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�شبب ظهور ال�شعر الأبي�ض قبل الثالثني

ويف  الن�ساء.  خا�سة  للكثريين،  �سدمة  الأبي�ض  ال�سعر  ظهور  ميثل 
بع�ض الأحيان تظهر اأوىل ال�سعريات الرمادية قبل الثالثني .. فما 

ال�سبب؟ وكيف ميكن مواجهة ذلك؟ 
اإن  "فرويندين" الأملانية  جملة  قالت  الأ�سئلة،  هذه  على  ولالإجابة 
ظهور ال�سعر الرمادي يرجع �سببه اإىل توقف اخلاليا عن اإنتاج املادة 
امل�سيب  �سبب  اأن  اإىل  م�سرية  "امليالنني"،  با�سم  املعروفة  ال�سبغية 
باأحد  الإ�سابة  اإىل  اأو  الوراثية  اجلينات  اإىل  الغالب  يف  يرجع  املبكر 

اأمرا�ض املناعة الذاتية. 
التوتر  املبكر يف  امل�سيب  �سبب  الأم��ر كذلك، فقد يكمن  واإذا مل يكن 
النف�سي، حيث تتوقف اخلاليا عن اإنتاج امليالنني عند اإفراز اجل�سم 
لهرمونات التوتر. لذا ينبغي مواجهته من خالل ممار�سة الريا�سة 
دوراً  ال�سحية  التغذية  تلعب  كما  اليوغا.   ال�سرتخاء مثل  وتقنيات 
اإمداد  ينبغي  حيث  م��ب��ك��راً  ال��رم��ادي  ال�سعر  ظ��ه��ور  جتنب  يف  مهماً 
 B12 اجل�سم بكمية كافية من الفيتامينات واملعادن، خا�سة فيتامني

وفيتامني B9 وكذلك احلديد والزنك. 

ق�شور الأفوكادو لعالج ال�شرطان 
اإن ق�سور بذور ثمرة الأفوكادو، عبارة  اأمريكية حديثة،  قالت درا�سة 
عن منجم من الذهب يحتوي على العديد من املركبات الكيميائية، 

التي ميكن اأن تعالج اأمرا�ض ال�سرطان والقلب.
وعر�سوا  الأمريكية،  تك�سا�ض  جامعة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  ال��درا���س��ة 
للجمعية  ال�سنوي  الج��ت��م��اع  اأم���ام  ال��ث��الث��اء،  الأول  ام�����ض  نتائجها، 
اآب   24 اإىل   20 من  الفرتة  يف  يعقد  ال��ذي  الأمريكية،  الكيميائية 

اجلاري يف العا�سمة وا�سنطن.
ولر�سد حمتويات ق�سور بذور الأفوكادو، ا�ستخل�ض الباحثون الق�سور 
 3 ب��ذرة جمففة من الأف��وك��ادو، احتوت هذه الكمية على   300 من 

مالعق �سغرية من زيت ق�سر البذور وملعقة �سغرية من ال�سمع.
وبتحليل هذا امل�ستخل�ض، وجد فريق البحث 116 مركًبا يف الزيت 
و16 مركًبا يف ال�سمع، كما وجدوا اأن العديد من هذه املركبات غري 

موجودة يف البذور نف�سها ومتواجد يف الق�سور فقط.
ومن بني تلك املركبات التي عرثوا عليها يف زيت الق�سور، الدوكو�سانول  
كما  ل��ل��ف��ريو���س��ات،  امل�����س��ادة  الأدوي�����ة  يف  ي�ستخدم  ه���ام  عن�سر  وه���و 
ع��رثوا على مركب هيبتاكو�سان  وهو مركب قد مينع منو اخلاليا 

ال�سرطانية.
ا على حم�ض الديكانويك، الذي يقلل من خطر  وعرث الباحثون اأي�سً

ت�سلب ال�سرايني وبالتايل يحد من اأمرا�ض القلب.
كما اكت�سفوا اأن ال�سمع امل�ستخل�ض من ق�سور البذور ميكن اأن ي�ستخدم 

يف م�ستح�سرات التجميل والعطور.
اأن  تك�سف  التي  نوعها  من  الأوىل  تعد  درا�ستهم  اإن  الباحثون  وق��ال 
ال��ب��ذور التي توجد داخ��ل نبات الأف��وك��ادو، والتي ع��ادة ما يتم  ق�سر 
التخل�ض منها مع البذور حتتوي على مركبات طبية عديدة قد متنع 

منو الأورام اخلبيثة وتراكم الدهون داخل ال�سرايني.

اختفاء طالبة بحفل تخرجها
با�سرت الأجهزة الأمنية الأردنية، التحقيق يف اختفاء طالبة جامعية 
خالل حفل تخرجها من اإحدى اجلامعات الر�سمية، الإثنني املا�سي.
با�سرت  املعنية  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  اإن  ن��ي��وز  لإرم  اأم��ن��ي  م�سدر  وق���ال 
باختفائها من  الطالبات  اإح��دى  ذوي  ب��الغ من  ورود  ح��ال  التحقيق 
املدن  ب��اإح��دى  للحفل  التح�سري  ف��رتة  خ��الل  للطلبة،  تخريج  حفل 
الريا�سية يف حمافظة الزرقاء �سمال �سرق عمان. من ناحية اأخرى، 
الطالبة  اإن عائلة  الفتاة قوله،  اإع��الم حملية عن خال  نقلت و�سائل 
فجاأة  اختفت  لكنها  التخرج،  حفل  اإىل  طبيعي  ب�سكل  ترافقها  كانت 
اخلا�سة  القاعات  اإح��دى  دخولها  بعد  مقفاًل  النقال  هاتفها  واأ�سبح 
حممد  الأم���ري  مدينة  يف  الها�سمية  اجلامعة  تقيمه  ال��ذي  باحلفل 
الريا�سية بالزرقاء. واأّكد اأنه مت البحث عنها يف جميع املراكز الأمنية 
الها�سمية  اجلامعة  اأ�سدرت  جانبها،  من  ج��دوى.  دون  وامل�ست�سفيات 
اإن  ق��ال��ت فيه  تعقيًبا على احل��ادث��ة  ب��ي��اًن��ا  ال��ف��ت��اة  ت��در���ض فيها  ال��ت��ي 
نافيًة  ع��ام،  منذ  اجلامعية  الدرا�سة  عن  منقطعة  امل��ذك��ورة  الطالبة 
مل  واإنها  بتخريجهم  املحتفلني  اخلريجني  قوائم  على  ا�سمها  اإدراج 

ت�ستكمل متطلبات التخرج من املواد الدرا�سية، وال�ساعات املعتمدة.
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حقائق موؤملة وراء اختفاء الفرا�شات اجلميلة
نحن نحب الفرا�سات، فهي لطيفة، وجميلة املنظر، ول تلدغ، اإل اأن احلقيقة 
املوؤملة اأن اأعداد الفرا�سات تتناق�ض، وما قد يكون اأكرث مدعاة لالأمل معرفة 

تفا�سيل اختفاء هذه الفرا�سات وجعل متتعنا بجمالها ي�سبح اأكرث ندرة.
الفرا�سات يف اأملانيا - ولكن رمبا لي�ض فقط هناك - تناق�ض اأعدادها ب�سكل 
كبري، اإذ اأنه وفقا ملوؤ�س�سة احلفاظ على احلياة الربية الأملانية فقد انخف�ست 
اأنواع الفرا�سات املوجودة اإىل الن�سف خالل الثالثني عاما املا�سية فقط، يف 
 "Goldene Acht" ال�سورة ميكنك اأن ترى فرا�سة املثمنة الذهبية
اأو كما يطلق عليها بالإجنليزية " Colias hyale " والتي مت اعالنها 

فرا�سة العام 2017.
الفرا�سات حتب رحيق النبات من الورود والأزهار وال�سجريات. وحتب اأن 
يكون هناك تنوع واختالف يف الطعم، اإل اأن هذا التنوع بداأ يقل يف اأملانيا، 
وبداأ يطغى على النباتات الزراعات الأحادية على وجه اخل�سو�ض، والتي ل 

ترتك اأي فر�سة للفرا�سات للتكاثر.
قد يلقى اللوم الأكرب على عاتق زراعة الذرة ب�سكل كثيف يف اأملانيا. يف عام 
ت�ساعفت امل�ساحات املزروعة بالذرة حتى ثالثة اأ�سعاف عما كانت   2016
الغاز  متزايد ملحطات  ب�سكل  املحا�سيل  ت�ستخدم  1980، حيث  عام  عليه 
احليوي، كما اأن املزارعني يلجوؤون للزراعة املفرطة على امل�ساحات املزروعة 

ما ل يرتك للفرا�سات اأية اأطعمة اأخرى.
كذلك فاإن الأدوية واملبيدات التي تر�ض على النباتات تقتل التنوع النباتي. 
فالأع�ساب الربية، ال�سجريات اأو الزهور لي�ض لديهم فر�سة البقاء، نوع اآخر 

من فرا�سات Segelfalter والتي قل ظهورها عن ال�سابق يف اأملانيا.

ن�شائح حتمي خ�شو�شيتك 
خالل حتميل التطبيقات

اأن  الأمل���ان���ي���ة  "كونكت"  جم��ل��ة  اأوردت 
بع�ض تطبيقات الهواتف الذكية تتطلب 
اأو  ال�سور  اأو  امليكروفون  اإىل  ال��و���س��ول 
التطبيقات  ت��و���س��ح  م���ا  وع�����ادًة  امل���وق���ع، 
ملاذا  تثبيتها  اأث��ن��اء  للم�ستخدم  املوثوقة 
اإىل  ال��و���س��ول  التطبيق  وظ��ي��ف��ة  حت��ت��اج 

ال�سور اأو ات�سالت ال�سبكة.
ر�سائل  اإر���س��ال  يف  امل�ستخدم  رغ��ب  واإذا 
�سوتية عرب تطبيقات الرتا�سل الفوري، 
ف����اإن ه���ذه ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات حت��ت��اج اإىل حق 
ولكن هناك  امل��ي��ك��روف��ون،  اإىل  ال��و���س��ول 
بع�ض التطبيقات الأخرى، التي ل يجوز 
امليكروفون،  اإىل  بالو�سول  لها  ال�سماح 
وب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي ي��ج��ب الق��ت�����س��ار على 
منح احلقوق، التي يكون فيها امل�ستخدم 
ال�سركة  م��ع  البيانات  مل�ساركة  م�ستعداً 

املقدمة للتطبيق.
احلقوق  اإل����غ����اء  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم  ومي���ك���ن 
حيث  وق��ت،  اأي  يف  للتطبيقات  املمنوحة 
فون  اآي  الذكي  الهاتف  اأ�سحاب  يتمكن 
قائمة  يف  ب���ذل���ك  ال��ق��ي��ام  م���ن  ب����اد  واآي 

الإعدادات حتت بند اخل�سو�سية.

هذه العوار�ض... 
اإياكم جتاهلها!

يقوم اجل�سم بتحذير الإن�سان من 
لتنبيهه  الإ�����س����ارات  ب��ع�����ض  خ���الل 
هذه  ع��دة.  باأمرا�ض  الإ�سابة  من 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ح��ذي��ري��ة ي��ج��ب اأن 
امل��رء مزيداً  دلياًل كي يويل  تكون 

من الهتمام ل�سحته.
اأعرا�ض   3 يلي  ما  يف  لكم  �سنقدم 
تك�سف  لأنها  تتجاهلوها  اأن  اإياكم 

الكثري عن �سّحتكم:
هذه  الفم:  زاوي��ة  يف  الت�سققات   -
ت���ك���ون ع�����ادة ب�سبب  ال�����س��ق��وق ق���د 
ا�سطرابات املعدة، التغري املناخي، 
الأطعمة،  بع�ض  على  احل�سا�سية 
نظافة  �سوء  الفطرية،  اللتهابات 
املغذيات  نق�ض  ال���دم،  فقر  ال��ف��م، 
حم�ض   ،A، B )ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
جهاز  �سعف  ال���زن���ك(،  ال��ف��ول��ي��ك، 
املناعة ب�سبب مر�ض ال�سكري، لعق 

زاوية الفم بوا�سطة الل�سان.
الطفح  اجل�������ل�������دي:  ال����ط����ف����ح   -
اجللدي قد ينجم عن احل�سا�سية، 
نظام غذائي معني  اتباع  الإجهاد، 
فاإنه عالمة  اللتهابات. كذلك  اأو 
البيوتني،  يف  ن��ق�����ض  وج����ود  ع��ل��ى 
لك�سر  امل��خ�����س�����ض  الإن�������زمي  وه����و 
الكربوهيدرات  مثل  امل���واد  بع�ض 

والربوتينات والدهون.
ال�سعر  ف��ق��دان  ال�سعر:  ت�ساقط   -
ا�سطرابات  ب�سبب  يكون  اأن  ميكن 
ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، ب��ع�����ض الأدوي�����ة 
الولدة،  الهرمونية،  وال��ع��الج��ات 
الل��ت��ه��اب��ات ال��ف��ط��ري��ة، ال���وراث���ة، 
امل�ستخدمة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�������واد 
املو�سمية  ال��ت��غ��ريات  ال�سعر،  على 

واحل�سا�سية.

ميزق رقبة 
رجل بالزجاج

�سهدت مدينة �سا�سولو يف اإيطاليا 
مهاجر  �سحيتها  راح  قتل  جرمية 
عاًما. مغربي يبلغ من العمر 35 

اآخ��ر مغربي  يد  ال�ساب على  وقتل 
منه  اقرتب  حيث  ا،  اأي�سً اجلن�سية 
ب��ع��د اأن رك���ن دراج���ت���ه، ووج���ه اإىل 
بقايا  بوا�سطة  قوية  �سربة  عنقه 
الفيديو،  ور�سد  زجاجية.  ق��ارورة 
ال��ذي حلله رج��ال الأم��ن، ووثقته 
اإحدى كامريات حمال بيع البيتزا، 
ب���ال���ق���رب م����ن م���وق���ع اجل���رمي���ة، 
احلادث، حيث ظهر ال�سحية وهو 
يتمايل بعد تلقيه ال�سربة القاتلة 
لحًقا  لي�سقط  عنقه،  مزقت  التي 
وفق  القمامة،  �سناديق  اأح��د  قرب 
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الريا�ضات املائية
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ���س��وزان��ا ف��ي��رب، اخ��ت�����س��ا���س��ي الطب 
الريا�سي، اإن الريا�سات املائية، مثل ال�سباحة والرك�ض يف 
املاء، تعد مثالية ملواجهة احتبا�ض املاء يف ال�ساقني خالل 
احلمل، حيث اإن �سغط املاء له مفعول ال�سحر هنا. ولكن 
ينبغي توخي احلذر بالن�سبة للن�ساء، اللواتي يعانني من 

التهابات مهبلية.
وبدورها اأ�سارت دورته كراو�ض، مدرب وحما�سر الريا�سة 
تاأثري  لهما  وال��ي��وغ��ا  البيالت�ض  اإن  ال�����ولدة،  وب��ع��د  ق��ب��ل 

اإيجابي على احلركة والن�ساط. 
 ،"Nordic Walking" ال�سمايل  امل�سي  يعترب  كما 
ال��ع�����س��ي، م��ث��ال��ي��اً، لأن���ه يعمل على  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��ي  اأي 

تدريب جميع ع�سالت اجل�سم دون اإجهاد قاع احلو�ض.
الهوائية يعترب مثالياً  ال��دراج��ات  رك��وب  اأن  واأك��دت فيرب 
اأي�����س��اً خ���الل احل��م��ل، ول��ك��ن ينبغي احل��ر���ض ع��ل��ى عدم 
ال�سقوط من الدراجة، وذلك من خالل ال�سري يف الطرق 
الدراجة  ال��ت��م��اري��ن على  اأو ع��ن ط��ري��ق مم��ار���س��ة  امل��ع��ب��دة 

الريا�سية.
واأ�سارت كراو�ض اإىل اأن زيادة الوزن والتغريات الهرمونية 
اأن  حتى  القدم،  تقو�ض  تناق�ض  يف  تت�سبب  امل��اء  واحتبا�ض 
ال��ق��دم ت��ب��دو ب��ع��د احل��م��ل اأك����رب ح��ج��م��اً. وي��ن��ت��ج ع��ن هذا 
القدم حتمل اجل�سم  لأن  ونظراً  الظهر.  ب��اأمل يف  ال�سعور 
مبمار�سة  الظهر  اآلم  مواجهة  ميكن  ف��اإن��ه  ل��ذا  باأكمله، 

متارين تقوية ع�سالت القدم ومتارين التدليك.

تدعيم الوالدة 
اأكدت فيرب اأن املراأة، التي متار�ض الريا�سة اأثناء احلمل، 

ب�سكري  لالإ�سابة  اأو  ال���وزن  يف  ل��زي��ادة  تتعر�ض  م��ا  ن���ادراً 
اأو لت�سمم احلمل، ولكن يتعني على امل��راأة امل�سابة  احلمل 
بارتفاع �سغط الدم ا�ست�سارة الطبيب املعالج اأول. كما اأن 
اللياقة البدنية تفيد يف تدعيم عملية الولدة، حيث اإنها 

حتد من خطر حدوث م�ساعفات. 
وبعد الولدة مبا�سرة وحتت اإ�سراف القابلة ميكن ممار�سة 
قاع  ع�سالت  لتن�سيط  املخ�س�سة  الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن 
احلو�ض، وبعد الولدة ب�سهرين اأو ثالثة يجوز للمراأة اأداء 
اإىل ممار�سة  العودة  وت�ستغرق فرتة  الريا�سات اخلفيفة. 

الريا�سة بكامل القوة نحو ت�سعة اأ�سهر. 

متارين للحامل يف ال�ضهور االأوىل
ُت�سّكل  احلمل  من  الأوىل  الأ�سهر  يف  الرّيا�سّية  التمارين 
حتدّياً كبرياً للمراأة احلامل، ب�سبب التغرّيات الهرمونّية 
ب��ه��ا، وال��ّت��ع��ر���ض ل��ل��غ��ث��ي��ان امل��ف��اج��ئ والّتعب  ال��ت��ي مت����ّر 
والإرهاق، وقد تخ�سى اأي�ساً من تعّر�ض جنينها للخطر اأو 
رر به. اأّكدت الّدرا�سات اأّن التمارين الريا�سّية  اإحلاق ال�سّ
اأكرث  اخلفيفة والتي ترّكز على تقوية الع�سالت وجعلها 
مرونة ل توؤّثر يف اجّلنني بل على العك�ض، اإذ اأّنها ُت�ساعد 
على منح الّطاقة والقوة للمراأة احلامل، وتزّودها باللياقة 
بعيداً  �سل�ض  حمٍل  على  للح�سول  حتتاجها  التي  البدنّية 
وقّلة احلركة،  الوزن  الّزيادة يف  ت�سّببها  التي  امل�ساكل  عن 

وُت�ساعد ب�سكٍل كبري يف ت�سهيل عملّية الولدة.

فوائد الريا�ضة للمراأة احلامل
 ت�ساعد على الّنوم ب�سكٍل اأف�سل. 

تقّلل من خطر الإ�سابة ب�سّكري احلمل. تقّلل من الآلم. 

تقلل من الإ�سابة بالإم�ساك. 
على  ُت�ساعد  احل��م��ل.  باكتئاب  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  تقلل 

الولدة ب�سكٍل طبيعي وبعيد عن تعقيدات الولدة. 
التمارين  اإّن  الأوىل  الأ���س��ه��ر  يف  ال��ري��ا���س��ّي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
الريا�سّية يف فرتة احلمل ترّكز على �سّحة اجل�سم ب�سكٍل 
اأو خ�سارة الوزن، وق�ساء  عام ولي�ض فقط بناء الع�سالت 

فرتة حمل خالية من امل�ساكل. 
على  وامل�سي  اجل��ري  الّريا�سّية  الأج��ه��زة  على  الّتمارين 
اأخ����رى يف فرتة  اإىل  ام�����راأٍة  م��ن  ال��رك�����ض يختلف  ج��ه��از 
واملتعب  ال�ّسريع  فالّرك�ض  احلمل،  اأ�سهر  وح�سب  احلمل 
معنّي  على من��ٍط  امل�سي  ولكن  الإط���الق،  على  لي�ض جيداً 
اإل  م��ث��ايل،  مترين  �ساعة  ن�سف  مل��ّدة  خمتلفة  وب�سرعاٍت 
ال�سعور  عند  التوقف  ويجب  لذلك،  مانٌع  هناك  ك��ان  اإذا 
اخذ  وي��ج��ب  ال����دوار،  اأو  التنف�ض،  يف  �سعوبة  اأو  بالتعب، 

ا�سرتاحة بني كل متريٍن واآخر. 
ق�ّسمي جل�سة التمرين اإىل ق�سمني، كُلّ ق�سٍم منهما مّدته 
دقائق  مل���ّدة خم�ض  راح���ة  ف��رتة  م��ع  دق��ي��ق��ة،  خم�ض ع�سرة 
بينها، ا�سبطي اجّلهاز على اأخف �سرعة ملّدة خم�ض دقائق، 
ثّم زيدي ال�سرعة مبقدار درجة واح��دة كّل خم�ض دقائق 
ملّدة خم�ض  ا�سرتيحي  ثّم  الدقيقة اخلام�سة ع�سرة،  حّتى 
دقائق، واأعيدي التمرين ال�ّسابق ملّدة خم�ض ع�سرة دقيقة 

اأُخرى، ولكن قّللي ال�سرعة قبل اأن تنزيل عن اجّلهاز.
للمراأة  بال�سباحة  حة  ال�سّ خ��رباء  جميع  ين�سح  ال�ّسباحة 
احلامل يف حني اأرادت القيام بالتمارين، وهي ريا�سٌة اآمنٌة 
خالل فرتة احلمل كّلها، ولكن يجب ممار�ستها باإذٍن من 
الّطبيب، مُيكن ممار�سة ال�ّسباحة من مّرٍة اإىل مّرتني يف 

الأ�سبوع.

الريا�ضة  ممار�ضة  عن  كثريات  ن�ضاء  تتوقف 
مبجرد تلقي نباأ حدوث احلمل، اعتقادًا منهن 
واجلنني.  االأم  �ضحة  على  احلركة  بخطورة 

فما مدى �ضحة هذا االعتقاد؟ 
وللإجابة على هذا اال�ضتف�ضار، قالت ماريون 
زولربيت�ضيو، من اجلامعة االأملانية الريا�ضية، 
اإنه ب�ضكل عام يجوز للمراأة ممار�ضة الريا�ضة 
الريا�ضة تعود  اأن ممار�ضة  بل  خلل احلمل، 
احلمل  فتترة  اأثتتنتتاء  املتتتتراأة  على  بتتالتتفتتائتتدة 
الريا�ضات  جتنب  ب�ضرط  التتتوالدة،  وختتلل 

العنيفة واخلطرة، مثل الريا�ضات 
التتقتتتتتالتتيتتة والتتقتتفتتز 
والغط�س  والت�ضلق 

ومتارين البطن. 

نوع واحد من املك�شرات 
كفيل باإنقا�ض وزنك

ي��ط��م��ح ك��ث��ري مم��ن ي��ع��ان��ون ال�����س��م��ن��ة يف 
اإنقا�ض  يف  ف��ع��ال��ة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��و���س��ول 
ال��وزن يف وقت ق�سري، ويعانون لفرتات 
قد  خمتلفة  و�سفات  جتريب  يف  طويلة 

تكون نتيجتها عك�سية.
اأن ثمرة  درا����س���ة ج���دي���دة وج����دت  ل��ك��ن 
الدهنية  ب��الأح��م��ا���ض  ال��غ��ن��ي��ة  اجل�����وز، 
امل�����واد، ت�ساعد  3 وغ��ريه��ا م��ن  اأوم��ي��غ��ا 
ال�سمنة  خ��ط��ر  خ��ف�����ض  يف  ف��ع��ال  ب�سكل 
وال�سكري، كما اأنها قد تقلل من ال�سهية 

بكفاءة عالية.
واأجرى الباحثون جتربة على جمموعة 
حيث  امل��ف��رط��ة،  بال�سمنة  امل��ر���س��ى  م��ن 
اأعطوهم �سرابا يحتوي على 48 غراما 

متتالية. اأيام  من اجلوز على مدار 5 

جمموعة  للتجربة  خ�سعت  امل��ق��اب��ل،  يف 
اأخرى من املر�سى، لكن اأفرادها تناولوا 
وال�سعرات  املذاق  م�سروبات متطابقة يف 

احلرارية ل حتتوي على اجلوز.
بعدها خ�سعت املجوعتان لختبار الدماغ 
من خالل النظر اإىل �سور ملواد غذائية 
ع��ال��ي��ة ال���ده���ون، م��ث��ل ال��ك��ع��ك، واأخ����رى 

قليلة الد�سم مثل اخل�سروات.
التي ن�سرت يف جملة  الدرا�سة،  ووج��دت 
والتمثيل  وال�����س��م��ن��ة  ال�����س��ك��ري  م��ر���ض 
تناولوا  م��ن  نظر  عندما  اأن���ه  ال��غ��ذائ��ي، 
اإىل  اجل��وز  على  يحتوي  ال��ذي  الع�سري 
ك����ان حتكمهم  ال���غ���ذائ���ي���ة،  امل������واد  ����س���ور 
ال��ذي��ن مل  نظرائهم  م��ن  اأك��رب  بال�سهية 

يتنولوا الع�سري نف�سه.

هل من خماطر ملمار�شة الريا�شة اأثناء احلمل؟ 
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور عمالقة الكوميديا وجنوم الفن واالإعلم

الإمارات ق�شر  يف  الأول  عر�شه  تايلند" يفتتح  يف  "�شحي 

اإعدادًا لطلبة التدريب العملي

كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية بجامعة الإمارات تنظم ور�ض يف التنمية املهنية

حديقة احليوانات بالعني حت�شد اآيزو 1-20000 
عن اأف�شل املمار�شات العاملية يف تكنولوجيا املعلومات

•• ابوظبي - الفجر 

اليوم بالفيلم الإماراتي  ال�سينما ع�سر  يحتفي ع�ساق 
من  نخبة  بح�سور  تايلند"  يف  "�سحي  الكومييدي 
املوؤ�س�سات  ال��ف��ن والإع�����الم ومم��ث��ل��ي ع���دد م��ن  جن���وم 
احلكومية واخلا�سة يف الدولة يف حفل �سخم بامل�سرح 

الرئي�ض لفندق ق�سر المارات
ال�سينما  م��ه��رج��ان��ات  الذه������ان  اىل  ���س��ي��ع��ي��د  احل���ف���ل  
بح�سورها الكبري وجنومها املتنوعني فاوىل حمطات 

بنجوم  لاللتقاء  احلمراء  ال�سجادة  �ستكون  احل�سور 
و�سائل  م��ن  كبري  ع��دد  بح�سور  الفيلم  واب��ط��ال  الفن 

العالم املحلية والعربية .
يح�سر احلفل عدد من رواد الفن من اخلليج والوطن 
والفنانة  نغمو�ض  جابر  الفنان  الم���ارات  من  العربي 
الكويت  وم��ن  النيادي  �سلطان  والفنان  طار�ض  رزيقة 
العلي ومن  والفنان طارق  الفرج  �سعد  القدير  الفنان 
علي  �سعاد  البحرين  وم��ن  زع��ل  �سالح  الفنان  ع��م��ان 
وجن���وم ال��ع��م��ل منهم ال��ف��ن��ان امل�����س��ري ال��ق��دي��ر ح�سن 

والفنان  ال��درم��ك��ي  ���س��ع��ود  ال��ع��م��اين  وال��ف��ن��ان  ح�سني 
واحلفل  الفيلم  جنم  اىل  بالإ�سافة  طه  ربيع  القدير 
بطل  "�سحي"  دور  ج�سد  ال��ذي  �سالح  احمد  الفنان 

الفيلم وغريهم.
احلفل  جمهور  على  خا�ض  ب�سكل  الفيلم  عر�ض  بعد 
يف ق�سر الم��ارات ، �سيعر�ض فيلم "�سحي فى تايلند 
ال�سحى  عيد  اي��ام  اأول  يف  ال�سينما   جمهور  على   "
املبارك يف جميع دور العر�ض ال�سينمائية يف المارات 
يكون  ان  املنتظر  وم��ن   ، والكويت  وع��م��ان  والبحرين 

"�سحي يف تايلند" امتدادا للنجاح الكبري الذي حققه 
" الذي  ابوظبي  يف  "�سحي  الفيلم  م��ن  الول  اجل��زء 
تاريخ  اإي���رادات يف  اعلى  املا�سي وحقق  العام  عر�ض يف 

ال�سينما الإماراتية.
مبادرات  اط��الق  �سيت�سمن  احلفل  ان  بالذكر  جدير 
وا�ستخدام  الفيلم  �سخ�سيات  خ���الل  م��ن  جمتمعية 
�سخ�سية �سحي يف برامج تعليميه وتدريبية يف قالب 
ب�سيط ومتنوع �سيتم الك�سف عن تفا�سيل على هام�ض 

احلفل .

•• العني - الفجر

الإن�سانية  العلوم  بكلية  املهنية  التنمية  مكتب  نظم 
لطلبة  ور����ض  ع��دة   ، الإم����ارات  بجامعة  والجتماعية 
التدريب امليداين بالكلية والبالغ عددهم 200 طالب 
وط��ال��ب��ة، خ��الل الأ���س��ب��وع اجل���اري ب��احل��رم اجلامعي، 
ب���ه���دف اإع�����داده�����م ل���ي���ك���ون���وا م��ت��م��ي��زي��ن يف جم����الت 
خمتلف  يف  العملي  ال��ت��دري��ب  ق��رتة  اأث��ن��اء  تخ�س�سهم 

املوؤ�س�سات ذات ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع اجلامعة.  
بق�سم  م�سارك  – اأ�ستاذ  دودي��ن  حمزة  الدكتور  وق��دم 
علم النف�ض والإر�ساد- دورة "ال�سرية الذاتية واملقابلة 
الوظيفية-  �سرح فيها كيفية اإعداد �سرية ذاتية مهنية 
تتالءم مع ما يتطلبه �سوق العمل احلايل، اإ�سافة اإىل 
عر�ض لنموذج ال�سرية الذاتية ومكوناتها، كما تطرق 
الدكتور دودين اإىل كيفية اإجراء مقابلة عمل ناجحة 
من خالل عر�ض املهارات للمتقدم للوظيفة والتدريب 

ال����الزم ل��ه��ا. وك��م��ا ح�����س��ر ط���الب ال��ت��دري��ب امليداين 
ور�سة "اجلاذبية ال�سخ�سية" والتي ا�ستهدفت تطوير 
مع  ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ات  تقوية  يف  الطلبة  م��ه��ارات 
وا�ستخدام  بالنف�ض،  الثقة  بناء  وط��رق  العمل،  زم��الء 
مع  التعامل  يف  الالئقة  اللغوية  والأ�ساليب  الأمن��اط 
الآخرين، وقد قدم املحا�سر الدكتور ح�سن علي �سرحا 
عن الكاريزما ال�سخ�سية وطرق تطويرها والتي جتعل 

الفرد قادراً على حتقيق اأهدافه املهنية.

املهنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ور�����ض  م��ن  الأول  الأ���س��ب��وع  واخ��ت��ت��م 
العمل" لالأ�ستاذة  واأخالقيات  املهني  "ال�سلوك  بور�سة 
تناولت  ال��ق��ان��ون-وال��ت��ي  كلية  م��ن   – الرميثي  ميثة 
حماور عدة مثل اأهمية العمل، ومكانته يف حياة الفرد 
التي  املهنية  وال�����س��ل��وك  ال��ق��واع��د  وم��اه��ي  وامل��ج��ت��م��ع، 
يجب على الطالب اتباعها يف فرتة التدريب واحلياة 
يف  بها  يتحلون  اأن  يجب  التي  والأخ��الق��ي��ات  العملية، 

اأعمالهم.

••  العني – الفجر

ح�سلت حديقة احليوانات بالعني على �سهادة الآيزو 
20000-1 عن تطبيقها اأف�سل املمار�سات العاملية 

املعتمدة يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات .
تكنولوجيا  اإدارة  م���دي���رة  ال���ع���ام���ري  اح��م��د  وذك����ر 
ان  بالعني  احليوانات  حديقة  يف  بالإنابة  املعلومات 
ح�سول الدارة على �سهادة اليزو جاء نظري اجلهود 
تكنولوجيا  خ��دم��ات  تطوير  جم��ال  يف  تبذلها  التي 
امل��ع��ل��وم��ات و دع���م امل�����س��ت��خ��دم��ني م��ن خ���الل اف�سل 
�سهادة  ل��دى  املعتمدة  العاملية  املعايري  و  املمار�سات 
اجلودة العاملية اليزو من املنظمة الدولية للمقايي�ض 

.  موؤكدا على املتابعة امل�ستمرة و احلر�ض الدائم على 
ا�ستمرار  اإج��راءات  لقيا�ض  الالزمة  ال�سوابط  و�سع 

اخلدمة بامل�ستوى و اجلودة املطلوبة .
اإن  نظم  اأول  مهند�ض  البلو�سي  عائ�سة  اأ���س��ارت  كما 
لتطوير  ح��اف��زا  ت��ع��د   1-20000 الآي�����زو  ���س��ه��ادة 
بتوفري خدمات  املعلومات وحت�سينها  تقنية  خدمات 
الوظائف  جميع  يف  للم�ستخدمني  عالية  ج��ودة  ذات 
و�سمان الت�سغيل ال�سل�ض لنظم تكنولوجيا املعلومات 
واأمنها الفعال للموؤ�س�سة، مما يحقق ر�سا املتعاملني 
املوارد  توفري  على  تقوم  منا�سبة  من خالل عمليات 
وال��ب��ي��ئ��ة امل���الئ���م���ة ل��ت��ع��زي��ز ج�����ودة خ���دم���ات تقنية 

املعلومات.

