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ا�ستمرار الزكام لفرتة طويلة...عالم يدل؟ 
ال��زك��ام لفرتة  ا�ستمرار  اأن  الأمل���ان من  ال�سيادلة  ح��ذر احت��اد رواب��ط 

طويلة قد يكون دلياًل على الإ�سابة بالتهاب اجليوب الأنفية.
ويو�سي الحتاد بزيارة الطبيب يف حال ال�ستباه يف الإ�سابة بالتهاب 
اجليوب الأنفية، والذي يظهر اأي�ساً على �سكل �سداع وخماط �سديدي، 
تاأثريه  الأنفية قد ميتد  التهاب اجليوب  ع��الج  ع��دم  اأن  حم��ذراً من 
البابوجن  اأو  املرميية  بخار  حمامات  وتتمتع  العظام.  اأو  العينني  اإىل 
بتاأثري مهدئ على الغ�ساء املخاطي يف الأنف، كما اأن قطرات الأنف اأو 
بخاخات الأنف تعمل على تخفيف التورم، مع �سرورة ا�ستخدامها كل 
ثالث اأو اأربع �ساعات.  ومع هذا ل ينبغي ال�ستمرار يف تعاطي الدواء 

لأكرث من اأ�سبوعني، كي ل يلحق �سرر بالغ�ساء املخاطي. 
واأ�سار الحتاد اإىل اأنه ل يتم اللجوء اإىل امل�سادات احليوية يف عالج 
ال�سديدي لأكرث  املخاط  خ��روج  اإل يف حال  الأنفية  التهاب اجليوب 

من اأ�سبوع اأو حدثت م�ساعفات اأخرى. 

العلماء ُيحّذرون.. ال�سّكر مثل الكوكايني!
حّذر باحثون بريطانيون من الإفراط يف تناول ال�سّكر باعتباره ُي�سّبب 
الدماغ وفق  امل�سابه على  التاأثري  لناحية  كالكوكايني  الإدم��ان متاماً 
درا�سٍة جديدة اأجروها. ويف الدرا�سة التي ُن�سرت يف املجّلة الربيطانية 
للطّب الريا�سي، تبنّي للباحثني اأّن ال�سّكر قد ُي�سّبب الرغبة ال�سديدة 

يف الأكل والأعرا�ض امل�سابهة لالإدمان على املخدرات.
الكتئاب  اإىل  ي��وؤدي  ال�سّكر  تناول  عن  التوّقف  اأّن  الدرا�سة  وذك��رت 

وال�سطرابات ال�سلوكية مثل ق�سور النتباه وفرط احلركة.
التي  ال��ك��ب��رية  ال�����س��ّك��ر  ك��م��ّي��ة  م��ن  ال�����س��دي��د  بالقلق  اخل����رباء  وي�سعر 

ي�ستهلكها الربيطانيون بخا�سٍة بني الأطفال.
ويف درا�ستهم، قّيم الباحثون من معهد �سانت لوك للقلب يف كان�سا�ض 

�سيتي كّل الأبحاث ال�سابقة عن ال�سّكر والإدمان.
لوا اإىل اأّن ال�سّكر الأبي�ض واملخدرات الأفيونية حُتّفز ا�ستجابة  وتو�سّ
م�سابهة من نظام املكافاأة يف الدماغ، اإذ اإّن الإثنني ُيفرزان الدوبامني 
هذا  على  نعتاد  ح��ني  لكن  بال�سعادة،  ُت�سعر  اأخ���رى  كيميائية  وم���واد 

ال�سعور، �سنحتاج اإىل كمية اأكرب ما يوؤدي اإىل الإدمان.
وكتب الباحثون "ا�ستهالك ال�سكر ُينتج تاأثرياٍت م�سابهة لتلك التي 

ُتنتجها الكوكايني، ما يوؤدي اإىل تغرّي يف املزاج".

اأف�سل مكان للحفاظ على رائحة العطور 
ذكرت جملة "فرويندين" الأملانية اأن �سالحية العطور ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بطريقة تخزينها، مو�سحة اأنه ينبغي حفظ العطور يف مكان 
بارد وجاف ومظلم وبعيدا عن اأ�سعة ال�سم�ض واحلرارة ال�سديدة، كي 
ل يطراأ تغيري على رائحته �سريعاً.  واأ�سافت املجلة املعنية باملو�سة 
لتخزين  يعد منا�سباً  اأن احلمام ل  الإلكرتوين  واجلمال يف موقعها 
العطور، وذلك ب�سبب التقلبات الكبرية يف درجة احلرارة من ناحية 
اأخ��رى.  وتعد غرفة النوم هي املكان  والرطوبة ال�سديدة من ناحية 
املثايل لتخزين العطور، نظراً لأن فوارق درجة احلرارة تكون قليلة، 

ف�سال عن توفر حماية جيدة للعطور من اأ�سعة ال�سم�ض. 

هل تنباأ القدماء بالهواتف الذكية؟
ي�ستعمل  وكاأنه  القدمية  الع�سور  عر�ست موؤخرا �سورة لإن�سانا من 

هاتفا ذكيا من طراز اآيفون.
تروي  ال�سورة  فاإن  "ال�سن" الربيطانية،  �سحيفة  اأوردت  ملا  وطبقا 

ق�سة تاأ�سي�ض مدينة �سربينغفيلد بولية ما�سات�سو�ست�ض.
الهنود  من  الأ�سليني  املتحدة  ال��ولي��ات  �سكان  بني  ال�سورة  وجتمع 

احلمر واآخرين من املهاجرين الأوروبيني.
ويبدو اأن اأحد الهنود احلمر مي�سك ب�سيء غريب، قالت ال�سحيفة اإنه 
مطابق لطريقة حمل النا�ض لهاتف اآيفون يف اأيامنا هذه، م�ستندة يف 

ذلك اإىل طريقة و�سعه الإبهام على الأداة التي يحملها.
ور�سمها  �سربينغفيلد"،  وتاأ�سي�ض  "بين�سون  ا�سم  اجل��داري��ة  وحتمل 
الفنان الإيطايل، اأومربتو رومانو، عام 1937. وولد وليام بين�سون 
بني  وي��ع��رف  ت��اج��را  وعمل  اإجنليزيا،  وك��ان مهاجرا   1590 ع��ام  يف 

الأمريكيني على اأنه موؤ�س�ض مدينة �سربينغفيلد عام 1636.
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مواقع �سياحية مذهلة ال يزورها ال�سياح!
املتحدة،  الأمم  منظمة  عن  ال�سادر  العاملية  ال�سياحة  منظمة  لتقرير  وفقاً 
فاإن هنالك الكثري من املناطق ال�سياحية التي �سهدت ركوداً كبرياً يف احلركة 
التي  ال�سياحية  املواقع  باأكرث  قائمة  التقرير  واأورد   .2016 يف  ال�سياحية 
تراجعت فيها احلركة ال�سياحية اإىل اأدنى م�ستوياتها، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
-1 توفالو:على الرغم من وجود ال�سواطئ املثالية واملياه الفريوزية ون�سبة 
اجلرمية املنخف�سة فيهما، فقد انخف�ض عدد زوار هذه اجلزيرة التي تقع يف 

املحيط الهادي اإىل 1000 زائر يف 2016. 
جزر كرييباتي على يف املحيط الهادي بعد خم�ض  :تقع  كرييباتي  جزر   2-
للحكم  اأث��ن��اء خ�سوعها  ب��ج��زر غيلربت  ت��ع��رف  وك��ان��ت  ه���اواي،  م��ن  �ساعات 
فريوزية  ب��ح��ريات  ت�سم  التي  املرجانية  اجل��زر  ه��ذه  وتغطي  ال��ربي��ط��اين. 
ا�ستك�سافها  ل��زواره��ا  وميكن  ال��ه��ادي.  املحيط  من  مربع  ميل  مليون   1.3
على الدراجة، اأو بالقارب. ومع ذلك كله اقت�سر عدد زوار هذه اجلزر على 

املن�سرم.  العام  يف  زائر   4000
-3 �ساو تومي وبرين�سيبي :تعترب جزيرة �سان تومي وبرين�سيبي اأ�سغر دولة 
يف اإفريقيا، ويحتوي هذا البلد على مناطق بركانية ومناطق رائعة للغو�ض، 
بالإ�سافة اإىل احلياة املائية املتنوعة التي تعج بالدلفني واحليتان. كما ت�سم 
هذه اجلزر الغابات املطرية، وهند�سة معمارية مميزة تعود لع�سر ال�ستعمار 

الربتغايل. ومل يتجاوز عدد زوارها يف العام املا�سي 8000 �سائح. 
-4 مونت�سريات :تعر�ست هذه اجلزيرة اإىل �سل�سلة من الكوارث الطبيعية 
وثوران  منها،   90% دم��ر  وال��ذي   1989 يف  اإع�سار هوغو  مثل  امل��روع��ة، 

بركان �سفريري هيلز يف 1995. 
يف  الرئي�سية  ال�سياحية  اجل��ذب  مناطق  م��ن  واح���داً  ال��ربك��ان  ه��ذه  واأ�سبح 
اجلزيرة، اإ�سافة اإىل �سواطئها الرائعة، ومواقع الغط�ض املميزة املتوفرة فيها 

بكرثة. وبلغ عدد زوار اجلزيرة 9000 زائر فقط يف 2016. 

�سائحة تتعر�ض 
الإعتداء جماعي 

حت��ق��ق ال�����س��رط��ة الإي��ط��ال��ي��ة يف جرمية 
بولندية  ل�����س��ائ��ح��ة  ج��م��اع��ي  اغ��ت�����س��اب 
على �ساطئ رمييني ال�سعبي يف اإيطاليا، 
اأ�سو�سيتد بر�ض، ال�سبت  ح�سب ما ذكرت 

املا�سي.
اإخبارية  ت��ق��اري��ر  ع���ن  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ف��ق��د الوعي  اإن رج���ال  ق��ول��ه��ا  اإي��ط��ال��ي��ة 
مت  كما  و�سرق،  راأ�سه  على  �سرب  بعدما 
اأربعة  ي��د  على  م���رارا  رفيقته  اغت�ساب 

رجال .
منطقة  يف  وقعت  اجلرمية  اأن  واأ�سافت 
م���ع���زول���ة ع��ل��ى ال�����س��اط��ئ ال����واق����ع على 
ال�����س��رق��ي لإي��ط��ال��ي��ا، م�سرية  ال�����س��اح��ل 
م�ست�سفى  اإىل  نقال  البولنديني  اأن  اإىل 
م�����س��اب��ني ب��ع��دة ج����روح. وات�����س��ل بع�ض 
ال�سحيتني  راأوا  بعدما  بال�سرطة  امل��ارة 
بالدوار  وم�سابني  دمائهما  يف  غارقني 
على ال�ساطئ. ومل يت�سح حتى اللحظة 
على  بهم  م�ستبه  اأي  احتجاز  مت  اإذا  م��ا 

خلفية الواقعة.

فريو�ض ي�سيب املئات 
وخماوف من انت�ساره

اإنهم اكت�سفوا  قال م�سوؤولو �سحة 
ما  يف  مري�ض   200 نحو  اإ���س��اب��ة 
يربو على 55 م�ست�سفى يف اأنحاء 
نادر  بنوع  بريطانيا  م��ن  خمتلفة 
من الفطريات ميكن اأن يت�سبب يف 

عدوى مقاومة للعقاقري.
العامة  ال�����س��ح��ة  اإدارة  وق����ال����ت 
ن�����س��ف حالت  ن��ح��و  اإن  ب��اجن��ل��رتا 
اأوري�ض  ك��ان��دي��دا  بفطر  الإ���س��اب��ة 
لها  ظ����ه����رت  ع�������دوى  يف  ت�������س���ب���ب 
27 مري�ساً  بينهم  اأع��را���ض وم��ن 

اأ�سيبوا بعدوى يف جمرى الدم.
اخت�ساراً  تعرف  التي  والفطريات 
اأوري�ض واكت�سفت لأول  با�سم �سي. 
مرة يف اليابان قبل ثماين �سنوات 
نادرة ولي�ست على درجة عالية من 
لالنت�سار  قابلة  لكنها  اخل��ط��ورة 

بني مر�سى امل�ست�سفيات.
الدقيقة  الأح�����ي�����اء  خ���ب���ري  وق������ال 
ال�سحة  اإدارة  يف  ال��ع��دوى  بق�سم 
"مل تظهر  ال��ع��ام��ة ك��ول��ني ب���راون 
اأغلب احل��الت التي  اأع��را���ض على 
نتيجة  بعدوى  ت�سب  ومل  ر�سدت 

للفطريات".
الرعاية  العاملني بقطاع  اإن  وقال 
من  خ���رباء  م��ع  يعملون  ال�سحية 
اأجل  م���ن  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  اإدارة 

احلد من انت�سار الفطريات.
واكت�سف هذا النوع من الفطريات 
يف  م���ري�������ض  اأذن  يف  م������رة  لأول 
وارت���ب���ط   2009 ع�����ام  ال����ي����اب����ان 
م��ن��ذ ذل����ك احل����ني مب���ج���رى الدم 
وظهر  والأذن  اجل���روح  والتهابات 
اأخ����رى ع��ل��ى الأق���ل  يف ث��م��ان دول 
والكويت  اأف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب  م��ن��ه��ا 
وال��ه��ن��د وف��ن��زوي��ال. وظ��ه��رت اأول 
الفطريات يف  ب��ه��ذه  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 

بريطانيا عام 2013.

وفاة املمثلة الفرن�سية 
مرييل دارك 

توفيت املمثلة واملخرجة الفرن�سية 
باري�ض عن عمر  دارك  يف  مرييل 
دارك  و����س���ارت  ع���ام���ا.   79 ن��اه��ز 
جن���م���ة ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة م���ع���روف���ة يف 
فرن�سا عام 1972 بف�سل فيلم ذا 
تول بلوند مان ويذ وان بالك �سو 
للمخرج اإيف روبري. وق�ست دارك، 
التي طاملا �سبهها اجلمهور باملمثلة 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��ري��ج��ي��ت ب�����اردو، 15 
املمثل  ب�سحبة  حياتها  م��ن  ع��ام��ا 
ديلون.  األن  امل�����س��ه��ور  ال��ف��رن�����س��ي 
لكنهما   1983 ع��ام  يف  وانف�سال 

ظال �سديقني حتى وفاتها.

الرابطة  رئي�ض  نائب  رام��ب��اخ،  جونرت  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
اأربع  من  ت�ستمر  ال�سداع  نوبة  اإن  الأمل،  لعالج  الأملانية 
�ساعات اإىل ثالثة اأيام. وتتمثل م�سببات ال�سداع الن�سفي 
ال�ساخبة  وامل��و���س��ي��ق��ى  ال�����س��اط��ع��ة  والأ�����س����واء  ال��ت��وت��ر  يف 

واحت�ساء الكحوليات.
ولتجنب هجمات ال�سداع الن�سفي، ين�سح �ساريل جاول، 
الأمني العام للجمعية الأملانية ملكافحة ال�سداع وال�سداع 
الن�سفي، باتباع اأ�سلوب حياة ثابت ومنتظم، والذي يقوم 
الطعام  ال��راح��ة وم��واع��ي��د  وف����رتات  املنتظم  ال��ن��وم  ع��ل��ى 
التحمل،  قوة  ريا�سات  ممار�سة  اإىل  بالإ�سافة  املنتظمة، 
م��ث��ل ال�����س��ب��اح��ة وامل�����س��ي وال���رك�������ض ورك�����وب ال���دراج���ات 

الهوائية.
%50 من  اأك��رث م��ن  اإن  ق��ال جوبل  ال��ت��وت��ري:  ال�سداع 
حالت ال�سداع تنتمي لهذا النوع، مو�سحاً اأن اأمل ال�سداع 
الن�سفي. ويظهر يف  ال�سداع  اأمل  اأقل حدة من  التوتري 
�سكل �سغط على كال اجلانبني، وت�ستمر نوبته من ن�سف 

�ساعة وحتى اأ�سبوع كامل.
واأ���س��اف ج��وب��ل اأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����س��داع ي��ح��دث على 
�سبيل املثال عند اجللو�ض اأمام احلا�سوب طوال اليوم، مع 
لفرتة  و�سعيتهما  وتغيري  والرقبة  الكتفني  حركة  ع��دم 
ط��وي��ل��ة. ول��ع��الج ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����س��داع ين�سح جاول 
بتدليك ال�سدغ بزيت النعناع اأو ا�ستخدام امل�سكنات، ولكن 
يتعني مراعاة عدم تعاطي الدواء اإل يف حال عدم حتمل 
الأمل. وللوقاية ُين�سح باحلركة وال�سرتخاء. وقد ت�ساعد 
م�سادات الكتئاب يف حالت ال�سداع املزمن، الذي يحدث 

ب�سكل متكرر لأكرث من 15 يوما.

ال��ن��وع يظهر يف  ه��ذا  اإن  ق��ال جوبل  العنقودي:  ال�����س��داع 
ق��د طعن  �سكيناً  وك����اأن  ال��ع��ني،  واح���د يف منطقة  ج��ان��ب 
هذه املنطقة. وت�ستمر نوبة هذا ال�سداع ملدة ترتاوح بني 
و180 دقيقة، كما يظهر لأك��رث من مرة يف اليوم،   15
وي�ساحبه تديل اجلفن و�سيالن اأو ان�سداد الأنف اأو دموع 

يف العني.
اأو  الأنف  امل�ساب بالرتيبتان على �سكل بخاخ  ويتم عالج 
على �سكل حقن، كما ميكن العالج بالأك�سجني، الذي يتم 
ا�ستن�ساقه عن طريق كمامة التنف�ض. وميكن الوقاية عن 

طريق بع�ض الأدوية الأخرى مثل الكورتيزون. 
ال�سداع حدة  لتخفيف  طرق   7

يف ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��رون ف��ي��ه��ا ب��ب��داي��ات ال�����س��داع، ل 
على  ت�ساعد  ن�سائح  �سبع  واإليكم  الأمل.  لهذا  ت�ست�سلموا 
حياتكم  �سفو  تعكري  من  يتمكن  ل  كي  ال�سداع  اختفاء 

اليومية.
يف اجل�سم: حمددة  نقاط  على  ا�سغط   1-

ال�سغط  مي��ك��ن  اجل�����س��م  يف  م��ع��روف��ت��ني  نقطتني  ه��ن��اك 
عليهما لتخفيف ال�سداع.

النقطة الأوىل يف اجلبهة بني احلاجبني، ا�سغط باإبهامك 
على هذه املنطقة بقوة، ويف نف�ض الوقت قم بتدليك فروة 

راأ�سك من الأمام باإ�سبعيك الآخرين.
ن�سان، هي املنطقة الواقعة بني  النقطة الثانية يف ج�سم الإ
بهام وال�سبابة، ا�سغط بقوة باإبهام يدك الأخرى على  الإ

هذه املنطقة مرات عدة.
اأنفك: ا�ستخدم   2-

اأن تهداأ ال�سداع  اإن رائحة النعنع مع الفلفل من املمكن 

الع�سبي. مع العلم اأن بع�ض الأبحاث توؤكد اأن الروائح ل 
تكون مفيدة اإل اإذا اأحب ال�سخ�ض هذه الرائحة.

باإمكانكم  الفلفل،  مع  النعنع  رائحة  تكرهون  كنتم  واإذا 
ال�ستعا�سة عنها برائحة التفاح الأخ�سر.

القهوة: من  بع�ساً  ارت�سف   3-
عند ال�سعور ببدايات ال�سداع، ميكن لإرت�ساف القليل من 

القهوة اأن يوقف الأمل ومينعه من التفاقم.
بعمق: تنف�ض   4-

يجب تعلم ال�سرتخاء ملحاربة التوتر الذي يعترب عاماًل 
م�سبباً لآلم الراأ�ض بدرجة كبرية، تنف�ض ببطء و بعمق، 
ابِق العيون مغم�سة دون التفكري باأي �سيء اإل يف عملية 

تنف�سك.
بنزهة: قم   5-

احلركات  ببع�ض  القيام  اإن  �سريعة،  بنزهة  للقيام  اخ��رج 
مينع  و  اجل�����س��م  يف  ال��دم��وي��ة  ال�����دورة  ين�سط  الب�سيطة 

انقبا�ض الأوعية الدموية امل�سبب لآلم الراأ�ض.
املثلجة: اخل�سار  ا�ستخدام   6-

كالبازلء  املثلجة  اخل�سار  من  كي�ساً  ت�سع  اأن  باإمكانك 
اإن  مثاًلعلى عنقك واأن جتل�ض يف غرفة معتمة وهادئة. 
و�سع  اأي�ساً  باإمكانك  لذا  فعال،  و  جيد  م�سكن  هو  الثلج 

قطع من الثلج على �سدغيك لإيقاف الأمل.
الأمل: ملواجهة  بخيالك  ال�ستعانة  حاول   7-

�سم�ض  ملمو�ض،  �سيء  هو  اأمل��ك  اأن  تخيل  و  عينيك  اأغلق 
حارقة مثاًل، و ابداأ بالتخيل اأن هذه ال�سم�ض تبتعد �سيئاً 
ف�سيئاً حتى تختفي خلف الأفق. قد حتتاج هذه الطريقة 

بالتخيل اإىل التدريب و لكنها اأثبتت فعاليتها.

يعد ال�شداع من اأكرث املتاعب �شيوعًا، والتي تنتابنا جميعًا من 
وقت اإىل اآخر. ولكن يف بع�ض الأحيان يظل ال�شداع مالزمًا 
ممار�شة  عن  وُيعيقهم  جحيم  اإىل  حياتهم  وُيحيل  ملر�شاه، 

حياتهم اليومية، وهو ما ي�شتلزم ا�شت�شارة الطبيب. 
عيادة  اأط��ب��اء  كبري  ج��وب��ل،  ه��ارمت��ان  الربوفي�شور  وق��ال 
360 �شكاًل  اأكرث من  اإنه يوجد  الأمل مبدينة كيل الأملانية، 
يكون  ل  الأحيان  بع�ض  يف  ال�شداع  اأن  اإىل  م�شريًا  لل�شداع، 

عر�شًا م�شاحبًا ملر�ض ما، بل يكون هو ذاته املر�ض. 
وي�شمل  الأ�شا�شي"،  "ال�شداع  با�شم  حينئذ  ال�شداع  وُيعرف 

ال�شداع الن�شفي وال�شداع التوتري والعنقودي.
اأمل  �شكل  على  النوع  هذا  يظهر  ما  غالبًا  الن�شفي:  ال�شداع 

ي�شبه اخلفقان اأو الطرق على جانب واحد من الراأ�ض، 
يف  ال��راح��ة  يتطلب  مم��ا  كبري،  ب�شكل  مزعج  وه��و 
لل�شوء  ح�شا�شا  امل�شاب  يجعل  اأن��ه  كما  الفرا�ض، 
وال�شو�شاء واأحيانًا بع�ض الروائح وي�شيبه بال�شعور 

بالغثيان والرغبة يف التقيوؤ. 

اغـلق عينيـك 
لـتتذّكر ب�سـرعة

ا�ستدعاء  يتطلب  ���س��وؤًل  تواجه  عندما 
معلومات من املا�سي، خا�سة تلك التي 
اغلق  الب�سرية  ال���ذاك���رة  ع��ل��ى  تعتمد 
ن�سيحة  هذه  ب�سرعة.  لتتذّكر  عينيك 
علمية ولي�ست جمّرد حركة تبعث على 
التفاوؤل، فهناك اأدلة علمية تدعم هذه 

الطريقة يف التذّكر، اإليك كيف؟
يف درا�سة ن�سرتها جملة "�سيكولوجي" 
دق�����ائ�����ق من   8 امل���������س����ارك����ون  ����س���اه���د 
ب���رن���ام���ج ت��ل��ف��زي��وين مت ف��ي��ه اإط����الق 
ث��م مت  ال�سخ�سيات،  اإح���دى  ال��ن��ار على 
من  دق��ائ��ق   5 بعد  لهم  اأ�سئلة  توجيه 
الب�سرية،  ال��ذاك��رة  لقيا�ض  امل�����س��اه��دة 
جمموعات  اإىل  امل�ساركني  تق�سيم  ومت 

�سا�سة  اإىل  النظر  اأثناء  اإحداها  اأجابت 
وف����ارغ����ة، وُطلب  م�����س��اءة  ك��وم��ب��ي��وت��ر 
الإجابة  املجموعات  اإح���دى  اأف���راد  م��ن 

وعيونهم مغلقة.
وف�ّسر الباحثان امل�سرفان على التجربة 
النتيجة  هيت�ض  وغ��راه��ام  ب���اديل  اآلن 
ب��اأن��ه: ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ع��ي��ون مفتوحة 
ت��ن�����س��غ��ل ب���ع�������ض امل���ن���اط���ق يف ال����دم����اغ 
ب���امل���دخ���الت ال��ت��ي ي��ت��م روؤي���ت���ه���ا حلظة 
ال��ت��ذّك��ر، ف����اإذا ك���ان ال�����س��وؤال ���س��ع��ب��اً اأو 
ب�سرية  ت��ف��ا���س��ي��ل  ا���س��ت��دع��اء  ي��ت��ط��ّل��ب 
ي�������س���اع���د اإغ��������الق ال���ع���ي���ن���ني ع���ل���ى فك 
الرتباط مع ما تراه يف اللحظة، وزيادة 

الرتكيز.

حدته لتخفيف  طرق  و7  لل�سداع..  �سكاًل   360
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�ش�ؤون حملية

خليفة بن حممد بن خالد ي�شيد بعطاء اأم الإمارات

حمدة بنت خليفة ت�سهد احتفالية فريق واجب التطوعي بيوم املراأة االإماراتية

بالتعاون مع الوكالة الدولية والهيئة الحتادية للرقابة النووية

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ت�ست�سيف الندوة الوطنية االأوىل حول التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يلقي ال�شوء على مواهب عامل الر�شوم الهزلية 

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تنظم معر�ض "جنون الكرتون" يف العني

•• اأبوظبي - الفجر

ب��ن خ��ال��د ال نهيان  ب��ن حم��م��د   ال�����س��ي��خ خليفة  اأك����د 
اأبوظبي  التطوعي يف  لفريق واجب  الفخري  الرئي�ض 
النوعية  والنقلة  ال�ساملة،  احل�سارية  الإجن���ازات  اأن 
امل��راأة يف دول��ة الإم���ارات يف ظل  املتميزة التي حققتها 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومبتابعة ودعم 
واهتمام اأم الإمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة  ال���س��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض 
الحتاد الن�سائي العام ، جت�ّسد الروؤية احلكيمة الثاقبة 
للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل 
ثراه، لدور املراأة احليوي يف بناء الوطن، والتي متّثلت 
ودعمه  وت�سجيعه  وحقوقها  لق�ساياها  منا�سرته  يف 
الالحمدود لها، وهي الروؤية التي تعّمقت يف فكر ونهج 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة، حفظه اهلل، الذي اأجنز برامج وخططاً طموحة 
لتمكني املراأة وفتح الآفاق الوا�سعة اأمامها لتتبواأ اأعلى 
املنا�سب يف جميع املجالت ال�سيادية الثالثة التنفيذية 
يف  القيادية  امل��واق��ع  وخمتلف  والق�سائية،  والنيابية 
اتخاذ القرار، اإ�سافة اإىل ح�سورها الفاعل يف �ساحات 
العمل الن�سوي العربي والإقليمي والدويل ، اإىل ذلك، 
حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  فخرها  عن  �سموها  ع��ربت 
دولة الإمارات يف متكني املراأة يف فرتة وجيزة و�سعتها 

يف مرتبة عاملية متقدمة يف موؤ�سر التنمية الب�سرية.
جاء ذلك يف الكلمة التي وجهها فى الحتفالية واألقتها 
بن  خليفة  بنت  حمدة  ال�سيخة  كرميته  عنه  بالنابة 
حممد  بن خالد ال نهيان مبنا�سبة يوم املراأة الماراتية 
مب�ساركة عدد من �سيدات املجتمع والأعمال واملبدعات 

يف مدينة خليفة يف ابوظبي .
اليوم مكوناً مهماً يف خريطة  ُت�سكل  امل��راأة  اإن  واأ�ساف 

القوى الب�سرية العاملة يف القطاع احلكومي، وت�سغل 
ن�����س��ب��ة ك���ربى م���ن ال��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة، م���ن بينها 
القرار،  ب��ات��خ��اذ  املرتبطة  العليا  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
والتدري�ض  ال��ط��ب  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  وال���وظ���ائ���ف 
بكفاءة  اقتحامها،  اإىل  اإ�سافة  والتمري�ض،  وال�سيدلة 
�سيدات  جمل�ض  تاأ�سي�ض  بعد  الأعمال  ميدان  واقتدار، 

الأعمال الذي ي�سم اآلف.
وق���ال ق��ب��ل 46 ع��ام��اً مل ت��ك��ن اأي ام�����راأة ت��ذه��ب اإىل 
املدر�سة، يف حني ُت�سكل الن�ساء حالياً اأكرث من 70 يف 
املئة من جمموع خريجي اجلامعات يف الدولة، م�سرية 
اإىل  �سّباقة، منذ قيامها،  الإم���ارات كانت  دول��ة  اأن  اىل 
واملعاهدات  التفاقيات  ك��ل  على  والتوقيع  الن�سمام 
املراأة  حتمي  التي  وال��ربوت��وك��ولت  واملواثيق  الدولية 
بها  الل��ت��زام  على  بحر�ض  وعملت  كرامتها،  وت�سون 
وتطبيقها. وعرب ال�سيخ خليفة عن فرحته بالإجنازات 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل������راأة الم���ارات���ي���ة م���ن خ���الل الدعم 
الالحمدود الذي قدمه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، باإطالقه 
م�سروعه الطموح لتمكني املراأة، ما مّكن دولة الإمارات 
املراأة  ح�سول  يف  عاملي  كنموذج  ال�سدارة  تتبواأ  اأن  من 

على حقوقها الد�ستورية كاملة.
عام  ت�اأ�سي�سه  منذ  الن�سائي  الحت���اد  ب��ج��ه��ود   واأ���س��اد 
1975  وموؤ�س�سة التنمية الأ�سرية الذي و�سع ن�سب 
عينيه روؤية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني 
املراأة وتعزيز دورها يف املجتمع، كما قام بطرح الق�سايا 
واملو�سوعات التي من �ساأنها حت�سني مكانة املراأة وابراز 

دورها حمليا وعربيا ودوليا يف املجالت كافة.
الناحية  يف  حققها   التي  الجن����ازات  اه��م  اىل  م�سريا 
الت�سريعية تت�سمن مراجعة واقرتاح بع�ض التعديالت 
على م�سودة م�سروع قانون الأحوال ال�سخ�سية بال�دولة 
وامل���ب���ادرة يف دع���وة امل��وؤ���س�����س��ات ذات ال��ع��الق��ة م��ن اجل 

املراأة العاملة، ا�سافة اىل  توفري دور ح�سانة لأطفال 
الدولة  تقارير  اإع��داد  يف  اخلارجية  وزارة  مع  التعاون 
ب�ساأن  ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل  امل��رف��وع��ة 
حقوق املراأة والطفل وو�سع خطة ا�سرتاتيجية لتوعية 
الت�سريعات  ت�سمنتها  التي  وواجباتها  بحقوقها  امل��راأة 
الحتادية واملحلية املختلفة من خالل م�سروع »اعريف 
امل���راأة يف  التي حققتها  ب��الإجن��ازات  واأ���س��اد   حقوقك«. 
دولة الإمارات العربية املتحدة، م�سرية اإىل دور وجهود 
رئي�سة  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو  الم��ارات  اأم 
الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ���س��ري��ة يف دع��م وت��ع��زي��ز مكانة امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف 
احلكومية  واملبادرات  الربامج  اأهمية  موؤكدة  املجتمع، 
يف دعم املراأة وم�ساعدتها على حتقيق النقلة النوعية 

من حياة البداوة اإىل جمتمع �سيدات الأعمال.
وبارك ال�سيخ خليفة مبا حققته املراأة الإماراتية ، لفتا 
والربامج  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  دور  اإىل 
واملبادرات احلكومية ودورها يف دعم املراأة وم�ساعدتها 
اإىل  ال���ب���داوة  م��ن ح��ي��اة  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  ع��ل��ى حتقيق 
ب�سهادات  التقرير  زخر  كما  الأعمال،  �سيدات  جمتمع 
اأرج��اء الدولة ومن��اذج عن جناح  ل�سيدات من خمتلف 
املراأة املواطنة يف التاأقلم مع احلياة الع�سرية وحر�سها 
الجتماعية  بجذورها  التم�سك  على  نف�سه  الوقت  يف 

وتقاليد جمتمعها.
ال  خليفة  بنت  حمدة  ال�سيخة  بق�ض  الحتفال  وب���داأ 
الفعاليات  بافتتاح  اي��ذان��ا  التقليدي  لل�سريط  نهيان 
لتقوم بجولة يف اجنحة بازار الحتفال للمبدعات من 
�سكرت  التي  الع�سرون  الماراتيات  وال�سيدات  الفتيات 
�سموها امل�ساركات وهناأتهن على ابداعاتهن ودخولهن 
ميدان التجارة و�ساركت فيه كال من : حنان اجلاجي 
و�سمية الزعابي وهيام حممد ونورة حم�سن الربيكي 
اليماحي  وم��وزة  الفالحي  عبدالرحمن حارب  ومهرة 

ابراهيم  وف��ر���س��ت��ه  ف��ي�����س��ل  و���س��ن��اء  وه���وي���دا حم��م��د 
علي  وميثاء  خ��وري  ونعيمة  �سم�ض  وم���زون  الب�ستكي 
�سيف  وع���ذاري  خمي�ض  خالد  وب�ساير  الكتبي  م�سبح 
اخل��ال��دي وخ��ول��ة ط��ار���ض وم���وزة احل��م��ادي وام حمد 

و�سم�سة �سعيد املهريي.
الت�سكيلي  للفن  معر�ض  حمدة  ال�سيخة  تفقدت  كما 
اقيم على هام�ض الفعالية �ساركت فيه الفنانات عائ�سة 
الب�ستكي  اعربت  املزروعي وعلياء الن�ساري وفر�سته 

