النقد،  ت�ضجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لاأجهزة 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق، �ضناديق بطاريات، اأوعية بطاريات، بطاريات كهربائية، 
اأن��ود، بطاريات  الكهربائي، بطاريات  التيار  �ضدة  قيا�ش  اأجهزة  الإ�ضعاع(،  �ضدة  قيا�ش  )اأجهزة  اأكتينومرتات 
كهربائية، �ضناديق بطاريات، علب لتخزين البطاريات، كبائن لتخزين البطاريات )�ضناديق(، اأجهزة �ضحن 
البطاريات، اأوعية بطاريات، �ضناديق فرعية )كهربائية(، كبات متحدة املحور، كبات كهربائية، مكثفات، 
الكهربائية،  البطاريات  �ضحن  اأجهزة  )معاجلات(،  مركزية  معاجلة  وح��دات  م�ضفرة،  مغناطي�ضية  بطاقات 
جمّمعات  الكهربائية،  ال���دارات  اإقفال  اأدوات  الكهربائية،  ال���دارات  قطع  مفاتيح  متكاملة(،  )دارات  رقائق 
كمبيوتر م�ضجلة،  برامج  الكهربائي،  التيار  لت  الكهربائي، مبدِّ التيار  ِلتبديل  كهربائية  اأجهزة  كهربائية، 
مانعات  كهربائية،  مو�ضات  لة،  م�ضجًّ كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(،  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج 
�ضواعق، لوحات حتكم )كهربائية(، حمّولت كهربائية، اأ�ضاك نحا�ش معزولة، جمّمعات كهربائية، و�ضات 
للخطوط الكهربائية، و�ضات )كهربائية(، لوحات حتكم )كهربائية(، حمّولت كهربائية، اأجهزة معاجلة 
البيانات، لوحات توزيع )كهربائية(، �ضناديق توزيع )كهربائية(، دواليب توزيع )كهربائية(، موؤ�ضرات الفقد 
الكهربائي، موا�ضري اأ�ضاك كهربائية، مواد م�ضادر الرئي�ضية للتيار الكهربائي )اأ�ضاك وكبات(، بطاقات 
مغناطي�ضية م�ضفرة، اأجهزة قيا�ش الطاقة، اأجهزة قيا�ش مدة التعر�ش لل�ضوء )اأجهزة قيا�ش �ضدة الإ�ضاءة(، 
مات العك�ضية الهجينة للطاقة ال�ضم�ضية والتي تقوم بتخزين  اأجهزة تنظيم احلرارة، موؤ�ضرات الكّمية، املقوِّ
املتكاملة )بطاقات  ال��دارات  بطاقات  املنزيل )كهربائية(،  واملتجددة لا�ضتهاك  الزائدة  ال�ضم�ضية  الطاقة 
)كهربائية(،  تو�ضيل  �ضناديق  )كهربائية(،  عك�ضية  مات  مقوِّ داخلي،  ات�ضال  اأجهزة  متكاملة،  دارات  ذكية(، 
كهربائية،  مراقبة  اأج��ه��زة  قيا�ش،  اأج��ه��زة  قيا�ش،  اأدوات  كهربائية،  قيا�ش  اأدوات  قيا�ش،  اأج��ه��زة  مقايي�ش، 
)اأجهزة  بريومرتات  دقيقة،  قيا�ش  اأجهزة  �ضوئية،  كهربائية  خايا  �ضوئية(،  قيا�ش  )اأجهزة  فوتومرتات 
كهربائية،  ِّات  ُمرح� كهربائية،  تنظيم  اأجهزة  )كهربائية(،  خمف�ضات  املرتفعة(،  احل��رارة  درج��ات  قيا�ش 
برجميات كمبيوتر )م�ضجلة(، بطاريات �ضم�ضية، حمولت رفع الفلطية، موؤ�ضرات درجة احلرارة، طرفيات 
اإلكرتونية،  اإ�ضارات  اإر�ضال  اأجهزة  )اإلكرتونية(،  ترانز�ضتورات  )كهربائية(،  حمولت  )كهربائية(،  تو�ضيل 
اأجهزة اإر�ضال )لاإت�ضال عن ُبعد(، اأجهزة اإر�ضال )لاإت�ضال عن ُبعد(، اأجهزة ا�ضتقبال واإر�ضال، فولتمرتات 
)اأجهزة قيا�ش الفلطية(، اخلايا ال�ضم�ضية، رقائق الطاقة ال�ضم�ضية، جم�ضات اوتوماتيكية لَتَتُبع الطاقة 
ال�ضم�ضية، األواح �ضم�ضية لتوليد الكهرباء، بطاريات قابلة لل�ضحن تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية، رقائق للخايا 
ال�ضم�ضية، جم�ضات الكرتونية لقيا�ش ال�ضعاعات ال�ضم�ضية، اأجهزة ومتديدات فولت�ضوئية لتوليد الكهرباء 
بالطاقة ال�ضم�ضية، اأجهزة فولت�ضوئية لتحويل ال�ضعاعات ال�ضم�ضية اىل طاقة كهربائية، تعليمات الت�ضغيل 
وتعليمات امل�ضتخدم لربامج الكومبيوتر املخزنة ب�ضكل رقمي، اأجهزة واأدوات نقل وا�ضتقبال وتخزين ال�ضوت 
ال�ضا�ضات  كهربائية،  مراقبة  اأجهزة  للمراقبة،  كهربائية  اأجهزة  ومتاثلي،  رقمي  ب�ضكل  والبيانات  وال�ضور 
ادارة قواعد  البيانات، برامج  الكومبيوتر لدارة قواعد  املنزيل، برامج  ملراقبة درجات احلرارة لا�ضتخدام 

البيانات، اأجهزة التحكم الكهربائية لدارة الطاقة.
الواق�عة بالفئة: 9

بطريقة  املن�ضدة  بالحرف  العربية  باللغة  مكتوبة  ريدباك  كلمة  عن  عبارة  هي  العامة  العامة:  و�ضف 
مميزة باللون الحمر ويدنوها كلمة تكنولوجيز مكتوبة باللغة العربية باللون ال�ضود. و يوجد على ميني 
الزوايا عمودي  اللون يف داخله �ضكل م�ضتطيل منحني  اأ�ضود  دائ��ري  العبارة �ضكل عنكبوت مكون من �ضكل 
باللون الحمر ويتفرع عن ميني ال�ضكل الدائري اأربع خطوط مائلة يوجد يف اآخرها دوائر يتفرع من كل 
دائرة خط منحني وعن ي�ضار ال�ضكل الدائري اأربع خطوط مائلة يوجد يف اآخرها دوائر يتفرع من كل دائرة 

خط منحني واخلطوط جميعها باجتاهات خمتلفة.  
ال�ض��رتاطات: ل يوجد

اأو   ، القت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  فعلى من 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

يعلن ق�ضم العامات التجارية تقدم وكيل الت�ضجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265118                بتاريخ: 2016/12/19
با�ض��م:  ريدباك تكنولوجيز ليمتد

وعنوانه: 14/اف.، مبنى فار اي�ضت كون�ضورتيوم، �ضارع 121 دي ڤو �ضنرتال، هوجن كوجن
واأدوات  واأجهزة  وامل�ضاحية  واملاحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
واملراقبة  والإ���ض��ارة  والقيا�ش  ال���وزن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات  والأج��ه��زة  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير 
الطاقة  التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�ضل  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ���ض��راف( 
ت�ضجيل،  اأقرا�ش  مغناطي�ضية،  بيانات  حامات  ال�ضور،  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اإر�ضال  اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  الكهربائية، 
اأقرا�ش مدجمة، اأقرا�ش فيديوية رقمية وغريها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية؛ اآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع 
النقد، اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء 
احلرائق، �ضناديق بطاريات، اأوعية بطاريات، بطاريات كهربائية، اأكتينومرتات )اأجهزة قيا�ش �ضدة الإ�ضعاع(، اأجهزة 
قيا�ش �ضدة التيار الكهربائي، بطاريات اأنود، بطاريات كهربائية، �ضناديق بطاريات، علب لتخزين البطاريات، كبائن 
كبات  )كهربائية(،  فرعية  �ضناديق  بطاريات،  اأوعية  البطاريات،  �ضحن  اأجهزة  )�ضناديق(،  البطاريات  لتخزين 
)معاجلات(،  مركزية  معاجلة  وح��دات  م�ضفرة،  مغناطي�ضية  بطاقات  مكثفات،  كهربائية،  كبات  املحور،  متحدة 
اإقفال  اأدوات  الكهربائية،  ال���دارات  قطع  مفاتيح  متكاملة(،  )دارات  رقائق  الكهربائية،  البطاريات  �ضحن  اأجهزة 
لت التيار الكهربائي، برامج  الدارات الكهربائية، جمّمعات كهربائية، اأجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربائي، مبدِّ
كهربائية،  مو�ضات  لة،  م�ضجًّ كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(،  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  م�ضجلة،  كمبيوتر 
مانعات �ضواعق، لوحات حتكم )كهربائية(، حمّولت كهربائية، اأ�ضاك نحا�ش معزولة، جمّمعات كهربائية، و�ضات 
للخطوط الكهربائية، و�ضات )كهربائية(، لوحات حتكم )كهربائية(، حمّولت كهربائية، اأجهزة معاجلة البيانات، 
الكهربائي،  الفقد  موؤ�ضرات  )كهربائية(،  توزيع  دواليب  )كهربائية(،  توزيع  �ضناديق  )كهربائية(،  توزيع  لوحات 
موا�ضري اأ�ضاك كهربائية، مواد م�ضادر الرئي�ضية للتيار الكهربائي )اأ�ضاك وكبات(، بطاقات مغناطي�ضية م�ضفرة، 
احلرارة،  تنظيم  اأجهزة  الإ�ضاءة(،  �ضدة  قيا�ش  )اأجهزة  لل�ضوء  التعر�ش  قيا�ش مدة  اأجهزة  الطاقة،  قيا�ش  اأجهزة 
الزائدة  ال�ضم�ضية  الطاقة  بتخزين  تقوم  والتي  ال�ضم�ضية  للطاقة  الهجينة  العك�ضية  مات  املقوِّ الكّمية،  موؤ�ضرات 
واملتجددة لا�ضتهاك املنزيل )كهربائية(، بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(، دارات متكاملة، اأجهزة ات�ضال 
مات عك�ضية )كهربائية(، �ضناديق تو�ضيل )كهربائية(، مقايي�ش، اأجهزة قيا�ش، اأدوات قيا�ش كهربائية،  داخلي، مقوِّ
كهربائية  خايا  �ضوئية(،  قيا�ش  )اأج��ه��زة  ف��وت��وم��رتات  كهربائية،  مراقبة  اأج��ه��زة  قيا�ش،  اأج��ه��زة  قيا�ش،  اأدوات 
�ضوئية، اأجهزة قيا�ش دقيقة، بريومرتات )اأجهزة قيا�ش درجات احلرارة املرتفعة(، خمف�ضات )كهربائية(، اأجهزة 
الفلطية،  رفع  حمولت  �ضم�ضية،  بطاريات  )م�ضجلة(،  كمبيوتر  برجميات  كهربائية،  ِّات  ُمرح� كهربائية،  تنظيم 
اأجهزة  )اإلكرتونية(،  ترانز�ضتورات  تو�ضيل )كهربائية(، حمولت )كهربائية(،  احل��رارة، طرفيات  درجة  موؤ�ضرات 
اإر�ضال )لاإت�ضال عن ُبعد(، اأجهزة ا�ضتقبال  اإر�ضال )لاإت�ضال عن ُبعد(، اأجهزة  اإ�ضارات اإلكرتونية، اأجهزة  اإر�ضال 
اوتوماتيكية  ال�ضم�ضية، جم�ضات  الطاقة  ال�ضم�ضية، رقائق  الفلطية(، اخلايا  واإر�ضال، فولتمرتات )اأجهزة قيا�ش 
ال�ضم�ضية، رقائق  الكهرباء، بطاريات قابلة لل�ضحن تعمل بالطاقة  األواح �ضم�ضية لتوليد  ال�ضم�ضية،  لَتَتُبع الطاقة 
للخايا ال�ضم�ضية، جم�ضات الكرتونية لقيا�ش ال�ضعاعات ال�ضم�ضية، اأجهزة ومتديدات فولت�ضوئية لتوليد الكهرباء 
الت�ضغيل  تعليمات  كهربائية،  طاقة  اىل  ال�ضم�ضية  ال�ضعاعات  لتحويل  فولت�ضوئية  اأج��ه��زة  ال�ضم�ضية،  بالطاقة 
ال�ضوت  وتخزين  وا�ضتقبال  نقل  واأدوات  اأج��ه��زة  رقمي،  ب�ضكل  املخزنة  الكومبيوتر  لربامج  امل�ضتخدم  وتعليمات 
ملراقبة  ال�ضا�ضات  كهربائية،  مراقبة  اأجهزة  للمراقبة،  كهربائية  اأجهزة  ومتاثلي،  رقمي  ب�ضكل  والبيانات  وال�ضور 
درجات احلرارة لا�ضتخدام املنزيل، برامج الكومبيوتر لدارة قواعد البيانات، برامج ادارة قواعد البيانات، اأجهزة 

التحكم الكهربائية لدارة الطاقة.
الواق�عة بالفئة: 9

بطريقة  املن�ضدة  الاتينية  بالأحرف  مكتوبة    REDBACK كلمة  عن  عبارة  هي  العامة  العامة:  و�ضف 
D كما يت�ضل  العلوي من احل��رف  E بالطرف  العلوي من احل��رف  مميزة وباللون الحمر حيث يت�ضل الطرف 
اأع��اه ويدنوها كلمة  ال�ضكل  K كما هو مو�ضح يف  العلوي من احل��رف  C بالطرف  العلوي من احل��رف  الطرف 
ي�ضار  على  يوجد  و  ال���ض��ود.  باللون  مميزة  بطريقة  الاتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة   TECHNOLOGIES
باللون  الزوايا عمودي  اللون يف داخله �ضكل م�ضتطيل منحني  اأ�ضود  دائري  العبارة �ضكل عنكبوت مكون من �ضكل 
الحمر ويتفرع عن ميني ال�ضكل الدائري اأربع خطوط مائلة يوجد يف اآخرها دوائر يتفرع من كل دائرة خط منحني 
وعن ي�ضار ال�ضكل الدائري اأربع خطوط مائلة يوجد يف اآخرها دوائر يتفرع من كل دائرة خط منحني واخلطوط 

جميعها باجتاهات خمتلفة.
ال�ض��رتاطات: ل يوجد

اإر�ضاله  اأو   ، التجارية يف وزارة القت�ضاد  العامات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 267340         بتاريخ : 2017/01/29

با�ض��م: باناما جاك انرتنا�ضونال، انك. 

وعنوانه: 230 ارني�ضتني �ضرتيت، اورلندو، فلوريدا 32801، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املنتجعات ال�ضحية

بالفئة: 44

و�ضف العامة: ر�ضمة وجه رجل كاريكاترييه باللون ال�ضود والبي�ش

ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 267339          بتاريخ : 2017/01/29

با�ض��م: باناما جاك انرتنا�ضونال، انك. 

وعنوانه: 230 ارني�ضتني �ضرتيت، اورلندو، فلوريدا 32801، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املنتجعات ال�ضحية

بالفئة: 44

و�ضف العامة: عبارة عن كلمات PANAMA JACK باتينية بالون ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266941         بتاريخ : 2017/02/22
با�ض��م: يوجن اك�ضينج ليمتد 

اك�ضني وي فيلج، جوجن مينج �ضرتيت، جواجن  �ضي  اند�ضرتيال زون، جياجن   4 وعنوانه: منرب 
مينج دي�ضرتيكت، �ضينزهني، ال�ضني

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، زلجات م�ضتقيمة ذات عجات، زلجات ذات عجات، زلجات 
جليد، اأحذية الثلج، واقيات للكوع )اأدوات ريا�ضية(، واقيات للركب )اأدوات ريا�ضية(، األواح تزلج، 

زلجات، اأجهزة للتمارين البدنية
بالفئة: 28

و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة STREET RUNNER باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266702          بتاريخ : 2017/01/19
با�ض��م: "فينان�ضكون�ضولت" اإيود

وعنوانه: 16 األت�ضيكو �ضرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�ضراب ال�ضعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية، م�ضروبات 
م�ضتخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات

بالفئة: 32
باللون  لتينية  ب��اح��رف   WILD HORSE كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العامة  ال��ع��ام��ة:  و���ض��ف 

ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266701          بتاريخ : 2017/01/19
با�ض��م: "فينان�ضكون�ضولت" اإيود

وعنوانه: 16 األت�ضيكو �ضرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�ضراب ال�ضعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية، م�ضروبات 
م�ضتخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات

بالفئة: 32
باللون  ب��اح��رف لتينية   GREAT SCOT كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ام��ة:  و���ض��ف 

ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 266700          بتاريخ : 2017/01/19
با�ض��م: "فينان�ضكون�ضولت" اإيود

وعنوانه: 16 األت�ضيكو �ضرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�ضراب ال�ضعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية، م�ضروبات 
م�ضتخل�ضة من الفواكه وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات

بالفئة: 32
باللون  لتينية  باحرف   BLACK HORSE كلمة  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�ضف 

ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 265960          بتاريخ : 2017/01/04

با�ض��م: مو�ش فود �ضريفي�ضز، انك.

وعنوانه: 1-1، اأو�ضاكا 2- �ضومى، �ضيتاجاوا-كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املقاهي؛ مطاعم؛ مقاهي الهمربغر

بالفئة: 43

و�ضف العامة: العامة عبارة عن حرف M مكتوب ب�ضكل مميز باللون ال�ضود

 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1025
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ احمد علي ابراهيم يحيى اجل�ضمي - اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 51% كما يرغب ال�ضيد/ وائل �ضامي حممد ال�ضيفي - م�ضري اجلن�ضية يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )49%( اىل ال�ضيد/ عبداهلل ح�ضني حممد �ضالح احلمادي - اإماراتي 
اجلن�ضية وذلك يف )مدائن ال�ضرق ملقاولت البناء - ذ م م ( مبوجب رخ�ضة رقم )743730( ال�ضادرة من دائرة 
ذات م�ضوؤولية  �ضركة  القانوين من  ال�ضكل  : - مت تغيري  بال�ضارقة.  تعديات اخرى  التنمية القت�ضادية 
حمدودة لي�ضبح موؤ�ض�ضة فردية  - مت تغيري ال�ضم التجاري من )مدائن ال�ضرق ملقاولت البناء - ذ م م ( 

لي�ضبح )مدائن ال�ضرق ملقاولت البناء( 
وعمابن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1024

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد اكمل بن �ضدر الدين ، الهند  اجلن�ضية يرغب 
 ، �ضليمان  ال�ضيد/ منان  البالغة 100%  اىل كل من  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 

الهند اجلن�ضية يف )الرفعة للخياطة والتطريز( مبوجب رخ�ضة رقم )215007( 
1- تنازل مالك الرخ�ضة لخر 

2- تغري وكيل اخلدمات 
وعمابن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1023

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد راكان اجلامو�ش ، �ضوري  اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ ان�ش جهاد اجلامو�ش 
- �ضوري اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة )ركن املحبة لتجارة الهواتف املتحركة( تاأ�ض�ضت 
باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )628973( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 

بال�ضارقة - تعديات اخرى : ل يوجد. 
وعمابن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�ضيد/ علي خمي�ش احمد عبداهلل ، اجلن�ضية : الإمارات  وطلب الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري منجرة النقابة 
يف   القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ش   ، يدوية  جن��ارة  الرخ�ضة  ن�ضاط   ،
خورفكان رخ�ضة مهنية رقم 240649 ال�ضادر بتاريخ 1986/8/21 يف دائرة التنمية 
القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد: م�ضعل علي عبداهلل حممد النجار ، اجلن�ضية 
: الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم 
بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 يف  الدعوى  رقم  2017/258   جتاري جزئي - دبي       

املقامة من / فرزاد عبداله نيك بور 
�ضد / ابراهيم حممد درياين 

نعلن نحن اخلبري احل�ضابي / احمد ابراهيم حممد بن فار�ش ، اأنه مت تعيينا 
من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ضابية الواردة بحكم املحكمة 
ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/17 يف الدعوى املذكور ة اعاه - كما نعلن املدعي عليه 
املوافق 2017/6/14 يف  املقرر له جل�ضة يوم الربعاء  حل�ضور اجتماع اخلربة 
متام ال�ضاعة 1.30 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 

510 - �ضارع ال مكتوم - ديرة - دبي.  
اخلبري احل�شابي 
احمد ابراهيم بن فار�ش                  

اإعالن اجتماع اخلربة    

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي 

�ضد املدعي عليه : اك�ضنتيال ميدي�ضت للو�ضاطة التجارية - �ش ذ م م 
اخل�ضوم املدخلة : �ضركة ت��داول مي - �ش ذ م م /اك�ضتن�ضني ق��روب /�ضركة ت��داول مي / 

اك�ضنتيال لا�ضتثمارات/اك�ضنتيال تداول مي - املقامة من : كاوديو بوكا 
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم   2016/2187  جتاري 
جزئي ،  وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�ضابيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام 
حل�ضور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�ضو�ش  م   1992 ل�ضنة  الث��ب��ات  قانون 
اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه 
وذلك يوم الثنني  املوافق 2017/6/5  يف متام ال�ضاعة 00 :12 ظهرا ، ويرجى منكم اح�ضار 
كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لاجتماع  - دبي - مركز حمر عني 

، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
ا�ضم ال�ضركة : اليو�سف كابيتال - �س ذ م م 

ال�ضكل   - القوز   - بردبي   - )دب��ي(  حكومة   - العقارات  دائ��رة  ملك  حمل   : العنوان 
بال�ضجل  القيد  رقم    611065  : الرخ�ضة  رقم  م�ضوؤولية حم��دودة   ذات   : القانوين 
التجاري : 1028964 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2017/5/4  دبي  ق��رار حماكم 
2017/5/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني املكتب 
الوطني للمحا�سبة العنوان : مكتب ملك هال �ضامل بن طراف - بردبي - ال�ضطوة 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-3987877  : فاك�ش    04-3987870 ه��ات��ف     -

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة : ات�س ار ار لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب 03 ملك خديجة امان اهلل حممد اهلي - بردبي - املرر - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة  رقم الرخ�ضة : 702883  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1130438 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري 
لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/10 
اعرتا�ش  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ  2017/5/10  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 213 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضارع ال�ضغرية واملتو�ضطة 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-2501522  : فاك�ش    04-2501521 هاتف     - دي��رة   -

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/املكتب الوطني للمحا�سبة 
 العنوان : مكتب ملك هال �ضامل بن طراف - بردبي - ال�ضطوة -  هاتف  04-3987870  
فاك�ش : 3987877-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه 
م  اليو�سف كابيتال - �س ذ م  اأع��اه لت�ضفية  املذكور  امل�ضفي   قد مت تعيني 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/4 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ش  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/5/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
امل�ضارع  لتنمية  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ل��ك   213 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
  04-2501522  : فاك�ش    04-2501521 ه��ات��ف     - دي��رة   - واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
امل�ضفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
ار ار لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م     ات�س  اأع��اه لت�ضفية   املذكور 
العدل  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2017/5/4  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  حماكم دبي بتاريخ 2017/5/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اإعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه /حممد ها�ضم عي�ضى ها�ضم العزيزي - اإماراتي اجلن�ضية 
نعلمكم بان املدعي / بنك الحتاد الوطني يف الدعوى رقم 2017/2065  التجارية الكلية الدائرة الوىل  
 1.236.420.42 وقدره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاه  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
الزامه  مع  فل�ضا(  واربعون  واثنان   درهم  وع�ضرون   واربعمائة  الف  وثاثون  و�ضتة  ومائتان  )مليون 
بالفائدة التاأخريية بواقع 9% �ضنويا ، عن القر�ش ال�ضخ�ضي ومبعدل فائدة 36% عن البطاقة الئتمانية 
وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد الفعلي التام لكون الدين جتاري ، بال�ضافة  اىل الر�ضوم 
حمكمة  ح�ضورك   يقت�ضي  لذا  املعجل.   بالنفاذ  احلكم  �ضمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 
ال�ضارقة الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم الحد املوافق 2017/6/11 ، ال�ضاعة 9.30 �ضباحا ، امام الدائرة 
الكلية الوىل وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اعاه - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  يف الدعوى  رقم  2017/357  جتاري كلي  

املدعي : بنك ملي ايران 
املدعي عليهم : 1- تيباد لاإلكرتونيات 2-�ضيد حممد معني �ضادقي ، 3-�ضيد حممد مبني �ضادقي  4-�ضيد 
حممد حم�ضن �ضادقي ، 5-  �ضب دو�ضت تيمور مال مريى  - "يعلن اخلبري /الدكتور : عقيل حممد هادي 
ح�ضن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية خبري م�ضرفيا  يف الدعوى رقم 2017/357 جتاري 
كلي ، واملقامة من املدعي /بنك ملي ايران وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم / تيباد لاإلكرتونيات & 
& �ضيد حممد  & �ضيد حممد مبني �ضيد علي ا�ضرف �ضادقي  �ضيد حممد معني �ضيد ا�ضرف �ضادقي  
اخلربة  الجتماع  حل�ضور  مدعون    - مريى  مال  تيمور  دو�ضت  �ضب    & �ضادقي  ا�ضرف  �ضيد  حم�ضن 
امل�ضرفية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثاثاء  املوافق 2017/6/6   يف متام ال�ضاعة 
الثانية ع�ضر �ضباحا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف   ديرة - بور�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�ش �ضنرت - بجوار 
�ضركة املاحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�ضع - مكتب رقم ) 902( هاتف / 2954833 - 04 ، 

وفاك�ش 2955990-04 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاه " 
اخلبري احل�شابي 
الدكتور عقيل حممد هادي ح�شن الهادي  

 دعوة حل�شور
 اجتماع اخلربة امل�شرفية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/6472   

املنذر : علي بن عبداهلل �ضعيد امليدور - اإماراتي اجلن�ضية 
�ضد  املنذر اليه / خالد م�ضبح خلدمات تنظيف املباين وامل�ضاكن �ضابقا وحاليا 

حممد جا�ضم للتجارة العامة - �ش ذ م م 
املو�ضوع : اللتزام بعقد اليجار خال فرتة �ضريانه وبالرغبة يف عدم جتديد 
امل��ن��ذر يخطركم برغبته يف عدم  عقد الي��ج��ار - ومب��وج��ب ه��ذا الن���ذار ف��ان 
جتديد عقد اليجار مرة اخرى عما باملادة 2/25 من القانون 26 ل�ضنة 2007 
وتعدياته وباخاء الوحدات مو�ضوع النذار وت�ضليمها للمنذر بانتهاء مدة 

العقد وفقا للقانون لغرا�ش ا�ضتعماله ال�ضخ�ش
  الكاتب العدل

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اإىل املدعي عليها / خان و�ضرييان - �ضركة منطقة حرة 

ن��ظ��را لن��ت��داب��ي م��ن ق��ب��ل حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة خ��ب��ريا هند�ضيا يف ال��دع��وى رقم 
2016/2960  جتاري جزئي  املرفوعة �ضدكم من املدعية / ايركو لاعمال الفنية - �ش 
ذ م م ، تقرر عقد اإجتماع خربة يوم الثاثاء 2017/6/13  ال�ضاعة 00 : 11 �ضباحا   يف 
مكتب اخلبري الكائن يف دبي - القرهود - بناية الفتان بازا - الطابق ال�ضابع - مكتب 
وكيلكم  اأو  �ضخ�ضيا  باحل�ضور  مكلفون  اأنتم  وعليه   ،  04-2980882  : هاتف   -  )709(
 ، وم�ضتنداتكم  دفاعكم  كامل  م�ضت�ضحبني  اأع��اه  املحددين  واملكان  الزمان  يف  املعتمد 
ويف حالة ع��دم ح�ضور من ميثلكم ف��ان اخل��ربة �ضت�ضري يف الج���راءات املكلفة بها من 

قبل املحكمة املوقرة. 
 اخلبري واملحكم الهند�شي    
د. �شالح الدين ايوب الزبن 
نقال : 5642155 050 

اجتماع خربة  
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

الدعوى رقم 2017/188 جتاري كلي  - دبي 
ال�ضادة / ئي مارت �ضوبر ماركت ومتجر اق�ضام )�ش ذ م م( )املدعي عليه( يف 
الدعوى املذكورة اع��اه  - بناء على تكليف عدالة حمكمة دبي البتدائية - 
الدعوى  يف  ح�ضابيا  خ��ريا  بندبي   31 رق��م  الوىل  التجارية  الكلية  ال��دائ��رة 
، عليه  املايا )املدعي( �ضدكم  ال�ضادة/ جمموعة  املرفوعة من  املذكورة اعاه 
يرجى ح�ضورك جل�ضة اخلربة او وكيل معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من 
م�ضتندات تخ�ش الدعوى وذلك يوم الثاثاء املوافق 2017/6/6 يف متام 12.30 
ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة 
- �ضارع بني يا�ش - بناية برج امل�ضرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504  موبايل 

: 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 026274188 
اخلبري  امل�سريف /  عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
الدعوى رقم 2017/245 جتاري كلي  

املدعي / �ضركة فايف او�ضنز - م م ح 
املدعي عليه الول : امباير انرجي - �ش م ح 

املدعي عليه الثاين : رويالتي برتوليوم للتجارة - �ش م ح 
املو�ضوع ين�ضر بال�ضحيفة كما يلي : تنفيذا حلكم حمكمة دبي املوقرة بندبي خبريا 
ح�ضابي بالدعوى اعاه ، فاإنني ادعوكم اىل اجتماع اخلربة والنتقال يف يوم الحد 
 - زاي��د  ال�ضيخ  �ضارع  يف  مكتبنا   ، �ضباحا  ع�ضرة  احلادية  ال�ضاعة   2017/6/4 املوافق 
ب��ازا - برج �ضعيد 1 )بناية بنك الإم���ارات دبي الوطني(  بالقرب من فندق ك��راون 

- الطابق 19 مكتب رقم 1901 بجانب حمطة املرتو املركز التجاري العاملي 
ال�ضتف�ضار اخلبري احل�ضابي / ظافر حممد كنان  0506688365 

ال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال على / 0569252079 
اخلبري  احل�سابي /  ظافر كنان حممد حرية               

 اإعالن بالن�شر 

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1036   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-مرمي دوري�ش احمد عيد ماين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �ش م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  887.794 مببلغ وقدره 
)ثمامنائة و�ضبعة وثمانون الف و�ضبعمائة واربعة وت�ضعون درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
�ضمول  و  ال��ت��ام   ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/14   
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ضاعة 10.00 �ش 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/949  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�ضركة نايت �ضوت الدولية - �ش ذ م م  2-اعظم اهلل حممد �ضعيد 
غياثي 3- حممد برويز فدوي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة اخلليج 
عليك  اأق��ام  قد  ال�ضباغ    يو�ضف  عبدالعزيز  احمد  منى   : خ وميثله  م  �ش   - للتمويل 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره 
تاريخ  من   12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(    548.096.46  (
املطالبة وحتى ال�ضداد التام  و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/6/11   ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1414   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ميلون ميدل اي�ضت لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�ضركة العربية المريكية للتكنولوجيا -ارامتك - �ش ذ 
م م وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   28.490.41( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
Ch1.C.14 لذا  جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/6/4  ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1134  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- 1- مرمري�ش للتجارة العامة - �ش ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل حممد ال�ضيخ عبدالرحمن بن حافظ   قد اأقام 
مببلغ  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
والفائدة  %9  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وق��دره )1300000 
لها جل�ضة يوم الحد   التام.  وح��ددت  ال�ضداد  ال�ضتحقاق  وحتى  تاريخ    من 
املوافق  2017/6/4  ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/975  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- انو�ضا لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م  2- هارون الر�ضيد 
حمل  جم��ه��ويل  عبداحلميد   م��ي��ان  ادري�����ش  حممد  م��ي��ان   -3 عبداحلميد  م��ي��ان 
القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف عجمان - �ش م ع وميثله : حبيب حممد �ضريف 
عبداهلل املا -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالتكافل والت�ضامن  مببلغ وقدره )9900000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة   و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  
املوافق  2017/6/19  ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1351 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- �ضوراف �ضاندرا دا�ش �ضوبيمال 2- موؤ�ض�ضة ح�ضن عبداهلل لا�ضباغ 
والتنظيف ملالكها/ �ضوراف �ضاندرادا�ش �ضوبيمال  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
بنك  ل�ضالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
الحتاد الوطني �ش م ع حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن 
املدعي  مبلغ وق��دره 1364548.19 مليون وثاثمائة واربعة  للبنك   يوؤديا  بان  بينهما  فيما 
ب�ضيطة  فائدة  فل�ضا ف�ضا عن  ع�ضر  وت�ضعة  درهم  واربعني  وثمانية  الف وخ�ضمائة  و�ضتني 
بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 2016/7/4 وحتى متام ال�ضداد والزامكما امل�ضروفات ومبلغ  الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا 
با�ضم  �ضدر  الع��ان  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ضتئناف 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1219 جتاري كلي                                                

�ضينغانيا   تابان كومار  م  2-  م  ذ  العامة - �ش  للتجارة  املحكوم عليهم /1- مكنز  اىل 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  بركا�ش   اأوم  �ضيثي  برا�ضنات   -3
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/  م�ضرف 
الهال �ش م ع حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 7271404.15 �ضبعة مليون ومائتني وواحد 
و�ضبعني الف واربعمائة واربعة درهم وخم�ضة ع�ضر فل�ضا والزمتهم امل�ضروفات ومبلغ 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال  الف درهم مقابل 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1552  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �ضبري احمد عبدالغني  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املدعي/ اي��وب خان �ضاحب حكيم خ��ان   قد 
املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )72000( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف . وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء   املوافق  2017/6/7 ال�ضاعة 9.30 
�ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264635         بتاريخ : 13/ 12 / 2016
با�ض��م: اومريو�ش كوربوري�ضن

وعنوانه: 201 اليوت افنيو وي�ضت، �ضياتل، وا�ضنطن 98119، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضتح�ضرات �ضيدلنية ل�ضتخدامها يف طب العيون، م�ضتح�ضرات �ضيدلنية ل�ضتخدامها يف 
جراحة العني؛ م�ضتح�ضرات قطرات العني العاجية للعيون؛ الدموع ال�ضطناعية؛ بخاخ العني 

وحماليل لتنظيف العني
بالفئة: 5

و�ضف العامة: كلمة OMIDRIA باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264638         بتاريخ : 13 / 12 / 2016
با�ض��م: وات�ش اب انك.

وعنوانه: 650 كا�ضرتو �ضرتيت، �ضويت 120-129، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94041، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الربجميات قابلة للتحميل واملعنى بها برامج املرا�ضلة الفورية وبرامج تبادل امللفات وبرامج الت�ضالت لتبادل الإلكرتوين 
للبيانات وال�ضوت والفيديو وال�ضور والر�ضومات عن طريق �ضبكات الكمبيوتر والهاتف املحمول والا�ضلكية ولت�ضالت؛ 
برامج  ام؛  اي  ا���ش  بطاقات  والن�ش؛  والفيديو  وال�ضوت  والر�ضومات  ال�ضور  ملعاجلة  للتحميل  قابلة  الكمبيوتر  برامج 
الكمبيوتر؛ اأجهزة الكمبيوتر؛ الربجميات قابلة للتحميل يف طبيعتها تطبيقات الهاتف املحمول؛ الربجميات قابلة للتحميل 
يف طبيعتها تطبيقات الر�ضائل؛ برامج الكمبيوتر ل�ضتخدامها يف ت�ضهيل مكاملات ال�ضوت عرب بروتوكول الإنرتنت )يف او 
اي بي( واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�ضائل الن�ضية والر�ضائل الفورية خدمات ال�ضبكات الجتماعية مبا�ضرة على 
النرتنت؛ الربجميات يف طبيعتها تطبيق الهاتف املحمول للر�ضائل؛ برامج الكمبيوتر لن�ضاء وحترير وحتميل وتنزيل 
امل�ضاعر حول والتعليق على  والو�ضول وم�ضاهدة ون�ضر وعر�ش و�ضع العامات واملدونات وتدفق وربط والتعليق واأظهار 
الكمبيوتر والت�ضالت؛  �ضبكات  املعلومات عرب  اأو  الإلكرتونية  الو�ضائط  اأو غري ذلك توفري  وت�ضمني وحتويل وم�ضاركة 
برنامج لإر�ضال وا�ضتقبال الر�ضائل الإلكرتونية والر�ضومات وال�ضور وال�ضوت واملحتويات ال�ضمعية والب�ضرية عرب �ضبكات 
الت�ضالت العاملية؛ برامج الكمبيوتر جلمع واإدارة وحترير وتنظيم وتعديل ونقل وم�ضاركة وتخزين البيانات واملعلومات؛ 
برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل للتجارة الإلكرتونية لل�ضماح للم�ضتخدمني بتنفيذ املعامات التجارية الإلكرتونية عرب 
اأدوات  البيانات؛  مزامنة  وبرنامج  ال�ضخ�ضية  املعلومات  لإدارة  الكمبيوتر  برامج  العاملية؛  والت�ضالت  الكمبيوتر  �ضبكات 

تطوير برجميات الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر ل�ضتخدامها بو�ضفها واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي ايه(
بالفئة: 9

و�ضف العامة: عبارة وات�ضاب باأحرف عربية باللوان ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264639         بتاريخ : 13 / 12 / 2016
با�ض��م: وات�ش اب انك.