تنفيذا الإتفاقية مع"اأبوظبي التقني"
الحتاد للطريان تطلق حملة ترويج ملهارات 
ناقالتها جميع  يف  التقني" العاملية  "اأبوظبي 

احلملة ت�ضتهدف �ضكان 62 دولة عرب 
عاملية مدينة   110 يف  طائرة   111

•• ابوظبي – الفجر

اأطلقت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
ينظمها  التي   ،2017 اأبوظبي  العاملية  املهارات  مل�سابقة  ترويجيه  حملة 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني خالل �سهر اأكتوبر املقبل، 
برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، حيث تت�سمن احلملة مل�سقات وفيديو 
على جميع ناقالت الإحتاد لطريان ال� 111 والتي تغطي 62 دولة و 110 
وجهات ومدن حول العامل، وذلك بهدف تعريف ماليني امل�سافرين حول 

�سيتم  التي  امل�سابقة  باأهمية  ال��ع��امل 
الأو�سط  ال�سرق  تنظيمها يف منطقة 

و�سمال اإفريقيا للمرة الأوىل.
رئي�ض  املرزوقي  حممد  علي  واأو�سح 
"اأبوظبي  يف  الإم�����������ارات  م�����ه�����ارات 
التقني" اأن هذه احلملة تاأتي تنفيذا 
التقني"  بني"اأبوظبي  لت��ف��اق��ي��ة 
و الحت������اد ل���ل���ط���ريان ل��ت��ك��ون راع���ي 
املهارات  مل�سابقة  الر�سمي  ال��ط��ريان 
فيما   ،2017 اأب���وظ���ب���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
اأن�سطة  على  ال�سوء  احلملة  ت�سلط 
التي  ال�سناعية،  القطاعات  واأع��م��ال 

ت�ستمل على املهارات ال� 51 املتناف�سة يف امل�سابقة، ومنها الت�سنيع، وتقنيات 
الأزياء،  وت�سميم  الإبداعية،  والفنون  واللوج�ستيات،  والنقل،  الهند�سة، 
والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  وال�سخ�سية،  الإجتماعية  واخلدمات 
اأبوظبي2017  العاملية  املهارات  اأن حدث عاملي بحجم م�سابقة  لفتا اىل 
التي �ست�ستقبل ما يقارب 100،000 زائر من داخل الدولة و 10000 
اإقامة �سراكات هامة مع  زائر من خارج الدولة  من حول العامل، يتطلب 
موؤ�س�سات و�سركات حتظى مبكانة عاملية ومتتلك قاعدة جماهريية وا�سعة 
حول العامل، موؤكداً على اأن الحتاد للطريان �سيوؤدي دوراً هاماً يف التعريف 
بامل�سابقة العاملية وباأهدافها املهمة عرب �سبكته الوا�سعة واملمتدة يف اأرجاء 
العامل. واأ�ساف علي املرزوقي فقال اأن م�سابقة املهارات العاملية يف اأبوظبي 
دولة   70 اأك��رث من  �ساب وفتاة ميثلون   1300 يقارب   يتناف�ض فيها ما 
حيث تعد امل�سابقة من�سة اأ�سا�سية لرعاية وتطوير املهارات املهنية والتقنية 
حول العامل، تتناف�ض فيها اأف�سل املواهب �سمن فئات مهنية رئي�سة عديدة 
تعلم  يف  الن��خ��راط  على  وحتّثهم  ال�سباب  جيل  من  الآلف  لإلهام  تهدف 

املهارات املهنية والتقنية.

اهتمام  ي�شتقطب  "كلمة" للرتجمة 
امل�شاركني يف "احلزام والطريق" بال�شني

•• اأبوظبي - الفجر

 ا�ستقطب جناح م�سروع "كلمة" للرتجمة التابع لهيئة اأبوظبي لل�سياحة 
والثقافة اهتمام امل�ساركني يف معر�ض كتاب "احلزام والطريق" الذي اأقيم 

يف مقاطعة �ساندونغ ال�سينية من 19 اإىل 21 اأغ�سط�ض احلايل.
و�سهد اجلناح زيارة عدد من كبار ال�سخ�سيات والوفود، من اأبرزهم ال�سيد 
جياجن �سيهوا، رئي�ض جمموعة �ساندونغ للن�سر، وال�سيد جو هويلني نائب 
واملعلومات،  والتلفزيون  الراديو  ووزي��ر  الوطني،  والن�سر  ال�سحافة  وزير 

وال�سيد �سن �سوغانغ، نائب حاكم مقاطعة �ساندونغ.
"كلمة" اأحد امل�ساريع الرائدة يف العامل العربي لنقل روائع  ويعد م�سروع 
اكرث من  الآن  امل�سروع حتى  ترجم  فقد  العربية،  اللغة  اإىل  العاملي  الفكر 

حية.  لغة   30 من  عنوان   1000
"احلزام والطريق"،  للن�سر معر�ض كتاب  �ساندونغ  وا�ست�سافت جمموعة 
وتخللته  وعاملية،  �سينية  ن�سر  دار   100 م��ن  اأك��رث  م�ساركة  �سهد  ال��ذي 
املحا�سرات  م��ن  �سل�سلة  بينها  م��ن  والفعاليات،  الأن�سطة  م��ن  جمموعة 

واجلولت التعريفية اإىل موطن الفيل�سوف ال�سيني كونفو�سيو�ض.



حّدد نقاط قوتك
اإنها القاعدة الأ�سا�سية! لكن ل ي�سهل اأن تالحظ مزاياك 
اأن��ك تتمّتع  ت��درك  اأن  ومواهبك يف الظروف كافة. يجب 
بنقاط قوة )فطرية( تتعّلق غالباً مبا تعرفه وحتبه. لذا 
دّون اأف�سل ما جتيده وقّيم نف�سك عرب اأمثلة وا�سحة يف 
وواجه  ب��ك،  الآخ��ري��ن  اآراء  اأي�ساً  ا�سمع  جم��الت حياتك. 

ل اإليها. �سرعان ما ت�سعر بالتح�سن! النتائج التي تتو�سّ

عرّب عن اآرائك املختلفة بالطريقة املنا�ضبة
اإىل اح��رتام النف�ض والدفاع  ل  ال��ذات التو�سّ يعني تقدير 
قراراتك  ت��ت��خ��ذ  اأن  ي��ج��ب  ال�����س��خ�����س��ي��ة.  ال��ق��ن��اع��ات  ع���ن 
بنف�سك. حني يكون راأيك خمتلفاً عن اآراء املحيطني بك 
يف مو�سوع معنّي، عرّب عنه باأ�سلوب غري عدائي ومن دون 
بطريقة  لكن  بقيمك  مت�ّسك  م�سبقة.  اأحكام  اأي  اإ���س��دار 
واقعية. كذلك تكّلم عن م�ساعرك واأفكارك واهتماماتك.

اعرف بحدودك وجهلك
ل��ك��ل ���س��خ�����ض ن��ق��اط ���س��ع��ف��ه وع��ي��وب��ه ل��ك��ن ت�����س��ّك��ل هذه 
اخل�سائ�ض ال�سائبة جزءاً من �سخ�سيته التي تختلف عن 
الآخرين. ل ميكن اأن يزعم اأي �سخ�ض اأنه يتمّتع باملهارات 
الالزمة كافة لتحقيق كل ما يريده يف خمتلف جمالت 

حياته. لذا ل داعي كي تّدعي ما ل�ست عليه

اعرف قيمة اأ�ضدقائك
واأقرب  زم��الئ��ك  بجهود  تعرتف  ح��ني  ب��ال��راح��ة  �ست�سعر 
النا�ض اإليك لأن تقدير الآخرين ي�سّكل امل�سدر الأ�سا�سي 

للم�ساعر الإيجابية. 
بروؤية  ل��ه��م  �ست�سمح  الآخ����ري����ن،  ب���رباع���ة  ت��ع��رتف  ح���ني 

اجلوانب الإيجابية فيك.
�سيغة  ا�ستعمل  ب��ل  املتكلم  �سيغة  ا�ستعمال  يف  تبالغ  ل   
اجلمع كي ل تن�سب النجاح اجلماعي اإىل نف�سك وتك�سف 

عن غطر�سة كامنة.
 يف املقابل، ميكنك اأن ت�ستعمل �سيغة املتكلم للتحدث عن 
خطواتك الفا�سلة اأو اإخفاقاتك. �سيقّدر الآخرون قدرتك 

على انتقاد نف�سك وحتّمل م�سوؤولياتك.

خذ املبادرات بنف�ضك
اجلماعي،  عملك  يف  متوقعة  غ��ري  م��ب��ادرات  ت��اأخ��ذ  ح��ني 
�ستتغري نظرة الآخرين اإليك و�سيفهمون حجم التزامك 
تقوي  م��ا  ���س��رع��ان  م��ع��ك.  بالعاملني  واهتمامك  بعملك 
مبادراتك  ت��ك��ون  اأن  ب�����س��رط  ب���ك  ب��امل��ح��ي��ط��ني  رواب���ط���ك 

�سادقة.

قم باملهام البديهية اأواًل
ل داعي كي تقوم مبهام معقدة كي حت�سد الإ�سادة! حّدد 
ت�سمح  التي  اخل��ط��وات  ودّون  الآخ���رون  منك  ينتظره  م��ا 

تعاملك مع زمالئك ومع  بتح�سني  ال���ع���م���الء، ثم لك 
اإليك  امل��وك��ل��ة  امل��ه��ام  خمتلف  ق��ّي��م 

الوقت  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا.  ب��ح�����س��ب 
ن����ف���������س����ه، ل 

ترتّدد يف التكلم عن اأي م�ساكل تواجهها كي جتد احللول 
�ستزيد  الطريقة،  بهذه  زم��الئ��ك.  م��ع  اأو  العمل  رب  م��ع 

قيمتك يف نظر املحيطني بك.

احر�س على طماأنة االآخرين
من خالل موا�ساة املحيطني بك حني يحتاجون اإىل من 
النا�ض  نظرة  و�ستتغري  بقيمتك  �ست�سعر  يريحهم، 
اإليك و�سرعان ما ترت�سخ الثقة بينكم وتزيد قوة 
مكانة  حينها  �ستك�سب  جتمعكم.  التي  العالقات 
منهم  تتقرب  الذين  الأ�سخا�ض  حياة  يف  خا�سة 

ب�سدق.

ا�تتضتتمتتع التتطتترف 
االآخر

������س�����ت�����ت�����ح�����������س�����ن 
نظر  يف  ���س��ورت��ك 
حني  الآخ���������ري���������ن 
تك�سف تقديرك لهم 
التم�سك  م���ع  ت���زام���ن���اً 
ب���ق���ي���م���ك. اح��������رتم ك���الم 
ال�����ط�����رف الآخ����������ر وت���ع���ام���ل 

اإقامة  من  تتمّكن  الطريقة  بهذه  وثقة.  �سدق  بكل  معه 
الجتماعية  العالقات  ترتكز  و�سحية.  متوازنة  عالقات 
جتمعك  التي  ال��رواب��ط  قيمة  �ستزيد  ل��ذا  ال��ت��ب��ادل،  على 
ب��الأ���س��دق��اء واأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة وال���زم���الء ح��ني ت��ق��دم لهم 

امل�ساعدة وت�سغي اإليهم عند احلاجة.

اكت�ضب معارف جديدة
حاول اأن تتحّدى نف�سك عرب اكت�ساب مهارات جديدة مهما 
من  �سل�سلة  حتقق  حني  الأوىل.  للوهلة  �سعبة  لك  ب��دت 
نف�سك.  عن  اإيجابية  �سورة  �ستبني  ال�سريعة،  النجاحات 
على  ال�����س��اب��ق��ة،  ح����دودك  ت��ت��ج��اوز  ب��اأن��ك  حينها  �ست�سعر 
�سكوكك.  عن  و�ستتخلى  والفكري،  اجل�سدي  امل�ستويني 
�سي�سبح  اإل��ي��ه،  ت�سبو  ك��ن��ت  ال���ذي  ال��ه��دف  وب��ع��د حتقيق 

النجاح را�سخاً يف عقلك وج�سمك على املدى الطويل.

ال تبالغ يف التباهي باإجنازاتك
اأمام الآخرين لأنك �ستبدو  اأن تتمّيز باأي ثمن  ل حتاول 
واإجنازاتك  التكلم عن معارفك  تبالغ يف  متغطر�ساً حني 
ب���اأي �سكل. لذا  الأ���س��ل��وب  ل��ن يخدمك ه��ذا  وم��ه��ارات��ك. 
املهنية  مّتزنة يف حياتك  بطريقة  احلقائق  بعر�ض  اكتِف 

وال�سخ�سية.

مــنـــ�عـــات
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هل  العمل؟  وزمتتلء  واالأ�ضدقاء  العائلة  و�ضط  نف�ضك  اإثبات  يف  �ضعوبة  جتد  هل 
لك  ت�ضمح  التي  اخلطوات  اأف�ضل  اإليك  يتجاهلونك؟  اأو  دومتتًا  االآختترون  يقاطعك 

بتح�ضني م�ضتوى تقديرك لنف�ضك.

معارك قبل النوم �ضائعة بني االأطفال يف عمر 2 اإىل 3 �ضنوات

احرتمي خماوف طفلك.. و�شاعديه لينعم بنوم اف�شل

تزداد ذكاًء وتعقيدًا كي ت�ضتفيد من التقنيات اجلديدة

اأف�شل اخلطوات لتح�شني م�شتوى 
تقديرك لنف�شك

ا�ضتغلل القوة وا�ضتخدامها 
يتعلم الأطفال يف مثل هذه ال�سن اأن لديهم بع�ض القوة يف هذا 
العامل، و�سوف يقومون با�ستغالل اي فر�سة ل�ستخدامها. لذا 
لتاأخري  �سيء فقط  باي  ال�سغري  تفوه طفلك  اذا  تتفاجئي  ل 
م��وع��د ال��ن��وم ح��ت��ى ل��و ك���ان ع��ل��ى و���س��ك ال��ن��وم ق��ب��ل اأن ينهي 

جملته.
• احلل:

ادخلي بع�ض التغريات اإىل روتني نوم طفلك. يجب ال تتخلي 
عن املبادئ ال�سا�سية - حمام، ق�سة، بع�ض احل�سن، ثم اطفاء 
ال�����س��غ��رية، فعلى  ال���ق���رارات  ل��ك��ن دع��ي��ه يتخذ بع�ض  ال��ن��ور - 
الأرج��ح لن يعرت�ض طفلك على النوم اذا اتيحت له الفر�سة 
 3 ال�سفراء؟  ام  احلمراء  )البيجامة  ال��ق��رارات  بع�ض  لتخاذ 

قبالت قبل النوم ام 4؟(.
تغادرين  وان�����ت  ب��ك��ى  اذا 

ال��غ��رف��ة، ا���س��رح��ي له 
ان�������ه ح�������ان وق����ت 
ال������ن������وم وق������ويل 
اأي�����س��ا انك  ل���ه 
تعودين  ���س��وف 
عليه  لتطمئني 
ي�سبح  ع��ن��دم��ا 
ه����ادئ����ا. ع����ودي 

كما وعدته، لكن 
ل تبقي كثريا. 

اتبعي  اأو 

اأ�سع  اأن  )ب��ع��د  ذك��ي��ة:  اأم  و�سعتها  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  ه��ذه 
طفلي يف ال�سرير، اأ�سع موؤقتا ملدة خم�ض دقائق، واأقول لطفلي 
املوؤقت،  ينطلق  حتى  بهدوء  �سريره  اآخ��ر  يف  اجل�ض  �سوف  اين 
م�سكلة  وبهذا متكنت من حل  لوحده،  النوم  عليه  ذلك  وبعد 

املماطلة(.

ا�ضتمتاع بطعم احلرية 
م��ع ع��دم وج��ود ح��واج��ز متنعهم، ع��ادة م��ا يرغب الأط��ف��ال يف 
ت���ذوق ط��ع��م حريتهم اجل��دي��دة م��ن خ���الل ال��ذه��اب يف رحلة 

ق�سرية اإىل �سريرك.
• احلل:

اىل  تاأتي  مرة  كل  يف  �سريرها  اإىل  امل�ستك�سفة  طفلتك  اعيدي 
اإذا �سمحت لها بال�سطدام معك، فانك ت�سعلني نار  غرفتك. 
حرب طويلة الأمد. ميكنك و�سع الأجرا�ض على باب غرفتك 
حتى ت�ستطيعي �سماعها عندما تدخل، بهذه الطريقة، ميكنك 
اعادتها اإىل غرفتها قبل اأن تتمكن من ت�سلق �سريرك وتاأخذ 

لنف�سها و�سعا مريحا.
طريقة اأخرى لتجنب الزعاج اأثناء النوم هي و�سع بوابة 
اأطفال على باب غرفة طفلتك. ا�سرحي لها انك و�سعت 
البوابة لتحافظي على �سالمتها، حيث انه من املمكن 
ان جترح نف�سها وهي تتجول يف املنزل لوحدها يف 
ب��اب غرفتها مفتوحا حتى ل  ال��ظ��الم. وات��رك��ي 

ت�سعر بالوحدة.

اإح�ضا�س باخلوف وعدم االأمان 
ان����ه ل ميكنك  ت��ع��ل��م��ني ج���ي���دا ك��ي��ف 
النوم عندما يكون هناك ما يقلقك. 
طفلك  على  ينطبق  نف�سه  وال�سيء 
بالذعر  ي�����س��ع��ر  ان���ه  ال  ال�����س��غ��ري، 
ب�سبب  ول��ي�����ض  ال���وح���و����ض  ب�����س��ب��ب 

الرهن العقاري. 
فيها  تنطلق  التي  املرحلة  فهذه هي 
خم��ي��ل��ة ط��ف��ل��ك ب��ح��ق. ح��ت��ى ل��و مل يكن 

ا�سباح  بروؤية  يبداأ  �سوف  ان��ه  ال  قبل،  الظالم من  يخاف من 
وخملوقات خميفة اأخرى.

• احلل:
تتفهمني مدى  ان���ك  يعلم  دع��ي��ه  ط��ف��ل��ك.  اح��رتم��ي خم���اوف 
ا�ستخدام  ا�سواأ.  ان جتعلي خماوفه  اح��ذري من  ولكن  خوفه، 
)رذاذ الوحو�ض( على �سبيل املثال، ميكن يف احلقيقة ان يعني 

ان الوحو�ض موجودة يف غرفته.
 بدل من ذلك، اكدي له انك �سوف تكونني دائما يف اجلوار وان 

الوحو�ض ل وجود لها.
ابحثي عن ا�ساليب ميكنك فيها اقناع طفلك بان غرفته مكان 
اآمن. العبي يف غرفته وقتا اطول حتى ترتبط عنده بالوقات 
ميكنك  كما  لليلة.  فيها  معه  )بالتخييم(  قومي  اأو  اجلميلة، 
تعيني اأحد العاب طفلك املح�سوة )كحيوان حرا�سة(، فاإحدى 
المهات اعطت ابنها دبا كبريا ميكنه رعايته ومراقبة �سريره 

كل الليل.

وقت القيلولة يفقد جاذبيته 
غالبا ما يرف�ض ال�سغار اخذ قيلولة اثناء النهار، ويلقى اللوم 
لكن  ال��ن��وم،  احتياجات  وتغري  اجل��دي��د  ال�ستقالل  ح�ض  على 
الأطفال لي�سوا جاهزين متاما للتخلي عن القيلولة قبل �سن 

اخلام�سة. 
بالرهاق  ي�سعر  قيلولته، فرمبا  يفوت  ان  �سمحت لطفلك  اذا 

ال�سديد لدرجة انه لن ي�ستطيع النوم جيدا.
• احلل:

جتاهلي الوقت. عندما يكرب الأطفال، ل يعودون بحاجة اإىل 
اللتزام مبوعد القيلولة املحدد. عو�سا عن ذلك، ابحثي عن 

اأي دليل على اأن طفلك متعب.
افراط  اأو  ال���س��ط��راب  عليه  يبدو  عندما  ال�سرير  يف  �سعيه   

الن�ساط اأو عندما يبداأ بفرك عينيه. 
ي�ساعد  ان  ميكن  النوم  وقت  كاأنه  يبدو  القيلولة  وقت  وجعل 
اأي�سا: ابقي غرفته مظلمة واقرئي له ق�سة اأو غني له اأغنية 
النوم. لكن اذا رف�ض متاما النوم، �سجعيه على اللعب بهدوء يف 

غرفته و�سميها )وقت الراحة(. 

عندما تتاأملني الطاقة التي ت�ضرفها طفلتك يف النهار، تعتقدين انها �ضتغط يف النوم حلظة ت�ضعيها يف ال�ضرير، وانها �ضوف تكون هادئة كل الليل. لل�ضف لن يحدث هذا. فمعارك قبل 
النوم �ضائعة بني االأطفال يف عمر 2 اإىل 3 �ضنوات. اإليك بع�س العوامل التي جتعل طفلك ي�ضعر بعدم االرتياح اأثناء نومه وطرق مل�ضاعدته على النوم ب�ضكل اأف�ضل.
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اإعتتتتتتتتتتلن
التجارية وجتهيزات  للوكالت  املهر  بيت  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وخدمات حقول النفط ذ.م.م رخ�سة رقم:1007784 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ALI AND SONS HOLDING LLC ا�سافة علي واولده القاب�سة ذ.م.م 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف علي خلفان را�سد املطوع الظاهري

 ALI & تعديل ا�سم ال�سريك من/�سركة علي واولده لتجهيزات وخدمات حقول النفط ذ.م.م
SONS OIL-FIELD SUPPLIES & SERVICES COMPANY LLC

ل�سركة علي  النفط مملوكة  لتجهيزات وخدمات حقول  واولده  �سركة علي  ال�سريك  ا�سم  اىل 
 ALI & SONS OIL-FIELD SUPPLIES واولدة القاب�سة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 & SERVICES COMPANY OWEND BY ALI & SONS HOLDING

COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة بيت املهر للوكالت التجارية وجتهيزات وخدمات حقول النفط ذ.م.م

 MUHUR HOUSE TRADING AGENCIES & OIL - FIELD SUPPLIES &

SERVICES COMPANY - LLC

اىل/ �سركة بيت املهر للتجارة وجتهيزات وخدمات حقول النفط ذ.م.م 
MUHUR HOUSE TRADING & OIL-FILED SUPPLIES COMPANY LLC

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

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

منوذج اعلن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: مركز ال�سروق للخدمات ال�سحية 

AL SHROOQ HEALTH SERVICES: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

OMNT/MR/NM: بتاريخ     OTPMOQ: املودعة بالرقم
با�س������م :مركز ال�سروق للخدمات ال�سحية

MPTSQUUTM:فاك�ض MRSUMMRPVM :وعنوانه:العني الوقن هاتف
الربيد اللكرتوين: hr@wecarehealth.ae العني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:QQN خدمات طبية خدمات بيطرية خدمات 
العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية واحليوانات خدمات الزراعه والب�ستنه والغابات.

و�سف العالمة:العالمة عباره عن �سكل دائري يف زاويته �سعاع ممتد اىل داخل الدائرة باللون 
البي�ض حيث ان اللوان التي بالدائرة متدرجة على اللون الربتقايل وكتب يف زاوية ال�سعاع من 
 )AL SHROOQ HEALTH SERVICES( جهة اليمني وب�سكل مقو�ض يكمل الدائرة كلمة

باللون ال�سود وجميع العالمة على خلفية عدمية اللون.
ال�سرتاطات:

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/652 تنفيذ مدين  
ان��ور  جمهول حمل القامة مبا  اىل املنفذ ���س��ده/1-  �سيد �سلطان 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  التنفيذ/جنداف غمر  قد  ان طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22154( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/983 تنفيذ مدين  
اأر�سد  جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املنفذ �سده/1-  حممد 
طالب التنفيذ/نعيم بخ�ض فايز  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7560( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

مذكرة اعالن بالن�سر
                 يف  الدعوى 2017/6  تظلم من امر على عري�سة - ا�ستئناف    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يو�سف عبد العزيز القريني�ض  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / نوال املرباطي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ميثله:املحامية 
�سالح  حممد  م�سطفى  وميثله:نوال  املرباطي  �سالح  حممد  م�سطفى  ن��وال 
املرباطي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/11 امر على عري�سة 
17.30 م�ساءا   ال�ساعة  املوافق 2017/8/30  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت   -
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2639  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بينك لين لالعمال اخل�سبية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سركة الت�سميم ل�سناعة ال�سغال املعدنية ذ.م.م وميثله:يون�ض حممد 
علي حممد اليا�ض ال�سحي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والت�سامم بينهما بان يوؤديا للمدعية  مبلغ وقدره )176867( درهم 
وفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي 
عليهما الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/202  جتاري  جزئي 

ان  القامة مبا  دب��ي جمهول حمل  ف��رع   - ����ض.ذ.م.م  الفا  كري�ستال  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/يو بي ا�ض �سبالي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن 
الدعوى  يف    2017/7/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ل��وت��اه 
املذكورة اعاله ل�سالح/يو بي ا�ض �سبالي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي بحكمت املحكمة 
الزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغا مقداره )116763.86( درهم وفائدة 9% من 
تاريخ:2017/1/12 وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
. حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  درهم مقابل 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2155  جتاري جزئي
القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  لالملنيوم  ارابيان  كورني�ض  1-م�سنع   / عليه  املدعي  اىل 
يون�ض حممد   : ذ.م.م وميثله  املعدنية  ال�سغال  ل�سناعة  الت�سميم  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
علي حممد اليا�ض ال�سحي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )110.992( درهم وفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
2017/9/7   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1585  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  ك��روز جمهول حمل  اأكيونو  بريناديت   -1  / عليه  املدعي  اىل 

املدعي/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمه عامة(
وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن .

الدعوى  بتاريخ:2017/8/21 يف  املنعقدة  املحكمة قررت بجل�ستها  بان  نعلمكم 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�سيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
وق��د حت���ددت جل�سة ي��وم الث��ن��ني امل�����واف�����ق:2017/9/11 ال�����س��اع��ة:08:30 �ض 

بالقاعة:ch1.C.13 للتعقيب على التقرير.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1152  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- اميانكو ملقاولت ت�سييد الن�ساءات املعدنية - موؤ�س�سة فردية ملالكها/
بيلدرز  �سيتي  املدعي/دبي  ان  القامة مبا  املرزوقي جمهول حمل  حممد عبداهلل ح�سن 
�ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/8/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/دبي �سيتي بيلدرز �ض.ذ.م.م 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )82.000( درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا 
بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/12/12  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1512  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رو�سيل ماي ماجناليندان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ميا كون�سالتنت م.د.م.�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )110000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من 
  Ch 2.D.17  : بالقاعة  �ض   08.30 ال�ساعة   2017/8/28 امل��واف��ق  الثنني 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/369  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-دوكالند للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م حاليا - القمر الزرق للخدمات الفنية 
لال�ستثمار  دب��ي  تطوير جممع  /�سركة  املدعي  ان  القامة مبا  �سابقا جمهول حمل  ����ض.ذ.م.م 
الر�ض  لقطعة  الي��ج��ار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ذ.م.م 
رقم:1242.598 والكائنة يف منطقة جممع دبي لال�ستثمار وت�سليمها للمدعية خالية من كافة 
الزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغا )2926.031.53( درهم مع ت�سمني  ال�سواغل مع 
املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/9/18   ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2176  مدين  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عبدالنا�سر ح�سني على احمد املال جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/3/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
هاروتيون بوغو�ض دالداليان بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )100000( درهم 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
على ال تتجاوز ا�سل املبلغ املق�سي به والزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/375  مدين كلي
املدعي /احمد  ان  القامة مبا  العمري جمهول حمل  املدعي عليه / 1-حممد عو�ض  اىل 
حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:ح�سن  م.م.ح  لل�سناعات  ع��م��ري��ت  ���س��رك��ة  م��ال��ك  ال��زع��ب��ي  حم��م��د 
العبدويل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بعد العتداد بحكم اجنبي وال�سادر 
يف الق�سية ال���س��ا���ض رق���م:73 ق���رار رق���م:69 ب���ت���اري���خ:2015/12/13 وال�����س��ادر م��ن حماكم 
اجلمهورية العربية ال�سورية واملرفوع به التنفيذ رقم:1028 ل�سنة 2016 تنفيذ مدين لدى 
حماكم دبي الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/9/11   ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2162  مدين  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- كينجزجروب ليمتد )�سركة م�سجلة اف�سور( جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله ل�سالح/عبداهلل  املنعقدة بتاريخ 2017/4/10  يف الدعوى  املحكمة حكمت بجل�ستها 
العقارية  ال��وح��دة  بيع  عقد  بف�سخ   -1 احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ال�سباب  فلهذه  اح��دى 
رقم:2615 الكائنة يف قطعة الر�ض رقم اأم �سي 28 مب�ساحة وقدرها )654.96( قدم مربع مب�سروع 
العقارية رق��م:1914 املربم  ذا كينجز تاور مبدينة مرموقة بامارة عجمان وامل�ستبدلة عن الوحدة 
للمدعي مبلغ )214.103.06(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  وبالزام   -2 واملدعي عليها  املدعي  فيما بني 
درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 3- وبالزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1539  جتاري كلي
ان  القامة مبا  امل�سرخ جمهول حمل  املدعي عليه / 1-اي��وب �سالح ك�سمك علي  اىل 
اأقام  قد  بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل   : املدعي / مرمي مبارك حمود مبارك وميثله 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )614000( درهم 
والفوائد القانونية 12%.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/10/2   ال�ساعة 
09.30 �ض بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/256  جتاري كلي
عبدالروؤوف  مقبول  حممد   -2 ذ.م.م  العاملية  ال��روؤوف  عبد  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
3- حممد اعجاز عبد ال��روؤوف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�سيتي بنك ان ايه  
يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
ت��اري��خ:2016/9/25 وحتى  والفائدة من  درهم   )10.148.290/92( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة )علما بانه مت تعديل 
الطلبات(. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/1/2 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة : 
Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1834 تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �سده/1- الفوز للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �ض ذ م م  وميثله 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد 
 )1188277.21( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04648/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00638/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سركة ابراهيم قا�سم خلدمات تنظيف املباين - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة - حيث تقدم طالب التنفيذ: احمد علي ح�سن الزرعوين  

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- الزام املنفذ �سده ب�سداد بدل اليجار عن الفرتة من 2017/1/16 حتى تاريخ الخالء 
قيمة  الذمة من  ب��راءة  �سهادة  بتقدمي  املنفذ �سدها  ال��زام  دره��م مع  بواقع 45000  الفعلي 

م�ستحقات ا�ستهالك املياه والكهرباء والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات 
 2- الزام املدعي عليها باخالء املاأجور املبني باأوراق الدعوى وبت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل

 3- الزام املنفذ �سدها ب�سداد بدل اليجار عن املدة من 2016/8/9 وحتى 2017/1/15 وما 
ي�ستجد من هذا التاريخ حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 45000 درهم �سنويا 

 4- الزام املنفذ �سدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ وقدره 33750 درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة 
5- الزام املنفذ �سدها مبلغ 1500 درهم غرامة ارجتاع ال�سيكات.  