خالله �سموه اإعجابها باأعمال الفنانات.
�سيخة  اأدارت���ه���ا  اأدب��ي��ة  ثقافية  ام�سية  اق��ي��م��ت  ب��ع��ده��ا 
ال��ف��ري��ق و�ساركت  اأم���ن���اء  ع�����س��وة جم��ل�����ض  امل���ط���ريي 
مرمي  والقانونية  حاجي  اأم��ل  الأدي��ب��ة  م��ن  ك��ال  فيها 
الأحمدي ع�سوة جمل�ض امناء الفريق ومرمي بوميان 
 ، الفريق  امناء  جمل�ض  ع�سو  ب�ستكي  وف��رح  النعيمي 
، كما ح�سر  املتاألقة نوف  الطالبة  بالتقدمي  و�ساركت 
الإعالمية  واملثقفني  ال�سخ�سيات  العديد من  احلفل 
�سامل  الدكتور  واأل��ق��ى  واملتطوعني  الإم����ارات  وحمبي 
ال��ك��ت��ب��ي ك��ل��م��ة ع��ن امل��ن��ا���س��ب��ة واأ����س���اد ب��احل��ف��ل  م�سيدا 
باملراأة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  باهتمامات 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اأط����ال اهلل 
بعمره ، واألقت الأديبة والإعالمية هيفاء المني كلمة 
من وحي املنا�سبة و�سكرت القيمني على احلفل واألقت 
الإم����ارات  لأم  وق�سيدة  اأم��ريت��ي  حبيبتي  ق�سيدتني 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك حفظها اهلل ورعاها 
وباركت لها بيوم املراأة الإماراتية متحدثًة عن �سموها 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ومب�ساعدة  وباأنها 
املراأة  بدعم  �ساهم  من  اأول  ث��راه  اهلل  طّيب  نهيان  اآل 
وحفزها ودعمها اىل حتقيق اإجنازات على كافة ال�سعد 
وال�سيا�سية  والثقافية  والجتماعية  العملية  وامليادين 
األ��ق��ت ق�����س��ي��دة لأم الم������ارات �سمو  وال��ع�����س��ك��ري��ة ك��م��ا 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك .
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والتكنولوجيا،  ل��ل��ع��ل��وم  خليفة  ج��ام��ع��ة  ا���س��ت�����س��اف��ت   
اجلامعة البحثية التي تركز على اإعداد قادة ومفكرين 
التطبيقية  ال���ع���ل���وم  جم�����الت  يف  ع��امل��ي��ني  م��ب��دع��ني 
الوطنية  الندوة  الرئي�سي  حرمها  يف  ام�ض  والهند�سة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  م��ع  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��اون  ح���ول  الأوىل 

للطاقة الذرية اأواخر ال�سهر املا�سي. 
اأغ�سط�ض   22-20 الفرتة  يف  الندوة  تنظيم  مت  وق��د 
الإمارات  لدولة  الدائمة  البعثة  بالتعاون مع   2017
العربية املتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الحتادية  والهيئة  بالوكالة  التقني  ال��ت��ع��اون  واإدارة 
ل��ل��رق��اب��ة ال���ن���ووي���ة. وت��ع��ت��رب ال��ب��ع��ث��ة ال��دائ��م��ة لدولة 
الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجلهة 
الدولة  ب��ني  التعاون  تن�سيق  ع��ن  امل�سوؤولة  الرئي�سية 
التعاون  م�ساريع  وت�سهيل  تن�سيق  وكذلك  وال��وك��ال��ة، 

التقنية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي. 
وت��ه��دف ال���ن���دوة اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل ب��ني ع���دد من 
املوؤ�س�سات الوطنية ذات ال�سلة مبجال الطاقة النووية 
وتعزيز التوا�سل بينها من جهة وبني برنامج التعاون 
من  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة  التابع  التقني 
ج��ه��ة، ح��ي��ث ي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإىل م�����س��اع��دة ال���دول 
للعلوم  ال�سلمي  التنفيذ  ع��ل��ى  ال��وك��ال��ة  يف  الأع�����س��اء 

والتكنولوجيا النووية. 
امل�سرتكة،  واملناق�سات  التفاعلية  ومن خالل اجلل�سات 
امل�����س��رتك��ة وفر�ض  امل�������س���ارك���ون الح���ت���ي���اج���ات  ح����دد 
ال��ت��ع��اون وامل��ج��الت احل��ي��وي��ة ل��دع��م ب��رن��ام��ج التعاون 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تعزز  اأن  �ساأنها  من  التي  الفني 
العاملي يف  ال�سعيد  رائ��دة على  املتحدة كدولة  العربية 
النووية، كما و�سعت خطة عمل لو�سع  قطاع الطاقة 
ل�سمان  القادمة  لل�سنوات  وا�سحة  وتو�سيات  اأه��داف 
مواءمة اأ�سحاب امل�سلحة ودعم برنامج التعاون الفني 

والتعاون.
وقد ا�ستمرت الندوة ملدة لثالثة اأيام افتتحها الدكتور 
تود لر�سن، رئي�ض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

بالوكالة بكلمة ترحيبية لل�سيوف امل�ساركني، وقدم مت 
�سخ�سيات  ح�سرها  نقا�ض،  جل�سة   13 خاللها  عقد 
الذرية  الطاقة  قطاع  يف  املعنيني  ال�سركاء  من  ب��ارزة 
"نواه"  ���س��رك��ة  احل��ك��وم��ي واخل����ا�����ض، م���ن ���س��م��ن��ه��م 
وموؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية، وممثلني عن هيئة 
للزراعة  ال��دويل  واملركز  دب��ي،  و�سرطة  بدبي،  ال�سحة 
التغري  وزارة  ق��ائ��م��ة احل�����س��ور  ���س��م��ت  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة. 
ال�سارقة،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل��ام��ع��ة  والبيئة،  امل��ن��اخ��ي 
وجائزة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  التطبيقية  التكنولوجيا  ومعهد 
الطبية،  للعلوم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 

وغريهم.
املمثل  الكعبي،  حمد  ال�سفري  �سعادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
ل����دى الوكالة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  ل����الإم����ارات  ال���دائ���م 
الدولية للطاقة الذرية: يعود جناح برنامج الإمارات 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التقني  للتعاون 
ال�سركاء  م��ع  الوثيق  وال��ت��ع��اون  ال�سديدة  ال��روؤي��ة  اإىل 
التقني  ال��ت��ع��اون  �ساهم  فقد  بينهم.  وفيما  املحليني 
يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  النطاق  وا�سع 
امل��ق��ررة وف��ق روؤي���ة الإم���ارات  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
الذي  القّيم  التقني  للدعم  ممتنني  ونحن   .2021

وفرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكرث من 60 
الآمن  ال�ستخدام  تعزيز  يف  �ساعد  ما  وطنياً،  �سريكاً 
دعم  وبالتايل  الدولة،  يف  وتطبيقاتها  الذرية  للطاقة 
والزراعة  الطاقة  فيها  مبا  املهمة،  القطاعات  تطوير 

والرعاية ال�سحية وحماية البيئة.
وتعليقاً منه على املو�سوع، قال الدكتور عارف �سلطان 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  مدير  احلمادي، 
ونائب الرئي�ض التنفيذي بالوكالة: تاأتي ا�ست�سافة اأول 
ندوة وطنية ب�ساأن التعاون التقني مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
كدليل على التزامنا ودعمنا لأهداف التنمية النووية 
فعاليات  تنظيم  ي�سعدنا  الإم����ارات.  دول��ة  يف  ال�سلمية 
ذات  الوطنية  للموؤ�س�سات  توفر  والتي  النوع  ه��ذا  من 
ال�سلة مبجال الطاقة النووية البيئة لاللتقاء والعمل 
من  املزيد  اإح��راز  فيها  ميكن  التي  املجالت  لكت�ساف 
ال��دول��ة يف  اأه���داف  اأج��ل حتقيق  والتعاون من  التقدم 

تطوير برنامج طاقة نووية فعال وم�ستدام.
وقالت جني جرياردو اأبايا، رئي�سة ق�سم اآ�سيا واملحيط 
الوكالة  يف  التقني  ال��ت��ع��اون  ق�سم  وم�����س��وؤول��ة  ال��ه��ادئ 
الدولية للطاقة الذرية: ي�سهم ت�سافر اجلهود لتطوير 

املوارد الب�سرية يف اإطار برنامج التعاون التقني التابع 
اإعداد  الذرية يف زيادة كفاءة  للوكالة الدولية للطاقة 
امل�ستقبل. ومن  اأجيال  بالفائدة على  الكوادر، ما يعود 
�ساأن تعزيز فهم تطبيقات الطاقة الذرية على م�ستوى 
الربنامج. نحن  امل�ساركة يف  اأن يرثي  اليومية  احلياة 
الوطنية  الندوة  ا�ست�سافة  على  الإم���ارات  دول��ة  نهنئ 
الدولية  ال��وك��ال��ة  م��ع  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��اون  ح���ول  الأوىل 
للطاقة الذرية، التي �ست�ساهم يف زيادة الوعي بالفر�ض 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  للتعاون  املتاحة  املتنوعة 
حققتها  التي  املهمة  الإجن���ازات  على  وكذلك  ال��ذري��ة، 

بدعم برنامج التعاون الوطني.
الذراع  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  وتعترب 
الأكادميي والبحثي الرئي�ض لربنامج الطاقة النووية 
يف ال���دول���ة، وذل����ك م��ن خ���الل م��ا ت��وف��ره م��ن برامج 
بحثية  وخمتربات  ودك��ت��وراه  وماج�ستري  بكالوريو�ض 
البحوث  جهود  اجلامعة  ترعى  حيث  امل�ستوى،  عالية 
ال�سلمية  ال���ن���ووي���ة  ال��ط��اق��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
املتقدمة وت�ساهم يف تاأهيل املهنيني يف جمال الهند�سة 
وت�سغيل  لقيادة  الالزمة  باملهارات  وتزويدهم  النووية 

حمطات الطاقة النووية القادمة يف الدولة.
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اأعلنت هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، تنظيم معر�ض 
يحتفي  الكرتون"  "جنون  بعنوان  مبتكر  جديد  فني 
وي�ستقبل  و�سائطه.  مبختلف  الهزلية  الر�سوم  بعامل 
املعر�ض اجلمهور يف مركز القطارة للفنون يف مدنية 

العني من 14 �سبتمرب القادم اإىل 19 اكتوبر املقبل.
ويعر�ض "جنون الكرتون" مناذج عن خمتلف التقنيات 
مبواد  واملنفذة  الهزلية  الر�سوم  ع��امل  يف  والأ�ساليب 
التحريك  ور�سوم  امل�سورة  الق�س�ض  يف  �سواء  خمتلفة 
واملل�سقات. وي�سلط املعر�ض ال�سوء على جمتمع فناين 
لنخبة من  الفنية  التعابري  و يربز  املتحركة،  الر�سوم 
فناين الر�سوم املوهوبون يف الدولة، والذين يربعون يف 

التقاط م�ساهد ناقدة للظواهر الجتماعية املختلفة.
الفنان  املعر�ض،  امل�ساركني يف  الفنانني  اأب��رز  ومن بني 
العلمي  خالد بن حمد، الذي يعر�ض م�سل�سل اخليال 
"اإمرباطورية نون"، والذي يطمح  والر�سوم املتحركة 
اإىل  الإع���الم  م��ن  �سكل جديد  اإدخ���ال  اإىل  م��ن خالله 
اأف���الم احل��رك��ة واخليال  ب��ني  امل�سل�سل  ال��دول��ة، يجمع 
اإم���ارات���ي���ة وا���س��ح��ة، ح��ي��ث ا�ستخدم  ب��ل��م��ح��ة  ال��ع��ل��م��ي 

الهوية  ليعك�ض  التحريك  يف  الياباين  الأ�سلوب  خالد 
تقدم  ال��ت��ي  بعنا�سره  امل�سل�سل  وي��ت��ف��رد  الإم���ارات���ي���ة. 
باأ�سلوب  املحلي  املجتمع  ميثل  فنياً  ع��م��اًل  للجمهور 

عاملي. 
ال�سويدي،  �سمية  ق��ال��ت  امل��ع��ر���ض،  ع��ل��ى  تعليقها  ويف 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  املجتمعية  الربامج  مدير 
والثقافة يج�سد معر�ض "جنون الكرتون" التزام هيئة 
العقول  وم�ساندة  بتعزيز  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
املبدعة، والفنانني النا�سئني، وقّيمي املعار�ض، واجليل 
الفنون  من  خمتلفة  اأ�ساليب  ي�ستخدم  الذي  ال�ساعد 
مع  وال��ت��وا���س��ل  اأنف�سهم  ع��ن  للتعبري  معا�سرة  اأك���رث 
جمهور ينتمي اإىل احلقبة اجلديدة. ونحن م�ستمرون 
يف ت��ق��دمي ال���دع���م وامل�������س���ادر وت���وف���ري امل��ن�����س��ات التي 
ت�سجع وتعزز املمار�سات الفنية للمواهب الإبداعية يف 
الفنية  التعابري  اأ�ساليب  خمتلف  عرب  الإم���ارات  دول��ة 

التقليدية واملعا�سرة.
"جنون  وم����ن ب���ني ال��ف��ن��ان��ني امل�����س��ارك��ني يف م��ع��ر���ض 
ذاتياً  در�ست  التي  احلمراين  م��وزة  الفنانة  الكرتون" 
فنون الر�سوم ال�ساخرة واملتحركة، والتي تعر�ض لوحة 
اأما  ف��ائ��ق��ة.  وب�سرعة  تلقائيا  ر�سمها  مت  ه��زيل  ر���س��م 

يحتفي  حتريك  بفيلم  في�سارك  حممود  خالد  الفنان 
مبنا�سبة اجتماعية مهمة يف دولة الإمارات وهي "حق 
الليلة" التي يحييها الأطفال يف ليلة الن�سف من �سهر 

�سعبان. 
 14 م��ن  اجل��م��ه��ور  ال��ك��رت��ون  ج��ن��ون  ي�ستقبل معر�ض 
يف  يومياً  اأكتوبر،   19 حتى  وي�ستمر  ال��ق��ادم  �سبتمرب 
مركز القطارة للفنون يف مدينة العني من ال�ساعة 5 

ع�سراً اإىل ال�ساعة 9 م�ساًء. 
وي�سارك من الفنانني اأحمد اجلدمي ،اأحمد النعيمي 
،اإبراهيم ال�سويدي ،عائ�سة الكتبي ،اأ�سامة اأكزوم ،بول 

،علي خما�ض  ،اأم��ل طويهري  ال�سام�سي  ،�سيخة  بروير 
و���س��ع��ي��د احل��ب�����س��ي ،ف��اط��م��ة امل���ه���ريي ،م�����رمي عتويل 
،اأحمد بريوثي ،خالد بن حمد ،موزة احلمراين ،�سارة 
امل�سرف  الدين  ،�سهاب  ال�سعيدي  ،خديجة  ال�سعيدي 

،عفراء خمي�ض ،مريا ال�سام�سي ،نوره اخليلي

بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإن�شانية بجامعة نيويورك اأبوظبي
برونو بوجالل معر�ض يحكي م�سرية 

فرانز فانون الفنية باجلزائر 
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بعنوان  ال��ق��ادم  معر�سه  ع��ن  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفن  رواق  اأع��ل��ن 
والذي   ، امل�����س��روع  م�ساحة  يف  فانون"  ف��ران��ز  م�سرية  ب��وج��الل:  "برونو 
ُيقام بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة نيويورك اأبوظبي 
اإيه بي  "اأوتوغراف  العر�ض الإجنليزية  اأعماًل م�ستعارًة من �سالة  وي�سم 
بي".  ويدعو هذا املعر�ض زّواره ل�ستك�ساف 23 �سورة فوتوغرافية بعد�سة 
التي  املوثوقة  الآث��ار  اقتفاء  الأخ��ري يف  التي تر�سد م�سعى  برونو بوجالل 
تر�سدنا اإىل م�سرية الطبيب والفيل�سوف فرانز فانون وتعيد ت�سليط ال�سوء 
على مواقفه البارزة التي حفرها يف التاريخ. وي�سطحب املعر�ض زّواره يف 
رحلة م�سّورة اإىل حمافظة البليدة الواقعة يف جنوب اجلزائر، والتي عمل 
فيها فرانز طبيباً نف�سياً باإحدى امل�ست�سفيات تزامناً مع الوقت الذي اندلعت 
وهناك،  اخلم�سينيات.  ف��رتة  خ��الل  اجلزائرية  التحرير  ث��ورة  �سرارة  فيه 
وال�ستعمار  العن�سرية  حول  اأطروحاته  اأب��رز  من  واح��دة  عن  فرانز  ك�سف 
باعتبارهما اأداتان قميئتان تخلقان بيئة قمعية تفر�ض �سطوتها بقّوة على 
اجلوانب القت�سادية وال�سيا�سية وبالتايل تعّمق اجلرح النف�سي لدى ال�سعب 
امل�ستعَمر. وبهذه املنا�سبة، قال امل�سور الفوتوغرايف برونو بوجالل: يتناول 
املعر�ض حياة فرانز، الذي ولد يف بلدة مارتينيك الفرن�سية وا�ستهر بن�ساله 
مبختلف  ال�ستعمار  �سد  وفيل�سوف  وكاتب  نف�سي  كطبيب  الثائر  وموقفه 
اأ�سكاله، وحتظى اأعماله باهتمام كبري يف جمال درا�سات واأطروحات مرحلة 
اأنها منا�سبة قّيمة، ل�سّيما يف الوقت الذي  ما بعد ال�ستعمار. وقد �سعرت 
حتتفل فيه دولة اجلزائر بالذكرى اخلم�سني على حتريرها من ال�ستعمار، 
لت�سليط ال�سوء على اأفكار وم�سرية فرانز وحّبه للجزائر مع اإبراز مكانته 
كاأحد اأ�سهر املفكرين بعد مرحلة ال�ستعمار وعر�ض حمطات حياته عموماً. 
الفوتوغرايف ل�ستك�ساف جوانب  الت�سوير  وينبع م�سعى بوجالل عرب فن 
يونغ،  روب���رت  الربوفي�سور  منه  ب��داأ  ال��ذي  املنطلق  نف�ض  م��ن  ف��ران��ز  حياة 
اأبوظبي، درا�سته  عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف جامعة نيويورك 
ُتن�سر من قبل بقلم  البحثية والتي ك�سف خاللها موؤخراً عن ن�سو�ض مل 
ذلك،  على  وتعليقاً  معروفتني.  غري  �سابقتني  م�سرحيتان  وت�سم  ف��ران��ز، 
قال الربوفي�سور روبرت يونغ: يدعو معر�ض بوجالل الفوتوغرايف، الذي 
ي�ستك�سف فيه الأماكن التي اأقام وعمل بها فرانز على مدار حياته، الزّوار 
للتاأمل والتفّكر يف حياة فرانز والوقوف على ن�ساله �سد ال�ستعمار وموقفه 
اأن ير�سم للجمهور  بعد�سته  ال�سعوب. ويحاول بوجالل  اغت�ساب حق  �سد 
مالمح حياة فرانز عرب �سل�سلة من ال�سور العابرة وال�سّور املظللة و�سور 
يف  فرانز  راأ���ض  م�سقط  فران�ض  دو  فور  مدينة  اإىل  ياأخذهم  فمرة  اخليال، 
اجلزيرة الكاريبية مارتينيك وي�سافر بهم مرة اأخرى اإىل بلدة عني الكرمة 
ال�����س��ور الغام�سة التي  ي��رق��د ف��ران��ز. وي��اأت��ي م��ع  ���س��رق اجل��زائ��ر حيث  يف 
ي�ست�سيفها معر�ض بوجالل مقتطفات مرفقة من كتابي فرانز ال�سهريين 
 1952 عام  الأر�ض" ال�سادرين  يف  اأبي�ض" و"معذبون  قناع  اأ�سود  "جلد 
و1961 ع��ل��ى ال���ت���وايل. ُي��ع��د ب��رون��و ب��وج��الل م�����س��ّوراً ب����ارزاً وع�����س��واً يف 
موؤ�س�سة الت�سوير الفوتوغرايف "يف يو" الباري�سية. ولد بوجالل يف املدينة 
باري�ض من جذور جزائرية،  التابعة لإحدى �سواحي  الفرن�سية مونرتوي 
بوجه  بوالده  عالقته  على  املا�سية  �سنوات  الع�سرة  خالل  اأعماله  وتركزت 
خا�سة ودولة اجلزائر بوجه عام. وتتناول اأعمال بوجالل الروابط املعقدة 
له  ون�سرت  ال��ث��ق��ايف.  وال���رتاث  الوطنية  وال��ه��وي��ة  ال�سخ�سية  الهوية  ب��ني 
القلق"  "اأيام  بعنوان  �سالة العر�ض الفنية "اأوتوغراف اإيه بي بي" كتابني 
التوايل،  على  و2015   2009 ال��ع��ام��ني  يف  الواقع"  داخ���ل  و"التال�سي 

والكتاب الأخري �سدر بالتعاون مع دار الن�سر "لو بيك اأون لري".

زايد للثقافة االإ�سالمية حتتفل 
بيوم املراأة االإماراتية

•• العني – الفجر

اأحتفلت دار زايد للثقافة الإ�سالمية بيوم املراأة الإماراتية الذي يوافق يف 28 
من �سهر اأغ�سط�ض من كل عام تقديراً جلهودها وم�ساهمتها املتوا�سلة يف رحلة 
جناح الدار، و�سط م�ساركة كبرية من كافة موظفي الدار باملركز الرئي�سي 
مبدينة العني والأفرع باأبوظبي وعجمان. وبهذه املنا�سبة نظمت الدار ندوة 
حتت عنوان "املراأة الإماراتية يف ع�سرها الذهبي" باملركز الرئي�سي مبدينة 
العني قدمتها الدكتورة جنوى احلو�سني ع�سو جمل�ض اإدارة الدار حتدثت 
املحدود  غري  وعطائها  واأ�سهاماتها  والعمل  الأ���س��رة  يف  امل��راأة  دور  عن  فيها 
مع  �سريكة  وهي  القادمة  لالأجيال  اإلهام  م�سدر  تعترب  اأنها  اإىل  بالإ�سافة 
الرجل يف �سبيل جناح الأ�سرة وم�سرية التنيمة يف الدولة. وت�سمن الأحتفال 
"مبدعة" بالتعاون  م�سروع   كمعر�ض  امل�ساحبة  املعار�ض  من  ع��دد  اأقامت 
مع جمل�ض �سيدات اعمال اأبوظبي بالإ�سافة اإىل معر�ض "املراأة يف الثقافة 
الإماراتية  الثقافة  واأ�سهاماتها يف  املراأة  الإماراتية" والتي حتدث عن زينة 
. واعرب امل�ساركون عن م�ساعر احلب والوفاء التي تختزلها القلوب ل�سمو 
الأعلى  الرئي�ض  العام  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  بنت مبارك  فاطمة  ال�سيخة 

ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة.



للح�شول على ج�شم م�شدود و�شليم

متارين تعزز �سكل الع�سالت الطويلة والرفيعة
من املعروف اأن �سد الأرداف وال�ساقني وتقلي�ض ال�سيلوليت 
يتطلبان تخفيف املاأكولت الدهنية وال�سكريات واملوالح... 
�سكل  تعزز  مت��اري��ن  ثمة  لكن  طبعاً!  الريا�سة  وممار�سة 
)كال�سيكي،  الرق�ض  مثل  والرفيعة  الطويلة  الع�سالت 
املائية،  الريا�سة  ال�سباحة،  زوم��ب��ا...(،  �سال�سا،  معا�سر، 

امل�سي ال�سريع...
ت�سّغل  ال���ت���ي  وال��ب��ي��الت�����ض  ال��ي��وغ��ا  ن��ن�����س��ى مت���اري���ن   ول 
ال��ع�����س��الت ع��رب مت��دي��ده��ا. ي��ج��ب مم��ار���س��ة مت��اري��ن مثل 
الرك�ض وركوب الدراجة )بقوة معتدلة( خالل 45 دقيقة 
يف احلد الأدنى، ثالث مرات يف الأ�سبوع، حلرق اأكرب قدر 
ممكن من ال�سعرات احلرارية املوجودة يف الدهون. ما هو 
املعيار الإيجابي للتاأكد من ح�سن �سري التمارين؟ متابعة 

الكالم من دون لهاث.

حتت  بدقيقتني  ال�شتحمام  اإنهاء  ال�شاق:  ربلة   •
املاء الباردة

الأوعية  انقبا�ض  ت�سبب  الباردة  احل��رارة  اأن  املعروف  من 
ال��دورة الدموية. هذه الطريقة حتّرك  الدموية وحت�سن 
ا�ستعمال ال�سابون، اغ�سلي اجل�سم مباء  ال�سيلوليت! بعد 
�ساخن ثم فاتر، واأنهي ال�ستحمام مباء بارد من القدم اإىل 

ربلة ال�ساق و�سوًل اإىل الركبة.
ن�سائح املدرب: حني يعتاد اجل�سم على املاء البارد، حاويل 
وحاويل  امل��وؤخ��رة  نحو  ث��م  الفخذين  اأع��ل��ى  حتى  ال�سعود 

جتاوز مدة الدقيقتني.

عاٍل! بكعب  الرق�ض  • الفخذان: 
الرق�ض بكعب عال اأف�سل من امل�سي! هذه احلركة تن�سط 
ال�ساقني وتعزز الع�سالت يف الفخذين وربلة ال�ساق اأي�ساً. 
يتنا�سب  اأن  ي�سمن  مب��ا  الكعب  �سكل  اخ��ت��ي��ار  يجب  لكن 
القدم يف  تكون  اأن  والأه��م  القدم،  قو�ض  مع  القدم  م�سط 
و�سعية مريحة. جتّنبي اإذاً احلذاء امل�سنن ب�سكل حاد لأنه 

قد ي�سحق اأ�سابع القدم.
ا�سغطي  الطريقة،  ه��ذه  فاعلية  ل�سمان  امل��درب:  ن�سائح 
اأثناء  اأ�سابع القدم.  جيداً على الأر�ض بالقدمني ومددي 
الرق�ض اأو امل�سي، احتفظي، دوماً، بحذاء م�سطح لقطع اأي 
الأه��م عدم  ال�سهرة.  اأو لنتعاله يف نهاية  اإ�سافية  م�سافة 

الرك�ض بكعب عاٍل حتى لو اأردت اللحاق باحلافلة!

الأ�شابع راأ�ض  على  الوقوف  • ال�شاقان: 
هذه احلركة جتدد الدورة الوريدية. بالتايل، هذا التمرين 
اأ�سبه بتدليك حقيقي لتجنب الثقل يف ال�ساقني ول�سد ربلة 
البطن  اآن. حتى ع�سالت  يف  وامل��وؤخ��رة  والفخذين  ال�ساق 
اأخ����رى:  ث��م��ة منفعة  ت��وازن��ن��ا.  ع��ل��ى  ك��ي حت��اف��ظ  تن�سط 
ج�سمك  و�سعية  و�ستتح�سن  اأف�سل  با�ستقامة  �ستقفني 

عموماً.
ن���������س����ائ����ح امل�����������درب: 

ق��ف��ي ع��ل��ى راأ�����ض 
اأ�سابعك حني 

ت�����س��ن��ح لك 

الفر�سة: عند تنظيف الأ�سنان )3 دقائق على الأقل(، اأو 
النتظار  عند  اأو  اخل�سار،  وتق�سري  و�سفة طعام  حت�سري 

يف املخبز.

املاء يف  امل�شي  • الفخذان: 
من  �سغرية  موجات  يف  بامل�سي  نن�سحك  الفخذين،  ل�سد 
امل���اء ت�سل اإىل رب��ل��ة ال�����س��اق، خ��الل 20 دق��ي��ق��ة، م��ع رفع 
مفيدة  طريقة  اإن��ه��ا  قلياًل.  ونف�سها  الأم���ام  نحو  ال�ساق 
الرمل  ثبات  ع��دم  بف�سل  وذل��ك  بلطف،  الع�سالت  لبناء 

ومقاومة املاء.
اإىل  امل���اء  ت�سل  اأن  اإىل  البحر  يف  ام�سي  امل����درب:  ن�سائح 
م�����س��ت��وى ال�����س��در وا���س��ت��ع��م��ل��ي جم���داف���اً ل��ي�����س��اع��دك على 

التقدم.

دائري تدليك  • ال�شاقان: 
مي��ك��ن��ك مم��ار���س��ة ال�����س��غ��وط م���ن ال��ك��اح��ل ���س��ع��وداً حتى 

الفخذين.
نباتياً  زي��ت��اً  وت�ستعملي  ت��ت��م��ددي  اأن  ذل��ك  م��ن  الأف�����س��ل   
وت�سيفي اإليه زيت الليمون الهندي الذي ي�ساهم يف تنقية 
اجل�سم. ا�سكبي 20 قطرة من ذلك الزيت يف 40 ملل من 

الزيت النباتي.
الرتطيب على اجل�سم،  دهن كرمي  اأثناء  امل��درب:  ن�سائح 
من  ج��زءاً  اأم�سكي  اجللد:  حتت  والأن�سجة  الب�سرة  دّلكي 
ابداأي  الأخ��رى.  والأ�سابع  اليدين  اإبهاَمي  بني  الب�سرة 
الب�سرة ب�سكل  من داخل الفخذين ودلكي 

دائري وافركي الدهون نحو اخلارج. 
ثم ابداأي من الركبة وا�سعدي نحو 

اأعلى الفخذين.

ال�شالمل  �شعود  ال��ف��خ��ذان:   •
على الأربعة

اجلهة  ل�سد  ج���داً  فاعلة  طريقة  اإن��ه��ا 
الفخذين  م���ن  واخل��ل��ف��ي��ة  الأم���ام���ي���ة 
ف�ساًل عن ربلة ال�ساق والردفني. ا�سعدي 
ا�سعدي  ث��م  منهجية.  ب��ط��ري��ق��ة  ال�����س��المل 

درجتني يف كل مرة لتكثيف الن�ساط.
ا�سعدي  التمرين،  ه��ذا  لتفعيل  امل���درب:  ن�سائح 
القدمني  ت�سطيح  اأثناء  ال�سالمل 
ول�����ي�����������ض ع�����ل�����ى راأ����������ض 
اجلهة  لأن  الأ���س��اب��ع 
الفخذ  من  الأمامية 
وح�����ده�����ا ت���ن�������س���ط يف 

هذه احلالة.
بكاملها  القدم  �سعي   
وا�سغطي  ال��������درج  ع���ل���ى 
ب�����س��دة ع��ل��ى ال��ك��ع��ب ح��ت��ى بلوغ 

الدرجة التالية.

�شغرية عوامات  مع  ال�شباحة  • املوؤخرة: 
)املوؤخرة،  ال�سفلى  الأع�����س��اء  ت�سّغل  ال�سغرية  ال��ع��وام��ات 

الفخذان، ربلة ال�ساق، الكاحل( وحزام البطن.
ويكافح  الب�سرة  بتدليك  امل��اء  تقوم  �سرعتنا،  زادت  وكلما   
ال�سيلوليت. لتجنب بناء ع�سالت مفرطة يف اأعلى اجل�سم، 

ميكن ا�ستعمال لوح لل�سباحة.
ن�����س��ائ��ح امل�����درب: ك��ل��م��ا ك��ان��ت ال���ع���وام���ات ���س��غ��رية، ت���زداد 
الع�سالت يف الفخذين واملوؤخرة. لكن مع العوامات الأكرب 
وهكذا  مق�ض  �سكل  على  بحركات  القيام  ميكنك  حجماً، 

ت�سّغلني ع�سالت البطن ب�سكل اأف�سل.

�شّد املوؤخرة )�شرًا(! • املوؤخرة: 
اليوم ويف  اإنه مترين �سهل وميكن تطبيقه مرات عدة يف 
اأي مكان وزمان عند الوقوف )وهو فاعل اأي�ساً يف و�سعية 

اجللو�ض(.
املوؤخرة  �سد  ميكنك  ب��ذل��ك.  ت�سمح  التي  امل��واق��ف  تتعدد   
طوال دقيقة اأو دقيقتني اأثناء انتظار احلافلة مثاًل اأو يف 

املكتب اأمام اآلة القهوة اأو خالل ال�سرتاحة.
ن�سائح املدرب: ا�ستفيدي من هذه التمارين ل�سد ع�سالت 
البطن والعجان اأي�ساً: احر�سي على انقبا�ض العجان ثم 

املوؤخرة وازفري بقوة.
ع�سرين  التمرين  ك��رري  كلياً.  ا�سرتخي  ت�سهقني،   وحني 
مرة على الأقل. هكذا ت�سّغلني الع�سل الأفقي تزامناً مع 

�سد الردفني.

اجللو�ض و�شعية  يف  الع�شالت  بناء  • الفخذان: 
ا�ستقامة  على  احر�سي  املقعدة،  عظم  على  اجللو�ض  عند 
ال��ظ��ه��ر وت�����س��ط��ي��ح ال��ق��دم��ني ع��ل��ى الأر�������ض، و���س��ع��ي كرة 

ريا�سية مرنة بني الركبتني. 
الو�سعية.  ه��ذه  على  للحفاظ  الفخذين  على  ا�سغطي 
داخل  الع�سالت  اأي  املقربة،  الع�سلة  ت�سد  احل��رك��ة  ه��ذه 

الفخذين.
ن�سائح املدرب: ا�سغطي بقوة على الكرة طوال 20 ثانية 
التمرين  اأخ���رى وك���رري  20 ثانية  ا���س��رتخ��ي خ��الل  ث��م 
الكرة  على  ا�سغطي  اأخ��رى:  تقنية  ثمة  دقائق.   3 خ��الل 

بحركات متكررة �سغرية خالل دقيقتني.

خطوة...  100 قطع  • الوركان: 
ما اإن ت�سنح لك الفر�سة بقطع م�سافة معينة، ل ترتددي 

يف اقتنا�سها! 
و�سع  اأو  الت�سوق  اأو  الع�ساء  اأو  الغداء  بعد  التنزه  ميكنك 

الر�سائل يف �سندوق الربيد اأو التنزه مع الكلب...
 جميع احلجج مفيدة! ل�ستعادة الر�ساقة، يجب قطع 10 

اآلف خطوة يف اليوم!
ن�سائح املدرب: يف املنزل، �سعي �سريطاً مطاطياً حول ربلة 
عمودي  ب�سكل  وام�سي  لتمديده  ال�ساقني  وافتحي  ال�ساق 

املثايل  التمرين  اإن���ه  اأك���رث.  اأو  دق��ائ��ق   10 واأف��ق��ي خ��الل 
لتذويب الدهون يف منطقة الورك.

م�ستهَدفة متارين   3

املوؤخرة: • �شد 
اجل�سم  ط��ول  على  ي��دي��ك  وم���ددي  ظ��ه��رك  على  ا�ستلقي 
واألقي كعب القدمني على كرة مطاطية اأو على كر�سي اإىل 

اأن ت�سّكل ال�ساقان زاوية م�ستقيمة.
الأر���ض وا�سغطي على  ارفعي احلو�ض عن  ال�سهيق،  عند 

الكعب اإىل اأن يتمدد الفخذان وي�سدان جذع اجل�سم. 
يجب احلفاظ على انقبا�ض الردفني وع�سالت البطن.