وعنوانه: 650 كا�ضرتو �ضرتيت، �ضويت 120-129، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94041، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الا�ضلكية؛  الت�ضالت  �ضبكات  طريق  عن  بيانات  وال�ضتقبال  نقل  خدمات  بها  واملعنى  الا�ضلكية  الت�ضالت  خدمات 
�ضبكات  عرب  اإليها  الو�ضول  ميكن  والر�ضومات  والن�ضو�ش  والفيديو  وال�ضوت  والبيانات  لل�ضوت  الإل��ك��رتوين  التبادل 
الت�ضالت  خدمات  املحمول؛  للهاتف  الت�ضالت  خدمات  الفورية؛  املرا�ضلة  خدمات  الا�ضلكية؛  والت�ضالت  الكمبيوتر 
الا�ضلكية؛ خدمات  ال�ضوتية  املوؤمترات  بي(؛  اي  او  الإنرتنت )يف  بروتوكول  ال�ضوت عرب  والا�ضلكية؛ خدمات  ال�ضلكية 
ال�ضور  مل�ضاركة  للند  الند  خدمات  الإنرتنت؛  �ضبكة  على  الر�ضائل  الت�ضالت؛  الفيديو  موؤمترات  الا�ضلكية؛  املوؤمترات 
والب�ضرية بني  ال�ضمعية  وامللفات والفيديو واملحتويات  الرقمية  الإلكرتوين لل�ضور  النقل  بها  واملعنى  الفيديو،  وم�ضاركة 
الت�ضالت  خدمات  النرتنت؛  على  ومبا�ضر  واللكرتونية  الكمبيوتر  البيانات  قواعد  اإىل  الو�ضول  توفري  امل�ضتخدمني؛ 
الا�ضلكية واملعنى بها النقل الإلكرتوين للبيانات والر�ضائل والر�ضومات وال�ضور وال�ضوت والفيديو واملعلومات؛ خدمات 
توفري غرف الدرد�ضة مبا�ضر على الإنرتنت، خدمات الر�ضائل الفورية، لوحات الإعانات الإلكرتونية؛ توفري �ضبل الو�ضول 
اإىل قواعد البيانات احلا�ضوبية يف جمال ال�ضبكات الجتماعية؛ خدمات ال�ضوت والن�ش والبث الفيديو على جهاز الكمبيوتر 
اأو �ضبكات الت�ضالت الأخرى؛ توفري املنتديات مبا�ضر على النرتنت للتوا�ضل حول املو�ضوعات ذات امل�ضلحة العامة؛ توفري 
وعاملية  اإىل مواقع حملية  الإنرتنت  وم�ضتخدمني  املحمول  تنقل اجلهاز  التي  الإنرتنت  مبا�ضر عرب  الت�ضالت  و�ضات 

اأخرى على الإنرتنت
بالفئة: 38

و�ضف العامة: عبارة وات�ضاب باأحرف عربية باللوان ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264640         بتاريخ : 13 / 12 / 2016
با�ض��م: وات�ش اب انك.

وعنوانه: 650 كا�ضرتو �ضرتيت، �ضويت 120-129، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94041، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

البيانات يف  التطبيقات والربجميات واملواقع على �ضبكة الإنرتنت وقواعد  واإدارة وتطوير و�ضيانة  التطبيقات واملعنى به توفري وا�ضت�ضافة  مزود خدمات 
املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة  ملحتوى  الا�ضلكية  لت�ضليم  بعد  عن  البيانات  واإدارة  املحمول  الهاتف  املعلومات  على  والو�ضول  الا�ضلكية  الت�ضالت  جمالت 
واأجهزة لبتوب والأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ توفري ا�ضتخدام املوؤقت لربجميات وتطبيقات غري قابلة للتحميل مبا�ضر على النرتنت للر�ضائل الفورية 
على  مبا�ضرة  جمتمع  ان�ضاء  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  ال�ضوتية؛  وامل��وؤمت��رات  الفيديو  وم��وؤمت��رات  بي(  اي  او  )يف  الإنرتنت  بروتوكول  عرب  وال�ضوت 
النرتنت للم�ضتخدمني امل�ضجلني للم�ضاركة يف ال�ضبكات الجتماعية؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها ان�ضاء جمتمعات افرتا�ضية للم�ضتخدمني للم�ضاركة يف 
املناق�ضات واحل�ضول على التغذية الراجعة من اأقرانهم والنخراط يف املجتمع وال�ضبكات الأعمال التجارية؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها ا�ضت�ضافت مرافق 
الإلكرتونية لاآخرين لإجراء مناق�ضات تفاعلية عرب �ضبكات الت�ضال؛ توفري الربجميات غري القابلة للتحميل مبا�ضرة عرب الإنرتنت؛ خدمات الكمبيوتر 
واملعنى بها ا�ضت�ضافت مرافق الإلكرتونية لاآخرين لتنظيم واإجراء املناق�ضات عرب �ضبكات الت�ضال؛ مزود خدمات التطبيقات )ايه ا�ش بي(؛ مزود خدمات 
التطبيقات )ايه ا�ش بي( واملعنى به ا�ضت�ضافت تطبيقات برامج الكمبيوتر لاآخرين؛ مزود خدمات التطبيقات )ايه ا�ش بي( ي�ضم الربنامج لتمكني اأو ت�ضهيل 
ان�ضاء والتحرير وحتميل وتنزيل الو�ضول وامل�ضاهدة ون�ضر وعر�ش وو�ضع العامات واملدونات وتدفق وربط والتعليق واأظهار امل�ضاعر حول والتعليق على 
اأو املعلومات عرب �ضبكات الكمبيوتر والت�ضالت؛ توفري خدمة �ضبكة مبا�ضرة على  اأو غري ذلك توفري الو�ضائط الإلكرتونية  وت�ضمني وحتويل وم�ضاركة 
النرتنت التي متكن امل�ضتخدمني من نقل بيانات الهوية ال�ضخ�ضية وتبادل بيانات الهوية ال�ضخ�ضية مع وبني مرافق الإنرتنت متعددة؛ توفري املعلومات من 
الفهار�ش وقواعد البيانات املعلومات قابلة للبحث مبا يف ذلك الن�ضو�ش والوثائق الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�ضومات والو�ضائط الإلكرتونية وال�ضور 
الفوتوغرافية واملعلومات ال�ضمعية والب�ضرية على �ضبكات الكمبيوتر والت�ضالت؛ توفري ال�ضتخدام املوؤقت للتطبيقات الربجميات غري قابلة للتحميل على 
ال�ضبكات الجتماعية وان�ضاء جمتمع افرتا�ضي ونقل ال�ضوت والفيديو وال�ضور الفوتوغرافية والن�ش والر�ضومات والبيانات؛ توفري مرافق الإنرتنت التي 
تتيح للم�ضتخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�ضاركة ال�ضوت والفيديو وال�ضور الفوتوغرافية وال�ضور والن�ش والر�ضومات والبيانات؛ توفري برجميات 
التجارة الإلكرتونية غري القابلة للتحميل لل�ضماح للم�ضتخدمني اإجراء املعامات التجارية الإلكرتونية عرب �ضبكة احلا�ضوب العاملية؛ خدمات الكمبيوتر 
التجارية  املعامات  لتنفيذ  للم�ضتخدمني  لل�ضماح  اي(  بي  )اي  التطبيقات  واجهة برجمة  برنامج  ي�ضم  التطبيقات  وجه اخل�ضو�ش مزود خدمات  وعلى 
الإلكرتونية عرب �ضبكة الكمبيوتر العاملية؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش( ت�ضم برنامج لإر�ضال تنبيهات الر�ضائل الإلكرتونية ولنقل اأوامر 

واإر�ضال وا�ضتقبال الر�ضائل الإلكرتونية وال�ضماح للم�ضتخدمني لتنفيذ املعامات التجارية الإلكرتونية عرب �ضبكة كمبيوتر عاملية بالفئة: 42
و�ضف العامة: عبارة وات�ضاب باأحرف عربية باللوان ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 
، وذلك خال )30( يوماً  امل�ضجل  بالربيد  اإر�ضاله  اأو   ، القت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك 

من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 264641         بتاريخ : 13 / 12 / 2016
با�ض��م: وات�ش اب انك.

الوليات   ،94041 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني   ،129-120 �ضويت  �ضرتيت،  كا�ضرتو   650 وعنوانه: 
املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الهوية واملعنى بها  التحقق من  ال�ضبكات الجتماعية مبا�ضرة على النرتنت؛ خدمات  خدمات 
خدمات  الجتماعية؛  التقدمي  �ضبكات  اخلدمات  ال�ضخ�ضية؛  الهوية  ملعلومات  م�ضادقة  توفري 

التحقق للم�ضتخدم؛ خدمات التحقيق من الهوية
بالفئة: 45

و�ضف العامة: عبارة وات�ضاب باأحرف عربية باللوان ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265379         بتاريخ : 22/ 12 / 2016
رقم الولوية: 87080888

 تاريخ الولوية: 2016/06/22
البلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ض��م: تي�ضا موتورز، انك.
وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعدات ل�ضتخدامها يف جمع وحتويل الطاقة ال�ضم�ضية اإىل كهرباء، واملعنى بها مولدات الكهرباء 

التى  تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية
بالفئة: 7

و�ضف العامة: كلمة TESLA باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265380         بتاريخ : 22/ 12 / 2016
رقم الولوية: 87080892

 تاريخ الولوية: 2016/06/22
البلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ض��م: تي�ضا موتورز، انك.
وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
معدات الطاقة ال�ضم�ضية واملعنى بها وحدات الطاقة ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية لتحويل الإ�ضعاع الإلكرتوين 
بها  واملعنى   ، الكهرباء  اإىل  ال�ضم�ضية  الطاقة  واملعدات ل�ضتخدامها يف جمع وحتويل  اإىل طاقة كهربائية؛ 

اخلايا ال�ضم�ضية واملحولت
بالفئة: 9

و�ضف العامة: كلمة TESLA باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265381         بتاريخ : 22/ 12 / 2016
رقم الولوية: 87080893

 تاريخ الولوية: 2016/06/22
البلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ض��م: تي�ضا موتورز، انك.
وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�ضت�ضارات يف جمال كفاءة الطاقة املتعلقة بالطاقة ال�ضم�ضية والطاقة املتجددة

بالفئة: 35
و�ضف العامة: كلمة TESLA باحرف لتينية باللون ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265382         بتاريخ : 22/ 12 / 2016
رقم الولوية: 87080894

 تاريخ الولوية: 2016/06/22
البلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ض��م: تي�ضا موتورز، انك.
وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات متويل لوحات للطاقة ال�ضم�ضية

بالفئة: 36
و�ضف العامة: كلمة TESLA باحرف لتينية باللون ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265383         بتاريخ : 22/ 12 / 2016
رقم الولوية: 87080897

 تاريخ الولوية: 2016/06/22
البلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ض��م: تي�ضا موتورز، انك.
وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعدات ل�ضتخدامها يف حتويل  ال�ضم�ضية وغريها من  الطاقة  األ��واح  واإ�ضاح  و�ضيانة  تركيب 
املتعلقة  وال�ضت�ضارات  ال�ضم�ضية  الطاقة  اأنظمة  تركيب  كهربائية؛  اإىل طاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة 

بها فى هذا اخل�ضو�ش
بالفئة: 37

و�ضف العامة: كلمة TESLA باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265384         بتاريخ : 22/ 12 / 2016
رقم الولوية: 87080898

 تاريخ الولوية: 2016/06/22
البلد الولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�ض��م: تي�ضا موتورز، انك.
وعنوانه: 3500 دير كريك رود، بالو التو، كاليفورنيا 94304، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
مراقبة األواح الطاقة ال�ضم�ضية وغريها من املعدات ل�ضتخدامها يف حتويل الطاقة ال�ضم�ضية اإىل كهرباء؛ 
ال�ضم�ضية وغريها من  الطاقة  لأل��واح  الأخ��رى بخ�ضو�ش  الأداء  وبيانات  الإنتاج  مراقبة كفاءة وم�ضتويات 

املعدات ل�ضتخدامها يف حتويل الطاقة ال�ضم�ضية اإىل كهرباء
بالفئة: 42

و�ضف العامة: كلمة TESLA باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266126         بتاريخ : 08/ 01 / 2017
با�ض��م: 9راوند فران�ضيزجن، ال ال �ضي

املتحدة  ال��ولي��ات   ،29607 كارولينا  ���ض��اوث  جرينفيل،   ،1091# رود  بتلر  اي.   1099 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
تي �ضريت، قم�ضان البولو، اجلاكيتات، القبعات، بلوزات 

بالفئة: 25
و�ضف العامة: عبارة 9 راوند باحرف عربية مكتوبة ب�ضكل مميز باللون ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266127         بتاريخ : 08/ 01 / 2017
با�ض��م: 9راوند فران�ضيزجن، ال ال �ضي

املتحدة  ال��ولي��ات   ،29607 كارولينا  ���ض��اوث  جرينفيل،   ،1091# رود  بتلر  اي.   1099 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
قفازات املاكمة، لفافات اليد، اأكيا�ش اللكم 

بالفئة: 28
و�ضف العامة: عبارة 9 راوند باحرف عربية مكتوبة ب�ضكل مميز باللون ال�ضود

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  دايودبوتا انرتنا�ضيونال
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 266128         بتاريخ : 08/ 01 / 2017
با�ض��م: 9راوند فران�ضيزجن، ال ال �ضي

وعنوانه: 1099 اي. بتلر رود #1091، جرينفيل، �ضاوث كارولينا 29607، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اللياقة  ا�ضتوديوهات  البدنية؛ خدمات  اللياقة  البدنية؛ تقدمي تعليمات  اللياقة  التكييف  او ف�ضول  درو�ش 
البدنية واملعنى بها توفري ف�ضول التمرين وف�ضول نحت اجل�ضم وف�ضول اللياقة البدنية اجلماعية؛ خدمات 
تدريبات  واملرافق؛  واملعدات  للجماعات  التمرين  تعليمات  توفري  بها  واملعنى  البدنية  اللياقة  ا�ضتوديوهات 
اللياقة البدنية لاأفراد واجلماعات؛ خدمات التدريب للياقة البدنية؛ توفري موقع على �ضبكة الإنرتنت 
وامل�ضورة  ال�ضخ�ضي  والتدريب  امل�ضاعدة  تقدمي  البدنية؛  واللياقة  الريا�ضة  التمارين  عن  معلومات  ي�ضم 
للياقة البدنية لاأفراد مل�ضاعدتهم على عمل حت�ضني للياقة البدنية والقوة والتكييف والتمرين يف حياتهم 
اليومية؛ تقدمي الدرو�ش وور�ش العمل والندوات واملخيمات يف جمالت اللياقة البدنية والتمارين الريا�ضة 
الريا�ضية؛  والتمارين  البدنية  اللياقة  مرافق  توفري  القتالية؛  الفنون  ومزيج  الركل  وماكمة  واملاكمة 
توفري مرافق اللياقة البدنية العامة و مرافق الفنون القتالية املختلطة التي تتطلب الع�ضوية وترتكز يف 

جمالت اللياقة البدنية العامة والتمارين الريا�ضية  والفنون القتالية املختلطة
بالفئة: 41

و�ضف العامة: عبارة 9 راوند باحرف عربية مكتوبة ب�ضكل مميز باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / را�ض�م اأب�و النج�ا لت�ضجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�ضجيل العامة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/6 املودعة حتت رقم: 264364 

با�ض���م: ال كيه كيه هيلث برودكت�ش جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ش بازا، 199 دي�ش فويو روود �ضنرتال، �ضيونغ وان، هونغ كونغ

وذلك لتمييز الب�ضائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي، خدمات البيع بالتجزئة واجلملة 

الإ�ضترياد  ال�ضيدلنية، م�ضتح�ضرات بيطرية و�ضحية وم�ضتلزمات طبية، خدمات وكالت  للم�ضتح�ضرات 

مل�ضرتين  احلا�ضوب  �ضبكات  عرب  للت�ضوق  مواقع  توفري  الت�ضويق،  )لاآخرين(،  املبيعات  ترويج  والت�ضدير، 

وبائعني املنتجات واخلدمات.

والواقعة يف الفئة:   35

و�ضف العامة:   العامة عبارة عن الكلمة )INFINITUS( بحروف لتينية مكتوبة بطريقة مميزة 

و ا�ضفلها كلمات بحروف �ضينية،   و يف الأعلى ر�ضم هند�ضي مميز

فعلى من لديه اإعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العامات التجاريه يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ش احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 21510
با�ض������م : جتارة جاينت

وعنوان����ه:  : حمل ملك حممد حممود الدلل - ديرة - ال�ضوق الكبري - �ش ب : 713
وامل�ضجلة حتت رقم:      )17739(     بتاريخ: 1998/08/26

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
احلم��اية يف : 2017/05/11

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لاأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العامات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ش احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 092319
با�ض������م : تذكار ملواد البناء ) ذ م م(  

وعنوان����ه:  : �ش ب: 41376 هاتف: 2241807� ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
وامل�ضجلة حتت رقم:      )092319(     بتاريخ: 2017/04/20

تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل   
انت��هاء احلم��اية يف : 2017/03/28

وفقاً  �ضنوات  ع�ضر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�ضو�ش عليها  لاأو�ضاع وال�ضروط 

1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العامات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ش احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 94073
با�ض������م : جمموعة �ضركات ال�ضفري   

وعنوان����ه:  �ش . ب  :22320    ال�ضارقة ، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�ضجلة حتت رقم:      )90905(     بتاريخ: 2008/07/29 

تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل   
انت��هاء احلم��اية يف : 2016/12/26

وفقاً  �ضنوات  ع�ضر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�ضو�ش عليها  لاأو�ضاع وال�ضروط 

1992/37 ال�ضادر يف �ضاأن العامات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1025
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ احمد علي ابراهيم يحيى اجل�ضمي - اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 51% كما يرغب ال�ضيد/ وائل �ضامي حممد ال�ضيفي - م�ضري اجلن�ضية يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )49%( اىل ال�ضيد/ عبداهلل ح�ضني حممد �ضالح احلمادي - اإماراتي 
اجلن�ضية وذلك يف )مدائن ال�ضرق ملقاولت البناء - ذ م م ( مبوجب رخ�ضة رقم )743730( ال�ضادرة من دائرة 
ذات م�ضوؤولية  �ضركة  القانوين من  ال�ضكل  : - مت تغيري  بال�ضارقة.  تعديات اخرى  التنمية القت�ضادية 
حمدودة لي�ضبح موؤ�ض�ضة فردية  - مت تغيري ال�ضم التجاري من )مدائن ال�ضرق ملقاولت البناء - ذ م م ( 

لي�ضبح )مدائن ال�ضرق ملقاولت البناء( 
وعمابن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1024

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد اكمل بن �ضدر الدين ، الهند  اجلن�ضية يرغب 
 ، �ضليمان  ال�ضيد/ منان  البالغة 100%  اىل كل من  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 

الهند اجلن�ضية يف )الرفعة للخياطة والتطريز( مبوجب رخ�ضة رقم )215007( 
1- تنازل مالك الرخ�ضة لخر 

2- تغري وكيل اخلدمات 
وعمابن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1023

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد راكان اجلامو�ش ، �ضوري  اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ ان�ش جهاد اجلامو�ش 
- �ضوري اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة )ركن املحبة لتجارة الهواتف املتحركة( تاأ�ض�ضت 
باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )628973( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 

بال�ضارقة - تعديات اخرى : ل يوجد. 
وعمابن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�ضيد/ علي خمي�ش احمد عبداهلل ، اجلن�ضية : الإمارات  وطلب الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري منجرة النقابة 
يف   القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ش   ، يدوية  جن��ارة  الرخ�ضة  ن�ضاط   ،
خورفكان رخ�ضة مهنية رقم 240649 ال�ضادر بتاريخ 1986/8/21 يف دائرة التنمية 
القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد: م�ضعل علي عبداهلل حممد النجار ، اجلن�ضية 
: الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم 
بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 يف  الدعوى  رقم  2017/258   جتاري جزئي - دبي       

املقامة من / فرزاد عبداله نيك بور 
�ضد / ابراهيم حممد درياين 

نعلن نحن اخلبري احل�ضابي / احمد ابراهيم حممد بن فار�ش ، اأنه مت تعيينا 
من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ضابية الواردة بحكم املحكمة 
ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/17 يف الدعوى املذكور ة اعاه - كما نعلن املدعي عليه 
املوافق 2017/6/14 يف  املقرر له جل�ضة يوم الربعاء  حل�ضور اجتماع اخلربة 
متام ال�ضاعة 1.30 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 

510 - �ضارع ال مكتوم - ديرة - دبي.  
اخلبري احل�شابي 
احمد ابراهيم بن فار�ش                  

اإعالن اجتماع اخلربة    

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي 

�ضد املدعي عليه : اك�ضنتيال ميدي�ضت للو�ضاطة التجارية - �ش ذ م م 
اخل�ضوم املدخلة : �ضركة ت��داول مي - �ش ذ م م /اك�ضتن�ضني ق��روب /�ضركة ت��داول مي / 

اك�ضنتيال لا�ضتثمارات/اك�ضنتيال تداول مي - املقامة من : كاوديو بوكا 
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم   2016/2187  جتاري 
جزئي ،  وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�ضابيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام 
حل�ضور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�ضو�ش  م   1992 ل�ضنة  الث��ب��ات  قانون 
اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه 
وذلك يوم الثنني  املوافق 2017/6/5  يف متام ال�ضاعة 00 :12 ظهرا ، ويرجى منكم اح�ضار 
كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لاجتماع  - دبي - مركز حمر عني 

، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
ا�ضم ال�ضركة : اليو�سف كابيتال - �س ذ م م 

ال�ضكل   - القوز   - بردبي   - )دب��ي(  حكومة   - العقارات  دائ��رة  ملك  حمل   : العنوان 
بال�ضجل  القيد  رقم    611065  : الرخ�ضة  رقم  م�ضوؤولية حم��دودة   ذات   : القانوين 
التجاري : 1028964 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2017/5/4  دبي  ق��رار حماكم 
2017/5/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني املكتب 
الوطني للمحا�سبة العنوان : مكتب ملك هال �ضامل بن طراف - بردبي - ال�ضطوة 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-3987877  : فاك�ش    04-3987870 ه��ات��ف     -

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة : ات�س ار ار لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب 03 ملك خديجة امان اهلل حممد اهلي - بردبي - املرر - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة  رقم الرخ�ضة : 702883  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1130438 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري 
لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/10 
اعرتا�ش  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ  2017/5/10  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 213 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضارع ال�ضغرية واملتو�ضطة 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-2501522  : فاك�ش    04-2501521 هاتف     - دي��رة   -

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/املكتب الوطني للمحا�سبة 
 العنوان : مكتب ملك هال �ضامل بن طراف - بردبي - ال�ضطوة -  هاتف  04-3987870  
فاك�ش : 3987877-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه 
م  اليو�سف كابيتال - �س ذ م  اأع��اه لت�ضفية  املذكور  امل�ضفي   قد مت تعيني 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/4 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ش  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/5/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
امل�ضارع  لتنمية  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ل��ك   213 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
  04-2501522  : فاك�ش    04-2501521 ه��ات��ف     - دي��رة   - واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
امل�ضفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
ار ار لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م     ات�س  اأع��اه لت�ضفية   املذكور 
العدل  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2017/5/4  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  حماكم دبي بتاريخ 2017/5/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اإعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه /حممد ها�ضم عي�ضى ها�ضم العزيزي - اإماراتي اجلن�ضية 
نعلمكم بان املدعي / بنك الحتاد الوطني يف الدعوى رقم 2017/2065  التجارية الكلية الدائرة الوىل  
 1.236.420.42 وقدره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاه  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
الزامه  مع  فل�ضا(  واربعون  واثنان   درهم  وع�ضرون   واربعمائة  الف  وثاثون  و�ضتة  ومائتان  )مليون 
بالفائدة التاأخريية بواقع 9% �ضنويا ، عن القر�ش ال�ضخ�ضي ومبعدل فائدة 36% عن البطاقة الئتمانية 
وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد الفعلي التام لكون الدين جتاري ، بال�ضافة  اىل الر�ضوم 
حمكمة  ح�ضورك   يقت�ضي  لذا  املعجل.   بالنفاذ  احلكم  �ضمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف 
ال�ضارقة الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم الحد املوافق 2017/6/11 ، ال�ضاعة 9.30 �ضباحا ، امام الدائرة 
الكلية الوىل وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اعاه - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
  يف الدعوى  رقم  2017/357  جتاري كلي  

املدعي : بنك ملي ايران 
املدعي عليهم : 1- تيباد لاإلكرتونيات 2-�ضيد حممد معني �ضادقي ، 3-�ضيد حممد مبني �ضادقي  4-�ضيد 
حممد حم�ضن �ضادقي ، 5-  �ضب دو�ضت تيمور مال مريى  - "يعلن اخلبري /الدكتور : عقيل حممد هادي 
ح�ضن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية خبري م�ضرفيا  يف الدعوى رقم 2017/357 جتاري 
كلي ، واملقامة من املدعي /بنك ملي ايران وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم / تيباد لاإلكرتونيات & 
& �ضيد حممد  & �ضيد حممد مبني �ضيد علي ا�ضرف �ضادقي  �ضيد حممد معني �ضيد ا�ضرف �ضادقي  
اخلربة  الجتماع  حل�ضور  مدعون    - مريى  مال  تيمور  دو�ضت  �ضب    & �ضادقي  ا�ضرف  �ضيد  حم�ضن 
امل�ضرفية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثاثاء  املوافق 2017/6/6   يف متام ال�ضاعة 
الثانية ع�ضر �ضباحا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف   ديرة - بور�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�ش �ضنرت - بجوار 
�ضركة املاحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�ضع - مكتب رقم ) 902( هاتف / 2954833 - 04 ، 

وفاك�ش 2955990-04 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاه " 
اخلبري احل�شابي 
الدكتور عقيل حممد هادي ح�شن الهادي  

 دعوة حل�شور
 اجتماع اخلربة امل�شرفية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/6472   

املنذر : علي بن عبداهلل �ضعيد امليدور - اإماراتي اجلن�ضية 
�ضد  املنذر اليه / خالد م�ضبح خلدمات تنظيف املباين وامل�ضاكن �ضابقا وحاليا 

حممد جا�ضم للتجارة العامة - �ش ذ م م 
املو�ضوع : اللتزام بعقد اليجار خال فرتة �ضريانه وبالرغبة يف عدم جتديد 
امل��ن��ذر يخطركم برغبته يف عدم  عقد الي��ج��ار - ومب��وج��ب ه��ذا الن���ذار ف��ان 
جتديد عقد اليجار مرة اخرى عما باملادة 2/25 من القانون 26 ل�ضنة 2007 
وتعدياته وباخاء الوحدات مو�ضوع النذار وت�ضليمها للمنذر بانتهاء مدة 

العقد وفقا للقانون لغرا�ش ا�ضتعماله ال�ضخ�ش
  الكاتب العدل

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اإىل املدعي عليها / خان و�ضرييان - �ضركة منطقة حرة 

ن��ظ��را لن��ت��داب��ي م��ن ق��ب��ل حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة خ��ب��ريا هند�ضيا يف ال��دع��وى رقم 
2016/2960  جتاري جزئي  املرفوعة �ضدكم من املدعية / ايركو لاعمال الفنية - �ش 
ذ م م ، تقرر عقد اإجتماع خربة يوم الثاثاء 2017/6/13  ال�ضاعة 00 : 11 �ضباحا   يف 
مكتب اخلبري الكائن يف دبي - القرهود - بناية الفتان بازا - الطابق ال�ضابع - مكتب 
وكيلكم  اأو  �ضخ�ضيا  باحل�ضور  مكلفون  اأنتم  وعليه   ،  04-2980882  : هاتف   -  )709(
 ، وم�ضتنداتكم  دفاعكم  كامل  م�ضت�ضحبني  اأع��اه  املحددين  واملكان  الزمان  يف  املعتمد 
ويف حالة ع��دم ح�ضور من ميثلكم ف��ان اخل��ربة �ضت�ضري يف الج���راءات املكلفة بها من 

قبل املحكمة املوقرة. 
 اخلبري واملحكم الهند�شي    
د. �شالح الدين ايوب الزبن 
نقال : 5642155 050 

اجتماع خربة  
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

الدعوى رقم 2017/188 جتاري كلي  - دبي 
ال�ضادة / ئي مارت �ضوبر ماركت ومتجر اق�ضام )�ش ذ م م( )املدعي عليه( يف 
الدعوى املذكورة اع��اه  - بناء على تكليف عدالة حمكمة دبي البتدائية - 
الدعوى  يف  ح�ضابيا  خ��ريا  بندبي   31 رق��م  الوىل  التجارية  الكلية  ال��دائ��رة 
، عليه  املايا )املدعي( �ضدكم  ال�ضادة/ جمموعة  املرفوعة من  املذكورة اعاه 
يرجى ح�ضورك جل�ضة اخلربة او وكيل معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من 
م�ضتندات تخ�ش الدعوى وذلك يوم الثاثاء املوافق 2017/6/6 يف متام 12.30 
ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة 
- �ضارع بني يا�ش - بناية برج امل�ضرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504  موبايل 

: 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 026274188 
اخلبري  امل�سريف /  عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
الدعوى رقم 2017/245 جتاري كلي  

املدعي / �ضركة فايف او�ضنز - م م ح 
املدعي عليه الول : امباير انرجي - �ش م ح 

املدعي عليه الثاين : رويالتي برتوليوم للتجارة - �ش م ح 
املو�ضوع ين�ضر بال�ضحيفة كما يلي : تنفيذا حلكم حمكمة دبي املوقرة بندبي خبريا 
ح�ضابي بالدعوى اعاه ، فاإنني ادعوكم اىل اجتماع اخلربة والنتقال يف يوم الحد 
 - زاي��د  ال�ضيخ  �ضارع  يف  مكتبنا   ، �ضباحا  ع�ضرة  احلادية  ال�ضاعة   2017/6/4 املوافق 
ب��ازا - برج �ضعيد 1 )بناية بنك الإم���ارات دبي الوطني(  بالقرب من فندق ك��راون 

- الطابق 19 مكتب رقم 1901 بجانب حمطة املرتو املركز التجاري العاملي 
ال�ضتف�ضار اخلبري احل�ضابي / ظافر حممد كنان  0506688365 

ال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال على / 0569252079 
اخلبري  احل�سابي /  ظافر كنان حممد حرية               

 اإعالن بالن�شر 

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1036   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-مرمي دوري�ش احمد عيد ماين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �ش م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  887.794 مببلغ وقدره 
)ثمامنائة و�ضبعة وثمانون الف و�ضبعمائة واربعة وت�ضعون درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
�ضمول  و  ال��ت��ام   ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/14   
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ضاعة 10.00 �ش 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/949  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�ضركة نايت �ضوت الدولية - �ش ذ م م  2-اعظم اهلل حممد �ضعيد 
غياثي 3- حممد برويز فدوي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة اخلليج 
عليك  اأق��ام  قد  ال�ضباغ    يو�ضف  عبدالعزيز  احمد  منى   : خ وميثله  م  �ش   - للتمويل 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره 
تاريخ  من   12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(    548.096.46  (
املطالبة وحتى ال�ضداد التام  و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/6/11   ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1414   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ميلون ميدل اي�ضت لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�ضركة العربية المريكية للتكنولوجيا -ارامتك - �ش ذ 
م م وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   28.490.41( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
Ch1.C.14 لذا  جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/6/4  ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1134  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- 1- مرمري�ش للتجارة العامة - �ش ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل حممد ال�ضيخ عبدالرحمن بن حافظ   قد اأقام 
مببلغ  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
والفائدة  %9  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وق��دره )1300000 
لها جل�ضة يوم الحد   التام.  وح��ددت  ال�ضداد  ال�ضتحقاق  وحتى  تاريخ    من 
املوافق  2017/6/4  ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/975  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- انو�ضا لتجارة املواد الغذائية - �ش ذ م م  2- هارون الر�ضيد 
حمل  جم��ه��ويل  عبداحلميد   م��ي��ان  ادري�����ش  حممد  م��ي��ان   -3 عبداحلميد  م��ي��ان 
القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف عجمان - �ش م ع وميثله : حبيب حممد �ضريف 
عبداهلل املا -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالتكافل والت�ضامن  مببلغ وقدره )9900000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة   و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف  املوافق  2017/6/19  ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1351 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- �ضوراف �ضاندرا دا�ش �ضوبيمال 2- موؤ�ض�ضة ح�ضن عبداهلل لا�ضباغ 
والتنظيف ملالكها/ �ضوراف �ضاندرادا�ش �ضوبيمال  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
بنك  ل�ضالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
الحتاد الوطني �ش م ع حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن 
املدعي  مبلغ وق��دره 1364548.19 مليون وثاثمائة واربعة  للبنك   يوؤديا  بان  بينهما  فيما 
ب�ضيطة  فائدة  فل�ضا ف�ضا عن  ع�ضر  وت�ضعة  درهم  واربعني  وثمانية  الف وخ�ضمائة  و�ضتني 
بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 2016/7/4 وحتى متام ال�ضداد والزامكما امل�ضروفات ومبلغ  الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا 
با�ضم  �ضدر  الع��ان  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ضتئناف 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1219 جتاري كلي                                                

�ضينغانيا   تابان كومار  م  2-  م  ذ  العامة - �ش  للتجارة  املحكوم عليهم /1- مكنز  اىل 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  بركا�ش   اأوم  �ضيثي  برا�ضنات   -3
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/  م�ضرف 
الهال �ش م ع حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 7271404.15 �ضبعة مليون ومائتني وواحد 
و�ضبعني الف واربعمائة واربعة درهم وخم�ضة ع�ضر فل�ضا والزمتهم امل�ضروفات ومبلغ 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال  الف درهم مقابل 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1552  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �ضبري احمد عبدالغني  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املدعي/ اي��وب خان �ضاحب حكيم خ��ان   قد 
املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )72000( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف . وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء   املوافق  2017/6/7 ال�ضاعة 9.30 
�ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2660  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اوريجن باي�ش لت�ضميم ال�ضلع �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  املدعي / عروه موؤمن مامون ديرانيه قد  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   67657( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  mb170393841ae:درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة رقم ال�ضكوى
�ش   8.30 ال�������ض���اع���ة   2017/6/21 امل����واف����ق  الرب�����ع�����اء  ي�����وم  ج��ل�����ض��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2108  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فرييدي للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �ضاه جاهان مياه عبدالغفور قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   6926( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
ال�ضكوى:MB168352605AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2706  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-معهد اي كيو التعليمي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدال  عبداملحيط كرمي حممد   /
درهم(   2000( بقيمة  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   59517( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
  MB167763029AE:والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى العمالية
�ش   8.30 ال�����ض��اع��ة   2017/6/21 امل����واف����ق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2889  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد مكي خلدمات التنظيف ���ش.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /نزير امري بخ�ش احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5826 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB169035878AE:ال�ضكوى رق���م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره����م( 
ال�ضاعة 8.30 �ش مبكتب  املوافق 2017/6/6  الثاثاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل  