6 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
الن�سر  تاريخ  ي��وم من  ع�سر  خ��الل خم�سة  ه��ذا احلكم  بتنفيذ  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
القانونية  الج��راءات  اتخاذ  يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  ويف حال 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04590/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05810/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : توم �سعد توم للتجارة العامة - ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مركز ات�ض ات�ض ام لالعمال   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- بالزام املدعي عليها مبتاأخرات الجرة اعتبارا من 2015/8/10 وحتى 
�سنويا  دره���م   56.000 مبلغ  ب��واق��ع   2016/8/10 يف  ال��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ 

وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف. 
2 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / با�سم �سعدي 
فل�سطني    ، ب���ك���ر  حم���م���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3915906( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5212495

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /����س���ع���دي 
 ، بكر  عبدالطيف  حممد 
فل�سطني  اجلن�سية - جواز 
 )42645( رق���م  ���س��ف��ره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5212495
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/07م   املودعة حتت رقم:  254879 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  �سبرياليت هولدينجز ليمتد
وعنوانه: يونت رقم 10 يوروكورت، اوليفر  كلوز ،وي�ست ثوروك، ار ام20 3ئي ئي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وق��ار؛ مباين غري معدنية  وزفت  اأ�سفلت  للمباين؛  قا�سية غري معدنية  اأنابيب  بناء )غري معدنية(؛  مواد 
غري  ال��ع��زل  م�سبقة  م�سالك  �سبكة  معدنية؛  غ��ري  م�سالك  �سبكة  معدنية؛  غ��ري  جم�سمات  للنقل؛  قابلة 
وتكييف  والتهوية  التدفئة  لتجهيزات  العزل  م�سبقة  م�سالك  و�سبكة  م�سالك غري معدنية  �سبكة  معدنية؛ 
الهواء؛ اأ�سقف و�سبك وفتحات تهوية لغرف العلية غري معدنية؛ اأغطية فتحات التهوية لتجهيزات التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء؛ قنوات من مواد غري معدنية لنقل الهواء للتهوية؛ قطع غيار وملحقات للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  19 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ثالثي البعاد ملجرى ا�سطواين/ دائري.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2016/06/07م   املودعة حتت رقم:  254876 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  �سبرياليت هولدينجز ليمتد
وعنوانه: يونت رقم 10 يوروكورت، اوليفر  كلوز ،وي�ست ثوروك، ار ام20 3ئي ئي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وق��ار؛ مباين غري معدنية  وزفت  اأ�سفلت  للمباين؛  قا�سية غري معدنية  اأنابيب  بناء )غري معدنية(؛  مواد 
غري  ال��ع��زل  م�سبقة  م�سالك  �سبكة  معدنية؛  غ��ري  م�سالك  �سبكة  معدنية؛  غ��ري  جم�سمات  للنقل؛  قابلة 
وتكييف  والتهوية  التدفئة  لتجهيزات  العزل  م�سبقة  م�سالك  و�سبكة  م�سالك غري معدنية  �سبكة  معدنية؛ 
الهواء؛ اأ�سقف و�سبك وفتحات تهوية لغرف العلية غري معدنية؛ اأغطية فتحات التهوية لتجهيزات التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء؛ قنوات من مواد غري معدنية لنقل الهواء للتهوية؛ قطع غيار وملحقات للمنتجات 

املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  19 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ثالثي البعاد ملجرى م�سطح بي�سوي.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/03/09م   املودعة حتت رقم:  269534 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  �سانيل ا�ض ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�ض – 8750 جالرو�ض، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املبا�سرة  والدعاية  الإع���الن  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  ات�سالت  و�سائل  على  ال�سلع  عر�ض  ال�سلع؛  عر�ض 
تاأمني  اأو  والت�سدير؛ خدمات توفري  ال�سترياد  املبيعات لالآخرين؛ وكالت  �سبكات احلا�سوب؛ ترويج  على 
اأو  التجارية  للغايات  املعار�ض  تنظيم  العينات؛  توزيع  اأخ���رى(؛  لأع��م��ال  وخ��دم��ات  �سلع  )���س��راء  لالآخرين 
الإعالنية؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوبية؛ 
الإعالن بالربيد املبا�سر؛ تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات ترويجية؛ ا�ستف�سارات عن الأعمال؛ الإدارة التجارية 
لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري؛ خدمات امل�سورة يف اإدارة الأعمال؛ اإدارة امللفات املربجمة؛ الت�سويق؛ اأبحاث 
الت�سويق  املبيعات؛ خدمات  اأو ترويج  الدعاية والإع��الن  اإعداد مناذج  الت�سويق؛ خدمات  الت�سويق؛ درا�سات 
عرب الهاتف؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب؛ الدعاية والإعالن؛ ن�سر مواد الدعاية والإعالن؛ 
معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني )حمل ن�سح امل�ستهلك(؛ حتليل اأ�سعار التكلفة؛ ا�ست�سارات الأعمال؛ 
ا�ست�سارات  الأعمال؛  اإدارة  امل�ساعدة يف  وا�ست�سارات تنظيمية؛  اأعمال  اإدارة  الأعمال؛  والأخبار عن  املعلومات 
و�سائل  على  �سلع  الربيدي؛ عر�ض  بالطلب  والإع��الن  الدعاية  الأعمال؛  تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال؛  اإدارة 

الإعالم لغايات البيع بالتجزئة؛ ا�ستطالعات الراأي؛ واإنتاج اأفالم الدعاية والإعالن.  الواق�عة بالفئة:  35
و�سف العالمة:  كلمة "�سانيل" مكتوبة باأحرف عربية.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/03/21م   املودعة حتت رقم:  270086 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   23 نوفمرب 2016

با�س��م:  �سانيل ا�ض ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�ض – 8750 جالرو�ض، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية؛ 
والأوراق؛  للوثائق  �سغرية  حقائب  وال�سروج؛  احليوانات  واأطقم  ال�سياط  والع�سي؛  وال�سما�سي  املظالت 
حقائب ظهر؛ حقائب )اأكيا�ض واأجربة( جلدية للتعبئة؛ حقائب للمخيمني؛ حقائب للمت�سلقني؛ حقائب 
مالب�ض �سفرية؛ اأكيا�ض م�سبكة للت�سوق؛ حقائب لل�ساطئ؛ اأحزمة كتف جلدية؛ �سناديق جلدية للقبعات؛ 
حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والأوراق؛ ع�سي خيزران؛ حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب(؛ حمافظ 
للحيوانات؛  اأط��واق  الأليفة؛  للحيوانات  مالب�ض  م�سبكة؛  �سال�سل  جزادين  جلدية؛  األ��واح  من  اأو  جلدية 
حقائب  نقود؛  حمافظ  جيب؛  حمافظ  مو�سيقية؛  �سناديق  جلدي؛  ر�سن  مفاتيح؛  حافظات  يد؛  حقائب 
مدر�سية؛ حقائب مدر�سية حتمل على الكتف؛ اأكيا�ض ت�سوق؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ �سناديق ثياب 
التجميل  �سفرية؛ �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(؛ حقائب �سغرية �سفرية؛ حقائب �سغرية مل�ستح�سرات 

غري جمهزة؛ حمافظ جيب؛ حقائب ت�سوق ذات عجالت.  
 الواق�عة بالفئة:  18 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "GABRIELLE" بالأحرف الالتينية.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/27م   املودعة حتت رقم:  272318 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  ليربتي بري�سي�سن تيوب�ض ليمتد
 وعنوانه: 7 هرتفورد �سرتيت، دبليو 1جيه 7اآر اإت�ض، لندن، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
قنوات لتمديد الكوابل الكهربائية؛ اأغطية الكوابل )موا�سري(؛ و�سالت املوا�سري )الكهربائية(؛ 

موا�سري اأ�سالك كهربائية؛ قطع ولوازم لكافة الب�سائع املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " HAYES" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/26م   املودعة حتت رقم:  272193 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  م�ستي مورنينج هولدينجز ال تي دي 
وعنوانه: بلدينج 3، باي�سايد اإكزيكيتف بارك، وي�ست باي �سرتيت اأند بليك رود، نا�ساو، باهاما�ض

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�ض  اأ�سناف  الراأ�ض؛  واأغطية  القدم  ولبا�ض  املالب�ض  اأ�سناف  البالغني؛  قدم  ولبا�ض  البالغني؛  اأحذية 
الريا�سي؛  القدم  لبا�ض  الريا�سية؛  الأحذية  الريا�سية؛  املالب�ض  اأ�سناف  الراأ�ض؛  اأغطية  و  القدم  ولبا�ض 
لبا�ض قدم ال�ساطئ؛ مالب�ض ال�ساطئ؛ اأحذية طويلة الرقبة؛ اأحذية طويلة الرقبة واأحذية؛ اأحذية طويلة 
الراأ�ض؛  واأغطية  القدم  ولبا�ض  املالب�ض  الراأ�ض؛  واأغطية  القدم  ولبا�ض  املالب�ض  اأ�سناف  للريا�سة؛  الرقبة 
�سبا�سب )لبا�ض قدم(؛ ال�سبا�سب التي ت�ستخدم كلبا�ض قدم؛ لبا�ض القدم با�ستثناء لبا�ض القدم الطبي؛ لبا�ض 
القدم؛ لبا�ض القدم للبالغني؛ لبا�ض القدم الذي ي�ستخدم يف الريا�سة؛ نعال لبا�ض القدم؛ اأحذية للرجال؛ 

�سنادل للرجال؛ �سنادل واأحذية �ساطئ؛ �سنادل.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " KENNER " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/27م   املودعة حتت رقم:  272313 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  ليربتي بري�سي�سن تيوب�ض ليمتد
 وعنوانه: 7 هرتفورد �سرتيت، دبليو 1جيه 7اآر اإت�ض، لندن، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
و�سالت معدنية؛ تركيبات معدنية )غري كهربائية( لقنوات التو�سيل؛ قنوات تو�سيل معدنية )غري 

كهربائية(؛ اأنابيب معدنية لتمديد التو�سيالت؛ قطع ولوازم لكافة الب�سائع املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  6 

الطلب. منوذج  هو مبني يف  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " LONGMORE" باأحرف 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/03/15م   املودعة حتت رقم:  269853 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  اور�ساين ال�سرق الو�سط )�ض.ذ.م.م(
 وعنوانه: مكتب رقم 2408 ملك داماك �سمارت هايت�ض – تيكوم، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وحتديدا  ال�ستهالكية  ال�سلع  من  وا�سعة  ت�سكيلة  جتميع  الغري؛  عن  بالنيابة  واخلدمات  الب�سائع  على  احل�سول  تدبري 
كرميات  ذل��ك  يف  )مب��ا  الب�سرة  كرميات  ال�سخ�سية،  العناية  منتجات  التجميل،  وم�ستح�سرات  التواليت  وم��واد  العطور 
الت�سوير  املنتجات الكهربائية، معدات  ال�سكاكني،  املنتجات املعدنية واخلردوات،  املنتجات ال�سيدلنية،  ال�سموع،  ال�سم�ض(، 
والفيديو وكمالياتها، ال�سلع الب�سرية والنظارات ال�سم�سية، ال�سرائط ال�سوتية، الأقرا�ض املدجمة، الأ�سطوانات و�سرائط 
الفيديو، املجوهرات، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة، القرطا�سية، املن�سورات املطبوعة واملواد املطبوعة، 
اليوميات واملفكرات ال�سخ�سية، بطاقات التهنئة، البطاقات الربيدية، اأغلفة و�سرائط تغليف الهدايا، الأثاث والتجهيزات 
والديكور، الكري�ستال، الأواين الزجاجية، البور�سلني، اأواين اخلزف ال�سيني، الأواين النحا�سية، حلي، اإك�س�سوارات ال�سعر، 
�سالل، املنتجات التي تباع بالقطعة، اإك�س�سوارات اخلياطة، احلقائب امل�سنوعة من القنبي،  والق�ض والبال�ستيك ومادة ال� 
PVC، بيا�سات الأ�سرة واملوائد، املنا�سف، املنتجات اجللدية ومنتجات ال�سفر، املالب�ض والإك�س�سوارات، اأغطية الراأ�ض، لبا�ض 
القدم، ال�سجاد وبطانيات لل�سفر، ال�سور الفوتوغرافية والأعمال الفنية، الدمى، اللعب واأدوات اللعب والأدوات الريا�سية، 
معدات اللياقة البدنية، الأطعمة واحللويات، امل�سروبات غري الكحولية، التبغ ومنتجات التبغ، م�ستلزمات املدخنني؛ جتميع، 
ومقارنة  م�ساهدة  من  الزبائن  متكني   )1( بغر�ض  امل�سنعني  خمتلف  ينتجها  التي  الب�سائع  من  ت�سكيلة  الغري،  حل�ساب 
الب�سائع ب�سهولة عرب �سبكة حا�سوب عامة و)2( متكني الزبائن من م�ساهدة و�سراء هذه الب�سائع؛ خدمات الطلب املبا�سر 

عرب الربيد؛ خدمات الطلب عرب الإنرتنت؛ توزيع العينات؛ حتليل �سعر التكلفة؛ عر�ض الب�سائع؛ ن�سر املواد الإعالنية.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "DIRECT HOTEL SUPPLIES" باللغة الإجنليزية.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/03/09م   املودعة حتت رقم:  269517 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�س��م:  �سانيل ا�ض ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�ض – 8750 جالرو�ض، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
يف  ال���واردة  غري  بها،  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�سة  امل��ع��ادن 
خوامت  الدقيقة؛  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  الكرمية؛  والأح��ج��ار  املجوهرات  اأخ��رى؛  فئات 
زم��ام��ات )م��راب��ط( لأكمام  للزينة )جم��وه��رات(؛  دبابي�ض  اأق����راط؛ قالئد )جم��وه��رات(؛  )جم��وه��رات(؛ 
�ساعات؛  �سيور  ي��د؛  �ساعات  كبرية؛  �ساعات  )جم��وه��رات(؛  �سغرية  حلي  )جم��وه��رات(؛  اأ���س��اور  القم�سان؛ 
معادن  من  �سناديق  )جم��وه��رات(؛  متائم  �سغرية(؛  �سال�سل  اأو  �سغرية  )حلي  للمفاتيح  حلقات  �ساعات؛ 
)�ساعات(؛  م�سجلة(  )م��وق��ت��ات  ك��رون��وغ��راف��ات  ���س��اع��ات؛  �سال�سل  )جم��وه��رات(؛  �سل�سلية  قالئد  نفي�سة؛ 
ال�ساعات؛  اآل��ي��ات  العنق؛  ربطات  م�سابك  الدقيقة؛  الوقت  قيا�ض  اأدوات  دقيقة(؛  )موقتات  كرونومرتات 
لآيل  )جموهرات(؛  حلي  )جموهرات(؛  كبرية  ميداليات  للمجوهرات؛  علب  ما�ض؛  جمتزعة؛  جموهرات 
)جموهرات(؛ دبابي�ض )جموهرات(؛ اأحجار �سبه كرمية؛ اأحزمة ل�ساعات اليد؛ خيوط من معادن نفي�سة 

)جموهرات(؛ علب لل�ساعات؛ �سيور لل�ساعات؛ حلي �سغرية )جموهرات(.
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "GABRIELLE CHANEL" بالأحرف الالتينية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/03/09م   املودعة حتت رقم:  269520 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  �سانيل ا�ض ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�ض – 8750 جالرو�ض، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود احليوانات 
وال�سروج؛  احليوانات  واأطقم  ال�سياط  والع�سي؛  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية؛  واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة؛  اأو  اخلام 
حقائب  املخيمات؛  حقائب  للتعبئة؛  جلدية  واأج��رب��ة(  )اأكيا�ض  حقائب  ظهر؛  حقائب  والأوراق؛  للوثائق  �سغرية  حقائب 
لل�ساطئ؛  اأحزمة كتف جلدية؛ حقائب  للت�سوق؛  اأكيا�ض م�سبكة  �سفرية؛  للريا�سة؛ حقائب مالب�ض  للمت�سلقني؛ حقائب 
للوثائق  م�سطحة  األ��واح جلدية؛ حمافظ جلدية  اأو من  �سناديق جلدية  للقبعات؛  �سناديق جلدية  كتف جلدية؛  اأحزمة 
�سال�سل  جزادين  جلدية؛  األ��واح  من  اأو  جلدية  حمافظ  جيب(؛  )حمافظ  للبطاقات  حمافظ  خيزران؛  ع�سي  والأوراق؛ 
م�سبكة؛ مالب�ض للحيوانات الأليفة؛ اأطواق للحيوانات؛ اأغطية جلدية لالأثاث؛ اأغطية مظلية؛ حقائب يد؛ جلود تقليد؛ 
حمافظ  مو�سيقية؛  �سناديق  جلدية؛  �سيور  جلدية؛  كتف  �سيور  جلدي؛  ر�سن  مفاتيح؛  حافظات  الر�سع؛  حلمل  معاليق 
جيب؛ اأكيا�ض حلمل الر�سع؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب مدر�سية حتمل على الكتف؛ اأكيا�ض ت�سوق؛ �سيور للزلجات؛ حقائب 
للحقائب  مقاب�ض  )لل�سروج(؛  جلدية  اأحزمة  جلدية؛  كتف  اأحزمة  جلدية؛  اأحزمة  احليوانات؛  لأطقم  اأحزمة  ريا�سية؛ 
ال�سفرية؛ حقائب ثياب �سفرية؛ حقائب �سفرية؛ �سناديق ثياب �سفرية؛ �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(؛ اأغطية مظالت؛ 
ع�سي مظالت؛ حقائب �سغرية �سفرية؛ حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة؛ حمافظ جيب؛ حقائب ت�سوق 

ذات عجالت. 
 18  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "GABRIELLE CHANEL" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/03/09م   املودعة حتت رقم:  269521 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  �سانيل ا�ض ايه ار ال
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�ض – 8750 جالرو�ض، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�ض؛ لبا�ض القدم؛ اأغطية الراأ�ض؛ قم�سان؛ مالب�ض جلدية؛ مالب�ض من جلد مقلد ؛ معاطف؛ ف�ساتني؛ 
تنانري؛ قم�سان ن�سف كم )تي – �سريت(؛ بذلت؛ جاكيتات؛ مالب�ض حمبوكة؛ اأثواب �سباحة؛ بنطلونات؛ 
اأو�سحة؛ �سالت؛  اأحزمة )مالب�ض(؛ فرو )مالب�ض(؛ قفافيز )مالب�ض(؛  للراأ�ض(؛  قبعات؛ قبعات )اأغطية 
ربطات عنق؛ مالب�ض حمبوكة؛ جوارب ق�سرية؛ اأخفاف؛ جوارب طويلة؛ اأثواب �سيقة؛ اأحذية عالية ال�ساق؛ 
ريا�سية؛  واأح��ذي��ة  للتزلج  ال�ساق  عالية  واأح��ذي��ة  لل�ساطئ  اأحذية  للريا�سة؛  ال�ساق  عالية  اأحذية  اأح��ذي��ة؛ 

مالب�ض داخلية؛ اأقنعة نوم؛ بزات نظامية؛ اأحزمة للنقود )مالب�ض(.
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "GABRIELLE CHANEL" بالأحرف الالتينية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/27م   املودعة حتت رقم:  272315 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  ليربتي بري�سي�سن تيوب�ض ليمتد
 وعنوانه: 7 هرتفورد �سرتيت، دبليو 1جيه 7اآر اإت�ض، لندن، اململكة املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
قنوات لتمديد الكوابل الكهربائية؛ اأغطية الكوابل )موا�سري(؛ و�سالت املوا�سري )الكهربائية(؛ 

موا�سري اأ�سالك كهربائية؛ قطع ولوازم لكافة الب�سائع املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " LONGMORE" باأحرف 
الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271302 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   14 اأكتوبر 2016

با�س��م:  �سوي�ض ري ليمتد 
 وعنوانه: مايثينكواي 60/50، 8002 زيوريخ ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
�سوي�سري؛  ذات من�ساأ  اأع��اله  املذكورة  املنتجات  الأث��اث(؛ جميع  والتدري�ض )عدا  التوجيه  مواد 

املن�سورات.
 الواق�عة بالفئة:  16 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "Swiss Re" مكتوبة بخط غامق اأ�سفلها كتبت 
كلمة "Institute" بخط اأ�سغر اإىل جانبها �سكل لدائرة يحتوي على ثالثة خطوط عمودية 

و خط اأفقي كما هو مو�سح يف ال�سكل املدرج يف الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271303 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   14 اأكتوبر 2016

با�س��م:  �سوي�ض ري ليمتد
 وعنوانه: مايثينكواي 60/50، 8002 زيوريخ ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة الأعمال التجارية؛ توجيه الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال وا�ست�سارات الأعمال املهنية؛ ا�ست�سارات 
اإدارة الأعمال  امل�ساعدة يف  الأعمال املهنية يف جمال حتليل املخاطر والوقاية من املخاطر واإدارة املخاطر؛ 
يف جمال حتليل املخاطر والوقاية من املخاطر واإدارة املخاطر والتاأمني واإعادة التاأمني واخلدمات املالية؛ 
خدمات معاجلة البيانات بوا�سطة احلوا�سيب؛ جتميع الإح�سائيات؛ تفعيل الن�ساط املكتبي؛ جتميع وتنظيم 

املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوبية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

كلمة  كتبت  اأ�سفلها  غ��ام��ق  ب��خ��ط  "Swiss Re" مكتوبة  ع��ب��ارة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
"Institute" بخط اأ�سغر اإىل جانبها �سكل لدائرة يحتوي على ثالثة خطوط عمودية و خط اأفقي كما 

هو مو�سح يف ال�سكل املدرج يف الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271304 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   14 اأكتوبر 2016

با�س��م:  �سوي�ض ري ليمتد 
 وعنوانه: مايثينكواي 60/50، 8002 زيوريخ ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
واخلدمات  التاأمني  واإع���ادة  التاأمني  ب�ساأن  امل�سورة  خدمات  التمويلية؛  ال�سوؤون  التاأمني؛  واإع���ادة  التاأمني 
اخلدمات  املالية؛  واخل��دم��ات  التاأمني  واإع���ادة  التاأمني  عن  ومعلومات  ن�سائح  العقارية؛  ال�سوؤون  املالية؛ 
الإكتوراية )ريا�سيات التاأمني(؛ حتليل املخاطر والوقاية من املخاطر واإدارة املخاطر؛ خدمات ال�ست�سارات 
التاأمينية  )اخلدمات  املخاطر  واإدارة  املخاطر  وحتويل  املخاطر  ومنذجة  املخاطر  حتليل  ب�ساأن  واملعلومات 
املالية  ال�ست�سارات  التاأمني؛  وثائق  واإدارة  خدمات  التاأمينية؛  املطالبات  و�سداد  ت�سوية  خدمات  واملالية(؛ 

 ب�ساأن حتليل املخاطر والوقاية من املخاطر واإدارة املخاطر. الواق�عة بالفئة:  36 
كلمة  كتبت  اأ�سفلها  غ��ام��ق  ب��خ��ط  "Swiss Re" مكتوبة  ع��ب��ارة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
"Institute" بخط اأ�سغر اإىل جانبها �سكل لدائرة يحتوي على ثالثة خطوط عمودية و خط اأفقي كما 

هو مو�سح يف ال�سكل املدرج يف الطلب.
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271305 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   14 اأكتوبر 2016

با�س��م:  �سوي�ض ري ليمتد 
 وعنوانه: مايثينكواي 60/50، 8002 زيوريخ ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والندوات  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  واإقامة  تنظيم  الثقافية؛  الأن�سطة  امل�ستمر؛  والتدريب  التدريب 
وور�ض العمل كذلك عن طريق الإنرتنت بوا�سطة �سبكة حا�سوب عاملية وقواعد البيانات ومن�سات الإنرتنت 
واملواقع ال�سبكية واملنابر املبا�سرة واملدونات ومنابر النقا�ض وغرف الدرد�سة على الإنرتنت؛ توفري بيانات 

املن�سورات الإلكرتونية املبا�سرة )غري القابلة للتنزيل(.
 الواق�عة بالفئة:  41 

كلمة  كتبت  اأ�سفلها  غ��ام��ق  ب��خ��ط  "Swiss Re" مكتوبة  ع��ب��ارة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
"Institute" بخط اأ�سغر اإىل جانبها �سكل لدائرة يحتوي على ثالثة خطوط عمودية و خط اأفقي كما 

هو مو�سح يف ال�سكل املدرج يف الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271313 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   14 اأكتوبر 2016

با�س��م:  �سوي�ض ري ليمتد 
 وعنوانه: مايثينكواي 60/50، 8002 زيوريخ ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية؛ 
خدمات حتليل البيانات ال�سناعية والعلمية با�ستخدام احلا�سوب؛ ت�سميم وتطوير الربجميات والتطبيقات 
تخزين  والتطبيقات؛  وال��ربجم��ي��ات  )ب��رجم��ي��ات(  الإن��رتن��ت  ملن�سات  امل��وؤق��ت  وال��ت��اأج��ري  توفري  وال��ن��م��اذج؛ 

البيانات. الواق�عة بالفئة:  42
كلمة  كتبت  اأ�سفلها  غ��ام��ق  ب��خ��ط  "Swiss Re" مكتوبة  ع��ب��ارة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�سف العالمة:  ت��ت��ك��ون 
"Institute" بخط اأ�سغر اإىل جانبها �سكل لدائرة يحتوي على ثالثة خطوط عمودية و خط اأفقي كما 

هو مو�سح يف ال�سكل املدرج يف الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271299 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   14 اأكتوبر 2016

با�س��م:  �سوي�ض ري ليمتد 
 وعنوانه: مايثينكواي 60/50، 8002 زيوريخ ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
برجميات ومن�سات الربجميات؛ وجميع املنتجات املذكورة اأعاله ذات من�ساأ �سوي�سري؛ من�سورات 

وبيانات اإلكرتونية قابلة للتنزيل. - الواق�عة بالفئة:  9
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "Swiss Re" مكتوبة بخط غامق اأ�سفلها كتبت 
كلمة "Institute" بخط اأ�سغر اإىل جانبها �سكل لدائرة يحتوي على ثالثة خطوط عمودية 

و خط اأفقي كما هو مو�سح يف ال�سكل املدرج يف الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271359 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  ام ان جي هولدينج اأنونيم �سريكتي
وعنوانه: كيت�سكئي�سات ماهال�سي اوجور موجمو �سي ايه دي. رقم 88 ت�سانكيا/ انقرة،  تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  )املوتيالت(؛  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة؛  الإقامة  الكحولية(؛  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
للفنادق  احلجز  خدمات  الفندقية؛  الإق��ام��ة  توفري  الفندقية؛  الإق��ام��ة  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  الفنادق؛ 
املوؤقتة يف  الإق��ام��ة  تاأجري  امل��م��ددة؛  الإق��ام��ات  فنادق  الإن��رتن��ت؛  املوؤقتة عرب  الإق��ام��ة  العطالت؛ حجز  واإق��ام��ة  واملطاعم 
توفري  العطالت؛  نزل  تاأجري  العطالت؛  اإقامة  توفري  املخدمة؛  ال�سقق  يف  املوؤقتة  الإقامة  توفري  العطالت؛  و�سقق  نزل 
الإقامة املوؤقتة يف �سقق العطالت؛ حجز الإقامة املوؤقتة على �سكل نزل على العطالت؛ تاأجري الإقامة املوؤقتة يف نزل و�سقق 
ت�سهيالت  توفري  والجتماعات؛  وال��ن��دوات  واملعار�ض  واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  املنا�سبات  لإقامة  القاعات  تاأجري  العطالت؛ 
املوؤمترات واملعار�ض والجتماعات؛ توفري القاعات الفندقية للمعار�ض التجارية ومعار�ض الأعمال واملوؤمترات واللقاءات 
واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لعقد املوؤمترات واللقاءات واملعار�ض والأ�سواق والعطالت؛ خدمات 
وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  اأو  الإقامة  توفري  ال�سيافة؛  اأجنحة  )الإق��ام��ة(؛  ال�سيافة 
العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ خدمات متوين الفنادق؛ املطاعم؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ الكافيهات؛ 
خدمات التموين؛ خدمات التموين لتوفري الأطعمة وامل�سروبات؛ خدمات الفنادق واملطاعم والتموين؛ مطاعم طلب الطعام 
لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات 
التموين املتنقل؛ خدمات دور احل�سانة خدمات امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ جميع اخلدمات 

املذكورة اأعاله يتم تقدميها مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة ات�سالت عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " World of Wonders " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105

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

بتاريخ: 2017/04/11م املودعة حتت رقم:  271355 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  ام ان جي هولدينج اأنونيم �سريكتي 
وعنوانه: كيت�سكئي�سات ماهال�سي اوجور موجمو �سي ايه دي. رقم 88 ت�سانكيا/ انقرة،  تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الفنادق؛  خدمات  )املوتيالت(؛  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة؛  الإقامة  الكحولية(؛  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ توفري الإقامة الفندقية؛ خدمات احلجز للفنادق واملطاعم واإقامة العطالت؛ 
حجز الإقامة املوؤقتة عرب الإنرتنت؛ فنادق الإقامات املمددة؛ تاأجري الإقامة املوؤقتة يف نزل و�سقق العطالت؛ توفري الإقامة املوؤقتة 
اإقامة العطالت؛ تاأجري نزل العطالت؛ توفري الإقامة املوؤقتة يف �سقق العطالت؛ حجز الإقامة املوؤقتة  يف ال�سقق املخدمة؛ توفري 
على �سكل نزل على العطالت؛ تاأجري الإقامة املوؤقتة يف نزل و�سقق العطالت؛ تاأجري القاعات لإقامة املنا�سبات واملوؤمترات واللقاءات 
واملعار�ض والندوات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت املوؤمترات واملعار�ض والجتماعات؛ توفري القاعات الفندقية للمعار�ض التجارية 
ومعار�ض الأعمال واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لعقد املوؤمترات واللقاءات واملعار�ض 
؛  الكحولية(  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  اأو  الإقامة  توفري  ال�سيافة؛  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�سيافة  خدمات  والعطالت؛  والأ�سواق 
معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ خدمات متوين الفنادق؛ املطاعم؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ 
والتموين؛ مطاعم طلب  واملطاعم  الفنادق  وامل�سروبات؛ خدمات  الأطعمة  لتوفري  التموين  التموين؛ خدمات  الكافيهات؛ خدمات 
الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات 
التموين املتنقل؛ خدمات دور احل�سانة خدمات امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ جميع اخلدمات املذكورة اأعاله 

 يتم تقدميها مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة ات�سالت عاملية.             الواق�عة بالفئة:  43 
تتكون العالمة من عبارة " WOW DUBAI " املكتوبة باأحرف اإجنليزية مميزة و يف منت�سف الكلمتني  و�سف العالمة:  
�سكل �سعار خلم�ض جنوم و حتتها عبارة "HOTELS & HOTEL APARTMENT " مكتوبة بخط اأ�سغر كما هو 

مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 
امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  24  اأغ�سط�ش 2017 العدد 12105
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العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1453
باتي�ض - ميني اجلن�سية يرغب  �سامل  رامي مبارك  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
عبداملنان  قا�سم  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  الفخامة  )قمة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  افغاين   -

امل�ستعملة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )613295( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1452

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جمال حممد ابراهيم نعوره اليا�سي - اإماراتي  
الرخ�سة  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  اجلن�سية يرغب يف 
 - ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  للتجارة(  نعورة  )موؤ�س�سة  امل�سماة  التجارية 
امل�سريي  ال�سيدة/ ليلى حممد قا�سم  مبوجب رخ�سة رقم )503685( وذلك اىل 

- اإماراتية اجلن�سية 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1450
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ادوارد مرمي رافيل مرياندا - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )ا�ستفيان ادوارد للمقاولت 
جوي  ال�سيد/  اىل  وذلك   )616333( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  الفنية( 

زكريا�ض زكريا�ض - هندي اجلن�سية 
تركيب   ، ا�سباغ   ، �سحي   ، �ساد�سة  فئة  )مقاولت  من  لل�سركة  القدمي  التجاري  الن�ساط  تعديل 
التك�سية والر�سيات( -   ، الن�ساط التجاري اجلديد )مقاولت فئة �ساد�سة  التكييف( اىل  وحدات 
تعديل ال�سم التجاري القدمي لل�سركة من )ا�ستفيان ادوارد للمقاولت الفنية( اىل ال�سم التجاري 

اجلديد)مر�سى اخلليج للمقاولت الفنية(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 

ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
بالدعوى رقم   2017/720   جتاري كلي 

املدعي عليه / 1- جمموعة كيه ار�سي انرتنا�سيونال  2- مطعم فري�ض فود 
3- الفكرة الذهبية  للمقاولت العامة وادارة نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي 
بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من �سركة الفا داتا وعليه فانت مكلف او من ميثلك 
ال�ساعة  املوافق 2017/9/6  الربعاء  يوم  املقرر عقده  اجتماع اخلربة  قانونا بح�سور 
الفني  املق�ض  بناية  املرور  �سارع  الكائن  املنتدبة  12.30 ظهرا وذلك مبكتب اخلبرية 
ميزان 4  - يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
لال�ستف�سار الت�سال ب�����  026277950    0508181139  

اخلبريه  احل�سابيه
نهال علي ابراهيم    

اإعالن للح�سور اأمام اخلبـــــــرة 

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  بطلب  اخلزناوي  مربوك  حميد  املواطنة/ماجدة  تقدمت 
ا�سمها من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)ماجدة( اىل)خوله(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن.
رو�سة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات  

حممد �سامل املن�سوري  - قا�سي توثيقات          

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

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1515 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- مقهي اي �سي�سا جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
لوتاه بي �سي جاز - �ض ذ م م  فرع دبي - بالزام املدعي عليها بان  توؤدي للمدعية 
مبلغ اربعة ع�سر الف وت�سعمائة واثنني و�سبعني درهم والفائدة القانونية بواقع 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/1/3 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9
والزمتها بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1220 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - �ساه �سيد اأ�سد اهلل  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف - �ض م ع  قد اقام 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى 
الف�سل  التايل : حكمت املحكمة وقبل  التمهيدي  بتاريخ  2017/7/31 احلكم 
وتكون  باجلدول  ال��دور  املخت�ض �ساحب  امل�سريف  بندب اخلبري   : املو�سوع  يف 
املحكمة  لها  وح���ددت  اجل��ل�����س��ة.   بتلك  ال�����س��ادر  احل��ك��م  منطوق  وف��ق  مهمته 
القاعة  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف  املوافق 2017/9/28   جل�سة يوم اخلمي�ض  

Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/153  ا�ستئناف عقاري    

بهمن  جمهول حمل  بهمن حممد  اأحمد  فايزة   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
ورثة  م��ن  ب�سفتها  بهمن  بهمن  حممد  /ث��ري��ا  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املتويف/بهمن احمد بهمن حممد بهمن  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت   2017/3/28 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/706 رق��م   بالدعوى 
جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/10/3   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1887  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- احمد �سليمان عنرب ن�سري  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   162.480( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام.   ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  املحاماة والفائدة   12% من  واتعاب 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/720  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-  املفهوم لالأحذية واملالب�ض - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 2-�سمري 
م(  م  ذ  �ض   - واملالب�ض  املفهوم لالحذية  ف��رع   - �سيل  3-بيج  �ساكر  انطوان ملحم  ال�سهري 
4-�سركة املفهوم لالحذية واملالب�ض - ذ م م - فرع ال�سارقة - 1 ، 5-رو�سيني �سوز - �ض ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف عجمان - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )5.890.111/39 
بالر�سوم  والزامهم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  والفائدة  دره��م( 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/11  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت تعديل الطلبات( 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5551   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : برودنت للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )46.794.02( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
روزا  ميت�سوبي�سي   SW( من نوع )دبي/O/ال�سيارة رقم )29068/خ�سو�سي
- با�ض( موديل )2008( لون )اأبي�ض ذهبي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5552   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : نوبل انتريير - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )72.485.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )21756/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )تويوتا فورت�سرن - 
ا�ستي�سن( موديل )2011( لون )اأبي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5553   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : اجلدى ملقاولت البناء - ذ م م 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )13.187.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - تيدا  )ني�سان  ن��وع  من  )64376/خ�سو�سي/I/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2010( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5554   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : �سوراه نوريزادي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )32.419.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )56261/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )ني�سان تيدا - هات�سباك( 
موديل )2012( لون )اأ�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5555   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : ابرار �ساه لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )30.424.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - تيدا  )ني�سان  ن��وع  من  )29497/خ�سو�سي/J/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2011( لون )اأبي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5556   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : القبه للتجارة العامة - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )76.349.72( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(  اك��ورد  )هوندا  نوع  من  )29160/خ�سو�سي/Q/دبي(  رقم  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  )رم���ادي(   ل��ون  موديل )2012( 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5560   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : كومار علومالين علومالين 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )42.208.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - فورت�سرن  )تويوتا  نوع  رقم )48711/خ�سو�سي/P/دبي( من  ال�سيارة  على 
ا�ستي�سن( موديل )2014( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5566   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : رام راخ جات 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )15.665.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  ن��وع  من  )23624/خ�سو�سي/F/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2009( لون )اأحمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5557   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : اربي�ض لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.795.72( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - بيكانتو  )كيا  نوع  من  )71216/خ�سو�سي/Q/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2015( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5562   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : رحيل احمد جانا�ض خان 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )16.837.97( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - تيدا  )ني�سان  نوع  من  )33170/خ�سو�سي/G/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2008( لون )ذهبي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5561   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : حممد كل ديدان �سكيل 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )91.618.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )51718/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )فورد ا�سكيب - ا�ستي�سن( 
موديل )2012( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5567   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : اأ�سد علي من�ساب علي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )42.770.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )26329/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )كيا �سرياتو - كوبيه( 
موديل )2013( لون )اأحمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5559   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : الردان للمقاولت - �ض ذ م م 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )12.486.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
فان(   - اورف��ان  )ني�سان  نوع  من  )99234/خ�سو�سي/D/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2013( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5564   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : حممد بابر حممد عبداحلفيظ 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )81.468.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
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املال والأعمال

مليار درهم القيمة ال�شوقية لأ�شهم امل�شتثمرات الإماراتيات يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية  18.8

نّظمت ور�ضة عمل بالتعاون مع "االحتادية لل�ضرائب"

غرفة ال�شارقة ُتطلع اأع�شاءها على اإجراءات "القيمة امل�شافة"

�ضمن نظام ت�ضجيل الع�ضوية

غرفة عجمان تعتمد الن�شخة الرابعة من النظام الدويل املوحد لت�شنيف الن�شطة القت�شادية 

•• عجمان-وام: 

النعيمي  ال�سيخ حميد بن را�سد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
ال�سيخ عمار  و�سمو  الأعلى حاكم عجمان  املجل�ض  ع�سو 
احلاكم  ب��دي��وان  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 

ام�ض وفدا من طريان المارات والذي قدم لل�سالم على 
�سموهما.