ع��ن��د ال���زف���ري، اأن�����زيل احل���و����ض وح��اف��ظ��ي ع��ل��ى انقبا�ض 
الردفني وع�سالت البطن لتجنب تقو�ض الظهر ولإراحة 

اأ�سفل الظهر.
ك����رري جم��م��وع��ت��ني م���ن 20 مت��ري��ن��اً ذه���اب���اً واإي����اب����اً مع 
ثانية بعد كل جمموعة.   30 ا�سرتاحة مدتها  تخ�سي�ض 

ثم زيدي مدة احلركة مع تقدم م�سار التمرين.

ال�شاقني: • طي 
قفي واتركي م�سافة بني القدمني ِبعر�ض الكتفني ومددي 
الذراعني على طول اجل�سم واحر�سي على ا�ستقامة الظهر 

واألقي بوزن اجل�سم على كعب القدم.
عند ال�سهيق، اثني ال�ساقني عرب دفع احلو�ض نحو اخللف 
ك��م��ا ل��و اأردِت اجل��ل��و���ض، وم����ددي ال���ذراع���ني ن��ح��و الأم���ام 

للحفاظ على ا�ستقامة الظهر. 
يجب اأن يكون الفخذان متوازيني مع الأر�ض واأل تتجاوز 

الركبتان اأ�سابع القدم.
عند الزفري، 

ا�سغطي ب�سدة على كعب القدم من دون رفعها عن الأر�ض 
للعودة اإىل و�سعية البداية.

ا�سرتاحة  اأخ���ذ  م��ع  20 مت��ري��ن��اً  م��ن  ك���رري جمموعتني 
زي��دي حدة احلركة  بعد كل جمموعة.  ثانية   30 مدتها 

مع تقدم م�سار التمرين.

الفخذين: اأعلى  • �شقل 
الذراع  على  راأ���س��ك  و�سعي  الأي�سر  اجل��ان��ب  على  مت��ددي 

الي�سرى املمددة على الأر�ض.
الفخذ  على  اليمنى  ال���ذراع  و�سعي  الي�سرى  ال�ساق  اثني 

الأمين املمدود مبوازاة العمود الفقري.
اإمالة احلو�ض  اأن يكون الوركان متوازيني لتجنب   يجب 

نحو الأمام )اأو نحو اخللف(.
ارفعي ال�ساق اليمنى مب�سافة 50 �سم.

قومي بع�سر دوائر �سغرية بال�ساق يف اجتاه معني ثم 10 
دوائ��ر اأخ��رى يف الجت��اه الآخ��ر مع احلفاظ على و�سعية 

ال�ساق املمدودة.
ك����رري 5 جم��م��وع��ات م���ن ع�����س��رة مت���اري���ن ل��ك��ل ���س��اق يف 

الجتاهني.

اقرتب مو�شم ال�شيف ونريد اأن ن�شعر 
ثوب  ارت��داء  عند  طبعًا،  بالراحة، 
ال�شراويل  اأو  التنانري  اأو  ال�شباحة 
يف  امل�شكلة  تكمن  لكن  الق�شرية. 
مدى �شهولة تراكم الدهون يف اأ�شفل 
ب�شيطة  ن�شائح  بف�شل  اجل�����ش��م. 
�شد  ي�شبح  قد  م�شتهَدفة،  ومتارين 
ممتعًا  ن�شاطًا  والأرداف  ال�شاقني 

بالفعل! 

دبي: اجلزر مليء بالعنا�شر الغذائية املفيدة للج�شم، واإذا ما مت تناوله على �شكل ع�شري ب�شفة يومية، 
فاإن ذلك �شيعود بنفع كبري على اجل�شم.

:”Daily Health Posty“ واإليك 10 فوائد �شحية لع�شري اجلزر، كما اأوردها موقع

واملعادن  بالفيتامينات  غني  اجلزر  ع�سري  اإن  اجل�سم:  مناعة  يعزز   1-
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن اخلط 

للج�سم  ال����دف����اع����ي 
بجهاز  امل������ع������روف 

املناعة. ففيتامني 
يعزز   ”A“

م�������������������������ن 

مهماً  دوراً  يلعب  اأن��ه  كما  املخاطية،  والأغ�سية  اجللد  يف  اخل��الي��ا  �سحة 
م�ستويات  ف��ريف��ع   ،”C“ فيتامني  اأم���ا  البي�ساء،  ال���دم  ك���رات  تعزيز  يف 
زيادة  اإىل  اإ�سافة  البي�ساء،  الدم  كرات  اإنتاج  يحفز  كما  امل�سادة،  الأج�سام 
الفريو�سات،  حماربة  عن  امل�سوؤول  الربوتني  وهو  ال�”انرتفريون”،  اإنتاج 
اأي�ساً، فيما يحمي  البي�ساء  ال��دم  ك��رات  “B” فيعزز من  اأم��ا فيتامني 
فيتامني “E” اأغ�سية اخلاليا، ومينع �سيخوختها، كما يحتوي 
اجل���زر اأي�����س��اً ع��ل��ى احل��دي��د وال���زن���ك وال��ن��ح��ا���ض، وهي 
الدم  اإنتاج كرات  امل�سوؤولة عن  الأ�سا�سية  املعادن 

البي�ساء.

م�ستويات  ع����ل����ى  احل�����ف�����اظ   2-
ال��ك��ول�����س��رتول وال�����س��ك��ر يف ال���دم: 
القليل من  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اجل���زر 

الن�سويات، 
ب��الأل��ي��اف، ما ي�سمح  اأن��ه غني  كما 
ال�سكر  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ي��ط��رة 

بالدم اأثناء عملية اله�سم،
 كما اأن م�سادات الأك�سدة املوجودة يف 

اجلزر ت�ساعد على خف�ض م�ستويات الكول�سرتول ال�سار يف الدم.
-3 ينظف الكبد: اأثبتت الدرا�سات اأن ع�سري اجلزر ي�ساعد على التخل�ض 

من ال�سموم املوجودة يف الكبد.

الأك�سدة  م�سادات  اأح��د  وهو  كاروتني”:  ال�”بيتا  ب��ّراق:  لمع  جلد   4-
املوجود بكرثة يف ع�سري اجلزر، يحد من اأك�سدة الدهون، ما ي�ساعد على 
بّراقاً،  ناعماً  الوقاية من جفاف و�سيخوخة اجللد، ويعطي اجللد ملم�ساً 

كما اأنه ي�ساعد على اختفاء ندبات اجللد.

الذي يتحد مع فيتامني   ،”K“ العظام: اجلزر غني بفيتامن  -5 يقوي 
وي�سرعان  العظام،  كثافة  زيادة  على  ي�ساعدان  اللذين  “D” والكال�سيوم 

من تعايف العظام املك�سورة.

وكذلك   ”B“ بفيتامني  غ��ن��ي  اجل���زر  احل����رق:  عملية  م��ن  ي��ع��زز   6-
وال����ده����ون  ال���ن�������س���وي���ات  ح�����رق  ع���ل���ى  اجل�������س���م  ي�����س��اع��د  م����ا  ال�”فولت”، 

والربوتينات، كما اأنه ي�ساعد على اإنتاج الطاقة الالزمة للج�سم.

-7 �سحة الفم: الأطعمة الغنية بالألياف، مثل اجلزر، ت�ساعد على اإنتاج 

لعاب الفم، الذي بدوره يقي من العدوى والبكترييا ال�سارة ومينع تاآكل 
الأ�سنان، كما اأنه يقي من �سرطانات الفم والق�سبة الهوائية واحلنجرة.

من  يعزز  ما  كاروتني”،  بال�”بيتا  غني  اجل��زر  ال�سرطان:  من  يقي   8-
مناعة اجل�سم، 

وبالتايل ي�ساعد على تدمري اخلاليا ال�سرطانية. وت�سري الدرا�سات اإىل اأن 
الإكثار من تناول اجلزر وع�سريه يقلل من فر�ض الإ�سابة ب�سرطان الرئة 

واللوكيميا و�سرطان الربو�ستاتا.

الدموية،  الأوعية  يحمي  اجلزر  ع�سري  اإن  القلب:  �سحة  من  يعزز   9-
تناول  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  وق��د  الأك�سدة.  م�سادات  على  لحتوائه  نظراً 
اجلزر بانتظام يقلل فر�ض الإ�سابة باأمرا�ض ال�سريان التاجي بن�سبة 32 

اجللطات. من  ويقي  النزيف  “K” مينع  فيتامني  اأن  كما   ،%

اأن  وه��ي  جميعاً  نعرفها  حقيقة  ه��ي  ال��ع��ي��ون:  �سحة  م��ن  ي��ع��زز   10-
النظر”، يقوي  “اجلزر 

 وهذا هو ال�سبب: اأن اجلزر غني بفيتامني “A” الذي ي�ساعد على حماية 
ال�سبكية والقرنية، ويحافظ على قوة الإب�سار.

للَجَزر مده�سة  فوائد   10

�شحة وتغذية
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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: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271332 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " AL SEEF" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
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:  271330 

 تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 

 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " AL SEEF" 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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
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:  271334 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ توزيع الكهرباء؛ اخلدمات ال�سياحية؛ معلومات 
اخلدمات  ال�سياحية؛  الأم��اك��ن  ارت��ي��اد  خ��دم��ات  ال�����س��ي��ارات؛  م��واق��ف  ت�سهيالت  توفري  وال�سفر؛  ال��رح��الت 
ال�سياحية؛ خدمات وكالت ال�سفر؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدمات وكالت احلجز؛ حجز التذاكر 
امل�سافرين؛  نقل  ال�سيارات؛  تاأجري  خدمات  الق�سرية؛  والرحالت  اجل��ولت  تنظيم  ال�سياحية؛  للمقا�سد 
توفري  ال�سياحية؛  الرحالت  حجز  خدمات  ال�سياحيني؛  املر�سدين  خدمات  ال�سياحية؛  البا�سات  خدمات 
الأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���س��ي��ارات  ال��ط��رود؛ خ��دم��ات  ال�سياحية؛ خ��دم��ات تو�سيل  ال��رح��الت  ع��ن  معلومات 
بالقوارب  البحرية  ال��رح��الت  وال��ق��وارب؛  باملعديات  النقل  خدمات  بالبا�سات؛  النقل  خدمات  ال�سيارات؛ 
واليخوت؛ خدمات املرا�سي؛ خدمات الإر�ساء؛ خدمات الر�سو ومرا�سي الربط والتخزين )خدمات املرا�سي(؛ 

توفري املعلومات املتعلقة باملرا�سي.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " AL SEEF" 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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
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:  271336 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�ض  العمل  وور���ض  التدريبية  وال���دورات  واملعار�ض  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�ض  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ض  احليوانات؛  معار�ض  ال�سفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�سبكة حا�سوب عاملية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " AL SEEF" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

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:  272226 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   07 نوفمرب 2016

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف 
زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن(  و�سقل وجلي وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ 

لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

" CRISP WATERS" باللغة الإجنليزية كما هو مبني  و�سف العالمة:  كتبت عبارة 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
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:  271339 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " AL SEEF" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

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:  272298 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املباين  ت�سميم  امل��ب��اين؛  اأب��ح��اث  خ��دم��ات  امل��ب��اين؛  ت�سميم  خ��دم��ات  ج���زر؛  لت�سكيل  البناء  هياكل  ت�سميم 
وجممعات اجلزر؛ الت�سميم الداخلي للمباين؛ املعلومات وال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة باخلدمات املذكورة 
اأعاله؛ مراقبة اجلودة للمباين واملناطق العمرانية وجممعات اجلزر؛ تخطيط بناء العقارات؛ تخطيط بناء 
جممعات اجلزر؛ الأبحاث البيولوجية؛ الأبحاث يف جمال حماية البيئة؛ الأبحاث اجليولوجية؛ الأبحاث 
املتعلقة بالعلوم؛ خدمات العلوم الطبيعية؛ توفري معلومات تكنولوجيا العلوم؛ املعلومات فيما يتعلق بكافة 

هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من ثالثة خطوط راأ�سية متوازية مت�ساوية الطول و جميعهم بداخل مربع 
غري مت�سل الزوايا.

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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ :  2017/02/04 املودعة حتت رقم : 267688 

تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م
با�س��م: م�سنع انوركا لل�سناعات الغذائية �ض.ذ.ذ.م

وعنوانه: م�سنع رقم  207، ملك مدينة دبي ال�سناعية،
 �سيح �سعيب 2، �ض.ب. 450695، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ ال�سوكولتة وال�سوكولتة 

ال�سائلة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم دلة وفنجان قهوة يف اخللفية ر�سم رجل كاريكاتريي يحمل �سينبة عليها 
باللون على  �سباك مزخرف  وكر�سي وخلفه  ام��ام طاولة  الخ��رى  باليد  قهوة  وفنجان  قهوة  وفنجان  دلة 

خلفية �سوداء
ال�س��رتاطات: 

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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267800         بتاريخ :  2017/02/06
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: فر�سته اجتارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م
وعنوانه: �سندوق بريد 127318، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�سا�سها  خفيفة  وجبات  اأرز؛  طحني؛  اأو  دقيق  قهوة؛  حبوب(؛  )منتجات  رقائق  ال�ساي؛  اأ�سا�سها  م�سروبات 

الأرز؛ �سكر؛ �ساي
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات NOOR MAHAL باحرف لتينية داخل �سكل زخرويف باللوان 
الحمر واخلمري والذهبي 

ال�س��رتاطات: 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268175  بتاريخ :  2017/02/13
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: ماجي اند روز ليمتد
وعنوانه: 2 بي بلمونت رود، لندن، اجنلرتا، دبليو 4 5 يو ات�ض

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التعليمية؛ خدمات الن�سر والن�سر الإلكرتوين؛ توفري مبا�سر على النرتنت املن�سورات )غري قابلة للتحميل(، مبا 
والدوريات  واملجالت  الإلكرتونية  واملن�سورات  ال�سمعية  والكتب  التفاعلية  والكتب  الإلكرتونية  والكتب  الن�سو�ض  ذلك  يف 
والت�سجيالت  والن�سو�ض  والر�سومات  املدجمة  ال�سور  مع  اآنفا  ذكو  ما  جلميع  ذلك  يف  مبا  التعليمية،  وامل��واد  والتعليمية 
ال�سوتية والت�سجيالت املرئية والت�سجيالت ال�سمعية الب�سرية اأو خليط منها؛ الرتفيه؛ توفري املحتوى الرقمي للرتفيه 
و/اأو لأغرا�ض تعليمية؛ خدمات الرتفيه مبا�سرة عرب الإنرتنت، مبا يف ذلك خدمات الرتفيه التفاعلي؛ الأن�سطة الريا�سية 
والثقافية؛ توفري خدمات النادي للرتفيه والتعليم والت�سلية على اأ�سا�ض الع�سوية؛ توفري خدمات النادي املتعلقة بالرتفيه 
والتعليم والت�سلية على اأ�سا�ض الع�سوية لالآباء والأمهات والأطفال؛ توفري التعليم والتدريب فيما يتعلق برعاية الأطفال 
وتربية الأطفال والتغذية وال�سحة واللياقة البدنية والق�سايا املتعلقة بالأ�سرة والطبخ؛ ترتيب وتنظيم احلفالت واملنا�سبات 
اخلا�سة، مبا يف ذلك احلفالت واملنا�سبات اخلا�سة لالأطفال؛ جميع اخلدمات املذكورة اآنفا تت�سمن تقدمها بوا�سطة و�سائل 
الإعالم الإلكرتونية و�سبكات الكمبيوتر والت�سالت واأجهزة الت�سالت واملن�سات الرقمية والإنرتنت واملواقع الإلكرتونية 
اأو  املعلومات وال�ست�سارات وال�ست�سارية  الرقمية؛ خدمات  الكمبيوتر والتطبيقات  و�سائل الت�سالت الجتماعية وبرامج 

الن�سح املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات MAGGIE & ROSE باحرف لتينية باللوان ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267691         بتاريخ :  2017/02/04
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: م�سنع انوركا لل�سناعات الغذائية �ض.ذ.ذ.م
وعنوانه: م�سنع رقم  207، ملك مدينة دبي ال�سناعية، 

�سيح �سعيب 2، �ض.ب. 450695، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ ال�سوكولتة وال�سوكولتة 

ال�سائلة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم دلة وفنجان قهوة يف اخللفية ر�سم رجل كاريكاتريي يقطف ثمار القهوة 
باللون على خلفية حمراء

ال�س��رتاطات: 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :  2017/02/12 املودعة حتت رقم : 268086 
رقم الولولية: UK0000319632  تاريخ الولولية: 2016/11/14

 البلد الولولية: املمكلة املتحدة
با�س��م: اي جي جروب ليمتد 

وعنوانه: كانون بريج هاو�ض، 25 دوجيت هيل، لندن اي �سي 4 ار  2 واي ايه، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الإلكرتونية  املن�سورات  البيانات؛  ناقالت  الكمبيوتر؛  اأجزاء  للكمبيوتر؛  املادية  املعدات  الكمبيوتر؛  برامج 
)قابلة للتحميل( واملعلومات املقدمة مبا�سر عرب �سبكة الإنرتنت من قاعدة بيانات احلا�سوب و/اأو الإنرتنت؛ 
البطاقات املمغنطة امل�سفرة؛ كل ما �سبق ذكره فيما يتعلق باخلدمات املالية وامل�ساربة والألعاب واملعلومات 
املالية والبحوث املالية والتحليل والتنبوؤ والتقييم واخلدمات ال�ست�سارية؛ املن�سورات الإلكرتونية؛ و�سائل 
والت�سجيالت  الإع��الم  و�سائل  للتحميل؛  القابلة  الإلكرتونية  املن�سورات  الرقمية؛  والت�سجيالت  الإع��الم 

الرقمية القابلة للتحميل؛ البيانات امل�سجلة اإلكرتونيا؛ برامج الكمبيوتر للن�سر
الواق�عة بالفئة: 09

ال�سود  ب��الل��وان  مميز  ب�سكل  مكتوبة  لتينية  باحرف   DAILYFX كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
والربتقايل

ال�س��رتاطات: 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :  2017/02/04 املودعة حتت رقم : 267689 
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: م�سنع انوركا لل�سناعات الغذائية �ض.ذ.ذ.م
وعنوانه: م�سنع رقم  207، ملك مدينة دبي ال�سناعية،

 �سيح �سعيب 2، �ض.ب. 450695، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ ال�سوكولتة وال�سوكولتة 

ال�سائلة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم دلة وفنجان قهوة يف اخللفية ر�سم رجل كاريكاتريي يخلط القهوة مع الهيل 
وخلفه مبنى ذو اقوا�ض باللون على خلفية الزرق

ال�س��رتاطات: 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268084         بتاريخ :  2017/02/12
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: اف. دبليو. ثورب ببلك ليمتد كومبني 
وعنوانه: مور�ض رود، نورث موونز موات، راديت�ض، و�سرت�سري، بي 98 9 ات�ض ات�ض، املمكلة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
من�ساآت اأو تركيبات الإنارة الكهربائية وقطع الغيار لها �سمن يف هذه الفئة، وجميعها لال�ستخدام ال�سناعي 

والتجاري
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة THORLUX باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268176  بتاريخ :  2017/02/13
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: ماجي اند روز ليمتد
وعنوانه: 2 بي بلمونت رود، لندن، اجنلرتا، دبليو 4 5 يو ات�ض

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات لتوفري الطعام وال�سراب؛ خدمات املطعم واملقهى وتقدمي الطعام وال�سراب وم�ستلزمتها؛ خدمات 
النادي فقط  النادي وع�سوية  النهارية لالأطفال؛ توفري خدمات  الرعاية  رعاية الأطفال؛ توفري خدمات 
لتوفري الطعام وال�سراب ورعاية الأطفال والرعاية النهارية؛ توفري خدمات النادي وع�سوية النادي فقط 
تاأجري  خدمات  والأطفال؛  والأمهات  لالآباء  النهارية  والرعاية  الأطفال  ورعاية  وال�سراب  الطعام  لتوفري 
والجتماعات  املوؤمترات  توفري مرافق لإجراء  وال�ستقبال؛  واملوؤمترات  الجتماعات  تاأجري غرف  الغرفة؛ 
الكرا�سي  تاأجري  الجتماعية،  والوظائف  ال�ستقبال  وحفالت  واملعار�ض  العمل  وور���ض  وال��ن��دوات  وامل���اآدب 
والطاولت واملفرو�سات واأغطية املوائد والأواين الزجاجية؛ مبا يف ذلك جلميع اخلدمات املذكورة اآنفا التي 
الرقمية  واملن�سات  الت�سالت  واأجهزة  والت�سالت  الكمبيوتر  و�سبكات  الإلكرتونية  الإعالم  بو�سائل  تقدم 
الرقمية؛  والتطبيقات  الكمبيوتر  وبرامج  الجتماعية  الت�سالت  و�سائل  الإلكرتونية  واملواقع  والإنرتنت 

خدمات املعلومات وال�ست�سارات وال�ست�سارية اأو الن�سح املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات MAGGIE & ROSE باحرف لتينية باللوان ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :  2017/02/04 املودعة حتت رقم : 267690 
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: م�سنع انوركا لل�سناعات الغذائية �ض.ذ.ذ.م
وعنوانه: م�سنع رقم  207، ملك مدينة دبي ال�سناعية،

 �سيح �سعيب 2، �ض.ب. 450695، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ ال�سوكولتة وال�سوكولتة 

ال�سائلة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سم دلة وفنجان قهوة يف اخللفية ر�سم رجل كاريكاتريي يعمل على ماكينة طحن 
القهوة وخلفه �سباك باللون على خلفية خ�سراء

ال�س��رتاطات: 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :  2017/02/12 املودعة حتت رقم : 268085 
رقم الولولية: UK0000319632  تاريخ الولولية: 2016/11/14

 البلد الولولية: املمكلة املتحدة
با�س��م: اي جي جروب ليمتد 

وعنوانه: كانون بريج هاو�ض، 25 دوجيت هيل، لندن اي �سي 4 ار  2 واي ايه، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات املالية؛ خدمات البحوث والتحليل والتنبوؤ والتقييم وال�ست�سارات املالية؛ املعلومات مالية؛ اإعداد 
التقارير املالية وحتليلها؛ خدمات البحوث القت�سادية واملالية؛ اإعداد و حتديد �سعر للمعلومات ب�ساأن اأ�سعار 
ال�سرف؛ التقديرات والتقييمات املالية؛ اإعداد و حتديد �سعر لأ�سعار البور�سة اأو تداول ال�سهم واملوؤ�سرات؛ 

املعلومات وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية اأو الن�سح املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �سابقا
الواق�عة بالفئة: 36

ال�سود  ب��الل��وان  مميز  ب�سكل  مكتوبة  لتينية  باحرف   DAILYFX كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
والربتقايل

ال�س��رتاطات: 
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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268349         بتاريخ :  2017/02/15
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: �سركة الروابي البي�ساء للتجارة العامة ذ. م. م 
وعنوانه: �سارع املدينة املنورة، تالع العلي- عمان- الأردن

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اع�ساب )جريبا مته( والزهورات والقهوة وامل�ستح�سرات وامل�سروبات التي ا�سا�سها القهوة؛ القهوة املثلجة؛ 
الكاكاو  ال�سعري؛  ا�سا�سها  التي  امل�ستح�سرات  املثلج؛  ال�ساي  ا�سا�سها  التي  وامل�سروبات  وامل�ستح�سرات  ال�ساي 
وامل�ستح�سرات وامل�سروبات التي ا�سا�سها الكاكاو؛ وال�سكر والرز ون�سا التابيوكا ون�سا ال�ساجو ون�سا الذرة ون�سا 
البطاطا والقهوة ال�سطناعية؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات 
الزهر  وم��اء  اخلل  واخل��ردل؛  امللح  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخلمرية  ؛  ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل  واملثلجات؛ 
وماء الورد وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ والثلج ودب�ض بنكهات وحب الهيل، ب�سكويت، �سوكولتة،كيك 
الطحينية،  املعجنات،حالوة  )اي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لالكل،  بالفواكه(بوظة  تورتات )كيك  ، فطائر، 
الطحينية، �سيب�ض، منكهات غذائية، الطحني، �سكاكر، بيتزا، متبالت، ال�سعريية، فانيال، الزعرت، ذرة، �سميد، 

ب�سار، دقيق الطماطم، دقيق ال�سويا، معكرونة، حلوى اجلوز واللوز، فريكه
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة KABATILO باحرف لتينية و كلمة كباتيلو باحرف عربية كلتاهما 
ال�سود،  باللون  دائ��ري  �سكل  داخ��ل  البي�ض  باللون   K ح��رف  اعالها  ال���س��ود،  باللون  افقيني  خطني  بني 

واأ�سفلها العدد 1953 باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109

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:  272200 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   07 نوفمرب 2016

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض؛  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اخ��رى  وم��واد  القم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات 
و�سقل وجلي وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ 

منظفات ا�سنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " FRESH NIGHT " باللغة الإجنليزية 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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
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:  272229 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   23 نوفمرب 2016

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف 
زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن(  و�سقل وجلي وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ 

لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "HEMPSTEAD" باحرف 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 العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء  29  �أغ�سط�ض 2017 �لعدد 12109
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�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03456/2017 / �سكني   
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/03026/2017  �سكني- �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده :  فاطمه الزهراء انفاك 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : دبي لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- ال����زام امل��دع��ي عليها ب�����س��داد ب���دل الي��ج��ار امل��ت��اأخ��ر م��ن تاريخ 
�سهريا  دره��م   5.000  = ب��واق��ع   2016/12/18 وحتى   2016/9/27

)خم�سة الف درهم �سهريا( 
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.
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/04091/2017 / �سكني   
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/03031/2017  �سكني- �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده: �سفيق الرحمن �سديق احمد   - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : دبي لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- ما ا�ستجد من اجر من تاريخ 2017/4/1 وحتى الخالء الفعلي 

الزامه  مع  ال�سواغل  من  خاليا  وت�سليمه  امل��اأج��ور  اخ��الء  عليه  املدعي  ال���زام    -2
باح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

3- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 50.000 درهم القيمة اليجارية للفرتة 
من 2016/7/1 ولغاية 2017/3/31 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03910/2017 / �سكني   
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/04322/2017  �سكني- �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده:  بهارتي للمقاولت - �ض ذ م م  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : دبي لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
 1- ما ي�ستجد بعدها من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 12.000.00 �سنويا للغرفة الواحدة 

2- الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعية 
متثل  ال��ف  وارب��ع��ون  ثمانية   )48.000.00( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -3
جمموع القيمة اليجارية لل�ستة غرف للمدة من تاريخ 2016/9/1 وحتى تاريخ 2017/4/30 القيمة 

اليجاري 
4- الزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ 60.000.00 �ستون الف درهم متثل جمموع ر�سوم اخلدمات 
لل�ستة غرف للفرتة من تاريخ 2016/9/1 حتى 2017/4/30 وما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء بواقع 

1.400.00 درهم �سهريا للغرفة الواحد على النحو الذي �سريد باملنطوق 
5- الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة ب�سداد 1.000.00 الف درهم غرامة ارجتاع �سيك. 

6- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
الن�سر ويف حال  تاريخ  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من  انكم مكلفون  لذلك نعلمكم 

امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/04309/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/03999/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ديناميك �ستار للحزم والتخزين - �ض ذ م م 
ال�سرق  ب��واب��ة  �سركة   : التنفيذ  ت��ق��دم ط��ال��ب  الق��ام��ة - حيث  جم��ه��ول حم��ل 

العقارية - �ض ذ م م - فرع دبي  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخالء التام بواقع 80010 درهم �سنويا 
واملياه  الكهرباء  من  ذمة  وب��راءة  املاأجور  مفتاح  بت�سليم  عليها  املدعي  قامت   ،

بتاريخ 2017/5/30 
ل��ل��ف��رتة من  اي��ج��اري��ة  م��رجت��ع لقيمة  ���س��ي��ك  ق��ي��م��ة  دره����م مت��ث��ل   20.002 -2

2017/1/20 وحتى 2017/4/19 
3- 500 درهم غرامة �سيكات مرتدة. 

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

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/03941/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/04407/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده : ماني�ض لل جورناين - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :  اخلدمات العقارية    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- ما ي�ستجد منه اعتبارا من هذا التاريخ الخري وحتى تاريخ حتقق الخالء 

الفعلي بواقع )42000 درهم( �سنويا 
، وبت�سليمه  ال��دع��وى  ب���اأوراق  املبني  امل��وؤج��ر  العقار  امل��دع��ي عليه م��ن  اخ��الء   -2
للمدعية خاليا من ال�سواغل  مع الزام املدعي عليه بتقدمي �سهادة براءة ذمة من 

قيمة م�ستحقات ا�ستهالك املياه والكهرباء 
3- ال��زام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعية مبلغ )21000 دره��م( بدل ايجار عن 

املدة 2016/10/20 وحتى 2017/4/19 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
     �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/06451/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ال�ساحل الغربي خلدمات تنظيف البنية  
اأن املدعي : �سركة البتيل العقارية ذ م م - املمثل القانوين ل�سركة اجن��ازات للتنمية  مبا 

العقارية �سركة م�ساهمة كويتية    
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06451/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 2017/7/16 تاريخ  من  خدمات  ور�سوم  ايجارية  قيمة  من  ي�ستجد  ما   - مالية  مطالبة 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام 
للماأجور للفرتة من 2017/3/1  الأج��رة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
وحتى 2017/7/15  فرت�سد بذمته مبلغ 2094750 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او الإخالء يف 2017/4/9
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية ور�سوم خدمات  للفرتة 

من  2017/3/1 وحتى 2017/7/15 و رغم اخطاره   يف 2017/4/9  ميتنع عن ال�سداد.
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�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 2017/767 تنفيذ مدين  

                             اىل املنفذ �سده/1- عبدالرحيم عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفته من ورثة املرحومة مرمي 
علي  2- علي عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفته من ورثة املرحومة مرمي علي ، 3-جعفر عبداهلل جعفر الزرعوين 
- ب�سفته من ورثة املرحومة مرمي علي 4- فاطمة عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفتها من ورثة املرحومة مرمي 
علي 5- اآمنة عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفتها من ورثة املرحومة مرمي علي 6- �سوفيا ابراهيم عبداهلل جعفر 
 - الزرعوين  ابراهيم عبداهلل جعفر  7- �سابرين  املرحومة مرمي علي  قبل  لها من  ب�سفتها مو�سى   - الزرعوين 
ب�سفتها مو�سى لها من قبل املرحومة مرمي علي 8- انور احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفته مو�سى له من 
املرحومة  قبل  له من  ب�سفته مو�سى   - الزرعوين  احمد عبداهلل جعفر  املرحومة مرمي علي 9- عبدالرزاق  قبل 
مرمي علي 10- اقبال احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفته مو�سى له من قبل املرحومة مرمي علي  11- بدر 
احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفته مو�سى له من قبل املرحومة مرمي علي 12- �سميم احمد عبداهلل جعفر 
الزرعوين - ب�سفتها مو�سى لها من قبل املرحومة مرمي علي 13- ن�سيم احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفتها 
مو�سى لها من قبل املرحومة مرمي علي  14- جنالء احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفتها مو�سى لها من قبل 
املرحومة مرمي علي 15- ماجدة احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفتها مو�سى لها من قبل املرحومة مرمي 
علي 16- نائلة احمد عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفتها مو�سى لها من قبل املرحومة مرمي علي 17- عبدالعزيز   
عبداهلل جعفر الزرعوين - ب�سفته من ورثة املرحومة مرمي علي.  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
، م��رمي عبداهلل ح�سني علي  ، عائ�سة عبداهلل ح�سني علي اخل��وري  املرحوم حممد عبداهلل ح�سني اخل��وري  ورث��ة 
اخلوري - فقد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35610( درهم 
الدعوى  املدعيني يف  قطعة الر���ض مو�سوع  املحكمة وبق�سمة وفرز وجتنيب ح�سة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  اخل��ب��ري.   بتقرير  الثابت  النحو  على  دب��ي  الكرامة   )499( رق��م  القطعة 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/282  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة الفارعه هومز 2 ، 2- م�سرف المارات ال�سالمي جمهول حمل القامة مبا ان 

طالب التنفيذ/انور فوؤاد ب�سيط وميثله:علي م�سبح علي �ساحي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2013/324 عقاري كلي واملعدل بال�ستئنافني رقم:2014/130+123 

ا�ستئناف عقاري يوم الحد بتاريخ:2016/10/19   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )261696( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 

يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- يف ال�ستئناف رقم:2014/130 بف�سخ العقد املربم )التفاقية( فيما بني امل�ستاأنف الول )انور فوؤاد ب�سيط( 
وامل�ستاأنف �سدها الوىل )الفارعة هومز 2( وامل�سماة اتفاقية مانهاتن املوؤرخة:2007/10/18 والزام امل�ستاأنف 
الثاين  امل�ستاأنف �سده  �سدها الوىل )الفارعة هومز 2( بطالن التفاقية الثالثية الط��راف املربمة بني 

م�سرف المارات ال�سالمي بتاريخ:2008/4/19 .
واملحررين بني  التاريخ  ب��ذات  وامل��وؤرخ��ني  بالتمليك  منتهية  اج��ارة  ا�سل  وعقد  ال�ستئجار  وعد  3- بطالن 
امل�ستاأنف  امل�ستاأنف الول )انور فوؤاد ب�سيط( وامل�ستاأنف �سده الثاين )م�سرف المارات ال�سالمي( والزام 
�سده الول بدفع مبلغ وقدره )250263( لطالب التنفيذ او ايداعه يف خزينة املحكمة وامل�ستاأنف �سده الثاين 
)م�سرف المارات ال�سالمي( برد جميع ال�سيكات امل�سلمة له من امل�ستاأنف الول )انور فوؤاد ب�سيط( وعددها 
امل�سحوبة على م�سرف الم��ارات ال�سالمي والبالغ قيمتها )1149341(  اربعة �سيكات ارقامها )4-3-2-1( 
درهم ، دفع املبلغ املحكوم به �سد امل�ستاأنف �سده الثاين مبلغ وقدره )11433( للمحكمة او لطالب التنفيذ 

واملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2419  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الفهيم لل�سناعات ال�سمنتية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ مركز املخترب املتطور ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )25737.50( درهم 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
8.30 �ض  ال�ساعة    2017/10/12 املوافق  يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت   . التام  ال�سداد 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان 

الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية . 
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/435  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة ليفا�ض للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأبوبكر  املدعي/ امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد 
الجارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  احمد 
ومالحقها والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوة خالية من ال�سواغل 
 )262.052( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  والزمتهما  العقاري  القيد  ا�سارة  والغاء  احليازة  ورد 
دره���م م��ع تعوي�ض ع��ن ال����س���رار ب��واق��ع 12% وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وم��ق��اب��ل اتعاب 
املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/24  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 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�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/153  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مرمي بالل �سعد للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/3/6  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/خليفة للتجارة �ض.ذ.م.م بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثة 
و�سبعني الف ومائتي و�ستة وثمانني درهم وثالثة وثالثني فل�سا( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2016/4/10 وحتى متام ال�سداد 
والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/458  جتاري  جزئي 
مديرها/اميت  ميثلها  ����ض.ذ.م.م  للتجارة  ري�سور�س�ض  ليفينغ  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل  جمهويل  بهاغواندا�ض  رامي�ض  رامي�ض  2-اميت  بهاغواندا�ض  رامي�ض  رامي�ض 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/12  يف الدعوى 
للمدعي  توؤديا  ب��اأن  عليهما  املدعى  بالزام  اقبال  اقبال  ل�سالح/يا�سر  اع��اله  املذكورة 
ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  ال��ف  )ث��الث��ني  مبلغ 
احلا�سل يف:2014/2/10 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2016/274   ��ستئناف تنفيذ عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة الإمارات احلديثة للعقارات  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /تعمري القاب�سة لال�ستثمار - تعميري 
 : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  انف�ستمنت(  هولدنع 
2016/181 ا�سكالت عقارية وحددت لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق 
2017/9/27  ال�ساعة 17.30 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2255   تنفيذ جتاري  
البلو�سي   ن��ورحم��م��د  عي�سى  حممد  ح�سني  علي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )221975( 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�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2017/674   تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �سده/1- مراد بلمعزيز  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
علي  ع��ب��داهلل  �سمرية   : وميثله  اح��م��د  نا�سر  اب��راه��ي��م  التنفيذ/�سذى 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - قرقا�ض 
نف�ض  اح���وال   )2016/675( رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م   بتنفيذ 
الر�سوم امل�ساريف.  وعليه  م�سلمني مببلغ وقدره )3220( درهم �سامل 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 1485
ال�سيد/ عبدالرحمن ما�سثيجودا - هندي  اجلن�سية يرغب  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �ساه نوا�ض حممد 
ب�سري ب�سري - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة القطار ال�سريع( تاأ�س�ست باإمارة  

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628076( 
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  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1487

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سلطان �سامل �سعيد ال�ساعر - اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
�سم�ض  امل�سماة  املهنية  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سيد/  ، رخ�سة رقم 753884 وذلك اىل  امل�ستعملة  ال�سيارات  البيان لتجارة قطع غيار 
عا�سم حممد عبدالعزيز دروي�ض - اردين اجلن�سية  - تعديالت اخرى : مت تغري ال�سغل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  موؤ�س�سة بوكيل خدمات. 
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  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1486

باك�ستاين   - اكابور  كابور�ض  �سيد  زاهري  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة 
التجارية امل�سماة  )ق�سر ال�سعادة لتجارة اقم�سة ال�ستائر( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
نعيم منري  ال�سيد/ حممد  اىل  وذلك  رقم )741841(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

خان - باك�ستاين اجلن�سية. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   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  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عـــــــــالن تغيري ��سم
اىل  بطلب  علي   ح�سن  حممد  عبدالر�سول  املواطن/   تقدم 
حمكمة بني يا�ض البتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه من 

)عبدالر�سول( اىل)عبداهلل(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن .
�أمرية �ل�سرقي �ملحرمي - موثق  

عبد�لإله �ملتني  - قا�سي �بتد�ئي         

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 يف  �لق�سية  رقم 2017/304 جتاري كلي �بوظبي 

املطلوب اعالنه / يو تي اي ابينري تيما امارتي�ض اي 
مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية 

املوافق  الحد  يوم   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  باحل�سور  مكلف  اأنت 
اجتماع اخلربة احل�سابية  ال�ساعة اخلام�سة م�ساء حل�سور  2017/9/10 يف متام 
مبكتب اخلبري الكائن يف - ابوظبي - الكورني�ض - بناية ال�سرعة الثالثة - الطابق 
مو�سوع  لبحث  احل�سابات  ومراجعة  لتدقيق  امانة  مكتب   1203  - ع�سر  الثاين 
الق�سية املرفوعة من / ور�سة الميان للحدادة تطالبكم فيها مببلغ 3.519.000.00 
دولر امريكي ،  ويف حال عدم احل�سور فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف مبا�سرة اعمالها 

وفقا لل�سالحيات املخولة لها.     
 �خلبري �حل�سابي 
 �ساره �لظاهري - 0097126936339             

�إعالن للح�سور 
�أمام �خلربة �حل�سابية 

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف  �لق�سية  رقم 2017/2309  مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /  �سيد اعجاز ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية  

حيث ان املدعية / الهيئة العامة لل�سوؤون الدينية والوقاف - تنوب عنها ادارة ق�سيا الدولة 
قد اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة وتطالبك فيها :- 

1- الزامك بالقيمة اليجارية بواقع 30000 درهم من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاريخ الخالء 
2- اخالء العني - ال�سقة رقم 705  بناية الوفاء ابو �سغارة باإمارة ال�سارقة وت�سليمها ملدعية 
3- تقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه ل�سارقة لل�سقة رقم 705  ابو �سغارة - ال�سارقة 

4- �سمول احلكم بالنفاذ امل�ستعجل 
5- الزامك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

و يقت�سي ح�سورك اأما هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الوىل( القاعة رقم 137 الطابق الول يف  متام 
ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2017/9/26  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابك.     
قلم �لكتاب        

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل 

 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2016/2127   

املنذر  : خالد حممد عبيد بو�سقر الفال�سي - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : �سينتيال لطباعة املطبوعات - �ض ذ م م وميثلها ال�سيد/ فا�سو ديفان �سباجر 

ينذر املنذر / املنذر اليه باخالء امل�ستودع رقم 3 وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل باحلالة 
وما  بذمته  املرت�سدة  اليجارية  امل�ستحقات  و�سداد  املفاتيح  وت�سليم جيمع  عليها  ت�سلمها  التي 
املاء والكهرباء  يرتتب عليه قانونا مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وت�سوية ح�ساب 
عن مدة �سغلها للعني و�سداد القيمة اليجارية ل�سنة 2017 كامله والبالغة 74.100 درهم ، وذلك 
اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  وال  الن��ذار  ه��ذا  ا�ستالمه  تاريخ  يوما من   30 اق�ساها  م��دة  خ��الل 
وم�ساريف  امل�ستحق  اليجار  كامل  و�سداد  بالخالء  للمطالبة  الالزمة  الق�سائية  الج��راءات 
مع  وال�سرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ض  التام  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : بافري�ض اند ديك�ض لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 
العنوان : م�ستودع رقم S.3 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - بردبي - القوز ال�سناعية الرابعة 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 685953  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1112535 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  يف 
دبي بتاريخ 2017/8/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/6 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات  
هاتف    - �سعيد  ب��ور   / دي��رة   - لال�ستثمار  �سلطان  )908( ملك جمموعة  : مكتب  العنوان 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2947003  : فاك�ض   04-2947002

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب )908( ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار - ديرة / بور �سعيد - هاتف  
التنمية القت�سادية  2947002-04 فاك�ض : 2947003-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ديك�ض  اند  بافري�ض  لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  ���ض   - البناء  م��واد  لتجارة 
2017/8/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/6  وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : هيت لل�سفريات - �ض ذ م م   
ال  ث��اين حممد  ام��ل  رق��م )2( ملك  العنوان : حمل   583122 : الرخ�سة  رق��م 
ثاين - ديرة - املطينة - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 81928  تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد 
الجراءات  وذلك مبوجب  اعاله  ال��واردة  بال�سركة  اخلا�ض  الرتخي�ض  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ راينبو منو للو�ساطة التجارية “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 662282 عن�وانها : مكتب رقم 011 ملك ا�سماعيل عبد اهلل و�سليمان 
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة   رقم القيد  ديرة   - �سرق  العنز  – هور 
بال�سجل التجاري : 1086183  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
 ، املذكور اعاله  ال�سركة  بانحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه 
وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/07/25( 
لديه  م��ن  وع��ل��ى    )2017/07/25( ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�سيد  ل��دى  وامل�����س��دق 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني  رق��ة   -  لالعمال 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن .  
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ ال�ساحل ال�سمايل للتجارة العامة “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 512823  عن�وانها : ملك را�سد عبد العزيز حممد املخاوي – مكتب 
رقم 308 – منطقة عود ميثاء  ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حم��دودة  رقم 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    53052  : التجاري  بال�سجل  القيد 
املذكور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك   ، اع���اله 
)2017/08/22( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/08/22(  وعلى 
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن .  
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ كوبرا لتجارة النابيب واملوا�سري “ )�ض.ذ.م.م(
 – رقم الرخ�س��ة : 737277 عن�وانها : مكتب رقم 801 ملك بنك دبي ال�سالمي بردبي 
اخلليج التجاري ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 1181527  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف 
ال�سادر  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�سركة  التجاري لديها بانحالل  ال�سجل 
الكاتب  ال�سيد  ل��دى  وامل�سدق   )2017/08/07( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من 
العدل بتاريخ )2017/08/07(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي 
املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
– 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .  
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
ال��ب��ط��ني      مبوجب  رق��ة  ل��الع��م��ال  -  عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك م��رك��ز منت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري  باأنه ، قد مت  هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » راينبو منو للو�ساطة التجارية 
– هور  ا�سماعيل عبد اهلل و�سليمان  » )����ض.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 011 ملك 
العنز �سرق - ديرة وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 
وعلى     )2017/07/25( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2017/07/25(
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 )04 – – 04( فاك�ض )2223773  منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
تاريخ  يوما من   45 وذلك يف خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  م�ستحبا معه 

ن�سر هذا العالن .
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » ال�ساحل ال�سمايل للتجارة العامة » )�ض.ذ.م.م( 
– منطقة   308 رق��م  – مكتب  امل��خ��اوي  العزيز حممد  عبد  را���س��د  : ملك  وعنوانها  
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ميثاء   ع��ود 
وعلى     )2017/08/22( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2017/08/22(
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 )04 – – 04( فاك�ض )2223773   منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
تاريخ  يوما من   45 وذلك يف خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  م�ستحبا معه 

ن�سر هذا العالن .            
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » كوبرا لتجارة النابيب واملوا�سري » 
)�ض.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 801 ملك بنك دبي ال�سالمي بردبي – اخلليج 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  التجاري 
)2017/08/07( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/08/07(   وعلى 
ملك   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ض  لديه  من 
مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن .            
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
   يف  �لدعوى 2017/1137 جتاري كلي    

املدعي عليهم : 1( ال�سعب للتجارة  - �ض ذ م م ،  2( فيجاي كي�سواين كمالي�ض كومار كي�سواين - 
هندي اجلن�سية   3-اي�سرتيلينا لوميكاي كي�سواين - فلبينية اجلن�سية 

اأمام حمكمة  دبي  ع(   م  التجاري )�ض  ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل  بنك دبي  مبا 
البتدائية واأنه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله فاإننا 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم الربعاء  املوافق 2017/9/6  يف متام ال�ساعة 
الواحدة ظهرا - مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة 
- �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
اإح�سار كافة ما  و  : 042206877   - يرجى الطالع  ، فاك�ض   042206899 : تليفون   - ال�سيارات 

لديكم من م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
�خلبري �ملح�سابي و�مل�سريف  
    علي ر��سد �لكيتوب 

  �عالن �جتماع خربة
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

 �عـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ ماليوت 
عبداللطيف - اجلن�سية : الهند  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته 
البالغة 100% يف ال�سم التجاري فن ربيع اخلور للتجارة ، ن�ساط الرخ�سة جتارة املالب�ض 
 ، اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة - بيع العطور - بالتجزئة  ، بيع حقائب  اجلاهزة 
بيع الهدايا - بالتجزئة ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة  
جتارية رقم 734178 ال�سادر بتاريخ 2015/7/6 يف  دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. 
اىل ال�سيد/ نو�ساد حميدو كوتي - اجلن�سية : الهند - 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
�لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�إعالن ب�سحيفة �لدعوى وت�سحيح �سكل �لدعوى بالن�سر
اىل املدعي عيهما / 1- كوبار  اكونهيمون �سيدهار تهان - اجلن�سية : الهند   2- مطعم ال�سوكة الذهبية - �ض ذ م م 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني  قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/180 جتاري كلي �سد املدعي عليهما  - بناء 
عليه : وملا �سنورده فيما فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ،نطلب :  - اول : الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة 
وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظر مو�سوعها واعالن املدعي عليه ب�سورة من لئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر مو�سوعها  
- ثانيا / الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب الأمر على عري�سة رقم 2017/9289 حجز حتفظي 
جتاري ال�سادر بتاريخ 2017/5/30 - بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي الأمور امل�ستعجلة يف راأ�ض اخليمة 
املوقر والبالغ / 4.207.309.41/درهم )اربعة ماليني ومئتان و�سبعة الف وثالثمائة وت�سعة درهم وواحد واربعني فل�ض(  - 
ثالثا / الق�ساء ب�سحة وتثبيت املنع من ال�سفر �سد املدعي عليه ال�ساد�ض مبوجب الأمر على عري�سة رقم 2017/9287 منع 
من ال�سفر ال�سادر بتاريخ 2017/5/30 - حلني ايفاتة مبلغ املطالبة والبالغ /4.207.309.41/درهم )اربعة ماليني ومئتان 
و�سبعة الف وثالثمائة وت�سعة درهم وواحد واربعني فل�ض(   - رابعا / الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن 
بينهم بان  يوؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره /4.207.309.41/دره��م )اربعة ماليني ومئتان و�سبعة الف وثالثمائة 
وت�سعة درهم وواحد واربعني فل�ض(  بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 
ال�سداد  - خام�سا / الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  - مما يقت�سي ح�سورك 
اىل حمكمة راأ�ض اخليمة امام مكتب ادارة الدعوى املوافق الثالثاء تاريخ 2017/9/18 ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما 

لديك من بيانات ودفوع. - حرر بتاريخ 2017/8/22
مكتب �إد�رة �لدعوى - عماد عرفات       

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن للح�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2017/1301 جتاري )جزئي) 
بو��سطة �لن�سر  بالإحالة

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/ 2( �سيماء ر�سا علي ح�سني حممد ، جن�سيته / 

اقام املدعي/ �سركة الوفاق للتمويل - �ض م خ - جن�سيته / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / اإمارة ابوظبي - �سارع املطار - بنف�ض بناية بنك الحتاد الوطني 

الدعوى برقم / 2017/1301 )جتاري جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها مطالبة مببلغ وقدره -/ 73.794.49/ثالثة و�سبعون الف و�سبعمائة واربعة وت�سعون 

درهم وت�سعة واربعون فل�ض - 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 7 �سهر �سبتمرب ل�سنة 2017 م. وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك 

مدعي عليه - حرر بتاريخ : 2017/6/15 
          مكتب �إد�رة �لدعوى

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �عالن حكم بالن�سر      

 يف  �لدعوى رقم 2016/167 جتاري جزئي  
املرفوعة من املدعي / مانليفت باور - ذ م م  

اىل املدعي عليه / 1- علي احمد �سامل علي املزروع ب�سفته �ساحب م�سنع اب�سم 
للخر�سانة امل�سبقة ال�سنع  2- م�سنع اب�سم للخر�سانة امل�سبقة ال�سنع 

بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعي  حكمت املحكمة ومبثابة ح�سوري : 
وثالثة  واربعمائة  الفا  ع�سر  وت�سعة  )مائة  درهم   119.453 مبلغ  ت�سامن 
وخم�سني درهما( والزمته فائدة تعوي�سية بواقع 7% �سنويا اعتبارا من تاريخ 
اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 200 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.       
مكتب �إد�رة �لدعوى  

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ جنوى جنم لالعمال الفنية 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/10/5 ال�ساعة 8.30 

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

حالة تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 6991/2017/13
 6992/2017/13
 6990/2017/13
 6989/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 حممد علي حممد ابوزيد 

احمد حممد طلبه ا�سماعيل 
فوؤاد عو�ض فوؤاد جهجه 

ال�سعيد �سناء عطيه حممد 

مبلغ املطالبة
26334 درهم +  تذكرة العودة
26334 درهم +  تذكرة العودة
26334 درهم +  تذكرة العودة
26334 درهم +  تذكرة العودة

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �إعالن بالن�سر 

�إمارة دبي - د�ئرة حماكم دبي 
حمكمة  �لحو�ل �ل�سخ�سية 

�عالن تغيري ��سم
اماراتية   ، ال�����س��اع��ر   يو�سف  علي  جا�سم  ال�سيدة/مهره  تقدمت 
اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمها من مهره 
جا�سم علي يو�سف ال�ساعر اىل مهريه جا�سم علي يو�سف ال�ساعر   
وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خالل 

�سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ق�سم خدمات �لحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

    د�ئرة حماكم دبي

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

  �عـــــــــالن تغيري ��سم
تقدمت املواطنة/ رقيه ح�سن حممد احلو�سني بطلب اىل حمكمة 
)رقيه( من  ا�سمها  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي 

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

من تاريخ ن�سر العالن .
حممد �سعيد �لعدوي   - كاتب عدل 

حممد �سامل �ملن�سوري  - قا�سي توثيقات         

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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املال والأعمال

 217 �سختها  درهم  مليار   151
جن�سية يف �سوق عقارات دبي يف 18 �سهرا

االقت�ساد تبحث تعزيز العالقات االقت�سادية والتجارية مع ت�ساد

•• دبي-وام:

والأمالك  الأرا���س��ي  دائ��رة  ك�سفت 
�سخت  جن�سية   217 ان  دب���ي  يف 
151 مليار درهم يف �سوق عقارات 

دبي يف 18 �سهًرا. 
ال����دائ����رة ع���ن قائمة  ك��م��ا ك�����س��ف��ت 
يف  ا���س��ت��ث��م��اًرا  جن�سيات   10 اأك���رث 
ال�����س��وق ال��ع��ق��اري ل���الإم���ارة خالل 
 2016 يناير  مطلع  م��ن  ال��ف��رتة 
العام  م����ن  ي���ون���ي���و  ن���ه���اي���ة  وح���ت���ى 
اجلاري 2017. واأظهرت القائمة 
دولة  مواطني  حمافظة  اجلديدة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
مرتبة ال�سدارة، متفوقني يف ذلك 

على كافة اجلن�سيات الأخرى.

وق�����ال ����س���ع���ادة ���س��ل��ط��ان ب��ط��ي بن 
جم��رن مدير ع��ام دائ��رة الأرا�سي 
والأم���الك يف دب��ي ان 151 مليار 
يف  جن�سية   217 �سختها  دره����م 
�سوق  يف  لثقتها  دبي  عقارات  �سوق 
دبي العقاري ولبيئة دبي العقارية 
ت�سريعات  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وف��ر  ال��ت��ي 

قوية لتنظيم ال�سوق العقاري .
وت����ك���������س����ف ال����ق����ائ����م����ة اجل�����دي�����دة 
الإماراتيني  ا���س��ت��ث��م��ارات  اق����رتاب 
بقيمة  ����س���ف���ق���ة  األ��������ف   12 م�����ن 
ا  اأي�سً وظهر  دره��م.  مليار   37.4
الهند  مل�ستثمري  ملحوظ  ن�ساط 
وبريطانيا  وال�سعودية  وباك�ستان 
والثالثة  ال���ث���ان���ي���ة  امل�����رات�����ب  يف 
التوايل  على  واخلام�سة  والرابعة 

من حيث عدد ال�سفقات امل�سجلة. 
القائمة يف  ه��ذه  ع��ن  الك�سف  و مت 
العقاري  ال�سوق  فيه  ت�ستعد  وق��ت 
لتلبية  النمو  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة 
خمتلف  من  املتزايدة  الحتياجات 
قبل  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
ويف   ،2020 اإك�������س���ب���و  ان����ط����الق 
ارتياحنا  ع��ن  ن��ع��رب  ذات����ه  ال��وق��ت 
على  العامل  جن�سيات  كافة  لإقبال 
ال���س��ت��ث��م��ار يف دب����ي، و���س��خ��ه��م ما 
151 م��ل��ي��اًرا حتققت  ي��زي��د ع��ل��ى 
من قرابة 71 األف �سفقة عقارية 
اب���ن  ب��ح�����س��ب  �سهًرا”.   18 يف 

جمرن.
اجلن�سية  من  امل�ستثمرون  و�سجل 
اإليها  امل�����س��ار  ال��ف��رتة  ال��ه��ن��دي��ة يف 
10،628 �سفقة جتاوزت قيمتها 
حني  يف  دره���������م،  م���ل���ي���ار   20.4
ت�سجيل  على  الباك�ستانيون  اأق��دم 
 7 بقيمة  عقارية  �سفقة   5،398

مليارات درهم تقريًبا. 
ال�سعوديون  امل�������س���ت���ث���م���رون  اأم������ا 
بلغت  ���س��ف��ق��ة   5،366 ف�����س��ج��ل��وا 
دره������م.  م���ل���ي���ار   12.5 ق��ي��م��ت��ه��ا 
نظراءهم  ال��ربي��ط��ان��ي��ون  وت�����س��در 
القائمة  ب����دخ����ول  الأوروب�������ي�������ني 
�سفقة   4،188 وت�����س��ج��ي��ل��ه��م 
عقارية اقرتبت قيمتها من حاجز 

الت�سعة مليارات درهم.
اململكة  م�����س��ت��ث��م��ري  ج���ان���ب  واإىل 
مواطني  جند  ال�سعودية،  العربية 
اذ  القائمة.  يف  عربية  دول  ث��الث 
وال�سني  م�����س��ر  م�����س��ت��ث��م��رو  ج����اء 
والأردن ولبنان واأمريكا يف املراتب 
على  العا�سرة  وحتى  ال�ساد�سة  من 

 2،439 خ����الل  وم����ن  ال����ت����وايل. 
الأربعة  على  قيمتها  زادت  �سفقة 
م��ل��ي��ارات دره���م، ح��ل امل�سريون يف 
الأردنيون  ث��م  ال�����س��اد���س��ة،  امل��رت��ب��ة 
 2،235 لت�سجيلهم  ال�سابعة  يف 
 4.2 ع��ل��ى  ق��ي��م��ت��ه��ا  زادت  ع��م��ل��ي��ة 

مليار درهم.
بعد  ال��ث��ام��ن��ة  يف  ال�سينيون  وح���ل 
بقيمة  عملية   2،177 اأب��رم��وا  اأن 

3.1 مليار درهم تقريًبا. 
وك������ان������ت امل�����رت�����ب�����ت�����ان ال���ت���ا����س���ع���ة 
اللبنانيني  ن�سيب  م��ن  والعا�سرة 
ال��ت��وايل حيث  والأم��ري��ك��ي��ني على 
�سفقة   1،313 اللبنانيون  �سجل 
زادت قيمتها على 2،6 مليار درهم 
يف حني اأبرم الأمريكيون 1،119 
مليار   2.9 اقرتبت  بقيمة  �سفقة 

درهم. 
اجلن�سيات  ك��اف��ة  ن�����س��ي��ب  وو����س���ل 
ق����اع����دة  امل�������س���ج���ل���ة يف  الأخ������������رى 
عددها  وال��ب��ال��غ  ل��ل��دائ��رة  البيانات 
 23،318 اإىل  ج��ن�����س��ي��ة   217
 48.665 ق��دره��ا  بقيمة  �سفقة 

مليار درهم.

% املدير العام: معدلت ال�شغال يف ق�شر المارات ارتفعت خالل ال�شيف بن�شبة 20 

»ق�سر االأطفال« للمو�سم املقبل  اإقامة  وندر�ض  ال�سيفي  املخيم  يف  �ساركوا  طفاًل   820
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن ال�سيد هوجلر �سروث املدير العام لق�سر الإمارات، ان معدلت 
ال�سغال ارتفعت هذا ال�سيف بن�سبة %20 مقارنة بالفرتة نف�سها 
من العام املا�سي . وذكر يف ت�سريح �سحايف ام�ض ان املخيم ال�سيفي 
لالأطفال يف ق�سر المارات حقق جناحا باهراً يف هذا العام، فمنذ 
املخيم يف  املا�سي وح��ت��ى الن جن��ح  م��ن يوليو  ال��ث��اين  اإط��الق��ه يف 
هذا  اإن  وق��ال:  املا�سيني،  ال�سهرين  خالل  طفاًل   820 ا�ستقطاب 
لالأطفال  ن��اٍد  م�سروع  لإن�ساء  بجدية  التفكري  اإىل  يقودنا  ب��دوره 
.واأ�سار   2018 املقبل  ال�سيف  ملو�سم  الأط��ف��ال  ق�سر  ا�سم  حت��ت 
الربع  ال��زوار يف  الق�سر ي�ستعد حالياً ل�ستقبال  ان  ال�سيد هوجلر 
الأخري من العام اجلاري بالتزامن مع موعد افتتاح متحف اللوفر 
على �ساطئ ال�سعديات اأبوظبي، اإذ يعترب هذا املتحف واحداً من اأهم 
املعامل الرئي�سية للعا�سمة ابوظبي، و ي�سكل وجهة جذب �سياحية 

العاملية  املعمارية  التحفة  ل��روؤي��ة  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  ل��ل��زوار 
الثالثة  اأن  واأك���د  الأ���س��ي��ل��ة.   الإم��ارات��ي��ة  التقاليد  م��ن  املُ�ستلهمة 
اأ�سهر الأخرية من العام اجلاري �سوف ت�سهد اأعلى ن�سبة حجوزات 
التعليمية  املوؤمترات  اأبرزها  ومن  الفعاليات  العديد من  وتت�سمن 
والحتفالت   ، وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  والأن�����س��ط��ة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
مبنا�سبة اليوم الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف الثاين 

من  دي�سمرب املقبل .
وباقات  عرو�ض  ت�سميم  على  يحر�ض  الم���ارات  ق�سر  ان  واأو���س��ح 
اإقامًة فخمة ومريحة  ال�سياح مت�سمنًة  ح�سرية وفقاً لحتياجات 
اأعداد  يف  زي��ادًة  اإىل  اأدى  الق�سر. مما  مرافق  ون�ساطات عديدة يف 
ال�سائحني القادمني من دول جمل�ض التعاون اخلليجي وخا�سًة من 

اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين.
وقال ال�سيد هوجلر اأن معدلت الإ�سغال بالق�سر يف �سهر حزيران 

املا�سي زادت بن�سبة %20 مقارنًة بالعام املا�سي .

و  وال�����س��ي��اح  ال����زوار  با�ستقبال  ب���داأ  الم�����ارات  ق�سر  ان  اىل  واأ����س���ار 
ال��ع��ائ��الت م���ن دول جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ل��ق�����س��اء عطلة 
ترفيهية وا�ستثنائية احتفال مبنا�سبة قدوم عيد الأ�سحى املبارك 
العربية  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  على  الق�سر  يحر�ض  بقوله:   ،
ال�ساطئ  دخ���ول  واإم��ك��ان��ي��ة  اخل���دم،  خ��دم��ة كبري  وم��ن��ه��ا:  الأ�سيلة 
اخلا�ض واحلدائق اخل�سراء واأحوا�ض ال�سباحة والنادي الريا�سي 
وعدة ن�ساطات ترفيهية بالإ�سافة اإىل فر�سة ال�ستجمام ليتخل�ض 
اج��ازت��ه��م، وي�سم ق�سر  والعمل خ��الل  احل��ي��اة  م��ن �سغط  ال���زوار 
الأذواق  لتلبية  متنوعة  وعاملية  حملية  مطاعم  ت�سعة  الإم����ارات 
باختالفها.وحول العرو�ض التي �سيتم تقدميها خالل عطلة العيد 
، قال ال�سيد �سروت: قمنا بطرح باقات عرو�ض خا�سة مبنا�سبة عيد 
الأ�سحى املبارك على املوقع اللكرتوين للق�سر ، والتي عملت على 
جذب الزوار ب�سكل ملحوظ، حيث و�سلت ن�سبة احلجوزات لالإقامة 
يف الق�سر %70 يف الفرتة بني 31 اآب لغاية 3 �سبتمرب اآخر اأيام 

العيد ، وقام فريق العمل بتجهري غرف واأجنحة الق�سر الفاخرة  
و مرافقه بالكامل ليحظى الزوار بتجربة اإقامٍة مريحة وممتعة.

الم���ارات  ب��اإط��الل��ة ق�سر  ال�ستمتاع  وال����زوار  ال��ع��ائ��الت  وب��اإم��ك��ان 
احلدائق  و�سط  اخلالبة  بامل�ساهد  والتاأمل  البحر،  على  ال�ساحرة 
اأعلى من م�ستويات  الق�سر خدمات  به، ويقدم  املحيطة  اخل�سراء 
فنادق اخلم�ض جنوم، ويوفر لزائريه كافة �سبل الراحة والت�سهيالت 
الراقية ب�سبغة عربية تقليدية اأ�سيلة، فيبهر الق�سر زواره بح�سن 
ال�سيافة العربية واحلداثة يف الت�سميم، وي�ستقطب الق�سر القادة 
بتجربة  لي�ستمتعوا  العامل  اأنحاء  كافة  من  وامل�سافرين  وامل�ساهري 
فريدة ومميزة ل تن�سى.وعرب ال�سيد هوجلر عن �سكره وامتنانه اإىل 
هيئة اأبو ظبي لل�سياحة والثقافة، وقال اأنها تلعب دوراً حمورياً يف 
زيادة معدلت الإ�سغال عن طريق تنظيمها للعديد من الفعاليات، 
و اأعرب عن فخره واعتزازه باأن يكون ق�سر المارات جزءا من اأي 

فعالية �ساأنها خدمة ودعم املجتمع وجذب ال�سياح للدولة. 

الرميثي: ن�سبة املواطنات العامالت يف غرفة جتارة اأبوظبي جتاوزت 55 باملائة
•• اأبوظبي -وام:

ك�سف �سعادة حممد ثاين مر�سد الرميثي رئي�ض 
رئي�ض  بالدولة  وال�سناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي ارتفاع 
ن�سبة املواطنات العامالت يف الغرفة لتتجاوز 55 
ب�سكل  ي�ساهمن  ال��ع��ام��ل��ني  جم��م��وع  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
مميز يف دعم م�سرية عمل غرفة جتارة و�سناعة 

اأبوظبي .
بيوم  الحتفال  كلمة مبنا�سبة  الرميثي يف  وق��ال 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ان ع��دد امل��واط��ن��ات م��ن �سيدات 
 3555 بلغ  اأبوظبي  اإم��ارة  الأعمال يف  ورائ��دات 
���س��ي��دة ي����درن م�����س��اري��ع مب��ل��ي��ارات ال���دراه���م وما 
�سيدات  اأع����داد  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70 ن�سبته 
اأعمال  ���س��ي��دات  جمل�ض  يف  امل�����س��ج��الت  الأع���م���ال 
اأبوظبي كما و�سلت ن�سبة  التابع لغرفة  اأبوظبي 

املواطنات يف القطاع امل�سريف اإىل 37.5 باملائة .
يعك�ض  الإماراتية  امل��راأة  بيوم  الحتفال  ان  واك��د 
اه��ت��م��ام وح��ر���ض ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى اإب����راز 
�سعيها اجلاد نحو  املواطنة يف  امل��راأة  وتقدير دور 
وامل�ستدامة  املميزة  ومل�ساهمتها  والتطور  التقدم 

والجتماعية  الثقافية  التنمية  عملية  دف��ع  يف 
واأف�سل  اأع���ل���ى  اإىل  ب���الدن���ا  يف  والق���ت�������س���ادي���ة 
نه�سة  م�����س��رية  اإن  ال��رم��ي��ث��ي  امل�����س��ت��وي��ات.وق��ال 
الإمارات  املراأة وتقدمها انطلقت منذ قيام دولة 
العربية املتحدة يف الثاين من �سهر دي�سمرب عام 
1971 يف اإطار امل�سروع التنموي الطموح للقائد 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ض 
نهيان - طيب اهلل ثراه - لبناء الوطن واملواطن 
املراأة  باأن  احلكيمة  الثاقبة  روؤيته  من  وانطالقاً 
خالل  اأن��ه  الرميثي  .واأك���د  املجتمع  ن�سف  متثل 
مزيداً  بالدنا  يف  امل���راأة  حققت  املا�سية  ال�سنوات 
التي  املتميزة  النوعية  والإجن����ازات  املكا�سب  من 
اإطار  العامل يف  الن�ساء يف  العديد من  بها  �سبقت 
ال�سيا�سي  التمكني  وب��رام��ج  النه�سوي  امل�����س��روع 
اخلام�سة  ال��ع�����س��ري��ة  اخل���ط���ة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ل��ت��م��ك��ني امل���واط���ن .ول���ف���ت اىل ان����ه وب���دع���م من 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ال��ر���س��ي��دة و���س��ل��ت امل������راأة يف 
بالدنا اإىل م�ستويات عالية من القدرات العلمية 
وك��ف��اءة عملية يف  ج���دارة  والأك��ادمي��ي��ة وحققت 
جم�����الت ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي مما 
جميع  يف  الفاعلة  الإيجابية  امل�ساركة  من  مّكنها 

جم����الت ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وخم��ت��ل��ف مواقع 
العمل يف تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار 
من  العديد  ت�سمل  التي  املقبلة  ال�سنوات  خ��الل 
على  تركز  وال��ت��ي  احليوية  التنموية  القطاعات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل.ون��وه اىل  الإب�����داع والب��ت��ك��ار يف �سنع 
ان امل�����راأة امل��واط��ن��ة ت��ع��م��ل ك��ذل��ك ب��ك��ف��اءة عالية 
العاملة  الوطنية  الكوادر  واقتدار �سمن  وجدارة 
منظومة  يف  اخلارجي  الف�ساء  اأبحاث  جم��ال  يف 
يف  عملها  اإىل  اإ���س��اف��ة  للف�ساء  الإم�����ارات  وك��ال��ة 
ا�سرتاتيجية تنموية جديدة تقوم على  قطاعات 
اق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة والإب�����داع والب��ت��ك��ار م��ن بينها 
لالأغرا�ض  ال��ن��ووي��ة  وال��ط��اق��ة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
ال�سناعية  الأق��م��ار  واإط���الق  وت�سنيع  ال�سلمية 
والدفاع وكل هذه  الطريان  وتكنولوجيا �سناعة 
املجالت �ساهمت يف الرتقاء بدور املراأة املواطنة 
وم�ساعفة م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل 
ت�سغل  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأ�سبحت  .ك��م��ا  ل��ل��دول��ة 
اليوم 66 باملائة من الوظائف احلكومية العامة 
من بينها 30 باملائة من الوظائف القيادية العليا 
كما ارتفعت ب�سورة ملحوظة ن�سبة م�ساهمة املراأة 

يف الن�ساط القت�سادي وقطاع الأعمال .