)علما باأن الدعوى قد جددت من ال�ضطب( )مع تق�ضري مدة الإعان( 
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/320  عقاري كلي
مبا  القامة  حمل  جمهول  الدين  ت��اج  الدين  ظهور  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /  اماك للتمويل )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد 
اأبوبكر احمد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ اتفاقية 
الدعوى خالية  الوحدة مو�ضوع  بت�ضليم  عليه  املدعي  وال��زام  الج��ارة وماحقها 
من ال�ضواغل ورد احليازة والغاء ا�ضارة القيد العقاري والزامه ب�ضداد مبلغ وقدره 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )1.609.385(
  Ch 1.B.8 : جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7   ال�ضاعة 11.00 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/1244  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة ارمادا جروب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
قبة النجوم للو�ضاطة العقارية �ش.ذ.م.م وميثله : امنة حممد احمد را�ضد ال�ضحي 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)46.639.835.65 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .   وحددت لها جل�ضة 
Ch 2.E.22 لذا  ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة  املوافق 2017/6/12  يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1342  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �ضركة فري�ش & فروزن �ضوبر ماركت ذ.م.م وميثلها مديرها/بوتوكودي 
هاجمد حممود  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة �ضيام التجارية �ش.ذ.م.م - وميثلها 
عليك  اأق��ام  قد  البلو�ضي  م��راد  علي  مو�ضى  ابراهيم   : �ضيدو وميثله  كاتوبورات  قانونا/ا�ضحاق 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )268.836 
دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�ضاريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ قيد ال��دع��وى وحتى 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . وحددت لها جل�ضة يوم الثنني   املوافق  
2017/6/19 ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1029  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  مرت�ضى منان بهائي 2- ح�ضينى بهائي فخرالدين - اخل�ضم املدخل/3- 
�ضركةالربهاين ملواد البناء ���ش.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ مكتب املجموعة 
قد  ال�ضام�ضي  الغبار  را�ضد  �ضعيد  �ضيف   : وميثله  قانونيون  وم�ضت�ضارون  حمامون  القانونية 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ا�ضدار المر بان يوؤدي املدعي عليهما اىل املدعية مبلغ وقدره 
)60.000( درهما )�ضتون الف درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 
جل�ضة  لها  وح���ددت   . الكفالة  قيد  م��ن  طليقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  م��ع  ال�ضداد  مت��ام 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف  ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة  املوافق  2017/7/11  يوم الثاثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة  باحل�ضور 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/234  تظلم جتاري
القامة  حمل  جمهول  عبداجليد  ف��وزي  نا�ضر  اهلل  1-منه   / �ضده  املتظلم  اىل 
مبا ان املتظلم / فاتن فوزي عبداجليد قري�ش وميثله:ابراهيم مو�ضى علي مراد 
البلو�ضي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر 
وامل�ضاريف.  وال��ر���ض��وم  جت���اري   عري�ضة  على  ام��ر   2017/372 رق��م  ال��دع��وى  يف 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/6/11   ال�ضاعة 08.30 �ش بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/140  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-تيمور بريجالييف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / اماك 
للتمويل )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي 
املنتهية بالتملك  اتفاقية الجارة  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ  قد 
وماحقها والزام املدعي عليه بت�ضليم الوحدة مو�ضوع الدعوى خالية من ال�ضواغل 
اتعاب  بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل  العقاري والزامه  القيد  ا�ضارة  ورد احليازة والغاء 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7   ال�ضاعة 11.00 �ش بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
، ويف  اأيام على الأقل  لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1687  جتاري جزئي
�ضيد عبداحلافظ جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- منار حممد  اىل 
الهرمودي  علي  ر�ضول  حممد  وميثله:عبداهلل  الوطني  الحت��اد  بنك  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
 %12.99 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م    )211.980.37(
�ضنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام . وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف  ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة  املوافق 2017/6/14  
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/285  جتا ري  كلي 

ليلى  ال�ضركة  LLC ومتثلها مديرة  العامة  للتجارة  املحكوم عليهما/1-�ضركة ماتو�ضيان  اىل 
ماتو�ضيان 2- ليلى ماتو�ضيان - ب�ضفتها �ضريك وكفيل �ضامن ل�ضركة ماتو�ضيان للتجارة العامة 
يف    2017/4/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل 
الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/بنك الحتاد الوطني حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام 
درهم )فقط مليون  وق��دره )1.341.443(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بالت�ضامن  املدعي عليهما 
�ضنويا  بواقع %9  والفائدة  واربعون درهما(  واربعمائة وثاثة  الف  واربعون  وثاثمائة وواحد 
على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ:2016/6/6 حتى ال�ضداد التام ف�ضا عن امل�ضاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/295  جتا ري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1-حممد �ضعيد �ضامل الطليع الظهوري جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/17  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�ضالح/بنك الحتاد الوطني حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره )1312990( درهم )مليونا وثاثمائة واثني ع�ضر 
الفا وت�ضعمائة وت�ضعون درهما( وفائدة بواقع 7% �ضنويا من تاريخ:2016/10/5 وحتى 
 . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  متام 
حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��ان �ضدر  لن�ضر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/196  جتا ري  كلي 

نعلنكم  القامة  املحكوم عليه/1-�ضعود عدنان علي ح�ضني مبارك جمهول حمل  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاه 
بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ����ش.م.ع  ال���دويل  التجاري  ل�ضالح/البنك 
واثنان  �ضبعمائة  )فقط  دره��م   )792.893.32( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي 
وت�ضعون الف وثمامنائة وثاثة وت�ضعون درهما واثنان وثاثون فل�ضا( والفائدة بواقع 
التام  ال�ضداد  حتى  ل��ت��اري��خ:2016/6/12  التايل  اليوم  من  املبلغ  ذل��ك  على  �ضنويا   %9
ف�ضا عن امل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2017/111 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- بنك �ضادرات ايران وميثله:احمد علي مفتاح �ضالح الزعابي 
ب��اع��ان امل��ط��ع��ون ���ض��ده��م:1- �ضركة ال���ض��ه��ام ل��ت��ج��ارة امل��ع��ادن غ��ري احلديدية 
ال�ضهام  �ضركة  نوكوراين )ب�ضفته مدير  يد اهلل رم�ضاين  ���ش.ذ.م.م 2- حميد 
و���ض��خ�����ض��ه( 3- ���ض��رك��ة اجل��ن��ة ل��ت��ج��ارة ال�����ض��ك��راب ��������ش.ذ.م.م 4-حم���م���د كاظم 
حمل  جمهويل  و�ضخ�ضه(  اجلنة  �ضركة  مدير  )ب�ضفته  توحيدي  عبدالرحمن 
اأعاه ويتوجب عليكم  املذكور  الطعن  اأقام عليكم  الطاعن  باأن  القامة نعلنكم 
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2012/655 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهم/1- �ضركة اف �ضي اف لل�ضناعات ذ.م.م 2- علي ر�ضا ظريف 
ال�ضحي  �ضركة   -3 لل�ضناعات  اف  �ضي  اف  �ضركة  ب�ضفته/مدير   - ب�ضارتي 
التجارية ذ.م.م 4- ابوبكر عبداهلل حممد زارع جمهويل حمل القامة مبا ان 
الزعابي    ايران وميثله:احمد علي مفتاح �ضالح  التنفيذ/بنك �ضادرات  طالب 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1828854.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3306  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د ن����دمي اق���ب���ال ال��ك��رتوم��ي��ك��ان��ي��ك��ال �������ش.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ض��ع��ي��د اح��م��د ب��ري ب��خ�����ش  ق��د اأق���ام 
 8250( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�ضة  ال�ضكوى:mb171751529ae  وحددت 
2017/6/6 ال�ضاعة 8.30 �ش مبكتب القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2281  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي ايه ام ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد نواز حممد رفيق قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   12542( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB168797767AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/8926  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  بريلز  عليه/1-�ضي  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/11  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�ضالح/مدثر قا�ضم حممد ار�ضاد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
التنفيذ  نقدا ما مل يكن وقت  او قيمتها  العودة اىل موطنه  دره��م( وتذكرة   11102(
قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي 
قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  فيها  ن�ضيبه  من 
لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/347  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-عرب الفن للنق�ش والزخرفة جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/16  يف الدعوى املذكورة 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  علي  مدر�ش  ل�ضالح/لبومياه  اعاه 
مبلغ )7077 درهم( وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ضاحب 
عمل اخر وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف واعفت املدعي منها . حكما مبثابة 
احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل  هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1917  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  العامة  للتجارة  ه��وم��ز  امل��دع��ي عليه / 1-م��ودري��ن  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�����ض��ط��ف��ى ح��م��دي اب��راه��ي��م اب���وزي���د  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   27250( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وت���ذك���رة ع����وده او م��اي��ق��اب��ل��ه��ا م��ب��ل��غ )3000 دره����م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB170038223AE:ال�ضكوى
2017/6/21 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جمددة من ال�ضطب  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3079  عمايل جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ش.ذ.م.م جمهول حم��ل  انترييرز  1-بيوتي  امل��دع��ي عليه /  اىل 
املدعي /حممد �ضفيق حممد طارق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   67599( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB170069330AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/7/3 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2709  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اف ام �ضي لاعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �ضينغ  ناندان  بابو  �ضينغ  / ماهانت  املدعي  ان  القامة مبا 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )30046 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb169284265ae  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2017/6/20 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2115  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-في�ضل موريد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��م��ران حممود خ��ان اح�ضان حممود خ��ان ق��د اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9753 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة يوم 
الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

حمطتا خدمة جديدتان �شمن �شبكة حمطات اأدنوك للتوزيع يف اأبوظبي وراأ�ض اخليمة 

خالل اجتماعه الثالث العام اجلاري

فريق "موؤ�شر البتكار العاملي" يبحث مراحل اجناز مبادرات رفع تناف�شية الدولة على املوؤ�شر

اأ�شغال ال�شارقة تبداأ اإن�شاء �شوق جديد لالأعالف يف "املدام" بتكلفة ت�شعة ماليني درهم

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأدن��وك للتوزيع ام�ش عن ارتفاع عدد حمطات  اأعلنت 
447 حم��ط��ة يف خمتلف  اإىل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  اخل��دم��ة 
عامة  حمطة   347 ت�ضمل  الإم�����ارات،  دول���ة  مناطق 
ت���خ���دم ال���ع���م���اء م���ن اأ����ض���ح���اب امل���رك���ب���ات وامل���راك���ب 
تخت�ش  حمطة   100 جانب  اإىل  وال�ضكان،  البحرية 
ال�ضناعية  القطاعات  من  جمموعة  متطلبات  بتلبية 
واملتخ�ض�ضة.  وياأتي هذا الإعان عقب افتتاح ال�ضركة 
حمطة  اإح��داه��م��ا  جديدتني؛  خدمة  حمطتي  اأب���واب 
خدمة برية يف منطقة العجبان باأبوظبي وحتمل ا�ضم 
يف  وبحرية  برية  خدمة  حمطة  والأخ����رى  "توازن" 

اإمارة راأ�ش اخليمة وحتمل ا�ضم "راأ�ش اخليمة ". 
الرئي�ش  ال���را����ض���دي،  م��ب��ارك  �ضعيد  امل��ه��ن��د���ش  وق����ال 
التنفيذي بالإنابة ل�ضركة اأدنوك للتوزيع: "مع افتتاح 
اأدن���وك  اأن��ن��ا يف  ه��ات��ني املحطتني اجل��دي��دت��ني، ن��وؤك��د 
الأ�ضمل  ال�ضرتاتيجي  بالتوجه  ملتزمون  للتوزيع 

ل�ضركتنا والذي يعترب الدافع الأ�ضا�ضي لنا وهو تلبية 
احتياجات الطاقة اليومية ملختلف القطاعات يف دولة 

الإمارات وفق اأعلى م�ضتويات اجلودة."
كان   ،2017 ع��ام  مطلع  "منذ  ال��را���ض��دي:  واأ���ض��اف 
عماوؤنا يف خمتلف مناطق دولة الإمارات على موعد 
خدمة  حمطة   35 اأ�ضل  من  حمطة   21 افتتاح  مع 
خال  افتتاحها  على  التو�ضعية  خطتنا  ن�ضت  جديدة 
العام اجلاري. نحن فخورون بهذا الجناز، و�ضنوا�ضل 
العمل جاهدين ملوا�ضلة تعزيز جتربة عمائنا �ضواء 
اأو  اجل���ودة  عالية  واملنتجات  اخل��دم��ات  م�ضتوى  على 

فيما يتعلق بالتواجد اجلغرايف." 
العني  ط��ري��ق  ع��ل��ى  "توازن"،  خ��دم��ة  حم��ط��ة  وت��ق��ع 
ال�ضناعي  ت������وازن  م���ن جم��م��ع  وب���ال���ق���رب  ���ض��وي��ح��ان 
ال�ضركة خا�ضة  ل�ضبكة  نوعية  اإ�ضافة  وتعد  باأبوظبي، 
عرب  �ضتقدم  اإذ  املتميز،  اجلغرايف  باملوقع  يتعلق  فيما 
�ضوبر  الثاثة  الوقود  اأنواع  املتميزة  املرافق اخلدمية 
جانب  اإىل   91 بل�ش  واإي   ،95 وخ�ضو�ضي   ،98

5 ج����زر خم�ض�ضة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة ع���رب  ال�����ض��دي��ق  ال���دي���زل 
خلدمة املركبات ال�ضغرية و3 جزر خم�ض�ضة خلدمة 
13 م�ضخة قادرة على  باإجمايل  الكبرية؛  ال�ضاحنات 
خدمة 26 مركبة ب�ضكل متزامن وعلى مدار ال�ضاعة. 
كما تقدم املحطة خدمات تبديل الزيت والغ�ضيل الآيل 
للمركبات، وور�ضة �ضغرية لت�ضليح املركبات، وم�ضتودع 
وجهاز  امل�ضجد  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضال،  ال��غ��از  ا�ضطوانات 
والت�ضوق  ال�ضريعة  للوجبات  ومطعم  الآيل،  ال�ضراف 
حالياً  ال�ضركة  تعمل  فيما  اأدن����وك.  واح��ة  متجر  م��ن 
الغاز  رّواده��ا بوقود  على تفعيل قدرة املحطة لتزويد 

الطبيعي للمركبات م�ضتقبًا. 
راأ���ش اخليمة البحرية، فتقع على  اأم��ا حمطة خدمة 
القدمي،  الكورني�ش  ���ض��ارع  وعلى  اخليمة  راأ����ش  م��رف��اأ 
ال�����ض��ي��ادي��ن واأ�ضحاب  ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى خ��دم��ة  ومت��ت��از 
ت�ضمل  حيث  امل��رك��ب��ات؛  واأ���ض��ح��اب  البحرية،  امل��راك��ب 
ج��زي��رة بحرية واح���دة واأخ���رى ب��رّي��ة، وت��ق��دم ع��رب 3 
م�ضخات خيارات متعددة من الوقود ت�ضمل خ�ضو�ضي 

ال�ضديق  الديزل  اإىل  بالإ�ضافة   ،91 بل�ش  واأي   95
للبيئة. 

كما توفر املحطة لّروادها خدمات الت�ضوق من متجر 
واحة اأدنوك ومطعم للوجبات ال�ضريعة. 

بر�ضيف  اجل���دي���دة  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ح��ط��ة  وزّودت  ه����ذا 
لارتقاء  خا�ضة  �ضوئية  بك�ّضافات  مزود  عائم  بحري 
الر�ضيف  الليلية، وميتاز هذا  بجودة تقدمي اخلدمة 
بت�ضميمه امل�ضتند اإىل مواد مقاومة للحرائق وا�ضتماله 
النريان كطفايات  ا�ضتعال  ملكافحة  اأدوات خا�ضة  على 
د الر�ضيف البحري بحواجز وممرات  احلريق.  كما ُزِوّ
ال�ضحة  معايري  تتطلبه  م��ا  وف��ق  البحرية  ال�ضامة 

والبيئة وال�ضامة املهنية املعتمدة.
وك��ب��اق��ي حم��ط��ات اخل��دم��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����ض��رك��ة اأدن����وك 
باأحدث  اجل��دي��دت��ان  املحطتان  زّودت  فقد  ل��ل��ت��وزي��ع، 
التي من  ال�ضحة والأم��ن وال�ضامة والبيئة،  تقنيات 
�ضاأنها تهيئة مناخ اآمن و�ضليم لرّواد املحطة والعاملني 

فيها واملنطقة املحيطة. 

•• دبي-الفجر:

عقد الفريق التنفيذي ملوؤ�ضر البتكار العاملي اجتماعه 
الثالث خال العام اجلاري، يف مقر وزارة القت�ضاد 
بدبي. تراأ�ش الجتماع �ضعادة عبد اهلل �ضلطان الفن 
بوزارة  ال�ضناعة  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  ال�ضام�ضي، 
الجتماع  ح�ضر  فيما  ال��ف��ري��ق،  ورئ��ي�����ش  الق��ت�����ض��اد 
ممثلو اجلهات احلكومية من اأع�ضاء الفريق، والذي 
ي�ضم وزارة القت�ضاد، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 
امل�ضرف  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وال��ت��وط��ني،  الب�ضرية  امل���وارد 
والإح�ضاء،  للتناف�ضية  الحت��ادي��ة  الهيئة  امل��رك��زي، 
لتنظيم  العامة  الهيئة  وال�ضلع،  املالية  الأوراق  هيئة 

الت�ضالت.  
تناول الجتماع مناق�ضة مراحل الإجناز التي �ضهدتها 
تناف�ضية  بتعزيز  املعنية  وامل���ب���ادرات  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط 
الدولة على موؤ�ضر البتكار العاملي، مع و�ضع جداول 
زمنية لت�ضليم النتائج املرجوة خال الأ�ضهر القليلة 
اجلهات  ب��ني  اجل��ه��ود  تكامل  اإط���ار  يف  وذل���ك  املقبلة 
احلكومية لتحقيق امل�ضتهدف الوطني اخلا�ش بتقدم 
البتكار  موؤ�ضر  على  دول  ع�ضر  اأك��رب  �ضمن  ال��دول��ة 

العاملي بحلول عام 2021.
وا�ضتعر�ش املجتمعون اأبرز ما مت اإجنازه خال املرحلة 
املا�ضية حتديدا على �ضعيد تطوير البيئة التنظيمية، 
ومنها اإقرار ال�ضوابط املتعلقة با�ضتثمارات راأ�ش املال 
املخاطر، واإطاق مبادرة )ال�ضركات احلديثة الن�ضاأة 
التقرير  واإع���داد  والب��ت��ك��ار(  ال�ضناعة  على  القائمة 
�ضمن  ي��دخ��ل  وال����ذي  اليون�ضكو  مبنظمة  اخل��ا���ش 
والتن�ضيق  البتكار،  موؤ�ضر  على  الفرعية  امل��وؤ���ض��رات 
املبا�ضر  الأج��ن��ب��ي  ال���ض��ت��ث��م��ار  ب��ب��ي��ان��ات  يتعلق  فيما 

والبحث والتطوير.
ت�ضريع  املطلوب  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  مناق�ضة  مت  فيما 
وترية الإجناز بها، ومنها البيانات املتعلقة مبوؤ�ضرات 
وال�ضتثمارات  وال��ع��ايل  الأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضقيه  التعليم 

اخلا�ضة بالبحث العلمي والتطوير، وامل�ضح ال�ضناعي 
بالدولة، وهي جمالت ل تزال ت�ضكل حتدي يتطلب 
بها  ملمو�ضة  نتائج  لتحقيق  اجلهد  م��ن  مزيد  ب��ذل 
على املدى القريب، خا�ضة يف ظل �ضغط عامل الوقت 
للموؤ�ض�ضات  امل��ع��ت��م��دة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت��وف��ري 

الدولية واملنظمات العاملية ذات ال�ضلة باملوؤ�ضر.
من  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلو  ق��دم  جانبهم،  وم��ن 
املتعلقة  امل�ضتجدات  اآخ���ر  ع��ن  ن��ب��ذة  الفريق  اأع�����ض��اء 
العمل على تنفيذها وفق اجلداول  باملحاور اجل��اري 
الزمنية املو�ضوعة. كما ناق�ش الجتماع التح�ضريات 
موؤ�ضر  ع��ن  الإع���ان  مبتابعة  اخلا�ضة  والتن�ضيقات 
املقر  م��ن  �ضيطلق  وال���ذي   2017 ال��ع��امل��ي  الب��ت��ك��ار 
منت�ضف  جنيف  مبدينة  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  الأوروب�����ي 

�ضهر يونيو من العام اجلاري.
واأكد �ضعادة عبد اهلل �ضلطان الفن ال�ضام�ضي الوكيل 
ورئي�ش  القت�ضاد  ب���وازرة  ال�ضناعة  لقطاع  امل�ضاعد 
النتائج  اأهمية  على  ال��ع��امل��ي،  الب��ت��ك��ار  موؤ�ضر  ف��ري��ق 

الإيجابية التي حققها الفريق خال الفرتة املا�ضية 
وال��ت��ك��ام��ل فيما بني  ال��ت��ع��اون  يف ظ��ل تكثيف ج��ه��ود 
الغايات  اإىل  للو�ضول  احلكومية  والهيئات  اجلهات 

املرجوة وحتقيق امل�ضتهدف الوطني.
وتابع �ضعادته اأن ما حققته الدولة العام املا�ضي من 
العاملي،  البتكار  موؤ�ضر  على  م��راك��ز   6 ب��واق��ع  تقدم 
نف�ضه  ال��وق��ت  يف  ي�ضع  اأن���ه  اإل  ك��ب��ريا  اإجن����ازا  ي�ضكل 
حتديا اأكرب يف �ضرورة حتقيق قفزات �ضنوية مماثلة 
و�ضوًل اإىل اأكرب 10 مراكز على املوؤ�ضر بحلول عام 
لتنفيذ  اجلهود  تكثيف  اأهمية  عن  معربا   ،2021
املبادرات املو�ضوعة على جدول اأعمال الفريق وذلك 
عن  ف�ضا  امل��وؤ���ض��ر،  على  امل��ط��ل��وب  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 
تعزز  للدولة  ومتنوعة  حيوية  م��راف��ق  �ضتقدم  اأن��ه��ا 
معريف  اقت�ضاد  نحو  التحول  م�ضار  يف  ممكناتها  من 

م�ضتدام قائم على البتكار.
وحول �ضوابط راأ�ش املال املخاطر، اأكد عبد اهلل الفن 
على اأن اإجناز �ضوابط ا�ضتثمارات راأ�ش املال املخاطر 

مع هيئة الأوراق املالية وال�ضلع �ضكل خطوة اأ�ضا�ضية 
ال�ضتثمار  بتعزيز  يتعلق  فيما  ال��دول��ة  جهود  لدعم 
يف امل�����ض��اري��ع ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
العمل  حاليا  يجري  اأن��ه  مو�ضحا  والإب���داع،  البتكار 
لإتاحة  امل��خ��اط��ر،  امل���ال  راأ����ش  ���ض��ن��دوق  تاأ�ضي�ش  على 
احلوافز والت�ضهيات على اأر�ش الواقع اأمام امل�ضاريع 

امل�ضتهدف ا�ضتقطابها. 
احلديثة  )ال�ضركات  مبادرة  �ضعادته،  ا�ضتعر�ش  كما 
ومبادرة  والب��ت��ك��ار(  ال�ضناعة  على  القائمة  الن�ضاأة 
املعرفة ودعم  اقت�ضاد  التوجه نحو  م�ضممة لتمكني 
تطوير  خ���ال  م��ن  ال���دول���ة،  يف  والب��ت��ك��ار  الت�ضنيع 
بيئة حا�ضنة للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة القائمة 
والت�ضهيات  احلوافز  خمتلف  ور�ضد  البتكار  على 
على  العمل  اأنه جاري  واأو�ضح  املقدمة.  ال�ضتثمارية 
بني  وبالتعاون  على عدة مراحل  املبادرة  تنفيذ هذه 
وزارة القت�ضاد وعدد من اجلهات الحتادية واملحلية 

املعنية بهذا ال�ضدد.

•• ال�شارقة-وام :

ال�ضارقة  ال��ع��ام��ة يف  الأ���ض��غ��ال  دائ����رة  ب����داأت 
اخلا�ضة  وامل�����ض��ت��ن��دات  امل��خ��ط��ط��ات  اإع������داد 
مب�����ض��روع اإن�����ض��اء ���ض��وق ل��اأع��اف واحلبوب 
الو�ضطى متهيدا  باملنطقة  امل��دام  يف منطقة 
تقديرية  بتكلفة  للمناق�ضة  امل�ضروع  لطرح 
وم�ضاحة  دره����م  م��اي��ني  ت�ضعة  اىل  ت�����ض��ل 
تنفيذا  وذل�����ك  م���رب���ع  م���رت  اآلف  ث��م��ان��ي��ة 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات 
املجل�ش  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
.  وق����ال املهند�ش  ال�����ض��ارق��ة  الأع���ل���ى ح��اك��م 
الدائرة  رئي�ش  ال�ضويدي  �ضاهني  ب��ن  علي 
التنموية  اخلطة  �ضمن  ي��ن��درج  امل�ضروع  اإن 
البلدية  املجال�ش  لحتياجات  تلبية  للدائرة 
�ضاحب  مكارم  من  م�ضافة  مكرمة  وي�ضكل 
فقط  ت��ق��وم  ل  ال��ت��ي  ال�ضارقة  ح��اك��م  ال�ضمو 
على تلبية احتياجات املواطنني بل تت�ضمن 
املتوقعة  م��ن  اأك��ر  خدمية  م�ضاريع  توفري 
منطقة  اأن  ال�����ض��وي��دي  اأك����د  و  وامل���اأم���ول���ة. 
يتم  مبا  �ضاملة  تنموية  نه�ضة  ت�ضهد  امل��دام 
تنفيذه فيها من م�ضاريع عمرانية وحدائق 
وت�ضهم  خدمية  وم��راف��ق  متكاملة  واأ���ض��واق 
احلركة  وتن�ضيط  امل�ضتثمرين  ا�ضتقطاب  يف 

التجارية يف املنطقة .
املوقع  ذات   - امل���دام  منطقة  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  و 
حتظى   - اخلابة  والطبيعة  ال�ضرتاتيجي 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
الكثريين  اأن��ظ��ار  حم��ط  واأ���ض��ح��ت  ال�ضارقة 
وحجم  املت�ضارع  ال��ع��م��راين  التطور  بف�ضل 
ن�����ض��اط احلركة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات 
مع  بالتعاون  الدائرة  توفر  حيث  ال�ضياحية 
الإمكانات  كل  احلكومية  واجلهات  الدوائر 

ل�ضمان بيئة ا�ضتثمارية حمفزة لدعم حركة 
املنطقة وامل�ضي قدما يف اإجناز امل�ضاريع �ضواء 
كانت ال�ضياحية اأو التجارية. و ذكر املهند�ش 
حم��م��د ب��ن ي��ع��روف م��دي��ر اإدارة الأف����رع يف 
اأك���ر من  ال�����ض��وق يحتوي على  اأن  ال��دائ��رة 
الأول  ي�ضم  الأغ��را���ش  متنوعة  مبان  �ضتة 
اإداري��ة على م�ضاحة  حمات جتارية وغرف 
270 مرتا مربعا فيما يق�ضم املبنى الثاين 
اإىل �ضبعة حم��ات جتارية وغ��رف اإداري���ة و 
مرتا   422 م�ضاحة  ع��ل��ى  خ��دم��ي��ة  م��راف��ق 
مربعا. و اأ�ضاف اإن املبنى الثالث يحتوي على 
م��ع خمازن  الأع���اف  لبيع  ثمانية حم��ات 
 270 م�ضاحة  على  الغر�ش  لهذا  مك�ضوفة 
الرابع  املبنى  ينق�ضم  بينما   .. مربعا  م��رتا 
اإىل �ضبعة حمات لبيع الأعاف مع خمازن 
 240 م�ضاحة  على  الغر�ش  لهذا  مك�ضوفة 
فيحتوي  اخل��ام�����ش  املبنى  اأم���ا  مربعا  م��رتا 
على خم�ضة حمات لبيع احلبوب مع غرف 

اخلدمات على م�ضاحة 765 مرتا مربعا .. 
 441 املبنى الأخري على م�ضاحة  فيما يقع 
حمات  خم�ضة  على  ويحتوي  مربعا  م��رتا 
ال�ضوق  اأن  اإىل  خا�ضة ببيع احلبوب. و لفت 
لل�ضيارات  خم�ض�ضا  م��وق��ف��ا   66 �ضي�ضم 
موقفا  و24  والب�ضائع  بال�ضحن  اخلا�ضة 
ال����زوار مع  و  ال��ع��م��اء  ل�����ض��ي��ارات  خم�ض�ضا 
اإىل  الهمم  مراعاة مواقف خا�ضة لأ�ضحاب 

جانب كل اأعمال الطرق املحيطة بال�ضوق.
و اأو�ضح ابن يعروف اأنه مت ت�ضميم املحات 
وف�����ق م���ع���اي���ري ع���امل���ي���ة م��ع��ت��م��دة م����ن حيث 
يحتل  كما  ومرافقها  العام  وال�ضكل  امل�ضاحة 
ال�ضوق موقعا حيويا هاما على طريق الذيد 
اخلا�ش  ال��ت��ق��اط��ع  وي��ج��اور  امل����دام  مبنطقة 
ال�ضارقة اجلديد ويعد واحدا  املدام  بطريق 

مو�ضحا   .. امل���دام  يف  ال��رائ��دة  امل�ضاريع  م��ن 
النظافة  على  حفاظا  ج��اء  ال�ضوق  موقع  اأن 
ال��ع��ام��ة وامل��ظ��ه��ر احل�������ض���اري ل��ل��م��دي��ن��ة يف 
و  ال�ضكنية  التجمعات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  منطقة 
من  اخل��دم��ي��ة  بامل�ضتلزمات  ت��زوي��ده  �ضيتم 
ك���ه���رب���اء وم�������ض���ادر ل��ل��م��ي��اه وم�������ض���در جيد 
اهتمام  الأف���رع  اإدارة  مدير  اأك��د  و  للتهوية. 
ذات  والت�ضهيات  بتوفري اخلدمات  الدائرة 
من  والن��ت��ه��اء  للمواطنني  العالية  اجل���ودة 
وامل�ضتهدفة  ال�ضتثمارية  م�ضاريعها  اأعمال 
وفق اجلدول الزمني املحدد لها ب�ضكل يخدم 

م�ضالح جميع الأطراف املعنية .
اإطار  ي��اأت��ي يف  امل�����ض��روع  اأن ه��ذا  اإىل  اأ���ض��ار  و 
الظروف  اأف�ضل  تهيئة  على  الدائرة  حر�ش 
احل��ي��وي��ة حل��رك��ة ال��ت��ج��ارة مب��ا يحقق روؤية 

التنمية  تعزيز  يف  ال�ضرتاتيجية  ال�ضارقة 
امل�ضتدامة واملكانة العاملية وا�ضتكمال م�ضرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة وامل���راف���ق اخل��دم��ات��ي��ة مب���ا يحقق 

تطلعات الأهايل ويلبي مطالبهم.
وو�ضع  ت�ضميمه  مت  امل�����ض��روع  اإن  اأ���ض��اف  و 
لظروف  م�ضتفي�ضة  درا���ض��ة  بعد  تفا�ضيله 
ومتطلبات ال�ضوق وم�ضتلزماتها يف ال�ضارقة 
بجانب اإجراء ا�ضتطاع لراأي التجار الذين 
رحبوا بفكرة اإن�ضائه ملا لها من تاأثري اإيجابي 
مبا�ضر على املهنة ب�ضكل عام و مت ت�ضميمه 
ت�ضاورية مع  ور���ش عمل وجل�ضات  ع��دة  بعد 
دائرة  اأن  اىل  ي�ضار  العاملية.  اخل���ربة  ب��ي��وت 
اأ�ضغال ال�ضارقة اأجنزت مطلع العام اجلاري 
و  العامة  امل��دام  حلديقة  الإن�ضائية  الأعمال 

حديقة الثميد للن�ضاء .

الإمارات ت�شارك يف املوؤمتر الدويل لربنامج 
التعاون التقني بوكالة الطاقة الذرية يف النم�شا

•• فيينا -وام:

القطاع  يف  الوطنيني  ال�ضركاء  خمتلف  ي�ضم   - ال��دول��ة  من  وف��د  ي�ضارك 
للتعاون  ال��وك��ال��ة  برنامج  ب�ضاأن  ال���دويل  "املوؤمتر  فعاليات  يف   - ال��ن��ووي 
التقني.. �ضتون عاما واأكر امل�ضاهمة يف التنمية" التي بداأت اأم�ش وت�ضتمر 

ثاثة اأيام يف مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنم�ضا.
لدى  ال��دائ��م  ال��دول��ة  ممثل  الكعبي  حمد  ال�ضفري  �ضعادة  ال��وف��د  ي��رتاأ���ش 
الإمارات  دول��ة  بني  التعاون  اأوج��ه  على  ال�ضوء  وي�ضلط  الدولية  الوكالة 
التقني  التعاون  النووي للدولة ل�ضيما مع برنامج  والوكالة يف الربنامج 
التابع للوكالة والذي �ضاهم يف دعم وتطوير عدة قطاعات يف الدولة من 

خال توظيف التقنيات النووية وعلومها.
ي�ضم وفد الدولة ممثلني عن الهيئة الحتادية للرقابة النووية وموؤ�ض�ضة 

الإمارات للطاقة النووية وغريهما.
 1976 عام  الذرية يف  الطاقة  الدولية يف  للوكالة  الدولة  ان�ضمام  ومنذ 
اإذ يغطي  الوطنية  التنموية  الأولويات  بناء على  الوكالة  وهي تتعاون مع 
البنية  وتطوير  ال��ق��درات  وبناء  التدريب  مثل  خمتلفة  قطاعات  التعاون 
يف  ال��ن��ووي��ة  التطبيقات  ا�ضتخدام  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  التحتية 

جمالت ال�ضحة والزراعة والر�ضد البيئي وغريها من املجالت.
و قال �ضعادة حمد الكعبي اإن الدولة تتعاون منذ عقود مع الوكالة الدولية 
خلدمة  فنية  م�ضاريع  عدة  يف  تعاونت  حيث  معها  مثمرة  �ضراكة  وحققت 
تعاونها  لتعزيز  الدولية  الوكالة  مع  العمل  الإم���ارات  و�ضتوا�ضل  الوطن 
و�ضمان مزيد من الدعم لا�ضتخدام الآمن للتطبيقات والتقنيات النووية 
دولة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ة  وت��ق��وم  ال��وط��ن��ي��ة.  احتياجاتها  لتلبية 
الإمارات مع الوكالة الدولية على روؤية الإمارات 2021 التي ترمى اإىل 
ال��دول املتقدمة يف العامل من خال العمل  اأن تكون الإم��ارات يف م�ضاف 
على دعم اقت�ضاد معريف تناف�ضي وتوفري نظام تعليمي رفيع امل�ضتوى ونظام 

�ضحي مبعايري عاملية.
وي�ضارك �ضعادة ال�ضفري حمد الكعبي يف جل�ضة املوؤمتر التي تتناول الهدف 
واأ�ضعار  نظيفة  ب�طاقة  املتعلقة  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  م��ن  ال�ضابع 
الوطنية  القدرات  بناء  حول  الناجحة  الإم���ارات  جتربة  ليعر�ش  معقولة 

لإدارة حمطات الطاقة النووية.
ويهدف املوؤمتر الدويل - الذي يعقد لأول مرة - اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 
اإجنازات برنامج التعاون الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
دعم الدول الأع�ضاء على مدار العقود املا�ضية لتلبية احتياجاتهم الوطنية 
من خال ال�ضتخدام ال�ضلمي للتقنيات النووية ف�ضا عن تعزيز ال�ضراكات 
الربنامج  ا�ضتدامة  لتعزيز  مبتكرة  �ضبل  ومناق�ضة  الأع�����ض��اء  ال���دول  م��ع 
الفني. من ناحية اأخرى تعقد على هام�ش املوؤمتر حلقة �ضبابية بالتن�ضيق 
بني جمل�ش الإمارات لل�ضباب والوكالة الدولية للطاقة الذرية ي�ضارك فيها 
اأخرى  ودول  الوطنيني  ال�ضركاء  نظرائهم من  الهيئة مع  �ضباب  عدد من 

ملناق�ضة خمتلف الق�ضايا التي تواجه ال�ضباب يف املجال النووي.