و�سم الوفد كال من ال�سيخ ماجد املعال، نائب رئي�ض اأول 
طريان الإمارات لدائرة العمليات التجارية وعادل الغيث 
التجارية  للعمليات  الإم����ارات  ط��ريان  اأول  رئي�ض  نائب 

خوري  واأحمد  واإي��ران  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج  ملنطقة 
اآ�سيا  غ��رب  ملنطقة  الإم�����ارات  ط���ريان  اأول  رئي�ض  ن��ائ��ب 
واملحيط الهندي وخالد باجلافلة يف من�سب نائب رئي�ض 

دائرة العملي�����ات التجارية لدولة الإمارات وعمان.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية وما ت�سهده 

امل�ستويات.ح�سر  كافة  الم��ارات من تطور على  ط��ريان 
اللقاء �سعادة حمد بن غليطة ال�سكرتري اخلا�ض ل�ساحب 
الوطني الحتادي  املجل�ض  ال�سمو حاكم عجمان وع�سو 
الت�سريفات  اإدارة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  يو�سف  و���س��ع��ادة 

وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

�سوق  الإماراتيات يف  امل�ستثمرات  عدد  ارتفع 
الف   219 اىل  امل��ال��ي��ة  ل������الأوراق  اب��وظ��ب��ي 
م�ستثمرة مع نهاية الن�سف الأول من العام 
التي متلكها  الأ�سهم  بلغ عدد  فيما   2017
امل�ستثمرات الماراتيات خالل الن�سف الول 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري نحو 3 م��ل��ي��ارات �سهم و 
 18.8 اإىل  ال�سوقية  قيمتها  و�سلت  ال��ت��ي 

مليار درهم .
ك���م���ا ارت����ف����ع اإج�����م�����ايل ق���ي���م���ة ال�����ت�����داولت 
الفرتة  نف�ض  يف  الإم��ارات��ي��ات  للم�ستثمرات 

اىل 2.7 مليار درهم بيعا و�سراء بنمو ن�سبته 
%19.4 مقارنة مع 2.26 مليار درهم يف 

الن�سف الأول من العام 2016.
الرئي�ض  ال��ب��ل��و���س��ي  را�����س����د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
اإن  املالية  اأبوظبي لالأوراق  التنفيذي ل�سوق 
املا�سية  ال�سنوات  طيلة  عملت  ال�سوق  ادارة 
على تعزيز مكانة العن�سر الن�سائي الماراتي 
يف ال�سوق �سواء موظفات او م�ستثمرات وقد 
اثبتت التجربة احلرفية العالية التي تتمتع 

بها املراأة يف ال�ستثمار.
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة عمل  اأن  ال��ب��ل��و���س��ي  وا����س���اف 
ال���س��ت��ث��م��ارات ل  ال�����س��وق على �سعيد ج��ذب 

ت��ق��ت�����س��ر ف��ق��ط ع��ل��ى امل�����س��ت��ث��م��ر ال���رج���ل بل 
على  امل�����راأة  لت�سجيع  خ��ا���س��ة  اه��م��ي��ة  ت���ويل 
ا���س��ت��ث��م��ار امل���دخ���رات يف ال�����س��وق .م���وؤك���داً ان 
ن�����س��ب��ة ك��ب��رية م���ن امل��ح��اف��ظ ال��ت��ي تديرها 
املراأة الماراتية حققت مكا�سب جيدة خالل 
العاميني املا�سيني نظرا للكفاء العالية التي 
م�ساركة  ن�سبة  زي��ادة  اأن  .واأ�ساف  بها  تتميز 
اٌلقت�سادي  ال��ن�����س��اط  يف  الم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
المارات  دول��ة  يف  ع��ام  ب�سكل  وال�ستثماري 
تنتهجها  ال��ت��ي  التمكني  �سيا�سة  بفعل  ج��اء 
ت�ستهدف  والتي  الر�سيدة  بقيادتها  ال��دول��ة 

تعزيز دورها يف م�سرية التنمية ال�ساملة .

م�سريا اىل ان العديد من العنا�سر الن�سوية 
ال�سركات  ك��ربي��ات  اإدارة  ي��ت��ول��ّن  اأ���س��ب��ح��ن 
واملوؤ�س�سات وحققن جناحات مميزة لذا لي�ض 
واحلرفية  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  امل�ستغرب  م��ن 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي اظ��ه��رن��ه��ا يف ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ان من  بالذكر  وم��ن اجلدير  امل��ايل.  ال�سوق 
اأبوظبي  ���س��وق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�����داف  اأه����م 
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  امل��ال��ي��ة  ل������الأوراق 
واملنتجات وجذب وتفعيل جمموعة اأكرب من 
التزامه بربنامج خطة  اإطار  امل�ستثمرين يف 
اأبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع اخلدمات 

املالية يف المارة.

•• ال�شارقة-الفجر:

جتارة  غ��رف��ة  نظمتها  ت��وع��وي��ة  عمل  ور���س��ة  ا�ستعر�ست 
ال��ه��ي��ئ��ة الحتادية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ارق��ة  و���س��ن��اع��ة 
لل�سرائب، م�ستجدات النظام ال�سريبي يف الدولة واآليات 
تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة، واإجراءات الت�سجيل لدى 
الهيئة وما يرتبط بها من التزامات وتدقيق ومعامالت 

�سريبية لقطاع امل�ستوردين وامل�سّدرين.
الغرفة  ا�ست�سافتها  التي  التعريفية  ال��ور���س��ة  و�سهدت 
امل�سافة  القيمة  “�سريبة  ع��ن��وان  حت��ت  اأم�����ض  مبقرها 
م�ساركة  الت�سجيل”،  واآل��ي��ة  وامل�سدرين  للم�ستوردين 
التجزئة  و�سركات  الأع��م��ال  جمتمع  ممثلي  من  وا�سعة 

وال�سترياد والت�سدير العاملة يف اإمارة ال�سارقة.
رئي�ض  العوي�ض،  �سلطان  �سعادة عبداهلل  اجلل�سة  وح�سر 
بو  ال��رح��م��ن  ول��ي��د عبد  و���س��ع��ادة  ال��غ��رف��ة،  ادارة  جمل�ض 
خاطر النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة، وعدد 
اأحمد  حم��م��د  ج��ان��ب  اإىل  الإدارة،  جمل�ض  اأع�����س��اء  م��ن 
يف  والأعمال  الت�سال  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  اأمني 
الغرفة، و�سائدة قّدومي عثمان ممثلة الهيئة الحتادية 

ال�سريبي  امل�ست�سار  واي��ت��ه��او���ض  وجا�ستني  لل�سرائب، 
للهيئة، بالإ�سافة اإىل ممثلي عدد من اجلهات احلكومية 
وروؤ�ساء جمموعات العمل القطاعية العاملة حتت مظلة 
الغرفة وممثلي عدد كبري من املوؤ�س�سات اخلا�سة العاملة 
يف الإمارة.واأكدت “غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة”، على 
اأهمية التعاون الوثيق بني املوؤ�س�سات والأجهزة احلكومية 
واخل��ا���ض، يف  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  الفاعلة  وال�����س��راك��ة 
التجارية  وازده��ار قطاعاتها  القت�سادية  احلياة  تنظيم 
وال�سناعية واملهنية على كافة امل�ستويات، ومواكبة حركة 
واإمارة  الإم��ارات  دولة  ت�سهدها  التي  احل�ساري  التطور 
�سمن  ت��اأت��ي  الور�سة  اإن  “الغرفة”  ال�سارقة.واأ�سافت 
تنظمها  التي  العمل  وور�ض  والندوات  الفعاليات  �سل�سلة 
الغرفة ب�سكل دوري بالتعاون مع �سركائها يف القطاعني 
احلكومي واخلا�ض، يف اإطار ر�سالتها املتمثلة  يف خدمة 
اأع�����س��ائ��ه��ا ع��رب ت��زوي��ده��م ب��امل��ع��ل��وم��ات واخل���دم���ات ذات 
القيمة امل�سافة، واطالعهم على الفر�ض التي تتيح لهم 
النمو والزدهار واملناف�سة ب�سكل اأكرب يف ال�سوق العاملي، 
وتطويرها،  وال�ستثمارية  التجارية  عالقاتهم  وتنمية 
ع����الوة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز احل���رك���ة الق��ت�����س��ادي��ة يف الإم�����ارة 

وانطالقها نحو م�ستوى اأرفع واأف�سل.
قّيمة  معلومات  ق��ّدم��ت  ال��ور���س��ة  اأن  “الغرفة”  وذك���رت 
النظام  ل��ل��غ��رف��ة مب�����س��ت��ج��دات  امل��ن��ت�����س��ب��ني  ل���الأع�������س���اء 
العديد من  ت�ساوؤلت  واأجابت على  الدولة  ال�سريبي يف 
املنظمة  اجل��دي��دة  الت�سريعات  ح��ول  ال�سركات  اأ�سحاب 
وهو  الأعمال،  مبجتمع  اخلا�سة  ال�سريبية  لالإجراءات 
خمتلف  يف  ال�سركات  متكني  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا 
واتخاذ  اأو���س��اع��ه��ا  م��ن تنظيم  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
خالل  اأدائ��ه��ا  تعزيز  ت�سمن  ال��ت��ي  املنا�سبة  الإج�����راءات 
املرحلة املقبلة قبل حلول موعد تطبيق �سريبة القيمة 

امل�سافة مطلع العام املقبل.
الهيئة  ممثلة  عثمان  قّدومي  �سائدة  قالت  جهتها،  من 
م�ستهدفاتها  حققت  الور�سة  اإن  لل�سرائب،  الحت��ادي��ة 
وجن��ح��ت يف ت��ع��ري��ف ع���دد ك��ب��ري م��ن م��وؤ���س�����س��ات القطاع 
اخلا�ض يف اإمارة ال�سارقة باأهداف تطبيق ال�سرائب غري 
القت�سادي  التنوع  دع��م  ودوره��ا يف  ال��دول��ة،  املبا�سرة يف 
بهدف  احلكومية  الإي�����رادات  م�سادر  تنويع  خ��الل  م��ن 
متويل م�ساريع البينة التحتية والرتقاء مب�ستوى جودة 

اخلدمات احلكومية.
التعريفية  الور�سة  ه��ذه  تنظيم  اأن  اإىل  عثمان  واأ���س��ارت 
ياأتي �سمن املرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانني 
التي  ل��ه��ا  والم��ت��ث��ال  تطبيقها  واإج�������راءات  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
اأطلقتها احلكومة ممثلة بوزارة املالية والهيئة الحتادية 
مع  بالتعاون  وذل��ك  املا�سي،  م��ار���ض  �سهر  يف  لل�سرائب 
الق��ت�����س��ادي ومن  ب��ال�����س��اأن  املعنية  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 

اأبرزها غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة.
على  ال�سارقة  لغرفة  الهيئة  �سكر  ع��ن  عثمان  واأع��رب��ت 
خلطة  ودعمها  للور�سة،  النجاح  اأ�س�ض  توفري  يف  دوره��ا 
ال�سريبية  بالإجراءات  اخلا�ض  الأعمال  جمتمع  توعية 
على م�ستوى الإمارة.ورّكزت الور�سة على تعريف �سركات 
�سريبة  مبفهوم  والت�سدير  وال�سترياد  التجزئة  قطاع 
اتخاذها  ال��الزم  والإج���راءات  الدولة  امل�سافة يف  القيمة 
 ،2018 ي��ن��اي��ر   1 يف  ال�����س��ري��ب��ة  لتطبيق  ل��ال���س��ت��ع��داد 
بالإ�سافة اإىل متطلبات المتثال والتي تت�سمن كخطوة 
لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ل��دى  الت�سجيل  اآلية  اأوىل 

لأغرا�ض ال�سريبة.

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اع��ت��م��دت 
ع���ج���م���ان ال��ن�����س��خ��ة ال����راب����ع����ة من 
لت�سنيف  امل��وح��د  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام 
 ISIC4 الق��ت�����س��ادي��ة  الن�����س��ط��ة 
الع�سوية،  ت�����س��ج��ي��ل  ن��ظ��ام  ���س��م��ن 
الإلكرتوين  ال��رب��ط  تعزيز  ب��ه��دف 
م���ع ال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة الحت���ادي���ة 
احلكومية  الإج���������راءات  وت�����س��ه��ي��ل 
ويوفر  العمال  تناف�سية  يعزز  مبا 
حلول ذكية متكن التجار وا�سحاب 
م���ن تطوير  وامل�����س��ان��ع  ال�����س��رك��ات 
مع  يتواكب  ب�سكل  اعمالهم  ومن��و 

حتديات ال�سوق املختلفة.
مدير   � العو�سي  فاطمة  واأو�سحت 
وم�ساريع  امل��ع��ل��وم��ات   تقنية  ادارة 

عجمان،  غرفة  يف  الذكية  احللول 
اأن الغرفة حري�سة على ا�ستقطاب 
اف�������س���ل ال������ربام������ج وامل����م����ار�����س����ات 
القت�سادية  ل�ستدامة منو وتطور 
ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي يف الم�����ارة، 
م�سرية اإىل ان النظام الدويل املوحد 
القت�سادية  الن�����س��ط��ة  لت�سنيف 
�سيعزز مقومات المارة القت�سادية 
ملزاولة كافة اأن�سطة العمال، المر 
الذي ي�ساهم يف حتقيق روؤية اإمارة 
�سعيد  “جمتمع    2021 عجمان 
اأخ�سر،  اق��ت�����س��اد  ب��ن��اء  يف  ي�����س��اه��م 
من�سجمة  متميزة  حكومة  حتفزه 

مع روح الحتاد«.
اإط����الق غ��رف��ة عجمان  ان  واك����دت 
لت�سنيف  امل��وح��د  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام 
نتيجة  ج��اء  القت�سادية  الن�سطة 

غرفة  اإدارة  جم��ل�����ض  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
عجمان باأهمية التحول اللكرتوين 
املقدمة  اخلدمات  ملختلف  والذكي 
الغرفة وتنوعها مبا يعزز  لأع�ساء 
باملرونة  ت��ت�����س��م  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  اي���ج���اد 

وال�سرعة وجودة البيانات.
واأفادت اأن ا�ستخدام نظام الت�سنيف 
ي��وؤك��د ح��ر���ض غ��رف��ة ع��ج��م��ان على 
الدولية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 
ال��غ��رف��ة اإىل  اأع�������س���اء  ت�����س��ج��ي��ل  يف 
جانب مرونة ودعم عمليات الربط 
ب���ني ك��اف��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

اإمارة عجمان.
وقالت مدير اإدارة تقنية املعلومات 
تق�سيم  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ن��ي��ف  “يعتمد 
الن�����س��ط��ة ب��دق��ة ع��ال��ي��ة ب��ن��اء على 
تبادل  ي�سهل  مم��ا  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري 

امل��ع��ل��وم��ات وامل���وؤ����س���رات ب��ني غرفة 
بال�ساأن  املعنية  واجل��ه��ات  عجمان 
القت�سادي حمليا واحتاديا، المر 
املعامالت  اجن����از  يف  ي�����س��ب  ال����ذي 

ودقة،  م��رون��ة  واك���رث  ا���س��رع  ب�سكل 
النتائج  كما �سي�سهل النظام توفري 
م���وؤك���دة  الدقيقة”،  وال���ت���ق���اري���ر 
مبداأ  ي��ع��زز  الت�سنيف  اع��ت��م��اد  اأن 

ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان وخم��ت��ل��ف اجلهات 
القت�سادية لتعزيز بيئة ال�ستثمار 

واإ�ستدامة القطاع القت�سادي.

تعاون بني �شيدات اأم القيوين و 
الإماراتية الكندية لتعزيز دور املراأة 

•• اأم القيوين -وام:

الماراتية  الكلية  مع  تفاهم  مذكرة  القيوين  اأم  اأعمال  �سيدات  جمل�ض  وق��ع 
الكندية اجلامعية ام�ض يف اإطار تعزيز ال�سراكة وتبادل اخلربات بني اجلانبني 
وتوفري الربامج الداعمة لرفع درجة الأداء وتقدمي خدمات على م�ستوى عاٍل 

للمراأة، وتنمية قدراتها .
وقع املذكرة يف مقر غرفة جتارة و�سناعة اأم القيوين �سعادة عائ�سة را�سد ليتيم 
اأم القيوين والدكتور جالل حامت رئي�ض الكلية  اأعمال  رئي�سة جمل�ض �سيدات 

الماراتية الكندية اجلامعية .
ح�سر توقيع املذكرة عي�سى عبدالرحمن عتيق و�سلطان حميد عبداهلل ع�سوا 
الغرفة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  خمي�ض  وع��ب��داهلل  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
بالإنابة وموزة حامت ال�سام�سي نائبة رئي�ض جمل�ض �سيدات اأعمال اأم القيوين 

والكادر الإداري بالكلية .
حر�ض  اإط��ار  يف  ياأتي  املذكرة  توقيع  اأن  ليتيم  را�سد  عائ�سة  �سعادة  واأو�سحت 
القيوين  اأم  امل��درج حتت مظلة غرفة جتارة و�سناعة  �سيدات العمال  جمل�ض 
ومن  الكلية  ت�سمها  التي  والأكادميية  العلمية  اخل��ربات  من  ال�ستفادة  على 
منطلق حر�ض املجل�ض على ترجمة التوجيهات الكرمية حلرم �ساحب ال�سمو 
حاكم اأم القيوين ال�سيخة �سمية بنت �سقر القا�سمي - الرئي�سة الفخرية ملجل�ض 
�سيدات اأعمال اأم القيوين - ب�سرورة التن�سيق والتعاون مع اجلهات والهيئات 
وتدعم  القت�سادي  امل��ج��ال  يف  امل���راأة  عمل  تطوير  يف  ت�سهم  التي  واملوؤ�س�سات 
امل�ساريع  اإقامة  ت�سجيع  خ��الل  من  الوطني  القت�ساد  يف  املبا�سرة  م�ساهمتها 

وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الإبداع والبتكار يف املجال القت�سادي .
ت�سميم  يف  التعاون  اىل  يهدف  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  اىل  ليتيم  واأ���س��ارت 
امل�ستدامة  التنمية  بتحقيق  واخلا�سة  املختلفة  والفعاليات  الربامج  وتنفيذ 
عقد  يف  ال��ت��ع��اون  اىل  اإ���س��اف��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  وجميع  الأع��م��ال  ورّواد  ل��ل��م��راأة 

املوؤمترات والندوات الجتماعية املحلية والدولية .
املذكرة تت�سمن جمالت وا�سعة  اأن  الدكتور جالل حامت اىل  ا�سار  من جانبه 
�ستقدم  الكلية  ان  اجلانبني..منوها  بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اىل  تهدف 
دورات تدريبية جمانية وخ�سومات ت�سل اىل 50 يف املائة للطلبة اجلدد من 
موظفي غرفة جتارة و�سناعة اأم القيوين وجمل�ض �سيدات اأعمال اأم القيوين 

ومنت�سبيها.

بنك الحتاد الوطني ي�شتقبل 
عمالءه باخلدمة الروبوتية

•• اأبو ظبي-الفجر:

اأطلق بنك الحتاد الوطني خدمة “UNB Robo”  اجلديدة للرتحيب 
بالعمالء يف اإدارة خدمة العمالء بالفرع الرئي�سي للبنك يف اأبوظبي.

اإدارة  يف  بالعمالء  للرتحيب  املبا�سر  الفيديو  بتقنية  الروبوت  مم  �سُ لقد 
التحية  م��ن  اب���ت���داًء  ا�ستف�ساراتهم  يف  معهم  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
والتوجيه اإىل منطقة النتظار حتى يقوم موظفي البنك بخدمة العمالء 
وتلبيه احتياجاتهم. تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار جهود بنك الحتاد الوطني 

املتوا�سلة  لإن�ساء جتربة ممتعة  للتفاعل مع العمالء.
وعلق ال�سيد علي خالد الها�سمي نائب رئي�ض اأول- رئي�ض املوارد الب�سرية 
والتطوير املوؤ�س�سي لدى بنك الحتاد الوطني على اإنطالق هذه اخلدمة 
التكنولوجيات  يف  بال�ستثمار  م��ل��ت��زم  ال��وط��ن��ي  الحت����اد  ب��ن��ك  اجل���دي���دة: 
اجلديدة واملبتكرة لتعزيز جتارب العمالء والتي تتالءم مع اأ�سلوب احلياة 
املتطور. نحن متحم�سون حقاً لتقدمي هذه اخلدمات احلديثة والتي من 
�ساأنها اأن ت�سيف قيمة لتجربة خدمة العمالء وتوؤدي اإىل تقدمي خدماتنا 

باأعلى درجات التميز. 

"جمارك دبي " تخرج الدفعتني 10 و11 من 
"دبلوم الق�شايا اجلمركية"

•• دبي-وام:

احتفلت اإدارة الق�سايا اجلمركية والتحقيق يف دائرة جمارك دبي بتخريج 
مب�ساركة  اجلمركية”  الق�سايا  “دبلوم  برنامج  من   11 10و  الدفعتني 

�ستة منت�سبني.
وت�سمن الربنامج �سرحا لكتاب قانون اجلمارك املوحد وتدريب امل�ساركني 
الق�سايا  اإدارة  اإىل  ترد  التي  اجلمركية  الق�سايا  وحل  درا�سة  كيفية  على 

اجلمركية والتحقق من خمتلف الإدارات واملراكز اجلمركية .
ويعد دبلوم اإجناز الق�سايا اجلمركية الدبلوم التطبيقي الأول من نوعه يف 
جمال التعامل مع الق�سايا واملخالفات اجلمركية وياأتي يف اإطار الأهداف 
باملعرفة  وت��زوي��ده��م  املوظفني  م��ه��ارات  لتطوير  للدائرة  ال�سرتاتيجية 
الق�سايا  مع  التعامل  من  لتمكينهم  اجلمركي  العمل  جم��ال  يف  ال��الزم��ة 

اجلمركية بكفاءة عالية.
والتحقيق  اجلمركية  الق�سايا  اإدارة  مدير  ال�سويدي  حممد  �سيف  وق��ال 
و�سارك  اأ�سهر  ثالثة  ي�ستمر  ال��ذي   - الدبلوم  برنامج  اإن  دب��ي  جمارك  يف 
انطالقته  واملراكز اجلمركية منذ  الإدارات  منت�سبا من خمتلف   50 فيه 
الق�سايا  التعامل مع  بكيفية  امل�ساركني  اإىل تعريف  - يهدف   2012 عام 
اجلمارك  قانون  منها  مو�سوعات  عدة  اإىل  اإ�سافة  اجلمركية  واملخالفات 

املوحد والقوانني الأخرى ذات ال�سلة وال�سيا�سات والإعالنات اجلمركية .
ال��ت��ع��ري��ف��ة اجلمركية  ب��دل��ي��ل  امل�����س��ارك��ني  ي��ع��رف  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأ����س���اف 
امليدانية  وال��زي��ارات  اجلمركية  الق�سايا  ومفاتيح  الدولية  والتفاقيات 
ل��الإدارات الفنية ذات ال�سلة بجانب حل الق�سايا اجلمركية واإبداء الراأي 

القانوين بها.

حاكم عجمان وويل عهده ي�شتقبالن وفدًا من طريان المارات
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املال والأعمال

اتفاقية تعاون بني منطقة
 عجمان احلرة و�شركة تطوير الزوراء

املتنقلة ال�شيارات  رخ�شة  اأبوظبي" تطلق  " اقت�شادية 

دبي للطاقة تبيع 
مليوين برميل من 

خام الب�شرة الثقيل 
بعالوة 1.63 دولر

•• دبي-وام:

للطاقة  دب������ي  ب����ور�����س����ة  ن���ظ���م���ت 
ل�����س��ال��ح �سركة  اأح�����دث م���زادات���ه���ا 
 .. �سومو  العراقية  النفط  ت�سويق 
من  املكونة  ال�سحنة  بيع  مت  حيث 
الب�سرة  خ��ام  م��ن  برميل  مليوين 
1.63 دولر  الثقيل بعالوة بلغت 
البيع  اأ�سعار  اإىل  ت�ساف  للربميل 

الر�سمية ل�سهر اأكتوبر.
اأع���ل���ى ع��ط��اء بعالوة  وك����ان ث���اين 
الذي  امل���زاد  دولريف   1.59 بلغت 
���س��رك��ة خمتلفة   25 ���س��ارك��ت ف��ي��ه 
عطاء   45 امل��ن�����س��ة  ت��ل��ق��ت  ح��ي��ث 

منف�سال.
وك��ان��ت اأك����رث م��ن 50 ���س��رك��ة قد 
للطاقة  دب���ي  ب��ور���س��ة  يف  ���س��ج��ل��ت 
تقام  ال��ت��ي  امل�����زادات  يف  للم�ساركة 

ل�سالح �سومو .
�سهد  املا�سي  يوليو  اأن  اإىل  ي�سار 
الب�سرة  خ����ام  م���ن  ���س��ح��ن��ة  ط����رح 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  حت��م��ي��ل  ال��ث��ق��ي��ل 
للبيع بعالوة بلغت 1.37 دولر.. 
اإىل  اأدى  ال��ق��وي  ال��ط��ل��ب  اأن  غ��ري 
براميل  ع��ل��ى  ال����ع����الوات  ارت����ف����اع 
اأوبك  ا�ستمرت  فيما  الثقيل  اخلام 
يف احل��د من الإم���داد املعرو�ض يف 

ال�سوق.

•• عجمان-وام:

وقعت منطقة عجمان احلرة اتفاقية تفاهم وتعاون 
مع �سركة تطوير الزوراء املحدودة .

خليل  حممود  �سعادة  وقعها  التي  التفاقية  ت�سمل 
وعماد  احلرة  عام منطقة عجمان  الها�سمي مدير 
الزوراء  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��دن��ا 
ع��ل��ى ب��ن��اء ع��الق��ات ���س��راك��ة ف��ّع��ال��ة ب��ني الطرفني 
لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية امل�سرتكة وتن�سيق 

جمالت العمل امل�سرتك.
كما ت�سمل على تعزير اأُطر التعاون امل�سرتك وتبادل 
كافة  على  املوؤ�س�سية  والتجارب  واخل��ربات  املعرفة 
والدرا�سات  املعلومات  وتبادل  امل�سرتكة  امل�ستويات 
ال��ط��رف��ني وجم���ال  ب��اخ��ت�����س��ا���س��ات  ال��ع��الق��ة  ذات 

عملها.
توقيع  ان  ال��ه��ا���س��م��ي  ���س��ع��ادة حم��م��ود خليل  وذك���ر 
التفاقية ياأتي بهدف اكت�ساف الفر�ض الإ�ستثمارية 

امل��ت��اح��ة لكال اجل��ان��ب��ني م��ن خ��الل الإ���س��ت��ف��ادة من 
خربات كل طرف مبا لديه من اإمكانات و كفاءات .

اأن منطقة عجمان احلرة حري�سة  الها�سمي  واأك��د 
على حتقيق ال��روؤى ال�سرتاتيجية من خالل مثل 
هذه التفاقيات و تعزيز عالقات ال�سراكة املوؤ�س�سية 
ايجابيا  ينعك�ض  مبا  ال�سركاء  مع  وال�سرتاتيجية 

على تطوير منهجيات العمل وخدمة املتعاملني .
تاأتى  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه  ان  اىل  ول��ف��ت 
الذي  ال�سامل  التنموي  بامل�سروع  امل�ساهمة  اإطار  يف 
ت�سهده الإمارة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
حاكم  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 

عجمان .
من جانبه اكد عماد الدنا على اأهمية حتقيق اأهداف 
هذه التفاقية التي من �ساأنها تعزيز اأوا�سر التعاون 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  وحت��ق��ق  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
املثمرة وال�ستفادة من اخلربات الرتاكمية املتبادلة 

بهدف تطوير العمل املوؤ�س�سي لَدى الطرفني.

خالل  املناطق  تربيد  اإ�شتهالك  توفري  % يف   5.2 "اإمباور" حتقق 
"24°C شهر يوليو خالل حملة ال�شيف "ابت�شم عند درجة�

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة الإم�������ارات لأن��ظ��م��ة ال��ت��ربي��د املركزي 
اأكرب مزود خلدمات التربيد املناطق يف العامل،  “اإمباور”، 
بن�سبة  املناطق  تربيد  اإ�ستهالك  يف  لتوفري  حتقيقها  عن 
عند  “ابت�سم  حملة  م��ن  ال��ث��اين  ال�سهر  خ���الل   5.2%
نف�سها  بالفرتة  مقارنة  وذلك  »ال�سيفية،   24°C درجة 
من العام املا�سي. وانطلقت احلملة بداية مو�سم ال�سيف 
والتجارية  ال�سكنية  امل��راف��ق  يف  العمالء  كافة  م�ستهدفة 
احللول  اأن�سب  اإىل  واإر���س��اده��م  وعيهم  درج��ة  رف��ع  بهدف 
والطرق لرت�سيد ا�ستهالك تربيد املناطق التي ت�ستحوذ 
ف�سل  خ��الل  الطاقة  ا�ستهالك  يف  الأك��رب  الن�سيب  على 
ال�سيف، و�سرورة �سبط مكيفات الهواء على درجة 24. 
اإمباور يف الق�سايا  كما ت�ستهدف احلملة م�ساركة عمالء 
كبري  ج��زء  يتحقق  والتي  ال�سركة،  تتبناها  التي  البيئية 

منها برت�سيد ا�ستهالك خدمات التربيد
اأح��م��د ب��ن ���س��ع��ف��ار، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإمباور:  وق���ال 
فاإننا  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  خل��دم��ات  رئي�سي  م���زود  باعتبارنا 
�سعداء بتوفري من اإ�ستهالك تربيد املناطق خالل ال�سهر 
اإمباور  يف  ن�ستهدف  ولأننا  ال�سيفية.  احلملة  من  الثاين 

ب��ن��اء ب��ي��ئ��ة ت�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق روؤية 
اجلهود  كل  ودع��م  الر�سيدة،  القيادة 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف الم����ارات 

على حتقيق التنمية امل�ستدامة.
حملة  فيه  ت�ساهم  ال��ذي  الوقت  ويف 
ال�سيفية   24°C ابت�سم عند درجة
يف تخفي�ض ا�ستهالك تربيد املناطق 
فاإنها  التربيد،  خدمات  انتاج  اأث��ن��اء 
البيئة  ح��م��اي��ة  يف  ك���ذل���ك  ت�����س��اه��م 
الكربونية  ال��ب�����س��م��ة  وت��خ��ف��ي�����ض 
امل�����س��اه��م��ة يف حتقيق  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
اأهداف الدولة يف الو�سول لقت�ساد 
م�����س��ت��دام.وت��اب��ع ب��ن ���س��ع��ف��ار: يبحث 

ع��م��الوؤن��ا دائ��م��ا ع��ن خ��دم��ة ت��ربي��د م��وث��وق��ة وذات جودة 
عالية. ومن هذا املنطلق فاإن حملتنا تقدم خطوات ب�سيطة 
ت�ساعد على الو�سول لدرجة احلرارة املثالية، وت�ساهم يف 
نف�ض الوقت يف تخفي�ض نفقات الت�سغيل وال�سيانة وتعزز 

من كفاءة اخلدمة اأي�سا.
وقد لحظ عمالء اإمباور خالل ال�سهور الأخرية حدوث 
ك��ف��اءة اخلدمة  ل��ت��ع��زي��ز  نتيجة  وذل����ك  ك��ب��رية،  وف�����ورات 
ورفع م�ستوى العمليات الت�سغيلية. ومن خالل حمطات 
ال���دول���ة، ميكن  يف  اإم���ب���اور  ال��ت��ي متلكها  ال�69  ال��ت��ربي��د 
الكربون  اك�سيد  ث��اين  م��ن  الأط��ن��ان  اآلف  انبعاث  توفري 
الكربونية،  النبعاثات  تخفي�ض  خالل  من  وذل��ك  �سنويا 
ا�سافة لتحقيق توفري يف ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة ت�سل 

ل� %50 مقارنة بو�سائل التربيد التقليدية.
من  ال��ث��اين  ال�سهر  “خالل  ب��ال��ق��ول:  �سعفار  ب��ن  واختتم 
وهو  كبرية،  وف���ورات  حتقيق  ا�ستطعنا  ال�سيفية  احلملة 
ما يدل على ثقة العمالء يف حلولنا. ونحن فخورون جدا 
جميعا  ون�سجعهم  عمالئنا،  وب��ني  بيننا  املثمر  بالتعاون 
على ال�ستمرار باتباع اخلطوات الب�سيطة التي تقرتحها 
الإنتاجية  ال��ق��درة  وت�����س��ل  م��ن��ت��ظ��م«.ه��ذا  ب�سكل  احل��م��ل��ة 
وخم�سني  ومئتني  مليون  م��ن  اأك���رث  اإىل  اإم��ب��اور  ل�سركة 
األ����ف ط���ن م���ن ال��ت��ربي��د. وهي 
ت��ق��دم خ��دم��ات ت��ربي��د مناطق 
����س���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل����ع����دد من 
دبي  اإم���ارة  يف  ال��ب��ارزة  امل�ساريع 
مثل جمموعة جمريا وجمريا 
ب���ي���ت�������ض ري����زي����دن���������ض وم����رك����ز 
واخلليج  ال���ع���امل���ي  امل������ايل  دب�����ي 
الطبية  دب��ي  ومدينة  التجاري 
ونخلة  جمريا  بحريات  واأب���راج 
جاردنز  ودي�����س��ك��ف��ري  ج���م���ريا 
واب���ن ب��ط��وط��ة م���ول وح���ي دبي 
العاملية  وامل��ن��ط��ق��ة  ل��ل��ت�����س��م��ي��م 

لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

 دبي لل�شادرات تد�شن مكتبها التجاري يف هونغ كونغ
•• هونغ كونغ-وام: 

لتنمية  دب������ي  م���وؤ����س�������س���ة  د����س���ن���ت 
موؤ�س�سات  اإح�������دى   - ال���������س����ادرات 
دبي  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
هونغ  مدينة  يف  التجاري  مكتبها   -
ل��ي�����س��ب��ح جمموع  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ك���ون���غ 
املكاتب اخلارجية التابعة لها �سبعة 
مكاتب موزعة يف كل من ال�سعودية 
ورو�سيا  وال��ربازي��ل  والهند  وم�سر 

وال�سني واأملانيا.
امل��ك��ت��ب اجل���دي���د يف رفع  وي�����س��اه��م 
الفعلي  وال�������دور  الأداء  م�����س��ت��وى 
التابعة  اخل�����ارج�����ي�����ة  ل���ل���م���ك���ات���ب 
ترويج  دع���م  خ���الل  م��ن  للموؤ�س�سة 
اخلا�سة  وامل����ن����ت����ج����ات  اخل�����دم�����ات 

بال�سركات الإماراتية ورفع الفر�ض 
فتح  بجانب  والت�سديرية  التجارية 
ال�سركات  لتتوا�سل  جديدة  قنوات 
املحلية يف الأ�سواق العاملية وبالأخ�ض 
بتنوع  يتميز  ال��ذي  اآ�سيا  �سرق  �سوق 

الطلب  وتنامي  التجارية  الفر�ض 
امل���ن���ت���ج���ات واخل������دم������ات ذات  ع���ل���ى 

الطابع التناف�سي.
مدير  القمزي  �سامي  �سعادة  وق��ال 
املكتب  اإن  دبي  اقت�سادية  دائ��رة  عام 
لتنمية  دب������ي  مل���وؤ����س�������س���ة  اجل����دي����د 
و�سل  ح���ل���ق���ة  ي�����س��ك��ل  ال�����������س�����ادرات 
امل�سرتيني  مع  الإماراتية  ال�سركات 
امل�سدر  �سهولة و�سول  يعزز من  ما 

املحلي اإىل الأ�سواق امل�ستهدفة.
اخلارجية  امل��ك��ات��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
لل�سركات  م��ه��م��ة  حم���ط���ة  ت��ع��ت��رب 
ال�ستفادة  ميكنها  التي  الإم��ارات��ي��ة 
التي  وال���ت���ق���اري���ر  ال����درا�����س����ات  م���ن 
دوري  ب�����س��ك��ل  امل���ك���ات���ب  ت���ط���رح���ه���ا 
الأعمال  واق��ع  خاللها  م��ن  وتظهر 

تلك  يف  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  وال���ف���ر����ض 
الأ�سواق والأ�سواق املجاورة.