" ت�ستعر�ض  للتناف�سية  "االإحتادية 
م�ساريعها احلالية وخططها امل�ستقبلية

•• دبي-وام:

ا�ستعر�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الإحتادية للتناف�سية والإح�ساء خالل اجتماعه 
التعاون  ل�سوؤون  وزي��رة دولة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  برئا�سة معايل رمي  ام�ض 
الدويل رئي�سة املجل�ض .. نتائج اأهم مبادرات وم�ساريع العام اجلاري ومبادرات 

املرحلة القادمة وخطة عمل العام املقبل.
دملوج  .. حممد حميد  �سعادة كل من   - دب��ي  ال��ذي عقد يف   - ح�سر الجتماع 
الظاهري الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية 
بالإنابة يف وزارة الداخلية ورا�سد لحج نا�سر �سعيد املن�سوري رئي�ض جمل�ض 

اأبوظبي  يف  الإح���������س����اء  م���رك���ز  اإدارة 
املطرو�سي  ���س��ي��ف  ���س��ع��ي��د  وامل���ه���ن���د����ض 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����ض  ال����ع����ام  الأم�������ني 
بن  را���س��د  ب��ن  وحميد  عجمان  حلكومة 
حميد ال�سام�سي الأمني العام للمجل�ض 
والدكتور  القيوين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي 
حممد عبداللطيف خليفة الأمني العام 
للمجل�ض التنفيذي لإمارة راأ�ض اخليمة 
اإ�سافة اإىل عبداهلل النعيمي مدير اإدارة 
الأعلى  املجل�ض  يف  الإقت�سادية  ال�سوؤون 

لالأمن الوطني.
خالل   - الهيئة  عمل  فريق  وا�ستعر�ض 
الإجتماع - جمموعة من التقارير لأهم 
والإ�سرتاتيجيات  وامل���ب���ادرات  اخل��ط��ط 

2017 لدعم عملية الإرتقاء  التي مت تنفيذها خالل الن�سف الأول من عام 
يف  الإح�سائي  العمل  واأنظمة  اآل��ي��ات  وتطوير  ل��الإم��ارات  العاملية  بالتناف�سية 
ال�سنوات  مر  على  العاملية  التقارير  اأه��م  يف  تبواأتها  التي  املكانة  لدعم  الدولة 
اللجنة  اأجندة  �سعيد  على  امل�ستجدات  اأح��دث  ومناق�سة  عر�ض  .ومت  املا�سية 
اإىل عر�ض  اإ�سافة  الهيئة  التي ترتاأ�سها  امل�ستدامة  التنمية  لأه��داف  الوطنية 
الهيئة موؤخرا مثل مبادرة  اأطلقتها  التي  املبادرات اجلديدة  اأهم  تقرير حول 

م�سنع �سيا�سات امل�ستقبل وخمترب التوازن بني اجلن�سني.
القدرات  ب��ن��اء  يف  الهيئة  تلعبه  ال���ذي  ب��ال��دور  الإدارة  جمل�ض  اأع�����س��اء  واأ���س��اد 
اأهداف  وحتقيق  والإح�ساء  التناف�سية  جم��الت  يف  ال�سابة  الوطنية  واملهارات 
الإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  رئي�سة  الهيئة  عمل  فريق  امل�ستدامة.واأطلع  التنمية 
التح�سريات  خا�سة  املقبلة  للمرحلة  واأه��داف��ه��ا  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  على 
ل�ست�سافة الدولة ل�منتدى الأمم املتحدة للبيانات والذي تنظمه الهيئة ويعد 
من اأهم امللتقيات املعرفية يف جمال البيانات الكبرية.. موؤكدين حر�ض الهيئة 
على اأن ت�سبح مرجعا لأهم املحافل العاملية يف جمال الإح�ساءات والتناف�سية 
الإ�سرتاتيجية  الأه���داف  اأن  الها�سمي  رمي  معايل  امل��ع��ريف.واأك��دت  والقت�ساد 
ب�سكل رئي�سي على تطوير  ت�ستند  اآلية عمل  بناء على  الهيئة مت حتديدها  يف 
املعرفة واخلربات والقدرات وحت�سني الأداء الفردي واملوؤ�س�سي ورعاية املواهب 
والكفاءات الوطنية وا�ستقطاب اخلربات العاملية لالإ�ستفادة من جتارب الدول 
املتقدمة يف جمالت التناف�سية والح�ساء.واأو�سحت اأن جناح الهيئة يف حتقيق 
تناف�سيتها ي�ستوجب ت�سافر جهود كل اجلهات احلكومية الإحتادية واملحلية 
من جميع القطاعات احليوية يف الدولة وتعزيز التوا�سل والعمل امل�سرتك بني 
القطاعني العام واخلا�ض يف الدولة واتباع اأف�سل املمار�سات العاملية على �سعيد 
ال��دول الأك��رث تناف�سية  اأن ت�سبح واح��دة من  الأع��م��ال لتمكني الإم���ارات من 
اخلطط  م��ن  ع��دد  واعتماد  مبناق�سة  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  ال��ع��امل.وق��ام  يف 
الذي  العمل  فريق  قبل  م��ن  عليهم  عر�ست  التي  الإ�سرتاتيجية  وامل��ب��ادرات 
العمل  واإدراج��ه��ا �سمن خطة  الأع�ساء  ب��دوره وثق كل مالحظات وتوجيهات 
ال�سيا�سات  اعتماد  مهمة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  للهيئة.ويتوىل  الإ�سرتاتيجية 
الإح�سائية  والنظم  التناف�سية  التي تعزز وتدعم اخلطط  الإج��راءات  وتنفيذ 
يف دولة الإمارات وتوحيد اجلهود والطاقات يف الدولة لتحقيق روؤية الإمارات 

يف الزدهار والنمو امل�ستدام.

•• دبي -وام:

املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  بحث 
كوا  حامد  حممد  ومعايل  القت�ساد  وزي��ر 
وزير التجارة وال�سناعة يف جمهورية ت�ساد 
العالقات  تعزيز  �سبل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د 
القت�سادية بني البلدين. وبحث اجلانبان 
الهيئة  ال��ذي عقد يف مقر   - اللقاء  خ��الل 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل���دين يف دب��ي - اأهمية 
التعاون يف جمال الطريان املدين واإمكانات 
وا�ستك�ساف  التجاري  التبادل  م�ستوى  رفع 
القطاعات  املتاحة يف  ال�ستثمارية  الفر�ض 
ذات الأولوية .. ف�سال عن تعريف جمتمع 
الأع����م����ال ب���ال���دول���ة ب���اأه���م ال���ف���ر����ض التي 
وال�ستثمارية  القت�سادية  البيئة  تطرحها 

يف جمهورية ت�ساد.
حممد  املهند�ض  �سعادة   .. الجتماع  ح�سر 
وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
الق��ت�����س��ادي��ة و�سعادة  ل��ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد 
�سيف ال�سويدي املدير العام للهيئة العامة 
ل��ل��ط��ريان امل����دين و����س���ع���ادة ج��م��ع��ة حممد 
التجارة  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت 
وعامر  الق��ت�����س��اد  وزارة  ق�����ض  اخل��ارج��ي��ة 

دولة  �سفارة  يف  ب��الأع��م��ال  القائم  املنهايل 
الإمارات لدى ت�ساد.

واأكد معايل املن�سوري حر�ض دولة الإمارات 
اق��ت�����س��ادي��ة وجتارية  ع���الق���ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
يف  ت�ساد  جمهورية  مع  ن�سطة  وا�ستثمارية 
اإطار �سعيها امل�ستمر لالنفتاح على خمتلف 
الأ�سواق  يف  تناف�سيتها  ورف���ع  ال��ع��امل  دول 
ال����واع����دة وت���ع���زي���ز رواب���ط���ه���ا م���ع وجهات 
اقت�سادية جديدة كان من اأهمها يف الفرتة 

املا�سية الدول الأفريقية ال�سديقة.
لتطوير  وا�سعة  اإم��ك��ان��ات  ثمة  اأن  واأو���س��ح 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  م�ستوى 
ظل  يف  ت�ساد  جمهورية  م��ع  وال�ستثماري 
يف  البلدين  قيادتي  ل��دى  املتبادلة  الرغبة 
بناء �سراكات تنموية مثمرة تخدم م�سالح 
اأه��م��ي��ة اللقاءات  ال��ط��رف��ني وه���و م��ا ي���ربز 
التعاون  اأط����ر  ل��ت��ح��دي��د  احل�����وار  وت��ك��ث��ي��ف 
الفر�ض  وا�ستك�ساف  املقبلة  املرحلة  خالل 
املتاحة وتعريف جمتمع الأعمال الإماراتي 
الت�سريعية  والأط�����ر  الق��ت�����س��ادي  ب��امل��ن��اخ 
والتنظيمية التنموية ومقومات ال�ستثمار 

يف القطاعات املهمة يف ت�ساد.
ال��ت��ج��اري مع  ال��ت��ب��ادل  ب���اأن  واأف����اد معاليه 

ت�����س��اد ���س��ه��د من���وا م��ل��م��و���س��ا خ���الل ال�سنة 
177 مليون  ن��ح��و  م��رت��ف��ع��ا م��ن  امل��ا���س��ي��ة 
 245 ن��ح��و  اإىل   2015 اأم��ري��ك��ي  دولر 
اإىل  م�سريا  امل��ا���س��ي..  ال��ع��ام  دولر  مليون 
الفر�ض  ع���ن  ت��ع��رب  ل  امل���ع���دلت  ه����ذه  اأن 
وال�ستثماري  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ت��ع��اون  امل��ت��اح��ة 
م�سرتكة  جهود  ب��ذل  ب��د  ول  البلدين  ب��ني 
حثيثة لرفع هذا التبادل اإىل معدلت تلبي 

تطلعات اجلانبني.
اأحد  امل����دين مي��ث��ل  ال���ط���ريان  اأن  واأ����س���اف 
باعتباره  ت�ساد  للتعاون مع  املهمة  املجالت 

اإح�����دى ال���رك���ائ���ز امل��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز خمتلف 
الأخرى  وال�ستثمارية  التجارية  الأن�سطة 
جغرايف  مبوقع  تتمتع  ت�ساد  اأن  �سيما  ول 
ا�سرتاتيجي ومتثل ممرا رئي�سيا للطريان 
الدويل الأمر الذي ي�ستدعي بحث اإمكانية 
تنظيم رحالت طريان مبا�سرة بني البلدين 

خالل املرحلة املقبلة.
الإم���ارات  واأع���رب معاليه ع��ن تطلع دول���ة 
ع��دد من  ال��ت��ع��اون يف  اإم��ك��ان��ات  ل�ستك�ساف 
اأن توفرها  القطاعات الأخ��رى التي ميكن 
اأهمها  وم��ن  الت�سادية  القت�سادية  ال�سوق 
والزراعة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
والرثوة احليوانية على نحو يخدم اأهداف 
ال�سديقة  ت�����س��اد  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأجندة  مرتكزات  نف�سه  الوقت  يف  ويلبي 

القت�سادية لدولة الإمارات.
واأكد معايل املن�سوري حر�ض الإمارات على 
وتبادل  املعرفة  نقل  يف  ت�ساد  م��ع  ال��ت��ع��اون 
التنموية  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي  اخل����ربات مب��ا 

للجانبني.
من جانبه اأكد معايل الوزير حممد حامد 
اقت�سادية  ببناء عالقات  اهتمام بالده  كوا 
الأ�س�ض  وو�سع  الإم���ارات  دول��ة  مع  وطيدة 

 .. اجلانبني  ب��ني  مثمر  م�ستقبلي  لتعاون 
الفريدة  الق��ت�����س��ادي��ة  بالنه�سة  م�����س��ي��دا 
والإجنازات التنموية الكبرية التي حققتها 

الإمارات.
واأك������د ح���ر����ض ب�����الده ع��ل��ى الط������الع على 
ميادين  خمتلف  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال��ت��ج��رب��ة 
التنمية وال�ستفادة من النموذج القت�سادي 
اأثبت قدرته على حتقيق  ال��ذي  الإم��ارات��ي 
خمتلف  وم����واج����ه����ة  امل�������س���ت���دام  ال����ت����ق����دم 
التحديات وال�سغوطات القت�سادية. واأ�سار 
الوزير الت�سادي اإىل اجلهود اجلارية خالل 
اقت�سادي  ملتقى  لتنظيم  الراهنة  الفرتة 
ح�����ول ف���ر����ض ال����ت����ج����ارة وال����س���ت���ث���م���ار يف 
جمهورية ت�ساد من املقرر عقده يف اأبوظبي 
امللتقى  اأن  موؤكدا   .. املقبل  �سبتمرب  خالل 
حوافز  ل�ستعرا�ض  مهمة  فر�سة  �سيمثل 
وقطاعاتها  ت�����س��اد  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  البيئة 
ال��ن�����س��ط��ة وال����واع����دة وي��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم����ام 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن الإم���ارات���ي���ني ل��ل��ت��ع��رف على 
ال��ق��ائ��م��ة يف ت�ساد  امل��ن��ظ��وم��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  وجهودها 
واإمكانات امل�ساهمة فيها مبا يخدم امل�سالح 

املتبادلة للبلدين ال�سديقني.

% ح�سة االإناث يف الهيكل   43
التنظيمي لالحتادية للجمارك

•• اأبوظبي-وام:

احتفاء  اإط���ار  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  احتفلت 
الدولة بعطاء املراأة الإماراتية خالل م�سرية التنمية و�سيا�سة القيادة احلكيمة 

يف متكينها من اأداء دورها يف خدمة الوطن.
الهيئة  رئي�ض  الكعبي،  �سبيح  ب��ن  علي  املفو�ض  م��ع��ايل  ق��دم  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
يف  اجلمارك  وقطاع  الهيئة  يف  العاملة  للمراأة  التهنئة  للجمارك،  الحت��ادي��ة 
الدولة، موؤكداً اأن املراأة تعد ركيزة اأ�سا�سية ومهمة يف منظومة العمل اجلمركي 

بالدولة.
التنظيمي للهيئة الحتادية للجمارك  الهيكل  املراأة يف  اإن ن�سبة  وقال معاليه 
املراأة  ن�سيب  يبلغ  كما  ح��ال��ي��اً،  العاملني  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   43.1% بلغت 
الإماراتية من املنا�سب القيادية يف الهيئة حوايل %50، موؤكداً قناعة الهيئة 
بقدرة املراأة على العطاء والإب��داع يف جمال العمل اجلمركي، على الرغم من 

كونه عماًل فنياً يتطلب معرفة وموا�سفات خا�سة.
واأكد معايل املفو�ض على الكعبي حر�ض الهيئة على متكني املراأة الإماراتية يف 
وروؤية  الر�سيدة  القيادة  توجهات  من  انطالقاً  العمل اجلمركي،  كافة حماور 
الإمارات 2021، م�سيداً بالدور الكبري الذي تلعبه �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
الإماراتية  امل��راأة  ق�سايا  دعم  يف  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�سة 

والرتقاء مبكانتها يف املحافل العاملية وتعزيز دورها يف منظومة التنمية.
واأ�ساف معاليه اأن املراأة الإماراتية �سطرت منذ قيام دولة الحتاد وحتى يومنا 
هذا اإجنازات م�سيئة يف العطاء والنتماء �ساهمت يف ارتقاء دولة الإمارات اإىل 
وذلك  العامل،  بها  اأ�ساد  والتطور  للنجاح  مناذج  ور�سمت  العاملية،  املراكز  اأعلى 
الكرمية  والرعاية  املوؤ�س�سون  الآب��اء  اإياها  اأوله��ا  التي  املرموقة  املكانة  بف�سل 
ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإم��ارات، والدعم امل�ستمر الذي تقدمه 

قيادتنا احلكيمة للمراأة املواطنة.
واأ�ساف اأن املراأة اأ�سبحت اليوم �سريكاً يف �سنع القرار يف قطاع اجلمارك، ولها 
..ولعل  اجلمركي  والإب���داع  والبتكار  التفتي�ض  جمال  يف  الوا�سحة  ب�سماتها 
اأنها مزجت بني احلداثة والعلم واملعرفة  اأهم ما ميز جتربة املراأة الإماراتية 

والعطاء وبني العادات والتقاليد والقيم والرتاث يف منوذج ثقايف فريد.

اأربعة اأ�شابيع من التدريب النظري والعملي تغني الإجازة ال�شيفية 

كلية دبي لل�سياحة تنظم برناجما تدريبيا للطالب املواطنني
•• دبي-الفجر: 

بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  لدائرة  التابعة  لل�سياحة،  دبي  كلية  ب��داأت 
)دبي لل�سياحة( برنامج التدريب ال�سيفي الأول من نوعه على م�ستوى اإمارة 
دبي حيث مت ت�سميمه خ�سي�سا للطلبة بني 16 – 19 عاما بهدف ا�ستثمار 
وقت العطلة ال�سيفية مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة والربط بني التح�سيل 
باملعلومات واخل��ربات الالزمة عن قطاع  املهني وتزويدهم  العلمي والتدريب 

ال�سياحة الذي يعد من اأ�سرع القطاعات منوا يف العامل.
وي�ساهم الربنامج يف رفع م�ستوى الوعي لدى امل�ساركني باأهمية قطاع ال�سياحة 
الإقت�سادي  التطور  الإم��ارات يف  اأبناء  اإ�سراك  الذي يلعبه يف  وال��دور احليوي 
متنوعة،  قطاعات  يف  املهنية  التجارب  خمتلف  وخو�ض  تنويعه،  يف  وامل�ساهمة 
الواجهة  خ��الل��ه  م��ن  ميثلون  ال���ذي  الفعلي  وال���دور  ال�سياحة،  ق��ط��اع  خا�سة 

احلقيقية لأ�سالة الرتاث، وعراقة التقاليد العربية يف فن ا�ستقبال ال�سيف.
وبداأ الربنامج الذي ينظم على مدى اأربعة اأ�سابيع، يوم 13 اأغ�سط�ض وي�ستمر 

حتى 7 �سبتمرب املقبل. 
ويتيح تعلم واكت�ساب مهارات وخربات جديدة �سمن اأربعة مو�سوعات خمتلفة 
عام  ب�سكل  بال�سياحة،  التعريف  وه��ي  فائقة،  بعناية  وو�سعها  اختيارها  مت 
والوقوف على كل ما يخ�ض هذا اجلانب من تعريفات واأ�سا�سيات ومهارات، ومن 
ثم برنامج املر�سد ال�سياحي ال�سغري، الذي يركز على تغذية الطالب امللتحقني 
باملعلومات العامة اخلا�سة بالعادات والتقاليد وتراث وتاريخ  دبي، بالإ�سافة 
اإىل معلومات عن اأهم املواقع ال�سياحية يف الإمارة وتهم الزوار وال�سياح، وتعلم 
من  املجتمع  خدمة  يف  امل�ساهمة  واخ��ريا  الفندقي،  العمل  واأ�سا�سيات  مبادئ 

خالل العمل التطوعي الذي يعد اأحد اأهم اجلوانب يف هذه الدورة.
ويف ختام الربنامج يح�سل الطالب على �سهادات تقدير، بهدف حتفيزهم  على 

التزود اكرث وتطوير مهاراتهم يف هذا املجال م�ستقبال.
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املال والأعمال
برنامج تخ�ش�شي وا�شع يتناول للمرة الأوىل "تكرير وت�شويق النفط "

برنامج موؤمتر »اأديبك« يف اأبوظبي االأكرب بقطاع النفط والغاز يف العامل
  900 متحدث يف اأكرث من 200 جل�سة تخ�س�سية وا�سرتاتيجية تنعقد يف املوؤمتر

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��ع��ر���ض وم���وؤمت���ر  م��ن��ظ��م��و  اأك����د 
امل���وؤمت���ر  اأن  اأدي����ب����ك  ل���ل���ب���رتول  ال�������دويل 
اأ�سبح  وال���ذي  احل���دث،  ل��ه��ذا  التخ�س�سي 
اأك������رب م����وؤمت����ر يف ق���ط���اع ال���ن���ف���ط وال���غ���از 
جدول  يف  وا�سعة  زي���ادة  �سي�سهد  ب��ال��ع��امل، 
 ،2017 ل��ل��ع��ام  امل��رت��ق��ب��ة  اأع���م���ال دورت�����ه 
لي�سمل للمرة الأوىل جمال تكرير النفط 
با�سم  امل��ع��روف  وت�سويقه  ال��غ��از  ومعاجلة 
“�سناعات امل�سّب”، ف�ساًل عن انعقاد املزيد 
من اجلل�سات يف املجالت التخ�س�سية مثل 
احلقول  م��ن  والإن���ت���اج  التنقيب  ع��م��ل��ي��ات 

البحرية.
ومن املقرر اأن ي�سم برنامج موؤمتر اأديبك 
م�ساركتهم  ُتنتظر  متحدث   900 ح��وايل 
اإطار  تنعقد يف  200 جل�سة  م��ن  اأك��رث  يف 
اأدي��ب��ك ال��ذي يقام حتت  معر�ض وم��وؤمت��ر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  كرمية  رع��اي��ة 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض دولة  اآل  ب���ن زاي����د  خ��ل��ي��ف��ة 
وت�ست�سيفه  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
���س��رك��ة ب���رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة اأدن���وك 
�سركة  يف  العاملية  ال��ط��اق��ة  ق�سم  وينظمه 
اأبرز  اأح��د  بو�سفه  للفعاليات،  ج��ي  اإم  دي 
واأكربها  العامل  يف  والغاز  النفط  فعاليات 
يف اإف��ري��ق��ي��ا وال�����س��رق الأو����س���ط، وذل���ك يف 
املقبل  ن��وف��م��رب  و16   13 ب���ني  ال���ف���رتة 
للمعار�ض.  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
اأربعة  امتداد  املوؤمتر على  برنامج  ويجمع 
اأ�سهر اخل��رباء والقادة  اأي��ام جمموعة من 
القطاع،  القرار يف  وكبار �سانعي  العامليني 
اآلف م��ن��دوب من   10 ي��زي��د على  م��ع م��ا 

اأع�ساء الوفود.
ومن املقرر اأن ُيغطي الربنامج التخ�س�سي 
املو�سع جميع قطاعات العمليات النفطية، 
وال���ت���ي ت�����س��ّم ق��ط��اع ال��ت��ن��ق��ي��ب والإن����ت����اج، 
وقطاع  املنبع”،  “�سناعات  با�سم  املعروف 
“ال�سناعات  ب���ا����س���م  امل�����ع�����روف  ال���ن���ق���ل، 
ال���ل���ذان  ال���ق���ط���اع���ان  وه���م���ا  الو�سطى”، 

جمعية  ق��ب��ل  م��ن  جل�ساتهما  تنظيم  ي��ت��م 
ق�سم  ُي�سرف  ح��ني  يف  ال��ب��رتول،  مهند�سي 
اإم  “دي  �سركة  ل��دى  اإنريجي”  “غلوبال 
اجلل�سات  تنظيم  ع��ل��ى  للفعاليات”  ج��ي 
الغاز  ومعاجلة  التكرير  بقطاع  اخلا�سة 
���س��ن��اع��ات امل�����س��ّب. وي���ق���ول امل��ن��ظ��م��ون اإن 
امل�ساعي  يعك�ض  املوؤمتر  برنامج  التطور يف 
عن  بحثاً  القطاع  ي�سهدها  التي  احلثيثة 
حتقيق الكفاءة والتكامل يف �سوق تواجهها 

العديد من التحديات وال�سعوبات.
اأديبك  موؤمتر  رئي�ض  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
تطوير  م����دي����ر   ،2017 ال��ت��خ�����س�����س��ي 
بوح�سا  اأ�سول  يف  النفطية  الحتياطيات 
وج����ن����وب �����س����رق ل������دى ����س���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
املحدودة  ال���ربي���ة  ال��ب��رتول��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
اأدكو، ال�سيد علي �سامل الرواحي، اإن مفتاح 
حتقيق النمو ل�سركات النفط والغاز يتمثل 
املعلومات  وتبادل  جديدة،  اأفكار  اإيجاد  يف 

�سعياً وراء تطبيق  اأف�سل املمار�سات.
تاأ�س�ض  اأدي��ب��ك  اأن  ال��وا���س��ح  واأ����س���اف: م��ن 
ليكون منرباً رفيعاً لتبادل املعرفة يف جمال 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، وم���ا ي��ق��ّدم��ه امل��وؤمت��ر بات 
وبالرغم  م��ت��زاي��دة،  باأهمية  يحظى  ال��ي��وم 
يح�سلون  النفطية  امل���وارد  مالكي  اأن  م��ن 
ع��ل��ى اأ���س��ع��ار اف�����س��ل مل��ن��ت��ج��ات��ه��م، ل ميكن 
ل��ل�����س��رك��ات الع��ت��م��اد ع��ل��ى ح���دوث زي���ادات 
اأعمالهم  �سري  ل�سمان  الأ�سعار  يف  اأخ��رى 
ع��ل��ى م��ا ُي�����رام، ل���ذا ف���اإن ال��رتك��ي��ز �سيظّل 
ال���ك���ف���اءة وخف�ض  ع��ل��ى حت�����س��ني  م��ن�����س��ّب��اً 
التكاليف، وهو ما ل ميكن حتقيقه اإل من 
ال�سركات على  تبادل اخل��ربات بني  خ��الل 

امل�ستويني الإقليمي والدويل .
ويعك�ض التو�سع الذي ي�سمل �سناعات امل�سّب 
يف برنامج املوؤمتر اأحد التوجهات النا�سئة 
تتوافق مع  والتي  والغاز،  النفط  يف قطاع 
ال��ع��ام��ل��ة يف �سناعات  ال�����س��رك��ات  ت��ط��ّل��ع��ات 
حتقيق  اإىل  الو�سطى  وال�����س��ن��اع��ات  املنبع 
التكامل والتعاون والتنوع يف مبيعاتهم يف 
جمال التكرير والبرتوكيماويات واملنتجات 

النهائية  لتعزيز وزيادة ارباحهم.
لدورة  التخ�س�سي  املوؤمتر  برنامج  وتلّقى 
ورقة   3،060 العام  ه��ذا  املرتقبة  اأدي��ب��ك 
باملئة   10 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  مقرتحة،  عمل 
ع���ن م���وؤمت���ر ال���ع���ام امل��ا���س��ي، وذل����ك للعام 
الثاين على التوايل، م�سجاًل رقماً قيا�سياً 
لعدد الأوراق املقدمة يف اأي موؤمتر بقطاع 

النفط والغاز.
 622 املقرتحة من  العمل  اأوراق  وُقّدمت 
�سركة وموؤ�س�سة تتوزع على 70 بلداً، وجاء 
ال�سرق  خ��ارج منطقة  باملئة منها من   59
املتميزة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  الأو����س���ط، يف دلل����ة 
امل�ستوى  على  اأديبك  بها  يحظى  بات  التي 
التخ�س�سية  اللجنة  اختارت  وقد  العاملي. 
خبرياً   164 ت�سم  ال��ت��ي   ،2017 للعام 

بارزاً، 809 اأوراق عمل عالية اجلودة.
وتغطي جل�سات املوؤمتر فروع علوم الأر�ض 
وتقنيات  والإن�����ت�����اج،  ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الإنتاج، وتطوير احلقول، والتميز  مرافق 
الت�سغيلي، وتقنيات حفر الآبار وجتهيزها 
والبيئة،  وال�سالمة  لال�ستخراج، وال�سحة 

وهند�سة واإدارة امل�ساريع ، وتقنيات ا�ستخراج 
ال���غ���از، وامل������وارد غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وطرق 
وت��ق��ن��ي��ات  حت�����س��ني وزي�����ادة ان��ت��اج النفط، 
والربجميات  واملواهب،  الب�سرية   وامل��وارد 

التحليلية البرتولية املتقدمة.
من   2017 دورة  ت�����س��م  اأن  امل���ق���ّرر  وم���ن 
وزاريتني،  اأديبك جل�ستني  برنامج موؤمتر 
الأعمال  ق����ادة  ل��ربن��ام��ج  ج��ل�����س��ات  واأرب������ع 
الربنامج  يف  ج��ل�����س��ات  واأرب������ع  ال��ع��امل��ي��ني، 
وثماين  امل�سّب،  ب�سناعات  خمت�سة  نف�سه 
ج��ل�����س��ات ن���ق���ا����ض، وث�����الث ج��ل�����س��ات عامة 
القطاع  املوؤمتر حول  امل�ساركني يف  جلميع 
البحري، وت�سع جل�سات حوار للتنفيذيني، 
وثالث جل�سات تخ�س�سية �سباحية تنعقد 
يف م��وع��د الإف����ط����ار، وث���الث���اً اأخ�����رى على 

الغداء ُتعنى بال�سوؤون الراهنة.
امل�����راأة يف  يلتئم م��وؤمت��ر  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وف���ق ب��رن��ام��ج مي��ت��د ليوم 
كامل ين�سّب خالله الرتكيز على الفر�ض 
املتاحة اأمام الن�ساء يف قطاع النفط والغاز، 
امل��وظ��ف��ات يف  ال��ت��ي حققتها  والإجن�������ازات 

الثاين على  للعام  يعود  فيما  القطاع،  هذا 
ال��ت��وايل م��وؤمت��ر الأم���ن يف ق��ط��اع الطاقة 
املتزايدة  الأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لي�سّلط 
لأمن الإنرتنت والبنى التحتية التقنية يف 

عمليات النفط والغاز.
رئي�ض  َه�����د������س�����ون،  ك���ري�������س���ت���وف���ر  وق��������ال 
اإم جي  “دي  ���س��رك��ة  ل���دى  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
ملتقًى  ي�����س��ّك��ل  اأدي���ب���ك  اإن  للفعاليات”، 
واحداً يف مدينة واحدة لقطاع عاملي واحد، 
النهج  لهذا  الوا�سح  التج�سيد  اإىل  م�سرياً 

يف برنامج املوؤمتر.
واأ����س���اف: ه���ذا احل���دث ع��ب��ارة ع��ن من�سة 
التعقيد،  يكتنفه  ع��امل��ي  ل��ق��ط��اع  متكاملة 
كل  على  القيمة  اإ���س��ف��اء  على  نعمل  حيث 
م�����س��ت��وى م���ن م�����س��ت��وي��ات ع��م��ل��ي��ات قطاع 
�سناعة النفط والغاز املتكاملة  ونحن نرى 
املعرفة،  لتبادل  مرموقاً  منرباً  اأديبك  يف 
املزيد من   البتكار وخلق  وت�سجيع   ودع��م 
الدعم  بف�سل  التجارية،  الأع��م��ال  فر�ض 
اأكرث  ل��دى  التنفيذي  امل�ستوى  من  املقدم 

ال�سركات تاأثرياً يف هذا القطاع .

اإماراتي على راأ�ض الحتاد العربي لالإعالم ال�شياحي 

املناعي: الوطن العربي الكبري بحاجة اإىل
 احتاد يجمع كافة املتخ�س�سني يف هذا املجال

•• اخلرطوم-وام:

جمهورية  رئي�ض  نائب  ال�سادق  عبدالرحمن  الركن  اللواء  د�سن 
جامعة  وممثل  ال�سياحة  وزي��ر  اأب��وزي��د  حممد  معايل  و  ال�سودان 
ال�سياحي  ل���الإع���الم  ع��رب��ي  احت����اد  اأول  اأع���م���ال  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 

بالعا�سمة ال�سودانية اخلرطوم .
التاأ�سي�سي لالحتاد  وانطلقت فعاليات املوؤمتر 
ال��ع��رب��ي ل���الإع���الم ال�����س��ي��اح��ي ب��ح�����س��ور قادة 
الإعالم املقروء واملرئي وامل�سموع من 16 دولة 
العربية  العالقات  بهدف متتني  وذلك  عربية 

يف املجال ال�سياحي .
العربي  ل��الحت��اد  التاأ�سي�سي  املجل�ض  واخ��ت��ار 
لالإعالم ال�سياحي الإعالمي الإماراتي ح�سني 
وال�سحفي  لالحتاد  بالإجماع  رئي�سا  املناعي 
ال�������س���وداين حم��م��د ع��ب��د ال���ق���ادر اأم��ي��ن��ا عاما 
اإط���الق م��ب��ادرة تدريب  اإ���س��اف��ة اإىل  ل��الحت��اد 
100 اإعالمي عربي خالل عام 2018 .وقال 
اإىل  بحاجة  الكبري  العربي  الوطن  ان  املناعي 
احتاد يجمع كل اأطياف املتخ�س�سني يف الإعالم 
ال�سياحي، ليدير دفة التدريب والح��رتاف يف 

العربية يف  ال�سياحية  املقومات  وبالتايل يربز  ال�سياحي  الإع��الم 
و�سائل الإعالم العربية والعاملية.م�سريا اإىل اأن نطاق عمل الحتاد 
اأنواعه  اأوجه التدريب بكل  لن يكون حمدودا بل �سيت�سع لي�سمل 
وب�سكل حمرتف وبالتعاون مع املنظمات العربية والعاملية املعنية 

ال�سوداين  الرئي�ض  م�ساعد  اأعلن  جانبه  الحت��اد.وم��ن  باأن�سطة 
ال�سودان لالحتاد  ا�ست�سافة  الفتتاحية  كلمته خالل اجلل�سة  يف 
الرتويج  اأجل  ودعمه من  وم�ساعدته  ال�سياحي  لالإعالم  العربي 

لل�سياحة والآثار بالدول العربية ويف ال�سودان ب�سفه خا�سة.
ودعا اإىل اأهمية الرتويج لل�سياحة العربية البينية .

اأهم  اأح���د  ال��دول��ة بها كونها  اه��ت��م��ام  م��وؤك��ًدا 
املوارد الداعمة لالقت�ساد العربي وهي اكرث 
على  تق�سي  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
البطالة بتوفري فر�ض عمل جديدة لل�سباب 

واإنعا�ض املناطق حولها .
ومن جانبه اأكد حممد اأبوزيد وزير ال�سياحة 
ال�����س��وداين اأن ال�����س��ودان ي��دع��م الحت����اد بكل 
ال�����دول اجلاذبة  ب��اع��ت��ب��اره م���ن  اإم��ك��ان��ي��ات��ه، 
املنظمة  ت���ع���اون  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
املحلية  الإمكانيات  اإبراز  العاملية لل�سياحة يف 
والعربية.من جانبه، قال حممد عبد القادر 
اإن الحت��اد يهدف اإىل  الأم��ني العام لالحتاد 
متتني العالقات العربية يف املجال ال�سياحي، 
مو�سحا اأن الحتاد �سيكون الذراع الإعالمية 
اجلهات  وك��اف��ة  ال�سياحة  ل����وزراء  الرئي�سية 
هذا  اأن  اإىل  العربية.واأ�سار  املنطقة  يف  ال�سياحي  بالعمل  املعنية 
العربي،  امل�ستوى  على  نوعه  م��ن  الأول  يعد  الإع��الم��ي  التجمع 
ويهدف لن�سر ثقافة وتقنيات الإعالم ال�سياحي، باعتباره عن�سرا 

مهما يف الرتويج للجواذب واملقا�سد ال�سياحية.