الإ�شالمي" يطلق  "الإمارات 
"ودائع الوكالة املعززة" 

•• دبي-وام:

� ام�ش ح�ضابا م�ضرفيا  "الإمارات الإ�ضامي" � ومقره دبي  اأطلق م�ضرف 
جديدا يهدف اإىل تقدمي منتج م�ضريف لودائع الوكالة رائد على م�ضتوى 
املو�ضرين  للمتعاملني  الإ�ضامية  ال�ضريعة  اأح��ك��ام  م��ع  متوافق  القطاع 
2.57 يف املائة �ضنويا مما ي�ضاهم يف  اأعلى ت�ضل اإىل  متيحا معدلت ربح 

تعزيز حمفظتهم الإدخارية.
وذكر الإمارات الإ�ضامي يف بيان �ضحايف �ضدر عنه اأنه ميكن للمتعاملني 
األف   100 اأدنى من الر�ضيد يبلغ  فتح ح�ضاب ودائع الوكالة املعززة بحد 
درهم كما ميكنهم توقع معدلت ربح �ضنوية ترتاوح من اإثنني يف املائة لعام 

واحد اإىل 2.57 يف املائة خلم�ضة اأعوام.
امل�ضرفية لاأفراد  التنفيذي للخدمات  الرئي�ش  نائب  و�ضيم �ضيفي  وقال 
املعززة  الوكالة  ودائ��ع  ح�ضاب  اإن  الإ�ضامي  الإم���ارات  يف  ال���روات  واإدارة 
حيث  الإدخ���ار  تعزيز  اإىل  تهدف  وا�ضتثنائية  تناف�ضية  مبزايا  منتجا  يعد 
يتمكن متعاملو البنك من التخطيط مل�ضتقبلهم بطريقة �ضليمة واآمنة مع 

معدلت الربح املتوقعة املتفق عليها.
واأكد اأن امل�ضرف �ضيوا�ضل اإطاق حلول مميزة حتقق عوائد جمزية ورائدة 

يف القطاع امل�ضريف تعزز ا�ضتثمارات ومدخرات متعامليه.
املعززة  الوكالة  ودائ��ع  يف  امل�ضتثمر  وكيل  دور  الإ�ضامي  الإم���ارات  ويتوىل 
ويقوم باإدارة ال�ضتثمار لفرتة ومعدل ربح حمددين ويتم م�ضاركة الأرباح 

مع املتعامل على اأ�ضا�ش �ضنوي.
وكان الإمارات الإ�ضامي قد اأعلن يف مطلع ال�ضهر احلايل زيادة معدلت 
الربح على ح�ضاب الوديعة ال�ضتثماري لأجل حمدد للربع الأول من العام 
احلايل مبا يوؤكد الأداء املايل القوي منذ بدايته والتزامه مب�ضاركة النجاح 

الذي يحققه مع املتعاملني.

يف  البنوك  ودائع  % من   70
الإمارات بالدرهم مع نهاية اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الودائع بالعملة املحلية " الدرهم" 965.3 مليار درهم خال 
الثلث الأول من العام 2017 م�ضتحوذة بذلك على اأكر من %70 من 
اجمايل الودائع يف البنوك العاملة يف دولة المارات مع نهاية �ضهر اأبريل 
املا�ضي يف حني كانت البقية بالعملة الأجنبية . واأظهرت الأرقام ال�ضادرة 
زيادة  �ضهدت  بالدرهم  بالعملة  الودائع  اأن  املركزي  الم��ارات  عن م�ضرف 
خال الأ�ضهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري مبقدار 32.5 مليار درهم 
مليار   965.3 اإىل  دره��م  مليار   932.8 من  ر�ضيدها  اجمايل  لريتفع 
درهم يف نهاية �ضهر اأبريل املا�ضي. و يلجاأ الكثري من املواطنني واملقيمني 
ل�ضتثمار اأموالهم يف الودائع البنكية التقليدية والإ�ضامية وذلك لكونها 
من اأكر القنوات الإ�ضتثمارية �ضمانة من حيث العائد املتحقق على راأ�ش 

املال مقارنة مع بقية الأدوات الإ�ضتثمارية الأخرى.
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املال والأعمال
تعنى بتطوير نظام البتكار داخل الوزارة

وزارة القت�شاد حت�شل على �شهادة املوا�شفة الدولية يف البتكار املوؤ�ش�شي
املن�سوري: البتكار ركيزة رئي�سية لعمل الوزارة ونحر�س على تبني اأف�سل املمار�سات العاملية الداعمة له

الذكية الإلكرتونية  اخلدمات  تكامل  ملوؤ�شر  الإر�شادي  الدليل  " تطلق  الت�شالت  "تنظيم 

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق "موؤ�شر ماركيت اآيبوك�ض لل�شكوك املقومة بالدولر الأمريكي"

•• اأبوظبي-الفجر:

املوا�ضفة  �ضهادة  على  ام�ش  القت�ضاد  وزارة  ح�ضلت 
 1-TS 16555 الب��ت��ك��ار  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��دول��ي��ة 
الربيطانية  ري��ج�����ض��رت  ل���وي���دز  ه��ي��ئ��ة  م���ن  امل��م��ن��وح��ة 
املوا�ضفات  اأه��م  اإح��دى  املوا�ضفة  ه��ذه  وتعد  العاملية. 
املوؤ�ض�ضي،  امل�ضتوى  على  بالبتكار  املخت�ضة  العاملية 
لتوفري  متكاملة  عمل  منظومة  بتطوير  تعنى  حيث 

بيئة عمل حمفزة على الإبداع والبتكار.
ب��ن �ضعيد  ���ض��ل��ط��ان  امل��ه��ن��د���ش  م��ع��ايل  ال�����ض��ه��ادة  ت�ضلم 
ك��ل م��ن �ضعادة  امل��ن�����ض��وري وزي���ر الق��ت�����ض��اد، بح�ضور 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�ضحي،  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���ش حم��م��د 
عبد  وال��دك��ت��ور  القت�ضادية،  لل�ضوؤون  ال����وزارة  وك��ي��ل 
ال�ضرتاتيجية  اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ادي  �ضليمان  اهلل 
اإىل  ب��ال��وزارة،  لابتكار  التنفيذي  الرئي�ش  وامل�ضتقبل 
ل�ضركة  العام  املدير  اأبوح�ضنة  حممد  املهند�ش  جانب 

ال�ضت�ضارية.  PDCA
وهناأ معاليه جميع امل�ضوؤولني واملوظفني وفرق العمل 
الذي  اجل��دي��د  الإجن���از  ه��ذا  على  القت�ضاد  وزارة  يف 
بالتميز، حيث تعد  ال��وزارة احلافل  اإىل �ضجل  ي�ضاف 
التي ح�ضلت  اأوائ��ل اجلهات الحتادية  ال��وزارة �ضمن 
معاليه  م��وؤك��داً  الإم����ارات،  بدولة  املوا�ضفة  ه��ذه  على 
وزارة  بذلتها  دوؤوب��ة  على خلفية جهود  ياأتي  ذل��ك  اأن 
الدولية  املوا�ضفة  ه��ذه  متطلبات  لتوفري  القت�ضاد 
وتلبية  بنجاح  بها  اخلا�ضة  التقييم  حم��اور  واجتياز 

معايريها.  
التي  الركائز  اإح���دى  ميثل  البتكار  اأن  معاليه  واأك���د 

يقوم عليها عمل الوزارة، وهو عن�ضر رئي�ضي يف روؤيتها 
ال�ضرتاتيجية واأهدافها وقيمها، حيث حتر�ش وزارة 
القت�ضاد على تبني اأحدث املمار�ضات العاملية الداعمة 
املوؤ�ض�ضية  البنية  وت��ع��زي��ز  ل��دي��ه��ا،  الب��ت��ك��ار  ملنظومة 
يف  الإبداعية  واملقرتحات  اخلاقة  لاأفكار  امل�ضجعة 
املوظفني  جميع  لتحفيز  العمل  م�ضتويات  خمتلف 
والبتكار  التطوير  عملية  يف  الفاعلة  امل�ضاهمة  على 
على جودة  اإيجاباً  ينعك�ش  اأن  �ضاأنه  امل�ضتمرة، مبا من 
املتبعة  احل��ل��ول  وك��ف��اءة  للجمهور  املقدمة  اخل��دم��ات 
وت�ضهيل الإجراءات على نحو فعال يعزز ر�ضى و�ضعادة 

املتعاملني.

وذك����ر م��ع��ايل ال���وزي���ر امل��ن�����ض��وري اأن ال�����ض��ه��ادة متثل 
نظام  �ضمن  البتكار  دع��ائ��م  تر�ضيخ  يف  ب���ارزة  حمطة 
ع��م��ل��ه��ا امل��وؤ���ض�����ض��ي، وت��ع��ط��ي داف���ع���اً وحم���رك���اً جديداً 
ل��ل��م��م��ار���ض��ات الب��ت��ك��اري��ة ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث ك���ان م��ن نتائج 
البتكارية  امل�ضاريع  من  عدد  ظهور  املوا�ضفة  تطبيق 
الواعدة التي انطلقت عرب اقرتاحات قدمها موظفو 
ال���وزارة ع��رب نظام الق��رتاح��ات الإل��ك��رتوين، موؤكداً 
معاليه يف الوقت نف�ضه اأهمية متابعة اجلهود الرامية 
خطوات  اإىل  املوا�ضفة  هذه  معايري  كافة  حتويل  اإىل 
وبرامج عملية ملمو�ضة تثمر عن تطورات م�ضتدامة 
جميع  يف  العمل  بيئة  وت��رت��ق��ي  واخل��دم��ات  الأداء  يف 

قطاعات واإدارات ومكاتب الوزارة.
املوا�ضفة  ع��ل��ى  الق��ت�����ض��اد  وزارة  ح�����ض��ول  ج���اء  وق���د 
اج��ت��ي��از مراحل  ب��ع��د  الب��ت��ك��ار  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��دول��ي��ة 
واملق�ضمة على عدد من  املوا�ضفة  املعتمدة يف  التقييم 
الذي  املوؤ�ض�ضي"  "ال�ضياق  حمور  اأبرزها  من  املحاور، 
اإبداعي  يتناول حتليل بيئة العمل يف الوزارة مبنظور 
وابتكاري وربط التحليل مع اأهداف ال��وزارة؛ وحمور 
ممار�ضات  تطوير  وال�ضرتاتيجية" ويتناول  "القيادة 
ل��ق��ي��ادة الب��ت��ك��ار وت�����ض��ج��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني ب��ت��ق��دمي اأفكار 
لابتكار  وا�ضح  ا�ضرتاتيجي  توجه  وتطوير  ابتكارية 

يف الوزارة �ضمن خطتها الت�ضغيلية.
وم����ن امل����ح����اور الأخ�������رى ل��ل��م��وا���ض��ف��ة اأي�������ض���اً حمور 
ال�ضيا�ضات  م��ن  جمموعة  ي��ت��ن��اول  ال���ذي  "املمّكنات" 
والآل���ي���ات امل��ط��ل��وب��ة ل��دع��م ج��ه��ود ال�����وزارة يف تطبيق 
م��ن��ظ��وم��ة الب���ت���ك���ار امل��وؤ���ض�����ض��ي يف جم�����الت امل�����وارد 
الب�ضرية واملوارد التقنية وامللكية الفكرية وال�ضراكات 

والتعاون. 
الوزارة  اج��ت��ازت  البتكار"  اإدارة  "عمليات  حم��ور  ويف 
م�ضتمرة  نظامية  عملية  بتطوير  اخل��ا���ض��ة  امل��ع��اي��ري 
اآلية  وتطوير  البتكارية  الأف��ك��ار  تقييم  ل�ضتقطاب 
لتحويل تلك الأفكار اإىل م�ضاريع ملمو�ضة ذات قيمة 

م�ضافة.
والتح�ضني"  الأداء  "تقييم  حم���ور  �ضمل  ذل���ك،  اإىل 
موؤ�ضرات  م��ن  ملجموعة  ال���وزارة  تطوير  م��دى  قيا�ش 
نظام  وكفاءة  فاعلية  ومتابعة  لقيا�ش  امل�ضممة  الأداء 
خطة  وتطوير  امل��رج��وة  الأه���داف  حتقيق  يف  البتكار 

لتح�ضني وا�ضتدامة الأداء يف هذا املجال.

•• دبي-وام:

 .. الت�����ض��الت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اأطلقت 
الدليل الإر�ضادي ملوؤ�ضر تكامل اخلدمات الإلكرتونية 
الذكية والكتيب الإلكرتوين لأف�ضل املمار�ضات وذلك 
خال ور�ضة عمل نظمتها ملمثلني عن جميع اجلهات 

الحتادية يف الدولة .
تناولت الور�ضة اأف�ضل املمار�ضات ذات ال�ضلة مبوؤ�ضري 
ن�ضبة التحول الإلكرتوين الذكي للخدمات احلكومية 

وجودة اخلدمات الإلكرتونية الذكية.
ال��ع��ام لقطاع  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ���ض��امل احلو�ضني  وت��ط��رق 
الفريق  رئي�ش  بالإنابة  الذكية  واحلكومة  املعلومات 
كلمته  خ��ال   - ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات  مل��وؤ���ض��ر  التنفيذي 
مبوؤ�ضري  اخلا�ضة  املمار�ضات  اأه��م  اإىل   - الإفتتاحية 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  وج��ودة  الإل��ك��رتوين  التحول 

الذكية.
و ا�ضتعر�ضت �ضت جهات حكومية - م�ضاركة يف الور�ضة 
م��وؤ���ض��ر ج����ودة اخلدمات  امل��ت��م��ي��زة يف  - مم��ار���ض��ات��ه��ا 
القت�ضاد  وزارة  ق��دم��ت  حيث  ال��ذك��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
�ضرحا مف�ضا عن خا�ضية البحث التفاعلي .. بينما 
ال�ضتمارة  تعبئة  خا�ضية  امل��ال��ي��ة  وزارة  ا�ضتعر�ضت 
اإلكرتونيا والتي اأدت اإىل تقلي�ش وقت تعبئة ال�ضتمارة 
امل��ت��ع��ام��ل وال�����ض��رح ال��ت��و���ض��ي��ح��ي للحقول.  م��ن ق��ب��ل 
على  امل�ضاركني  للجمارك  الحتادية  الهيئة  واأطلعت 
الإلكرتوين وتطبيق  املوقع  الهمم يف  خ�ضائ�ش ذوي 

الهاتف املتحرك .. بينما األقت الهيئة العامة لرعاية 
الريا�ضة وال�ضباب ال�ضوء على خ�ضائ�ش امل�ضاعدة يف 

اخلدمات الإلكرتونية.
و قدمت وزارة الطاقة من جانبها منوذجا عن بطاقة 
اخلدمة يف حني قدمت وزارة التغري املناخي والبيئة 
البوابة  على  التخ�ضي�ش  خ��ي��ارات  خا�ضية  عن  نبذة 

الإلكرتونية اخلا�ضة بها.
الهيئة  عام  املن�ضوري مدير  عبيد  �ضعادة حمد  وق��ال 
العامة لتنظيم قطاع الت�ضالت اإن الهيئة ا�ضتطاعت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الأخ�����رى وب���روح 
ال��ف��ري��ق ال���واح���د حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ع��ل��ى �ضعيد 
البنية  التقدم على م�ضار  الذكية متثلت يف  احلكومة 
التحتية الازمة لتحقيق الربط البيني والتكامل بني 
اخلدمات على م�ضتوى اجلهات الحتادية يف الدولة. 
تتمثل يف  املقبلة  للمرحلة  الهيئة  اأه��داف  اأن  واأو�ضح 
بني  الربط  بزيادة  الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 

اخلدمات وتعزيز اجلودة وال�ضتخدام والر�ضا.
اإنه مت خال الور�ضة  من جهته قال �ضامل احلو�ضني 

بينها  من  املهمة  التطورات  من  جمموعة  ا�ضتعرا�ش 
للمتعاملني  ت�ضمح  ال��ت��ي  ال��ذك��ي  ال���دخ���ول  خ��ا���ض��ي��ة 
ب��ال��و���ض��ول اإىل ك���ل اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن دون 
احلكومية  امل��واق��ع  يف  الت�ضجيل  ل��ت��ك��رار  ال���ض��ط��رار 

املتعددة.
حتليا  ق��دم  احلكومية  املمكنات  ف��ري��ق  اإن  واأ���ض��اف 
ب�ضكل  الحتادية  اجلهات  اأداء  حول  ومف�ضا  �ضاما 
عام عن عام 2016 وجهودها الرامية اإىل زيادة ن�ضب 
ن�ضب  وزي��ادة  اخلدمات  بجودة  الرتقاء  على  الإقبال 

الإقبال على ا�ضتخدامها.
التعاون  الور�ش يف تعزيز جهود  اإىل دور هذه  م�ضريا 
الو�ضول  ب��ه��دف  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�ضيق 
اإىل امل�ضتهدفات التي اأقرتها الأجندة الوطنية يف هذا 

ال�ضدد.
مت خ��ال ال��ور���ض��ة ت��ك��رمي �ضبع ج��ه��ات احت��ادي��ة على 
جهودها املميزة وتعاونها مع فريق ممكنات احلكومة 
ب��اخل��دم��ات احلكومية  الرت���ق���اء  ���ض��ب��ي��ل  يف  ال��ذك��ي��ة 
الذكية والتحول الذكي وهي وزارات املالية والداخلية 
والتغري املناخي والبيئة والقت�ضاد والطاقة والهيئة 
ال�ضباب  لرعاية  العامة  والهيئة  للجمارك  الحتادية 

والريا�ضة.
عن  م�ضوؤوليتها  �ضمن  ال��ور���ش  ه��ذه  الهيئة  وتنظم 
م��وؤ���ض��ر اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة ال����ذي ت�����ض��ت��ه��دف الدولة 
الذهبي  يوبيلها  بحلول  فيه  العاملية  الريادة  حتقيق 

.2021

•• دبي-وام:

اأطلق بنك الإمارات دبي الوطني ام�ش موؤ�ضرا ل�ضكوك 
�ضادرة  �ضكا   98 يغطي  الأمريكي  ب��ال��دولر  مقومة 
عن 61 جهة بقيمة اإ�ضدار �ضوقية تتجاوز 90 مليار 

دولر اأمريكي.
بنك  موؤ�ضر  اأن  البنك  عن  �ضدر  �ضحايف  بيان  ذك��ر  و 
الإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي م��ارك��ي��ت اآي��ب��وك�����ش لل�ضكوك 
املقومة بالدولر الأمريكي ي�ضبط ال�ضكوك ال�ضيادية 
النا�ضئة  الأ�����ض����واق  وامل��وؤ���ض�����ض��ي��ة يف  ال�����ض��ي��ادي��ة  و���ض��ب��ه 
ت�ضنيف  ذات  م��ال��ي��ة  ���ض��ن��دات  وي��ت�����ض��م��ن  وامل��ت��ق��دم��ة 

ال���ض��ت��ث��م��ار وكذلك  واأخ�����رى دون درج����ة  ا���ض��ت��ث��م��اري 
�ضندات غري م�ضنفة ائتمانيا مبا يوفر متثيا وا�ضع 

النطاق ل�ضوق ال�ضكوك العاملية. 
واأ�ضاف اإن املوؤ�ضر يجمع بني مزايا ال�ضفافية والتحليل 
من  ميكنه  مبا  واملرونة  وال�ضتقالية  الأبعاد  متعدد 
توفري مقيا�ش مو�ضوعي دقيق للم�ضتثمرين يف قطاع 

ال�ضريفة الإ�ضامية .
املخاطر  لتحليل  ق��ي��ا���ض��ي  ك��م��ع��ي��ار  ���ض��ي�����ض��ت��خ��دم  ك��م��ا 
بغر�ش  ل��ل��ت��داول  القابلة  املنتجات  وحت��دي��د  والأداء 
تلبية الطلب املتزايد على احللول املتوافقة مع اأحكام 

ال�ضريعة ال�ضامية.

و طور املوؤ�ضر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع 
�ضركة "اآي اإت�ش اإ�ش ماركيت" العاملة يف جمال توفري 
موؤ�ضرات الدخل الثابت والقت�ضاد الكلي وهو موؤ�ضر 
�ضوق  اأداء  ل�ضبط  تخ�ضي�ضه  مت  ال�ضوقية  للقيمة 
اأن يتم ا�ضتخدام املوؤ�ضر من  ال�ضكوك. و توقع البنك 
الأ�ضول  مديري  ت�ضمل  املوؤ�ض�ضات  من  جمموعة  قبل 
و�ضناديق  التقاعدية  امل��ع��ا���ض��ات  و���ض��ن��ادي��ق  وال��ب��ن��وك 
ال�ضتثمار  اإ�ضدار �ضناديق  ال�ضيادية وجهات  الروات 

الأوربية. 
اأح���م���د ال��ق��ا���ض��م ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ضركة  وق����ال 
الإم��ارات دبي الوطني كابيتال يف ت�ضريح �ضحايف له 

واملوؤ�ض�ضية  ال�ضيادية  ال�ضكوك  على  الطلب  اإن  اليوم 
املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  خ��ال  كبري  ب�ضكل  ارت��ف��ع 

وباتت ت�ضتقطب حيزا اأكرب من راأ�ش املال العاملي.
واأ�ضاف اإن البنك ي�ضعى خال اإطاق املوؤ�ضر اجلديد 
امل�ضتوى  عاملية  حتليل  ب����اأدوات  امل�ضتثمرين  ل��ت��زوي��د 
اأف�ضل  انتقاء  من  لتمكينهم  موحدة  اأداء  ومقايي�ش 

اخليارات ال�ضتثمارية .
الطريق  مت��ه��د  منتجات  اب��ت��ك��ار  امل��وؤ���ض��ر  �ضيتيح  ك��م��ا 
لدخول �ضوق ال�ضكوك اأمام امل�ضتثمرين الأفراد الذين 
من  الفئة  ه��ذه  يف  ال�ضتثمار  لفر�ش  يفتقرون  كانوا 

الأ�ضول.

اأبوظبي لالأوراق املالية يتوىل اإدارة 6 
جمعيات عمومية بتقنية "البلوك ت�شني "

•• اأبوظبي-وام: 

اأدار �ضوق اأبوظبي لاأوراق املالية اجتماعات 6 جمعيات عمومية ل�ضركات 
مدرجة يف ال�ضوق " 4 م�ضاهمة عامة و2 م�ضاهمة خا�ضة" .

جرى خال الجتماعات عر�ش النتائج ال�ضنوية للعام 2016 ومناق�ضتها 
اأحد  وهي  ت�ضني  البلوك  بتقنية  قراراتها  على  والت�ضويت  الأ�ضول  ح�ضب 
اجلهد  لخت�ضار  ال�ضركات  خلدمة  اأبوظبي  �ضوق  وظفها  التي  البتكارات 
اجلمعيات  اإدارة  يف  وال�ضفافية  ال��دق��ة  درج���ات  اأع��ل��ى  �ضمان  م��ع  والكلفة 

العمومية.
واملبادرة  ال�ضراكة  بنهج  لل�ضوق  التنفيذي  الرئي�ش  البلو�ضي  را�ضد  واأ�ضاد 
مطالبا  ت�ضني  البلوك  تقنية  توظيف  يف  ال�ضت  ال�ضركات  اأظهرته  ال��ذي 
املتقدمة  التقنية  ه��ذه  من  ال�ضتفادة  ب�ضرورة  ذات��ه  الوقت  يف  امل�ضاهمني 

لت�ضهيل م�ضاركتهم يف الت�ضويت على قرارات اجلمعيات العمومية.
لكفاءة  تقدير  من  وامل�ضاهمون  الإدارة  جمال�ش  اأبدته  ما  البلو�ضي  وثمن 
هذه  اأن  م��وؤك��دا  العمومية  اجل��م��ع��ي��ات  اإدارة  يف  ت�ضني"  "البلوك  تقنية 
اجلمعيات عقدت ب�ضوية عالية الدقة و و�ضعت من ن�ضب م�ضاركة امل�ضاهمني 
املواطنني اأو املقيمني اأو الأجانب والذين ت�ضمن لهم هذه التقنية �ضا�ضة 
يف الت�ضويت الإلكرتوين وقدرة اأرحب على امل�ضاركة يف تفا�ضيل الجتماع 

كافة .
واأعرب البلو�ضي عن ثقته بتقنية " البلوك ت�ضني" والتي ينفرد بها �ضوق 
اأبوظبي وو�ضفها باأنها تقنية "كفيلة باأن تعظم النتائج اليجابية وتو�ضع 
اأف�ضل  مع  متا�ضيا  العمومية  لجتماعاتها  تعتمدها  التي  ال�ضركات  دائ��رة 
2030." وخال  اأبوظبي القت�ضادية  املمار�ضات العاملية وحتقيقا لروؤية 
اأب��وظ��ب��ي رزم���ة م��ن البتكارات  ���ض��وق  اأط��ل��ق   2016 م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف 
التقنية يف �ضياق ريادته الإقليمية والدولية وذلك لتعزيز ثقة امل�ضتثمرين 
على  وت�ضجيعهم  عليهم  الإداري��ة  التكاليف  وتخفي�ش  والأجانب  املحليني 

التو�ضع ال�ضتثماري يف ظل وجود اأطر ت�ضريعية قوية.
وجرى  التنفيذ  م��و���ض��ع  و���ض��ع��ت  ال��ت��ي  التقنية  الب��ت��ك��ارات  �ضمن  وم���ن 
توظيفها يف اجلمعيات العامة التي اأدراها ال�ضوق تقنية "بلوك ت�ضني" التي 
الإلكرتوين  الت�ضويت  واإت��اح��ة  امل�ضاهمني  بيانات  من  التحقق  من  متكن 
الح�ضائية  التقارير  ا�ضتخا�ش  فر�ضة  الدولة مع  وخ��ارج  داخ��ل  ملن هم 
جمل�ش  لع�ضوية  باملر�ضحني  اخلا�ضة  �ضواء  العمومية  باجلمعية  املتعلقة 
الإدارة اأو الن�ضاب القانوين لعقد اجلل�ضة وغريها من القرارات واملعلومات 
التي ميكن الدخول اليها عن طريق الهواتف والأجهزة الذكية.. علما باأن 
�ضوق اأبوظبي لاأوراق املالية يعد اأول �ضوق مايل يف ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

افريقيا والثالث على م�ضتوى العامل يف تطبيق هذه التكنولوجيا.
تعاقدي  بتكليف  يحظى  اأبوظبي  �ضوق  اأن  اإىل  التنفيذي  الرئي�ش  ون��وه 
النقدية  اأرب��اح��ه��ا  لتوزيع  معتمد  كوكيل  بال�ضوق  امل��درج��ة  ال�ضركات  م��ع 
للم�ضتحقني  امل�ضرفية  احل�ضابات  اإىل  مبا�ضرة  وحتويلها  امل�ضاهمني  على 
خال 30 يوما من تاريخ قرار اجلمعية العمومية بامل�ضادقة عليها.. ويف 
ب��اإدارة جمعيتها العمومية  حال منح ال�ضركة تفوي�ضا لإدارة ال�ضوق املايل 
ال�ضجل  اإدارة  �ضيتوىل  ال�ضوق  فاإن  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  كما ح�ضل يف 
لاأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  التنفيذي  الرئي�ش  اأك��د  و  العمومية.  واجلمعية 
مداها  تاأخذ  لن  املدرجة  وال�ضركات  ال�ضوق  اإدارة  بني  ال�ضراكة  اأن  املالية 
الوطنية  اخل��دم��ة  يف  وبالتايل  والإدارات  امل�ضاهمني  خدمة  يف  املفرت�ش 
العليا اإل بقدر ما ت�ضبح الثقافة الرقمية لغة عامة م�ضرتكة يجري فيها 
الفنية  البتكارات  ا�ضتخدام  لطرائق  وم�ضاهميها  ال�ضركات  اإدارات  اتقان 
املكر�ضة خلدمتهم.. وهذا ما تعمل عليه اإدارة ال�ضوق بالتدريب امل�ضتمر لكل 
املايل  ال�ضوق  وابتكارات  ريادة  من  بال�ضتفادة  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 

والتي نا�ضدها البلو�ضي اأن تتو�ضع يف التدريب والتقان لهذه التقنيات.
وقال البلو�ضي اإن تقنيات البلوك ت�ضني والنافذة الذكية " �ضهمي " وغريها 
باأيد وطنية تقت�ضي دراي��ة متقنة من  ال�ضوق  التي حققها  من البتكارات 
طرف اجلميع كونها ت�ضتهدف ت�ضريع املعامات وتخفي�ش التكلفة وزيادة 
الأمان مع ال�ضرعة يف عمليات القيد والت�ضجيل والإح�ضاء وكلها خدمات 
الكفء  ال�ضتعمال  قيد  يجدها  لأن  ال�ضوق  يتطلع  للم�ضتثمرين  متاحة 

املتو�ضع من طرف ال�ضركات وامل�ضتثمرين على حد �ضواء.

�شوق اأبوظبي العاملي يطرح ورقة ا�شت�شارية 
حول مقرتح نظام املوؤ�ش�شات اجلديدة 

•• اأبوظبي-وام: 

" ام�ش ورقة ا�ضت�ضارية جديدة حول مقرتح  اأبوظبي العاملي  " �ضوق  طرح 
ال�ضوق للح�ضول  للموؤ�ض�ضات �ضمن  ت�ضريعي وتنظيمي  اإطار عمل  تاأ�ضي�ش 

على اآراء وماحظات اجلمهور واملخت�ضني حول النظام اجلديد املقرتح .
التنظيمية  اللتزامات  ي�ضمل  مبا  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  النظام  يتبع  و 
الدولية ويلبي املتطلبات اخلا�ضة لفئات قطاعات الأعمال العائلية واأ�ضحاب 
العديد  العامل وتوجد لدى  اأنحاء  واملنطقة وخمتلف  اأبوظبي  الأ�ضول يف 
من املراكز املالية العاملية حاليا اأنظمة معمول بها للموؤ�ض�ضات مبا يف ذلك 
على  �ضابقا  اعتمدت  والتي  العموم  قانون  تطبق  التي  التنظيمية  الهيئات 
املقرتح  اجلديدة  املوؤ�ض�ضات  نظام  وي�ضتفيد   . لائتمان  التقليدية  الهياكل 
ال�ضوق واإطار  العاملي من وجود منظومة قانونية عاملية يف  اأبوظبي  ل�ضوق 
ال�ضريبي  الزدواج  جتنب  اتفاقيات  من  وا�ضعة  و�ضبكة  متكامل  تنظيمي 
�ضبيهة معمول  النظام مع من��اذج متميزة  يتما�ضى  .. كما  الإم���ارات  لدولة 
يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  النظام  و�ضيكون  وجري�ضي  غ��رين��زي  جزيرتي  يف  بها 
الدولة عند البدء يف تطبيقه . و مت ت�ضميم النظام لي�ضتهدف ويتما�ضى مع 
متطلبات الأفراد والعائات واملوؤ�ض�ضات وم�ضت�ضاريهم املهنيني الباحثني عن 
الإدارة الفعالة للروات اخلا�ضة واحلفاظ على الأ�ضول وتعزيز التخطيط 
اأو املناطق الأخ��رى من  اأبوظبي  لعمليات التوريث وتعاقب امللكية �ضواء يف 
للموؤ�ض�ضات عرب تواجده ال�ضرتاتيجي يف  النظام اجلديد  . وي�ضع  العامل 
اأبوظبي و�ضمن �ضوق اأبوظبي العاملي كافة الحتياجات الراهنة وامل�ضتقبلية 
مل�ضتخدمي ال�ضوق يف العتبار.. ويحمي خ�ضو�ضية و�ضرية املتعاملني ويتبع 
مطالب  حلماية  لاأ�ضول  فعالة  حماية  واآليات  للحوكمة  �ضاملة  �ضوابط 
املقرتحة  اجل��وان��ب  ت�ضمل  و   . املوؤ�ض�ضات  اأ���ض��ول  على  واحل��ف��اظ  املوؤ�ض�ضني 
املعمول  املمار�ضات  لأف�ضل  �ضاملة  مقارنة  بعد  اقرتاحها  مت  والتي  للنظام 
بها يف الهيئات التنظيمية العاملية وتاأ�ضي�ش نوع جديد من الهيكل القانوين 
مع �ضماته املميزة التي تطورت لتلبي اأغرا�ضا واحتياجات خمتلفة وحماية 
ممار�ضة  على  املوؤ�ض�ش  قدرة  وحماية  املوؤ�ض�ضات  يف  املتبعة  الرتتيبات  �ضرية 
من  القادمة  املوؤ�ض�ضات  هجرة  عمليات  وت�ضهيل  املوؤ�ض�ضة  على  ال�ضيطرة 

هيئات تنظيمية خارجية اإىل �ضوق اأبوظبي العاملي وبالعك�ش. 

كهرباء ال�شارقة حت�شل على درع تخفي�ض النبعاثات الكربونية من تون�ض
•• ال�شارقة -وام:

ت�ضلمت هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  خف�ش  درع 
�ضا�ضام  م��وؤ���ض�����ض��ة  مت��ن��ح��ه  ال�����ذي 

لل�ضناعات واملحولت بتون�ش .
ياأتي ذلك تقديرا للجهود احلثيثة 
يف  الهيئة  تبذلها  التي  واملتوا�ضلة 
جمال تر�ضيد الإ�ضتهاك واحلفاظ 
على املوارد الطبيعية وحماية البيئة 
ودعم م�ضرية التنمية امل�ضتدامة مما 
الكربون  ب�ضمة  تخفي�ش  يف  �ضاهم 
اإمارة  امل�ضتدامة يف  التنمية  وتعزيز 
اأج���ل خ��ل��ق م�ضتقبل  ال�����ض��ارق��ة م��ن 

اأف�ضل لاأجيال القادمة.
وقال �ضعادة الدكتور املهند�ش را�ضد 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  رئ��ي�����ش  ال��ل��ي��م 
من  واإن��ط��اق��ا  الهيئة  اإن  ال�ضارقة 
م�ضتدامة  موؤ�ض�ضة  لتكون  روؤي��ت��ه��ا 
تتبنى  ع������امل������ي  م���������ض����ت����وى  ع�����ل�����ى 
احلفاظ  اإىل  ت��ه��دف  ا�ضرتاتيجية 
م�ضاريعها  ج��م��ي��ع  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
خال  م��ن  والتطويرية  التو�ضعية 
امل�ضتدامة  التنمية  م��ع��اي��ري  تبني 
ال�ضديقة  امل�ضتلزمات  وا���ض��ت��خ��دام 

املبتكرة  امل���ب���ادرات  واإط����اق  للبيئة 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ل��ت��وع��ي��ة 

تر�ضيد ا�ضتهاك الطاقة واملياه .
بالتعاون  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�����د 
واجلامعات  الأب����ح����اث  م���راك���ز  م���ع 
على  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  وال�����ض��رك��ات 
ن�ضبة  لتخفي�ش  ع��م��ل  اأط���ر  و���ض��ع 
اإن����ب����ع����اث����ات ال����ك����رب����ون م����ن خ���ال 
بهدف  اإ�ضرتاتيجية  م�ضاريع  تنفيذ 
الطاقة  م�ضادر  اإ�ضتخدام  تخفي�ش 
الطاقة  م�ضادر  واعتماد  التقليدية 
امل��ت��ج��ددة وال��ب��دي��ل��ة ب��ه��دف حتقيق 

التنمية امل�ضتدامة.
نتائج  الهيئة حققت  اأن  اإىل  اأ�ضار  و 

لعدد  تبنيها  خ���ال  م��ن  تناف�ضية 
م��ن امل��ع��اي��ري وال�����ض��واب��ط يف جميع 
بالتعاون  ال��ت��ط��وي��ري��ة  م�����ض��اري��ع��ه��ا 
وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  م��ن  ع��دد  م��ع 

العاملية واملحلية.
الذي  ال��ت��ك��رمي  درع  اأن  اإىل  منوها 
موؤ�ض�ضة  م��ن  الهيئة  عليه  ح�ضلت 
���ض��ا���ض��ام ل��ل�����ض��ن��اع��ات وامل���ح���ولت 
الهيئة  ج��ه��ود  نتيجة  ج��اء  بتون�ش 
امل�����ض��ت��م��رة يف و����ض���ع خ���ط���ط عمل 
مل����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات ال����راه����ن����ة 
وتطبيق  امل�����ن�����اخ  ت���غ���ري  ل���ق�������ض���اي���ا 
خف�ش  جم��ال  يف  املمار�ضات  اأف�ضل 

الإنبعاثات الكربونية.