من جانبه قال �سعادة �سلطان اأحمد 
الإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ���س��ل��ي��م  ب���ن 
موانئ  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة اإن ه��ون��غ ك��ون��غ ودبي 
التجارة  ط����رق  م���ف���رتق  ت���ع���ت���ربان 
م�سرتكا  تاريخا  ومتتلكان  العاملية 
البنية  توافر  مع  للتجارة  كعوا�سم 
ال���ت���ح���ت���ي���ة امل����ت����ط����ورة واخل����دم����ات 
متكنت  ال��ت��ي  احلديثة  اللوج�ستية 
م����ن من����و اق���ت�������س���ادات���ه���ا ع���ل���ى مر 

ال�سنني.
�ساعد  امل���ه���ن���د����ض  ذك�����ر  م����ن ج��ه��ت��ه 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  العو�سي 
اآ�سيا  اأن  ال�������س���ادرات  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي 
جاءت يف املركز الأول لقيمة التجارة 
القارات  م��ع  دب��ي  لإم���ارة  اخلارجية 
خالل الربع الأول من العام اجلاري 
ال��ذي يجعل من هونغ كونغ  الأم��ر 
اأحد اأهم املحطات للنمو لتجارة دبي 

كونها اأحد اأهم الأ�سواق يف اآ�سيا.
ولفت اإىل اأن منو ال�سادرات يف دبي 
ال�سركات  زي����ادة رغ��ب��ة  ع��ل��ى  ���س��اع��د 
يف ال��ب��ح��ث ع���ن ف���ر����ض ج���دي���دة يف 
الأ�سواق اخلارجية والإع��داد اجليد 
ودرا�سة  الأ����س���واق  ت��ل��ك  يف  للتوغل 
الت�سدير  وف��ر���ض  الأع���م���ال  واق����ع 
ع��ل��ى امل�����دى امل��ت��و���س��ط وال��ب��ع��ي��د .. 
م�سريا اإىل اأن املوؤ�س�سة توفر قاعدة 
املدرو�سة  الت�سديرية  اخلطط  من 
وا�ستدامة  ت��و���س��ع  ل�����س��م��ان  وذل����ك 
اأع���م���ال ال�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة يف تلك 

الأ�سواق امل�ستهدفة.
ن��ب��ي��ل �سلطان  اأع�����رب  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
الإم���ارات  ط���ريان  اأول  رئي�ض  ن��ائ��ب 
�سركته  تطلع  ع��ن  ال�سحن  ل��دائ��رة 
لدعم  ل��ل�����س��ادرات  دب���ي  م��ع  للعمل 
الإم����ارات  م��ن  املحليني  امل�����س��دري��ن 
يف  عمالئهم  م��ع  التوا�سل  وتعزيز 
هونغ كونغ ومنها عرب دبي لأ�سواق 
العامل .يذكر اأن موؤ�س�سة دبي لتنمية 
ال�سادرات نظمت جل�سة حوارية على 
ه��ام�����ض اف��ت��ت��اح امل��ك��ت��ب ���س��ارك فيها 
التجارة  لتنمية  ك��ون��غ  ه��ون��غ  هيئة 
اإىل  اإ�سافة  العاملية  دب��ي  م���واينء  و 
تطرقت  لل�سحن  الم����ارات  ط���ريان 
من  ال�������س���وق���ني  رب�����ط  اأه���م���ي���ة  اإىل 
خالل عمليات الت�سدير وال�سترياد 
واخلطوة الرائدة للموؤ�س�سة بافتتاح 
مكتبها واملتوقع اأن يدعم امل�سدرين 
لكت�ساف �سوق ا�سرتاتيجي كمدخل 

لآ�سيا.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت دائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي 
رخ�سة “ ال�سيارات املتنقلة “ وذلك �سمن 
“ التي  اأبوظبي  تاجر  “ رخ�سة  م��ب��ادرة 

اأعلنت عنها موؤخرا.
يف  املتنقلة  ال�����س��ي��ارات  رخ�سة  وتنح�سر 
وهي  اأوىل  كمرحلة  جت��اري��ا  ن�ساطا   16
خم�س�سة ملواطني دولة الإمارات وتهدف 
لتعزيز ريادة الأعمال وامل�ساهمة يف توفري 
اإمارة  يف  اخل��دم��ي��ة  الأن�سطة  م��ن  امل��زي��د 

اأبوظبي.
املن�سوري  �سامل  ب��ن  خليفة  �سعادة  واأك���د 
وك��ي��ل ال��دائ��رة ب��الإن��اب��ة - خ��الل موؤمتر 
لالأعمال  اأب��وظ��ب��ي  مركز  نظمه  �سحايف 

لالإعالم  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  ال���ي���وم مب��ق��ر 
ال�ستمرار  على  احل��ر���ض   - الق��ت�����س��ادي 
اإط�����الق ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات التي  يف 
اإمارة  يف  الأع��م��ال  بيئة  تعزيز  �ساأنها  من 
اأب���وظ���ب���ي والإ����س���ه���ام يف ال���وق���ت ذات�����ه يف 
�سريكا  ل��ي��ك��ون��وا  امل���واط���ن���ني  ا���س��ت��ق��ط��اب 

رئي�سا ومهما يف قطاع الأعمال.
ح�سر املوؤمتر .. حممد منيف املن�سوري 
لالأعمال  اأبوظبي  ملركز  التنفيذي  املدير 
اإدارة  امل���رر م��دي��ر  ب��الإن��اب��ة وحم��م��د علي 
واأحمد  ب��ال��دائ��رة  التجارية  الرتاخي�ض 
احلماية  اإدارة  م��دي��ر  القبي�سي  ط��ار���ض 

التجارية بالإنابة بالدائرة.
واأو�����س����ح حم��م��د م��ن��ي��ف امل���ن�������س���وري اأن 
ملمار�سة  حت��دي��ده��ا  مت  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة 

ن�����س��اط رخ�����س��ة ال�����س��ي��ارات امل��ت��ن��ق��ل��ة هي 
العربية  ال���رج���ال���ي���ة  امل���الب�������ض  خ���ي���اط���ة 
وتف�سيل وخياطة املالب�ض الن�سائية وبيع 
مالب�ض الأطفال اجلاهزة وتغليف الهدايا 
وال�سناعية  الطبيعية  ال��زه��ور  وتن�سيق 
وا�ستوديو  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  الأع�������الف  وب���ي���ع 
وبيع  الإط��ارات  واإ�سالح  وتبديل  ت�سوير 
وتنظيف  بالتجزئة  اجل��اف��ة  ال��ب��ط��اري��ات 
و����س���ال���ون حالقة  ال�������س���ي���ارات  وت��ل��م��ي��ع 
وت�سفيف  وق�����ض  الأل���ي���ف���ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
ال�سعر  وت�سفيف  وق�����ض  للن�ساء  ال�سعر 
وت�سفيف  وق�������ض  ل���ل���رج���ال  واحل����الق����ة 
و�سيانة  ل���الأط���ف���ال  واحل���الق���ة  ال�����س��ع��ر 
الأجهزة  وا���س��الح  ال�سحية  ال��ت��م��دي��دات 

اللكرتونية املنزلية.

اأه��م��ي��ة التزام  واأك�����د حم��م��د ع��ل��ي امل����رر 
املركبة املتنقلة باملظهر اخلارجي املعتمد 
وذلك  الت�سريح  على  ب��ن��اء  ال��دائ��رة  م��ن 
فيما يتعلق بو�سع اأي �سورة او عبارات او 

مل�سقات على ال�سيارة .
ال�سرتاطات  بكافة  اللتزام  يتوجب  كما 
وال��ل��وائ��ح وال���ق���رارات اخل��ا���س��ة مبزاولة 
ممار�سة  قبل  املتنقلة  ال�����س��ي��ارات  ن�ساط 
الن�ساط مع �سرورة و�سع رقم الت�سريح 
ورقم الرخ�سة التجارية وال�سم التجاري 
يف  لل�سكاوي  املخ�س�ض  الت�����س��ال  ورق���م 

مكان بارز يف ال�سيارة .
رخ�سة  اإن  القبي�سي  طار�ض  اأحمد  وق��ال 
تاجر  م��ب��ادرة  �سمن  املتنقلة  ال�����س��ي��ارات 
اأ�سدرته دائرة  تاأتي يف �سياق ما  اأبوظبي 

قرار  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  القت�سادية  التنمية 
مل��م��ار���س��ة ن�ساط  ب����اإج����ازة م��ن��ح ت�����س��ري��ح 
ال�سيارات  اأو  بالعربات  للمطاعم  جت��اري 
قائم  ترخي�ض  وج���ود  على  ب��ن��اء  املتنقلة 
لن�ساط  قائم  اأو ترخي�ض  لن�ساط مطعم 
يكون  اأن  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  مت��وي��ن 
مملوكا بن�سبة 100 يف املائة للمواطن اأو 

�سريك مواطن.
متكنوا  الذين  املواطنني  من  ع��دد  وع��رب 
اأبوظبي  ت���اج���ر  رخ�����س��ة  ا���س��ت��خ��راج  م���ن 
�سكرهم  ع����ن   - امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال�������س���ي���ارات   -
القت�سادية  التنمية  لدائرة  وتقديرهم 
على هذه املبادرة الهامة م�سيدين ب�سرعة 
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دقائق.

ام�ض دبي  ت�شرفات عقارات  مليون درهم   651
•• دبي-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي ام�ض اأكرث 
من 651 مليون درهم.. حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 130 مبايعة بقيمة 
459 مليون درهم منها 19 مبايعة لالأرا�سى بقيمة 294 مليون درهم 

و111 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 165 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 130 مليون درهم يف منطقة جممع 
منطقة  يف  دره��م  مليون   75 بقيمة  مبايعة  تليها  الأول  لال�ستثمار  دب��ي 

املرقبات تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم مبنطقة الثنية الرابعة.
درهم  ماليني   5 بقيمة  مبايعتني  ع��دد   2 ال�سفا  وادي  منطقة  و�سجلت 
ومنطقة معي�سم الأول بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم و�سيح 

�سعيب 1 بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 4 ماليني درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل .. فقد جاءت مبايعة بقيمة 
4 ماليني درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات بال�سراكة مع مبايعة 

بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة الو�سل.
عدد  حيث  من  املناطق  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  وت�سدرت 
درهم  45 مليون  بقيمة  20 مبايعة  �سجلت  اإذ  والفلل..  ال�سقق  مبايعات 
وتلتها منطقة مدينة املطار بت�سجيلها 13 مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم 

وثالثة يف احلبية الرابعة بت�سجيلها 10 مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم.
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 192 مليون درهم منها 14 رهن اأرا�ض 
بقيمة 155 مليون درهم و 23 رهن فلل و�سقق بقيمة 37 مليون درهم 
واأخ��رى يف  130 مليون درهم  الثالثة بقيمة  القوز  اأهمها مبنطقة  وكان 

منطقة جبل علي الأوىل بقيمة 17.1 مليون درهم.

مليار درهم قيمة ال�شيكات املنفذة عرب   886.7
مقا�شة امل�شرف املركزي

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفع عدد ال�سيكات التي جرى التعامل معها عرب نظام الإم��ارات ملقا�سة 
من  الوىل  ال�سبعة  الأ�سهر  خ��الل  �سيك  مليون   17.815 اىل  ال�سيكات 
العام اجلاري و�سلت قيمتها 886.7 مليار درهم بح�سب ما اعلن م�سرف 
ف��ان عدد  امل��رك��زي  امل�سرف  اح�ساءات  على  ام�ض.وبناء  امل��رك��زي  الم���ارات 
مليون   2.66 و�سلت  يوليو  �سهر  خ��الل  مقا�ستها  ج��رى  التي  ال�سيكات 
�سيك بقيمة 131.7 مليار درهم وبنمو ن�سبته %4.7 مقارنة مع �سهر 

يونيو الذي �سبق وبلغت فيه قيمة ال�سيكات 111.3 مليار درهم .
وعلى �سعيد ال�سيكات املرجتعة منذ يناير وحتى نهاية يوليو املا�سي تظهر 
اح�ساءات امل�سرف املركزي اأن قيمتها و�سل اىل 40 مليار درهم ت�سكل ما 
ن�سبته %4.5 فقط من اجمايل قيمة ال�سيكات التي جرى التعامل معها 

من خالل مقا�سة امل�سرف املركزي يف نف�ض فرتة الر�سد .
ول زال �سهر مايو الأكرث ن�ساطا من حيث عدد ال�سيكات التي جرى التعامل 
معها وبلغ 2.7 مليون �سيك بقيمة و�سلت اىل 133.4 مليار درهم ،و�سهد 
ال�سهر ذاته اعادة 107 الف �سيك لأ�سباب عدة بقيمة 5.4 مليار درهم .

ويف �سهر مار�ض بلغ عدد ال�سيكات املنفذة 2.6 مليون �سيك بقيمة 132 
مليار درهم، مت رف�ض 108 الف منها بقيمة 6 مليار درهم .اما يف �سهر 
درهم  مليون   129.5 بقيمة  �سيك  مليون   2.6 و�سل عددها  فقد  يناير 
،وجرى اعادة 116 الف منها بقيمة 6.4 مليار درهم .وتوزعت بقية قيمة 

ال�سيكات على ال�سهر الخرى والتي كان اخرها يوليو املا�سي .

بجائزة  "ات�شالت" تفوز 
البتكار يف خدمة ال�شركات

•• اأبوظبي-الفجر: 

املوحدة  الت�سالت  خدمات  فئة  عن  مرموقة  بجائزة  “ات�سالت”  ف��ازت 
املدارة خالل فعاليات “جوائز البتكار العاملية يف قطاع الت�سالت” التي 
جمالت  يف  ال��رائ��دة  ال�سركات  لتكرمي  بزن�ض  تيليكوم  ج��ل��وب��ال  تنظمها 

خمتلفة على م�ستوى البتكار وتنفيذ امل�ساريع. 
“ات�سالت”  �سركة  الت�سالت  قطاع  يف  العاملية  البتكار  جوائز  وك��ّرم��ت 
ل��ت��م��ي��زه��ا يف ح��ل��ول الت�������س���الت امل���وح���دة. وت��ع��ك�����ض ه���ذه اجل���ائ���زة ري���ادة 
امل��دارة ال�ساملة يف دولة  يف توفري حلول امل�ساريع واخلدمات  “ات�سالت” 

الإمارات العربية املتحدة.
وقد قامت ات�سالت بتنفيذ العديد من امل�ساريع يف اإطار اخلدمات املدارة 
�سمن قطاعات خمتلفة مبا يف ذلك احلكومة، والطاقة واملرافق، والتعليم، 
جّمة  منافع  حتقيق  يف  جنحت  حيث  وغ��ريه��ا،  امل��ايل،  والقطاع  وال�سحة، 

للعمالء وموظفيهم.  
العليا”  التقنية  “كليات  م�����س��روع  يف  الرئي�سية  امل�����س��اري��ع  اأح���د  ويتمثل 
املتواجدة يف 17 موقعاً يف دولة الإمارات العربية املتحدة وت�سم 55 األف 

طالب و2000 موظف. 
البيانات  عرب  الت�سال  يوفر  موحد  حل  ن�سر  من  “ات�سالت”  ومتكنت 

وال�سوت، ويتم اإدارته ومراقبته بالكامل من قبل “ات�سالت«. 
الأع��م��ال- ت�سويق  رئي�ض  نائب  جريا�سي�سينكو  �سريجي  ق��ال  ذل��ك  وح��ول 
توؤكد  التي  املرموقة  اجل��ائ��زة  بهذه  نعتز  ات�����س��الت:  يف  امل���دارة  اخل��دم��ات 
اإىل  الإجن��از  ه��ذا  ويعزى  امل�ساريع.  وتنفيذ  ابتكار  يف  ات�سالت  متيز  على 
ال�ستثمارات امل�ستمرة التي نقوم بها يف بنيتنا التحتية وحمفظة خدماتنا 
واأ�سكر  القطاعات.  جميع  يف  للعمالء  واحل��ل��ول  التقنيات  اأف�سل  لنقدم 

موظفينا و�سركائنا على م�ساهمتهم يف هذا النجاح.  
ا�ستعرا�ض  على  الت�سالت”  قطاع  يف  العاملية  البتكار  “جوائز  وتعمل 
وتكرمي امل�ساريع الأكرث جناحاً يف قطاع الت�سالت حول العامل. ويناق�ض 
احلدث اأي�ساً كيفية تنفيذ �سركات الت�سالت م�ساريع تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت الناجحة، و�سبل التغلب على خمتلف التحديات والعقبات يف 
حفل  واأقيم  القطاع.  يف  البتكار  جوانب  وا�ستعرا�ض  امل�ساريع،  حياة  دورة 
توزيع اجلوائز يف لندن بح�سور اأكرث من 300 من رّواد قطاع الت�سالت 
جانب  اإىل  واملزودين،  امل�سغلني  بني  وال�سراكات  التعاون  عالقات  لرت�سيخ 
اأنحاء  بتقدمي خدمات مبتكرة لعمالئه يف خمتلف  القطاع  التزام  تكرمي 

العامل. 
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املال والأعمال

اآفاق وا�شعة لـقطاع اخلدمات اللوج�شتية يف الإمارات الفرتة املقبلة
•• دبي -وام: 

وجود  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة  لغرفة  حديث  حتليل  ك�سف 
دولة  يف  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  قطاع  لنمو  وا�سعة  اآف��اق 
الإم��ارات خالل الفرتة املقبلة املمتدة حتى عام 2021 
مع توقعات بنمو قطاعي ال�سحن اجلوي والبحري ليعززا 

من مكانة الدولة كوجهة لوجي�ستية عاملية متميزة.
وت��وق��ع ال��ت��ح��ل��ي��ل امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ب��ي��ان��ات ب��زن��ي�����ض مونيرت 
انرتنا�سونال منو �سوق ال�سحن اجلوي يف الدولة مبعدل 
الفرتة  خ��الل  امل��ائ��ة  4.8  يف  يبلغ  تراكمي  �سنوي  من��و 
ال�سحن  على  الطلب  ارت��ف��ع  فيما   ..  2021-2017
اجلوي يف الدولة خالل الفرتة 2012-2016 مبعدل 

منو �سنوي تراكمي بلغ 8.6  يف املائة.
جوا  املنقولة  ال�سحنات  حجم  اأن  اإىل  التوقعات  واأ�سارت 
يف عام 2017 �سريتفع يف مطاري دبي واأبوظبي بنحو  
يتوقع  .. فيما  ال��ت��وايل  امل��ائ��ة على  امل��ائ��ة و12 يف  5 يف 
واأبوظبي  دب��ي  م��ط��اري  ال�سحنات يف  ه��ذه  ارت��ف��اع حجم 
2021 مبعدل منو  2017 وحتى  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
املائة  املائة و5.2 يف  3.2 يف  �سنوي تراكمي يبلغ نحو  
على التوايل.ولعبت كل من ط��ريان الإم���ارات و طريان 
الحتاد دورا مهما يف ال�سحن اجلوي يف الدولة و�ست�ستمر 
م�ساهمة هاتني ال�سركتني يف زيادة حجم ال�سحن اجلوي 

بالدولة على مدى الأعوام اخلم�سة املقبلة.
ع��ام غ��رف��ة جتارة  ���س��ع��ادة حمد بوعميم م��دي��ر  واع��ت��رب 
اأحد  اللوج�ستية ميثل  اأن قطاع اخلدمات  و�سناعة دبي 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ه��ام��ة يف اق��ت�����س��اد الإم������ارات ح��ي��ث تتمتع 
اللوج�ستي  والدعم  للنقل  ببنية حتتية متطورة  الدولة 
.. م�سريا اإىل اأن دبي تعد مركزا للنقل البحري واجلوي 
ب�سبب ما تتمتع به من موقع جغرايف ا�سرتاتيجي وتنوع 

اقت�سادها واعتمادها لأحدث ابتكارات التكنولوجيا.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  امل�ستمر  ال���س��ت��ث��م��ار  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
واملبادرات  اخل��دم��ات  يف  والتميز  البتكار  اإىل  واللجوء 
اللوج�ستية يعزز من موقع دبي والدولة كمركز اإقليمي 
حول  واحلديثة  التقليدية  التجارة  طرق  يربط  وعاملي 
ال��ع��امل وي��ف��ت��ح اأم����ام ال���دول���ة ف��ر���س��ا م��ت��زاي��دة لتوطيد 

مكانتها يف عامل ال�سحن اجلوي والبحري.
الإمارات  مطارات  تطوير  ا�ستمرار  اإىل  التحليل  واأ�سار 
العاملية..  ال�سوق  يف  تناف�سيتهما  على  املحافظة  بهدف 
اجلوي  لل�سحن  الإم�����ارات  افتتحت  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
دبي  مب��ط��ار  ال�سيدلنية  امل���واد  ل�سحن  ج��دي��دة  من�ساأة 
الدويل حيث �ستلبي الطلب املتزايد على خمازن مربدة 
ل�سل�سلة  اللوج�ستي  الدعم  اإن خدمات  امل��واد حيث  لهذه 
املربدات يف املطار قد تزيد من حجم ال�سحن اجلوي يف 

الدولة.

ونوه التحليل اإىل اأن الإمارات تلعب دورا هاما يف النقل 
البحري مبنطقة ال�سرق الأو�سط.. م�سريا اإىل اأن حجم 
2016 نحو  ح��رك��ة احل��اوي��ات يف الإم����ارات بلغ يف ع��ام 
21.7 مليون حاوية مقيا�ض 20  قدم مبعدل منو بلغ 

3 يف املائة عن 2015.
وح�سب توقعات بزني�ض مونيرت انرتنا�سيونال .. يتوقع 
ق��دم يف    20 22.4  مليون ح��اوي��ة مقيا�ض   م��ن��اول��ة  
 5 تبلغ  من��و  بن�سبة  اأي   2017 ع���ام  خ���الل  الإم������ارات 
يف  احل��اوي��ات  حركة  منو  ا�ستمرار  يتوقع  فيما  باملائة.. 
موانئ الدولة حيث من املتوقع اأن تبلغ اأعلى م�ستوياتها 

28.4  مليون حاوية بحلول عام 2021.
10 موانئ يف  اأك��رب  ويعترب ميناء جبل علي واح��دا من 
م��ع��دلت من��و قوية خالل  ا�ستطاع حتقيق  وق��د  ال��ع��امل 
ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي ح��ي��ث ي��ت��وق��ع ب��ح�����س��ب ب��زن��ي�����ض مونيرت 
انرتنا�سيونال منو ال�سحنات يف ميناء جبل علي مبعدل 
�سنوي تراكمي قدره حوايل 6 باملائة من 2017 وحتى 

.2021
الدولة  موانئ  من  غريها  عن  ال�سارقة  موانئ  وتتميز 
عمان..  وخليج  العربي  اخلليج  �سواحل  على  بوقوعها 
بال�سارقة  احلاويات  حمطتي  من  ال�سحنات  بلغت  حيث 
مليون    4.8 بلغت  حيث   2016 يف  م�ستوياتها  اأع��ل��ى 
ح���اوي���ة وذل����ك ب��ن�����س��ب��ة من���و ب��ل��غ��ت  4.3  يف امل���ائ���ة عن 

يف  احل��اوي��ات  حركة  اأن  اإىل  التوقعات  2015.واأ�سارت 
منوا  املقبلة  اخلم�سة  الأع���وام  خ��الل  �ستحقق  ال�سارقة 

مبعدل �سنوي تراكمي قدره نحو 3.2 يف املائة .
وبداأ ميناء خليفة يف اأبوظبي يف لعب دور بارز يف النقل 
يتميز  حيث  الأخ��رية  ال�سنوات  خ��الل  بالدولة  البحري 
ا�ستقبال  له  يتيح  ال��ذي  الأم��ر  بعمق حو�سه  امليناء  هذا 

اأكرب ال�سفن البحرية.
بن�سبة  من��وا  خليفة  مبيناء  احل��اوي��ات  مناولة  و�سهدت 
1.7 مليون حاوية يف  املائة حيث بلغ عددها  16.4 يف 
فيما  انرتنا�سيونال  مونيرت  بزني�ض  ل�  وفقا   ..2016
يتوقع اأن تنمو حركة احلاويات يف امليناء مبعدل �سنوي 
تراكمي قدره نحو 13.5 يف املائة يف الفرتة من 2017 
وحتى 2021.وتوقع التحليل اأن ي�ساهم تو�سعة املوانئ 
يف الإمارات وتطوير من�ساآتها يف زيادة حركة احلاويات يف 
هذه املوانئ وتعزيز تناف�سية هذه املوانىء عامليا.وي�ستثمر 
ميناء جبل علي - الذي تديره موانئ دبي العاملية - 1.6 
اإجمايل الطاقة ال�ستيعابية  مليار دولر ما �سيزيد من 

للميناء اإىل 22.1 مليون حاوية.
خليفة  ميناء  لتو�سيع  اأبوظبي  موانئ  �سركة  وتخطط 
 2018 ع���ام  منت�سف  ب��ح��ل��ول  م��رب��ع  ك��ل��م   100 بنحو 
وذلك ل�ستيعاب مزيد من ال�سناعات ودعم النمو القوي 

احلايل للقطاع.

ميناء  يف  توعوية  حملة  "تدوير" تنظم 
ال�شيادين

•• اأبوظبي-وام: 

املجتمعية حملة  وال�سرطة  ال�سيادين  بالتعاون مع جمعية  تدوير  نظمت 
فيها  ا�ستهدفت  اأب��وظ��ب��ي  مبدينة  ال�سيادين  ميناء  يف  وت��وع��ي��ة  تنظيف 
اأ�سحاب القوارب واملتواجدين هناك وذلك للحفاظ على املظهر العام ورمي 
البحر والرثوة  الأماكن املخ�س�سة لها واحلفاظ على نظافة  النفايات يف 

البحرية.
بالإنابة  والنقل  اجلمع  م�ساريع  اإدارة  مدير  املزروعي  فار�ض  ال�سيد  وق��ال 
حتقيق  اإىل  وال�ساعية  لتدوير  امل�ستمرة  اجلهود  اإط��ار  يف  تاأتي  احلملة  ان 
و  النفايات من م�سادرها  ف�سل  اأبوظبي عرب  اإم��ارة  يف  اآمنة  بيئة �سحية 
التاأثري  و�سعها يف احلاويات املخ�س�سة بدل عن رميها ع�سوائيا وبالتايل 

على املظهر العام .
اأبوظبي  مبدينة  ال�سيادين  ميناء  يف  والتوعية  التنظيف  حملة  و�سملت 
لإي�سال  ميدانية  توعية  م��ر���س��دي  ت��وف��ري  مت  حيث  خ�سبياً  ق��ارب��اً   130

�شوقي  �شا�شات  اإىل  " يعود  " الأخ�شر 
اأبوظبي ودبي املاليني

•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات��ي��ة خالل  امل��ال  لأ���س��واق  العامة  املوؤ�سرات  اإىل  الأخ�سر  اللون  ع��اد 
 .. وال��ع��ق��ار  البنوك  قطاعي  يف  القيادية  الأ���س��ه��م  م��ن  بدعم  ام�ض  جل�سة 
الأمر الذي يعزز من فر�ض �سعودها يف الأيام املقبلة يف حال حت�سن �سهية 

التداول بن�سب اأكرب من تلك امل�سجلة منذ بداية الأ�سبوع اجلاري.
ورغم البداية الهادئة للتعامالت .. اإل اأن الن�سف الثاين من عمر اجلل�سة 
ما  والبنوك  العقار  اأ�سهم  من  �سريحة  على  انتقائية  �سفقات  اإب��رام  �سهد 
اأ�سهم يف ترجيح كفة اللون الأخ�سر على �سا�سات العر�ض مع نهاية تداولت 

اليوم قبل الأخري من الأ�سبوع.
0.30 يف املائة  وارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأرواق املالية بن�سبة 

ليبلغ 4487 نقطة.
ومنا املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل بن�سبة 0.38 يف املائة مغلقا عند 3624 

نقطة بزيادة قدرها 13 نقطة مقارنة مع اليوم ال�سابق.
اإعمار العقارية املرتفع  اإىل �سهم  اأن عودة الإيجابية جمددا  وكان وا�سحا 
اإىل م�ستوى 8.40 درهم لعبت دورا مهما يف تعزيز الأداء العام لالأ�سواق 
كما انعك�ست على حركة العديد من الأ�سهم الأخرى املدرجة �سمن القطاع 

العقاري.
 “ �سهم  ك�سب  فيما  دره���م..   3.94 م�ستوى  “ اإىل  “ دام���اك  �سهم  وقفز 
بينما �سجل  دره��م   0.889 بالغا  املائة  1.5 يف  “ نحو  العقارية  الحت��اد 

بنك دبي الإ�سالمي منوا جيدا �ساعدا اإىل 60.3 درهم.
اأما يف �سوق العا�سمة.. فقد ارتفع �سهم بنك اأبوظبي الأول اإىل 10.55 
اإىل  ات�سالت  �سهم  دره��م و�سعد   2.34 اإىل  ال���دار  �سهم  ب��ه  دره��م وحل��ق 

17.95 درهم.
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن عمليات ال�سراء النتقائي على الأ�سهم القيادية 
هي من يدعم الأ�سواق منذ بداية الأ�سبوع علما باأن غالبيتها تنفذ من قبل 

موؤ�س�سات ا�ستثمارية جتد يف انخفا�ض اأ�سعارها فر�سة لال�ستثمار فيها.
ال�سوقني  يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  بلغت  فقد  ال�سيولة..  �سعيد  وعلى 
�سهم  179 مليون  اإىل  املتداولة  الأ�سهم  دره��م وو�سل عدد  285 مليون 
جرى  �سركة   61 اأ�سهم  اإج��م��ايل  �سفقة.ومن   2940 خ��الل  م��ن  نفذت 
تداولها ام�ض.. ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 21 �سركة يف حني حافظت اأ�سهم 11 

�سركة على م�ستوياتها ال�سابقة وانخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 29 �سركة.

ي�ضتعر�س دور التكنولوجيا يف ر�ضم ملمح قطاع التعليم

لال�شتثمار الأجنبي 2017" يبحث دور القت�شاد  "ال�شارقة 
امل�شتدام وتكنولوجيا التعليم يف تعزيز ال�شتثمارات

•• ال�شارقة-الفجر

ال���ث���اين اخلتامي  ال���ي���وم  ج��ل�����س��ات  ت��ن��اق�����ض 
الأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�������س���ارق���ة  مل���ن���ت���دى 
 19 ي��وم��ي  ي��ع��ق��د  ال����ذي   ،2017 امل��ب��ا���س��ر 
و20 �سبتمرب املقبل برعاية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
اأبرز  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
ومفاهيم  الراهنة،  القت�سادية  التوجهات 
يف  التكنولوجيا  واأث���ر  امل�����س��ت��دام،  الق��ت�����س��اد 
دولة  وتوجه  ال�سغرية،  وال�سركات  التعليم، 

الإمارات نحو امل�ستقبل.
ال�سارقة  منتدى  من  الثالثة  ال��دورة  وتاأتي 
العام،  ل��ه��ذا  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي  لال�ستثمار 
لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  م��ن  ك��ل  بتنظيم 
والتطوير �سروق ومكتب ال�سارقة لال�ستثمار 
ال�سارقة”،  يف  “ا�ستثمر  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 
مع  ا�سرتاتيجية  وب�سراكة  للهيئة،  ال��ت��اب��ع 
“الثورة  ���س��ع��ار  حت���ت  ع��رب��ي��ة،   CNBC

ال�سناعية الرابعة«.
ي�سار اإىل اأن الثورة ال�سناعية الرابعة تعترب 
التطور  م��ن  ج���داً  متقدمة  مرحلة  مبثابة 
تفا�سيل  م��ن  الكثري  �ستغري  التكنولوجي، 
احلياة الب�سرية، وتزيد من تفاعل الب�سر يف 

الف�ساء الرقمي.
ويرتبط مفهوم “الثورة ال�سناعية الرابعة”، 
باأمتتة ال�سناعة، والتقليل من عدد الأيدي 
العاملة الب�سرية فيها، بحيث يقت�سر الدور 
الب�سري يف ال�سناعة على املراقبة والتدقيق، 
و���س��رط ال��و���س��ول اإىل ذل���ك وج����ود ق���درات 
علمية توظف يف امتالك بنية تقنية ورقمية 
التي  الكبرية  الإي��ج��اب��ي��ات  اأن  اإل  م��ت��ط��ورة، 
ل�سالح  “الثورة”،  ه��ذه  حتققها  اأن  ميكن 
عليها  �سترتتب  حتديات  تقابلها  الب�سرية، 
جمتمعات  فيها  مبا  املجتمعات،  و�ستواجهها 
ال������دول امل��ت��ق��دم��ة، ن��ت��ي��ج��ة ال���س��ت��غ��ن��اء عن 
من  الآلف  مئات  وف��ق��دان  العاملة  الأي���دي 

الوظائف املوجودة يف عامل اليوم.
وي�سارك يف اليوم الثاين اخلتامي للمنتدى 
خ�������رباء حم���ل���ي���ون ودول������ي������ون ح���ي���ث ت���ب���داأ 

“القت�ساد  عنوان  حتت  بجل�سة  الفعاليات 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  امل�ستدام يف منطقة 
تتناول تعريف القت�ساد امل�ستدام  اأفريقيا” 
العامل  تواجه  التي  والتحديات  وعنا�سره، 
العربي يف تطبيق اأ�س�سه ال�سليمة، بالإ�سافة 
يف  الناجح  �سنغافورة  من��وذج  ا�ستعرا�ض  اإىل 
الدرو�ض  لال�ستفادة من  امل�ستدام،  القت�ساد 

التي يقدمها هذا النموذج.
وخ����الل اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة التي 
التكنولوجيا  ت��ر���س��م  “كيف  ع��ن��وان  حت��م��ل 
امل�ساركون  يتحدث  التعليم”،  قطاع  معامل 
الإم������ارات يف  التعليم يف  ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة  ع��ن 
الدولة  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  م���وازن���ة  ���س��وء و����س���ول 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي اإىل 10 م��ل��ي��ارات دره���م، مبا 
الدولة،  م��وازن��ة  اإج��م��ايل  %22 من  يعادل 
قطاع  يف  اجلديدة  التوجهات  اإىل  بالإ�سافة 
الذي  الفرتا�سي”،  “الواقع  مثل  التعليم، 
اأبعاداً جديدة اإىل التعليم،  اأن ي�سيف  ميكن 
والكتب  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الذكية، وال�سفوف الدرا�سية الذكية.
ك��ذل��ك روؤى ف��ري��دة حول  وت��ق��دم اجل��ل�����س��ة 
ال���ت���ي تواجه  ال���ت���ح���دي���ات  ك��ي��ف��ي��ة م��ع��اجل��ة 
على  جتيب  كما  ال�سارقة،  يف  التعليم  قطاع 
ت�����س��اوؤلت ح���ول ج��اه��زي��ة ق��ط��اع التعليم يف 
الإم��ارة للتحول الإلكرتوين، وكيفية تهيئة 
اإقامة  واأه���م���ي���ة  ال���ت���ح���ول،  ل��ه��ذا  امل���در����س���ني 

ومعاهد  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني  �سراكات 
البحوث من اأجل حت�سني القطاع.