جمال اجل�سمي : 70 % ن�سبة املراأة االإماراتية العاملة يف القطاع امل�سريف
•• دبي-وام: 

اأكد �سعادة جمال اجل�سمي مدير 
للدرا�سات  الإم�����ارات  معهد  ع���ام 
الحتفال  اأن  وامل��ال��ي��ة  امل�سرفية 
ب���ي���وم امل�������راأة الإم����ارات����ي����ة ال���ذي 
اأغ�����س��ط�����ض من   28 ي�����س��ادف يف 
كل عام ياأتي تقديرا كبريا لدور 
املراأة الإماراتية يف م�سيها قدما 
اجلاد  و�سعيها  ث��اب��ت��ه  ب��خ��ط��وات 

نحو التقدم والتطور.

�سعود  ل��رح��ل��ة  امل��ت��اب��ع  اأن  وق����ال 
املراأة الإماراتية وبروز جنمها يف 
الإم����ارات يالحظ اجلهود  دول��ة 
للقيادة  ال����الحم����دود  وال����دع����م 
من  امل��راأة  متكنت  حتى  الر�سيدة 
تقت�سر  م��واق��ع ل  اىل  ال��و���س��ول 
فقط على الرجال ولعل ال�ساهد 
الإماراتية  امل���راأة  ك��ون  ذل��ك  على 
من   70% م����ن  اأك�������رث  ت�����س��ك��ل 
العاملني  املواطنني  اإجمايل عدد 
يف القطاع امل�سريف البالغ عددهم 

10اآلف موظف وموظفة.
ب�����امل�����راأة  اله�����ت�����م�����ام  اأن  وذك��������ر 
ت��دري��ب��ا وت��ع��ل��ي��م��ا ك����ان وم����ا زال 
معهد  اإدارة  يف  رئ��ي�����س��ي��ا  حم����ورا 
امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات  الإم������ارات 
القيادة  ب��روؤي��ة  ا�سرت�سادا  وذل��ك 
ال���ر����س���ي���دة ال����ت����ي اأول��������ت امل�������راأة 
مكونا  باعتبارها  كبريا  اهتماما 
بدور  ي�سهم  املجتمع  يف  رئي�سيا 
ال�ساملة  التنمية  فاعل يف عملية 
تزايد  ونتج عن ذلك  وامل�ستدامة 

التدريب  ع��ل��ى  امل������راأة  اإق���ب���ال  يف 
والتعليم امل�سريف املتخ�س�ض.

واأ�سار اإىل اأن ن�سبة م�ساركة املراأة 
 43% اإىل  و�سلت  ال��ت��دري��ب  يف 
م��ن اإج���م���ايل ع���دد امل�����س��ارك��ني يف 
 ..2016 يف  التدريبية  الربامج 
م�ساركة  ن�سبة  ارت��ف��ع��ت  وك��ذل��ك 
يف  الأك���ادمي���ي  التعليم  يف  امل�����راأة 
اإجمايل  م��ن   55% اإىل  امل��ع��ه��د 
الدرا�سي  للعام  امل�سجلني  الطلبة 
اإج����م����ايل  ب����ل����غ  ح����ي����ث   2016
اإجمايل  م��ن   9977 امل�����س��ارك��ات 
 23197 البالغ  امل�ساركني  عدد 
وهذا يعد اإجن��ازا نقوم به بهدف 
النجاحات  م���ن  امل���زي���د  حت��ق��ي��ق 
بروؤية  ا���س��ت��������������������ر���س��ادا  ل��ل��م��������������راأة 
القي���ادة الر�سيدة يف دعم ومتكني 

املراأة.
اإهتماما  يوىل  املعهد  اأن  واأ�ساف 
ك���ث���ريا ب��ت��ط��وي��ر ق�������درات امل������راأة 
امل�سرفية  امل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف 
اأنه  اإل  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  وامل�����س��ت��وي��ات 
لإك�سابها  خا�سا  اإهتماما  يعطي 
اأجل ذلك  القيادية ومن  املهارات 
ع��م��ل امل��ع��ه��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع كلية 
بجامعة  الع��م��ال  لإدارة  داردن 
فريجينيا المريكية على تنظيم 
متكن  وقد  باملراأة  خا�ض  برنامج 

الربنامج  ه��ذا  م��ن خ��الل  املعهد 
من تاأهيل اأكرث من 30 مواطنة 
من العامالت يف القطاع امل�سريف 
الوظائف  ب��ال��دول��ة ودجم��ه��ن يف 
ال��ق��ي��ادي��ة وذل����ك خ���الل الثالث 

�سنوات املا�سية.
اأن من  اجل�سمي  ج��م��ال  واأو���س��ح 
لدعم  الت�سجيعية  امل��ب��ادرات  بني 
املعهد  تنظيم  القيادي  امل��راأة  دور 
يف  املتميزة  للمراأة  خا�سة  جائزة 
يقدمها  وامل��ايل  امل�سريف  القطاع 
املعهد منذ العام 2014 تكرميا 
الفعال  ل����ل����دور  وت����ق����دي����را  ل���ه���ا 
العمل  به يف تطوير  ت�سهم  الذي 
وحتفيزا للقياديات من املواطنات 
الالئي �ساهمن يف تطوير وتعزيز 
خ�����دم�����ات وم����ن����ت����ج����ات ال���ق���ط���اع 
متكينها  اإىل  وت���ه���دف  امل�����س��ريف 
على  ال�سوء  وت�سليط  وحتفيزها 
ال�سناعة  دورها يف دعم وتطوير 
ي�سبحن  حتى  واملالية  امل�سرفية 
املثل الذي يحتذى ويدفع باملراأة 
اإىل التطلع اإىل الإجناز والرتقاء 
باأعداد  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��وظ��ائ��ف  اإىل 
مع  تتما�سي  اأ�سرع  وبوترية  اأكرب 

روؤية الدولة الإ�سرتاتيجية.
تقدم  التي  اجلائزة  بهذه  وف��ازت 
املعر�ض  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  ���س��ن��وي��ا 

القطاع  يف  ل��ل��ت��وظ��ف  ال���وط���ن���ي 
امل���������س����ريف وامل���������ايل واحل���ك���وم���ي 
من  كل  بال�سارقة  اإك�سبو  مبركز 
اأبوظبي  بنك   - الب�ستكي  اإمي���ان 
بنك   - ال��ب��ن��ا  ورمي   - ال��ت��ج��اري 
اأت�ض اأ�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط 
�سبيحة  ث��م   2015 ال��ع��ام  يف   -
الظفري - بنك الحت��اد الوطني 

- يف العام 2016.
الإماراتية  امل���راأة  اجل�سمي  وه��ن��اأ 
على اإجنازاتها التي حتققت على 
ا�ستمرار  موؤكدا  ال�سعدة  جميع 
املعهد يف تقدمي كافة الدعم لها 
املايل ودجمها  التاأهيل  يف جمال 
وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة  ال�سناعة  يف 
ل��ت��ح��ت��ل امل���ن���ا����س���ب ال���ق���ي���ادي���ة.. 
متمنيا لها املزيد من النجاحات.

مليار و 175 مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي
•• دبى-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأم��الك يف دبي اكرث من 
مليار و175 مليون درهم حيث �سهدت ام�ض ت�سجيل 208 مبايعات بقيمة 
595 مليون درهم، منها 27 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 259 مليون درهم 

و 181 مبايعة لل�سقق و الفلل بقيمة 336 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 56 مليون درهم فى منطقة اخلليج 
دبي  جممع  منطقة  فى  دره��م  مليون   25 بقيمة  مبايعة  تليها  التجاري 
لال�ستثمار الثاين تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم فى منطقة حدائق 

ال�سيخ حممد بن را�سد.
عدد  حيث  من  املناطق  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  وت�سدرت 
35.9 مليون درهم وتلتها منطقة  6 مبايعات بقيمة  اإذ �سجلت  املبايعات 
وادي  64 مليون درهم وثالثة فى  بقيمة  6 مبايعات  بت�سجيلها  اجل��داف 

ال�سفا 6 بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 
20 مليون  اأخريا مبايعة بقيمة  مليون درهم فى منطقة نخلة جمريا و 

درهم فى منطقة نخلة جمريا.
وت�سدرت منطقة برج خليفة املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
اإذ �سجلت 31 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة املطار 
بت�سجيلها26 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة فى الرب�ساء جنوب 

اخلام�سة بت�سجيلها 19 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

"اينوك" متنح العقد االأخري لتو�سعة
 م�سفاة جبل علي ل�سركة " اآ�ست ملا وراء البحار"

•• دبي-وام:

منحت جمموعة “اينوك” العقد الأخري من بني ثالث حزم بقيمة مليار دولر تغطي 
 Overseas-AST - م�سروع تو�سعة م�سفاة جبل علي اإىل �سركة اآ�ست ملا وراء البحار
.ويت�سمن عقد الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساءات بناء خطوط الأنابيب املتقاطعة التي 
ال�سحن  التخزين ومرافق  امل�سفاة و�سهاريج  املعاجلة اجلديدة يف  تربط بني وحدات 
وميتد  بو�سة   24 اإىل  الأنابيب  خط  قطر  علي.وي�سل  بجبل  احل��رة  املنطقة  �سمن 
والثقيلة  والنافثا اخلفيفة  والإي��زوم��رات  الطائرات  وقود  لنقل  كيلومرتا   17 بطول 
يف ممر خا�ض عرب املنطقة احلرة بجبل علي.ويت�سمن العقد اأي�سا اإن�ساء تقاطع طرق 
جديد ي�سمح بتنفيذ عمليات النقل دون التاأثري على حركة املرور اأو اإم��دادات املرافق 
يف خمتلف اأرجاء املنطقة احلرة.وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�ض التنفيذي 
ملجموعة اينوك انه مع ارتفاع ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 2.1 باملئة يف املنطقة وت�سجيل 
ال�سرق الأو�سط ملا ي�سل اإىل 6.7 باملئة من جممل ال�ستهالك العاملي يف 2016 فاإن 
م�سروع تو�سعة م�سفاة جبل علي �سيلعب دورا جوهريا يف تعزيز ا�سرتاتيجيات ت�سويق 
ان  وا�ساف  ا�ستخدام منتجاتنا حمليا.  تو�سيع نطاق  بالتزامن مع  ال�سادرات  وتوزيع 
م�سروع تو�سعة امل�سفاة يعد جزءا من ال�سرتاتيجية اخلم�سية للمجموعة والهادفة اإىل 
تزويد الطاقة ب�سكل متوا�سل وباأعلى م�ستويات الكفاءة واملوثوقية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة.واو�سح اإن الو�سول اإىل املرحلة الأخرية من م�سروع التو�سعة يجعلنا 
اأكرث ا�ستعدادا لتلبية الطلب املتنامي على الطاقة النظيفة واملنتجات البرتولية على 
امل�ستوى املحلي ل �سيما واأن املنتجات التي �سيتم ت�سنيعها �ستكون متوافقة مع معايري 
التنفيذي  الرئي�ض  فانتون  اأن���درو  ق��ال  جانبه  ».م��ن   5 “يورو  الأوروب��ي��ة  النبعاثات 
ذات  املبتكرة  احللول  توفري  اإىل  دائما  ن�سعى  نحن   »Overseas-AST« ل�سركة 
الكفاءة العالية التي ت�سمن اكتمال امل�ساريع بكل موثوقية ونتطلع قدما اإىل التعاون 
اعلن عن  املعايري.وكان  اأف�سل  وفق  امل�سروع  لإجن��از  وفريق عملها  اينوك  مع  الوثيق 
والإن�ساءات  وامل�سرتيات  الهند�سة  2016 مع منح عقد  �سبتمرب  التو�سعة يف  م�سروع 
اإىل �سركة  امل�سفاة  املعاجلة اجلديدة يف  الت�سميم والإن�ساء اخلا�سة بوحدات  لأعمال 

تكنيب الإيطالية.

اأدنوك ت�سيد بدعم القيادة للمراأة وجتدد 
االلتزام بتعزيز م�ساركتها يف قطاع النفط والغاز

•• اأبوظبي-وام:

اأدن��وك ام�ض التزامها بتمكني امل��راأة يف  جددت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
قطاع النفط والغاز �سمن ا�سرتاتيجيتها للنمو الذكي التي تركز على تطوير 
دولة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  واأك��د  الب�سرية.  الكوادر 
اأقامته  الذي  اأدن��وك - يف كلمته خالل الحتفال  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض 
املراأة  متكني  م�سرية  اأن   - الماراتية  امل��راأة  يوم  مبنا�سبة  اأبوظبي  يف  ال�سركة 

وذلك  الحت���اد  ق��ي��ام  منذ  انطلقت 
له  املغفور  وت�سجيع  دع��م  بف�سل 
بن  زاي����د  ال�����س��ي��خ  امل��وؤ���س�����ض  الأب 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه” 
ب�سرورة  احل��ك��ي��م��ة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
ومتكني  الإن�سان  وتطوير  تنمية 
بدورها  بالقيام  لال�ستمرار  امل��راأة 

يف بناء املجتمع والوطن.
واأ�����س����اد م��ع��ال��ي��ه ب��ا���س��ت��م��رار دعم 
خالل  م��ن  امل���راأة  لتمكني  القيادة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
امل���دى للقيادة  ب��ع��ي��دة  ال���روؤي���ة  امل����راأة وت��ع��زي��ز دوره����ا يعك�ض  اأن مت��ك��ني  واأك����د 
وا�ست�سرافها للم�ستقبل حيث حققت املراأة الإماراتية اإجنازات كبرية واأ�سبحت 
ت�سهدها  التي  والجتماعية  القت�سادية  النه�سة  م�سرية  يف  فاعال  �سريكا 
ل�سمو  الكبري  ال���دور  اأح��م��د اجل��اب��ر  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ال��دول��ة.وث��م��ن 
الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
دعم  يف  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 

املراأة وت�سجيعها على امل�ساركة يف م�سرية النمو يف الدولة.
اأم  اأطلقته  م��ب��ارك  �سعار  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  يف  �سريكة  “ امل����راأة  �سعار  اإن  وق���ال 
الإمارات .. موؤكدا اأن دعم �سموها قد عزز املكانة املتقدمة والإجنازات الكبرية 
التي حققتها املراأة الإماراتية يف خمتلف القطاعات ومواقع العمل �سواء داخل 

الدولة اأو يف املحافل الدولية.
درو�سا  منها  العامل  ي�ستقي  حية  من�سة  اأ�سبحت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ���س��اف 
امل��راأة وتعزيز دورها يف بناء  حقيقية يف خمتلف املجالت وبالأخ�ض يف متكني 
الوطن.واأ�ساد معاليه بالدور املحوري للمراأة يف بناء املجتمع من خالل دورها 
�سهدائنا  لأمهات  والتقدير  والع��ت��زاز  الفخر  معاين  اأ�سمى  عن  معربا   .. ك��اأم 
مواقفهن  اأن  م��وؤك��دا   .. للجميع  وافتخار  عز  م�سدر  ي�سكلون  الذين  الأب���رار 
الأ�سيلة والنبيلة وامل�سرفة ت�سمو يف الأعايل واأن هذا لي�ض مب�ستغرب على اأبناء 

وبنات الإمارات الذين تاأ�سلت فيهم مواقف زايد اخلري.
وقال اإنه متا�سيا مع توجيهات القيادة تلتزم اأدنوك بت�سجيع املراأة واإتاحة املزيد 
من الفر�ض اأمامها لتعزيز م�ساهمتها يف م�سرية النجاحات والإجن��ازات التي 
النفط  امل��راأة يف قطاع  بتمكني  اأدن��وك  ال��ت��زام   ال�سركة.وجدد معاليه  حتققها 
والغاز وت�سجيع م�ساركتها .. م�سريا اإىل التقدم الذي حققته يف اأن يكون حقل 
“ الرميثة “ اأول من�ساأة يف ال�سرق الأو�سط تتم اإدارتها من قبل كوادر ن�سائية.

واأكد اأن “ اأدنوك “ تعمل على توفري البنية التحتية ال�سرورية لت�سهيل عمل 
اأن  .. مو�سحا  العليا  الإدارة  م�ستوى  وعلى  امليدانية  املواقع  امل��راأة يف خمتلف 
التابعة  ال�سركات  اإدارات  �سبعة من جمال�ض  اأ�سبحت ممثلة يف  املواطنة  امل��راأة 

لأدنوك وذلك بف�سل جدارتها وقدرتها على التميز.
كما اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر ا�ستمرار اأدنوك بالعمل على 
تنفيذ املبادرات التي اأعلنت عنها العام املا�سي والتي ت�سمل تعيني اأول رئي�سة 
تنفيذية يف �سركات املجموعة وزيادة ن�سبة متثيل املراأة يف الإدارة العليا وزيادة 
ن�سبة املواطنات من اإجمايل عدد املوظفني املواطنني اجلدد .. م�سددا على عزم 

“ اأدنوك “ حتقيق كل هذه الأهداف يف عام 2020.
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�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2418  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- با�سن فن ال�سوكول - �ض ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  بتاواران -  قد  التنفيذ/ ريزالدو لوزانو  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )26626( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره��م   866 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2672  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- احمد اهلي لل�سياحة - �ض ذ م م    جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ل��و   قد  التنفيذ/ ك�سني  القامة مبا ان طالب 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)29950( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 2275 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده
فى �لدعوى رقم  2016/165 بيع عقار مرهون

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

املنفذ �سده : في�سال جني �سوبي �ساند جني - واآخرون 
 AFA2Q1T3B-372 -  عنوانه :  دبي - بردبي - جبل علي - الفريجني فيال

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساءا   5.00 ال�ساعة   2017/10/9 املوافق  الثنني  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رقم الر�ض : 1666 -  امل�ساحة : 

درهم   2.100.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   -  224
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده

فى �لدعوى رقم  2016/165 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : جيوتي جو�سي دهرييندرا )طبقا ملا هو وارد يف القامة( جوتي جو�سي )طبقا ملا هو وارد واأخرون يف ملكية 

 AFA2Q1T3B-372 -  العقاري( - عنوانه : اإمارة  دبي - بردبي - جبل علي - الفريجني فيال
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساءا   5.00 ال�ساعة   2017/10/9 املوافق  الثنني  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رقم الر�ض : 1666 -  امل�ساحة : 

درهم   2.100.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   -  224
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده     
فى �لدعوى رقم  2015/1118   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع الكرتا - برج بنك ابوظبي التجاري - مبنى بنك ابوظبي 
التجاري - مقابل بناية الزرعوين  - املنفذ �سده : امري م�سعود علي ا�سغر متقي - واآخ��رون - عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة - �سارع ال 
مكتوم - بناية ام ام - طابق رقم 10 - مكتب رقم 1002 - بالقرب من فندق كونكورد - انه يف يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 
5.00 م�ساءا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع 
)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - رقم 1- املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
درهم   )1.159.029.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   102.55  : امل�ساحة   -  P301 الوحدة  رقم   -  BAYSWATER

نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - رقم  املبنى : 1 - ا�سم املبنى BAYSWATER - رقم 
الوحدة P302 - امل�ساحة : 98.29 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.163.782.00( درهم

نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - رقم  املبنى : 1 - ا�سم املبنى BAYSWATER - رقم 
الوحدة P303 - امل�ساحة : 87.03 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1030460.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده 

فى �لدعوى رقم  2016/28 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -  منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - 

بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : �سيمون جون كورال ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - يعمل لدى اي �سي هاري�ض انرتنا�سيونال - فرع دبي 

مبهنة مدير م�ساريع خارج الدولة ويعلن بالن�سر 
انه يف يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم 
الر�ض : 352 - رقم املبنى : 702 - امل�ساحة : 1354.24 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد انقا�ض %25 من ال�سعر 

ال�سا�سي )4.350.000( درهم )يباع لعلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم  2016/180 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : �سيام �سامبهولل جيوناين 

عنوانه : اإمارة دبي - يعمل مبهنة �سريك لدى �سركة �ستا بال�ض اميبك�ض - �ض ذ م م 
انه يف يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
وعلى موقعها  للمزادات  الم���ارات  �سركة  البيع   بها   انيط  التي  اجلهة  ام��ام  ادن��اه   او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
ل  تاأمني  ايداع  الدولة  ال�سراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 386 - املنطقة : معي�سم الأول - امل�ساحة : 362 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )4.500.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم  2016/66   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 
املنفذ �سده : مرمي �سعيد �سالح حممد ال�سام�سي  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة املزهر الوىل - �سارع تون�ض - 

قطعة الر�ض رقم 352 - فيال رقم 2 بالقرب من مركز املزهر للت�سوق - رقم الهاتف : 0507337337 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2017/9/10 املوافق  الح��د   ي��وم  ان��ه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : املزهر الوىل - رقم الر�ض : 

درهم   )5000.000.00( ب����  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   594.58  : امل�ساحة   -  352
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    

 فى �لدعوى رقم  2016/177 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
 TWIN( املنفذ �سده : عبدالروؤوف نور حممد -  واأخرون   - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجانب برج التوام
"TOWER( - بناية املال - الطابق ال�سابع - مكتب رقم )705( �سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2017/9/10 املوافق  الح��د   ي��وم  ان��ه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا  6 - رقم الر�ض : 

درهم   )2000.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   288.94  : امل�ساحة   -  178  : املبنى  رقم   -  1410
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2016/165 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : في�سال جني �سوبي �ساند جني - واآخرون 

 AFA2Q1T3B-372 -  عنوانه :  دبي - بردبي - جبل علي - الفريجني فيال
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساءا   5.00 ال�ساعة   2017/10/9 املوافق  الثنني  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رقم الر�ض : 1666 -  امل�ساحة : 

درهم   2.100.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   -  224
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم  2015/1067   تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: �سركة �سي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاولت - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -  بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - 

بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي  
املنفذ �سده : ات�ض ام ايه اك�سيك املحدودة - واآخرون - عنوانه : بوكالة املحامي / حيدر بن حيدر  

انه يف يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع  ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   1- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم الر�ض 
ب����  119.57 مرت مربع وامل��ق��درة قيمتها  امل�ساحة   - 1006  : ب��رام��ودا فيوز - رق��م الوحدة   : املبنى  ا�سم  املبنى : -1 -  22 - رق��م   :
)965.279.00( درهم   2- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم الر�ض : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا 
فيوز - رقم الوحدة : 906 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )965.279.00( درهم  3- نوع العقار : �سقة - املنطقة 
:احلبيه الرابعة - رقم الر�ض : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 311 - امل�ساحة 110.83 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب���� )895.915.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    

 فى �لدعوى رقم  2016/177 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : �سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م  واأخ��رون   - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني 

يا�ض - بجانب برج التوام )TWIN TOWER( - بناية املال - الطابق ال�سابع - مكتب رقم )705( 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2017/9/10 املوافق  الح��د   ي��وم  ان��ه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا  6 - رقم الر�ض : 

درهم   )2000.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   288.94  : امل�ساحة   -  178  : املبنى  رقم   -  1410
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم  2015/1118   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع الكرتا - برج بنك ابوظبي التجاري - مبنى بنك ابوظبي 
التجاري - مقابل بناية الزرعوين  - املنفذ �سده : امري م�سعود علي ا�سغر متقي - واآخ��رون - عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة - �سارع ال 
مكتوم - بناية ام ام - طابق رقم 10 - مكتب رقم 1002 - بالقرب من فندق كونكورد - انه يف يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 
5.00 م�ساءا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع 
)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - رقم 1- املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
درهم   )1.159.029.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   102.55  : امل�ساحة   -  P301 الوحدة  رقم   -  BAYSWATER

نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - رقم  املبنى : 1 - ا�سم املبنى BAYSWATER - رقم 
الوحدة P302 - امل�ساحة : 98.29 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.163.782.00( درهم

نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - رقم  املبنى : 1 - ا�سم املبنى BAYSWATER - رقم 
الوحدة P303 - امل�ساحة : 87.03 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1030460.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم  2016/28 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -  منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - 

بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : �سيمون جون كورال ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - يعمل لدى اي �سي هاري�ض انرتنا�سيونال - فرع دبي 

مبهنة مدير م�ساريع خارج الدولة ويعلن بالن�سر 
انه يف يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم 
الر�ض : 352 - رقم املبنى : 702 - امل�ساحة : 1354.24 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد انقا�ض %25 من ال�سعر 

ال�سا�سي )4.350.000( درهم )يباع لعلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

 فى �لدعوى رقم  2016/177 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
 TWIN( املنفذ �سده : عبدالروؤوف نور حممد -  واأخرون   - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجانب برج التوام
"TOWER( - بناية املال - الطابق ال�سابع - مكتب رقم )705( �سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2017/9/10 املوافق  الح��د   ي��وم  ان��ه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا  6 - رقم الر�ض : 

درهم   )2000.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   288.94  : امل�ساحة   -  178  : املبنى  رقم   -  1410
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/813  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- وورلد وايد اوك�سنريز ملتد - وميثلها مديرها/اإري�ض ليوي�ض مونتاندون 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتموين للتجارة العامه واملقاولت - ذات 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  احمد  علي  ح�سني  وميثله:حممود  حم��دودة  م�سوؤولية 
املنعقدة بتاريخ 2017/6/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة اخلليج للتموين للتجارة 
العامه واملقاولت - ذات م�سوؤولية حمدودة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ت�سعة 
التنفيذ  وق��ت  ال�سرف  ب�سعر  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي(  دولر  ال��ف  وارب��ع��ني 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/3/1 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/1646  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فورتر�ض كابيتال لال�ستثمار - ذ م م وميثلها / حامد احمد 
خمتار حامد حممد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة جرويل كابيتال 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكعبي  �سيف  �سبيح  عبداهلل  حمدان   : وميثله  ليمتد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره )379102 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )1.364.767( ي��ع��ادل  مب��ا  دولر( 
يوم  لها جل�سة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من 
الثنني  املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 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�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2562  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  البلو�سي   �سبت  ن�سيب  �سامل  ع��ب��داهلل   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبداهلل  حمدان   : وميثله  �سميدت  جونرت  ماركو�ض  املدعي/  ان  مبا  القامة 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - الكعبي  �سيف  �سبيح 
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )340.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة     2017/9/20 امل��واف��ق   الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14
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�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2017/365  ��ستئناف جتاري   
�ستار  لينك  ملتي  �سركة  مع  املت�سامن  الكفيل   - دو�سا  نايهاز   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
للتجارة - ذ م م - يف املديونية لدى البنك مبوجب ال�سمان ال�سخ�سي واملذيل بتوقيعه 2- 
عليا دو�سا - الكفيل املت�سامن مع �سركة ملتي لينك �ستار للتجارة - ذ م م - يف املديونية 
لدى البنك مبوجب ال�سمان ال�سخ�سي واملذيل بتوقيعه  جمهويل حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /بنك دبي ال�سالمي قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/2040 
جتاري جزئي  بتاريخ 2017/2/21 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق 2017/9/27  
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/180 مدين كلي                                                
القامة  م  جم��ه��ول حم��ل  م  ذ  ���ض   - وال���س��الك  للحديد  ميلينيوم  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/7/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اليجار  اتفاقية  بف�سخ   /1 م  م  ذ   - لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  ل�سالح/�سركة  اع��اله 
املتعلقة بقطعة الر�ض رقم )562-597( الكائنة مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار بني املدعية 
ال�سواغل  من  خاليا  للمدعية  امل��اأج��ور  وت�سليم  اخ��رى  مالحق  واي��ة  الوىل  عليها  واملدعي 
ر�سوم  ت�سمل  دره��م  للمدعية مبلغ 2.583.774.99  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها الوىل  2-ال��زام 
اخلدمات وب��دلت اليجار وما ي�ستجد من متاأخرات حتى متام الخ��الء 3-وال��زام املدعي 
عليها الوىل بامل�سروفات وخم�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�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/6444  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - الفنية   م��دين لالعمال  امل��دع��ى عليه/1- خالد  اىل 
القامة مبا اأن املدعي/حممد ال�سيد ابراهيم عبداحلميد - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )59233 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB174147421AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2500 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/10/1   ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما    Ch1.A.5
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/7384  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- �سيد ابرار لالعمال الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/حممد عزيز احلق   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )20051 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB175562476AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
مبكتب  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/9/21 املوافق  اخلمي�ض   يوم  جل�سة  لها 
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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/6280  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- املخمل واحلرير لنجارة - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/جمال املتويل ال�سيد ال�سربيني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26303 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB174436273AE( ال�����س��ك��وى  رق���م  وامل�����س��اري��ف   وال��ر���س��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/9/7  ال�ساعة 8.30 �سباحا  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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1689  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- برتك�سو للنفط والغاز - ذ م م  جمهول حمل القامة 
حمدان   : وميثله  ليمتد  انرتنا�سيونال  ب��رتوف��اك  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
ب�سم و�سحة احلجز التحفظي رقم 2017/320 جتاري والر�سوم وامل�ساريف 
والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء  املوافق  2017/9/6  ال�ساعة 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ض 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

الثالثاء   29   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12109  
Tuesday  29   August   2017  -  Issue No   12109



33

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3386  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ميديكال لين للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /الدو�ض فيالنويفا دينال قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)45772  مب�ستحقات عمالية 

لها  وح���ددت    mb171520582ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/13 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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5302  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ض ايه خلدمات متابعة املعامالت ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /جهان ادري�سي �سغرو�سنى قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهم(  وقدرها)56834  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb17439036ae:مببلغ )3000 درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم الث���ن���ني امل������واف������ق:2017/9/25 ال�����س��اع��ة 08.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6554  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز هاندي ماين للياقة البدنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /رهيا اجري�سول مارتينيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)17598.6  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174835048AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  درهم(والر�سوم   3000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم الح����د امل�������واف�������ق:2017/10/1 ال�����س��اع��ة 08.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5586  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خدوخيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد خ��ان م��روت خ��ان ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)25.500  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  MB172483983AE:مببلغ )2000 درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم الرب����ع����اء امل�������واف�������ق:2017/9/27 ال�����س��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7464  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امباكت لل�سناعات اخل�سبية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /دينا نات قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
درهم(والر�سوم   2000( مب��ب��ل��غ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(  وق����دره����ا)9497  ع��م��ال��ي��ة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175800291AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/9/10  الح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7522  عمايل جزئي
ان  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-�سفازاده لل�سياحه 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  يو�سف   اهلل جناتي حممد  امل��دع��ي /�سفى 
 500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   81666( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175717883ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2017/9/11 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5300  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سالون ديفا مارميد للتجميل جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  املدعي /الهام ميهوبي  قد 
والر�سوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19961( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb172711899ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2017/9/20 املوافق  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6303  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سهاب اجلزيرة لالن�ساءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد �سليمان فقري حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )61109 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB171798093AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/9/27 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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6862  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ك�سب خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /حممود احمد نظري احمد خان  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26180 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB175164114AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/9/27 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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/8396  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة الف�ساء ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مانيكام   /جاني�سان  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11980( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB176527388AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/3067  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  املعار�ض  لتنظيم  برومولك�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/31  يف الدعوى املذكورة 
ت���وؤدي للمدعية مبلغ  ب��اأن  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  دراج���ايف  رال��وك��ا  اع��اله ل�سالح/ماريا 
)49779.80( درهم وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ 
واعفت  امل�����س��روف��ات  م��ن  باملنا�سب  وال��زم��ت��ه��ا  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحقت  ق��د 
املدعية من ن�سيبها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/3011  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ح���رة  منطقة  جيلد  ذي  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
اأقام   قد  برهان حممد مرعي  التنفيذ/احمد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )118108( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/3333  عمايل  جزئي 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه/1- الفهيم لل�سناعات ال�سمنتية 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/25  يف الدعوى املذكورة 
باأن توؤدي للمدعية مبلغا  اعاله ل�سالح/انا ليزا مانزانو باتينو بالزام املدعى عليها 
وقدره)20.502( درهما وتذكرة عودة لوطنها على الدرجة ال�سياحية او قيمتها ما مل 
يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
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�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/488  عمايل  جزئي 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )ف��رع(  بالنت  فتن�ض  عليه/1-  املدعي  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  عثمان  ابراهيم  ام��ام  حممد 
بالزام  ابراهيم عثمان  امام  املذكورة اعاله ل�سالح/حممد  الدعوى  2017/7/5  يف 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )15100( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/4325  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- مطعم مزاج ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  ع��ي��د  ح��ام��د  ع���وده  خ��ال��د 
بالزام  عيد  حامد  ع��وده  ل�سالح/خالد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/7/20
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )25595( درهم وبتذكرة العودة اىل موطنه  املدعى عليها 
اخر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  عينا  ال�سياحية  ال��درج��ة  على 
ن�سيبه  املدعي من  اعفت  وامل�سروفات  الر�سوم  باملنا�سب من  املدعي عليها  والزمت 
منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3322  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نور املطينه لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م 
اأق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مب�سري يار حممد ح�سني  قد 
درهم(   28591( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وب��ال��ر���س��وم  دره����م(  وق����دره )800  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE17019913MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض   2017/9/27
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/2131  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- جايانت اجيت جيدواين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سعيد  : خليفة عبداهلل  م ب )م( - فرع دبي وميثله  اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - الكتبي  بن هويدن  عبداهلل 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   74.235( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق  وحتى  تاريخ  والفائدة  12% من 
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/9/19  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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/62  �حو�ل مال �مل�سلمني                 

اىل املدعي عليه / 1- عالء احمد ح�سني حممد جمعة  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ مرمي مهدي كائيني وميثله : �سمرية عبداهلل 
�سلب ولية  ال��دع��وى ومو�سوعها  طلب  اأق��ام عليك  علي قرقا�ض   قد 
املوافق   ال��ث��الث��اء    ي��وم  لها جل�سة  الطالبة و���س��ي��ة.   وح���ددت  وتعيني 
ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا  رق���م )3(   ب��ال��ق��اع��ة  ال�����س��اع��ة 8.30 ���ض     2017/9/5
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن بيع  عقار بالن�سر     