العقد  ت�شوية  �شعر  للربميل  دولر   49.92
الآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة 

•• دبي-وام: 

فقد �ضعر ت�ضوية العقد الآجل خلام عمان � ت�ضليم 
يوليو املقبل � لدى تداوله يف بور�ضة دبي للطاقة 
الواحد  ل��ل��ربم��ي��ل  اأم��ري��ك��ي  دولر   0.45 ام�����ش 
مقارنة ب�ضعر ت�ضويته اأم�ش الأول ليبلغ 49.92 
املحلي  بالتوقيت   12:30 ال�ضاعة  عند  دولر 

غرينت�ش. بتوقيت   08:30
بور�ضة  اأول  وه��ي   � للطاقة  دب��ي  بور�ضة  وتهدف 
الطاقة  لعقود  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  دولية 
النفط  اإنتاج  �ضركات  تزويد  اإىل   � وال�ضلع  الآجلة 
واملتداولني والعماء املهتمني بالأ�ضواق التي تقع 
للنفط  بال�ضفافية  تت�ضم  باأ�ضعار  ال�ضوي�ش  �ضرق 

اخلام.
وتعد البور�ضة منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى العامل  ال��ب��ور���ض��ات 
خلام  الآج��ل  العقد  وه��و  الرئي�ش  عقدها  واأ�ضبح 
عمان املعيار الأكر موثوقية للنفط اخلام املتجه 
اإىل ال�ضوق التي ت�ضهد منوا �ضريعا �ضرق ال�ضوي�ش 
الآ�ضيوية  املنطقة  اقت�ضادات  تعك�ش  التي  والأداة 
العامل  يف  نوعه  م��ن  عقد  واأك���رب  متفردة  ب�ضورة 

�ضعري  معيار  وث��ال��ث  الفعلي  الت�ضليم  حيث  م��ن 
للنفط  الوحيد  واملعيار  ال��ع��امل  يف  اخل��ام  للنفط 

اخلام الذي يتم ت�ضديره من عمان ودبي.
كافة  اأعمالها  يف  للطاقة  دب��ي  بور�ضة  وت�ضتخدم 
الو�ضول  ميكن  التي  الإلكرتونية  الأنظمة  اأرق��ى 
20 منطقة منها  اأك���ر م��ن  اإل��ي��ه��ا ان��ط��اق��ا م��ن 
اآ�ضيا واأوروبا والوليات  املراكز املالية الرئي�ضة يف 

املتحدة.
وتقع البور�ضة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو 
اإن�ضاوؤها لتعزيز اخلدمات  منطقة مالية حرة مت 
املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة � وتخ�ضع 
تتم  املالية كما  للخدمات  دبي  �ضلطة  اإىل قوانني 
م��ق��ا���ض��ة و���ض��م��ان ج��م��ي��ع ال����ت����داولت م���ن خال 

جمموعة تابعة لبور�ضة �ضيكاغو التجارية.
م�ضروع  للطاقة  دب��ي  ب��ور���ض��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�ضتثمار  و�ضندوق  القاب�ضة  دب��ي  بني  م�ضرتك 
العماين وجمموعة بور�ضة �ضيكاغو التجارية كما 
متتلك موؤ�ض�ضات مالية عاملية و�ضركات متخ�ض�ضة 
�ضاك�ش  غ��ول��دم��ان  منها  الطاقة  ع��ق��ود  ت���داول  يف 
وجي بي مورغان ومورغان �ضتانلي و�ضل وفيتول 

وكونكورد اإنرجي اأ�ضهما فيها.
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ جايز للكيك والقهوة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة 2017/6/11   ال�ضاعة 9.00  

م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ضور 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاث ايام على القل. بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف ويف حال 

تخلفكم �ضوف ي�ضدر احلكم مبثابة احل�ضوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
1981/2017/13 
1982/2017/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
 كري�ضتوفر �ضوريانو لومبوي 
ايفان ايدوين ا�ضيدرو با�ضيا 

مبلغ املطالبة
12800 درهم + تذكرة العودة 
10800 درهم + تذكرة العودة

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                        اىل املدعي عليه/  الرئي�ضي لتجميل احلدائق - �ش ذ م م  

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�ضة 2017/6/12   ال�ضاعة 9.00  

م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ضور 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاث ايام على القل. بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف ويف حال 

تخلفكم �ضوف ي�ضدر احلكم مبثابة احل�ضوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
2981/2017/13 
2989/2017/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
 حممد بارك مياه ممتاز مياه 

حممد ديلوور ح�ضني حممد ايار احمد  

مبلغ املطالبة
26650 درهم + تذكرة العودة 
28850 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن جمموعة ) بالن�شر(      

                      اىل املنفذ �ضدها : �ضاينام اك�ضربي�ش خلدمات ال�ضحن - �ش ذ م م    مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�ضحة بالك�ضف ادناه- وذلك للزامك ب�ضداد 
املبالغ املو�ضحة به خال )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ضتتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�ضم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
2458 درهم

1995 درهم

32242 درهم

25625 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
  عدنان خان انار خان 

ظفران خان �ضاه زمان 

 2017/4639
تنفيذ عمايل

 2017/1638
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم  2014/329 انابات جتارية 
طالب التنفيذ: البنك العربي 

عنوانه : بردبي - بوكالة املحامي عبداهلل را�ضد هال 
املنفذ �ضده : ال�ضيخ/ �ضيف بن عبداهلل بن ماجد ال�ضام�ضي  واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ماأجور رقم 40 - بلوك 1 - حظرية ب�ضوق املوا�ضي بالق�ضي�ش 
انه يف يوم الربعاء   املوافق 2017/6/7 ال�ضاعة 9.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اعرتا�ش على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�ضا�ضي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : )ح�ضة( يف قطعة الر�ش رقم 410 - املنطقة : الطوار الثالثة - امل�ضاحة : 807.48 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )2.187.463.3( درهم  
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم  2016/17 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 
املنفذ �ضده : مادونا ماري دايلي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �ضلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والعام - 

دارة البحوث والتطوير - خارج الدولة وتعلن بالن�ضر 
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/6/7 ال�ضاعة 9.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خال الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة 
الثمن  انقا�ش  450.12 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد   : امل�ضاحة   - 1485  : ال�ضفا -2 - رقم الر���ش  : وادي 

ال�ضا�ضي %25 ب���� )3.000.000( درهم يباع لأعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/168 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�ش بوينت مكتب رقم 

 0508650437  : هاتف   -   04/2946945  : هاتف   - لل�ضيارات  الني�ضان  وكالة  خلف    401
املنفذ �ضده : انتونيو فرجي�ش باليور  -  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�ضى دبي - �ضارع املر�ضى - بناية 
 : الهاتف  - رقم  دبي مارينا  ت��رام  بالقرب من حمطة   1703 ال�ضقة رقم   -  17 الطابق رقم   -  8 ال�ضدف رقم 

  0506538304
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ضاعة 9.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
ل  تاأمني  ايداع  الدولة  ال�ضراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ش : 172 - رقم املبنى : -8 - ا�ضم املبنى : 

ال�ضدف -8 - رقم الوحدة : 1703 - امل�ضاحة : 252.99 مرت مربع قيمتها ب��� )2.723.159.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2016/17 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 
املنفذ �ضده : �ضامر حممد حممد - مادونا ماري دايلي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �ضلطة منطقة دبي احلرة 

للتكنولوجيا والعام - دارة البحوث والتطوير - خارج الدولة ويعلن بالن�ضر 
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/6/7 ال�ضاعة 9.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خال الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة 
الثمن  انقا�ش  450.12 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد   : امل�ضاحة   - 1485  : ال�ضفا -2 - رقم الر���ش  : وادي 

ال�ضا�ضي %25 ب���� )3.000.000( درهم يباع لأعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم  2016/17 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �ضارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم -1 الطابق الثاين 

املنفذ �ضده : �ضامر حممد حممد  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �ضلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والعام 
- دارة البحوث والتطوير - خارج الدولة ويعلن بالن�ضر 

انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/6/7 ال�ضاعة 9.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة 
الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خال الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة 
الثمن  انقا�ش  450.12 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد   : امل�ضاحة   - 1485  : ال�ضفا -2 - رقم الر���ش  : وادي 

ال�ضا�ضي %25 ب���� )3.000.000( درهم يباع لأعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/168  بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�ش بوينت مكتب رقم 
 0508650437  : هاتف   -   04/2946945  : هاتف   - لل�ضيارات  الني�ضان  وكالة  خلف    401

املنفذ �ضده : انتونيو فرجي�ش باليور  -  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�ضى دبي - �ضارع املر�ضى - بناية 
 : الهاتف  - رقم  دبي مارينا  ت��رام  بالقرب من حمطة   1703 ال�ضقة رقم   -  17 الطابق رقم   -  8 ال�ضدف رقم 

  0506538304
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ضاعة 9.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
ل  تاأمني  ايداع  الدولة  ال�ضراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ش : 172 - رقم املبنى : -8 - ا�ضم املبنى : 

ال�ضدف -8 - رقم الوحدة : 1703 - امل�ضاحة : 252.99 مرت مربع قيمتها ب��� )2.723.159.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اإعالن بالن�شر
   2017/3404   

املنذر  : مريجي انرتنا�ضيونال ايفينت�ش
املنذر اليه : مطعم ومقهي كا�ضتيلو 

املو�ضوع : ينذر املنذر / املنذر اليه باداء مبلغ )110.000( درهم )مائة 
وع�ضرة الف درهم( خال مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ الن�ضر ، 
التي حتفظ  القانوين  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �ضي�ضطر  وال 
الأداء مع  امر  وا�ضت�ضدار  الق�ضائية  الدعاوى  اقامة  فيها  له حقه مبا 
حتميل املنذر اليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي والفائدة القانونية 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3407 

املنذر : وقف على ابو احل�ضن حممد ح�ضني الن�ضاري ، بوكالة الن�ضاري العقارية ذ م م ، مبوجب 
مبوجب   ، الوكيل  يو�ضف  عبداحلكيم  فتحي  احمد   / عنها  وي��وق��ع   )2015/1/49982( رق��م  وك��ال��ة 
وكالة رقم )2015/1/93230(  - العنوان : دبي - الرب�ضاء 1- خلف مول الإمارات - مركز الن�ضاري 

لاعمال  ت : 043772828 - 0509422962  
املنذر اليه : موؤ�ض�ضة م�ضاريف ابها التجارية - وميثلها مالكها / حمود بن احمد بن علي بن كعبي 

جمر�ضي وعنوانها : دبي - حمل رقم )5( ملك علي ابو احل�ضن الن�ضاري - ديرة - الراأ�ش 
ت : 042250608 - 0528231875 - �ش ب : 171184 دبي 

يخطر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة اخاء العقار لعدم �ضداد املتاأخرات اليجارية امل�ضتحقة يف ذمته حتى 
تاريخ الخاء الفعلي ، وذلك خال مهلة اق�ضاه ثاثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، وال �ضوف 
ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية وا�ضت�ضدار 

امر الدار ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3419   

 - ج��ودة  / عبدال�ضتار  امل�ضت�ضار  بوكالة   - اإيرانية اجلن�ضية   - زاك��ري  : �ضفية علي  املنذر  
 )2017/1/63739( املحرر  برقم  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  م�ضدقة  عامة  وكالة  مبوجب 

بتاريخ 2017/3/19 
املنذر اليها : حنا كوثر �ضابر بارياين - هندية اجلن�ضية )جمهول حمل القامة( 

مو�ضوع النذار : املطالبة مببلغ وقدره 116.000 درهم 
ينذر املنذر املنذر اليها للمرة الخرية اىل وجوب �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتها البالغ قدره 
تاريخ تبليغها  ا�ضبوع من  اق�ضاها  الف دره��م( يف مهلة  116.000 درهم )مائة و�ضتة ع�ضر 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�ضفة  ي�ضطر  �ضوف  املنذر  ف��ان  امتناعها  حالة  ويف  بالن�ضر  الن���ذار  بهذا 
الجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوقه مع حتميل املنذر اليها منذ الن كامل امل�ضوؤولية 

واية م�ضاريف قد ترتتب عن هذه الجراءات القانونية.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3420   

امل���ن���ذر  : ع��ل��ي ف��ي�����ض��ل غ���ام ح��ب��ي��ب - اجل��ن�����ض��ي��ة : ج���زر ال��ق��م��ر - ب��وك��ال��ة امل�����ض��ت�����ض��ار / 
املحرر  برقم  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  عامة م�ضدقة  وكالة  - مبوجب  عبدال�ضتار جودة 

)2017/1/63786( بتاريخ 2017/3/19 
املنذر اليها : حنا كوثر �ضابر بارياين - هندية اجلن�ضية )جمهول حمل القامة( 

مو�ضوع النذار : املطالبة مببلغ وقدره 29.000 درهم 
ينذر املنذر املنذر اليها للمرة الخرية اىل وجوب �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتها البالغ قدره 
29.000 درهم )ت�ضعة وع�ضرون الف درهم( يف مهلة اق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ تبليغها بهذا 
النذار بالن�ضر ويف حالة امتناعها فان املنذر �ضوف ي�ضطر ا�ضفة اىل اتخاذ كافة الجراءات 
واية  امل�ضوؤولية  كامل  الن  منذ  اليها  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  حقوقه  ت�ضمن  التي  القانونية 

م�ضاريف قد ترتتب عن هذه الجراءات القانونية.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3418   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : �ضاه نوا�ش فاليكات كاراكيتى - اجلن�ضية : الهند  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  72.261.14 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 82235 / خ�ضو�ضي الفئة/دبي - نوع ال�ضيارة بي ام دبليو - اك�ش فايف   
مع  كامله  دره��م   72.261.14 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3417   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : عاء برهان دريدي �ضوري اجلن�ضية  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  32.704.89 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 37681 /خ�ضو�ضي الفئة/دبي - نوع ال�ضيارة فورد - مو�ضتاجن   
مع  كامله  دره��م   32.704.89 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3415   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : �ضيد فرهاد �ضيد يحى مو�ضوي �ضياهد�ضت - اجلن�ضية  ايران 

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  37.331.54 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 68472/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة رينو - كولي�ش   
مع  كامله  دره��م   37.331.54 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/813   جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-وورل��د وايد اوك�ضنريز ملتد - وميثلها مديرها / اري�ش ليوي�ش 
مونتاندون  - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  �ضركة اخلليج للتمويل للتجارة 
العامة واملقاولت - ذات م�ضوؤولية حمدودة قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
ت��وؤدي للمدعية  مبلغ وق��دره )49.000 دولر امريكي( او ما  بالزام املدعي عليها بان 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   146.800( وق��دره  مبلغ  الإماراتي  بالدرهم  يعادله 
بالر�ضوم  عليها  املدعي  وال��زام  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضنويا   %12
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/6/4  
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ش   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/685  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�ضيد ح�ضن عاطف �ضيد ه��ارون ابراهيم كاظم  جمهول حمل 
دبي وميثله  فرع   - )م(  م ب  �ش  الو�ضط(  )ال�ضرق  اميك�ش  املدعي/  ان  القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د    - الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �ضعيد  ع��ب��داهلل  خليفة   :
درهم(   249.010.41( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  �ضده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
مع الفائدة القانونية  9 % من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/6/8  ال�ضاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  9.30 �ش بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1343  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��دي��ح ب��ن خليل ال�����ض��ع��ال  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
يو�ضف  احمد عبدالعزيز  : منى  ع وميثله  م  �ش   - الوطني  الحت��اد  بنك  املدعي/ 
بالزام املدعي عليه مببلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  ال�ضباغ   قد 
ع�ضر  وت�ضعة  وخم�ضمائة  ال��ف  ع�ضر  واث��ن��ا  )ثاثمائة  دره���م(   312.519( وق���دره 
املطالبة   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  
وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  وحددت لها جل�ضة 
يوم الثاثاء  املوافق  2017/6/13   ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1245  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ب��اب اجلزيرة لتجارة الط��ارات - ذ م م 2-م��رمي دوري�ش احمد 
عيد ماين  3-نوال نادر غلوم عبا�ش لنجاوي 4- فوؤاد طيب قا�ضمي  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ش م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضباغ    يو�ضف 
بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدوا للمدعي  مبلغ وقدره )493.843.21 درهم(  والفوائد 
والر�ضوم وامل�ضاريف  التام  ال�ضداد  تاريخ ال�ضتحقاق وحتى  بواقع 12% من  القانونية 
مع  �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء  املوافق  2017/6/6  
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ش   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1410   جتاري جزئي              
جوفيندان  نادوفيلبارا  2-ج��اي��اث��رى  الفعاليات  لدارة  1-غلوباز   / عليه  املدعي  اىل 
الي��ات ب��اردواج  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة اخلليج للتمويل �ش م 
خ  وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد مبلغ وقدره )314.818.79 
تاريخ رفع  القانونية 12% من  املحاماة والفائدة  اتعاب  و  درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
لها  وح��ددت  كفالة   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  الدعوى 
جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/932  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-مطعم بالجي بهافان 2-�ضيرتا كول�ضيكاران كول�ضيكاران  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة اخلليج للتمويل - �ش م خ وميثله 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضباغ    يو�ضف  عبدالعزيز  احمد  منى   :
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامم والت�ضامن  مببلغ وقدره )591181.75 
املطالبة   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  وحددت لها جل�ضة 
يوم الثاثاء  املوافق  2017/6/13  ال�ضاعة 10.00 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/268  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-دي��راج اند اي�ضت كو�ضت - �ش ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
معت�ضم  الفا�ضل   : وميثله  ث��اين  ال  احمد  مبارك  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  املدعي/  ان 
عبدالرحمن املقبول   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضم ملف الدعوى 
رقم 2011/509 عقاري كلي واملطالبة بالزام املدعي عليها بف�ضخ العقد وب�ضداد مبلغ 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  ال��ف  وخم�ضمائة  )مليون  دره���م(   1.500.000( وق���دره 
والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم 
اخلمي�ش  املوافق  2017/6/8  ال�ضاعة 11.00 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/280  امر على عري�شة مدين                 

اىل املدعي عليه / 1-يو�ضف عبدالعزيز القريني�ش  جمهول حمل 
وال�ضت�ضارات  للمحاماة  املرباطي  ن��وال  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة 
القانونية وميثله : نوال م�ضطفى حممد �ضالح املرباطي   قد اأقام 
الدعوى  يف  التعاب  بتقدير  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
وق��د قدرت  الب��ت��دائ��ي��ة  املرحلة  ع��ن  كلي  م��دين  رق��م 2011/136  
درهم   5000 مببلغ  امل��ب��ذول  للجهد  وف��ق��ا  املدعية  ات��ع��اب  املحكمة 

)خم�ضة الف درهم( 
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/538 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - بو�ضتيك - �ش ذ م م 2- راجيف باندي �ضوريندرا باندي - عن 
نف�ضه وب�ضفته �ضريك واملدير املخول ل�ضركة بو�ضتيك - �ش ذ م م و�ضامن للت�ضهيات 
امل�ضرفية - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال 
زايد �ضاملني ظبيك احلو�ضني - مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي الوطني  قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/5/29 احلكم التمهيدي 
امل�ضريف املخت�ش  املو�ضوع : بندب اخلبري  الف�ضل يف  التايل : حكمت املحكمة/ وقبل 
اجلل�ضة  بتلك  ال�ضادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  ال���دور  �ضاحب 
وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/6/12  ال�ضاعة 00 : 10 �ضباحا يف 

القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �ضداد املدعي امانة اخلبري
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/58 ا�شكالت عقارية  

با�ضتاودي  - جمهول حمل  ادي��ن��ات  انيل   -1  / املدخل  اىل اخل�ضم   
القامة  مبا ان امل�ضت�ضكل : فايف املينتز للتطوير العقاري - �ش ذ م م 
)رقم املطور 1001(  وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر    نعلنكم بانه 
ال�ضاعة 11.00  ي��وم الح��د   املوافق 2017/6/11   قد حت��ددت جل�ضة 
للنظر يف ال�ضكال اعاه والتي يتوجب   ch1B.6 �ضباحا بالقاعة 
يف  ق��رار  �ضي�ضدر  احل�ضور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�ضورها  عليكم 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ش الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/956  ا�شتئناف جتاري   
ان  اوو  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل�ضتاأنف ���ض��ده/ 1-ل���ري  اىل 
الغبار  را�ضد  �ضعيد  �ضيف   : وميثله  ا  �ش  بيك  /�ضو�ضيتى  امل�ضتاأنف 
رقم  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  ق��د   - ال�ضام�ضي 
2017/25  جتاري كلي بتاريخ 2017/5/15 وحددت لها جل�ضه يوم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.30 ال�ضاعة   2017/6/4 امل��واف��ق  الح���د 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3414   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : حممد عمران كامل حممد عمران - باك�ضتاين اجلن�ضية  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  28.855.57 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 80337/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة هوندا - �ضيفيك    
مع  كامله  دره��م   28.855.57 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3416   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : بري�ضكا ارمل دميرتى مواجنا - اجلن�ضية : فرن�ضا  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  44.543.61 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 84041/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة  دودج - ال�ضالنجر    
مع  كامله  دره��م   44.543.61 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3413   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : امني حممد كامل امني ر�ضوان - م�ضري اجلن�ضية  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  57.498.14 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 97346/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة فورد - ا�ضكيب    
مع  كامله  دره��م   57.498.14 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3410   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : اجمد �ضعيد امان اهلل - اجلن�ضية : الباك�ضتان  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  58.025.30 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 52600/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة  ني�ضان - جوك    
مع  كامله  دره��م   58.025.30 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3412   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : كرميه بنت املن�ضف النا�ضري - اجلن�ضية : تون�ش  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  77.405.23 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 53683/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة تويوتا - فورتيولر    
مع  كامله  دره��م   77.405.23 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

انذار عديل بالن�شر
   2017/3411   

املنذر : بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه : �ضم�ضه على احمد عي�ضى - اجلن�ضية : الإمارات  

املو�ضوع : اإنذار قانوين ب�ضداد املديونية امل�ضتحقة بذمتكم وقدرها  52.198.94 درهم
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�ضداد الإلتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه بنك ابوظبي الوطني عن 

قر�ش ال�ضيارة رقم 2977/خ�ضو�ضي الفئة/ دبي - نوع ال�ضيارة جي ام �ضي - يوكن دينايل    
مع  كامله  دره��م   52.198.94 وقدرها  بذمتكم  امل�ضتحقة  املديونية  �ضداد  ب�ضرورة  ننذركم  فاننا 
الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�ضداد وذلك يف خال ا�ضبوع من تاريخ هذا الن�ضر وال فاننا �ضوف 
ن�ضطر اآ�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجه 

اىل اإنذاركم مرة اخرى حتملكم كافة الآثار القانونية كامله.  
  الكاتب العدل

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/64 احوال نف�ش غري م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1-مارك انتوين ليمين�ضي ابينالي�ش  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ هايدي في�ضينيو ابينالي�ش وميثله : عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن 
و�ضوء  لل�ضرر  املطالبة بطاق  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  ن�ضيب  بن 
الع�ضرة وعدم النفاق  والهجر والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة رقم )3(   املوافق  2017/6/4   لها جل�ضة يوم الح��د  
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 20107/1328  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد حميد عبداهلل يو�ضف بوكتارة ال�ضام�ضي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف الهال - �ش م ع وميثله : علي ا�ضماعيل 
ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )226.534.55 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
الثاثاء  املعجل با كفالة.   وح��ددت لها جل�ضة يوم  بالنفاذ  و �ضمول احلكم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ش   9.30 ال�ضاعة     2017/6/13 امل��واف��ق  
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1036  جتاري جزئي              

2-�ضيد  م  م  ذ  �ش   - الكهروميكانيكية  لاعمال  ان��رتك��ون  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
علي حممد علي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ش �ش لوتاه العقارية وميثله 
: عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
 12.500( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام 
تاريخ     بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  دره��م( مع  الفا وخ�ضمائة  دره��م( )اثني ع�ضر 
ال�ضتحقاق  وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء   املوافق  2017/6/13   
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ش   9.30 ال�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/368  مدين جزئي              

حمل  جمهول  ال�ضيارات   لتاأجري  اتانت�ش  1-موؤ�ض�ضة   / املدخل  اخل�ضم  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ وجيه حممد ال�ضعد وميثله : �ضوق حم�ضن بدر الكثريي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  باأن يوؤدي مبلغ 
وقدره )400.000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
املوافق   الرب��ع��اء   ي��وم  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
2017/6/7  ال�ضاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1701  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بر ايان لاعمال الكهروميكانيكية - �ش ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ الفحل لتزويد العاملني حتت الطلب - �ش ذ م م 
وميثله : حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والر�ضوم  دره���م(   248.947.25( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %12 والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�ضاعة 9.30 
�ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/252 امر على عري�شة مدين 

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ي��و���ض��ف ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ق��ري��ن�����ش  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ نوال املرباطي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 
اأق���ام عليك  ق��د    - امل��رب��اط��ي  ن��وال م�ضطفى حممد �ضالح   : - وميثله 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  بتقدير التعاب يف الدعوى رقم 19/2010 
امل��واف��ق  2017/6/7   ي��وم الرب��ع��اء   م��دين جزئي - وح���ددت لها جل�ضة 
ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/459 تنفيذ �شرعي  

اىل املنفذ �ضده/1- جاغدي�ش مور اجمال رامي��اين  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مامتا رامياين وميثله : احمد ح�ضن حممد  عبداهلل 
املازمي -  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2016/100 احوال نف�ش غري 
ا�ضتئناف احوال �ضخ�ضية  م�ضلمني واملعدل بال�ضتئناف رقم 849.921/2016  
املبلغ  ، ب�ضداد  ومواريث واملميز بالطعن رقم 44/2017 طعن احوال �ضخ�ضية 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه    ، دره��م   )93197( وق���دره   به  املنفذ 
يوما من   15 خ��ال  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1421   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة �ضمارت كريتيف لعمال تنفيذ الت�ضميم 
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ش  الداخلي 

اأور اجنزيب افتات �ضيخ افتات اعجاز وميثله : ح�ضن عبداهلل حممد 
العبدويل  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )58273(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
امل��ذك��ور خ��ال 15 يوما من  بالقرار  الل��ت��زام  بحقك يف حالة ع��دم 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/397   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �ضده/1- عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ال�ضلطان  جمهول حمل 
م   م  ذ   - دبي لا�ضتثمار  التنفيذ/�ضركة تطوير جممع  ان طالب  القامة مبا 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة  به وقدره )15344.69( درهم اىل طالب 
املاجور وت�ضليمها  املوؤرخة يف 2013/12/12 واخاء  اتفاقية اليجار  اىل ف�ضخ 
الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�����ض��واغ��ل.    م��ن  خالية  للمدعية 
يوما من   15 خ��ال  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/697   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �ضده/1- جوبي جون فاد اكان جون  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مكيه جامي �ضليمان وميثله : مع�ضومة ح�ضن 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضايغ   نا�ضر 
طالب  اىل  دره��م   )166372( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1571  تنفيذ عمايل 
���ش ذ م م    ت��رك��ي��ب ال�ضبكات -  امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- م�����ض��رات��ة لع��م��ال  اىل 
بها�ضكاران  التنفيذ/ بيجو كومار  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد   - بياي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41850( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�ضافة اىل مبلغ 3130 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1713  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- ا�ضكيفت انفوتيك  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأق��ام عليك  ازاد   قد  اب��و الكام  طالب التنفيذ/ حممد رات��ون علي 
املنفذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )14463( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   1214 مبلغ  اىل  بال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1030  تنفيذ عمايل 

والفواكه   اخل�ضار  لتجارة  الخ�ضر  التفاح  �ضالة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اح�ضان احمد ر�ضيد احمد   
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )22450( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ض��وم  دره���م   1724 مبلغ  اىل  بال�ضافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1607  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ال��ه��ن��ا ل��ت��ج��ارة م��ي��اه ال�����ض��رب  جم��ه��ول حمل 
اأقام  التنفيذ/ حميد كل �ضاحبزاد خ��ان   قد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  به وقدره )11930.20( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   1136 مبلغ  اىل  بال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/768   جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- برولوجيك�ش ���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ كريتف كونيك�ضن �ش.م.م.ح ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وحددت   . عليه  املدعي  من  اق���رارات  اىل  ا�ضتنادا  ال�ضيكات  ب��اع��ادة  املطالبة 
بالقاعة ���ش   10.00 ال�ضاعة   2017/6/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة   لها 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch 2.E.22  
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1545  جتاري جزئي
املدعي/  ان  ����ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا  اتكو لان�ضاءات  املدعي عليه / 1-   اىل 
املطوع    : عبدالرحمن ح�ضن حممد  ���ش.ذ.م.م وميثله  البناء  م��واد  لتجارة  الرملي  احلجر 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  قد 
ال�ضداد  ال�ضتحقاق حتى  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفوائد  دره��م(  وق��دره )18.360 
التام والزامها الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  
مع �ضم ملف النزاع رقم 2016/2474 نزاع جتاري .  وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء   املوافق  
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  Ch 1.C.13 لذا  بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �ش   2017/6/13
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3208  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زد ام كي للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي / حممد قا�ضم حممد اليا�ش قد 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20200 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb167775248ae  وحددت لها 
جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3180  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلط الذهبي لتجارة املعادن �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ف�ضل رحمن في�ش الرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19.756 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB170188876AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3669  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت��وا���ض��ي غ��ورم��ي��ت ك��ات��رين��غ ������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
العابدين خ��ان  قد  امل��دع��ي /حممد ح�ضن الكبري خ��ان زي��ن  الق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم  )32956 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت    mb171865548ae:ال�ضكوى
2017/6/21 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
     يف  الدعوى رقم 2017/1703  عمايل  جزئي 

���ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه/1- جنمة ال�ضفا لعمال احوا�ش ال�ضباحة 
املحكمة  بان  املذكورة اعاه وعليه نعلنكم  الدعوى  اقام  اقبال قد  املدعي/بيلور حممد  ان  مبا 
التايل:حكمت املحكمة ومبثابة احل�ضوري وقبل  التمهيدي  حكمت بتاريخ:2017/5/22 احلكم 
الف�ضل يف املو�ضوع باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق الثبات ان املدعي عليها 
ذلك  نفي  عليها  وللمدعي  الف�ضل  وا�ضباب  ب��ت��اري��خ:2016/10/20  تع�ضفيا  العمل  من  ف�ضلته 
وبذات الطرق وحددت للتحقيق جل�ضة:2017/5/29 على ان ينتهي خال ا�ضبوعني من تاريخ 
امل�ضروفات  يف  الف�ضل  وابقت  املحددة  للجل�ضة  �ضهودهم  واح�ضار  اع��ان  اخل�ضوم  وعلى  بدئه 
و�ضرحت باعان املدعي عليها مبنطوق احلكم بالن�ضر ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء 

 .ch1.A.5:املوافق:2017/6/14 ال�ضاعة:8:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/212  عمايل  جزئي 
���ش.ذ.م.م جمهول حمل  الداخلي  للت�ضميم   9 املحكوم عليه/1-ديفيجني  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/25  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/اجيث بايثينيبارامبا بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )20067 درهم( وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل يلتحق 
بخدمة �ضاحب عمل اخر . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1739  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- ايفنت�ش انرتنا�ضيونال للتجارة م.م.ح جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممود عادل احمد املداح  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )55234(
مبلغ )4067( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1023 تنفيذ جتاري

���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �ضده/1- نيلم لازياء  اىل 
ان طالب التنفيذ/اركو تورنكى �ضولي�ضنز للمقاولت �ش.ذ.م.م قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )159608( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/1290 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة ح�ضيمة للتجارة �ش.ذ.م.م 2- كومار روي�ضاند 
خ��ي��ت��اين جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دبي 
اأقام  قد  اجل��رم��ن    ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  ���ش.م.ع  ال�ضامي 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )123370.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/459 تنفيذ �شرعي
ان  م��ور اجمال رامي��اين جمهول حمل القامة مبا  ���ض��ده/1- جاغدي�ش  املنفذ  اىل 
تنفيذ  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�ضن  وميثله:احمد  رامي��اين  التنفيذ/مامتا  طالب 
واملعدل  م�ضلمني  غ��ري  نف�ش  اح����وال  رق��������م:100/2016  ال���دع���وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م 
بال�ضتئناف رق��م:849.921/2016 ا�ضتئناف احوال �ضخ�ضية ومواريث واملميز بالطعن 
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )93197( درهم.    رق��م:44/2017 طعن احوال �ضخ�ضية 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2016/119  بيع عقار مرهون   

مو�ضوع الق�ضية:طلب اذن باحلجز على العقار املرهون متهيدا لبيعها باملزاد العلني لدى 
دائرة الرا�ضي والماك وذلك للوفاء بالدين املرت�ضد للبنك الطالب بذمة املطلوب �ضده 

والبالغ قدره )950.681.11( درهم مع حتميل املطلوب �ضدها بامل�ضاريف.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع

املطلوب اعانه:املنفذ �ضده:1- وينجي ليو جمهويل حمل القامة 
 مو�ضوع العان:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن �ضقة �ضكنية - املنطقة:اخلليج 
التجاري - رقم الر�ش:11 - ا�ضم املبنى:وي�ضت هايت�ش 4 - رقم العقار:308 - وفاءا للمبلغ 

املطالب به وقدره )95068111( درهم وذلك للعلم ما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/18  بيع عقار مرهون   

 21 بالطابق  رق���م:2105  ال�ضكنية  ال��وح��دة  امل��ره��ون  العقار  على  الق�ضية:احلجز  مو�ضوع 
البناية 2 بناية بارك اياند باكلي قطعة الر�ش رقم:103 مبر�ضى دبي والبالغ م�ضاحتها 

709 قدم مربع.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع

املطلوب اعانه:املنفذ �ضده:1- بهزاد علي مق�ضودي -  جمهول حمل القامة 
�ضقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع���ان:  مو�ضوع   
�ضكنية - املنطقة:مر�ضى دبي - رقم الر�ش:103 - ا�ضم املبنى:بارك اياند باكلي - رقم 
العقار:2105 - رقم الطابق:21 - امل�ضاحة:709 قدم مربع - وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره 

)483.532( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/183  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ا�ضد منري منري احمد جمهول حمل القامة
 مبا ان املدعي/�ضفيع اهلل حاجي كل نذير .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ض��ت�����ض��دار  ط��ل��ب   
درهم   )15000( مبلغ  ب�ضداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/5/18 

للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العان.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/215  ا�شتئناف عمايل    
بالجي  �ضينتامان  ده��اوىل  �ضينتامان  ماهيندرا   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
ده����اويل  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ض��ت��اأن��ف / اوي�����ض��ي�����ش وي���ر تك 
قد  النعيمي  هوي�ضل  علي  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:را���ض��د  ������ش.ذ.م.م  ان��د���ض��رتي��ز 
2016/8150 عمايل جزئي  رقم  بالدعوى  ال�ضادر  القرار/ احلكم  ا�ضتاأنف 
بتاريخ:2017/2/7 وحددت لها جل�ضه يوم الحد  املوافق 2017/7/9 ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/733  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- انوار ر�ضيد ر�ضيد احمد ر�ضيد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جلني فالريي جريالو مياقري�ش دي�ضوز  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  ل��دف��ع  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
)47500 درهم( مع الفائدة والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم  الحد 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  9.30 �ش  ال�ضاعة     2017/6/11 امل��واف��ق  
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/254  مدين كلي