وي�ستعر�ض امل�ساركون يف ثالث جل�سات اليوم 
ل��ل��م��ن��ت��دى حم�����اور ف��رع��ي��ة عديدة  ال���ث���اين 
حت���ت ال���ع���ن���وان ال��رئ��ي�����ض ل��ل��ج��ل�����س��ة “كيف 
اأن تعيد ر�سم �سكل  ميكن لل�سركات النا�سئة 
ال�سركات  اأهمية  يتناولون  اإذ  القت�ساد؟”، 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  النا�سئة 
املرتتبة  وامل��زاي��ا  النامية،  ال��دول  اقت�سادات 
النا�سئة يف دول  ال�سركات  على ال�ستثمار يف 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  الإم���ارات 

اأفريقيا.
وحتدد اجلل�سة جمموعة التحديات الرئي�سة 
التي تواجه رواد الأعمال اأ�سحاب ال�سركات 
ال��ن��ا���س��ئ��ة وامل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية، ف�����س��اًل عن 
ال�سركات  يف  ال�����س��ائ��ع��ة  ال��ف�����س��ل  ع��ن��ا���س��ر 
الأن�سطة  واأك��رث  جتنبها،  وكيفية  اجل��دي��دة 
التي ت�سكل عبئاً عليها، كما يتحدث اخلرباء 
عن امليزة الأوىل لل�سركة املبتدئة الناجحة، 
حول  مف�سلة  روؤي���ة  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مثالية  بيئة  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ت��وف��ري  كيفية 

لل�سركات النا�سئة.
وتختتم فعاليات منتدى ال�سارقة لال�ستثمار 
رابعة،  بجل�سة   ،2017 امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 
ع���امل  ت����دخ����ل  “ال�سارقة  ع����ن����وان  حت���م���ل 
املجالت  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط  امل�ستقبل”، 
امل�ستقبلية الأ�سا�سية التي يجب على ال�سارقة 
ل�سيما  ال�ستثمارات،  جلذب  عليها  الرتكيز 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���س��رة م��ن��ه��ا، ل��ت��ع��زي��ز مكانة 

الإمارة على خارطة الأعمال الدولية.
وق����ال حم��م��د ج��م��ع��ة امل�����س��رخ، م��دي��ر مكتب 
ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر ا�ستثمر 
الثاين  يومه  املنتدى يف  ال�سارقة: يحفل  يف 
القت�سادية،  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  متميزة  بباقة 
مي��ث��ل ك��ل منها حم����وراً رئ��ي�����س��اً م��ن حماور 
ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة، ال��ت��ي يرفعها 

املنتدى �سعاراً لدورته الثالثة.
القت�ساد  موا�سيع  متثل  امل�����س��رخ:  واأ���س��اف 
التعليم  ق��ط��اع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  امل�����س��ت��دام 
عناوين  امل�ستقبل،  ع���امل  ال�����س��ارق��ة  ودخ����ول 
رئي�سة للمرحلة املقبلة من النمو يف الإمارة، 

لل�سركات  امل��ح��وري  ال��دور  اإليها  اأ�سفنا  واإذا 
�سنعزز  فاإننا  ال�سغرية،  وامل�ساريع  النا�سئة 
والتكامل  الق���ت�������س���ادي،  ال����س���ت���ق���رار  م���ن 
يدعم  مبا  القطاعات،  خمتلف  بني  الناجح 
ج��اذب��ي��ة الإم������ارة ل��ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن خارج 
احلدود، ويزيد ا�ستقطابها لروؤو�ض الأموال، 
وير�سخ بالتايل مكانتها ب�سفتها وجهة اأوىل 
لل�سركات وامل�ستثمرين واأ�سحاب الأعمال يف 

املنطقة.
لتبادل  ف��اع��ل��ة  م��ن�����س��ة  “ب�سفته  وت����اب����ع: 
اأن  اإىل  نتطلع  واحل��ل��ول،  والآراء  اخل���ربات 
يقدم املنتدى روؤية ع�سرية �ساملة للتوجهات 
يكون  اإىل  و�سن�سعى  امل�ستقبلية،  القت�سادية 
العامل  دول  اإىل  ال�سارقة  من  ر�سالة  مبثابة 
اأح��دث املفاهيم  اإىل تبني  ندعو من خاللها 
لتعزيز  الرابعة  ال�سناعية  بالثورة  املرتبطة 

التناف�سية واملرونة اإزاء املتغريات«.
ال�سوء  ي�سلط  “املنتدى  ب���اأن  امل�سرخ  واأف���اد 
جمدداً على مقومات ال�سارقة ال�ستثمارية، 
وما توفره من فر�ض يف خمتلف القطاعات، 
خالل  امل�ستثمرين  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  و�سنعمل 
امل��ن��ت��دى اإىل ال��ق��ط��اع��ات ال���واع���دة والأك���رث 
ال�سارقة،  ا�ستدامة، ليحققوا طموحاتهم يف 

ويكونوا جزءاً من ق�سة جناحها«.
ال�����س��ي��د حم��م��د برهان،  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
الرئي�ض التنفيذي لقناة CNBC عربية: 

لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  م���ن���ت���دى  “يعترب  
ا�ستثمارياً  حدثاً   ،2017 املبا�سر  الأجنبي 
الأحداث  اأج��ن��دة  على  نف�سه  فر�ض  ف��ري��داً، 
القت�سادية الرائدة يف املنطقة، فمن خالل 
امل�ساركة الوا�سعة يف فعالياته، حملياً وعربياً 
اأنه ما�ٍض  اأخرى  املنتدى مرة  يوؤكد  ودولياً، 

بقوة يف طريق التميز«.
واأ�ساف برهان: �سيقدم اخلرباء خالل اليوم 
الثاين للحدث جملة من الق�سايا اجلوهرية 
التي  ال��ي��وم،  ع��امل  يف  القت�سادي  امل�سهد  يف 
امل�ستقبل  ط��ري��ق  م��الم��ح  مبجملها  ت��ر���س��م 
ا�سرتاتيجياً  ���س��ري��ك��اً  وب�����س��ف��ت��ه��ا  امل����زده����ر. 
CNBC عربية تغطية  للمنتدى، �ستوفر 
مع  تتالءم  امل�ستوى،  عالية  �ساملة  اإعالمية 

امل�ستوى الرفيع للحدث.
لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  م���ن���ت���دى  وي����ه����دف 
يف  يعقد  ال���ذي   ،2017 امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 
ق��اع��ة اجل���واه���ر ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات وامل����وؤمت����رات، 
عدد  ح��ول  امل�سرتكة  ال���روؤى  ا�ستعرا�ض  اإىل 
م�ستقبل  تتناول  التي  املو�سوعات  اأب��رز  من 
القت�ساد العاملي، وواقع ال�ستثمار الأجنبي، 
التقنيات  اأح��دث  تبني  على  املرتتب  والأث���ر 
الثورة  )م���ث���ل:  الق��ت�����س��ادي��ة،  وال��ت��وج��ه��ات 
ال�سناعية الرابعة، وتقنية “بلوك ت�سني”(، 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، واأي�������س���اً اأث���ره���ا يف 

العامل الب�سري.
وي��ت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج امل��ن��ت��دى جم��م��وع��ة من 
النقا�سية  واجل��ل�����س��ات  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ك��ل��م��ات 
امل�سوؤولني واخلرباء  املبا�سرة لعدد من كبار 
لتبادل الآراء واملعارف واخلربات، وا�ستقراء 
وامل�ستقبلية  الراهنة  القت�سادية  الأو���س��اع 

والفر�ض الكامنة فيها.
ويوفر منتدى ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي 
لها  م��ث��ي��ل  ل  ف���ر����س���ة   ،2017 امل���ب���ا����س���ر 
اآف���اق ال�ستثمار يف دول��ة الإم���ارات  ل��درا���س��ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��م��وم��اً، وال�����س��ارق��ة على 
الفر�ض  ا�ستعرا�ض  وكذلك  التحديد،  وجه 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  املتاحة 
ل�سناع  وا�سعة  مب�ساركة  وذل��ك  الإم����ارة،  يف 

القرار وامل�سوؤولني واخلرباء القت�ساديني.

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06743/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �سولر للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06743/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماأجور للفرتة من 2017/1/1  �سداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
اخطاره  �سداده  رغم  دره��م وميتنع عن  بذمت مبلغ 110250  وحتى 2017/8/2 فرت�سد 

بال�سداد او الخالء يف 2017/4/19 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/1 

وحتى 2017/8/2 ورغم اخطاره يف 2017/4/19 ميتنع عن ال�سداد 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة 
مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06826/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : دميا�ض للتجارة العامة 
مبا اأن املدعي : جمموعة احلبتور - �ض ذ م م ، و�سلطان احمد احلبتور   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06826/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - كل ما ي�ستحق من ايجار حتى تاريخ اخالء العني الفعلي 

للماجور للفرتة من 2017/4/1  �سداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
اخطاره  رغ��م  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   70.335 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/8/8 وحتى 

بال�سداد او الخالء يف 2017/7/8 ن�سرا 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/4/1 

وحتى 2017/8/8  
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

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

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/9/12 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06233/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ليفانتكيم لتجارة الطالء والتغليف - �ض ذ م م  

مبا اأن املدعي : احمد �سويدان حممد البلو�سي    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06233/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول مبا ي�ستجد من قيمة اليجار من 2017/7/30 حتى تاريخ الخالء الفعلي 
بواقع 4583.33 درهم �سهريا )اربعة الف وخم�سمائة وثالثة وثمانون درهم وثالثة وثالثون فل�ض( 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/10/1 وحتى 2016/9/30 فرت�سد 
بذمته مبلغ 36500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/6/7 

مطالبة مالية- الزام املدعي عليه الول ب�سداد الجرة امل�ستحقة عن الفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/7/30 
ورغم اخطاره يف 2017/6/7 ميتنع عن ال�سداد 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول والثانية بقيمة عدد ثالث �سيكات كل �سيك مببلغ 13750 متبقي قيمة 
ال�سيك الأول 5500 وامتنع عن �سداد باقي الق�سط الثاين والثالث وهما عباره قيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول بر�سوم خدمات التربيد مبلغ وقدره 2400 وم�ساريف �سيانه مبلغ وقدره 

300 درهم للفرتة من 2016/10/1 حتى 2017/9/30 وم�ساريف �سيانة مبلغ وقدره 300 درهم 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه الول والثاين مبلغ بغرامة ال�سيكات علما ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة 

ارتداد كل �سيك مبلغ )10 % من قيمة ال�سيك( وقد ارتد  )2( �سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/9/13 ال�ساعة 2.30م 
الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام 
اأو من  . فاأنت مكلف باحل�سور  ايام من تاريخ الن�سر  امل�سافة اىل ثالثة  اأمر بتق�سري مدة  ، وقد  لنظر الدعوى 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06586/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : جوزف نعمه اهلل عون  

 مبا اأن املدعي : طيب حممد رفيع القا�سم    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06586/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
مطالبة مالية- انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 64166 درهم كقيمة ايجارية 

للفرتة من 2016/12/4 وحتى تاريخ اخالئه للعقار يف 2017/7/4 
وقدره  اج��م��ايل  مببلغ  �سيك   )3( ع��دد  ل��ه  ح��رر  عليهم  امل��دع��ي  ان   - مالية  مطالبة 
)72500( درهم : كالتي : )ال�سيك الأول مببلغ وقدره )27500( درهم وال�سيك الثاين 
ايجارية  وال�سيك مببلغ وقدره )17500( درهم كقيمة  مببلغ وقدره )27500( درهم 

وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق  وقررت اللجنة الق�سائية 
بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  م   2.30 ال�ساعة   2017/9/10
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ش املنازعات اليجارية
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ علي وف�سان للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/26 ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
وامل�ساريف ويف  الر�سوم  بال�سافة اىل  القل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
7594/2017/13 
7596/2017/13
7597/2017/13
7595/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 اح�سان حبيب نور املوندال 

حممد ارجو خان حممد ايوب علي
�ساهني خان عابدين خان 

قا�سي حممد ديدار العامل قا�سي حممد �سعيد

مبلغ املطالبة
27207 درهم + تذكرة العودة
27198 درهم + تذكرة العودة
27203 درهم + تذكرة العودة
24527 درهم + تذكرة العودة
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  يف الدعوى  رقم  2017/2294   جتاري جزئي  

املدعى : بنك الحتاد الوطني - �ض م ع 
املدعي عليه  / دهار مي�ض بها يالل لجلي بامار 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف  الدعوى 
الثنني    يوم  قد حددنا  اأننا  نعلمكم  باأن  نود  فاإننا   ، عليه  املدعلي  اأنكم  ، ومبا  اأعاله  املذكورة 
املوافق 2017/8/28  يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرا ، موعدا لالجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - مقابل ديرة 
�سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا 
نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�سار جميع الوراق وامل�سنتدات التي 

تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد
 اجتماع  اخلربة امل�سرفية 
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يف الدعوى  رقم  2017/2072   جتاري جزئي

املدعى /  بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع  
املدعي عليه  / با�سيت علي خان اخرت را�سيد 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف  الدعوى 
الثنني    يوم  قد حددنا  اأننا  نعلمكم  باأن  نود  فاإننا   ، عليه  املدعلي  اأنكم  ، ومبا  اأعاله  املذكورة 
املوافق 2017/8/28  يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا ، موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا 
الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - مقابل ديرة �سيتي �سنرت 
بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم 
تودون  التي  وامل�سنتدات  الوراق  جميع  واإح�سار   ، اأعاله  املحدد  املوعد  يف  باحل�سور  التكرم 

تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد
 اجتماع  اخلربة امل�سرفية 
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 يف الدعوى رقم 2017/1450  جتاري جزئي    

املعلن اليه/ املدعي عليها : اي ان اي ام للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة املح�سابية يف الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2017/8/29 ، وذلك يف متام الرابعة والن�سف ع�سرا موعدا 
لعقد الجتماع الول للخربة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ 
زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع 
والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 دبي - لذا يطلب 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة 

 i2an بالدعوى - م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف
اخلبري املحا�سبي 

د . م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور 
الجتماع الول للخربة املحا�سبية
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 مكتب اإدارة الدعوى - اإعادة اإعالن بالن�سر    

 2017/217  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه الثاين / �سارلز كري�ستوفر �سميث - اجلن�سية الهند 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2017/217 جتاري جزئي يقت�سي ح�سورك 
املوافق  الحد  يوم  براأ�ض اخليمة �سباح  املدنية  باملحكمة  الدعوى  اإدارة  اىل مكتب 
2017/9/10 م ال�ساعة 9.00 التا�سعة �سباحا ، ولالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
وكيل عنك يف  ار�سال  او  احل�سور  تخلفك عن  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  لديك من 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
لدى / مكتب اإدارة الدعوى 

 حرر بتاريخ 2017/8/17
 مدير  اإدارة الدعوى
حممد ال�سيد الدوح           

 حكومة  را�ش اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5571   

املنذر : وليد حممد حممد - �سوري اجلن�سية 
املنذر اليه : نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 

جمهول حمل القامة 
يخطر املخطر اليه امل�ستاأجر لل�سقة رقم 4303 الكائن يف مر�سى دبي بربج مارينا بينكال 
والذي ينتهي عقد ايجاره بتاريخ 2017/9/19 ، وحيث انكم مل تقوموا ب�سداد �سيكات بدل 
اليجار امل�ستحق يف ذمتكم من تاريخ 2016/11/16 وحتى الن ، وننبهكم بان تقوموا بدفع 
�سيكات بدل اليجار امل�ستحق يف ذمتكم يف خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا الخطار ، وال 
املبالغ  بكافة  ، والزامكم  املوؤجرة  العني  القانونية لخالئكم من  نتخذ �سدكم الج��راءات 

امل�ستحقة يف ذمتكم من تاريخ انتهاء العقد وحتى التخلية الفعلية للعني. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5569   

املنذر : وليد حممد حممد - �سوري اجلن�سية 
املنذر اليه : نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 

جمهول حمل القامة 
يخطر املخطر اليه امل�ستاأجر لل�سقة رقم 3413 الكائن يف مر�سى دبي بربج مارينا بينكال 
والذي ينتهي عقد ايجاره بتاريخ 2017/8/19 ، وحيث انكم مل تقوموا ب�سداد �سيكات بدل 
اليجار امل�ستحق يف ذمتكم من تاريخ 2016/11/16 وحتى الن ، وننبهكم بان تقوموا بدفع 
�سيكات بدل اليجار امل�ستحق يف ذمتكم يف خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا الخطار ، وال 
املبالغ  بكافة  ، والزامكم  املوؤجرة  العني  القانونية لخالئكم من  نتخذ �سدكم الج��راءات 

امل�ستحقة يف ذمتكم من تاريخ انتهاء العقد وحتى التخلية الفعلية للعني. 
  الكاتب العدل
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 اإخطار عديل

رقم 2017/21101   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي    
رقم  هاتف   - جبار  خالد   / املوؤجر   1 ارا�سيدة   - عجمان   - العامة  للتجارة  الذهبية  اله��رام��ات   : اليه  املنذر 

  )0506752829(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  67.213  درهم 

املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )67.213(  مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد 
تاريخ هذا  اي��ام من  �سبعة  وذل��ك خالل مدة  الف ومئتان وثالثة ع�سر درهما ل غري(  دره��م )�ستة و�سبعون 
للمنذر  واملرهونة  موا�سفاتها  التايل  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  لتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  وال   - الع��الن 
)هوندا �سيتي / رمادي /خ�سو�سي( رقم B/40285 ترخي�ض عجمان  طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم 2017/21095   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : ال�سانزليزية للعطور - ابوظبي - العني - �سارع ال�سيخ خليفة - بنايةرا�سد حميد ديول الدرمكي 

- هاتف رقم )0505632846(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  47.964  درهم 

املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )47.964(  مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد 
درهم )�سبع واربعون الف وت�سعمائة واربع و�ستون درهم ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
للمنذر  واملرهونة  موا�سفاتها  التايل  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  لتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  وال   - الع��الن 
)هايونداي �سوناتا / عنابي / خ�سو�سي( رقم 12/81940 ترخي�ض ابوظبي - طبقا لن�ض املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم 2017/21086   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
ال��زه��راء - �سقة رق��م 903 - هاتف رقم  �سارع  :ال�سارقة -  العنوان   ، م   م  ذ  الفنية -  الدنيا  دان��ة   : اليه  املنذر 

  )0568578578(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  40.865  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )40.856( درهم 
)اربعون الفا وثمامنائة و�ستة وخم�سون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - 
وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )ميت�سوبي�سي 
بايجريو/ بني - 2012/خ�سو�سي( رقم 1/18482 ترخي�ض ال�سارقة - طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم 2017/21866   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن بنك ابوظبي التجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل دبي  

املنذر اليه : نزار حممد باكر حممد باكر حممد - هندي اجلن�سية - العنوان : راأ�ض اخليمة - دهان - ال�سارع 
الكويتي - بالقرب من مركز �سرطة املعمورة  - هاتف رقم )0551859668(   

مو�سوع : مطالبة مببلغ  33.286.28  درهم 
مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )33.286.28( 
درهم )ثالثة وثالثون الف ومئتان و�ستة وثمانون درهما وثمانية وع�سرون فل�ض ل غري( وذلك خالل مدة 
�سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
املادة  لن�ض  طبقا   - دب��ي  ترخي�ض   N/89034 5/ابي�ض/خ�سو�سي(  ا���ض  جي  )ترومي�سي  للمنذر  واملرهونة 

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

 املخطر      

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/850   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���س��ده/1- اوراك����ل خل��دم��ات رج���ال الع��م��ال  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د   - علي  �سفات  ح�سني  التنفيذ/ثابت  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )12383( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعادة اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/4099 دائرة جزئي اوىل        
اىل املدعى عليه / 1- حممد علي حممود عبداهلل - 2- �سالح حممد اخلياط 

نعلمكم بان املدعي / متام ا�سماعيل يون�ض - يف الدعوى رقم 2017/4099 دائرة جزئي اوىل 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بت�سليم ومتكني املدعي من قطعة الر�ض مو�سوع عقد البيع املربم فيها 
بني طرفني التداعي والدعوى ومبنع معار�ستهما للمدعي فيها باي مظهر من مظاهر املعار�سة - وبال�سافة اىل 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد البيع املربم بني املدعي واملدعي عليه الول - 
خمطابة الت�سجيل العقاري بال�سارقة لت�سجيل ملكية الر�ض رقم 710 بالنا�سرية وا�سدار �سند ملكية با�سم املدعي 

و�سم ملف المر على عري�سة احلجز التحفظي رقم 2017/3787 . 
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم القاعة 152 مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا او    
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك املوافق 2017/9/19 
ويف حال عدم  عليه  بو�سفك مدعي   - اأعاله  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  �سباحا    8.30 ال�ساعة   ،

ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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    يف الق�سية رقم 2017/1215  جتاري كلي

املرفوعة من بنك برودا - بوكالة : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي 
�سد : الجتاهات لتجارة الوقود - �ض ذ م م  ، 2- �سيخ حممد �سريف دركا�ض كونهي احمد / 
ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير الجتاهات لتجارة الوقود ذ م م  وب�سفته �سامن �سخ�سي 

للقر�ض ، 3-كو�سي للنقل العام - �ض ذ م م - ب�سفتها �سامنة للقر�ض 
بال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/8/23 واملت�سمن تكليفي خبريا يف 
الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية املذكورة يوم 
الثنني املوافق 2017/9/4  ال�ساعة 12.00 ظهرا -  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري 
الوطنية  دبي  بناية  الثالث- مكتب رقم 302  الطابق  كابيتال-  الهالل  لوتاه-  : احمد ماجد 
للتامني- مقابل ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم للح�سور يف 

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

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سامل خمي�ض احمد �سامل املطوع - اجلن�سية : الإمارات - وطلبا الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري اللوؤلوؤية لت�سليح املكيفات والثالجات وال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 526896 ال�سادر بتاريخ 
�سامل  را�سد  يو�سف  ال�سيد/  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة   2016/3/9
حممد املطوع - اجلن�سية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ نور 
حممد مراد الهوين - اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري طريق اخلور لتجارة الهواتف املتحركة ، ن�ساط 
الرخ�سة بيع الهواتف املتحركة ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   1988/5/25 بتاريخ  ال�سادر   23779 رق��م  جتارية  رخ�سة 
بخورفكان. اىل ال�سيد/ منان دهايل جمال دهايل ، اجلن�سية : بنغالدي�ض   ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5568   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليها : بوابة عرفات للتجارة العامة - �ض ذ م م  

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )31.161.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
�سبورت  روفر  نوع )رجن  ال�سيارة رقم )17842/خ�سو�سي/H/دبي( من  على 
- ا�ستي�سن( موديل )2006( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5546   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليها : �سافيندا رو�سادي لياناجي 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )42.753.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )87375/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2013( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5547   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليها : ثاقب عمر نبازوف 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )67.938.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - ا�ض   25 )انفينتي جي  نوع  )64886/خ�سو�سي/F/دبي( من  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2013( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5545   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليها : ماريو�ض فان دير بريغ 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )85.898.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   -  XF )جاكور  نوع  )79844/خ�سو�سي/P/دبي( من  رقم  ال�سيارة 
موديل )2014( لون )اأزرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5570   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : او اك�ض او ان انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )15.082.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )91458/خ�سو�سي/D/دبي( من نوع )تويوتا ياري�ض - �سالون( 
موديل )2009( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5558   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : �سبانه لتجارة املواد الغذائية 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )113.985.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
فورتيونر  )تويوتا  نوع  من  )88342/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على 
- ا�ستي�سن( موديل )2012( لون )اأبي�ض لوؤلوؤي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5549   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليها : مرحبا ك�سمري لنقل الركاب - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )61.361.55( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )98236/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�ض - با�ض( 
موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف الدعوى  رقم  2017/848 جتاري كلي   

املدعي : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي - فرع دبي 
املدعي عيه : فرياري للريا�سة - �ض ذ  م م - واآخرون 

البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : امل�سريف  اخلبري  "يعلن 
، واملقامة من املدعي/ م�سرف ابوظبي  خبريا م�سرفيا يف الدعوى رقم 2017/848 جتاري كلي 
الرابع / م�سعود حممد خادمي  مدعو  ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه   ال�سالمي فرع دبي 
حل�سور الجتماع اخلربة امل�سرفية ب�سخ�سه او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الحد  
 - ديرة   : الكائن يف   الرابعة ع�سرا مبقر مكتب اخلبري  ال�ساعة  م  يف متام   2017/8/27 املوافق 
بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق 
لذا نرجو منكم   ،  04-2955990 : ، وفاك�ض    04/2954833 / ) 902( هاتف  - مكتب رقم  التا�سع 

التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
  اخلبري امل�سريف 
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/322    تظلم جتارى               
اللحوم  املتظلم �سده / 1-  �سيخة خزعل �سعيد خري ب�سفتها مالكة فا�سرت لتجارة  اىل 
واملواد الغذائية - موؤ�س�سة فردية   جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /تران�ض الإمارات 
لتجارة املوا�سي - ذ م م )و�سابقا الإمارات لتجارة املوا�سي واللحوم ومنتجاتها ذ م م( وميثله 
: ابراهيم حممد علي ح��داد. قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف المر على عري�سة  رقم  532  ل�سنة  2017 جتارى والر�سوم وامل�ساريف.    
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/8/27 املوافق  الح��د   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
بتقدمي ما لديك  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.B.6
من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1244 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - عينل اوري�سبايفا   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /قبة النجوم 
للو�ساطة العقارية - �ض ذ م م وميثله : اأمنة حممد احمد را�سد ال�سحي - ما ان املدعي /قبة 
النجوم للو�ساطة العقارية - �ض ذ م م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
املاأمورية للخبري  باإعادة  املو�سوع  الف�سل يف  حكمت بتاريخ  2017/7/26 حكمت املحكمة وقبل 
ال�سابق ندبه او غريه عند القت�ساء لداء املاأمورية املبينة مبنطوق احلكم ال�سابق �سدوره من 
اعرتا�سات علىتقرير  ا�سليا من  املدعية  دف��اع  اب��داه  ما  �سوء  2016/11/7 يف  بجل�سة  املحكمة 
اخلربة مبذكرة دفاعه املقدمة بجل�سة 2017/5/17 و�سول لبيان مدى احقيتها يف مطالبتها. 
وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة 

Ch2.E.22 موعدا ليداع التقرير. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1682  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة �سركات وموؤ�س�سات عابد البوم العاملية وميثلها مالكها 
عابد رم�سان عبداهلل �سعيد راع البوم - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
جمموعة الإمارات لالت�سالت - جمموعة الإمارات - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره��م(   3.450.95( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  12% م��ن ت��اري��خ ال�ستحقاق  وح��ت��ى ال�سداد 
التام.    وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.17 لذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2186  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اإ�ض . اأي . تي املحدودة   جمهول حمل القامة 
حممد   : وميثله  زب��ري  حممد  اأحمد  �سعيد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
اأحمد علي عبدالرحمن بو ها�سم -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )136677.75(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/845  ا�ستئناف مدين    
جمهول  م   م  ذ   - ل��ل��م��ق��اولت  روب��ا���س��ت  �سركة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2017/330  - ذ م م   قد 
املوافق  مدين جزئي بتاريخ 2017/5/29 وحددت لها جل�سه يوم الحد  
ch2.D.17 وعليه  2017/10/1  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2128   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- يف ال بي للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-عبداهلل 
دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبدالرحمن  
ال�سالمي - �سركة  م�ساهمة عامة -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  وق��دره )216025(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1541 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سامل خليفة �سامل مفتاح �سواوي�ض  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2015/4/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ دار التمويل - �ض م ع يف )مادة جتارية جزئي( بالزام املدعي لعيه بان يوؤدي 
للم�سرف املدعي مبلغ  باجمايل 33.511 درهم ثالثة وثالثون الف وخم�سمائة واحدى 
ع�سر درهم املرت�سد عن دين بطاقة الئتمان وفائدة قانونية عن التاأخري بواقع %9 
�سنويا ب�سيطة من تاريخ 2014/4/6 وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه امل�ساريف 
قابال لال�ستئناف  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم مقابل  وخم�سمائة 
با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8153  عمايل جزئي             

امل��دع��ي عليه / 1- اج���ورا منطقة ح��رة - ذ م م   جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �سوكو ابراهام ابراهام ثاراكان   قد اأقام عليك 
 61941( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وامل�ساريف    وال��ر���س��وم  دره����م(   2500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م( 
 8.30 ال�ساعة    2017/9/18 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
�ض مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2444  جتاري جزئي              

�سهيلة نور اهلل حبيبي  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-  اىل 
ان املدعي/ خالد حممد خليفة عبداهلل ال�سحي -  قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   140.000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املطالبة   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  2017/9/17   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية     

يف الدعوى  2017/3139 - املطالبات الب�سيطة 
اإعادة اإعالن املدعي عليه ن�سرا    

بناء على طلب املدعي / �سركة التاأمني العربية �ض م ل موطنه / دبي -�سارع املطار - بناية مكني 
مكتب 110 ط 1 ، وكالة املحامني �سمري كنعان ، وعبداهلل العبيديل 

اىل املدعي عليه / فهد مو�سى �سعيد دروي�ض الرئي�سي حمل عمله او اقامته / ال�سارقة - منطقة 
البار ، يعمل لدى موؤ�س�سة ال�سارقة لالعالم - ت : 0508083338 

انت مكلف باحل�سور امام مكتب ادارة الدعوى رقم ، دائرة املطالبات الب�سيطة مبحكمة ال�سارقة 
الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 30 من 
: قاعة  املحكمة  ، رقم قاعة  الدعوى بو�سفك مدعي عليه  للنظر يف  �سنة 2017 وذل��ك   8 �سهر 

املحكمة 141  - حرر بتاريخ : 2017/8/21   
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 يف الدعوى رقم 2017/1091  جتاري كلي 

املدعى عليهما / مكباي و�سركاه ، 2( جيتا �سوري�ض باي  )العنوان : دبي - جبل علي - �سندوق بريد 
: 17320 - رقم مكاين 40RCN0854363642   - هاتف رقم 8837414-04 - هاتف متحرك 

: 8900092-055    -   املدعي عليه : كوت�سيكار �سوري�ض باي 
)العنوان : اإمارة دبي - املرقبات - ديره - نزيل ال�سجن املركزي - هاتف رقم 04-8837414(   

يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة 
ي��وم  الثالثاء   املوافق 2017/8/29  وذل��ك لبيان دفوعكم يف الدعوى  احلادية ع�سره   من �سباح 

املرفوعة عليكم من قبل بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
الطاير  مقابل   -  0506516092  : رق��م  متحرك  هاتف   -  042833622  : رق��م  فاك�ض   -  042830100

لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 11926 بتاريخ 2017/1/24   
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية    

اعالن حكم بالن�سر      
يف  الدعوى رقم 2017/2599   جتاري كلي 

املرفوعة من املدعي/ ال�سم�سام ملواد البناء - �ض ذ م م 
اىل املدعي عليه / �سركة رويال هاو�سينج - م م ح

حكمت املحكمة ح�سوريا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
267.475 درهم )مائتان و�سبعة و�ستون الفا واربعمائة وخم�سة و�سبعني 
تاريخ  اعتبارا من  �سنويا   بواقع %7  تاأخريية  بفائدة  والزمتها  درهما( 
اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم بامل�سروفات ومبلغ  

200 درهم مقابل اتعاب املحاماة
  مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5588   

املنذر : اجمد علي قمر الدين 
املنذ اليهم : 1- حممد تو�سيف حممد �سوكت علي كاظمي 

2- حممد توحيد كاظمي  3- ندمي احمد 
ينذر املنذر املنذر اليهم وكلفهم ب�سداد مبلغ 6600000 درهم )�ستة مليون 
املوؤرخ  املديونية  �سداد لق��رار  بالت�سامم  للمنذر   ) دره��م  الف  و�ستمائة 
بتاريخ 2017/6/4 يف خالل �سبعة ايام من تاريخ العالن وال �سي�سطر 

املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدهم. 
  الكاتب العدل

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2496  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �سركة جوهرة ال�سرقية للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-حممد 
املدعي/ عالء  ان  القامة مبا  ال�سويلم - جمهول حمل  ابراهيم  بن  عبداهلل  بن 
�سامي كاظم ال بريج وميثله : م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي - قد اأقام عليك 
وقدره  مببلغ  مالية   مطالبة  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال��ف دره���م(.  وح��ددت لها جل�سة يوم  367.000 دره��م )ثالثمائة و�سبعة و�ستون 
الثنني  املوافق  2017/9/18  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2279  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سعيد كامل حبيبي فرد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة البكراوي للتجارة العامة - ذ م م وميثله : م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ 
وقدره 161.258 درهم اإماراتي وفائدة 12% والر�سوم  وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع 
املوافق  2017/9/6   �سمول احلكم بالنفاذ املعجل.   وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/931  جتاري كلي 