فى �لدعوى رقم  2016/15  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 
املنفذ �سده : عبدالروؤوف ايدي ابا عمر 

عنوانه :  اإمارة ال�سارقة - يعمل مبهنة �سريك مب�سنع جلف فاين للمنا�سيف والبطانيا 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساءا   5.00 ال�ساعة   2017/10/9 املوافق  الثنني  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض مبنية - املنطقة : ند ال�سبا - رقم الر�ض : 5029 - امل�ساحة : 
لعلى  ويباع  درهم   4.500.000  :  25%  - ال�سا�سي  ال�سعر  انقا�ض  بعد  التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   535.12

عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن بيع  عقار بالن�سر     
فى �لدعوى رقم  2015/2253   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع )�سركة م�ساهمة عامة اردنية( 
عنوانه : بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 

املنفذ �سده : �سعود بن عبدالعزيز بن حمد الق�سيبي   - عنوانه :  بوكالة املحامي / زياد كلداري وم�ساركوه 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2017/9/10 املوافق  الح��د   ي��وم  ان��ه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : -1 - ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 210 املنطقة : املنارة - رقم البلدية 

: 926-363 - امل�ساحة : 4162.05 مرت مربع - القيمة الكلية )17.919.955.00( درهم 
 2 - ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 231  املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم البلدية : 459-393 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )8.000.000.00( الكلية  القيمة   - مربع  مرت   989.35

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده      
فى �لدعوى رقم  2016/15  بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 

املنفذ �سده : عبدالروؤوف ايدي ابا عمر 
عنوانه :  اإمارة ال�سارقة - يعمل مبهنة �سريك مب�سنع جلف فاين للمنا�سيف والبطانيا 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساءا   5.00 ال�ساعة   2017/10/9 املوافق  الثنني  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض مبنية - املنطقة : ند ال�سبا - رقم الر�ض : 5029 - امل�ساحة : 
لعلى  ويباع  درهم   4.500.000  :  25%  - ال�سا�سي  ال�سعر  انقا�ض  بعد  التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   535.12

عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن بيع  عقار بالن�سر     
فى �لدعوى رقم  2015/2253   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع )�سركة م�ساهمة عامة اردنية( 
عنوانه : بوكالة املحامي / خالد حممد �سعيد بوج�سيم 

املنفذ �سده : انت�سار بنت احمد بن حمد الق�سيبي    - عنوانه :  بوكالة املحامي / زياد كلداري وم�ساركوه 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2017/9/10 املوافق  الح��د   ي��وم  ان��ه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : -1 - ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 210 املنطقة : املنارة - رقم البلدية 

: 926-363 - امل�ساحة : 4162.05 مرت مربع - القيمة الكلية )17.919.955.00( درهم 
 2 - ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 231  املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم البلدية : 459-393 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )8.000.000.00( الكلية  القيمة   - مربع  مرت   989.35

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : الدار البي�شاء لال�شتثمارات - �ض ذ م م 
ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 404 ملك احمد حممد ح�سن - بردبي - الرب�ساء  الوىل  
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 620688  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1039910 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/7/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/26 وعلى من لديه 
فيليب ماكميالن وودز  حما�شبون  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض 
قانونيون   العنوان : مكتب رقم m08 ملك �سعيد �سامل �سعيد الوهيبي - عود ميثاء  
-  هاتف  3581151 -04 فاك�ض: 3581152 -04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/فيليب ماكميالن وودز  حما�شبون قانونيون   
هاتف     - ميثاء   ع��ود   - الوهيبي  �سعيد  �سامل  �سعيد  ملك   m08 رق��م  : مكتب  العنوان 
3581151 -04 فاك�ض: 3581152 -04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
البي�شاء  ال��دار  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
لال�شتثمارات - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/26 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/7/26   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2885  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م  الرا���س��ي  لتجميل  ���س��اب��دار  ا�سماعيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اليا�ض خو�سو احمد 
خان خو�ض قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11504( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1027( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2947  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بيت املها للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  ا���س��الم  حممد  حمد  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6644( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )833( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3020  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بونو خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق���ام   ق��د  خ��ان  علي  لياقت  خ��ان  علي  التنفيذ/�سوكت  ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10993.8(
مبلغ )989( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3079  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- اريج الورد لتجارة اقم�سة ال�ستائر واقم�سة التنجيد 
عظيم  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
اع���اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام  عليك  ق��د  ال��دي��ن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28136( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )2183( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/2481 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- وودي����ن داي�����ض ت��ري��دي��ن��ج ������ض.م.ح  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/القبة للمعار�ض �ض.ذ.م.م وميثله:ريا�ض 
عبداملجيد حممود الكبان   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )119656( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/2129 تنفيذ جتاري
جمهول  البلو�سي  جعفر  حم��م��د  م��و���س��ى  اح��م��د  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
�ض.م.ع  ال��دويل  التجاري  التنفيذ/البنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ح��رز  ب��ن  من�سور  حبيب  وميثله:عبداحلكيم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)542015.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/2225 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عروج �سحر اجمد ح�سني جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الوفاق للتمويل �ض.م.خ قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )541208( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/2285 تنفيذ جتاري
منطقة  تكنولوجي  جريمان  ادفان�سد  تي  جي  ايه  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/اأبتيك  ط��ال��ب  ان  مب���ا  الق���ام���ة  حم���ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ح���رة 
د�سرتبيو�سن منطقة حرة ذ.م.م وميثله:حكمت حممود فيا�ض قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )982545( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/2334 تنفيذ جتاري

الك�ض   -2 �����ض.ذ.م.م  ال�سمنتي  الطابوق  ل�سناعة  ايبك�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
كو�سى تي ئي كو�سى 3- بدمنابهان راجيندرة بر�ساد جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/امل�سنع الوطني لعبوات البولي�سرتين �ض.ذ.م.م وميثله:علي 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
او  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )217277.5( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
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�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/2488 تنفيذ جتاري

بزن�ض  روي���ال  �سركة   -2 كيومرثى  قدمعلى  �سهرام  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
للتجارة العامة ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فر�سيد 
اأقام  قد  اجل�سمي  عبداهلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين  زم��اين  بنى  مهدي 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )4397090( 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�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/2493 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة عفوان للتجارة 2- عامر بن رفيق بن حممد 
اند  التنفيذ/ك�سيبوهمر  ان طالب  القامة مبا  عبدالقادر جمهويل حمل 
يف دي وورك�ض لتجارة الثاث ���ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )365907( درهم اىل 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2017/1203 تنفيذ مدين  
ا���س��ل  جمهول  را�ستي  تقي  ر���س��ا حممد  ���س��ده/1-  حممد  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليك  قد  التنفيذ/علي غفار علوي   ان طالب  القامة مبا  حمل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)753339.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
مذكرة �عالن بالن�سر

             يف  �لدعوى 2017/160  ��ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ركابي احمد ابراهيم حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبا�ض م�ستت فندي 
جتاري   2017/128 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  املالكي  
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة �إعادة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  �لدعوى 2017/683  �حو�ل نف�ض م�سلمني

القامة مبا  عبداهلل  جمهول حمل  كي  ريجول   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ع��ب��داهلل ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل يو�سف  ك��اري��ب��ودي  امل��دع��ي/ حممد �سكري  ان 
اأق����ام عليك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا الزام  اآل ن��ا���س��ر  ق��د  اح��م��د ان��وه��ي 
بالر�سوم  الزامها  الولد مع  روؤي��ة  املدعي من  املدعي عليها من متكني 
ي���وم  الثنني  امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  ات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف ومقابل 
املوافق  2017/9/6   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )6( لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف �لطعن 2017/169 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- العربية ل�سناعة العلب �ض.ذ.م.م

وميثله:�سعيد جمعه �سعيد ال�سويدي 
جمهويل   CAB عمر  بن  كاب  �سارل  �سركة  �سده:1-  املطعون  باعالن 
اأعاله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق���ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة 

الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ض �لق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  �لتمييز
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة �عالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  �لدعوى 2017/288  نز�ع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �سده / 1-في�ض فريد احمد ميان نور رباين جمهول حمل 
اأقام  قد  فلكناز  حممد  احمد  �سريف  حممد   / املتنازع  ان  مبا  الق��ام��ة 
الزام  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/9/5   ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

�لت�سويات   �لودية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  �لدعوى 2017/407  تظلم جتاري
ان  الق��ام��ة مبا  دو���ض جمهول حمل  اروك��ي��ا  1-ي�سود�ض   / املتظلم �سده  اىل 
عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك   / املتظلم 
ومو�سوعه  اعاله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران 
وامل�ساريف.  والر�سوم   645/2017 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار  من  تظلم 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  :
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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2017/409  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-ماهي�ض كنيا لل جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد 
ال�سادر يف الدعوى رقم 612/2017 والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
  Ch 1.B.6 : يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
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�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2017/408  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-غ�سان فار علي ها�سمي جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي 
ال�سادر يف الدعوى رقم 644/2017 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2017/412  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-ا�سماعيل حممد كونهي حممد مو�سى جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم 
من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 658/2017 امر على عري�سة جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  �لدعوى 2017/411  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-في�سل حممد �سليم جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي 
ال�سادر يف الدعوى رقم 633/2017 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�سر
             يف  �لدعوى 2017/65  ��ستئناف تظلم جتاري    

 -2 خريا  رام�سندا  ملالكها/موكي�ض  كر�سنا  خمزن   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
و�سامن  كري�سنا  خمزن  مالك  وب�سفته  نف�سه  عن  خريا  رام�سندا  موكي�ض 
/بنك  امل�����س��ت��اأن��ف  ان  الق���ام���ة مب��ا  امل�����س��رف��ي��ة جم��ه��ويل حم��ل  للت�سهيالت 
ابوظبي الوطني وميثله قانونا/نا�سر احمد خليفة ال�سويدي وميثله:نوال 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  احلو�سني   ظبيك  �ساملني  زاي��د 
2017/20 تظلم جتاري. وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/9/20 
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

مذكرة �عالن بالن�سر
             يف  �لدعوى 2017/96  ��ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يه ا�ض تي تيليكوم �ض.ذ.م.م 2- علي �سليمان مراد عبداهلل 
�ض.ذ.م.م  تيليكوم  ت��ي  ا���ض  مالك/يه  وب�سفته  نف�سه  ع��ن   - البلو�سي  الطاهر 
امل�ستاأنف /بنك  ان  امل�سرفية جمهويل حمل القامة مبا  للت�سهيالت  و�سامنة 
ابوظبي الوطني وميثله قانونا/نا�سر احمد خليفة ال�سويدي وميثله:نوال زايد 
�ساملني ظبيك احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/106 
ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/9/27  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  تظلم جت��اري. وح��ددت 
17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

مذكرة �عالن بالن�سر
             يف  �لدعوى 2017/97  ��ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جي ام ام لتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- جا�سم ح�سن جمعة 
العامة �ض.ذ.م.م  ام لتجارة  ام  املازم عن نف�سه وب�سفته مالك جي  حممد ح�سني 
/بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  امل�سرفية  للت�سهيالت  و�سامن 
ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم 
الربعاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت  تظلم جت��اري.  رقم 2017/49  بالدعوى  ال�سادر 
املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5745   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: فران�سي�ض جون�سون فران�سي�ض   

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )161785.94( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
)62018/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/2015/2/ رق��م  كروزر/ا�ستي�سن(  لن��د 
ابي�ض لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5771   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: التمام ملقاولت ال�سيانة العامه   

درهم   )37746.09( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/A/70737/خ�سو�سي/عجمان( رقم  )ني�سان/�سني/�سالون( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  رم��ادي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5734   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الت�سميم لتجارة املالب�ض اجلاهزة    

درهم   )108510.4( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )ني�سان/
/2015/A/58502/خ�سو�سي/عجمان( رق��م  باثفايندر/ا�ستي�سن( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  رم��ادي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5762   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: املدار لتاأجري ال�سيارات    

درهم  وق��دره )26996.15(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)95726/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/1/ رقم  )كيا/�سرياتو/�سالون( 

املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  احمر( 
الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5719   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: العبري ل�سناعة املنظفات واملطهرات    

درهم   )81109.06( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ك��ان��رت/ب��ي��ك اب ���س��ح��ن( رق���م )25702/خ�����س��و���س��ي/

املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2016/ابي�ض( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5769   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الهيف للخياطه والتطريز   

درهم   )67699.43( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/كورول/�سالون( رقم )60747/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/1/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5741   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: القمة لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )30121.41( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/كورول/�سالون( رقم )41453/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/1/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5773   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: خالد ابراهيم علي    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )129028.51( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/AVALON/�سالون( رقم )505/خ�سو�سي/ام القيوين/
A/2015/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5725   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ارتك�ض ادفرتايزينج    

ي��ن��ذر امل���ن���ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ����س���داد م��ب��ل��غ وق�����دره )37675.24( 
من  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره���م 
على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ 
ال�����س��ي��ارة )���س��وزوك��ي/���س��ي��ل��ريي��و/���س��ال��ون( رق���م )57158/خ�����س��و���س��ي/

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ال�سارقة/2013/1/ف�سي( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5758   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الظفره لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )50122.54( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)38115/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/1/ رقم  )ني�سان/تيدا/هات�سباك( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ف�سي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5712   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساج لتجارة الديزل    

درهم   )10587.29( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
)3102/خ�سو�سي/عجمان/B/2013/ابي�ض  رقم  فورتيونر/ا�ستي�سن( 
املنذر  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5768   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سركة جي تي ال للمحروقات    

درهم   )98974.25( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ك��ان��رت/���س��ه��ري��ج دي����زل( رق���م )21430/خ�����س��و���س��ي/
قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  عجمان/B/2013/ابي�ض/احمر/ا�سفر( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5744   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ملك التميز لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )14712.35( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/كورول/�سالون( رقم )90426/خ�سو�سي/ال�سارقة/2013/2/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5772   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: نانا لل�سفر   

درهم   )66737.29( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
/2015/N/اخليمة )1436/خ�����س��و���س��ي/راأ���ض  رق��م  اينوفا/ا�ستي�سن( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5728   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساج لتجارة الديزل   

درهم   )35852.71( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)19243/خ�����س��و���س��ي/ رق���م  دي����زل(  ك��ان��رت/���س��ه��ري��ج  )ميت�سوبي�سي/ 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2013/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5760   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الظفره لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )18428.17( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/ )61430/خ�سو�سي/ال�سارقة/  رق��م  )هايونداي/اك�سنت/�سالون( 
ابي�ض /2014/برونزي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5716   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ركن الملا�ض لتجارة الدوات احلديدية والكهربائية    

درهم   )49250.48( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)90737/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/2/ رقم  )ني�سان/�سنرتا/�سالون( 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  رم��ادي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5770   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: حممد رمزان اهلل ديوايا    

درهم  وق��دره )38349.72(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/B/تويوتا /كورول/�سالون( رقم )4002/خ�سو�سي/عجمان(
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5737   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سماء الرفاع لتجارة مواد البناء    

درهم   )54764.63( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)33027/خ�سو�سي/ال�سارقة/2016/1/ رقم  )ني�سان/تيدا/هات�سباك( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5765   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: دونر كباب جي ال تي    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )49401.45( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/E/41407/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )ك��ي��ا/���س��ريات��و/���س��ال��ون( 
ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5722   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الفي�سل لتجارة الطارات    

درهم   )76863.52( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ك��ان��رت/ب��ي��ك اب ���س��ح��ن( رق���م )38592/خ�����س��و���س��ي/
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2016/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5746   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الظفره لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )17876.52( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ه��اي��ون��داي/اك�����س��ن��ت/���س��ال��ون( رق��م )61773/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/
ابي�ض/2014/برونزي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5702   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ارب ليف لتجارة امل�ستلزمات الطبية واجلراحية    

درهم  وق��دره )68240.94(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ن��ي�����س��ان/اورف��ان/ف��ان ���س��ح��ن( رق���م )30395/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2015/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5767   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: العيدان لتجارة املواد الغذائية 

درهم   )52619.69( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)31205/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/ رق��م  )ميت�سوبي�سي/لن�سر/�سالون( 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2015/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5736   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ابروفد لتجارة املواد الغذائية    

درهم  وق��دره )37264.57(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا /هاي�ض/ثالجة( رقم )72567/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/2/

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�ض( 
الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5713   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: زهره القرائن للمقاولت الفنية    

درهم  وق��دره )34092.74(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)31297/خ�سو�سي/ال�سارقة/2013/2/ رقم  )رينو/دا�سرت/ا�ستي�سن( 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�ض( 
الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5723   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: القمة لتاأجري ال�سيارات    

���س��داد مبلغ وق���دره )183108.29(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)26693/خ�سو�سي/ رق��م  )ني�سان/باترول/ا�ستي�سن(  ال�سيارة  على 
ال�سارقة/2014/2/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5704   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: القمة الهندية للمقاولت الفنية    

درهم   )56887.22( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/هاي ا�ض/حافله( رقم )41430/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/2/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5711   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساي بابا فا�سون   

درهم  وق��دره )58673.09(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/B/74075/خ�سو�سي/عجمان( رق��م  �سحن(  )ني�سان/فان 

املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�ض( 
الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/6595   
املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: املو�سيقار لتاأجري ال�سيارات    

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )13492.3( 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة )ك��ي��ا/ري��و/���س��ال��ون( رق���م )70155/خ�����س��و���س��ي/
مع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�ساحلكم  املمولة  ال�����س��ارق��ة/2013/1/ا���س��ود( 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5730   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ان اوت كون�سبت�ض لل�سيانة العامة    

درهم   )50345.31( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
/2015/C/اخليمة )65380/خ�����س��و���س��ي/راأ���ض  رق��م  ك��ورول/���س��ال��ون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ف�سي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5708   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سيها جميت �سينغ �سابهاروال   

درهم   )29094.02( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)17918/خ�سو�سي/ال�سارقة/2016/3/ رقم  )�سنجان/ايدو/�سالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5717   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: توب كال�ض خلدمات تنظيف املباين    

درهم   )57124.9( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ت���وي���وت���ا/ه���اي ا����ض /ح��اف��ل��ه( رق���م )25971/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5699   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساج لتجارة الديزل    

درهم   )24065.97( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ه��اي��ون��داي/ت��و���س��ان/ا���س��ت��ي�����س��ن( رق��م )38852/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
B/2013/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5706   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جاتيندرا دايال لوجناين    

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد م��ب��ل��غ وق����دره )49437.41( 
ا���س��ب��وع من  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره���م 
التنفيذية على  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ 
)1286/خ�سو�سي/عجمان/ رقم  )�سوزكي/ارتيجا/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2015/ف�سي( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5691   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: زباره لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )42782.63( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)53887/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/2/ رقم  )ني�سان/�سنرتا/�سالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  اأحمر( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5732   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: حممد ح�سرت لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها   

درهم   )59409.15( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ميت�سوبي�سي/كانرت/بيك اب كابينة واحدة( رقم )67180/خ�سو�سي/
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ال�سارقة/2013/1/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5710   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سركة النقاد الخ�سر للتجارة العامة - ذ م م    

درهم   )43149.32( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ك��ان��رت/ب��ي��ك اب ���س��ح��ن( رق���م )25971/خ�����س��و���س��ي/
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ال�سارقة/ابي�ض/2013/ابي�ض( 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5720   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: اأبراج املدينة لتجارة املالب�ض اجلاهزة    

درهم  وق��دره )98481.71(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ت��وي��وت��ا/ف��ور���س��ر/ا���س��ت��ي�����س��ن( رق���م )18372/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5701   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: بومباي ل�سناعة ال�سغال املعدنية    

درهم   )71298.66( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا /هايلوك�ض/بيك اب كابينه مزدوجه( رقم )36715/خ�سو�سي/
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ال�سارقة/ابي�ض/2016/ابي�ض( 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5709   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الفي�سل لتجارة الطارات    

درهم   )31827.01( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)87624/خ�����س��و���س��ي/ رق���م  ���س��ح��ن(  اب  200/ب���ي���ك  )ميت�سوبي�سي/ال 

املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2015/ابي�ض( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5693   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: فري لتجارة الديزل    

درهم   )47659.03( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)32079/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/ رق��م  )ميت�سوبي�سي/لن�سر/�سالون( 
B/2015/اأحمر( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5726   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: زبري حممد ابراهيم      

درهم   )95880.51( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)81236/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/1/ رقم  )تويوتا/برادو/ا�ستي�سن( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ا���س��ود( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5707   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: رايت فيو للمقاولت الكهروميكانيكيه    

درهم   )20105.88( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/B/16523/خ�سو�سي/عجمان( رقم  )تويوتا/هاي�ض/حافله( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5714   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الفي�سل لتجارة الطارات    

درهم   )62668.32( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ك��ان��رت/ب��ي��ك اب ���س��ح��ن( رق���م )30714/خ�����س��و���س��ي/
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2014/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5696   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساج لتجارة الديزل    

درهم   )36571.26( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)م��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي/ك��ان��رت/���س��ه��ري��ج دي����زل( رق���م )19242/خ�����س��و���س��ي/
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2013/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5715   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: بولتون للمقاولت  الفنية      

درهم  وق��دره )65396.52(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)53054/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/1/ رقم  حافله(  هاي�ض/  )تويوتا 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5690   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الوني�ض لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )61515.15( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)47402/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/2/ رقم  )ني�سان/تيدا/هات�سباك( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ف�سي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5685   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: كا�ستلو لل�سيانة العامة  والديكور    

وق����دره )27777.33(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على  تاريخ الن�سر 
ال�سيارة )تويوتا /ياري�ض/�سالون( رقم )25802/خ�سو�سي/عجمان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5697   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جاتيندرا دايال لوجناين    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )184311.06( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )بي ام 
/2014/A/1684/خ�سو�سي/عجمان( رقم  528/�سالون(  اي  دبليو/ 

املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 
الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5721   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: فنلندا للمقاولت الفنية    

درهم   )7553.52( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)58676/خ�سو�سي/ال�سارقة/2013/1/ رقم  )تويوتا/هاي�ض/حافله( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5700   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساي بابا فا�سون    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )131736.76( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/B/1687/خ�سو�سي/عجمان( رقم  )ني�سان/ارمادا/ا�ستي�سن( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5731   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سماء الرفاع لتجارة مواد البناء    

درهم   )52438.55( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/ياري�ض/�سالون( رقم )87074/خ�سو�سي/ال�سارقة/2016/2/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5703   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: مونتانا لتاأجري ال�سيارات    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )29149.43( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ك��ي��ا/ري��و/���س��ال��ون( رق��م )98633/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/2015/1/
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5686   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ليجا�سي ملقاولت ال�سيانة العامة    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28140.95( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ن��ي�����س��ان/اورف��ان/ف��ان رك����اب( رق���م )23381/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2013/ابي�ض( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5755   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سريا�ض عبداللطيف عبداللطيف    

درهم   )55257.1( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/A/ني�سان /تيدا/�سالون( رقم )13707/خ�سو�سي/الفجرية(
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ذهبي( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5727   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: مونتانا لتاأجري ال�سيارات    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )20632.84( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ك��ي��ا/ري��و/���س��ال��ون( رق��م )59008/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/2015/1/
رمادي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5757   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: املثايل لل�سناعات البال�ستيكيه    

درهم   )69489.64( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/B/تويوتا/كورول/�سالون( رقم )84237/خ�سو�سي/عجمان(
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5738   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: القمة لتاأجري ال�سيارات    

وق����دره )60571.78(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
من  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة  دره��م 
التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)41516/خ�سو�سي/ رقم  جيه/ا�ستي�سن(  )تويوتا/اف  ال�سيارة  على 
ال�سارقة/2014/1/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5688   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساره لتجارة الدوات املنزلية    

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )29140.94( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ت��وي��وت��ا/ي��اري�����ض/ه��ات�����س��ب��اك( رق���م )27346/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ف�سي( 

حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5754   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: فيكتوريا لل�سيانة العامة والتنظيف    

درهم   )45121.01( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)27661/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  �سحن(  اب  200/ب��ي��ك  ال  )ميت�سوبي�سي/ 

املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2013/ابي�ض( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5724   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: النيزك ملقاولت ال�سباغ والديكور    

درهم   )53172.84( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)42075/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/1/ رقم  )ني�سان/اورفان/حافله( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5752   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جراند للم�ساعد وال�سالمل املتحركة    

درهم   )78427.51( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/A/تويوتا/كو�سرت/حافله( رقم )57892/خ�سو�سي/عجمان(
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5735   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: القمة لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )32440.17( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/كورول/�سالون( رقم )41586/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/1/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5766   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: همر ملواد البناء     

اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )119124.95( درهم  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
/2014/A/اف جيه /ا�ستي�سن( رقم )63706/خ�سو�سي/راأ�ض اخليمة
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5718   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ملحمة لوؤلوؤة النيل    

درهم   )30491.3( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
)53504/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/اب��ي�����ض/2015/ رق��م  ياري�ض/�سالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  احمر( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5739   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الفي�سل لتجارة الطارات    

درهم   )96463.02( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/B/تويوتا/برادو/ا�ستي�سن( رقم )29976/خ�سو�سي/عجمان(
ابي�ض لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5729   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: القمه لتاأجري ال�سيارات    

درهم   )30925.37( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/
)80489/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/اب��ي�����ض/2015/ رق��م  ياري�ض/�سالون( 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�ض( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5759   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الريان لتنقيه مياه ال�سرب    

درهم   )35093.79( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)16014/خ�سو�سي/ رقم  م��اء(  زجاجات  )ميت�سوبي�سي/كانرت/�سحن 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  عجمان/B/2013/ابي�ض( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/5733   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: حممد متور عظيم مالك حممد عظيم    

درهم   )34742.78( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)تويوتا/ياري�ض/�سالون( رقم )42133/خ�سو�سي/ال�سارقة/2014/2/
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ا���س��ود( 

الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5923  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فري�ست لين لتو�سيل الطلبات  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /امين جمال حممد  عو�ض حممد ابراهيم اللفي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها) 40427 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172677368AE ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2500(
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/29 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/649  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  اي��راين  اأب�سار  عليه/1- مطعم  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
املدينة للتغليف �ض.ذ.م.م بالزام املدعى عليها )مطعم اأب�سار ايراين �ض.ذ.م.م ( باأن يوؤدي 
القانونية  والفائدة  دره��م   )7680( وق��دره  مبلغ  �����ض.ذ.م.م(  للتغليف  )املدينة  للمدعية 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2016/12/18 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�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�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• اأبوظبي-الفجر:  

يف اإطار الرتويج الثقايف وال�شياحي لأبوظبي عامليًا، �شاركت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة يف معر�ض بكني الدويل للكتاب يف 
الفرتة من 23  ولغاية 27  اأغ�شط�ض2017.

وتاأتي امل�شاركة بعد ا�شت�شافة ال�شني ك�شيف �شرف يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 2017، حيث مت عر�ض الثقافة والرتاث 
اإليه ال�شني من تقنيات واآليات يف �شناعة الن�شر، حيث كانت هذه امل�شاركة الأ�شخم يف  ال�شيني الغنيني، مع اآخر ما تو�شلت 
تاريخ معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب من حيث عدد الفعاليات وال�شيوف من كتاب ومتحدثني وم�شاحة اجلناح، حيث �شارك 
جمموعة من اأهم الكتاب والأدباء ال�شينني ، مع توقيع املئات من مذكرات التفاهم بني النا�شرين العرب وال�شينني، وتاأ�شي�ض 

دار ن�شر �شينية يف اأبوظبي، وترجمة جمموعة من اأعمال الكتاب الإماراتيني اإىل اللغة ال�شينية.

•• ال�شارقة-الفجر:

للكتاب  ال�شارقة  هيئة  ح�شدت 
ال���دورة  يف  م�شاركتها  -خ���الل 
معر�ض  من  والع�شرين  الرابعة 
جائزة  للكتاب-  ال���دويل  بكني 
بعد  املتميز”،  “العار�ض 
م�شاركة �شهدت تفاعاًل كبريًا من 
�شناعة  يف  والعاملني  النا�شرين 
عر�شت  حيث  والطباعة،  الورق 
بني  الثقافية  جتربتها  الهيئة 
دول��ة   89 م��ن  ن�شر  دار   2500
حول العامل ا�شت�شافها املعر�ض.
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ثقافة وفن�ن

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تروج لكتبها ومعر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يف معر�ض بكني الدويل للكتاب

جذبت كبار النا�شرين والعاملني يف �شناعة الورق والطباعة 

»ال�سارقة للكتاب« حت�سد جائزة »العار�ض املتميز« يف معر�ض بكني الدويل للكتاب

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير ت�سارك يف 
املخيم ال�سيفي الأ�سحاب الهمم

النيل العربية ت�سدر »افريقيا من القرن 
التا�سع ع�سر حتى احلرب العاملية الثانية«

كما تاأتي امل�ساركة �سمن برنامج التوا�سل والت�سويق الدويل ملعر�ض اأبوظبي 
الدويل للكتاب الذي تنظمه هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، ويعد من اأكرب 
معار�ض الكتاب واأ�سرعها منواً على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اإفريقيا. 
املخت�سني  مع  والجتماعات  اللقاءات  من  ب�سل�سلة  املعر�ض  فريق  قام  وقد 
العامل، حيث يجتمع حتت قبة  باقي دول  ال�سني ومن  الن�سر من  يف عامل 
ع��ار���ض، مع   2000 اأك��رث من  والع�سرين  الرابعة  دورت��ه  بكني يف  معر�ض 

اهتمام كبري من املثقفني ال�سينني املهتمني بالثقافة والأدب العربيني.
وقد لقت اإ�سدارات املكتبة الوطنية وكلمة التي تفخر الهيئة بعر�سها دائماً 
والنا�سرين  املوزعني  من جانب  كبرياً  اهتماماً  الدولية  الكتاب  معار�ض  يف 

ال�سينيني، واأبدى العديد منم الرغبة ب�سراء الكتب وبالذات املرتجمة منها 
لتوزيعها يف هذه املنطقة.

معر�ض  برعاية  احل��ري��ر  طريق  على  الرقمي  الن�سر  م��وؤمت��ر  عقد  مت  وق��د 
اأبوظبي الدويل للكتاب ومعر�ض بكني الدويل للكتاب، حيث ح�سره املئات 
من النا�سرين يف جمال الن�سر الرقمي من جميع دول العامل، تبعه توقيع 
والهيئة  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  بني  ا�سرتاتيجي  تفاهم  مذكرة 
الوطنية لالإعالم والن�سر والإذاعة والتلفزيون لإن�ساء احتاد الن�سر الرقمي 

العربي ال�سيني.
بالإنابة يف  الكتب  دار  التنفيذي لقطاع  املدير  اآل علي  وقال عبداهلل ماجد 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ي�سعى معر�ض  والثقافة:   لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 

يتحقق  وه��ذا  ال��ع��امل،  دول  العار�سني من خمتلف  اج��ت��ذاب مزيد من  اإىل 
بخلق فر�ض اأكرب للنا�سرين امل�ساركني، ولذا �سعى معر�ض اأبوظبي الدويل 
للكتاب اإىل اإغناء الربنامج املهني مبو�سوعات هدفها تطوير �سناعة الكتاب، 
املعار�ض الدولية والط��الع على  امل�ساركة يف  اأن يتحقق دون  وهذا ل يكفي 
جتارب الدول الأخرى يف هذا املجال، واجتذاب اخلربات والرتويج للمعر�ض 
املعار�ض  م��ن  بكني  معر�ض  يعترب  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ال��دول��ي��ة،  املحافل  يف 
الأق�سى  ال�سرق  من  النا�سرين  للقاء  �سانحة  فر�سة  تقدم  التي  الأ�سا�سية 

وباقي دول العامل.
العام  للكتاب  اأبوظبي  اجتمع يف معر�ض  علي:  اآل  ماجد  عبداهلل  واأ���س��اف   
الكتاب  عامل  يف  واملخت�سني  النا�سرين  من  عار�ساً   1320 ح��وايل  املا�سي 

املعر�ض  م�ساحة  يف  املعتدل  للنمو  با�ستمرار  ون�سعى  بلداً،   65 من  ج��اوؤوا 
وعدد العار�سني والربامج، واملحافظة يف الوقت نف�سه على اجلودة ومعايري 
حماية امللكية الفكرية وتعزيز ح�سور البادرات الدولية، تلك التي ت�سهم يف 

�سناعة الكتاب العربي. 
لبعثة  ال�سني  يف  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  مكتب  ان�سم  وق��د  ه��ذا 
املعر�ض لتزويد املعلومات ال�سياحية عن اإمارة اأبوظبي لزوار اجلناح باللغة 
ال�سينية حيث مت تزويد اجلناح بالعديد من الكتيبات ال�سياحية التي تقدم 
عن  معلومات  اأه��م  تت�سمن  ال�سينة  باللغة  اأبوظبي  ع��ن  واف��ي��ة  معلومات 
والرحالت،  والفنادق  واخلرائط  الطعام  وع��ادات  فيها  ال�سياحية  الوجهات 

وخّلف توافر املعلومات انطباعاً جيداً لدى زوار اجلناح.