اب��راه��ي��م  جمهول حمل  ال�ضيد  1- خمي�ش حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي/ اكمل حممد �ضيد احمد عامر  قد 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وقدره )1350000 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم  الثاثاء املوافق  2017/6/6   ال�ضاعة 
اأو من  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  10.00 �ش 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2243  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ما�ضرت  1-ايرتيك   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / را�ضد خان منور خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15983 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB169116225AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/345  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-نا�ضر حممد البلو�ضي للنقليات جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/17  يف الدعوى املذكورة اعاه 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  علي  حممد  �ضديق  ل�ضالح/اجمد 
وتذكرة  درهما(  واربعون  وت�ضعة  وت�ضعمائة  الفا  وثاثون  )اربعة  دره��م(   34949(
بخدمة  التحقت  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  ال��ع��ودة 
�ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه فيها 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/630  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-حممد ا�ضلم حق نواز لل�ضحن �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/9  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�ضالح/حممد يا�ضني عبداحلميد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)5547 درهم( وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ضاحب عمل 
اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضروفات ورف�ضت ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��ان �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  من 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3380  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م���راك���ب ال�����ض��م�����ش ل��اع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة ��������ش.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د ف��ي��ا���ش غ���ام ح�����ض��ني  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   12945( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���ض��وم وامل�ضاريف  وت��ذك��رة ع��وده مببلغ )2000 دره���م( 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171674864:ال�ضكوى
2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3360  عمايل جزئي
�����ش.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-ات��ك��و لان�ضاءات  اىل 
املدعي /حممد �ضاح عو�ش �ضلطان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   8.819( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB171120702AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3339  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اك��رام لاعمال الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد تنوير حممد نواز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   20740( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb166619728ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2838  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الندى والنور ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد معتمد حممد الكرت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )29254.5 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb171303639ae  وحددت لها 
جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2017/6/13 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3291  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  املثالية  1-اللم�ضة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد �ضجاد عبدالر�ضيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 600( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   10720( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb168276582ae  وحددت لها 
جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14 ال�ضاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/3748 - جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
 املحكوم عليهما املطلوب اعانهما / تران�ش دايللك للتجارة العامة - �ش ذ م م   و�ضيد احلق �ضيخ احمد ،   
العنوان : اإمارة دبي ، منطقة عيال نا�ضر ، مقابل فندق حياة ريجن�ضي ، بجانب حمات فواز 
اخلطيب ، بناء لون بنى ، م�ضاد علي قطعة الر�ش 477.116 منطقة عيال نا�ضر حمل رقم )5( 

رقم مكاين : 2927096597 
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16 ،   حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

- الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي له مبلغ )19.160 درهم( قيمة ال�ضيكات الجرة املرجتعة 
عن فرتة العقد التي تنتهي يف 2017/1/14 ، وما ا�ضتجد من اجرة من تاريخ نهاية العقد وحتى 
مبلغ  ح��دود  يف  الثاين  عليه  املدعي  معها  يت�ضامن  ان  على   2017/1/28 يف  مت  ال��ذي  الخ��اء 

)16.635 درهم( قيمة ما حرر من �ضيكات 
- الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )2500 درهم( غرامة ارتداد �ضيكات 

- الزام املدعي عليهما بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03667/2017 جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهما املطلوب اعانهما / كولور با�ش لاعان - �ش ذ م م ، و�ضاجيو �ضاندو �ضيتانام 
باديكال  ، العنوان : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�ضوق الكبري - �ضارع رقم 12 �ضكة 4-312 مقابل 
بقالة ج ام بالقرب من مكتب ات�ضالت بردبي - البناء امل�ضاد على الر�ش رقم 419-312  منطقة 

ال�ضوق الكبري - املكتب رقم 102  رقم مكاين : 2737094946 
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15 حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :

الزام املدعي عليها الوىل ب���� :  - اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 
- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/5 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 

بواقع 36.000 درهم �ضنويا 
ال��ث��اين معها  عليه  امل��دع��ي  وال���زام   ، دره��م  دره��م وغرامتهم 2500   اي��ج��ار 9.000  �ضيك  بقيمة 

بالت�ضامن يف حدود قيمة ال�ضيك فقط 
- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03347/2017 �شكني ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / حممد ظاهر بن حبيب اهلل 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة نايف - �ضارع امل�ضلي ، بناء هارد وير ، لون بني - م�ضاد على 
قطعة الر�ش ، رقم 253-118  ال�ضقة رقم 303 - رقم مكاين : 2962796142    

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة  2017/5/3    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

اول : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ 8.895 درهم ثمانية الف وثمامنائة وخم�ضة وت�ضعون 
درهم متثل القيمة اليجارية املتبقية للفرتة من تاريخ 2016/5/31 وحتى 2016/10/19 

ثانيا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ 2.321 متثل قيمة فاتورة الكهرباء واملياه
ثالثا : الزام املدعي عليه بامل�ضروفات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03672/2017 �شكني ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
 املحكوم عليهما املطلوب اعانهما/ حنيفه علي حاجي حممد الدرمكي  ،  و�ضيد حممد توفيق جمايل 
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة املرر �ضارع 12-117 مقابل �ضوبر ماركت مالباري خلف فندق �ضن 
 ماركو البناء امل�ضاد على الر�ش رقم 220-117 منطقة املرر - ال�ضقة رقم 107 ، رقم مكاين 2994496800

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : الزام املدعي عليها الوىل ب��� : 

- اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 
- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/28 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء  الفعلي 

بواقع 35.417 درهم �ضنويا 
- بباقي قيمة �ضيك ايجار 1400 درهم وغرامته 2500 درهم ، وبالزام املدعي عليه الثاين معها 

بالت�ضامن يف باقي قيمة ال�ضيك فقط
- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/3836 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / ماك�ضتون لتجارة اللكرتونيات - �ش ذ م م  

العنوان : اإمارة دبي ،  ديرة ، ديرة ، منطقة عيال نا�ضر ، مركز �ضرطة نايف ، خلف م�ضجد بوري ، 
 بناء موبايل ، بازا م�ضاد علي قطعة الر�ش رقم 572-116 ، املحل رقم )2( رقم مكاين 2936396323

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة  2017/5/22    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

الزام املدعي عليها ب����� : - 
- اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 

- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/1 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 
بواقع 230.000 درهم �ضنويا 

- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03357/2017 جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / ار ايه جلوبال للتجارة العامة - �ش ذ م م 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت 
 - البناء ، هور العنز بازا ، م�ضاد على الر�ش رقم 127-752 املكتب رقم 155 رقم مكاين 3196196147 

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/8     - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
اول: الزام املدعي عليها باخاء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعية خالية من �ضواغلها 

ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره )7.266 درهم( 
للفرتة من 2017/2/20 حتى 2017/4/11 مع ما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 

بواقع اجرة �ضنوية 52.000 درهم �ضنويا 
املياه والكهرباء للفواتري  ب��راءة ذمة من هيئة  ت�ضلم للمدعية  بان  املدعي عليها  ال��زام    : ثالثا 

امل�ضتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخاء 
رابعا - الزام املدعي عليها بر�ضوم وم�ضروفات الدعوى. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03666/2017 �شكني ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / جوزيف جمو�ش مرين   ، العنوان  : اإمارة دبي - ديرة منطقة 
، هور العنز ، �ضارع �ضاح الدين ، بجانب معر�ش احلاي لل�ضيارات ، �ضقة رقم 114 ، امل�ضاد على 

قطعة الر�ش رقم 735.127  البناء هور العنز لل�ضكن العائلي ، رقم مكاين : 3248796216 
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15   

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
الزام املدعي عليه ب���� : - اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 

- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/24 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 
بواقع 70.000 درهم �ضنويا 

- بقيمة �ضيك ايجار 11.660 درهم وغرامته 2500 درهم 
- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03761/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت 

- البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهم املطلوب اعانهم / جوان بيلد تيك للخدمات الفنية- �ش ذ م م ، وبيولد تك للخدمات 

الفنية - �ش ذ م م ، ودومينيك لوبيز الفريد لوبيز 
العنوان : اإمارة دبي - بردبي ، �ضارع الرفاعة ، ال�ضوق الكبري خلف مركز �ضرطة الرفاعة - بناء اي 
رقم   -  F47 املكتب   - الكبري  ال�ضوق  895-312 منطقة  رقم  علىالر�ش  م�ضاد   - بني  لون  �ضنرت  تي 

مكاين  2779295069     
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16 - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

- الزام املدعي عليها الوىل باخاء املاجور وت�ضليمه للمدعية خاليا من ال�ضواغل 
حتى  الج���رة  قيمة  دره���م(   38.555.00( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  الوىل  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -
2017/4/25 وما ي�ضتجد حتى الخاء التام ، على ان يت�ضامن معها املدعي الثانية يف �ضداد هذا املبلغ 

يف حدود مبلغ )30.040.00 درهم( قيمة ال�ضيكات املرجتعة 
- الزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ )12.500.00 درهم( غرامة ارتداد ال�ضيك

- الزام املدعي عليها الوىل بان تقدم للمدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
- الزام املدعي عليهم مب�ضروفات الدعوى ، ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.  

وحيث ان القانون قد الزم باعان احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/3199 �شكني ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
 املحكوم عليهما املطلوب اعانهما / نانتونغ اك�ضنجاجنان يان للمقاولت - �ش ذ م م وهايدوجن لو

العنوان / اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناء ملك وفيقة عبدالرحمن البابطني - مكتب رقم 
310.12 نانتونغ اك�ضنجاجنان يان للمقاولت - �ش ذ م م     

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة : 2017/5/10    - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
اول : بالزام املدعي عليهما )امل�ضتاأجر وحمرر ال�ضيكات( مبلغ 144.000.00 مائة واربعة واربعون 

الف درهم متثل قيمة ال�ضيك املرجتتع للفرتة من تاريخ 2016/10/1 وحتى 2016/12/31 
ثانيا : الزام املدعي عليها الوىل )امل�ضتاأجرة( مببلغ 172.011 ميثل القيمة اليجارية من تاريخ 

2017/1/1 وحتى تاريخ الخاء 2017/4/19 
ح�ضب  على  �ضيك  ارجت��اع  نتيجة   2.500 مببلغ  )امل�ضتاأجر(  الوىل  عليها  املدعي  ال��زام   : ثالثا 

التفاق يف  العقد 
رابعا : الزام املدعي عليها الوىل )امل�ضتاأجر( بامل�ضروفات.  

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03665/2017 جتاري ل�شنة   2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهما املطلوب اعانهما /  بيزكون للتنظيف واخلدمات الفنية - �ش ذ م م  ، و ا�ش ام 
�ضاجو عبد اللطيف ، العنوان : اإمارة دبي - بردبي  - �ضارع الرفاعة - منطقة ال�ضوق الكبري - 
خلف مركز �ضرطة الرفاعة - بناء اي تي �ضنرت - مكتب رقم - ام 86 - امل�ضاد على قطعة الر�ش 

رقم 895-312  رقم مكاين - 2779295069    
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15 - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : الزام املدعي 

عليها الوىل ب��� : - اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 
- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/20 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 

بواقع 39648 درهم �ضنويا  
- بقيمة �ضيكات ايجار 32.148  درهم وغرامتهما 10000 درهم ، وبالزام املدعي عليه الثاين معها 

بالت�ضامن يف حدود قيمة ال�ضيكات فقط 
- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03705/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهما  املطلوب اعانهما / ال�ضروج للخدمات الفنية - �ش ذ م م ، وراغوبري رام �ضاندرا 
جوجار  ، العنوان : اإمارة دبي ، ديرة - منطقة نايف - �ضارع امل�ضلي بناء هارد وير - لون بني - 

م�ضاد على قطعة الر�ش رقم  253-118 ،مكتب رقم - 113- رقم مكاين : 2962796142    
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/17     

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
الزام املدعي عليها الوىل ب���� : - بقيمة ايجارية مبلغ )1.517 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 

انتهاء العقد يف 2016/10/1 وحتى 2016/10/19 
- قيمة ال�ضيك املرجتع )7.280 درهم( وغرامته مبلغ 2500 درهم ، وبالزام املدعي عليه الثاين 

معها بالت�ضامن يف حدود قيمة ال�ضيك املرجتع فقط
- ب�ضداد مبلغ 460.91 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 

- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03833/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / اياز ح�ضينعلي ع�ضكري 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة دبي منطقة نايف - �ضارع 12.60 بي - مقابل مالباري �ضوبرماركت - 
بناء لون بني - تولز بلدنغ - م�ضاد على قطعة الر�ش رقم 642-118 - منطقة نايف املكتب رقم 

214 - رقم مكاين : 2986296236   
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/17 

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  الزام املدعي عليه ب��� : - 
- اخاء العني وت�ضليمها من 2017/1/13 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 

بواقع 33.000 درهم �ضنويا 
- بقيمة �ضيكات ايجار 24.750 درهم وغرامتها 7500 درهم 

- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03834/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهما املطلوب اعانهما /   ناري�ش �ضوندر دا�ش ادناين ، واملدينة الوردية لالكرتونيات 
- �ش ذ م م  ، العنوان : اإم��ارة دبي - بردبي ، �ضارع الرفاعة ، ال�ضوق الكبري خلف مركز �ضرطة 
الرفاعة ، بناء اي تي �ضنرت لون بني ، م�ضاد على الر�ش رقم 895.312 منطقة ال�ضوق الكبري ، 

املحل رقم 8 ، رقم مكاين 2779295069  
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/17    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
 الزام املدعي عليه ب����� : - 

باقي قيمة �ضيك مبلغ وقدره 5.863 درهم وغرامته 2500 درهم ، وبالزام املدعي عليها الثانية 
معه بالت�ضامن يف باقي قيمة ال�ضيك فقط

ب�ضداد 387 درهم قيمة فاتورة كهرباء ومياه دبي 
بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03004/2017  �شكني ل�شنة 2017   ايجارات   

العقارية  �ضبيب  )بن  العقارية  �ضبيب  بن  الواحد  عبد   / الع��ان  طالب  له  املحكوم 
اإم��ارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز -  �ضابقا(  العنوان / 
خلف يونايتد هايرب ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد 

الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / حممد يو�ضف كانيكوت 

العنوان : اإمارة دبي ، منطقة نايف ، �ضارع امل�ضلي ، بناء  هاردوير - لون بني - �ضقة 
رقم 107 ، امل�ضاد على قطعة الر�ش رقم 253-118 رقم مكاين 2962796142    

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/3    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

اليجارية  القيمة  ال��ذي ميثل  دره��م   9.945.00 مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام 
للفرتة من تاريخ 2016/6/14 وحتى تاريخ 2016/10/13 مع الزامه بامل�ضروفات. 

ليمكنه من  عليه  للمحكوم  ال��غ��ي��اب��ي  احل��ك��م  ب��اع��ان  ال���زم  ق��د  ال��ق��ان��ون  ان  وح��ي��ث 
ال��ط��ع��ن عليه  ع���دم  ح��ال��ة  ن��ه��ائ��ي  لي�ضبح  ب��احل��ك��م مت��ه��ي��دا  نعلنكم  ل��ذل��ك   ال��ط��ع��ن 

يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03676/2017 جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / �ضانو  تاميانيدات كونه  علوي ، العنوان : اإمارة دبي ، ديرة - ديرة 
- ، منطقة عيال نا�ضر ، مركز �ضرطة نايف ، خلف م�ضجد بوري ، بناء موبايل بازا م�ضاد علي 

قطعة الر�ش رقم 572.116  املكتب رقم M07 رقم مكاين 2936396323  
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15     

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري :  - الزام املدعي عليه ب���� : 
- اخاء العني وت�ضليما للمدعية خالية من ال�ضواغل 

- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/20 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 
بواقع 42.000 درهم �ضنويا 

- بقيمة �ضيكني مرجتعني 21.000 درهم وغرامتهما 5000 درهم 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03837/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / عبيد حممد عبيد علي 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - بناء لون بني - م�ضاد علي قطعة الر�ش رقم 738-118-54 منطقة 
نايف - املحل رقم 10 رقم مكاين 2964796067    

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

- الزام املدعي عليه باخاء املاجور وت�ضليمه للمدعية خاليا من ال�ضواغل 
من  للفرتة   اي��ج��اري��ة  كقيمة  دره��م   5.129.00 مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -

2017/3/31 وحتى 2017/4/26 ، وما ي�ضتجد من القيمة اليجارية حتى الخاء الفعلي 
- الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

- رف�ش ما عدا ذلك من طلبات 
- الزام املدعي عليها مب�ضروفات الدعوى ، ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03783/2017 �شكني ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / ماربيت ماجاندا ماكا�ضو  ،  العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة 
املرر �ضارع 12-117 مقابل �ضوبر مالباري - خلف فندق �ضن ماركو - البناء امل�ضاد على الر�ش 

رقم 220-117 - منطقة املرر - ال�ضقة رقم 504 - رقم مكاين 2994496800    
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16  - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

الزام املدعي عليها باخاء املاأجور وت�ضليمه للمدعية خاليا من ال�ضواغل 
من  اليجارية  الفرتة  عن  دره��م(   4.833.00( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال��زام   -

2016/3/15 ، وحتى 2017/4/25 ، وما ي�ضتجد من القيمة اليجارية حتى الخاء الفعلي 
- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 17.500.00 درهم ، قيمة ال�ضيكات املرجتعة 

- الزام املدعي  عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )10.000 درهم( غرامة ارتداد ال�ضيكات 
- الزام املدعي عليها بان يقدم براءة ذمة هيئة كهرباء ومياه دبي 

- الزام املدعي املدعي عليها مب�ضروفات الدعوى ، ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.  
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03802/2017 جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهما املطلوب اعانهما / ح�ضن علي ل غر عبداهلل ، وحممد �ضهباز لعمال النجارات 
- �ش ذ م م ، العنوان : اإمارة دبي - ديرة منطقة نايف - �ضارع امل�ضلي - بناء هاردوير - لون بني - 

م�ضاد على الر�ش رقم 253-118 - منطقة نايف - املحل رقم 6 - رقم مكاين : 2962796142   
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : الزام املدعي عليهما ب����� : 
- اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل  

- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/14 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي 
بواقع 51.700 درهم 

- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03810/2017 �شكني 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / �ضيكهر �ضاباجني لوك برا�ضاد 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت 
 - البناء - هور العنز بازا - م�ضاد على الر�ش رقم 127-752 ال�ضقة رقم 109 رقم مكاين : 3196196147 

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16  - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
- الزام املدعي عليه باخاء املاأجور وت�ضليمه للمدعية خالية من ال�ضواغل 

ال��ف��رتة الي��ج��اري��ة من  ي���وؤدي للمدعية مبلغ )7.211.00 دره���م( ع��ن  ان  امل��دع��ي عليه  ال���زام   -
2016/3/9 ، وحتى 2017/4/25 ، وما ي�ضتجد من القيمة اليجارية حتى الخاء الفعلي 

- الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ 37.200.00 درهم ، قيمة ال�ضيكات املرجتعة 
- الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ )10.000 درهم( غرامة ارتداد كل ال�ضيكات 

- الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة هيئة كهرباء ومياه دبي 
- الزام املدعي عليه مب�ضروفات الدعوى ، ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.  

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03787/2017 جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليهم املطلوب اعانهم / حممد عام للخدمات الفنية - �ش ذ م م  ، وحممد عام بيدار 
مياه ، وخالد عبداهلل مبارك احمد مبارك ، العنوان : اإم��ارة دبي - ديرة منطقة نايف - �ضارع 
امل�ضلي - بناء هاردوير - لون بني - م�ضاد علي الر�ش رقم 253-118 - منطقة نايف - املكتب 

رقم 220 - رقم مكاين 2962796142 
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16  - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

الزام املدعي  عليها الوىل بان توؤدي له مبلغ )30.137.00 درهم( قيمة �ضيكات الجرة املرتجعة 
عن فرتة العقد التي تنتهي يف 2017/1/19 ، وما ا�ضتجد من اجرة من تاريخ نهاية العقد وحتى 
مبلغ  ح��دود  يف  الثاين  عليه  املدعي  معها  يت�ضامن  ان  على   2017/3/30 يف  مت  ال��ذي  الخ��اء 
)24.000 درهم( قيمة ما حرر من �ضيكات - الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)7500 درهم( غرامة ارتداد �ضيكات - الزام املدعي عليهما بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت 

ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04310/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : حممد يو�ضف عبداهلل �ضكري 
 مبا اأن املدعي : نا�ضر لوتاه للعقارات   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/04310/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/5/1 وما ي�ضتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 29846 درهم �ضنويا 
وحتى   2015/7/1 م��ن  للفرتة  للماأجور  الأج���رة  ���ض��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ى  ان   - ع��ق��ار  اخ���اء 
2017/4/30 فرت�ضد بذمته مبلغ 54736 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخاء 

يف 2017/2/20 بالن�ضر   
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/7/1 وحتى 

2017/4/30 وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخاء يف 2017/2/20 بالن�ضر   
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 200 درهم للمدعي عن قيمة ر�ضوم خدمة ت�ضديق 

عقد اليجار لدى موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
الفواتري  وكافة  واملياه  الكهرباء  ا�ضتهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 
 املرت�ضدة  ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات وت�ضليمه  بحالة جيدة ليمكن اعادة الإنتفاع به

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�ضائية اعانكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�ضاعة  
1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة ايام من تاريخ  ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04304/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : جولدن �ضيتى للتجارة - �ش ذ م م 
 مبا اأن املدعي : نا�ضر لوتاه للعقارات   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/04304/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/5/1 وما ي�ضتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 33957 درهم �ضنويا 
اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/4/30 
 فرت�ضد بذمته مبلغ 19803 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخاء يف 2017/1/16 بالن�ضر   
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/1 وحتى 

2017/4/30 وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخاء يف 2017/1/16 بالن�ضر   
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 200 درهم للمدعي عن قيمة ر�ضوم خدمة ت�ضديق 

عقد اليجار لدى موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
الفواتري  وكافة  واملياه  الكهرباء  ا�ضتهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 
 املرت�ضدة  ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات وت�ضليمه  بحالة جيدة ليمكن اعادة الإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
 2017/6/11 املوافق  الح��د  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  التا�ضعة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  الظهر   بعد   1.00 ال�ضاعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة 
اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04407/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ماني�ش لل جورناين 
 مبا اأن املدعي : اخلدمات العقارية   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/04407/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
الخاء  تاريخ  وحتى   2017/4/20 تاريخ  ايجارية من  قيمة  ي�ضتجد من  ما   - مالية  مطالبة 

الفعلي
اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/20 وحتى 
او  بال�ضداد  اخطاره  رغم  �ضداده  عن  وميتنع  دره��م   21000 مبلغ  بذمته  فرت�ضد   2017/4/19

الإخاء يف 2017/3/9    
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/20 

وحتى 2017/4/19 و رغم اخطاره يف 2017/3/9  ميتنع عن ال�ضداد.
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ضتهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 

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

 2017/6/7 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ضاعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة 
ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ضتندات . 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04306/2017 / �شكني 

اىل املدعى عليه : حممد بال الدين حممد �ضفيع العامل 
 مبا اأن املدعي : نا�ضر لوتاه للعقارات   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/04306/2017 /�ضكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/5/8 وما ي�ضتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 39848 درهم �ضنويا 
اخاء عقاري - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/4/8 وحتى 2017/5/7 
 فرت�ضد بذمته مبلغ 43169 دره وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخاء يف 2017/1/8 بالل�ضق 
ايجارية للفرتة من 2016/4/8 وحتى  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�ضد بذمة   - مطالبة مالية 

2017/5/7 وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخاء يف 2017/1/8 بالل�ضق 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 200 درهم للمدعي عن قيمة ر�ضوم خدمة ت�ضديق 

عقد اليجار لدى موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
الفواتري  وكافة  واملياه  الكهرباء  ا�ضتهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 
 املرت�ضدة  ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات وت�ضليمه  بحالة جيدة ليمكن اعادة الإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
 2017/6/11 املوافق  الح��د  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ضاعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة التا�ضعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة 
ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ضتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03668/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / منر املدينة لاعمال الفنية - موؤ�ض�ضة فردية - مالكها - احمد 
بن �ضليمان بن احمد اجلهني - العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور 
العنوز - خلف يونايتد هايرب ماركت - البناء ، هور العنز بازا ، م�ضاد على الر�ش رقم 127.752 

املكتب رقم 165 رقم مكاين : 3196196147    
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : الزام املدعي عليها ب������ : - 
- اخاء العني لعدم ال�ضداد 

- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/15 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي  
بواقع 55000 درهم �ضنويا 

- بقيمة �ضيك ايجار 13.750 درهم وغرامته  2500 درهم 
- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03825/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / حممد اكرم حاجي لتجارة ال�ضماك - �ش ذ م م 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة منطقة املرر - �ضارع امل�ضلي بالقرب من فندق النور - بناء لون بني 
رقم 522-117 منطقة املرر - املكتب رقم 308 - رقم مكاين : 2965396722    

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

- الزام املدعي عليها باخاء املاجور وت�ضليمه للمدعية خاليا من ال�ضواغل 
من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  دره��م   4.085.00 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -

2017/3/14 وحتى 2017/4/25 وما ي�ضتجد من القيمة اليجارية حتى الخاء الفعلي 
- الزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

- الزام املدعي عليها بر�ضوم وم�ضروفات الدعوى ، ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.  
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03673/2017 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت 

- البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
 املحكوم عليهما املطلوب اعانهما / الطريق امللكي للمفرو�ضات - ذ م م  ، وفاروق عبداهلل حمدويل

العنوان : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�ضوق الكبري - �ضارع رقم 12 �ضكة 4- 312 مقابل ج ام بالقرب 
من مكتب ات�ضالت بردبي - البناء امل�ضاد على الر�ش رقم 419-312 منطقة ال�ضوق الكبري - املحل 

رقم 17 - رقم مكاين : 2737094946     
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : الزام املدعي عليها الوىل ب��� : - 
- اخاء العني وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 

- بقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/14 وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى الخاء الفعلي بواقع 
42.000 درهم �ضنويا 

ال��ث��اين معها  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام   ، دره��م   5000 دره��م وغرامتهما   21.000 اي��ج��ار  �ضيكي  بقيمة   -
بالت�ضامن يف حدود قيمة ال�ضيكني 

- ت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعان احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم ن�شر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/03708 جتاري ل�شنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العان / عبد الواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 

ماركت - البناء  )هور العنز بازا( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبد الواحد بن �ضبيب العقارية 
املحكوم عليه املطلوب اعانها / الغوطة ل�ضحن وتخلي�ش الب�ضائع - �ش ذ م م 

وباول ماتيا�ش بينجامني ماتيا�ش ، العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع الرفاعه ، ال�ضوق الكبري 
رق��م 895.312  بني - م�ضاد علي الر���ش  ل��ون  اي تي �ضنرت  بناء   - الرفاعة  خلف مركز �ضرطة 

منطقة ال�ضوق الكبري - املكتب  رقم M 38 رقم مكاين 2779295069    
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/15    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : الزام املدعي عليها الوىل ب����� : 
 - بقيمة ايجارية مبلغ )5.178 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/19 وحتى 2017/4/5 
- قيمة ال�ضيكات الثاثة املرجتعة )31.500 درهم( وغرامتهن مبلغ 7500 درهم ، وبالزام املدعي 

عليه الثاين بالت�ضامن معها يف حدود قيمة ال�ضيكات املرجتعة فقط 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04207/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : حمم�ضة �ضهول ال�ضام 
 مبا اأن املدعي : �ضديقي واولده لا�ضتثمار - �ش ذ م م   

الزامكم  املركز بطلب  امام  ايجارات  الدعوى 02/04207/2017 /جت��اري  اأق��ام �ضدكم  قد 
بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد ما ي�ضتجد من ايجار من تاريخ انتهاء العقد يف 
تاريخ 2016/12/23 وحتى الخاء الفعلي للعقار 

اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �ضداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/3/24 
وحتى 2016/12/23  فرت�ضد بذمته مبلغ 131250 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره 

بال�ضداد او الإخاء يف 2017/2/9    
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/3/24 

وحتى 2016/12/23 و رغم اخطاره يف 2017/2/9  ميتنع عن ال�ضداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ضائية اعانكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/6/5 
الإبتدائية  بالدائرة  الق�ضائية )اللجنة اخلام�ضة(  اللجنة  امام  الظهر  ال�ضاعة 1.00 بعد 
بتق�ضري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت   . الن�ضر  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�ضافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04488/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �ضدفة املحيط للماحة - �ش ذ م م 
مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �ش ذ م م 

املركز  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/04488/2017 /جت��اري  اأق��ام �ضدكم  قد 
بطلب الزامكم بالتايل

ال��زام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ  19167 درهم وذلك عن  مطالبة مالية - 
رق��م 2  للبند  م��دت��ه وذل���ك طبقا  انتهاء  الي��ج��ار قبل  ال��غ��اء عقد  غ��رام��ة 

ماحظات عقد اليجار 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

الحد  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
الق�ضائية  اللجنة  ام���ام  ال��ظ��ه��ر   1.00ب��ع��د  ال�ضاعة   2017/6/11 امل��واف��ق 
)اللجنة ال�ضابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات 
اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة اىل ثاثة ايام  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
من تاريخ الن�ضر. فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
   اإعادة اعالن ح�شور امل�شتانف �شده  بالن�شر 

يف ال�شتئناف  03/00439/2017/ �شكني  
اىل امل�ضتانف �ضده : �ضاكر خان عبداهلل خان 

 مبا اأن امل�ضتانف  : موؤ�ض�ضة باملر هاو�ش للعقارات  وحممد را�ضد عبداهلل �ضامل املطوع ال�ضويدي 
قد اأقام �ضدكم ال�ضئناف  03/00439/2017/ �ضكني  امام املركز بطلب بالتايل : 

امل�ضتاأنف  احلكم  ال��غ��اء  �ضكا  ال�ضتئناف  قبول   - جم��ددا  والق�ضاء  امل�ضتانف  احلكم  ال��غ��اء 
والق�ضاء جمددا : بطانه اعان امل�ضتاأنفني باحلكم ، بطان احلكم امل�ضتاأنف لعدم انعقاد 
احلكم  الغاء   : احتياطيا   ، بالن�ضر  الدعوى  ب�ضحيفة  امل�ضتاأنفة  اع��ان  لبطان  اخل�ضومة 
امل�ضتاأنف والق�ضاء جمددا برد وبطان عقد اليجار �ضند الدعوى لتزويره ورف�ش الدعوى 

مبواجهة امل�ضتاأنفني
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى.  

املوافق  الثاثاء  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  اإع���ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق���ررت 
الثانية(  ال�ضتئنافية  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  امام  الظهر  بعد   1.30 ال�ضاعة   2017/6/6
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش  ال�ضتئنافية  بالدائرة 
اأو من  باحل�ضور  فاأنت مكلف  الن�ضر.  تاريخ  اي��ام من  اىل ثاثة  امل�ضافة  م��دة  بتق�ضري  اأم��ر 
الكرتونيا  الوثيقة  ا�ضدار هذه  يتم  وم�ضتندات.  دفاع  لديكم من  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك 

ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   

  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/02855/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/01414/2017  جتاري 

اىل املنفذ �ضده : ورثة حممد كونهي حاجي )هابي لند �ضوبرماركت ومتجر اق�ضام ذ م م( وعنوانه : دبي 
، ديرة ، �ضارع عمر بن اخلطاب بناية درا المان  2 بالقرب من دوار ال�ضمكة وفندق كاريدج كل املحات 

رقم 3/4/5/6/7/8/9 رقم الر�ش 253-123 رقم مكاين 3048896121 
للمحاماة  احلكمة  دار  مكتب  املختار  العنوان   : وعنوانه  للعقارات  اخل��اج��ة   / التنفيذ  طالب  ان  مب��ا 
، الطابق الثاين 212  ، بناية عبداهلل الغرير  وال�ضت�ضارات القانونية دبي ديرة �ضارع عمر بن اخلطاب 
ا�ضفل البناية معر�ش �ضنو وايت للماب�ش - جوار دوار ال�ضمكة ت : 042500283 موبايل 0504940350 

)رقم مكاين 3040896187( 
، فقد تقدم طالب  ايجارات  الدعوى رقم 02/01414/2017 جتاري  ال�ضادر يف  قد حت�ضل على احلكم 

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

1- اخاء عقار - اخاء لعدم �ضدا الجرة
2- مطالبة مالية - الزام بقيمة ايجارية 900.000.00  درهم 

3- مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى
وفقا للحكم والائحة التنفيذية املرفقة بهذا الإخطار. 

لذلك ، فانكم مكلفون بتنفيذ منطوق احلكم من تاريخ ت�ضلمكم هذا الخطار ، ويف حال امتناعكم عن 
التنفيذ خال 15 يوم من تاريخ ا�ضتامكم لهذا العان �ضوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضبة 

بحقكم وفقا لطلبات طالب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04309/2017 / �شكني 

اىل املدعى عليه : مو�ضوي بور  للتجارة العامة - �ش ذ م م 
 مبا اأن املدعي : نا�ضر لوتاه للعقارات   

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/04309/2017 /�ضكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/4/26 وما ي�ضتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع 34000 درهم �ضنويا 
اخاء عقاري - ان املدعي عليه ميتنع عن �ضداد الجرة للماجور للفرتة من 2014/5/26 وحتى 2017/4/25 
 فرت�ضد بذمته مبلغ 102000 دره وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخاء يف 2017/2/19 بالن�ضر  
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2014/5/26 وحتى 

2017/4/25 وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الخاء يف 2017/2/19 بالن�ضر  
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 200 درهم للمدعي عن قيمة ر�ضوم خدمة ت�ضديق 

عقد اليجار لدى موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
الفواتري  وكافة  واملياه  الكهرباء  ا�ضتهاك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ضتاجر  ان   - م�ضتندات  بت�ضليم  ال��زام 
 املرت�ضدة  ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات وت�ضليمه  بحالة جيدة ليمكن اعادة الإنتفاع به

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 
 2017/6/5 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  اخلام�ضة(  )اللجنة  الق�ضائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.00 ال�ضاعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�ضري مدة امل�ضافة 
اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ضتندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيلكي ويف لل�ضيانة العامة

 رخ�ضة رقم:CN 1934543  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ضاحة 60*40 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/�ضيلكي ويف لل�ضيانة العامة
SILKY WAVE GENERAL MAINTENANCE

اىل/ رمال ال�ضحراء لتوزيع املياه
REMAL ALSAHRAA WATER DISTRIBUTION

بلدية   - البلدية  ال�ضوؤون  دائرة  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
املنطقة الغربية ار�ش رقم 5 مكتب رقم 11 اىل املالك حكومة ابوظبي واخرون

Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جمع وتوزيع املياه )3600001(

تعديل ن�ضاط/حذف �ضيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  1  يونيو 2017 العدد 12035

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1662  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضارم بيوتي �ضالون - �ش ذ م م   جمهول حمل 
قد  هيليج    ماكا  باجنيلينان  لورنا  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )19001( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   1532 مبلغ  اىل  بال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأ�سباب الت�ساقط
ت�ضاقط  وراء  تكون  قد  التي  الأ�ضباب  من  العديد  هناك 
���ض��ع��رك، ول��ك��ن عليك ب��امل��اح��ظ��ة ال��دق��ي��ق��ة، ف����اأول �ضيء 
املعتاد على فر�ضاة  اأكر من  اأن هناك �ضعرا  �ضتاحظينه 
�ضعرك اأو اأنه اأ�ضبح يغلق م�ضرف الد�ش، كما قد تاحظني 

اأن �ضعرك بداأ يرتقق ب�ضكل وا�ضح.
�ضيجعلك  الأم��ر  فهذا  يتزايد  ل�ضعرك  فقدانك  كان  ف��اذا 
ت��ت�����ض��اءل��ني ه��ل ���ض��اأ���ض��ب��ح ���ض��ل��ع��اء؟ م��ا ال���ذي ي�ضبب هذا 
اأن  ميكن  لل�ضعر  الن�ضاء  فقدان  اإن  نقول  ونحن  ال�ضلع؟ 

يحدث لأ�ضباب كثرية، منها:
ترقق  ي�ضبب  اأن  الأنثوي، وهذا ميكن  ال�ضلع  اأول: منط 
ال��ت��اج، ومن  اأو يف  ال���راأ����ش  ج��ان��ب��ي  اأو  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ال�ضعر 
امل��م��ك��ن ان ي��ت��ف��اق��م ه���ذا الأم����ر م��ع م���رور ال���وق���ت، ولكن 
عاج املينوك�ضيديل املو�ضعي ميكن ان ي�ضاعد يف املنع من 

ت�ضاقط ال�ضعر والتحفيز على منو �ضعر جديد.
ثانيا: رد الفعل التوتري وي�ضمى ت�ضاقط ال�ضعر الكربي، 
فاذا كنت تعانني من �ضدمة كبرية كوقوع حادث اأو قمت 
بعملية جراحية فاإنه من ال�ضائع ان يتم فقدان الكثري من 

ال�ضعر بعد �ضهرين اأو ثاثة اأ�ضهر من وقوع احلدث.
وميكن لت�ضاقط ال�ضعر الكربي ان ينتج اأي�ضا ب�ضبب تغيري 

مفاجئ يف م�ضتويات الهرمون، وهذا التغيري ميكن اأن 
يحدث مثا ب�ضبب الولدة، وعندما يكون التوتر هو 

على  اأخ���رى  م��رة  ينمو  �ضوف  ال�ضعر  ف��اإن  ال�ضبب 
مدى عدة اأ�ضهر بعد زوال اأ�ضباب التوتر.