�سار  �سارما  رام  �سادهو  ه��ورام  �ساد  ناري�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �ستار  ب��ول  عليه/1-  املدعي  اىل 
3- يوتام كومار نيماين هاري كي�سان نيما 4- مايفري انرتنا�سونال تريدجن �ض.ذ.م.م 5- �سركة بلو�ساين 
للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 6- �سركة اوريجنل كمودتي للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 7- �سركة �سفاف البحر 
للتجارة �ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  : 2017/8/16 حكمت املحكمة 
وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول ما مل ي�سمه الطراف 
خالل ا�سبوع من تاريخ احلكم خبريا يف الدعوى تكون مهمته الطالع على اوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى 
ان يقدمه له اخل�سوم والنتقال اىل مقر البنك املدعي لالطالع على ما لديه من م�ستندات وقدرت امانة 
خم�سة ع�سر الف درهم والزمت املدعي ايداعها خزينة املحكمة على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري وحددت 
امل��واف��ق:2017/9/6 ال�ساعة:09:30 �ض يف القاعة:ch2.E.22 يف حال  لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء 

عدم �سداد المانة وجل�سة:2017/9/27 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5083  عمايل جزئي
القامة مبا  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  انرتنا�سيونال  ان كيه  املدعي عليه / 1-كيه  اىل 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  وهنكى   /هوجلر  املدعي  ان 
والر�سوم  دره�����م(   3000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة  دره�����م(  وق������دره������ا)435238  ع��م��ال��ي��ة 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173282974AE  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7946  عمايل جزئي
القامة  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-ج�سر اخلليج لالعمال  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي /ع��زت خان حممد ر�سول  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)12510 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176042672AE  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

وامرت املحكمة بتق�سري مده العالن .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4740  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م   للمقاولت  انرتنا�سيونال  1-ال���ربق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /مراتب علي حممد انور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)11097  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت    MB168692625AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7639  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املوناريج مارين الهند�سية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سوروز ميا فزرالكرمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها)10513.3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
  MB173183479AE:ال�سكوى رق��م  كفالة  ب��ال  املعجل  بلنفاذ  احلكم  و�سمول 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6401  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ون ني�ض ميديا ميل �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عبد احلكيم اجنني لومال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19043( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174754518AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8085  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فيفا �ستايل يونيفورمز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد غفران خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )15431 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb175981508ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ، وامرت  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6532  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جاليبي ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/م��اري��ل��ني ه��ريي��را ب��ريى وميثله:حممد علي حممد ب��ن ق���داد امل��ه��ريي  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000   14651(
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb174465710ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/29
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/286  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-رويال اأبروفيد خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  بوتيولبور   /ويندلني  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15164( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:MB172206460AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/19 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما ان الدعوى احيلت من 

الدائرة العماليه اجلزئيه اىل الدائرة العماليه الكليه.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5763  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طيف املدينة للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / حممد ريا�ض مهر رجن��وه  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)51753 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB174562380AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5097  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �سريفي�س�ض  ريت�ض  جلوبال  1-ك��الر   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / كريان كوبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)68139  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB167813682AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:امل��واف��ق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة جل�سة يوم الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8237  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سهم الف�ساء ل�سيانة املباين والديكور �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عبدالرب �سديق اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)12879 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb176306322ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5608  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  وال��ع��زل  للت�سقيف  الم��ارات��ي��ة  1-ال�سركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /برهان حممود عبدالكرمي ابو ال�سيخ  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )282311 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172708522ae  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7561  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ليميتد  برايفت  �سوليو�سنز  1-اأف��ي��ذف��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ار�ساد ح�سني �سديقي حممد  قد اأقام عليك الدعوى 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )99864 درهم( والر�سوم  ومو�سوعها 
ال�ساعة   2017/9/12 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف  
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ض 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7310  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سعيد تاج لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /وقار يون�ض حممد يون�ض  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وح��ددت    mb175494519ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/29 املوافق  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8335  عمايل جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العوير  زعفران  ومقهى  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /با�سم ابراهيم حممود ال�سيد ال�سهاوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176127196AE/2017  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 15.00 م�ساءا  املوافق 2017/8/29  الثالثاء  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5182  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  املدعي عليه / 1-عبد الم��ني خ��ان  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ي��ون�����ض غ���الم ���س��اب��ر  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14580 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173313146AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/8/29 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�سطب .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7704  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز اندلج لل�سعر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

�سلمى �سبري �سبري احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   1500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   9240( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175663649AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
القا�سي لذا فاأنت مكلف  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/8/30  الربعاء 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�سري مدة العالن .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4397  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سالون دايل بيوتي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
كارين باناج مانزانيلو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
درهم(   1400( وق����دره  مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)10961  عمالية 
لها  وح��ددت    AE171081198MB:ال�سكوى يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7848  عمايل جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  للتجميل  نت�سنت  1-�سالون   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / تيجي�ست اييلى ميكوريا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)7792 دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ وق��دره )1200 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE175711385MB  وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4496  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- بوتيك �سمبا �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/7/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
درهم  للمدعي مبلغ )26642(  ت��وؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  بابو  ماتيو  فازهابويل 
وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر عند تنفيذ 
هذا احلكم وبالر�سوم وامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3024  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جنمة املجاز لتجارة ال�سكراب ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ناظم ح�سني حممد يون�ض بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)14500( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل 
ما  ورف�ست  منها  املدعي  واعفت  وامل�سروفات  وبالر�سوم  احلكم  تنفيذ هذا  عند  اخر 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6465  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م   واللومنيوم  للزجاج  1-الريامي   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /عبدول رزاق اراكل نالكاث وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
وقدرها)97140  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   -
ال�سكوى   رق����م  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م(  ع����ودة مب��ب��ل��غ )1500  وت���ذك���رة  دره�����م( 
mb174564499ae  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/18 ال�ساعة 
08.30 �ض بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7477  عمايل جزئي
القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-ت�سابيح  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املبارك  قد  املدعي /معتز حممد ب�سري  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )69049 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1200 درهم( 
لها  وح���ددت    AE175049666MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة   2017/8/28 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6415  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  وال�ست�سارات  للتدريب  وا�سنطن  1-مركز   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /عالء الدين حممد علي جاد الرب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )56011 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2000 
رقم:AE174538293MB  وحددت  ال�سكوى  وامل�ساريف يف  وبالر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة   2017/9/18 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8185  عمايل جزئي
نزار  /�سيد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  لزيزة   1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
ح�سني �ساه عبدالرحمن �ساه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها)16300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الرب���ع���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت    MB176446645AE:ال�سكوى رق����م 
املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

وامرت املحكمة بتق�سري مده العالن .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5938  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ك اي �سي العاملية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ج��ي��الين   حيدر  خمتار  �سيد  جيالين  حيدر  ح�سني  /�سيد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)18475 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174102252AE/2017:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل�������واف�������ق:2017/8/29  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2608  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأغ��ورا �ستاندز م.د.م.���ض  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اأ���س��روف   /جنيم 
وقدرها)80000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف القانون 
املوافق:2017/9/21  الحت��ادي رقم 8 ل�سنة 1980.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7524  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  وال��واق��ي��ة  العازلة  امل���واد  لتجارة  غلوبال  ام  ام  1-ام   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /م���ع���راج خ��ال��د م��ن��ور ح�����س��ني  ق���د اأق���ام 
 18766.8( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������س���اري���ف رقم  وال����ر�����س����وم  دره�������م(  ع������ودة مب��ب��ل��غ )2000  وت����ذك����رة  دره�������م( 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173593978AE:ال�سكوى
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض   2017/9/12
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7380  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جمهول  التنظيف  ال����وادي خل��دم��ات  امل��دع��ي عليه / 1-رح����اب  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /وج�����دي اب��راه��ي��م حم��م��ود ع��ب��دامل��ع��ب��ود  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   31973(
الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB175546523AE:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7642  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة الفاية لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�ساه جهان �ساديوول ال�سالم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )7373 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم( 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE175611320MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8181  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تريبل �ستار لالعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد حممدي عبدالكرمي ابوكري�سه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15390 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB176170095AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3464  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد �سعيد فاروقي خلدمات احلرا�سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11  يف الدعوى 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احمد  �سيد  ج��ان  احمد  ل�سالح/�سعود  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغا وقدره )12.480( درهم وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة ال�سياحية او 
قيمتها ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2434  تنفيذ عمايل 
املباين جمهول حمل  لتنظيف  وورل��د  كلني  موؤ�س�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق����ام  عليك  ب��ت دي���دي اوي���و ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/رومينه 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )9729.2(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1173( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2771  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كوربرييت لينك�ض لدارة الفعاليات �ض.ذ.م.م جمهول 
�سيد مقبول ح�سني  �ساه  التنفيذ/علي عبا�ض  ان طالب  القامة مبا  حمل 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام  عليك  �ساه ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )24147( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )1891( مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2888  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مايكرو اوتومي�سن - جافرا جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سينود كومار �سا�سيدهاران ناير قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54782.20( 
 )4036( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2754  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ايفرجروانرتنا�سيونال �ض.ذ.م جمهول حمل القامة 
�سهيل  ���س��امل  ومي��ث��ل��ه:راي��ه  بهو�سلى  ب��اب��و  التنفيذ/�سنجى  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال��ع��ام��ري  عوي�سان 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47715.46( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )3272( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5692  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-األيدا جلوبال للمقاولت والديكور الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�سيف ال���س��الم ع��امل خ��ان  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15397 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173811095AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
مبكتب  ���ض   08.30 ال�ساعة   2017/8/30 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقل ، علما بان  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الدعوى قد اأعيدت للمرافعة .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6642  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ما�سون  ب��اي  �سيورو�ض  1-مقهى   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي /جهانزيب خادم خادم ح�سني  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )20463 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
لها  وح��ددت    mb174951789ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/19 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5438  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يونيك لالعمال اخل�سبية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/برافني جاجنيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )13350 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف 
يف ال�سكوى رقم:AE174524633MB  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�سي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ساعة   2017/8/30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�سري مدة العالن.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5793  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اي�ست  املدعي عليه / 1-�سيل تيك ميدل  اىل 
ان املدعي / �سيتال �سينغ كارتار �سينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)20714 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE172647531MB  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة م�ساءا   08.30 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/9/26  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7960  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سني زانق زونق جانق هونق اعمال فنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عبدالغفار باباتوندي �ساين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)5600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172296814AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/28  الثنني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2973  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سارديكال للنقل العام �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / راجنود �سينغ ماجور �سينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)25640  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171449609AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق:2017/9/20 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/374  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  ال�سكراب  لتجارة  كا�سف  1-ار���س��الن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ا�سعد علي خمتار احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��ودة مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13980  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB165700317AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7478  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امييليا امياو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / النوخذة 
اأقام  الزرعوين  قد  ا�سماعيل عبدالعزيز حممد  ���ض.ذ.م.م وميثله:خالد  لل�سياحة 
درهم(  وق��دره��ا)14900  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175538056AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق:2017/8/28 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، علما بان الدعوى مت احالتها اىل الدائرة العمالية الثامنة.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7785  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�سبلي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / حممد كليم اهلل ابو الكالم  قد 
ع��ودة مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)17526  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وحددت    MB175820184AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن.
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5359  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هاندي هاند للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي / طاهر حممد عامر حممد  قد  ان  مبا 
 800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)18578  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173952470ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/8/28 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2088  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- اأفانت جارد انرتنا�سيونال لوجي�ستيك�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/8  يف الدعوى 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ب�سري  حممد  ب�سري  ل�سالح/عرفان  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )76.115( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن 
اعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  لدى  بالعمل  التحق  قد 
املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2061 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة الرفة للتجارة  جمهويل حمل القامة مبا ان 

ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ���ض.ذ.م.م  للتغليف  التنفيذ/املدينة  طالب 

اجلرمن قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 

خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )45367.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 

املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1724 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- ع��ق��ي��ل اح���م���د ج��ه��ان��ك��ري  جم���ه���ويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كامباتي لتجارة احلديد �ض.ذ.م.م 
وميثله:خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)51285( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/507 تنفيذ عقاري

�ض.ذ.م.م   ال��ع��ق��ارات  لتطوير  �ستار  ار�ستقراط  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذ/ن���ور حممد  جم���ه���ويل حم����ل الق����ام����ة مب����ا ان ط���ال���ب 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  الغبار  را�سد  �سعيد  وميثله:�سيف 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)353445.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/470 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- تراي بالنيت انرتنا�سيونال �ض.م.ح  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ح�سني دروي�ض عبداللطيف اخلوري وميثله:ح�سني علي 
عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )793995.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة    - ف�سخ عقد بيع الوحدات ارق��ام )1603 - 614 - 615( على قطعة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  �سبورت.وعليه  �سيتي  دب��ي  مبنطقة  رق����م:84  الر����ض 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/87 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ ���س��ده/1- ن��اف��ني ام كيه م��ولك��وي��ا م���ادور اك��اري��ان  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مينا وهاب �سيخ فيدو عبدالوهاب وميثله:ريا�ض 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
ال��دع��وى رق������م:2015/1711 اح���وال نف�ض  ال��ق��رار ال�سادر يف  وال��زام��ك تنفيذ 
 )4720( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  �سده  املنفذ  ب��ال��زام  القا�سي  م�سلمني 
ال�سهرية يف تواريخ  النفقة  ب�سداد  درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف واللتزام 
ال�ستحقاق.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/817  احوال نف�ش م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- �سرياز احمد �سديقي �سرفراز  جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  املال   ابراهيم  لبنى عبدالعزيز خان وميثله:ابراهيم ح�سن  املدعي/  ان 
عليك الدعوى ومو�سوعها /املو�سوع دعوى مطالبة مببلغ )126447( درهم قيمة 
منقولت زوجية مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  2017/9/6   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم 
)3( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1222 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة الهالل للتكافل �ض.م.ع - فرع دبي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بيندو  بي بي رافيندران - ب�سفتها 
زوجة املتويف رافيندران مول�سريي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل���ذك���ورة اع���اله وال��زام��ك��م ب��ال��ت�����س��امم ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )232621(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1142  ا�ستئناف جتاري    

ي����ان وجن  جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان  امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/ 1-  اىل 
قد  ع��ب��داهلل   خمي�ض  ع��ب��داهلل  وميثله:بدر  زه��اجن  هايفينج   / امل�ستاأنف 
كلي  2016/1550 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2017/6/13     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/10/9 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1934  ا�ستئناف جتاري    

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م   لل�سحن  ايروتران�ض   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة �سيفيلد هولدينجز ليمتد وميثله:ح�سن 
عبداهلل حممد العبدويل  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2015/1023 جتاري كلي بتاريخ:2016/12/25     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 10.30 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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حلول واعدة ملحاربة ترهل الب�شرة واعادة احليوية لها

اإليِك 10 اأ�سئلة واإجابات اخلرباء عنها لب�سرة متاألقة!
التجاعيد؟ وتفادي  الب�سرة  ع�سالت  ل�سّد  و�سائل  من  هل   1-

ل، اإذ كّلما ا�ستّدت ع�سالت الب�سرة، يزيد خطر ظهور التجاعيد. وحدها 
ال��وج��وه اجل��ام��دة واملمتلئة اخل��ّدي��ن، اأي ال��ت��ي ل ت��ت��ح��ّرك ك��ث��رياً، ق��د ل 

تتعّر�ض للتجاعيد. بالتايل، تعطي العالجات التجميلّية نتائج مر�سية.
اإزالتها؟ ميكن  كيف  وج�سمي.  وجهي  على  البّنية  البقع  تزداد   2-

لونها.  وتوحيد  ب�سرتك  لتفتيح  ال�سطباغ  ب��اإزال��ة  اً  خا�سّ ك��رمي��اً  ج��ّرب��ي 
اإىل فاعلّيته يف تفتيح  C نظراً  بالفيتامني  �سباحاً، ا�ستعملي كرمياً غنياً 

بقع  ظهور  من  للوقاية  لالأك�سدة.  امل�ساد  ومفعوله  الب�سرة  لون 
جديدة بعد العالج، ا�ستعملي لياًل كرمياً يحتوي على 

كرمياً  اأو  ال��ب�����س��رة،  لتق�سري  الغليكول  حم�ض 
الأل��ف��ا هيدروك�سيد  اأح��م��ا���ض  م��ن  م��ك��ّون��اً 

%10 مع  اأحما�ض الفاكهة، املمزوجة بن�سبة  ومن الأم��الح الع�سوّية يف 
الفيتامني E املعروف بفاعلّيته يف تفتيح الب�سرة وتق�سريها. قد ي�سف لِك 
اإزالة  فاعلّية يف  اأكرث  لأنه  بالهيدروكينون  غنّياً  اخت�سا�سّي اجللد كرمياً 

البقع. 
كانت  واإذا  ال�سائل،  بالنيرتوجني  البقع  الخت�سا�سي  يعالج  العيادة،  يف 
مرت�ّسخة وكثرية، يعتمد الليزر. جل�سة من هذه التقنّية كافية، وفاعلّيتها 
تدوم وقتاً طوياًل )ثالث �سنوات تقريباً(. عموماً، ل تن�سي اأبداً الحتماء 

من ال�سم�ض.
ب�سرتي  كانت  اإذا  للعالج  اخل�سوع  علّي  هل   3-

متيل اإىل الحمرار ب�سهولة؟
بالنزعاج  ت�����س��ع��ري��ن  ك���ن���ِت  اإذا  ن���ع���م، 
منها. يظهر الحمرار على الب�سرة 
الدهنّية،  اأو  اجل��اّف��ة  احل�ّسا�سة، 
ب�سبب تو�ّسع الأوعية الدموية. 
ل����ت����ف����ادي ت����ف����اق����م احل�����ال�����ة، 
كرمياً  ���س��ب��اح��اً،  ا�ستعملي، 
م���ل���ّط���ف���اً ����س���ّد الح����م����رار 
ل���ك���ب���ح ت�����ك�����ّون الأوع�����ي�����ة 
ال�������س���غ���رية ال����ظ����اه����رة. 
ا�ستعمال  ع��ل��ى  واظ��ب��ي 
�سباحاً  للب�سرة  منّظف 
م�ساء.  امل��اك��ي��اج  وم���زي���ل 
هذه  ت���ن���ف���ع  مل  ح�����ال  يف 
ين�سحك  قد  اخل��ط��وات، 
ال����ط����ب����ي����ب ب���امل���ع���اجل���ة 

الوعائية بالليزر.
وج����ه����ي  ب�����������س�����رة   4-
نوع  اأّي  ج��ف��اف��اً.  ت����زداد 
بة  املرطِّ ال��ك��رمي��ات  م��ن 

ا�ستعمل؟
بالن�سبة اإىل الب�سرة اجلاّفة 
لالإ�سابة  امل���ع���ّر����س���ة  )اأو 
با�ستعمال  ُين�سح  بالإكزميا(، 
و�سّد  ق�����وي  مب���ف���ع���ول  ك�����رمي 
الناجمة  حت���دي���داً  الل��ت��ه��اب��ات، 
ع��ن امل��ي��اه احل���رارّي���ة، ف�����س��اًل عن 
م�����واد دهنّية  م���ن  امل���رّك���ب���ة  ال���ك���رمي���ات 
لأنها تكبح العوامل امل�سّببة لاللتهابات، 
ويلّطفها.  ب�سرتِك  اإىل  ال��ت��وازن  يعيد  ما 
اخلريف  يف  الكرميات  ه��ذه  ا�ستعملي 

وال�ستاء حتديداً.

ب�سرتي؟ اأحمي  كي  كامل  ب�سكل  لل�سم�ض  التعّر�ض  تفادي  علّي  -5هل 
البقع، لكّن  الب�سرة خالية من  ال�سم�ض يحافظ على  اأّن تفادي  ل �سّك يف 
كرمي  با�ستعمال  نن�سحِك  لذا  ممكناً.  لي�ض  ال�سم�ض  من  الدائم  الهروب 
ويف  ال�ساطئ.  وعلى  الريا�سة  ممار�سة  اأثناء   +50 حماية  مبوؤ�ّسر  وقاية 

ف�سل الربيع، اختاري كرمياً مبوؤ�سر حماية + 30.
العمل؟ ما  متزايد.  ب�سكل  ال�سعر  ت�ساقط  اأ�سهر  ب�سعة  منذ  اأعاين   6-

قد يكون ت�ساقط ال�سعر مو�سمّياً ومرتبطاً بالتوتر النف�سّي، 
لعالجات  ب��اخل�����س��وع  اأو  احل���دي���د،  يف  ب��ن��ق�����ض  اأو 

كذلك  كيماوي...(.  عالج  )هرمونات،  معّينة 
ي�ستلزم  اأن��دروج��ي��ن��ي��اً  ت��ع��ان��ني ���س��ل��ع��اً  ق��د 

اخل���رباء  ين�سح  حم�����ّددة.  اخ��ت��ب��ارات 
الفيتامينات،  م���ن  خ��ل��ي��ط  ب��ت��ن��اول 

والعنا�سر  الأم��ي��ن��ّي��ة،  الأح��م��ا���ض 
مّركبات  لأّن  الرئي�سة،  الغذائية 

الكرياتني الطبيعّية ت�ساعد يف 
تقوية ال�سعر. تتوافر املرّكبات 
�سكل  ع��ل��ى  ال�����س��ي��دل��ّي��ات،  يف 
ع��الج��ات م��ن ال��ك��رمي��ات اأو 
مّدة  ُت����وؤَخ����ذ  ال��ك��ب�����س��ولت، 

�سهرين اأو ثالثة.
ال�سيخوخة،  ملكافحة   7-
هل علّي ا�ستعمال كرميات 

ة؟ خا�سّ
نعم. تعّزز الكرميات املرّكبة 

املرّكز   C ال��ف��ي��ت��ام��ني  م���ن 
م���ن ن�������س���ارة ال��ب�����س��رة عرب 

بف�سل  منها  ال�سموم  اإزال����ة 
للعنا�سر  امل��ك��اِف��ح  م��ف��ع��ول��ه��ا 

الغنّية  ال����ك����رمي����ات  امل������وؤذي������ة. 
بالكال�سيوم ذات مفعول مقوٍّ يعّزز 

ا�ستداد الب�سرة. اأما الكرميات الغنّية 
بالفيتامني A، فمفعولها منّعم ومقوٍّ 

لأنها حتّفز اخلاليا التي ت�سّنع األياف 
الب�سرة. ين�سح اخلرباء با�ستعمال كرمي 

غنّي بالفيتامني C �سباحاً، وبالفيتامني 
قد  اجللد  اخت�سا�سّي  اأّن  ُيذَكر  م�ساًء.   A
اآن،  كّلها يف  اأو  الكرميات،  اأح��د هذه  ي�سف 

بح�سب حالتك.
هل  ال�سيب،  لتغطية  ال�سعر  �سبغ   8-

ي�سّكل اأي خطر على فروة راأ�سي؟
اخلطر �سئيل اإذا ا�سرتينا املنتج 

من املتاجر الكربى، ال�سيدلّيات، املراكز الطبّية... يف املقابل، تفادي �سراء 
هذه املنتجات عرب الإنرتنت. كذلك مُيَنع ا�ستعمال �سبغات ال�سعر يف حال 
الإ�سابة باأّي ح�سا�سّية اأو مر�ض يف فروة الراأ�ض، ويف حال اخل�سوع لعالج 

كيماوي. 
وال�سعر؟ الب�سرة  �سيخوخة  تكافح  التي  الغذائية  املكّمالت  عن  ماذا   9-

ملفعولهما   6  - والأوم��ي��غ��ا   3  - الأوم��ي��غ��ا  امل��رّك��ب��ات:  بع�ض  فاعلّية  ثبتت 
من  ال�����س��م��وم  ي��زي��ل  لأن����ه  ال�سيلينيوم  ل��ل��ب�����س��رة،  امل���رّط���ب 
ملفعولهما  والزنك  الكربيتي  احلم�ض  الب�سرة، 

امل�ساّد لاللتهاب. 
والعنا�سر  الفيتامني  مرّكبات  تعّزز 
�سماكة  م��ن  الأ���س��ا���س��ّي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��ب�����س��رة. ومي���ك���ن م��زج��ه��ا مع 
على  اح��ر���س��ي  لكن  بع�سها، 
ع�������دم ت����خ����ّط����ي اجل����رع����ات 
واخل�سوع  ب���ه���ا  امل���و����س���ى 
الأمد  ق�سرية  لعالجات 

بعد ا�ست�سارة الطبيب.
التجاعيد،  ملحاربة   10-
اأم  بالكرميات  اكتفي  هل 

اأجلاأ اإىل احلقن؟ 
ن��������������������ادراً م���������ا ت�����ك�����ون 
وحدها  ال����ك����رمي����ات 
كافية. تعطي احلقن 
ن�����ت�����ائ�����ج م���ر����س���ي���ة 
التجاعيد  مل���ع���اجل���ة 
اإذا  ج�������داً.  ال���رف���ي���ع���ة 
التجاعيد  ل��ك  ���س��ّب��ب��ت 
خ������ط������وط������اً وف������ج������وات 
ُي���ن�������س���ح  ال������ب�������������س������رة،  يف 
ب�����س��ّده��ا ع���رب ح��ق��ن حم�ض 
)اإل  امل��م��ت�����ّض  ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك 
توؤّثر  جانبّية  اأعرا�ض  لها  كان  اإذا 
ع��ل��ى ج��ه��از امل��ن��اع��ة ل��دي��ك(. اأخ����رياً، 
)كما  ع�سلّية  املعنّية  املنطقة  كانت  اإذا 
ه��ي ح��ال جتاعيد اجل��ب��ني(، تعطي حقن 
ال��ب��وت��ال��ني ن��ت��ائ��ج م��ر���س��ي��ة، ���س��رط اح���رتام 
واإذا  احلامل،  امل��راأة  لدى  حتديداً  التنبيهات، 
باأحد  م�سابة  اأو  الأ���س��ربي��ن  تتناولني  كنِت 

الأمرا�ض الع�سلّية الع�سبية،
لهذه  للخ�سوع  الخت�سا�سي  زوري   

احلقن.

اف�شل الطرق ملعاجلة ق�شرة الراأ�ض

ما هي الق�ضرة؟
بحيث  ث��اب��ت.  ب�سكل  بتغيريات  جلدنا  حت��ت  اخل��الي��ا  مت��ّر 
ت�سقط اخلاليا امليتة على اجللد، والتي تعرف با�سم الق�سرة. 
اإذا كان �سعرك مير بتغيريات �سريعة فمن الأف�سل ا�ست�سارة 
اإىل نوعني - جافة ودهنية.  الق�سرة  طبيب اجللد. وتق�سم 
الق�سرة  بقايا  تلت�سق  بينما  الق�سرة اجلافة احلّكة،  وت�سبب 

الدهنية بفروة الراأ�ض.

معاجلة الق�ضرة:
اأ���س��ك��ال وو���س��ائ��ل مل��ع��اجل��ة الق�سرة.  ه��ن��اك ع���ّدة 

واأف�سل معاجلة للق�سرة هو غ�سل 
بانتظام  ال�����س��ع��ر 

ب�����������س�����ام�����ب�����و 

م��ع��ت��دل. ح��ي��ث ي��و���س��ي ب��ع�����ض الأط���ب���اء ب��ا���س��ت��ع��م��ال اأدوي����ة 
م�سادة للفطريات ملعاجلة الق�سرة، لكن هذا العالج جدايل 
�سامبو خا�ض  با�ستعمال  للق�سرة يكون  فاأف�سل عالج  جدا. 
بدهن  قومي  اجلافة،  الق�سور  خف�ض  على  يعمل  بالق�سرة، 

ال�سامبو بلطف باإ�سبعك وحاويل اأن ل حتكيه بعنف. 

من  بالتخل�س  املتعلقة  واالإجتتابتتات  االأ�ضئلة  اأهتتم   
الق�ضرة:

اأ�سبحت  احل��اّدة،  الق�سرة  ب�سبب   •
احل�سا�سية  �سديدة  راأ���س��ي  ف��روة 
ال�سعر  وب�������داأ  ل��ل��ح��ك��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
اأي�������س���ا. ك���م���ا اأن  ب��ال��ت�����س��اق��ط 
ال�����س��ع��ر اأ����س���ب���ح رق��ي��ق��ا جدا 
لن�سيج  مي���ك���ن  ه�����ل  و 
يزيد  اأن  ال�����س��ع��ر 
�سماكة  م����ن 
ال�سعر؟
 -

هناك العديد من اأنواع ال�سامبو امل�سادة للق�سرة يف الأ�سواق 
والتي ميكنك اأن تختربيها بنف�سك. 

ال�سيطرة  ي�سهل  التي  اجلافة  الق�سرة:  من  نوعان  وهناك 
ميكن  وال��ت��ي  احل��ّك��ة  ت�سّبب  التي  الدهنية  والق�سرة  عليها 
اأن تختلط بالزيت الطبيعية للب�سرة مما يزيد من �سعوبة 

اإزالتها. 
ثالث  اأو  مّرتني  للق�سرة  امل�ساد  بال�سامبو  �سعرك  اغ�سلي 

مرات يف الأ�سبوع. 
والو�سائد،  والأغطية،  والفر�ض،  الأم�ساط،  بتعقيم  قومي 
زيارة  ميكن  كما  العالج.  يف  البدء  قبل  امل�ستعملة  واملنا�سف 
اأخ�سائي اجللد ملعرفة املزيد من املعلومات عن ن�سيج ال�سعر 

واإذا كانت طريقة اآمنة بالن�سبة لك. 
من قوة ال�سعر وحت�سن منوه؟ تزيد  حمية  توجد  • هل 

الذي  اجل���اف،  ال��ن��وع  ن��وع��ني،  الق�سرة  �سابقا،  ذك��رن��ا  كما   -
تكون  اأن  مي��ك��ن  امل�سكلة  وه���ذه  راأ�����ض.  ف���روة  ج��ف��اف  �سببه 
وراثية وميكن اأن حتدث نتيجة ال�سعر التعّر�ض اإىل املعاجلة 
اأما  الخ.  وال�سباغة  ال�سعر،  جتعيد  مثل  لل�سعر  الكيميائية 
�سبب النوع الدهني للق�سرة، فهو وجود غّدد دهنية �سديدة 
الن�ساط يف فروة الراأ�ض. وميكن اأن توؤدي كال احلالتني اإىل 
�سقوط ال�سعر. الإجهاد، والعوامل الغذائية ميكن اأن تهّيج 
بتدليك  اجل��اف  الق�سرة  ع��الج  وميكن  اأي�سا.  الق�سرة 
ال��داف��ئ مع ع�سري  الزيت  بالقليل من  ال��راأ���ض  ف��روة 
تكرار  اإىل  ال��ده��ن��ي��ة  ال��ق�����س��رة  بينما حت��ت��اج  ال��ل��ي��م��ون 

عملية غ�سيل ال�سعر ب�سامبو خا�ض للق�ساء عليها.
حمية  بتناول  فين�سح  الغذائية،  للحمية  بالن�سبة  اأما 
ودي  اأي،  وف��ي��ت��ام��ني  ب،  وف��ي��ت��ام��ني  ب���ال���ربوت���ني  غ��ن��ي��ة 
اأن  �سعر حيوي.كذلك يجب  والبيتاكاروتني للح�سول على 

حتتوي احلمية على الكثري من اخل�سار اخل�سراء، واجلزر، 
وال�سمك، والكبد، واللنب واجلنب الأبي�ض.

حتدد ال�سمات الوراثية طول و�سماكة ال�سعر ب�سكل عام.
الق�سور  بع�ض  وج��ود  لحظت  ولكنني  باحلكة  ا�سعر  ل   •

البي�ساء، فهل هذه ق�سرة فروة الراأ�ض؟
اأن  اأعتقد باأن حالتك ت�سمى بجفاف فروة الراأ�ض. ميكن   -
قومي   . ال��الزم  من  اأك��رث  ال�سامبو  ا�ستعمال  امل�سكلة  تكون 
بتدليك فروة الراأ�ض باأطراف اأ�سابعك بينما ال�سعر رطب. 
اإذا ا�ستمّر اجلفاف، ا�ستعملي �سامبو لل�سعر اجلاف ملعاجلة 

فروة الراأ�ض.
ب�سبب  ال��وج��ه  وع��ل��ى  ال��رق��ب��ة  خ��ل��ف  ب��ث��ور  م��ن  • اأع����اين 

الق�سرة، فما احلل؟
اأي  اأو  ال���ك���رمي���ات  اأو  ال�����س��ع��ر،  زي����وت  ا���س��ت��ع��م��ال  - جت��ن��ب��ي 
م�����س��ت��ح�����س��رات ده��ن��ي��ة خ��ا���س��ة ب��ال�����س��ع��ر. ا���س��ت��ع��م��ل��ي عالج 
للبثور، وركزي على الأطعمة الغنية بفيتامني ب، واحلديد 
والكاروتني مثل حبوب احلنطة الكاملة، واخل�سار، والثمار، 
منطقة  ينظف  امل��اء  اتركي  ال�سعر�  غ�سيل  اأثناء  واخلمرية. 

الرقبة والوجه وا�ستعملي غ�سول معقم للبثور.

بداأت ب�ضرة وجهك بالرهل؟ وفق االخت�ضا�ضيني ثمة حلول واعدة 
ملحاربة ترهل الب�ضرة وقد ابتكر بع�س ال�ضركات حقنة لنفخ الوجه 
خليا  ت�ضنيع  على  الب�ضرة  يحّفز  التتذي  الكال�ضيوم  فو�ضفات  من 
ليفّية، اأي يحّثها على ت�ضكيل كوالجني جديد ُينَقل بوا�ضطة حم�س 

الهيالورونيك الذي يختفي ب�ضرعة من اجل�ضم )خلل اأ�ضبوع(. 
ُيحَقن املنتج على كامل املنطقة التي حتتاج اإىل ال�ضّد، حتديدًا على 
اخلّدين، مبعّدل جل�ضتني، على اأن يف�ضل �ضهر بينهما. ُت�ضتعمل احلقن 

كمكّمل حلم�س الهيالورونيك وقد يدوم مفعولها �ضنتني تقريبًا. 

ق�ضرة الراأ�س عدو ال�ضعر، فهي ت�ضعف اجلذور، وت�ضبب ت�ضاقط ال�ضعر املبكر، وتعترب الق�ضرة مر�ضًا 
اإىل جذور  الهواء  �ضكل كتل متنع تدفق  الراأ�س على  الق�ضرة على جلد فروة  وتلت�ضق  معديًا جدًا. 
اأو  امل�ضط  ا�ضتعمال  وي�ضبح  خلعه.  وي�ضهل  اجلذور  يف  �ضعيفا  ال�ضعر  ي�ضبح  لذلك،  ونتيجة  ال�ضعر. 