ومتكنت الهيئة من جذب اهتمام كبار النا�سرين ال�سينيني مبدينة ال�سارقة 
نا�سراً   320 ت�ستعد ل�ستقبال  والتي  العامل،  نوعها يف  الأوىل من  للن�سر، 
وموزعاً يف مرحلتها الأوىل املقرر تد�سينها قبل نهاية العام اجلاري، حيث 
بال�سارقة متهيداً لالنطالق  افتتاح فروع لهم  النا�سرون رغبتهم يف  اأبدى 
ال�سيني،  الكتاب  ح�سور  وتعزيز  والدولية،  الإقليمية  الأ���س��واق  نحو  منها 

ترجمًة ون�سراً وتوزيعاً.
ونظمت الهيئة خالل م�ساركتها �سل�سلة اجتماعات ولقاءات تن�سيقية مع عدد 
من ممثلي دور الن�سر، و�سركات الطباعة، ووكالء احلقوق والرتجمة، من 
النا�سرين ال�سينيني ونظرائهم من خمتلف دول العامل، عربوا خاللها عن 
رغبتهم يف تطوير تعاونهم مع موؤ�س�سات الن�سر والطباعة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة والعامل العربي.  
وممثلي  الر�سمية،  ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دداً  جناحها  يف  الهيئة  وا�ستقبلت 
الهيئات الثقافية، حيث زار اجلناح �سعادة حممد عبداهلل ال�سام�سي، القائم 

باأعمال �سفارة الدولة لدى جمهورية ال�سني ال�سعبية.
ال�سارقة  هيئة  يف  واملبيعات  الت�سويق  اإدارة  مدير  �سامل،  عمر  �سامل  وق��ال 
للكتاب: مع عدد �سكان يقرتب من 1.4 مليار ن�سمة، تعد جمهورية ال�سني 
ال�سعبية، مهد �سناعة الورق والطباعة، اأكرب �سوق للكتاب يف العامل، حيث 

نطاقها  تو�سيع  يف  روؤيتها  لتحقيق  واخل��ربات  القدرات  من  الكثري  متتلك 
الكثري  ذللت  الرتجمة  اأن  خ�سو�ساً  اأك��رب،  جغرافية  ومناطق  دوًل  لت�سمل 
على  والتعرف  معه،  والتوا�سل  الآخ��ر،  فهم  متنع  كانت  التي  العقبات  من 

ثقافته. 
العامل  عن  اإيجابياً  انطباعاً  ميتلكون  ال�سينيني  النا�سرين  اأن  �سامل  واأك��د 
ال�����س��ارق��ة ب�سكل خا�ض،  ال��ع��رب��ي ب�سكل ع���ام، وع��ن دول���ة الإم�����ارات واإم����ارة 
م�ستندين يف ذلك على الروابط التجارية التي تربط بني ال�سني والعرب، 
وهو ما يجعل التعاون بني اجلانبني يف جمال الن�سر اأمراً ي�سرياً و�سرورياً، 
خ�سو�ساً يف ظل رغبة القراء ال�سينيني والعرب بقراءة اإ�سدارات كل طرف 

مرتجمة اإىل لغتهم الأم.
ووجهت هيئة ال�سارقة للكتاب دعوة اإىل ممثلي ع�سرات دور الن�سر ال�سينية 
التي ح�سرت يف بكني، للم�ساركة يف فعاليات معر�ض  والآ�سيوية والدولية 
خالل  انعقادها  املقرر  املقبلة  دورت��ه  وخ�سو�ساً  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة 
املهني  ال��ربن��ام��ج  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2017 نوفمرب   11-1 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 
اإىل جانب دعوتهم لال�ستفادة  املعر�ض،  ي�سبق  للنا�سرين والذي  املخ�س�ض 
دولر  األف   300 بقيمة  �سنوياً  املعر�ض  التي يقدمها  الرتجمة  من منحة 

اأمريكي.

���س��ارك��ت ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم الدولية 
الهمم  دبي لأ�سحاب  لنادي  ال�سيفي  املخيم  ال�سوئي يف  للت�سوير 
اأ�سحاب الهمم بتقدمي دورة  يا  اإىل القمم  وال��ذي جاء حتت �سعار 

اأ�سا�سيات الت�سوير ال�سوئي ملنت�سبي النادي.
اإن��ه وفق  للجائزة  العام  الأم��ني  ثالث  بن  �سعادة علي خليفة  وق��ال 
روؤية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة دبي راعي اجلائزة ياأتي تقدمي 
و�سمن  اأول��وي��ات��ن��ا  راأ����ض  على  الإب��داع��ي��ة  وامل��ه��ارة  القيمة  املعلومة 
اأن�سطتنا ال�سيفية وقد �سعدنا بامل�ساركة يف املخيم ال�سيفي لنادي 
اأ�سحاب الهمم بتقدمي دورة مف�سلة عن اأ�سا�سيات الت�سوير، م�سريا 
اىل ان هذه باكورة لتعاون ا�سرتاتيجي بني اجلائزة والنادي والذي 

�سيمتد على مدار العام باإذن اهلل.
واأ�سار ابن ثالث اإىل اأن اأ�سحاب الهمم رهان رابح يف �ستى الأن�سطة 
يف  لفتة  ب�سرية  م��واه��ب  بظهور  توقعاته  ع��ن  معربا  الإب��داع��ي��ة، 

الفرتة القادمة.
ونوه باأن الدورة اأ�سعدت منت�سبي النادي واأ�سافت لهم مهارة مهمة، 
املحلي  امل�ستوى  على  للمناف�سة  دوم��ا  ط��احم��ون  اأن��ه��م  اإىل  م�سريا 
واحللم ببلوغ العاملية وقد ت�سنى ذلك للبع�ض منهم الذين تاألقوا 
يف البطولت واملحافل الدولية ويعتربون رافدا نوعيا للمنتخبات 

نفتخر به جميعا.

جمموعة  ع����ن  ق���ري���ب���ا  ي�������س���در 
كتاب«افريقيا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ي��ل 
حتى  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  م��ن 
احل��������رب ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة » 
عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  للموؤلف 

القادر �سليمان 
قارة  تاريخ  الكتاب  ه��ذا  يتناول 
التا�سع  ال���ق���رن  م���ن  اف��ري��ق��ي��ا 
ع�������س���ر ح���ت���ى اأح���������داث احل����رب 
العاملية الثانية اأي تاريخ القارة 
حماولة  ،يف  واملعا�سر  احلديث 
متكاملة  ����س���ورة  ل��ر���س��م  ج����ادة 
ل��ل�����س��ي��ت�����س��ة ال����س���ت���ع���م���اري���ة يف 
�ساملة  روؤي���ة  م��ن  تبع  افريقيا 
للتاريخ ال�ستعماري من جانب 
كل دولة اوربية ا�ستعمارية  مع 
الأهداف  على  ال�سوء  ت�سليط 

ال�ستعمارية 
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جزء رابع من فيلم
 )بيفور ميدنايت(

ناع فيلم )بيفور ميدنايت( اإنتاج جزء رابع من العمل الفني الذي  يدر�ض �سُ
�سدر عام 2013. 

املمثلة  مع  الفيلم  بطولة  اأدى  ال��ذي  ه��وك،  اإيثان  الأمريكي  الفنان  ولفت 
اإنتاج جزء  ب�ساأن  ق��رار  اتخاذ  قبل  وقتا  يتطلب  الأم��ر  اأن  اإىل  دلبي،  جويل 

رابع، وفق ما اأفاد موقع )انرتتينمنت ويكلي(.

فرن�سية  ام��راأة  يلتقي  اأمريكي  رجل  )جي�سي)،  دور  الفيلم  يف  اإيثان  ولعب 
تدعى )�سيلني(، التي تلعب دورها جويل دلبي، اأثناء التنزه يف فيينا.

ُيذكر اأن اجلزء الأول من الفيلم كان بعنوان )بيفور �سن رايز(، و�سدر عام 
1995، فيما اجلزء الثاين حمل ا�سم )بيفور �سن �سيت( )2004(، ومت 

تر�سيحه جلائزة الأو�سكار.

كيم كاردا�سيان.. ُمطالبة 
بتعوي�ض بـ 100 مليون دوالر

ه��اروين دعوى  رفع املخرتع هو�سماند 
متتلكها  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة  ���س��د  ق�سائية 
جنمة برامج تلفزيون الواقع الأمريكية 
كيم كاردا�سيان، مطالبا بتعوي�ض قدره 

دولر. مليون   100
 وزع��م اأن��ه متت �سرقة فكرته من قبل 

�سركة كيم، 
باإ�ساءة  وه��ي ع��ب��ارة ع��ن تطبيق م��زود 
م��دجم��ة مل�����س��اع��دة امل�����س��ت��خ��دم��ني على 

التقاط �سور فائقة اجلودة.
اإن������ه ح�����س��ل يف عام  وي����ق����ول ه�������اروين 
ل�)جهاز  اخ���رتاع  ب���راءة  على   2013
لهاتف  وح���اف���ظ���ة  م����دجم����ة  اإ�������س������اءة 
تدعى  ل�������س���رك���ة  م���رخ�������ض  حم����م����ول) 
ق�سائية،  وثائق  يف  )�سناباليت(.وجاء 
ع��ل��ى ج���زء من  ك��اردا���س��ي��ان حت�سل  اأن 
النزاع.  ب��ي��ع احل��اف��ظ��ة حم��ل  ع���ائ���دات 
واأ�ساف: )من غري القانوين اأن حتتكر 
اأنه لي�ض  ال�سوق، لكن الأكرث من ذلك 
هذا  تفعل  اأن  الأم��ريك��ي  الأ�سلوب  من 
ب��اخل��داع وغ��ي��اب الأخالق  تت�سم  واأن���ت 

طوال الوقت(.

العمر جمرد رقم

�سيلينا غوميز: ل�ست مهتمة لبيع االأكاذيب جلمهوري
 In ال�سهرية  املجلة  م��ع  غوميز   �سيلينا  النجمة  حتدثت 
Style، عن حياتها بعد اأن اأمتت عامها اخلام�سة وع�سرين، 
التي  التجارب  بعد  ل��الأم��ور  نظرها  وجهة  اختلفت  وكيف 

مرت بها.
ت�سعر  وه��ي  رق���م،  العمر جم��رد  اأن  ال��ب��وب  اع��ت��ربت جنمة 
اأحيانا اأنها مازالت يف عمر املراهقة ويف اأوقات اأخرى ت�سعر 
التي حققتها،  ب��الإجن��ازات  تفخر  لكنها  الأرب��ع��ني،  اأن��ه��ا يف 

ولكن اإذا عاد بها الزمن رمبا كانت �ستتغري بع�ض الأمور 
منها دخولها جمال الفن مبكرا عندما كانت �سغرية، 

وحتولت لواحدة من اأ�سهر جنوم  ديزين.
العام  بعد  تغريت  حياتها  اأن  البوب  جنمة  وقالت 
املا�سي حيث األغت جولتها الغنائية للتفرغ لعالج 
منه،  تعاين  ال��ذي  الذئبة  ملر�ض  اجلانبية  الآث��ار 
والكتئاب،  الهلع  ون��وب��ات  قلق  م��ن  يواكبه  وم��ا 
باحلب  عا�ست يف جو مليء  اأنها  �سيلينا  واأك��دت 

يجعلها م�ستعدة ملواجهة اأي �سيء.
اإىل  ع���ادت  اأن  بعد  اأن��ه��ا  �سيلينا  واأو���س��ح��ت 

�سراحة  اأك���رث  اأ�سبحت  ال�����س��وء،  دائ���رة 
مفهوم  ت�������س���دي���ر  ع����ن  ت���ب���ح���ث  ول 

التوا�سل  و�سائل  على  »الكمال« 
الجتماعي، فهي اليوم غري 

مهتمة ببيع الأكاذيب 
جلمهورها.

ع���ن  اأم��������������ا   
قتها  عال
العاطفية 

م����������������������ع 
امل�����غ�����ن�����ى 

امل����ع����روف 
ويكند،  ذا 

ذكرت �سيلينا 
نبحث  اأن����ن����ا 
�سخ�ض  ع��ن 
ي�����������س�����ي�����ف 
ما  �����س����ي����ئ����ا 
حياتنا  اإىل 

وق����ال����ت« »اأن�����ا 
حم���ظ���وظ���ة لأن����ه 

م�������وج�������ود ب���ح���ي���ات���ي 
باأنه  اأ�سفه  اأن  واأ�ستطيع 

�سديقي الأقرب«.
غوميز  �سيلينا  ال��ن��ج��م��ة  وت�����س��درت 

ب��اأك��رث من  In Style، وظ��ه��رت  غ���الف 
اإط���الل���ة خ����الل ج��ل�����س��ة ال��ت�����س��وي��ر ت��ع��ت��م��د على 

ال��ه��ادئ كما  الأ���س��ل��وب الطبيعي وال��ل��وك اجل���ذاب 
اعتادت �سيلينا غوميز.

املراهقة املحبوبة
حمبوبة  غوميز،  �سيلينا  اأ�سبحت   ،2012 عام  يف 

تدير  التي  والدتها  اإ�سراف  حتت  نا�سجة  �سابة  املراهقني، 
فيديوهاتها  ويف  املجالت  اأغلفة  على  تظهر  وهي  اأعمالها. 

ب�سورة �ساحرة وجذابة، لكنها غري مبتذلة باأي �سكل.
طفلة  م��ن  فتحّولت  وت��دري��ج��ي��ة،  منّظمة  م�سريتها  ك��ان��ت 
ت��ظ��ه��ر معامل  اأن  ق��ب��ل  م��راه��ق��ة ظ��ري��ف��ة  اإىل  ب�����س��ف��ريت��ني 

اأنوثتها من دون اأن تق�سد اإبراز جاذبيتها.
24 عاماً  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ��ة م��ن  ال��ن��ج��م��ة 
اع��رتف��ت يف اإح���دى امل��ق��اب��الت باأنها 
كانت مهوو�سة بالعمل، ومل تكن 
هذا  يكون  رمب��ا  مطلقاً.  تخرج 
اإىل  بالن�سبة  طبيعياً  الو�سع 
عمر  يف  م�سريتها  ب��داأت  فتاة 
اأم عازبة  ال�سابعة وترّبت مع 
عمر  ال��ن��ج��اح يف  ث��م حققت 

الرابعة ع�سرة.
مل تتورط غوميز يف مرحلة 
املخدرات  بق�سايا  املراهقة 
على  اجلن�سية،  والف�سائح 
م����ن جنمات  ع�����دد  ع��ك�����ض 
)دي������زين( ال�����س��اب��ق��ات من 
�سبريز  ب���ري���ت���ن���ي  اأم�����ث�����ال 
وجنحت  �ساير�ض.  ومايلي 
نف�سها  ع����ن  ال�����دف�����اع  يف 
مثاًل حني انتقدها النا�ض 
الزائد  وزن���ه���ا  ب�����س��ب��ب 
ع�����ل�����ى م�����واق�����ع 
ال����ت����وا�����س����ل 

ج�سمها  تقّبل  خ��الل  من  �سخ�سيتها  وفر�ست  الجتماعي 
وعدم ح�سر هويتها ب�سكلها اخلارجي.

قوة موؤثرة
بعدما  بيرب  جا�سنت  عن  غوميز  انف�سلت   ،2013 ع��ام  يف 
ثم  امل��ع��ج��ب��ني،  اإىل  بالن�سبة  اأ���س��ط��وري��اً  ث��ن��ائ��ي��اً  م��ع��اً  ���س��ّك��ال 
اإ�سابتها  علمت باأنها م�سابة بداء الذئبة. لكنها مل تك�سف 
�سنتني. يف غ�سون  م��رور  وامل��زم��ن قبل  امل��وؤمل  املر�ض  بهذا 
اإىل  الكيماوي  ال��ع��الج  لتلقي  مركز  يف  اإقامتها  اأّدت  ذل��ك، 
اآنذاك  ال�سابة  النجمة  �سعرت  اإدمانها.  عن  اإ�ساعات  انت�سار 
ِدمت ب�سعبيتها املخيفة على مواقع التوا�سل  بالإحباط و�سُ

الجتماعي، فتوارت عن الأنظار طوال ثالثة اأ�سهر.
اعرتفت غوميز باأن موقع )ان�ستغرام( اجتاح حياتها ب�سكل 
كان  ال��الح��ق��ة،  املرحلة  يف  عليه.  اأدم��ن��ت  واأن��ه��ا  فيه  مبالغ 
مب�ساعدتها  كفياًل  معجبيها  اإزاء  و�سعفها  و�سعها  ك�سف 
على النهو�ض واأ�سعلت مواقع التوا�سل الجتماعي جمدداً 

عند عودتها اإىل ال�ساحة.
يف �سهر نوفمرب املا�سي، انت�سر مقطع اعرتفت فيه غوميز 
املو�سيقى  )جوائز  حفلة  خالل  �سديد  تاأثر  و�سط  بحالتها 
ب��ك��ل ب�ساطة جرعة  ب��اإي��ق��اع ج��ن��وين. وج���دت  الأم��ريك��ي��ة( 

ال�سدق التي ت�ستطيع التاأثري يف النا�ض!

متدح جا�شنت بيرب رغم النف�شال
العاملّية  النجمة  اأّن اخلالف الأخري الذي ح�سل بني  يبدو 
بيرب  وج��ا���س��نت   Selena Gomez غ��وم��ي��ز  �سيلينا 
Justin Bieber، على اإثر انف�سالهما وارتباط الأخري، 

قد انتهى.
ا�ست�سافتها يف راديو »�سرييو�ض  فقد مدحت �سيلينا خالل 
 The Morning« اإك�ض اإم« �سمن الربنامج ال�سباحي
Mash Up on Monday«، حبيبها ال�سابق، وذلك 

بعد يوم واحد من احلفل الغنائّي اخلريّي
الذي اأقامه برفقة باقة من جنوم العامل، دعًما للمت�سررين 
يف ال��ت��ف��ج��ري الإره����اب����ي ال����ذي ح�����س��ل يف م��ان�����س�����س��رت قبل 

اأ�سبوعني.
كان  احلفل  واإّن  رائ��ًع��ا  ك��ان  اأداءه  اإّن  اللقاء،  خ��الل  وق��ال��ت 
اأّن���ه���ا يف ال��وق��ت ع��ي��ن��ه، حت��ّدث��ت ع��ن عالقتها  اإل  ج��م��ي��اًل، 
قالت  The Weekndحيث  ويكند  ذا  بحبيبها احلايل 
ذكر  دون  كثرًيا، من  ال�سخ�ض اجلديد  اإّنها تخرج مع هذا 

ا�سمه، علًما باأّنهما بداآ املواعدة قبل خم�سة اأ�سهر.
�سديدة،  خ��الف��ات  �سهدت  و�سيلينا،  بيرب  عالقة  اأّن  ُي��ذك��ر 
عندما ن�سر �سورة �سديقته اجلديدة »�سوفيا ريت�سي«، ومل 
يحّبها اجلمهور، فطلب جا�سنت اأن يحرتموها لأّنه يحّبها، 
ثم تدّخلت �سيلينا وطلبت منه اأّل ين�سر �سورة معها، اإذا كان 
جمهوره ل يحّبها، لتبداأ بينهما حرب اّتهامات كبرية على 

ان�ستقرام.
اأّثر ذلك يف �سّحة �سيلينا غوميز وحالتها  وقد 
النف�سّية، اإذ خ�سعت بعدها للعالج من اأجل 

اخلروج من احلالة التي و�سلت اإليها.

غوميز تت�شدر لئحة الأغنى على ان�شتقرام
مل�ساركة  ان�ستقرام  فيه  ال��ن��ا���ض  ي�ستخدم  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
ال�سور اجلميلة مع الأ�سدقاء، ي�ستخدم جنوم العامل هذا 

التطبيق، جلني اأموال طائلة تزيد من ثرواتهم.
عن   »Hopper HQ« م��وق��ع  ك�سف  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
الالئحة التي ت�سدر للمرة الأوىل هذا العام، والتي ك�سفت 

عن اأغنى �سخ�سيات على ان�ستقرام.
 Selena Gomez غ��وم��ي��ز  ���س��ي��ل��ي��ن��ا  ت�������س���درت  وق����د 
الالئحة، التي �سمت 20 �سخ�سية من جنوم عامل الغناء، 
وتلفزيون الواقع، والريا�سة والزي��اء، فرتّبعت على عر�ض 
تن�سرها  ت��دوي��ن��ة  ك��ل  ع��ن  دولر،  األ���ف   550 ب����ِ  ال�����س��دارة 

ملتابعيها، الذين و�سل عددهم اىل 122 مليوًنا.

 Kim اأم�����ا جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال����واق����ع ك��ي��م ك���اردا����س���ي���ان
األف   500 ب�ِ  الثانية،  املرتبة  فاحتّلت   ،Kardashian
دولر عن كّل تدوينة تن�سرها ملتابعيها، الذين و�سل عددهم 

اىل 100 مليون، 
ا يف الالئحة. كما ورد ا�سم �سقيقتها اأي�سً

رونالدو  كري�ستيانو  القدم  ك��رة  جنم  الثالث  املركز  واحتل 
كّل  عن  دولر  األف   400 ب�ِ   Cristiano Ronaldo
 104 اىل  عددهم  و�سل  الذين  ملتابعيه،  ين�سرها  تدوينة 

مليون.
هدى  املكياج  خبرية  ا�سم  ��ا  اأي�����سً �سمت  الالئحة  اأّن  ُي��ذك��ر 
قطان Huda Kattan ب�18 األف دولر عن كّل تدوينة 

تن�سرها ملتابعيها، الذين و�سل عددهم اىل 20.5 مليوًنا.

من  قلبًا  غوميز  �شيلينا  حتمل 
و�شفافة  وا�شحة  وتبدو  ذهب، 
اأنتجت  الدرجات.  اأق�شى  اإىل 
 Reasons الناجح  امل�شل�شل 
جتذب  ت��زال  ول    13  Why
املعجبني  من  متزايدة  اأع��دادًا 
موا�شفات  الأي����ام.  م���رور  م��ع 

جنمة مميزة مبعنى الكلمة.
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رو�ستة حلماية االأطفال من 
االلتهابات اجللدية

يت�سبب احلفا�ض يف التهابات جلدية لالأطفال يف كثري من الأحيان، خا�سًة 
مع عدم احلر�ض على نظافة الطفل وجتفيف ب�سرته جيًدا.

�سعد،  الدكتور موؤمن  ال��ولدة  الأطفال وحديثي  اأمرا�ض  اأخ�سائي  ويقدم 
جمموعة من الن�سائح للوقاية من طفح احلفا�ض، يف مقدمتها الهتمام 
بنظافة الطفل، وا�ستعمال مناديل رطبة وناعمة تخلو من الكحول واملواد 

العطرية عند تغيري احلفا�ض للطفل.
ب��دًل من  دافئة  مبللة مبياه  قما�ض  ا�ستعمال قطعة  اأن��ه ميكن  اإىل  واأ�سار 
احل��ف��ا���ض، وجتفيف  تغيري  عند  ال��داف��ئ  ب��امل��اء  الطفل  وتنظيف  امل��ن��ادي��ل، 
الأكرث،  اأو ثالث على  �ساعتني  تبديل احلفا�ض كل  ب�سرته جيًدا، وكذلك 

وعدم تركه باحلفا�ض املت�سخ فرتة طويلة.
تزيد  لأنها  ال�سيقة؛  بتجنب احلفا�سات  �سعد  موؤمن  الدكتور  ين�سح  كما 
الوقت بدون  فر�ض ظهور الطفح اجللدي، وين�سح برتك الطفل لبع�ض 

حفا�ض؛ لتعري�ض ب�سرته للهواء.

فيتامني �سي احلل لـ�سرطان الدم
ك�سفت درا�سة جديدة اأجراها باحثون من جامعة نيويورك الأمريكية، اأن 
التطور  من  ال��دم  �سرطان  اأ�سكال  بع�ض  مينع  "�سي" اأن  فيتامني  باإمكان 

بح�سب ما ن�سر موقع "ميدكال نيوز توداي".
خاليا  اإنتاج  عن  امل�سوؤولة  الأن�سجة  يف  )اللوكيميا(  الدم  �سرطان  ويتكون 
ال����دم، وي��ب��داأ ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����س��رط��ان ب��ال��ت��ك��ّون، ع����ادًة، يف خ��الي��ا الدم 
�سنويًّا حول  الأ�سخا�ض  وفاة ماليني  الدم يف  �سرطان  ويت�سبب  البي�ساء. 
يعمل  �سي  فيتامني  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  واأظ��ه��رت  ال��ع��امل. 
�سد جمموعة وا�سعة من اأنواع ال�سرطان؛ يت�سدرها �سرطان البنكريا�ض، 
درا�سات  اأن  غري  املبي�ض،  و�سرطان  القولون،  و�سرطان  الكبد،  و�سرطان 

اأخرى اأ�سارت اإىل اأنه قد يجعل العالج الكيميائي اأقل فعاليًة.
وعن تاأثري فيتامني �سي على �سرطان الدم، تبني بح�سب الدرا�سة اجلديدة 
قدرة الفيتامني على حتفيز اإنزمي "تي اإي تي 2"؛ ما يحد قدرة اخلاليا 

اجلذعية على التكاثر وجتديد نف�سها.
وتوؤثر التغريات اجلينية يف عمل هذا الإنزمي املفيد عند الإ�سابة ب�سرطان 
الدم؛ حيث لحظ الباحثون اأن %10 من مر�سى �سرطان الدم النخاعي 
احل��اد، و30 % من املر�سى الذين يعانون من نوع ما قبل �سرطان الدم 
% من الذين يعانون من  "متالزمة خلل التن�سج النقوي"، و50  ي�سمى 

�سرطان الدم النقوي املزمن- لديهم عطل وراثي يقلل من عمل الإنزمي.
ودر�ض العلماء كيفية حتفيز هذا الإنزمي وراثيًّا، وما اإذا كان ميكن ا�ستخدام 
الفئران  واأج��روا جتاربهم على جمموعة من  بذلك،  للقيام  �سي  فيتامني 

واأكدت الدرا�سة فر�سية الباحثني.
وراثية  اآل��ي��ة  ت��ع��زز  �سي  فيتامني  م��ن  عالية  ج��رع��ة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
حمتماًل  عالًجا  �سي  فيتامني  يجعل  ما  وه��و  الإن���زمي،  وظيفة  ل�ستعادة 

للق�ساء على �سرطان الدم.

البتول؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- العذراء 

اأ�شلها؟  هو  وما  الديوان؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�سية تعني الدفرت اأو ال�سجل. 

كلثوم؟  اأم  غنتها  التي  الرباعيات  �شاحب  • من 
- عمر اخليام. 

الإلهية؟  الكوميديا  �شاحب  ال�شاعر  هو  • من 
- الإيطايل دانتي. 

الفردو�ض؟  ملحمة  �شاحب  • من 
- ملتون. 

اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- احلاكم. 

- هل تعلم اأن جميع احل�سرات ال�سغرية متلك جهازاً ع�سبياً مركزه الدماغ الذي ي�ستلم الأحا�سي�ض وير�سل 
الأوامر اإىل بع�ض الع�سالت لتقوم بعمل معني. وبالن�سبة اإىل دم احل�سرات فهو لي�ض اأحمر مثل دم الإن�سان 

لأنه ل يحتوي على الأوك�سجني وبالتايل ل يحتوي على كريات حمر. 
وي�سكل قلب احل�سرة جزءاً من اأنبوب طويل ممتد يف اجلزء الأعلى من اجل�سم مبا�سرة حتت اجللد ومفتوح 
مبا�سرة حتت الدماغ. ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب �سغرية ميت�ض القلب الدم عربها وي�سخه نحو الراأ�ض. 
والع�سالت  اجل�سم  اأع�ساء  بطريقه  ويغ�سل  اجل�سم  يف  عائداً  ي�سري  ثم  الدماغ  ف��وق  ال��دم  ين�سب  وهناك 

والأع�ساب. وبذلك يحمل معه الغذاء امله�سوم من البقايا املطلوب طردها اإىل اخلارج. 
- هل تعلم اأن خنف�ساء الروث التي تعي�ض يف ال�سحاري الأفريقية ت�سنع كريات �سغرية من الروث ت�سع فيها 

بي�سها ثم تدفنه بالأر�ض ب�سكل جيد اإىل اأن يفق�ض. 
- هل تعلم اأن اأ�سناف احل�سرات التي ل تعد ول حت�سى كاجلراد والنمل والأر�سة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�سوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�سطلع الديدان مب�سوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�سفناء تقوم الأر�سات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن اأ�سناف احل�سرات التي ل تعد ول حت�سى كاجلراد والنمل والأر�سة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�سوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�سطلع الديدان مب�سوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�سفناء تقوم الأر�سات بهذه املهمة. 

احلمار والديك
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فوائد ال�شوفان
يقلل م��ن ال��ك��ول�����س��رتول، لأن���ه مينع 
تر�سب الكول�سرتول داخل ال�سرايني 
ذلك  اإن  حيث  بجدرانها،  والت�ساقه 
ي�ساعد يف الوقاية من ت�سلب الأوعية 
بتناول  وذل��ك  وان�����س��داده��ا،  الدموية 
ال�سوفان  ه���ذه  ث��الث��ة غ��رام��ات م��ن 
يوميا اأي مبقدار كوب من ال�سوفان.

الوقاية من ال�سكري حيث اثبت دور ال�سوفان يف املحافظة على م�ستويات 
املعقدة  بالكربوهيدرات  غنيا  فكونه  عليها،  وال�سيطرة  ال���دم  يف  ال�سكر 
ال�سكر يف المعاء  املفيدة ي�ساعد على بطء امت�سا�ض  الغذائية،  واللياف 
الوقاية من  اي�سا يلعب دورا مهما يف  ال��دم، وبالتايل  وتنظيم م�ستواه يف 
ال�سابة بال�سكر من النوع الثاين، كما وكون ال�سوفان م�سدرا جيدا لعن�سر 
املغني�سيوم فهو بذلك �سي�ساعد على تنظيم م�ستويات الن�سولني واجللوكوز 

يف اجل�سم، فوائد احلبوب ملر�سى ال�سكري كثرية.
الح�سا�ض  زي��ادة  مو�سوع  �سيدعم  فهذا  اأي�سا  للربوتني  م�سدرا  ب�سفته 
بال�سبع لوقت طويل وبالتايل تقليل كمية الطعام املتناول لحقا ومن هذا 
املنطلق تلعب حبوب ال�سوفان املتناولة يوميا دورا كبريا يف م�سالة نق�سان 

الوزن
الأمعاء،  ���س��رط��ان  وخ��ا���س��ة  بال�سرطانات  الإ���س��اب��ة  م��ن  ال�����س��وف��ان  يحمي 

لحتوائه على ن�سبة عالية من الألياف التي متنع ال�سرطان.

يرى اأطباء اأن ال�سعور بالإرهاق والتعب بعد الأكل يكون ب�سبب 
وجود �سعوبة يف ه�سم بع�ض هذه الأطعمة، كما قد يكون حجم 
الوجبة غري منا�سب، اأو كمية ال�سكر فيها عالية اإىل درجة غري 

�سحية.
اإليك اأهم 3 اأ�سباب ت�سبب التعب بعد الأكل:

رد  ت�سبب  الأكالت حتتوي على عنا�سر  -1 احل�سا�سية: بع�ض 
فعل التهابي من اجل�سم، مثل القمح وال�سعري واجلاودار الذي 
بع�ض احلالت  ل��دى  ي��وؤدي  قد  وال��ذي  الغلوتني،  يحتوي على 

اإىل اإعاقة عملية امت�سا�ض املغذيات عرب جدار الأمعاء.
فعل  ردود  واملك�سرات  احلليب  ومنتجات  الأج��ب��ان  تثري  بينما 
البع�ض الآخ��ر، توؤثر �سلباً على �سالمة اله�سم،  التهابية لدى 

وبالتايل تعيق و�سول املغذيات اإىل اجل�سم، في�سعر بالتعب.
ن�سبة  ارتفاع  ت�سبب  الأطعمة  بع�ض  الزائدة:  ال�سكريات   2-
ق��ائ��م��ة تقي�ض مدى  اأك���رث م��ن غ��ريه��ا، وه��ن��اك  ب��ال��دم  ال�سكر 

املوؤ�سر  ويعترب  طعام،  بكل  اخلا�سة  ال�سكر  ن�سبة  موؤ�سر  ارتفاع 
ال�سحي لالأطعمة املعتدلة اأو قليلة التاأثري على ن�سبة ال�سكر ما 
يقل عن 70، اأما ما يزيد على هذا املعّدل فينبغي اأكل القليل 

منه.
املخبوزات  منها  ُت�سنع  التي  الب�سيطة  الكربوهيدرات  وت�سبب 
ارتفاع  املحاّلة  والع�سائر  الغازية،  واملياه  واحللوى،  اجلاهزة، 
ال�سكر  ن�سبة  زادت  كلما  اأكلها،  بعد  كبري  ب�سكل  ال�سكر  ن�سبة 
بالطاقة  ولي�ض  الأك��ل  بعد  بالإرهاق  الإن�سان  �سعر  الوجبة؛  يف 

والن�ساط.
-3 �سعوبات اله�سم: يف كثري من الأحيان يكون �سبب الإرهاق 
فيها،  الدهون  ن�سبة  ارتفاع  نتيجة  اله�سم  �سعبة  وجبة  تناول 
ال��ت��ي مت  ب��ال��ده��ون، وامل��ق��ايل خا�سة  الغنية  ال��ل��ح��وم احل��م��راء 
ا�ستخدام الزبدة يف اإعدادها، والأطعمة امل�سببة للحمو�سة ب�سكل 

عام توؤدي اإىل ال�سعور بالإرهاق بعد اأكلها.

اأهم 3 اأ�سباب ت�سبب التعب واالإرهاق بعد االأكل

�شبان ي�شطادون البط يف نهر خالل حدث تقليدي قبل مهرجان كي�شي "عيد احلب ال�شيني" يف جيانخه 
مبقاطعة قويت�شو بجنوب غرب ال�شني.  )ا ف ب(

اله��ل ولي�سرتي بع�ض  زي��ارة لبع�ض  امل��ج��اورة يف  املدينة  اإىل  ان يذهب  �سلطان  الي��ام قررالعم  اح��دى  يف 
الغرا�ض ففرح بذلك حماره ر�سيق وقال حمدا هلل ليته يجل�ض هناك يومني او حتى ا�سبع نوما لن الديك 
كوكو هنا يوؤذن مع الفجر في�ستيقظ العم �سلطان وليرتكني انام.. حمدا اهلل ذهب �سلطان للمدينة وهناك 
ترك احلمار يف ح�سرية ابن عمه وهي حظرية وا�سعة فيها كل �سيء وهنا كانت املفاجاأة.. الدجاج يلعب يف 
كل مكان والبط ي�سيح والوز يت�ساجر احلمام يطري ويحط كل دقيقة ل يهداأ.. الولد يدخلون ويخرجون 

ويلعبون يف كل �سئ.
 ثم جاء ابن �ساحب البيت لياأخذ احلمار ر�سيق يحمل على ظهره بع�ض الغرا�ض الثقلية وم�سى طويال 
اراد منه  النوم فقد  ي�ستطع  امل�ساء مل  اليوم ويف  اخ��رى وهكذا مل يهداأ احل��ال ط��وال  م��رة  ع��اد  طويال ثم 
احل�سان ان يبتعد عنه ب�سبب �سخريه العايل والقطة تدخل وتخرج فت�سيح كل الطيور والكلب ينبح على 
القطة فيزداد المر �سوءا و�سجيج ال�سيارات باجلوار يقلقه و�سراخ القطط عند روؤية الفئران و�سياح البط 
اه ياالهي اين   .. انا احلمار ر�سيق يحدث يل هذا  ... ياالهي اكاد اجن  والوز والدجاج عند و�سع بي�سهم 
غرفتي اين الديك كوكو متى نرحل من هنا اكاد اجن .. كرهت املدينة كرهتها كم احب كوكو، وعندما قرر 
�سلطان العودة اإىل القرية مل يكن هناك ا�سعد من احلمار ر�سيق الذي عاد اإىل الهدوء والراحة وال�سكينة يف 

الريف اجلميل واق�سم ان ل يتبطر على تلك النعمة ابدا. 