ميكن  حيث  امل��ر���ش  اأو  التغذية  نق�ش  ث��ال��ث��ا: 
ل��ل��ن��ق�����ش اخل���ط���ري يف ال����ربوت����ني واحل���دي���د 

يوؤدي  ان  الأخ���رى  الغذائية  وامل���واد  وال��زن��ك 
اىل ت�ضاقط ال�ضعر.

رابعا: قد يكون من اأ�ضباب ت�ضاقط ال�ضعر 
ال�ضطرابات  اأعرا�ش  اأح��د  الن�ضاء  لدى 

مثل الذئبة اأو ال�ضكر.
لبع�ش  اجل��ان��ب��ي��ة  الآث�������ار  خ��ام�����ض��ا: 

الأدوية 
ت�ضبب  اأن  الأدوي�����ة  لبع�ش  مي��ك��ن 

فقدان ال�ضعر.
����ض���اد����ض���ا: ال��ث��ع��ل��ب��ة وه����ي اأح���د 

اأمرا�ش املناعة الذاتية التي 
ي�ضقط  ال�����ض��ع��ر  جت��ع��ل 

�ضغرية  ب���ق���ع  يف 
 ، ة ير م�ضتد

يف  و

وميكن  ال��ك��ل��ي،  ال�ضلع  ت�ضبب  اأن  ميكن  احل���الت  بع�ش 
ا�ضتخدام  اأو  ال��راأ���ش  ف��روة  على  كورتيكو�ضتريويد  و�ضع 

احلقن للعاج.
�ضابعا: الإ�ضابة بفطريات فروة الراأ�ش حيث ميكن لبع�ش 
يجعل  مم��ا  ال��راأ���ش،  ف���روة  ت�ضيب  اأن  الفطريات  اأ���ض��ك��ال 
الدواء  تناول  بوا�ضطة  هذا  عاج  وميكن  يتقطع،  ال�ضعر 

عن طريق الفم.
ثامنا: العاج الكثري لل�ضعر ومثله جتديل ال�ضعر باإحكام، 
وذلك با�ضتخدام ال�ضباك احلديدية اأو البكرات ال�ضاخنة، 
اأن يجعله  اأو  اأك��ر  اأن يجعله ه�ضا  ال�ضعر  لتلوين  وميكن 

اأكر عر�ضه للت�ضاقط.
ال�ضطراب  نوعا من  يعترب  وهذا  �ضعرك،  �ضحب  تا�ضعا: 
املر�ش ميكن  ال�ضعر، فامل�ضابة بهذا  العقلي وي�ضمى نتف 
اأن ت�ضبب لنف�ضها ظهور بقع �ضلعاء يف فروة الراأ�ش غري 

متجان�ضة اأو يف اأماكن اأخرى يف اجل�ضم.
منع ت�ضاقط ال�ضعر 

منع  بع�ش اأ�ضكال فقدان ال�ضعر مي��ك��ن��ك 
من خال اتباع 
اأ�������ض������ل������وب 
ح���ي���اة 

�ضحي وتناول وجبات غذائية متوازنة، فهذا �ضي�ضاعد يف 
احلد من التوتر، واإذا كان الدواء هو امل�ضكلة فاطلبي من 

طبيبك تغيري الدواء بحيث ل ي�ضهم يف فقدان ال�ضعر.
ال�ضبب  ك���ان  اإذا  ال�����ض��ع��ر  ت�����ض��اق��ط  اأي�����ض��ا جت��ن��ب  مي��ك��ن��ك 
الأم�ضاط،  ت��ب��ادل  ع��دم  م��ن خ��ال  الفطريات  ه��و وج���ود 
تريدين  كنت  واذا  الآخ��ري��ن،  م��ع  القبعات  اأو  والفر�ضاة، 
تغطية فروة راأ�ضك وتنتظرين يف الوقت ذاته منو ال�ضعر 
املفقود فعليك بالتحدث اىل م�ضفف �ضعرك حول تقنيات 
متويه املناطق املتفرقة واحل�ضول على اأف�ضل نتيجة من 

دون تعري�ش عملية ا�ضتعادة ال�ضعر لأي خطر.

روؤية الطبيب
من ال�ضروري جدا ا�ضت�ضارة الطبيب اذا لحظت ت�ضاقطا 
ا�ضتبه  اإذا  للفح�ش  ياأخذ عينة  لل�ضعر، فالطبيب  فجائيا 
ل��ل��دم، فقد  وق��د يطلب فحو�ضا  ع��دوى فطرية،  ب��وج��ود 
كنت  اذا  ولكن  التغذية،  نق�ش  يف  الت�ضاقط  �ضبب  يكون 
تعانني من م�ضكلة �ضحب ال�ضعر فنن�ضح بزيارة الطبيب 

النف�ضي املتخ�ض�ش يف هذه الأمور ملعاجلة هذه امل�ضكلة.
الأوىل  اخل��ط��وة  ه��و  ال�ضعر  ف��ق��دان  ي�ضبب  م��ا  معرفة  اإن 
والأ�ضا�ضية نحو اإ�ضاح امل�ضكلة، وروؤية �ضعرك يبدو �ضحيا 

وبحالة جيدة مرة اأخرى.

اأحدث التقنيات ل�ستعادة ال�سعر 
ا�ستخدام الليزر

تعترب عملية اإعادة منو ال�ضعر بالليزر من اأحدث تقنيات 
ا�ضتعادة ال�ضعر املفقود، فلقد مت ت�ضميم ليزر منو ال�ضعر 
النمو  ع��ن  توقفت  ال��ت��ي  املت�ضررة  الب�ضيات  مل�ضاعدة 
لتعزيز  الليزر  �ضوء  ا�ضتخدام  ميكن  حيث  ومعاجلتها، 
املو�ضعية،  ال��ط��رق  م��ن  متنوعة  جمموعة  يف  ال�ضفاء 
يف  ت�ضتخدم  ال��ع��اج��ات  ه��ذه  اأن  يف  ال�ضبب  ه��و  وه���ذا 
لل�ضيخوخة  امل�����ض��ادة  ال��ع��اج��ات  يف  الأح��ي��ان  بع�ش 
الليزر  اأ���ض��واء  ت�ضتخدم  م��ا  وع���ادة  وال��ن��دب، 
احلمراء املرئية الناب�ضة لتحفيز عاج 

اخلايا.

املالمح
ال�ضعر  من�����و  ي�������ض���ت���غ���رق  ق�����د 
ب��ال��ل��ي��زر ع���دة ج��ل�����ض��ات، واذا 
ال����ع����اج  يف  ت�������ض���ت���م���ري  مل 
ال�ضفاء،  اث���ار  تتا�ضى  فقد 

و�ضتاحظني انها عادت 
مرة  رقيقة  لت�ضبح 

وال�ضبب  اخ���رى، 
يف ذلك ان بع�ش 
التحفيز  اأن����واع 
ت���������ت���������ط���������ل���������ب 
ا��������ض�������ت�������ه�������داف 

مفردة  ب�ضيات 
ي�ضتهلك  وه�������ذا 

املزيد من الوقت، مع العلم اأن معظم اأنواع الك�ضف تكون 
بب�ضاطة ملنطقة معينة ل�ضوء الليزر.

عالج امليزوثريابي 
الفيتامينات  ا���ض��ت��ب��دال  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ي��زوث��رياب��ي  يعمل 
تعمل  حيث  ال�ضن،  يف  تقدمنا  كلما  تفتقد  التي  وامل��ع��ادن 
الدورة  زي���ادة  على  امل��ي��زوث��رياب��ي  يف  امل�ضتخدمة  الأدوي����ة 
ب�ضيات  وتن�ضيط  ال���راأ����ش  ف����روة  منطقة  يف  ال��دم��وي��ة 

ال�ضعر.
امليزو من خال حقن �ضغرية ت�ضل اىل حتت فروة  يتم 
الراأ�ش،  ف��روة  اىل  مبا�ضرة  البتكار  �ضيغة  وتقدم  الراأ�ش 
وه����ذا الخ������رتاع ل���ه ت���اأث���ري ط��وي��ل الأم�����د ع��ل��ى هرمون 
DHT الذي يتم انتاجه يف اجل�ضم لتحفيز ال�ضعر على 

النمو.

حمتويات حملول احلقن
يقوم امليزوثريابي باعادة ا�ضاح ال�ضعر التالف، وهو يعترب 
العاج احلديث واملتطور اإىل حد ما جلميع اأنواع ت�ضاقط 
حملول  يحتوي  ال��ذك��ور.  �ضلع  من��ط  ع��ن  ف�ضا  ال�ضعر، 
طبيعية  وم�ضتخل�ضات  الأك�����ض��دة  م�����ض��ادات  على  احل��ق��ن 
لل�ضخ�ش،  الأويل  ال�ضعر  اع���ادة  يف  ت�ضاعد  وفيتامينات 
حيث تقوم بتعوي�ش الفيتامينات واملواد املغذية التي متت 
الإجهاد.  وتاأثريات  ال�ضيخوخة  اأعرا�ش  ب�ضبب  خ�ضارتها 
اأما فيما يتعلق بالوقت فقد يحتاج العاج بامليزوثريابي 
اإىل  اأي�ضا  التجميل  عملية  حتتاج  كما  ط��وي��ل،  وق��ت  اإىل 

الكثري من العناية لتعزيز منو ال�ضعر اجلديد.

اخلاليا اجلذعية لنمو ال�سعر 
التطورات  يراقب  العامل  ي��زال  ل 

ال��ت��ي ت�����ض��ف��ر ع���ن احلدث 
الكبري الذي هز العامل 

ال����ب���������ض����رى  وزف 
ل��ل��ك��ث��ريي��ن ممن 

كانوا يعتقدون 
اأن��ه ل عاج 

كلهم  مل�ضا

فاإن  ول��ذا  منها،  امل�ضتع�ضية  تلك  وخ�ضو�ضا  واأمرا�ضهم 
املنتظرة بفارغ  ال��ع��اج��ات  اك��ر  اخل��اي��ا اجل��ذع��ي��ة م��ن 

ال�ضرب لعاج ال�ضعر.
تقوم عملية عاج الت�ضاقط عن طريق اخلايا اجلذعية 
على ت�ضخري قوة اخلايا اجلذعية لينمو ال�ضعر، والعاج 
القيام مبا هو معتاد عليه،  بب�ضاطة ي�ضاعد ج�ضمك على 
فاإذا كان لديك جرح يف الب�ضرة فاإن اخلايا اجلذعية يف 
الدم تذهب اىل مكان وجود القطع وت�ضتقر يف الن�ضجة 
املجاورة،  التالفة  الن�ضجة  من  ا�ضارات  وتت�ضلم  التالفة، 
ومن فورها ت�ضتجيب اخلايا اجلذعية عن طريق اإر�ضال 
املواد  خالها  من  تطلب  اجل�ضم  اإىل  بها  خا�ضة  اإ���ض��ارات 
مت  ما  بناء  لإع���ادة  الربوتينات  مثل  لاإ�ضاح؛  ال��ازم��ة 

تدمريه.
للعثور  عملية  ه��و  احل��دي��ث  اجلذعية  اخل��اي��ا  ع��اج  اإن 
على اخلايا اجلذعية البالغة التي هي اأف�ضل يف اإ�ضاح 
اأو  الدموية  الأوعية  �ضواء كان ذلك يف  التالفة،  الأن�ضجة 
عزل  يتم  حيث  والبنكريا�ش،  الع�ضبي،  اأواجل��ه��از  القلب 
هذه اخلايا املحددة يف املخترب ل�ضتزراعها وم�ضاعفتها 
واملوجودة  ب��ك  اخلا�ضة  الإ���ض��اح  خايا  فهي  وتفعيلها 
كيفية  يعرف  ال��ذي  ه��و  والطبيب  ال��ن��ووي،  م��ع احلم�ش 
اإ�ضاحها، حيث يقوم بو�ضع اخلايا اجلذعية مرة اأخرى 

يف ج�ضمك ل�ضتهداف الأن�ضجة التالفة.
فروة  يف  احل��ق��ن  ط��ري��ق  ع��ن  ال�ضعر  ا�ضتعادة  عملية  تتم 
�ضيئني:  تفعل  اأن  اجلذعية  للخايا  ميكن  حيث  الراأ�ش، 
ان  اأو ميكن  الأن�ضجة،  النوع من  هذا  والن�ضج يف  التميز 
الأن�ضجة  تلك  يف  املقيمة  الأخ���رى  الدعم  خايا  ت�ضاعد 
اخلايا  يف  ت��ن�����ض��ج  اأن  ع��ل��ى 

ال�ضليمة.
ت��خ��ايف من  األ  ع��ل��ي��ك 
باخلايا  ال����ع����اج 
فهي  اجل����ذع����ي����ة 
اآمنة متاما، مثها 
م����ث����ل اخل����اي����ا 
ال��ت��ي ت��اأت��ي من 
ومن  ج�ضمك، 
ال  امل������م������ك������ن 
هناك  ي���ك���ون 
م�ضاكل  اأي 
ل����رف���������ض����ه����ا 
لأن��ه��ا حتمل 
احل�����م�����������ش 
ال����������ن����������ووي 
ل����ل����م����ري���������ش 

نف�ضه.

ال��راأ���ش؟ تنجم  امل��ه��د وق�ضرة  ب��ني قبعة  ال��ف��رق  م��ا 
احلالتان عن التهاب اجللد الدهني، م�ضكلة جلدية 
التهابية تظهر حني تفرط الب�ضرة يف اإنتاج اخلايا 

اجللدية والزهم )زيت الب�ضرة الطبيعي(.
التهاب  لو�ضف  امل��ه��د(  )قبعة  م�ضطلح  ُي�ضتعمل 
اأن  ال��ر���ض��ع. ميكن  الأط��ف��ال  ل��دى  املتق�ّضر  اجل��ل��د 
تظهر الق�ضور اأي�ضاً على اجلفون واحلواجب ووراء 
تتا�ضى  لكن  تقريباً.  الثالث  ال�ضهر  بعد  الأذن���ني 
امل�ضكلة من تلقاء نف�ضها بني ال�ضهر الثامن والثاين 

ع�ضر.
اإىل  بالن�ضبة  )جمالية(  م�ضكلة  املهد  قبعة  تطرح 
راأ�ضه  ف��روة  على  �ضفراء  �ضفائح  فتت�ضكل  الطفل 
عك�ش  على  ال��وال��دي��ن.  اإل  اأح���د  ياحظها  ل  وق��د 
ت�ضبب  ل  الرا�ضدين،  ل��دى  الدهني  اجللد  التهاب 

قبعة املهد اأي حّكة.
يقال اإن قبعة املهد قد تظهر لدى الطفل الر�ضيع

ب�ضبب التاأثريات الهرمونية التي ُتنَقل عرب امل�ضيمة 
من الأم اإىل طفلها. توؤدي هذه الهرمونات اإىل فرط 
احلادة،  احل��الت  بع�ش  يف  الدهنية.  الغدد  ن�ضاط 
وتلتهب  ج���داً  متق�ضرة  الطفل  راأ����ش  ف���روة  ت�ضبح 
فيزيد قلق الوالدين، اإذ يبدو الطفل منزعجاً وقد 

يحاول حّك راأ�ضه عرب فركه مبختلف الأ�ضطح.
راأ���ش الطفل  ف��روة  املهد بغ�ضل  يق�ضي ع��اج قبعة 
اأو  ناعم  م�ضط  ا�ضتعمال  ثم  خفيف  ب�ضامبو  يومياً 
فر�ضاة ناعمة لنزع الق�ضور بعد تليينها. عند غ�ضل 
الراأ�ش، احر�ضي على و�ضول ال�ضامبو وراء الأذنني 
ي�ضل  ال�ضابون  تدعي  ل  )لكن  احلاجبني  وداخ��ل 
اإىل عيَني ال��ط��ف��ل!(. ي��ك��ون ه��ذا ال��ع��اج ك��اف��ي��اً يف 

معظم حالت قبعة املهد.
املفيد  تتفاقم، من  الدهنية  الق�ضور  ب��داأت  اإذا  لكن 
اأن ت�ضعي كمية �ضغرية من الزيت املعدين اأو زيت 
الزيتون على راأ�ش الطفل وترتكيه ينتقع )و�ضعُت 
كمية �ضغرية على روؤو�ش اأولدي طوال الليل!( ثم 
ا�ضتعملي ال�ضامبو يف اليوم التايل. ي�ضاهم الزيت يف 

تليني الق�ضور واإزالتها ب�ضهولة.
�ضديد،  التهاب  مع  املهد  قبعة  م�ضكلة  ترافقت  اإذا 
ل ب���د م���ن زي������ارة ط��ب��ي��ب الأط����ف����ال ل��ل��ت��اأك��د من 
بغ�ضل  اأو���ض��ي  امل�ضكلة،  ت�ضتمر  ح��ني  الت�ضخي�ش. 
الراأ�ش مرات عدة يف الأ�ضبوع ب�ضامبو للق�ضرة فيه 
))هيد  الزنك  برييثيون  اأو  ))�ضل�ضن((  �ضيلينيوم 
اأن���د ���ض��ول��درز(( م��ع احل��ر���ش على ع��دم دخ��ول��ه يف 
اأو رغوة  ا�ضتعمال كرمي  الأطفال. ثم ميكن  عيون 

ال��ه��ي��دروك��ورت��ي��زون ع��ل��ى ف����روة ال���راأ����ش لتخفيف 
اللتهاب واحلّكة. يف هذه احلالت، ميكن اأن تزول 

امل�ضكلة بالكامل خال اأ�ضابيع.
حني يكرب الأولد وي�ضلون اإىل �ضن البلوغ حتديداً، 
ق�ضرة  �ضكل  وتتخذ  الدهنية  الإف���رازات  تتجدد  قد 
خا�ضة  �ضامبوهات  ا�ضتعمال  ميكن  ال��راأ���ش.  على 
دهنية  اإف����رازات  اإن��ت��اج  اأن  ي��ب��دو  بالق�ضرة جم���دداً. 
اأي�ضاً مع منو فطريات ا�ضمها  مفرطة قد يتزامن 
ا�ضتعمال �ضامبو  املفيد عموماً  مال�ضيزيا. لذا من 
)نيزورال(.  للفطريات  م�ضاد  �ضامبو  مع  الق�ضرة 
ال�ضامبوهات  تغيري  اأي�����ض��اً  امل��راه��ق��ني  م��ن  اأط��ل��ب 
امل�ضتعملة من وقت لآخر، اإذا يبدو اأن هذه املقاربة 
قد تكون مفيدة اأكر من ا�ضتعمال ال�ضامبو نف�ضه 

طوال اأ�ضهر.
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التهاب اجللد املتق�ّشر عند الر�شع.. ا�شبابه وطرق التعامل معه

يعد ال�سعر اأحد م�سادر اجلمال لدى ال�سيدات، والهتمام به يعترب من الأولويات، فهو 
مينح الوجه مظهرا خمتلفا كلما مت تغيري �سكله اأو لونه، ولذا فاإن فكرة فقد جزء منه 

لي�ست مقبولة لدى جميع الن�ساء على وجه الأر�س.
ولكن يجب اأن تعلمي �سيدتي اأنه من الطبيعي فقدان ما ي�سل اىل 100 �سعرة يف 

اليوم، ولكن اأن يزيد العدد فهو اأمر بحاجة اإىل مراجعة الطبيب ملعرفة 
الأ�سباب، كما قد يت�سبب ت�ساقط ال�سعر املت�سارع يف ظهور بع�س البقع 

اأ�سباب  معرفة  فاإن  ولذا  للنف�س؛  حمببة  غري  اأنها  املوؤكد  من  التي 
فقدانك ل�سعرك �ست�ساعدك يف حتديد كيفية التعامل معه. 

من الطبيعي فقدان ما ي�سل اىل 100 �سعرة يف اليوم

حافظي على جمال �شعرك واحميه من الت�شاقط
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تن�ضيط اخلايا  املمكن  اأن من  الأع�ضاب  علماء  برهن 
اأ�ضا�ضياً  الدبقية ال�ضغرية )خايا مناعية ت�ضكل جزءاً 
اإىل  الدماغ  بتعري�ش  الدماغ(  تنظيف  عمل  فريق  من 

وم�ضات كهربائية منتظمة ُتدعى تذبذبات غاما.
يف منطقة الدماغ التي تعالج الب�ضر على الأقل، ك�ضف 
اأنهم  للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�ش  معهد  من  باحثون 
بطريقة  الإ���ض��ارة  لُتطلق  اخل��اي��ا  حتفيز  ي�ضتطيعون 
التعّر�ش  ت��ذب��ذب��ات غ��ام��ا م��ن دون ح��ت��ى  ت��ت��ن��اغ��م م��ع 
ي�ضيئها  علبة  يف  فئراناً  و�ضعوا  عندما  اإب���رة:  ل��وخ��زة 
بالتحديد،  ه��رت��زاً   40 ب���رتّدد  ي��رجت��ف   LED ���ض��وء 
الب�ضرية  كل حيوان  ق�ضرة  الع�ضبية يف  ب��داأت اخلايا 

بالعمل وفق الوترية ذاتها.
جاء تاأثري ذلك الختبار مذهًا يف فئران ُعدلت لتطور 
�ضفيحات الدماغ وت�ضابكاته الدبقة التي متيز الزهامير 
يف حالة الب�ضر. بعد �ضاعة اأمام ال�ضوء، اكت�ضف العلماء 
تراجع معدلت بروتني الأميلويد يف ق�ضرة احليوانات 
اخلايا  حجم  يف  ارت��ف��اع��اً  لح��ظ��وا  ك��ذل��ك  الب�ضرية. 
اأن هذه  اإىل  ي�ضري  م��ا  ون�����ض��اط��ه��ا،  ال�����ض��غ��رية  ال��دب��ق��ي��ة 
بروتني  اأكرب من  تتخّل�ش من مقدار  املناعية  اخلايا 

الأميلويد وتعّزز جهودها للق�ضاء على الف�ضات.
الق�ضرة  على  ال��ت��اأث��ريات  اقت�ضرت  ال��ف��ئ��ران،  ح��ال��ة  يف 
ت�ضّكل  ل  الزهامير،  مر�ضى  حالة  يف  ولكن  الب�ضرية. 
ه���ذه ال��ق�����ض��رة اإح�����دى م��ن��اط��ق ال���دم���اغ ال��ت��ي تعزوها 
اأو ب��ك��رة. ل��ك��ّن معدي  ب���اك���راً  ���ض��ف��ي��ح��ات الأم��ي��ل��وي��د 

البحث اجلديد ياأملون يف اأن ي�ضاهم العاج 
تذبذبات  حت��ف��ي��ز  يف  ب��ال�����ض��وء 

ز  املعزِّ تاأثريها  اأو  غاما 

اأن  اأو  الإن�����ض��ان،  اأ���ض��م��ل يف دم���اغ  امل��ن��اع��ة ب�ضكل  جل��ه��از 
يوؤدي تغيري ما يف طريقة تعري�ش املري�ش لل�ضوء اإىل 
)مثل  الأخ��رى  الدماغ  مناطق  لت�ضمل  تاأثرياته  تو�ّضع 

احل�ضني( التي يغزوها الزهامير بقوة.
م���ن ال�����ض��ه��ل حت��ف��ي��ز ت���ذب���ذب���ات غ��ام��ا ط��ب��ي��ع��ي��اً: تقوم 
خايانا الع�ضبية بعملية ال�ضبط هذه اأثناء التعلم، اأو 
الرتكيز، اأو ا�ضتخدام الذكرى ق�ضرية الأمد. لكن حمل 
جمموعات من اخلايا الع�ضبية على اإطاق الإ�ضارات 
اأمر  وفق رنني مماثل واحلفاظ على ذلك مدة طويلة 
�ضعب حتى بالن�ضبة اإىل الدماغ ال�ضليم. ول �ضك يف اأنه 

يزداد �ضعوبة مع بداية كثري من اأمرا�ش الدماغ.
انت�ضاراً  اجل��دي��دة  الكت�ضافات  ه��ذه  ت�ضّكل  ذل��ك،  رغ��م 
الزهامير،  حم��ارب��ة  اإىل  الباحثني  �ضعي  يف  ب��ه  مرحباً 
ال���ذي ي��واج��ه ع��ق��ب��ات ك��ب��رية يف الآون����ة الأخ�����رية. قبل 
نتائج   Eli Lilly&Co ب��اح��ث��و  اأع��ل��ن  اأ���ض��ب��وع��ني، 
ال�ضريرية  جتاربهم  يف  اإليها  تو�ضلوا  ل��اآم��ال  خميبة 
على )�ضولنيزوماب(، وهو عاج جتريبي يهدف اأي�ضاً 
اإىل منع ظهور الزهامير اأو اإبطائه باحلوؤول دون ت�ضّكل 

�ضفيحات الأميلويد.
ع��ن جهود  اآخ����رون  علماء  ذل���ك، تخلى  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ترتبط  ترّكز على )موؤ�ضرات حيوية( مماثلة  عاجية 
اآخ��رون، على غرار  بالداء يف الدماغ. يف املقابل، اقرتح 
معدي التقرير اجلديد، اأن العلماء ل ي�ضتخدمون هذه 
يتو�ضلوا  مل  اأنهم  اأو  كفاية،  مبكر  وق��ت  يف  العاجات 
ملنع  الأف�ضل  ال�ضكل  اإىل  بعد 
وما  ال��ربوت��ني  تكتل 
موت  م��ن  يليه 

اخلايا.

ل 
م��واد 

كيماوية
يل-هوي ت�ضاي باحثة بارزة تدير معهد بيكوير للتعلم 
للتكنولوجيا،  ما�ضات�ضو�ضت�ش  ملعهد  التابع  وال��ذاك��رة 
اإىل  اأننا تو�ضلنا  تقول حول التقرير اجلديد: )اأعتقد 
�ضعت  التي  ال�ضابقة  املحاولت  اأمر خمتلف متاماً( عن 
لاألزهامير.  ل��اأم��ي��ل��وي��د  م�����ض��اد  ع���اج  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ت�ضيف اأن العاج بال�ضوء )ل ي�ضمل اأي مواد كيماوية 
اأو جزيئات �ضغرية يجب اإي�ضالها مبا�ضرة اإىل اجل�ضم(. 
اأن تاأثريات العاج مل ُتخترب بعد على الب�ضر،  �ضحيح 
ال�ضوء  اأن حتفيز موجات غاما بوا�ضطة  توؤكد  اأنها  اإل 
من  كبري  ع��دد  على  ق�ضت  م�ضاكل  يتخطى  امل��رجت��ف 
واأبرزها  التجربة،  قيد  ت��زال  ل  التي  الزهامير  اأدوي���ة 
تاأثريات الدواء غري املرغوب فيها وعجز بع�ش الأدوية 

عن بلوغ الدماغ من جمرى الدم.
ت��و���ض��ح ت�����ض��اي: )ن�����ض��ت��خ��دم م��ب��ا���ض��رًة خ��اي��ا ع�ضبية 
ال��دم��اغ لنعّزز  واأن��واع��اً خمتلفة من اخلايا يف  اأخ��رى 
قدرة الدماغ على اإ�ضاح ذاته(. يعود تركيز الباحثني 
على تذبذبات غاما يف الدماغ يف جزء منه اإىل اأن نظم 
ومناطق  احل�ضني  يف  بحدة  ترتاجع  املتناغمة  الدماغ 
يغزوها الزهامير. وكي يثبت الفريق اأن زيادة تذبذبات 
مثل  بنى  يف  ال�ضغرية  الدبقية  اخل��اي��ا  تن�ّضط  غ��ام��ا 
وهو  الوراثي،  الب�ضريات  علم  اأوًل  ا�ضتخدم  احل�ضني، 
بغية  الدماغ  على  م�ضلَّطة  اأ�ضواء  فيها  ُت�ضتعمل  تقنية 

تن�ضيط خايا مو�ضومة فيه اأو اإطفائها.
بني  ال��راب��ط  الأول  امل��ق��ام  يف  التقنية  اأث��ب��ت��ت 
خايا  تن�ضيط  وب��ني  غاما  ت��ذب��ذب��ات 
الباحثني  ل��ك��ن  امل���ن���اع���ي���ة.  ال����دم����اغ 
الب�ضريات  ع��ل��م  اأن  ا���ض��ت��خ��ل�����ض��وا 
ُي�ضتخدم  اأن  اأكر غزواً من  الوراثي 
يف ال���ع���اج ال��ب�����ض��ري. ل��ذل��ك ب����داأوا 
لتحفيز  اأخ��رى  يبحثون عن طرائق 
ت��ل��ك اخل��اي��ا امل��م��ي��زة ب��و���ض��ائ��ل اأقل 

غزواً.
املناعي  اجلهاز  ون�ضاط  غاما  تذبذبات  اأن  اأي�ضاً  ات�ضح 
ي���رتاج���ع���ان يف ح����الت ع�����ض��ب��ي��ة ن��ف�����ض��ي��ة اأخ������رى، مثل 
ت�ضاي  وت�ضري  والف�ضام.  باركن�ضون،  ومر�ش  التوّحد، 
اإىل اأن خمتربها بداأ بالتعاون مع خمتربات اأخرى بغية 
اكت�ضاف فوائد العاج بال�ضوء املحتملة يف تلك احلالت 

اأي�ضاً.

حتذير
يحّذر كيث فارغو، مدير الربامج العلمية وامليدانية يف 
جمعية الزهامير، من اأن الوقت مل يحن بعد ليبداأ من 
تنبعث   LED اأ�ضواء  عن  بالبحث  الزهامير  يخ�ضون 
غاما.  مدى  �ضمن  كهربائية-مغناطي�ضية  اأ�ضعة  منها 
اأن قيمة البحث اجلديد تكمن عموماً  ويتابع مو�ضحاً 

يف ما يك�ضفه عن دور جهاز املناعة يف الزهامير.
ي��وؤك��د ف��ارغ��و، ال���ذي مل ي�����ض��ارك يف ال��ب��ح��ث اجلديد: 
اأن���ن���ا ن�ضتطيع  )ي�����ض��ّك��ل ال��ب��ح��ث دل���ي���ًا ي��ث��ب��ت م��ف��ه��وم 
وحتفيز  ال��دم��اغ  يف  التناغم  حت�ضني  خمتلفة  بطرائق 
ا�ضتغال  على  قدرتنا  فيه  ح��ق��اً  وامل��ه��م  امل��ن��اع��ة.  ج��ه��از 
جهاز املناعة، �ضواء بوا�ضطة دواء اأو اأ�ضاليب غري غازية( 

ملحاربة الزهامير.
 40 بقوة  ملبات  عن  بالبحث  جميعنا  نبداأ  )لن  يختم: 
بويدن،  ���ش.  اإدوارد  دم��اغ��ن��ا(.ي��ردد  بها  لنعالج  ه��رت��زاً 
الب�ضريات  رائد يف علم  الدرا�ضة وخبري  بارز يف  باحث 
البحث  ي�ضّلط  اأن  يف  وي��اأم��ل  عينه  التحذير  ال��وراث��ي، 
الكهربائية  الدماغ  اأ�ضمل على تذبذبات  اجلديد �ضوءاً 
التي يعتمدها.ي�ضيف بويدن،  الذاتي  واآليات الإ�ضاح 
احليوية  الهند�ضة  يف  متخ�ض�ش  بروف�ضور  اأي�ضاً  وهو 
وعلوم الدماغ والعلوم املعرفية يف معهد ما�ضات�ضو�ضت�ش 
لتحفيز  اأخ���رى  اأ�ضاليب  تتوافر  )رمب��ا  للتكنولوجيا: 
هذه الدارات. اأو رمبا نتو�ضل اإىل ت�ضميم عام للدارات 

يف مناطق عدة من الدماغ(.

حتليل دم جديد يك�شف عن ال�شرطان 
ويحدد مكانه فى اجل�شم

دم  حتليل  ابتكار  كاليفورنيا  جامعة  فى  العلماء  من  جمموعة  ا�ضتطاعت 
جديد يك�ضف عن ال�ضرطان مبكرا ويحدد مكانه فى اجل�ضم، مت الإعان 
عنه بعد اإجراء عدة جتارب ودرا�ضات عليه، وذلك وفقا ملا ن�ضرته �ضحيفة 

ديلى ميل الربيطانية.
الطبيعية،  ال��وراث��ة  علم  جملة  ف��ى  م��وؤخ��راً  ن�ضرت  التى  للدرا�ضة  ووف��ق��ا 
لت�ضخي�ش  و�ضيلة  يوفر  اأن  ميكن  اجل��دي��د  الختبار  اأن  العلماء  فاأو�ضح 
ال�ضرطان فى وقت مبكر، دون احلاجة اإىل القيام باإجراءات جراحية مثل 

اأخذ العينات من الورم.
خ��ال فح�ش  تعمل من  ال��دم  �ضرطان  اختبارات  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ض��ار 
احلم�ش النووى، وهذه الختبارات تبدو واعدة للك�ضف عن اآثار احلم�ش 
النووى للورم فى الدم ملر�ضى ال�ضرطان، ولكن ل ت�ضري اإىل مكان الورم، مع 

العلم اأن موقع الورم اأمر بالغ الأهمية للك�ضف املبكر الفعال.
وقال الدكتور "كون ت�ضانغ"، اأ�ضتاذ الهند�ضة احليوية فى جامعة كاليفورنيا 
فى �ضان دييجو، كبري معدى الدرا�ضة، اإن اختبار الدم اجلديد قد يزيد من 
الك�ضف عن اخلايا ال�ضرطانية، ويحدد مكان وجودها، عن طريق فح�ش 
اخلايا  عن  بعيداً  تعبث  التى  التائهة  واخلايا  النووى  للحم�ش  دقيق 

املري�ضة بال�ضرطان، وهو يعترب طفرة جديدة.

قد ترتفع حرارة الأولد بعد اللعب حتت اأ�سعة ال�سم�س فرة طويلة اأو عند النوم يف ال�سيارة حتت ال�سم�س. يجب ر�سد موؤ�سرات �سربة ال�سم�س ملعاجلتها فورًا.

لأ�سواء  الزهامير،  هجوم  دماغها  يعاين  التي  الفئران،  تعّر�س  اأن  جديد  بحث  يربهن 
ترجتف بوترية حمددة رمبا ي�سّحح اخلطاأ يف اإ�سارات الدماغ وين�ّسط اخلاليا املناعية 

ها على حماربة الداء. ويح�سّ
�سحيح اأن حماربة الزهامير بال�سوء ل تزال بعيدة كل البعد عن اعتمادها كعالج 

ملداواة املر�سى، حتى اأولئك الذين يعانون اإ�سارات الداء الباكرة. لكّن بحثًا جديدًا 
اأدى اإىل تاأ�سي�س ال�سركة النا�سئة Cognito Therapeutics Inc. هدفها 

طلب موافقة اإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على جتارب �سريرية 
والتعّمق يف الطرائق املتاحة لتعري�س امل�ساركني الب�سر يف البحوث 

اإىل �سوء مرجتف م�سبوط بدقة.

ارتفاع درجة حرارة طفلك.. متى تراجعي الطبيب؟

بدل  ال�����ض��ي��ارة  يف  ي��ن��ام  طفلها  ت���رك  اأح��ي��ان��اً  الأم  تف�ضل 
اإيقاظه. حتى لو كانت النوايا ح�ضنة يف هذه احلالة، قد 

يعّر�ش الأهل اأطفالهم للخطر عن غري ق�ضد. 
اأ�ضعة ال�ضم�ش، قد تت�ضاعف احلرارة داخل ال�ضيارة  حتت 
ح��رارة ج�ضم  ترتفع  اأن  كذلك، ميكن  �ضاعة.  رب��ع  خ��ال 
ال�ضخ�ش  ح���رارة ج�ضم  ارت��ف��اع  م��ن  اأك��رب  ب�ضرعة  الطفل 
حرارته  تتجاوز  وعندما  م���رات.  اأرب���ع  اأو  بثاث  الرا�ضد 
عتبة الأربعني درجة مئوية، يعني ذلك اأنه تعر�ش ل�ضربة 

اإىل  بالن�ضبة  ج���داً  خ��ط��رية  احل��ال��ة  ه��ذه  وُتعترب  �ضم�ش، 
ال�ضغار.