ال�ضابون اأو الفر�ضاة معاناة لل�ضخ�س امل�ضاب. 
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�ضفرية النوايا احل�ضنة ملنظمتي اليوني�ضكو واي�ضي�ضكو 

مهربان علييفا اأيقونة للعمل الوطني وملكة متوجة يف قلوب ال�شعب الأذري
•• الفجر- خا�ص:

حتظى ال�سيدة مهربان علييفا، 
النائب الأول لرئي�ض جمهورية 
ب�����اح�����رتام وحب  اأذرب�����ي�����ج�����ان، 
كبريين بني كافة اأبناء ال�سعب 
الكبري  ل���ل���دور  ن���ظ���را  الأذري 
الذي تلعبه يف خمتلف املجالت 
املجالت  يف  وخ��ا���س��ة  الوطنية 
عناية  توليها  والتي  الن�سانية 

خا�سة وجهدا كبريا.
مهربان  ال�����س��ي��دة  ول����دت  وق����د 
اأ�سرة  يف  وت���رع���رع���ت  ع��ل��ي��ي��ف��ا 
بالقيم  وم��ت�����س��ب��ع��ة  م��ت��وا���س��ع��ة 
الأخالقية والعلمية والثقافية، 
ح��ي��ث مت��ت��ع ج��ده��ا مريجالل 
ب��ا���س��اي��ي��ف، ب�����س��ي��ت ذائ����ع عرب 
اأبرع  م��ن  ك��واح��د  الآداب  ع��امل 
اأما  الأذرب���ي���ج���ان���ي���ني،  ال��ك��ت��اب 
���س��ك��ال عامال  ف���ق���د  وال�����داه�����ا 
وجدانها  ت�����س��ك��ي��ل  يف  م���ه���م���اً 
والإن�ساين  وال��ث��ق��ايف  ال��وط��ن��ي 
ح���ي���ث ي����راأ�����ض وال����ده����ا ع����ارف 
الوطنية  الكادميية  با�ساييف 
 ،1996 ال���ع���ام  ل��ل��ط��ريان م��ن��ذ 
ووال�����دت�����ه�����ا ال�������س���ي���دة ع���ائ���دة 
الرائدة  الباحثة  اميانغوليفا، 
الثقافات  ج�������ذور  جم������ال  يف 
لقد  وال����س���ت�������س���راق،  وال���ل���غ���ة 
الفريدة  الأج���واء  ه��ذه  غر�ست 
وع�سقا  حبا  علييفا  مهربان  يف 

لل�سعر واملو�سيقى والفنون.
من  الأوىل  ال���������س����ن����وات  ويف 
اأن�سطتها اخلريية والجتماعية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، مل 
علييفا  مهربان  ال�سيدة  تتوان 
املختلفة  مبادراتها  خ��الل  من 
ع��������ن م�����ع�����اجل�����ة امل���������س����ك����الت 
العري�سة  لل�سريحة  املتفاوتة 
ويف  الأذرب��ي��ج��اين  ال�سعب  م��ن 
�سدارتها الالجئون وامل�سردون 
وت��وف��ري احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لها، 
ب���درج���ة كبرية  ب���ل و���س��اه��م��ت 
والثقافة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  يف 
والقت�ساد وذلك عرب املوؤ�س�سة 
موؤ�س�سة  وه��ي  احلكومية  غ��ري 
حيدر علييف التي تاأ�س�ست عام 
الزعيم  ا���س��م  وحت��م��ل   2004
الوطني لل�سعب الأذربيجاين. 

ل�����ط�����امل�����ا ح�����ظ�����ي الأط��������ف��������ال 
حتيطهم  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات 
برعاية كبرية يف توجهات  بهم 
علييفا  م����ه����رب����ان  ال���������س����ي����دة 
ون�����س��اط��ات��ه��ا ال���ي���وم���ي���ة ب�����دءاً 
م����ن ب����ن����اء م�����دار������ض ج����دي����دة، 
معاهد  ع���ي���ادات،  م�ست�سفيات، 
تربية مو�سيقية، مرورا مبركز 
تربعات  وم�ساريع  التال�سيميا 
وحمالت  وال������دم،  الأن�����س��ول��ني 
الر�ساعة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
اإن�ساء  اىل  و���س��ول  الطبيعية، 
ال�سيفية  امل���خ���ي���م���ات  ودع�������م 
من  الأطفال  با�سراك  اخلا�سة 
اخلا�سة،  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
الأط���ف���ال ل��ي�����س��وا ف��ق��ط حمور 
ولكن  ف���ح�������س���ب،  اه���ت���م���ام���ه���ا 
القدر  ذات  على  اأي�سا  امل�سنني 
وامل�ساعدة  ال�سحة  جم��الت  يف 

املادية.
يف جمال الثقافة ب�سكل خا�ض، 

علييف  ح����ي����در  م���وؤ����س�������س���ة  ت���ظ���ل 
الرتاث  اإح���ي���اء  يف  ب���دور  ت�سطلع 
باأذربيجان،  اخل���ا����ض  امل��و���س��ي��ق��ي 
مركز  اإن�ساء  عرب  )م��ق��ام(  امل�سمى 
املو�سيقي  ال���ف���ن  ب���ه���ذا  خم��ت�����ض 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ب���اك���و، اإ����س���اف���ة اىل 
الرتويج له يف منا�سبات وفعاليات 
الغربية  وامل����دن  ب��ال��ع��وا���س��م  ت��ق��ام 
املو�سيقى  اأي�����ام  م��ث��ل  وال�����س��رق��ي��ة 
الأذربيجانية الرتاثية.. اأي�سا قام 
ب��دع��م ورع��اي��ة العديد من  امل��رك��ز 
املو�سيقية  واحل��ف��الت  املهرجانات 
فيفالدي،  لن��ط��ون��ي��و  ال���راق���ي���ة، 
ج��������ورج غ����ري�����س����ومي وم����ه����رج����ان 
الذي  ال�سنوي  املو�سيقى  ال��غ��ب��ال 
من  واع��دون  مو�سيقيون  يح�سره 
عن  ناهيك  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
التي  وامل��ج��الت  ال��ك��ت��ب  ن�سر  دع���م 

مهربان علييفا اأيقونة للعمل الوطني وملكة متوجة يف قلوب ال�شعب الأذري

تروج للثقافة الأذربيجانية.
وقد متكنت موؤ�س�سة حيدر علييف 
ب�سماتها  ت���رك  م��ن  ن�ساأتها  م��ن��ذ 
واإظهار  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����س��ارة  ع��ل��ى 
احرتامها للقيم الإن�سانية العاملية 
وامل�ساركة  والتنوع،  ال�سالم  ون�سر 
والتحاور  ال��ت��ع��اون  روح  اإذك����اء  يف 
بني الثقافات واحل�سارات، وميكن 
ت��ع��داد ال��ك��ث��ري م��ن الإجن������ازات يف 
تاأ�سي�ض  ب��ي��ن��ه��ا:  م��ن  امل��ج��ال  ه���ذا 
ق�سم الفنون الإ�سالمية يف متحف 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ل��وف��ر 
لها  مبان  ترميم  ومتويل  باري�ض، 
مثل  جامع  اإن�ساين  تاريخي  طابع 
فري�ساي،  ق�سر  حديقة  يف  م��ب��ان 
ال���ل���وف���ر ويف  ويف جم��م��ع م��ت��ح��ف 
كانت  ال��ت��ي  ب��رل��ني،  م��دي��ن��ة  ق�سر 
مدمرة بعد احلرب العاملية الثانية، 
خمطوطات  ترميم  اىل  بالإ�سافة 
نادرة يف اأر�سيف الفاتيكان ومدافن 
قدمية فيه، ويعترب ترميم )حجرة 
الفال�سفة( يف متحف الكابيتولني 
يف روم��ا واح���دا م��ن اأه��م اإجنازات 

هذه املوؤ�س�سة يف هذا املجال.
الإعالء من قيم الت�سامح وال�سالم 
هدف للموؤ�س�سة، داخليا وخارجيا، 
يف  املوجود  الديني  التنوع  ويعك�ض 
اأذربيجان، التي تعي�ض فيها جميع 

الأدي��ان جنبا 
ج����ن����ب  اىل 
ب�����������������س��������الم 

ال�سيدة  ق���ام���ت  وق�����د  واح���������رتام، 
العديد  بتنظيم  علييفا  م��ه��رب��ان 
التي  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
حتر�ض على حوار الأدي��ان وتدعو 
وال�سالم،  والتعاي�ض  احل���وار  اىل 
ب��ب��ن��اء وترميم  امل��وؤ���س�����س��ة  وق��ام��ت 
والكنائ�ض  اجل���وام���ع  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة والأرث���وذوك�������س���ي���ة 
�سمن مبادرتها )اأذربيجان.. اأر�ض 

الت�سامح(. 
وعلى �سعيد امل�ساعدات اخلارجية 
لعبت  ف��ق��د  ال�����س��ح��ي،  امل���ج���ال  يف 
تقديرا  لقي  فاعال  دورا  املوؤ�س�سة 
اإمنائية  وبرامج  م�ساريع  يف  دوليا 
عالج  م�سروع  بينها  من  خارجية، 
بالت�سارك  القلب  ملر�سى  جم��اين 
ب���وب دو بوبا،  ل���وان  م��ع م��وؤ���س�����س��ة 
اأورام  مل���رك���ز  ال���ت���ربع���ات  واأي�������س���ا 
الأط���ف���ال يف مدينة  دم  واأم���را����ض 
ي��ي��ك��ات��رن��ربغ يف رو����س���ي���ا، اأم�����ا يف 
باك�ستان فقد مت تنفيذ عدد كبري 
من املبادرات وامل�ساريع من بينها: 
التطعيم باللقاحات، عمليات قلب 
مفتوح، تربعات مل�ست�سفى العيون، 
نقل  وب��رام��ج  التال�سيميا  وم��رك��ز 

الدماء.
الأزم������������ات  �����س����ح����اي����ا  ي����ك����ن  ومل 
وال�������ك�������وارث ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة يف 
اأمكنة خمتلفة من العامل 

مبعزل عن اهتمام ال�سيدة مهربان 
علييفا، فمدت لهم يديها وحاولت 
وبل�سمة  اآلم���ه���م  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
ج�����راح�����ه�����م، م����ث����ال ع����ل����ى ذل�����ك: 
م�ساعدة كل من رومانيا وهاييتي 
الكوارث  اآث�����ار  م���ن  ال��ت��ع��ايف  ع��ل��ى 
جديدة  م��دار���ض  وبناء  الطبيعية، 
يف  ال���زلزل  دمرتها  التي  للفتيات 
برامج  ع��دة  ج��ان��ب  اإىل  باك�ستان، 

اإمنائية يف هذا البلد. 
منحت   ،2011 ����س���ب���ت���م���رب  ويف 
م�ساعدات  علييف  حيدر  موؤ�س�سة 
الفرن�سية  )ال��راب��ط��ة  اىل  م��ال��ي��ة 
يف  مل�ساعدتها  الإره����اب(  ل�سحايا 
ال�سابع  ال���دويل  موؤمترها  تنظيم 
وال���ذي عقد يف  الإره���اب  ل�سحايا 

العا�سمة الفرن�سية باري�ض.
ل��ت��ل��ك الإجن��������ازات التي  ك��ن��ت��ي��ج��ة 
املوؤ�س�سة،  ق��ي��ادت��ه��ا  ع��رب  حققتها 
وغ���������ريه���������ا، م�����ن�����ح�����ت م���ن���ظ���م���ة 
اليوني�سكو ال�سيدة مهربان علييفا 
ل��ق��ب ���س��ف��رية ال��ن��واي��ا احل�����س��ن��ة يف 
جلهودها  ت��ق��دي��را   ،2004 ال��ع��ام 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى وت��ط��وي��ر الإرث 
ال�سفاهي الأدبي واملو�سيقي 
الأذربيجانية،  للثقافة 
فمنحتها  اي�سي�سكو  اأم���ا 
اللقب   2006 ال���ع���ام  يف 
ملجهودها  ت��ق��دي��را  ذات����ه 
واأرجاء  خمتلفة  ن��واح  يف 

خمتلفة من العامل الإ�سالمي.
باهتمام  الريا�سي  املجال  ويحظى 
دورا  لعبت  التي  للموؤ�س�سة  خا�ض 
للن�سخة  اأذرب���ي���ج���ان  اح��ت�����س��ان  يف 
الأوىل م��ن الأل��ع��اب الوروب��ي��ة يف 
ذاتها،  ال�����س��ن��ة  ويف   ،2015 ال��ع��ام 
كاأ�ض  م��ن��اف�����س��ات  ب��اك��و  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
العامل للجمباز اليقاعي، متوجة 
بهذه  الهتمام  من  م�سرية  بذلك 
مناف�سات  بتنظيم  ب����داأت  ال��ل��ع��ب��ة 
عامي 2003 و2004 لهذه اللعبة 
مهربان  ال�����س��ي��دة  ت���راأ����س���ت  ال���ت���ي 
اخلا�سة  املنظمة  اللجنة  علييفا 
لإنتخابها  نظرا  اأذربيجان،  يف  بها 
رئ��ي�����س��ا ل����الحت����اد الأذرب����ي����ج����اين 

للجمباز عام 2002.
وقد لعبت ال�سيدة مهربان علييفا 
دورا رئي�سا يف ملف الن�سخة الأوىل 
من الألعاب الأوروبية، حيث قادت 
�سعت  التي  اللجنة  جهود  بنف�سها 
العاملية  الريا�سية  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه 
التي اأدت اىل مزيد من اجلهود يف 
ترويج اأذربيجان كوجهة للريا�سة 
يف العامل، جهود مت تتويجها بفوز 
هذه  يف  الثانية  باملرتبة  اأذربيجان 
ت��ك��رمي جهود  وق����د مت  الأل����ع����اب، 
من   2015 يونيو   29 يف  املوؤ�س�سة 
لإ�سهاماتها  الأذربيجاين  الرئي�ض 
التنموية  امل�����ج�����الت  ج���م���ي���ع  يف 
والثقافة  ال��ري��ا���س��ة  مثل  ل��ل��ب��الد، 

وال�سحة والتعليم.
ومل تكن الألعاب الأوروبية احلدث 
الوحيد من نوعه  ال�سخم  العاملي 
مهربان  ال�������س���ي���دة  ت���ول���ت  ال������ذي 
مت  ف��ق��د  ب��ن��ج��اح،  تنظيمه  علييفا 
م��ه��رب��ان علييفا  ال�����س��ي��دة  اخ��ت��ي��ار 
تنظيم  للجنة  رئي�سا  ت��ك��ون  ل��ك��ي 
لألعاب  الرابعة  ال��دورة  ا�ست�سافة 
الت�سامن الغ�سالمي يف اأذربيجان 
ال��ت��ي اح��ت�����س��ن��ه��ا ال��ع��ا���س��م��ة باكو 
12 مايو  الفرتة من  ام��ت��داد  على 
والتي   2017 ع���ام  م��اي��و   22 اىل 
باهرا  الأخ��رى جناحا  حققت هي 
جمددا  واأثبتت  النواحي،  كل  من 
ن����زوع ال�����س��ع��ب الأذرب���ي���ج���اين اإىل 
باعتبارها  الدولة،  الريا�سة ودعم 
القيمة العريقة واملتجذرة يف دماء 
موؤ�س�سة  دور  ج��ان��ب  اىل  ال�سعب، 

حيدر علييف يف ا�ست�سافة باكو 
للمو�سم  واح��د  فورمول  �سباق 
يعد  الذي  التوايل  على  الثاين 
ا�ستثنائية  ري��ا���س��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
ال�سيارات  ���س��ب��اق��ات  ع����امل  يف 

الفارهة.
اأي�����س��ا يف هذا  اجل���دي���ر ذك�����ره 
مهربان  ال�����س��ي��دة  اأن  ال�����س��ي��اق، 
اللجنة  ج���ه���ود  ق�����ادت  ع��ل��ي��ي��ف��ا 
باكو  ل����س���ت�������س���اف���ة  امل���ن���ظ���م���ة 
لفعاليات يوروفيجني، امل�سابقة 
الحتاد  ينظمها  التي  الغنائية 
الإذاع�������ي الأوروب��������ي م��ن��ذ عام 
تعترب  ب���ات���ت  وال����ت����ي   ،1956
اأط�����ول ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��زي��وين يف 
العامل واأهم حدث من نوعه يف 
الزوار  اآلف  الوروب��ي��ة،  القارة 
توافدوا  ال���ع���امل  دول  ك���ل  م���ن 
اىل باكو حل�سور عرو�ض هذه 
ر�ساهم  عن  وع��ربوا  املناف�سات 
التي  وال�������س���ي���اف���ة  ل���ل���ح���ف���اوة 
ال�سريع  التطور  وع��ن  مل�سوها، 
ال������ذي ت��ع��ك�����س��ه اأذرب����ي����ج����ان يف 

خمتلف مرافقها.
ح�سلت  جل���ه���وده���ا،  وت���ك���رمي���ا 
علييفا  م����ه����رب����ان  ال���������س����ي����دة 
ع���ل���ى ال���ك���ث���ري م����ن الأو����س���م���ة 
خمتلفة  دول  من  والتكرميات 
ومنظمات عاملية: و�سام ال�سرف 
الباك�ستاين،  الفرن�سي، الهالل 
جائزة الدولة ال�سربية، جائزة 
دولة هنغاريا، جائزة روبي من 
يف  ال��دول��ي��ة  اخل��ريي��ة  املنظمة 
ال�سحة  منظمة  جائزة  رو�سيا، 
من  ال�ستحقاق  و�سام  العاملية، 
الأوروبية،  الأولومبية  اللجنة 
جائزة القلب الذهبي الدولية، 
و�������س������ام ال�����س����ت����ح����ق����اق رف���ي���ع 
ميدالية  بولندا،  من  امل�ستوى 
موازارت من الوني�سكو، جائزة 
ال��زه��رة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
ك��ن��دا، ال��دي��ب��ل��وم ال��ف��خ��ري من 
الكويت.. وغريها من اجلوائز 

والتكرميات.
ل �سك اأن كل ما �سبق بالإ�سافة 
اىل ال�سفات الإن�سانية الراقية 
ال�سيدة  ب���ه���ا  ت���ت���ح���ل���ى  ال����ت����ي 
ذلك  يف  مب��ا  علييفا،  م��ه��رب��ان 
اإعالء  اأج��ل  الدائب من  عملها 
وبالتايل  ووطنها  �سعبها  �ساأن 
اكت�سابها ل�سمعة  كبرية حمليا 
كانت اأو دوليا بف�سل اإ�سهاماتها 
ال�سخمة يف القوافل الإن�سانية 
العاملية، قد اأهلتها اأو بالأحرى 
من�سب  ت���ت���وىل  ل���ك���ي  م���ه���دت 

اأرفع.
امل�سهود  ال��ي��وم  ه��ذا   لقد ح��ان 
ال�سعب  ت��اري��خ  يف  �سجل  ال���ذي 
الأذرب��ي��ج��اين احل��دي��ث مبثابة 
لي�ست  مقبلة  جناحات  تد�سني 
فخامة  وق�����ع  اإذ  ب���ال���ب���ع���ي���دة، 
جمهورية  رئي�ض  علييف  اإلهام 
ف���رباي���ر   21 يف  اأذرب�����ي�����ج�����ان 
م���ر����س���وم  ع����ل����ى   2017 ع�������ام 
ال�سيدة  ت��ع��ي��ني  مب���وج���ب���ه  مت 
اأول  ن���ائ���ب���ا  ع��ل��ي��ي��ف��ا  م���ه���رب���ان 
اأذربيجان  ج��م��ه��وري��ة  لرئي�ض 
الأمر الذي لقي ترحابا وا�سعا 
لدى املواطنني الذين ينظرون 
باحلب  مملوءة  بنظرات  اإليها 
والتفاوؤل  والتقدير  والع��ت��زاز 

والطمئنان.     

موؤ�ض�ضة حيدر علييف تلعب دورا مهمًا يف اإحياء الراث االأذربيجاين بكافة جماالته
تبنت موؤ�ض�ضتها العديد من املبادرات ال�ضحية يف مناطق كثرية من العامل و�ضاهمت يف تخفيف اآالم �ضحايا االأزمات والكوارث الطبيعية 

بف�شل رعايتها اأ�شبحت اأذربيجان 
وجهة رئي�شة للريا�شة يف العامل

�تتتضتتتيتتتدة اأذربتتتتيتتتتجتتتتان 
االأوىل نالت العديد من 
والتكرميات  االأو�ضمة 
خمتتتتتلتتفتتة  دول  متتتتتن 
ومتتتنتتتظتتتمتتتات عتتاملتتيتتة

تلعب  علييفا  متتهتتربتتان 
جميع  يف  رائتتتتدا  دورا 
التنموية ومن  املجاالت 
بينها الريا�ضة والثقافة 
والتعليم والتت�تتضتتحتتة 

مهربان علييفا خالل جولتها التفقدية يف دار الأيتام

وخالل كلمتها على هام�ض املنتدى الدويل لتحالف احل�سارات مهربان علييفاخالل اطالعها على جم�سم م�سروع التجمع ال�سكني لالجئني وامل�سردين

وخالل ح�سورهما حفل اإختتام دورة األعاب الت�سامن الإ�سالمي الرئي�ض الأذربيجاين وزوجته خالل ح�سورهما منتدى باكو العاملي اخلام�ض

اأثناء الكلمة اخلتامية للن�سخة الرابعة من األعاب الت�سامن الإ�سالمي
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ن�شائح للتخل�ض من دهون 
الثدي عند الرجال

يعد تراكم الدهون يف منطقة الثدي من امل�سكالت املزعجة للرجال؛ حيث 
م�ستويات  رفعها  نتيجة  امل�سكلة؛  تفاقم  وامل�سروبات  الأطعمة  بع�ض  تزيد 
هرمون الأنوثة. ويقدم موقع "اإيت رايت" 7 ن�سائح للرجال للتخل�ض من 
بالدهون  امل�سبعة  الأطعمة  تناول بع�ض  الثدي، يف مقدمتها جتنب  دهون 
التي تزيد هرمون ال�سرتوجني )هرمون الأنوثة(، مثل حبوب ومنتجات 
فول ال�سويا. كما ُين�َسح بتجنب الوجبات ال�سريعة؛ لكونها غنية بالدهون 
وا�ستبدال الطعام ال�سحي الغني باخل�سروات مكاَنها، وبالأخ�ض القرنبيط 

والكرنب والفواكه الطازجة.
وكذلك ُين�َسح بالبتعاد عن ال�سكريات والكربوهيدرات املعقدة التي توؤدي 

اإىل زيادة الوزن وتراكم الدهون باجل�سم عامًة.
كما ُين�َسح بتناول الأ�سماك واللحوم احلمراء التي ت�ساعد على منع تراكم 

الدهون يف منطقة الثدي.
ال����ذي ي��زي��د ه��رم��ون الذكورة  ال��ب��ي�����ض  ت��ن��اول  ب��الإك��ث��ار م��ن  ك��م��ا ين�سح 

)الت�ستو�ستريون(.
على  �ساعة  ن�سف  ملدة  يوميًّا  الريا�سة  ممار�سة  اأهمية  اإىل  املوقع  وي�سري 
الأقل؛ حيث تعمل على حرق الدهون املرتاكمة يف هذه املنطقة والرتكيز 

على متارين اجلزء العلوي.
ا مبمار�سة بع�ض الألعاب، مثل املالكمة، وال�سباحة، والتجديف،  وين�سح اأي�سً

والتن�ض؛ حيث متنع جتمع الدهون يف اجل�سم.

ع�شرينية تعي�ض بـ»قلبني« ميكانيكيني
ال���رو����ض يف مركز  ن�����ادرة احل�����دوث، زرع اجل���راح���ون  يف ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة 
ميكانيكيني  قلبني  �سيبرييا؛  يف  نوفو�سيبري�سك  مبدينة  "مي�سالكني" 
لفتاة ع�سرينية تلقت ب�سع طعنات؛ ما اأدى اإىل اإ�سابة اأع�سائها الداخلية 

ومنها القلب.
�سديدة،  قلبية  بنوبة  اإ�ساباتها  يف  الفتاة  تلقتها  التي  الطعنات  وت�سببت 
اإىل م�ساعفات خطرة  اأدى  ما  القلب؛  اأن�سجة ع�سلة  %80 من  وت�سرر 
يف الكبد والكلى والرئتني، ح�سب "رو�سيا اليوم"، الأربعاء )16 اأغ�سط�ض 

.)2017
وبقي  م�ستحياًل،  اأم���ًرا  للفتاة  قلب  زراع��ة  عملية  الإ�سابات  تلك  وجعلت 
للجراحني حل واحد هو دعم الدورة الدموية بطريقة ميكانيكية؛ حيث 
القلب، يف ج�سم  توؤديان وظيفة خفقان  يتاألف من م�سختني  ُزرع جممع 
الفتاة، وتقوم اإحداهما ب�سحب الدم من بطني القلب الأي�سر لت�سخه اإىل 
ال�سريان الأورطي. اأما امل�سخة الثانية فتوجه الدم من الأذين الأمين اإىل 

ال�سريان الرئوي.
يذكر اأن املر�سى امل�سابني بف�سل ق�سمي القلب الأمين والأي�سر، ُتزرع لهم 
بعربة  امل�سخات  تلك  وترتبط  امل�سغوط،  ب��ال��ه��واء  تعمل  م�سخات  ع���ادًة 

يو�سع فيها �ساغط للهواء.
الذي  الطبي  الفح�ض  ودل  �ساعات.   6 اجلراحية  العملية  ا�ستغرقت  وقد 
احليوي  عمله  اإىل  ع��اد  ج�سمها  اأن  على  العملية،  بعد  الفتاة  على  اأج��ري 
الطبيعي؛ ما اأدى اإىل اإزالة اآثار ف�سل القلب. ويتوقع اأن جُترى لها عملية 

زراعة قلب اخلريف املقبل.

والتبيني؟  البيان  �ضاحب  • من 
هو ابو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ وهو من ائمة الدب العبا�سي 
واملعرفة يف  العلوم  اطلع على جميع  بالب�سرة،  العربي ولد وتويف  بل 
ع�سره، كان ثاقب الب�سرية - متزن العقل - دقيق التعليل - حر الفكر، 
البيان والتبيني  ا�سهر موؤلفاته  العلم والدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

والبخالء.  
؟ �ضقط  ومتى  الفرن�ضية  ال�ضجون  ا�ضهر  هو  • ما 

اأ�سهر �سجون فرن�سا هو �سجن البا�ستيل وقد �سقط يف الرابع ع�سر من 
يوليو عام 1880 وهذا اليوم يعترب عيدا قوميا يف فرن�سا. 

الليزر؟ خمرع  هو  • من 
خمرتع الليزر هو الدكتور يثودوره ماميان

البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�سم  هي  بل  ا�ستفهام  اأداة  فقط  لي�ست  الإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 
اأ�سجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ل يظهر منه �سوى راأ�سه.
من  روؤيتها  ميكن  والتي  الإن�سان  �سنعها  التي  القليلة  الأ�سياء  من  واحد  هو  العظيم  ال�سني  �سور  • ان 

على �سطح القمر.
النجوم  ترى  و�سوف  النهار  و�سح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.
 • هل تعلم اأن اأول معركة بحرية اإ�سالمية هي )ذات ال�سواري ( التي وقعت يف البحر املتو�سط بني امل�سلمني 

و البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و انت�سر فيها امل�سلمون. 
2 ( وك��ان ذلك يف �سبتمرب   � اإىل �سطح القمر هي املركبة الرو�سية ) لونا  اأول مركبة ت�سل  اأن  • هل تعلم   

1959م. 
 ( املركبة  الرو�سي على منت   ) ي��وري جاجارين   ( الف�ساء اخلارجي هو  اإىل  اأول من �سعد  اأن  • هل تعلم   

افو�ستيك(. 
• هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي وفر�ض البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها.
املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • اأن م�سامري احلديد ل ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب 

والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري.

الأرنب ال�صغري
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خماطر ال�ضودا 
اىل  ���س��وي��دون  باحثون  نبه 
يزيد  ال�������س���ودا  ت���ن���اول  ان 
بف�سل  ال���س��اب��ة  م��ن خطر 
بح�سب  وذل��������ك  ال����ق����ل����ب. 
ت�سمنت  ح���دي���ث���ة  درا�����س����ة 
ال���ف رجل،   42 اأك����رث م��ن 
اىل   45 ب���ني  )اع���م���اره���م 
يف  وا���س��ت��م��رت  ���س��ن��ة(   79
ال�سحية  ح��ال��ت��ه��م  ت��ت��ب��ع 
ان  ليكت�سف  �سنة.   12 ملدة 
ي�سربون  ال���ذي���ن  ال���رج���ال 
كاأ�سني او اأكرث من ال�سودا 
اآخر  �سكري  م�سروب  اي  او 
ارتفاع  ل��دي��ه��م  ك���ان  ي��وم��ي��ا 
خطر  يف   %23 ب��ن�����س��ب��ة 
القلب  ب��ف�����س��ل  ال�����س����اب����ة 
هذه  يتفادون  مبن  مقارنة 

امل�سروبات. ورغم عدم تف�سري الدرا�سة لآلية هذه العالقة، ال انها اثبتت 
من  على  لر�سون:  �سوزانا  الباحثة  و�سرحت  امل�سروبات.  هذه  �سرب  �سرر 
عاداتهم  يغريوا  ان  اليومية  وجباتهم  امل�سروبات جزءا من  هذه  يعتربون 
ويف�سل ا�ستبدالها باملاء. فذلك اف�سل خيار للوقاية من ال�سابة باعتالل 

القلب وللحفاظ على �سحتهم.

ذكرت جملة )فرويندين( الأملانية اأن ال�سعور بالتعب من 
اأن ا�ستمرار  اأم��راً طبيعياً متاماً، غري  اآخر يعد  اإىل  حني 
م�سكلة  وج��ود  على  ت��دل  حتذيرية  عالمة  يعترب  التعب 

�سحية حقيقية.
واأو�سحت املجلة املعنية بال�سحة يف موقعها الإلكرتوين 
الأ�سباب  اأح��د  اإىل  يرجع  قد  بالتعب  امل�ستمر  ال�سعور  اأن 

التالية:
الطاقة  ل�ض  النف�سي  التوتر  يعد  النف�سي:  التوتر   1-
اتباع  الل�ض من خالل  واح��د، وميكن مواجهة هذا  رقم 
مواعيد  يف  وال��ن��وم  ال�ستيقاظ  اأي  منتظم،  يومي  اإي��ق��اع 

ثابتة وتناول الوجبات الرئي�سية يف مواعيد حمددة.
انقلب  احلد  عن  زاد  ما  القهوة:  تناول  يف  الإفراط   2-
اإىل ال�سد .. تنطبق هذه املقولة على الإف��راط يف �سرب 
من  بها  امل�سموح  الكمية  جت��اوز  بعدم  ين�سح  لذا  القهوة، 

القهوة، األ وهي 6 فناجني يومياً.
ال�سعور  يف  احللو  الطعام  يت�سّبب  اخلاطئ:  الفطور   3-
اجل�سم  ميت�سها  التي  فالكربوهيدرات،  بالتعب،  ال�سريع 
عن طريق تناول املربى والدقيق الأبي�ض، تذهب ب�سرعة 
اإىل الدم، وترفع م�ستوى الأن�سولني، ومبجرد انخفا�سه 

يبداأ م�ستوى الطاقة يف النخفا�ض ب�سكل مفاجئ.
ال����ف����ط����ور على  ب����الع����ت����م����اد يف وج����ب����ة  ُي����و�����س����ى  وه����ن����ا 
الكربوهيدرات الكاملة، التي ُتطلق الطاقة ببطء وب�سكل 
�سبيل  فعلى  ال��ربوت��ني،  مع  دجمها  ُيف�سل  كما  م�ستمر، 
املثال ميكن تناول وجبة تتكون من خبز احلبوب الكاملة 
مع اجلنب اأو الزبادي اأو وجبة تتكون من مو�سلي الزبادي 

مع رقائق ال�سوفان.
تكون  قد  والنعا�ض  والفتور  الرتكيز  عدم  املاء:  قلة   4-
عالمات على فقدان اجل�سم لل�سوائل، وهنا ُين�سح باإمداد 

بنحو  تقدر  وال��ت��ي  ال�سوائل،  م��ن  كافية  بكميات  اجل�سم 
1.5 لرت يومياً على الأقل. 5- الغذاء النباتي: غالباً ما 
نباتياً،  غذائياً  نظاماً  يتبعون  الذين  الأ�سخا�ض،  ي�سعر 
 ،B12 بالتعب ب�سبب نق�ض عن�سري احلديد وفيتامني 
ت��ن��اول احلديد  ال��ن��ب��ات��ي��ني  الأ���س��خ��ا���ض  ل���ذا ينبغي ع��ل��ى 
امت�سا�ض  لتح�سني   C �سي  فيتامني  مع  دائماً  النباتي 

ُي�ساف ع�سري  املثال،  �سبيل  اجل�سم له. فعلى 
من  غ���ريه���ا  اأو  ال�����س��ب��ان��خ  اإىل  ال��ل��ي��م��ون 

الأخ�سر.  ال���ل���ون  ذات  اخل�������س���راوات 
يوجد  ل  ذل���ك  م��ن  العك�ض  وع��ل��ى 

 .B12 لفيتامني  بديل  م�سدر 
ل���ذا مي��ك��ن احل�����س��ول عليه 

املكمالت  خ������الل  م�����ن 
الغذائية.

ج�شمك تن�شيط  على   ت�شاعدك  حلول   5

متاثيل للقط اليابانية التي ت�ضمى مانيكينكو يف طوكيو، حيث يعتقد ال�ضكان اأنها جتلب احلظ.  )رويرز(

فاأنا  اري��د الفطار  امي ل  �سقاوه فقال لمه  يبت�سم ويقفز يف  ال�سغري من جحرة �سباحا وهو  الأرن��ب  خرج 
�ساأخرج للبحث عن افطار �سهي حول البيت فقالت الأم اأنت �سغري واخاف عليك ،فقال: لن اذهب بعيدا اعدك 
. وذهب الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�سه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها حتى ا�ساع 
طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�سه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�ستطع تنفيذ ما قاله فقد 
اح�ض مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �سهي فخاف وجرى قبل ان يكون هو نف�سه هذا الفطار 
،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ الرنب ال�سغري غري احل�سائ�ض الكثيفة الطويلة التي خباأته وبعد ان ذهب 
الذئب جاء ال�سبع ي�سم�سم على فري�سه فخاف الرنب وجرى فوجد امامه الثعلب وب�سرعه قال الرنب انقذين 
من ال�سبع ارجوك و�ساأكون �سديقا لك .. فرح الثعلب بهذه الهدية وبهذا الرنب املجنون الذي يريد ان يكون 
�سديقه وجرى خلف ال�سبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا عاد اإىل الرنب وجده يقفز م�سرعا هربا منه 
فاأخذ يناديه تعال ايها الرنب لنبقى ا�سدقاء ف�سرخ الرنب وقال امي قالت يل ل ت�ساحب الكرب �سنا وا�سنانا 
واختفى الرنب م�سرعا م�ستكمال قفزاته ال�سريعة حتى وجد امامه جدول املاء ومن هناك عرف مكان جحره 
فا�سرع اإىل امه وقال امي ا�سرعي اريد افطارا �سهيا من يدك فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد 

�سيء اآكله ولكن كان كل من قابلني يريد ان ياأكلني.