حذار من احمرار الوجنتني!
من الطبيعي اأن يتغري لون الب�ضرة يف الطق�ش احلار. لكن 
اإذا احمّر وجه الطفل ب�ضكل ملحوظ وبداأ يتعرق ويتاأوه 
بطريقة غري ماألوفة، يجب نقله اإىل مكان بارد ومنع�ش. 
ل بد من احلذر اأي�ضاً اإذا بداأ ي�ضتكي من وجع يف الراأ�ش اأو 

يتقياأ اأثناء اللعب حتت اأ�ضعة ال�ضم�ش. اإذا مل يكن يتعّرق، 
يكون الو�ضع اأ�ضواأ بعد. 

ال�ضغار.  عند  الن��زع��اج  موؤ�ضرات  اأوىل  اإىل  التنبه  يجب 
اإذا احمّرت وجنتا الطفل و�ضحبت عيناه ومل يعد يتبول، 

فيجب التحرك من دون تاأخري.

التحرك فورًا
اأف�����ض��ل م��ا مي��ك��ن فعله ه��و اأن ي�����ض��رب ال��ط��ف��ل ك���وب ماء 
مرة.  كل  يف  قليلة  وبكميات  دفعات  على  معتدلة  حرارته 
ميكن منحه اأي�ضاً حملوًل مرطباً يتوافر يف ال�ضيدليات، 

مبعدل 30 ملل كل 20 دقيقة.
تغرّي  ال��ب��ارد لأن  باحلمام  املقابل، ل يو�ضي اخل��رباء   يف 

احلرارة ب�ضكل مفاجئ قد يوؤدي اإىل ت�ضنج ج�ضم الطفل.
التهاب  ع��ن  الناجمة  احلمى  معاجلة  عند  يح�ضل  كما   
اأدنى من  اأن ي�ضاهم ال�ضتحمام على حرارة  معني، ميكن 

حرارة اجل�ضم بدرجة مئوية واحدة يف تخفي�ش احلمى.

�سرورة ا�ست�سارة الطبيب
ا�ضت�ضارة  الأف�����ض��ل  م��ن  ب��الرت��ي��اح،  الطفل  ي�ضعر  مل  اإذا 
حياته  ت��ع��ّر���ش  ق���د  م�ضكلة  اأي  ل��ت��ج��ن��ب  ف�����وراً  ال��ط��ب��ي��ب 

للخطر.
 م���ن امل���اح���ظ اأن ه���ذه احل�����الت ت���ط���اول الأط���ف���ال بني 
���ض��ن ال��ث��ان��ي��ة واخل��ام�����ض��ة اأك���ر م��ن الأط���ف���ال حت��ت عمر 
الأهل  اأن  واق���ع  اإىل  الأرج����ح  ع��ل��ى  ذل���ك  ي��ع��ود  ال�ضنتني. 
العادة  من  اأك��ر  ال�ضنتني  عمر  حتت  اأطفالهم  يراقبون 
اأ�ضعة  حتت  باللعب  �ضناً  الأك��رب  ل��اأولد  ي�ضمحون  بينما 

ال�ضم�ش. 
لكن يحّذر الأطباء من اأن الأولد يف �ضن العا�ضرة اأي�ضاً قد 
يواجهون م�ضاكل �ضحية ب�ضبب حرارة الطق�ش. اإنه �ضبب 
وجيه لت�ضجيع الأطفال على جتنب املبالغة يف اللعب حتت 

اأ�ضعة ال�ضم�ش لفرتة مطولة!

قواعد وقائية  4
�ضطوع  ذروة  يف  ال�ضم�ش  لأ�ضعة  الطفل  تعري�ش  ع��دم   -

بعد  من  والرابعة  ع�ضرة  احل��ادي��ة  ال�ضاعة  بني  ال�ضم�ش، 
الظهر.

راأ�ضه  حلماية  قبعة  مع  خفيفة  ماب�ش  الطفل  اإلبا�ش   -
من احلرارة حتى لو كان يلعب يف الظل.

الطفل يف عربته لفرتة طويلة لأن حرارته  - عدم ترك 
ترتفع فيها بوترية �ضريعة.

املاء  واإذا رف�ش �ضرب  الطفل مبا يكفي،  - ترطيب ج�ضم 
من الزجاجة، ميكن اإعطاوؤه املاء يف ملعقة �ضغرية.

عرب تن�سيط خاليا الدماغ املناعية

ال�شوء املرجتف.. هل ينجح يف عالج الزهامير؟
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اأوؤمن باأهمية احلفاظ على التفاوؤل مهما ح�سل

جوليا روبرت�ض: اأريد اأن اأعي�ض احلا�شر بكل ب�شاطة

ل نعرف الكثري عنها، وكاأن ابت�سامتها امل�سرقة تكفي للتعبري عن اأهم ما ميّيز �سخ�سيتها وحياتها. لكن تك�سف النجمة جوليا روبرت�س 
يف هذه املقابلة بع�س اخلبايا.

- مل اأفكر بابت�شامتي خالل اأول 18 �شنة من حياتي
- الطبخ طريقة مده�شة للتعبري عن احلب وامل�شاركة والجتماع مع الأحباء

- ل اأفهم كيف كانت 
والدتي تعمل وتدير 

ميزانية العائلة 
وت�شرتي احلاجيات 

وحدها!

)امل�������راأة  ت����زال����ني  ل  ال���ن���ا����ش،  م��ع��ظ��م  ن���ظ���ر  يف   •
 Pretty اأفامها  اأ�ضهر  اإىل  اإ���ض��ارة  )يف  اجلميلة( 
كونك  ال��و���ض��ع  ه���ذا  ي��زع��ج��ك  األ   .)Woman

�ضّورِت عدداً كبرياً من الأفام املهمة؟
اإىل  يدعو  �ضيء  ول  الو�ضع،  ه��ذا  اأتقّبل  اأن  تعّلمُت 
النزعاج اأ�ضًا. اأظّن اأن النا�ش يحبون اأن ي�ضموين 
)املراأة اجلميلة( كمجاملة يل اأو للعب على الكام. 
فيعني  الآن،  فيهم حتى  يوؤثر  الفيلم  ه��ذا  ك��ان  واإذا 

ذلك اأنه غري حم�ضور بزمن معنّي.
عقدة  �ضّكلت  هل  ال�ضاحرة.  بابت�ضامتك  • ا�ضتهرِت 

لك يف �ضبابك قبل اأن تدركي ميزتها؟
- مطلقاً. من املعروف اأن عامل ال�ضتعرا�ش ي�ضّلط 
ندركها  نكن  مل  ال��ت��ي  التفا�ضيل  اأدق  على  ال�����ض��وء 
وامل�ضي  البت�ضام  كطريقة  فينا  العقد  ُت��وّل��د  ورمب��ا 
خال  بابت�ضامتي  اأف��ك��ر  مل  لكني  والت�ضرف. 

اأول 18 �ضنة من حياتي.
حلماية  ابت�ضامتك  ت�ضتعملي  • اأمل 
مل  التي  طفولتك  خ��ال  نف�ضك 

تكن �ضهلة؟
افتعال  مي���ك���ن  ل  ل،   -

البت�ضامة.
• تعتربك اإيزابيا 
رو�����ض����ي����ل����ي����ن����ي 
وغ����������ريه����������ا 
رم����������������������زاً 

 . حقيقياً
ه������������������������������ل 
اأنهم  تظنني 

يبالغون؟
ال������ب������داي������ة،  يف   -
اإنهم  ل��ه��م  اأق������ول  ك��ن��ت 
خم���ط���ئ���ون واأدع������وه������م كي 
مني.  اأف�����ض��ل  �ضخ�ضاً  ي��خ��ت��اروا 
اإعجابهم.  اأح��رتم  اأن  تعّلمُت  لكني 
ك��م��ا اأن���ن���ي مم��ت��ن��ة ل��ه��م واأق������ّدر 
�ضخ�ضياً،  جت�����اه�����ي.  ل���ط���ف���ه���م 
بع�ش  اأعترب  حني  بال�ضعادة  اأ�ضعر 

الأ�ضخا�ش الآخرين رموزاً مهّمة.
اإزاء  اإ�ضافية  مب�ضوؤولية  ت�ضعرين  هل   •

هذه الآراء؟
جتاه  م�ضوؤولية  اأي���ة  اأحت��ّم��ل  اأن  ميكن  ل   -

اأ�ضخا�ش ل اأعرفهم.
منذ  )لن��ك��وم(  عامة  �ضفرية  اأ�ضبحِت   •
���ض��ب��ع ���ض��ن��وات. م��ا ���ض��ب��ب وف��ائ��ك ل��ه��ا طوال 

هذه الفرتة؟
امل���ع���روف���ة ع��امل��ي��اً بروح  ت��ّت�����ض��م )لن����ك����وم(   -
وكاأنهم  اجل��م��ي��ع  م���ع  وت��ت��ع��ام��ل  اجل���م���اع���ة 
دوماً  يل  ي�ضمحون  واح���دة.  عائلة  من  ج��زء 
بامل�ضاركة يف ابتكار العطر، وميكنني اأن اأعطي 

راأيي بالروائح كي اأفتخر باملنتج النهائي.
هذه  خ����ال  م��ن��ه��م  ت��ع��ّل��م��ِت��ه  ال�����ذي  • م���ا 

ال�ضنوات كلها؟
- ك��ن��ت اأت��ك��ل��م م��ع ف��ري��ق ال��ع��م��ل اأح��ي��ان��اً عن 
�ضاعات،  املاكياج طوال  الب�ضرة ومزيل  كرمي 
النهاية،  يف  ع��امل��ه��م.  يف  بالكامل  وانغم�ضُت 
جند  اأن  ي�ضهل  اأي�����ض��اً.  منتجاتهم  اأ�ضتعمل 

ال�ضعادة احلقيقية عن طريق ال�ضدق.
)احلياة جميلة( حني  �ضعار  تطّبقني  • هل 

تواجهني م�ضاكل �ضخ�ضية؟
بطريقة  ال�ضعار  ه��ذا  اأط��ّب��ق  رمب��ا  اأو  ل،   -
باأهمية  اأوؤم��ن  به.  اأوؤم��ن  اأنني  لواعية، مع 
احلفاظ على التفاوؤل مهما ح�ضل، حتى يف 
اأ�ضواأ الظروف اأو يف الأيام ال�ضعبة. عموماً، 
ب��ح�����ض��ب مزاجنا  دوم������اً  م��واق��ف��ن��ا  ت��ت��غ��ري 

وطريقة تعاملنا مع امل�ضاعب.
عمر  يف  الإعانات  يف  تظهرين  • ب��داأِت 
مل���اذا مل تتخذي هذه  ت��ق��ري��ب��اً.  الأرب��ع��ني 

اخلطوة �ضابقاً؟
منا�ضباً! خال فرتة طويلة،  يكن  الوقت مل  لأن   -
مل اأ�ضعر باأين م�ضتعدة لهذه التجربة ومل اأرغب يف 

خو�ضها، ثم قررُت فجاأًة اأن اأخطو هذه اخلطوة.
املا�ضية  ال�ضنة  )ك����ان(  م��ه��رج��ان  اإىل  ح�����ض��رِت   •

حافية القدمني. ما الذي خطر على بالك؟
- )ت�����ض��ح��ك(، اأم�����ض��ي ح��اف��ي��ة ال��ق��دم��ني غ��ال��ب��اً. ل 
اأحب اأن اأح�ضر قدمّي. لكني واجهُت حينها م�ضكلة 
���ض��ع��ب��ة: اأ���ض��ع��ُت ح���ذائ���ي، ث��م ال��ت��ف��ُت ف���ج���اأًة وراأي����ُت 
اإذا  ف�ضاألني  النا�ش.  ح�ضود  بني  به  مي�ضك  �ضخ�ضاً 
كان ي�ضتطيع الحتفاظ به خال عر�ش الفيلم. كان 

ت�ضّرفه ظريفاً جداً!
اآنا ماغناين: )ل تلم�ضوا  • قالت املمثلة الإيطالية 
جت��اع��ي��دي ف��ق��د اح��ت��ج��ُت اإىل ���ض��ن��وات ط��وي��ل��ة كي 
تواجه  ال��ي��وم  امل���راأة  اأن  تظنني  ه��ل  عليها(.  اأح�ضل 

�ضغوطاً هائلة كي تتم�ّضك بوهم ال�ضباب الدائم؟
- طبعاً! مع التقدم يف ال�ضن، يعك�ش وجهنا الطرقات 
التي �ضلكناها. يجب اأن نفتخر بامل�ضار الذي قطعناه 
�ضغوطاً  طبعاً  الن�ضاء  تواجه  ال��ظ��روف.  خمتلف  يف 
الأفكار.  ه��ذه  ن�ضر  يف  جميعاً  ن�ضاهم  لكننا  �ضديدة 
اإىل  امل��راأة كامل وقتها وه��ي تنظر  األ مت�ضي  يجب 

نف�ضها يف املراآة لأنها �ضت�ضاهد حتماً ما ل يعجبها.
مبظهرك  تهتّمي  اأن  مكانتك  عليك  تفر�ش  • لكن 

طوال الوقت، األي�ش كذلك؟
- ل. اأخرج من املنزل اأحياناً ثم اأتذّكر اأنني مل اأنظر 
ال�ضلوك. يجب  ب�ضوابية هذا  اأن��ا مقتنعة  امل��راآة.  يف 
نف�ضنا  اإىل  ننظر  واأل  و�ضعنا  حتليل  يف  نبالغ  األ 
با�ضتمرار. لكننا نعي�ش اليوم يف ثقافة �ضور ال�ضيلفي 

املرعبة.
دوماً؟ وجهك  اأحببِت  • هل 

- ل اأملك وجهاً �ضواه، لذا تعّلمُت اأن اأتقّبله!
اأنوثتك؟ تخت�ضرين  كلمات  • باأي 

مفهوم  يتغري  الفكاهة!  وح�����ش  النف�ش  يف  الثقة   -
اأنوثتي  ت��ك��ون  ل  امل���واق���ف.  بح�ضب  اأي�����ض��اً  الأن���وث���ة 

مت�ضابهة حني اأكون مع زوجي اأو مع �ضديقاتي.
اليوم؟ حتلمني  يجعلك  الذي  • ما 

اأ�ضعر  اأن  وي�����ض��ّرين  اأح��ام��ي  اأعي�ش  باأنني  اأ�ضعر   -
بامتنان دائم.

م�ضتقبًا؟ حتقيقه  تريدين  الذي  • ما 
زل��ُت منفتحة على الحتمالت  ل��دّي. ما  - ل فكرة 
كافة. اأريد اأن اأعي�ش احلا�ضر بكل ب�ضاطة. ميكن اأن 
املنا�ضبة.  الفر�ضة  اإذا وجدُت  اأخو�ش جماًل جديداً 

�ضتكون مفاجاأة جميلة بالن�ضبة اإيّل.
اأقرب مكان  العي�ش يف  اأهمية  عن  • تتحدثني دوماً 

لِت اإىل هذا ال�ضتنتاج؟ اإلينا. كيف تو�ضّ
- مل يقع حدث معنّي لكني اأدركُت تدريجاً اأننا حني 
�ضنبتعد عن حقيقتنا.  الطبيعي،  اإيقاعنا  نبتعد عن 

لننظر اإىل و�ضعية ج�ضم النا�ش اليوم: ثمة جانب 
بدائي جداً يف طريقة الت�ضاق النا�ش بهواتفهم 

الو�ضائل كلها عن  وحوا�ضيبهم. تبعدنا هذه 
التوا�ضل املبا�ضر مع الآخرين.

العائلية؟ حياتك  ت�ضفني  • كيف 
- ت�ضبه حياة الأمهات كلهن: اأنه�ش �ضباحاً 
واأ�ضطحب  وال���غ���داء  ال��ف��ط��ور  ���ر  واأح�������ضّ
اأذهب لإرجاعهم  ثم  املدر�ضة،  اإىل  الأولد 
على  واأ���ض��رف  الع�ضر،  وجبة  لهم  واأق����ّدم 

ر لهم الع�ضاء. فرو�ضهم املنزلية، واأح�ضّ
اأيامك؟ مت�ضية  حتبني  • كيف 

عائلتي  م���ع  ال���وق���ت  اأم�������ض���ي  اأن  اأح������ّب   -
لعبة  مل�ضاركة  اأ�ضبوع  كل  جنتمع  واأ�ضدقائي. 

ومفيدة  م�ضّلية  ط��ري��ق��ة  اإن��ه��ا  )م��اه��ج��ون��غ(: 
للتوا�ضل وتبادل الأخبار.

الطبخ؟ حتبني  • هل 
- بل اأع�ضق الطبخ حتى لو كنت ل اأجيده بقدر اأمي. 
اأعتربه طريقة مده�ضة للتعبري عن احلب وامل�ضاركة 

والجتماع مع الأحباء.
ا�ضمك؟ حتبني  • هل 

اأي�ضاً. كان والدي  - نعم واأحب ا�ضمي الثاين فيونا 
ي��ح��ب ه����ذا ال����ض���م ك���ث���رياً، ل��ك��ن ن���ظ���راً اإىل لوين 

ال�ضاحب و�ضعري الأحمر، خافوا اأن يعتربين النا�ش 
من اأ�ضل اإيرلندي!

لك؟ تعني  كانت  ماذا  اأخرياً.  والدتك  • فقدِت 
- كانت امراأة مده�ضة. ملا كنت اأماً اأي�ضاً، فاإنني اأدرك 
ك��ان��ت تعمل ط���وال الوقت  ك��ان��ت تفعله لأج��ل��ن��ا.  م��ا 
لكنها مل ترّتدد يف حت�ضري الع�ضاء لبناتها الثاث يف 
كل م�ضاء رغم تعبها وكانت ت�ضطحبنا اإىل املدر�ضة 
اإمت��ام كثري من  يف  اأحياناً  اأج��د �ضعوبة  ال�ضباح.  يف 
مهامي مع اأنني اأعمل ب�ضكل متقطع. ل اأفهم كيف 
كانت والدتي تعمل وتدير ميزانية العائلة وت�ضرتي 

احلاجيات 

وحدها!

بطلة... وكاأنها  عنها  • تتكلمني 
- نعم، لكن ينطبق هذا الو�ضع على اجلميع: كلما 
الآخرين  جتاه  م�ضوؤوليتنا  �ضتزيد  العمر،  يف  كربنا 
اأبطاًل يف نظرنا. �ضندرك حقيقة  اأهالينا  و�ضي�ضبح 

ما فعلوه لأجلنا و�ضيزيد �ضعورنا بالمتنان.

)يكفي اأنني تزوجته(
�ضخ�ش  اأك��ر  ك��ان  زوجها  اإن  روبرت�ش  جوليا  تقول 
على  اأع��ّل��ق  ك��ي  داع���ي  )ل  تتابع:  ولكنها  فيها،  اأّث���ر 
كذلك  )ت�ضحك((.  تزوجُته  اأن��ن��ي  يكفي  امل��و���ض��وع. 
اأن���ه���ا حت���ّب ف��ي��ه ط��ري��ق��ة اع��ت��ن��ائ��ه باأولدها  ذك����رت 
افتقرت  لأن��ه��ا  ب��ذل��ك  ت�ضعر  ف��ه��ل  ال��ث��اث��ة، 
تكن  اأج��اب��ت: )مل  �ضغرها؟  احل��ب يف  اإىل 
اأ�ضخا�ش  يعي�ش  ل��ك��ن  �ضهلة  ط��ف��ول��ت��ي 
اآخرون ظروفاً اأ�ضعب بكثري. يجب اأن 
املا�ضي. رغ��م كل  جنيد ط��ّي �ضفحة 
�ضيء، كان وال��داي مده�َضني. رمبا 
اخليارات  باأف�ضل  دوم��اً  يقوما  مل 
يقّدما  اأن  ي��ح��اولن  ك��ان��ا  لكنهما 
اأف�ضل ما لديهما طوال الوقت. 
نحاول  اأن  يكفي  احل��ي��اة،  ويف 

القيام باملثل(.



�شبعة اأ�شباب مفاجئة 
لنوبات العط�ض املتكرر

املتكرر، م��ع �ضيان  البع�ش م��ن حالة م��ن العط�ش  ُي��ع��اين  ق��د  اأْح��َي��اَن��اً    
لاأنف، فيما ُي�ضبه اأعرا�ش الإ�ضابة بالزكام، اإل اأنه يف واقع الأمر تكون 

هناك اأ�ضباب غري الزكام ت�ضبب هذه الأعرا�ش.
اإنديا‘‘  اأوف  ‘‘تاميز  ل�ضحيفة  الإلكرتوين  املوقع  ن�ضره  تقرير  ��َح  واأَْو���ضَ
الهندية: اأن الأ�ضباب املفاجئة التي ينتج عنها نوبات متكررة من العط�ش، 

مع �ضيان الأنف، ودموع بالعني، ترجع اإىل:
 4 الأدوي����ة.   –  3 الأن��ف��ي��ة.  اجل��ي��وب  التهاب   –  2 احل�ضا�ضية.   –  1
لأ�ضعة  – التعر�ش   7 – التلوث.   6 بالأنف.  – ورم   5 –  العطور. 

ال�ضم�ش.

ال�شتخدام املفرط للكرميات والزيوت 
اأبرز اأ�شباب ظهور ق�شرة ال�شعر

قالت الدكتورة وفاء عفيفى، اأ�ضتاذ الأمرا�ش اجللدية بجامعة الأزهر، اإن 
انت�ضار  اأ�ضباب  اأبرز  ا�ضتخدام الكرميات والزيوت ب�ضورة كبرية يعترب من 
ق�ضرة ال�ضعر التى تظهر فى فروة الراأ�ش وعلى احلاجب وعلى جانبى الأنف، 
مو�ضحة اأن انت�ضار ق�ضرة ال�ضعر لها اأ�ضباب اأخرى �ضمن العادات اخلاطئة 

التى يقوم بها الفرد وتت�ضمن اأي�ضا اإىل جانب الزيوت والكرميات:
الب�ضرة. على  الفطريات  اأنواع  بع�ش  تكون   1-

غ�ضيل  فى  املبالغة  باأن  علما  غ�ضله  بدون  طويلة  فرتات  ال�ضعر  ترك   2-
ال�ضعر ب�ضفه م�ضتمرة قد ينتج عنه اأي�ضا ق�ضرة جافة.

الراأ�ش. بفروة  بحكة  م�ضحوبة  وتكون  اجللد  جفاف  مع  الإكزميا   3
م�ضتديرة. ق�ضور  عن  عبارة  دهنية  ق�ضرة  ظهور   4

موؤرقة  تكون  ما  ع��ادة  ال�ضعر  ق�ضرة  اأن  عفيفى،  وف��اء  الدكتورة  واأو�ضحت 
طبيعى  م��وت  نتيجة  حت��دث  ال�ضعر  ق�ضرة  اأن  نعرف  اأن  بد  ول  ل�ضاحبها، 
خلايا الراأ�ش وت�ضتبدل بطريقة غري ملحوظة باخلايا اجلديدة، وهذا 
زيادة  حالة  فى  اأن��ه  مو�ضحة  اجلميع،  عند  اأ�ضابيع   4 كل  تقريبا  يحدث 
معدلت  ترتفع  املعتاد  من  اأك��ر  ال�ضعر  على  امليتة  اخلايا  تراكم  معدل 

الإ�ضابة بق�ضرة ال�ضعر.
الق�ضرة يجب  على  للتغلب  اأن���ه  اإىل  اجل��ل��دي��ة  الأم��را���ش  اأ���ض��ت��اذ  واأ���ض��ارت 
مراجعة الطبيب ملعرفة �ضبب الق�ضرة وا�ضتخدام العاج وال�ضامبو املنا�ضب 
لها، مبعدل من مرتني اإىل ثات مرات اأ�ضبوعيا على الأكر، وعدم املبالغة 
فى مت�ضيط ال�ضعر كثريا، واتباع نظام غذائى �ضليم غنى باخل�ضار والفاكهة 

واملعادن الازمة.

ما عدد �سعر راأ�س الإن�سان ؟
يبلغ عدد �ضعر راأ�ش الن�ضان العادى حواىل 100000 ، اما ال�ضخا�ش 
ذوى ال�ضعر الحمر ، فيبلغ عدد �ضعر روؤو�ضهم90000 ، و يبلغ عدد 
�ضعر الأ�ضخا�ش ذوى ال�ضعر ال�ضقر 140000 ، اأما ال�ضمر فيرتاوح 

عدد �ضعر روؤو�ضهم بني 90000 و140000
و ت�ضقط من 50 اإىل 100 �ضعرة يوميا من راأ�ش كل اإن�ضان

ما حجم القوة الناجتة عن ع�سلة فك الن�سان ؟
على  رط���ًا   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�ضلة  ت�ضتطيع 
على  املبذولة  القوة  تبلغ  قد  و  ال�ضر�ش  على  رط��ل  و200  القواطع 

ال�ضر�ش 268 رطًا
كم مرة تطرف )ترم�س( العني ؟

ان  اإذا ح�ضبنا  و   . م��رة كل خم�ش ثوانى  الن�ضان ح��واىل  تطرف عني 
حواىل  املعدل  فيكون  اليوم  فى  �ضاعة   16 م�ضتيقظا  يكون  الن�ضان 

ال�ضنة فى  مرة  مليون   4.2 اأو  اليوم  فى  مرة   11500

الهواء يعطي دعماً  الأر�ش. ذلك لأن  الوقوف على  اأكر مما عند  الأر�ضية يف اجلو هو  بقوة اجلاذبية  • الإح�ضا�ش 
العماق ل  الكبري  الطائر  اأما  اأجنحتها.  الطريان برفرفة  ق��ادرة على  ال�ضغرية فقط  الطيور  املخلوق.  لوزن  قليًا 

ي�ضتطيع الطريان لأنه ل ميلك مثل تلك الع�ضات التي ت�ضاعد اجلناحني يف الرفرفة. 
والأميو  اأمريكا.  جنوب  يف  �ضغرية(  )نعامة  والرية  كالنعامة،  بتاتاً  الطريان  ي�ضتطيع  ل  الطيور  من  عدد  • هناك 
وي�ضتطيع  عماق  طائر  م��ن  هناك  فلي�ش  للطريان  ج��داً  ثقيلة  جميعها  الأخ���رى.  الطيور  م��ن  وع��دد  ا�ضرتاليا  يف 

الطريان. 
• والنعامة من الطيور العماقة. فهي تكون بطول مرتين عندما تكون مكتملة النمو واأحياناً بارتفاع 2،5 مرتاً. 

وتزن من 70 اإىل 130 كغ. 
يوؤكدون  فاخلرباء  الهائلة.  ب�ضرعتها  هذا  عن  تعو�ش  احلالت  بع�ش  يف  الطريان  ت�ضتطيع  ل  التي  الطيور  • لكن 
اإىل حوايل  ال�ضريع، فقد ت�ضل �ضرعتها  العربي  اأ�ضرع من احل�ضان  اأ�ضرع طائر يف اجل��ري. وهي كذلك  النعامة  باأن 

اأمتار.   8،5 حوايل  نقلتها  وتتجاوز  ال�ضاعة.  يف  كلم   60
من  بقليل  اأكرب  فهي  باأفريقيا.  كينيا  يف  الوطنية  ت�ضافو  حديقة  هي  وطنية  حيوانات  حديقة  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
اأنحاء  كل  من  الزائرون  ياأتيها  ال�ضتوائية.  بالأع�ضاب  مغطاة  مك�ضوفة  جافة  �ضهول  من  وتتاألف  فل�ضطني.  م�ضاحة 
العامل مل�ضاهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغري ذلك. وهناك ل ميكنك التنقل �ضرياً على الأقدام خوفاً من 

احليوانات املفرت�ضة، بل ميكنك التنقل عرب ال�ضيارات اخلا�ضة التابعة للحديقة. 

القافلة والل�صو�ص
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)التثاوؤب( مفيد 
اأكد الباحث الهولندى 
اأن  ���ض��ون��ت��ج��ن��ز  ول����رت 
يجعل  اجليد  التثاوؤب 
تنتابهم  اآخرين  �ضبعة 
ال���ت���ث���اوؤب وهى  ح���ال���ة 
ت�ضاعد  مفيدة  عملية 
املخ ومده  على تربيد 
واأن  ب����الأك���������ض����ج����ني، 
من  يتثاءب  ال�ضخ�ش 
خم�ش اإىل ع�ضر مرات 
كما  ي�ضري  ول  يوميا، 
البع�ش  ي��ع��ت��ق��د  ك����ان 
اأن الذي يتثاءب ب�ضكل 
يريد  اأن���ه  يعنى  كبري 

النوم اأو الأكل.
54 ع�ضلة  ي�ضمح بتحريك  التثاوؤب  اأن  الهولندي  النف�ضي  الباحث  واأ�ضار 
فى الوجه والتنف�ش بعمق للح�ضول على الأك�ضجني الازم للمخ.. كما اأن 

املراأة التي تتثاءب اأمام الرجل يعنى اأن هناك اإعجابا بينهما.

ك�ضف الباحثون اأن ق�ضرة الب�ضل التي اعتدنا جميًعا على رميها 
اأيا كانت وجهة ال�ضتعمال، حتتوي على كنز من الفوائد، ل 
�ضيما antioxidants اأي املواد امل�ضادة لاأك�ضدة، وبذلك 

نقرتف خطاأ فادحا كل يوم دون دراية.
واأ�ضاف الباحثون، اأن ق�ضرة الب�ضل حتتوي على م�ضتوى عال 
الب�ضل  يف  امل��وج��ودة  من  بكثري  اأعلى  الأك�ضدة،  م�ضادات  من 
للميكروبات،  وم�����ض��ادا  ح��ي��وي��ا،  م�����ض��ادا  يجعله  وه���ذا  نف�ضه 
بح�ضب  مفيدة،  غذائية  حمتويات  ل��ه  لأن  طبيعيا  ومطهرا 
بالغذاء  املتخ�ض�ش   ”go healthy food“ م��وق��ع 

ال�ضحي.
وي�ضري اخلرباء اإىل اأن ق�ضر الب�ضل يحتوي على الكري�ضتني 
ان�ضداد  وم��ن��ع  ال���دم  �ضغط  على  ال�ضيطرة  يف  ي�ضاعد  ال���ذي 
التي  الفينولية  وم��رك��ب��ات  ب��الأل��ي��اف  معباأ  وه��و  ال�����ض��راي��ني، 

ت�ضاعد يف الوقاية من مر�ش ال�ضريان التاجي .
اله�ضمي  الب�ضل من م�ضاكل اجلهاز  ق�ضور  ذلك تخفف  اإىل 
وبع�ش اأنواع ال�ضرطان وداء ال�ضكري 2، وفقاً ملا ذكرته جملة 
مر�ش  مبنع  ت��ق��وم  الب�ضل  يف  الفينولية  ف��امل��رك��ب��ات  ال��ع��ل��م. 

ال�ضريان التاجي وخ�ضائ�ش م�ضادة لل�ضرطان.
اأنه قا�ش يف  3 طرق مفيدة وكيفية ا�ضتعماله ل�ضيما  اإليكم   

معظم احلالت:
على  واحل�ضول  الب�ضل  ق�ضر  ل�ضتخدام  الأ�ضهل  • الطريقة 
احل�ضاء  اإىل  الب�ضل  ق�ضر  من  قليل  ع��دد  اإ�ضافة  هي  فوائده 

وال�ضل�ضة وتركها يف احل�ضاء حتى ين�ضج ب�ضكل �ضحيح.
وتناوله. املاء  يف  ونقعه  الق�ضر  اأخذ  • ميكنك 

يف  منقوعا  تركه  بعد  الب�ضل،  ق�ضر  �ضاي  �ضرب  ميكن  • كما 
املاء الدافئ لبع�ش الوقت.

ق�شر الب�شل.. كنز من الفوائد

طالب املدار�س الثانوية ال�سينية يطلقون البالونات يف �ساحة ريا�سية وهم ي�ستعدون لمتحان القبول 
يف الكلية الوطنية، يف ت�سنغت�سو مبقاطعة خنان. )رويرز(

والدها  ومعها  املدينة  اغنياء  من  فتاة  ت�ضم  القافلة  كانت   .. ورجاله  رئي�ضها  راأ�ضها  وعلى  ال�ضحراء  يف  ت�ضري  القافلة  كانت 
التاجر الري وجتارته الكبرية وامواله وكمية كبرية من الذهب واملجوهرات .. طوال الطريق لحظت الفتاه ان رئي�ش القافلة 
فاأثرت لوالدها مبا يجول يف  ذل��ك، واقلق راحتها  ما فرابها  �ضيئاً  وكاأنه يتفق معهم على  ف��رداً  ف��رداً  كان يتحدث مع رجاله 
خاطرها و�ضاطرها راأيها لكنهم كتموا ذلك، وقال لها والدها اننا مازلنا يف العمار وان ارادوا ان يفعلوا �ضئ فلن يفعلوا ذلك 
قبل الو�ضول اإىل و�ضط ال�ضحراء وارى انهم يريدون الب�ضاعه والذهب واملجوهرات واموايل اي�ضاً وهو يعرف متام املعرفة ان 
الذهب واملجوهرات والأموال كلها فوق ظهر اجلمل الذي مي�ضي بجواره ومي�ضك بزمامه اما الب�ضائع فهى ل تهمني �ضكتت 
الفتاه وقالت لتاأمر القافلة بالراحة يا ابي قول لهم اين تعبة .  توقفت القافلة يف احدى الأماكن امل�ضتظلة وطلب التاجر ان 
يذهب الرجال ليناموا ويتناوب اثنني منهم احلرا�ضة على ان يعودوا للم�ضري فجراً، وملا ذهب احلرا�ش واخلدم يف النوم نزل 
التاجر وجل�ش يفرت�ش الأر�ش لياأكل وي�ضرب ومعه ابنته وان�ضم له بناًء على طلبه احلار�ضني فلما اكا و�ضربا لط�ضهما ال�ضراب 
فغفلت اعينهم فقامت الفتاه مت�ضللة واخرجت الأم��وال والذهب واملجوهرات من الأكيا�ش املحملة فوق ظهر اجلمل وعباأت 
مكانها بع�ش احلجارة ال�ضغرية والثياب واعادت كل �ضئ اإىل طبيعته ثم عادت اإىل هودجها لت�ضع كل ما متتلكه بني فر�ضتها اما 
والدها فقد ا�ضتطاع ان يخبئ معه �ضاحاً يدافع به عن نف�ضه ثم عادا معاً اإىل نومهما وكاأن مل يكن يف الأمر �ضئ، يف ال�ضباح 
وا�ضلت القافلة امل�ضري وعندما بداأو الدخول لعمق ال�ضحراء غافل رئي�ش القافلة ورجاله التاجر وهرب باجلمال املحملة بكل ما 
يحلم به ومل يرتك لهم غري اجلمل الذي يحمل الفتاة وابيها لأن التاجر وخدمه يعرفون الطريق جيداً، فقد ا�ضتطاع ان ي�ضرع 
مبن معه اإىل مدينته ويعود �ضاملاً ويكفيه انه مل يقتل ومل ي�ضاب باأذى، اما رئي�ش القافلة ورجاله فقد هاموا على وجوههم 
ثاثة ايام حتى و�ضولوا اإىل مكاناً يختبئون فيه ثم جل�ضوا ي�ضرتيحون ويحلمون بالراء الفاح�ش الذي �ضيعي�ضون فيه وو�ضط 
ال�ضواء وال�ضحك وال�ضراب �ضهروا ليلهم ثم قام رئي�ضهم وام�ضك بزمام اجلمل واناخه ثم اعلن بني رجاله الن �ضرتوا باأعينكم 
ما مل تروا مثله قبًا جوهرات وذهب واموال �ضتجعلنا العمر كله اغنياء .. اغنياء .. اغنياء  �ضاعده رجاله وانزلوا الأكيا�ش من 
فوق ظهر اجلمل وافرت�ضوا قطعة كبرية من القما�ش وافرغوا حمتويات الأكيا�ش فوقها فما وجدوا غري قطع حجارة وثياب، 
ل اموال، ل ذهب، ل جموهرات فظن انه اخطاأ يف اجلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�ضيبه باأح�ضن مما قبله، ظن رجاله انه 
خدعهم لكنه اق�ضم انه مل يفعل .. من �ضي�ضدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ضاء عليه ومل ينتبهوا انه الوحيد 
اخلناجر  ثم  بال�ضياح  احلناجر  وارتفعت  والعراك  ال�ضجار  بينهم  واحتدم  قبًا  ال�ضحراء  يجوبوا  فلم  الطريق  يعرف  الذي 

بالطعن وال�ضرب و�ضقط من �ضقط قتيًا وهام الباقي يف ال�ضحراء حتى �ضقطوا طعاماً للطيور اجلارحة


