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قريبًا دموعك قد ت�شحن البطارية!

املاحلة،  باملياه  تعمل  اأن  ميكن  جديدة  مرنة  بطاريات  العلماء  ط��ور 
ورمبا ت�ستمد طاقتها قريباً من الدم، اأو العرق، اأو الدموع.

ُن�ِسَرت هذا الأ�سبوع  هذه البطاريات خفيفة الوزن، املذكورة يف ورقٍة 
يف جملة "كيم"، ميكن اأن تتحمل الطي اإىل ن�سفني مائة مرة، وهي 
اأكرث اأماناً: فبدًل من ت�سغيلها مبواد كيميائية �سامة، تعمل ب�سوائل 
غري �سارة ن�سبياً مثل املياه املاحلة وحماليل تعوي�ض ال�سوائل التي 

توؤخذ عن طريق الوريد.
اإذا كانت  الأم��ريك��ي-   The Verge اأم��ٌر مهم -بح�سب موقع  وه��ذا 
وبهذه  ج�سدك.  داخ��ل  يوجد  اأو  تلب�سه  جهازاً  ُت�سغِّل  بطارية  لديك 

الطريقة، اإذا حدث ت�سرٌب بالبطارية، فاإنها لن ت�سرك.

ملاذا ترف عينك الي�شرى؟
تعترب العني من اأكرث الع�ساء ح�سا�سية يف ج�سم الن�سان، وبالتايل 
لي�ض من الطبيعي اأن تّرف، علماً اأن هذه احلال هي اأكرث من �سائعة 

بني اأغلبية ال�سخا�ض ل�سبب اأو لآخر.
فرفة العني هي حركة غري ارادية وغري موؤملة، وقد تكون لثوان قليلة 
اأو ت�ستمر لدقائق و�سول اىل �ساعات. وعلى الرغم من كونها ظاهرة 
غري موؤملة، اإل اأنها قد توؤّثر على الروؤية وت�سبب بظهور ت�سنجات يف 

الوجه.
بدًل  الي�سرى  املنطقة  يف  الرفة  ه��ذه  ح�سول  �سبب  بعد  يت�سح  ومل 
من اليمنى، اإل اأن اأ�سباباً كثرياً قد تكون وراء ح�سول هذه الظاهرة 
عليك  يتوجب  وبالتايل  والتعب،  الره���اق  بالطبع  اأب��رزه��ا  ال�سائعة 
عن  بعيداً  النوم  من  كايف  ق�سط  على  ج�سمك  ح�سول  على  احلر�ض 
ع�سلة  اتعاب  ذلك  �ساأن  من  لأن  الهاتف،  او  التلفزيون  يف  التحديق 

العني.
اىل ذلك، فاإن اأمرا�سا تعانني منها يف العني قد تكون ال�سبب الرئي�سي 
حل�سول هذه الظاهرة منها تعر�ض عينك مل�سكلة اجلفاف اأو تعر�سك 

لنوع من احل�سا�سية خ�سو�سا ب�سبب حال الطق�ض او الغبار.
نوع  تناول  الناجتة عن  الع��را���ض  اأح��د  العني هي من  رف��ة  اأن  علماً 
وبالتايل  الكافيني  م��ادة  على  ج�سمك  اعتماد  اأو  الدوي���ة،  من  معني 
موؤ�سراً  تكون  قد  لأنها  ومتابعتها  احل��ال  ه��ذه  تكرار  مراقبة  عليك 
على ا�سابتك مبر�ض معني. وبالتايل، ل تهملي نف�سك على الطالق 
وحاويل اللتزام بنظام غذائي �سحي وممار�سة التمارين الريا�سية 

بعيدا عن الجهاد والرهاق.

اأ�شياء ال بد من حتقيقها قبل التقاعد   3
كثري من النا�ض يريدون التقاعد يف وقت مبكر، لكن عددا قليال منهم 
يتخذون خطوات للو�سول اإىل هذه املرحلة، لذلك هناك 3 اأمور ل 

بد من حتقيقها من اأجل الو�سول اإىل الهدف وهو التقاعد املبكر.
يقع على راأ�ض هذه الأمور الثالثة، بناء م�سدر قوي للدخل املنتظم. 
فاإذا مل يكن لديك و�سيلة م�ستقلة لك�سب املال غري الوظيفة، �سيكون 

من ال�سعب اخلروج اإىل التقاعد مبكرا.
وياأتي الدخار يف املرتبة الثانية من اأجل م�ساعدتك يف فرتة ما بعد 
التقاعد. لذلك عليك األ تنفق كل ما يدخل جيبك، بل ادخر ولو جزء 

ب�سيط منه لعينك يف امل�ستقبل.
م��ري��ح، فيتمثل يف  تقاعد مبكر  اأج��ل حتقيق  م��ن  الثالث  الأم���ر  اأم��ا 
مالية  وف����ورات  م��ن  ال�سخ�ض  ل��دى  م��ا  يف  مبكر  وق��ت  يف  ال�ستثمار 

واأ�سول، والتي �ستعظم ثروتك وتنمو مع الوقت.
اأو يف  ال��ع��ق��ارات،  امل��دخ��رات يف  ا�ستثمار  اخل���رباء  م��ن  الكثري  وين�سح 
اأ�سوق الأوراق املالية، ويو�سون باأن يكون لدى من يرغب يف التقاعد 
املبكر ما يكفي من املال وهو يف �سن الأربعني لل�سروع يف عمل م�ستقل 

يتيح له التقاعد املبكر.
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نحات ياأمل يف ن�شر فنه بلبنان 
ا�ستمد الفنان اللبناين عامر �ساكر ع�سقه للر�سم من الر�سومات التي كانت 
اأمه تر�سمها على املالب�ض. وتطور هذا احلب لديه حتى اأ�سبح يف النهاية 
اأعماله  �سنع  يف  واجل��ب�����ض  واخل�����س��ب  وال�����س��خ��ور  احل��ج��ر  ي�ستخدم  نحاتا 

الفنية.
يف  ك��ان  اأن  منذ  يوميا  الر�سم  عاما   53 العمر  من  البالغ  �ساكر  وميار�ض 
ال�����س��اد���س��ة م��ن ال��ع��م��ر وح��ت��ى خ���الل 27 ع��ام��ا خ���دم خ��الل��ه��ا يف اجلي�ض 

اللبناين.
وقال "كنت اأر�سم واأنحت العود ال�سغري اللي اأعمله متل ما بقولوا م�سرب 
بال�سكني  كلها  ا�ستغلها  �سغرية  �سغالت  ع�ساية..  غليون..  لل�سيجارة... 

ال�سفر يلي بتق�ض فيها الورق هيدي اأنا كنت اأنحت فيها".
واخل�سب  وال�سخور  احلجارة  با�ستخدام  منحوتاته  بت�سكيل  �ساكر  ويقوم 

والعظام واجلب�ض والنحا�ض ور�سا�ض الأقالم ومواد اأخرى.
كل  املج�سمات..  واأنحت  اأر�سم  اأين  ل�سرت  املو�سوع  هيدا  "طورت  واأ�ساف 
مرة كنت اأكرب اأعمايل.. بل�ست من طفولتي من ال�سغر بل�ست اأكرب اأحجام 

الأعمال اإىل اأن �سرت اأعمل جم�سمات كبرية خ�سبية. اأنا نحات �سامل".
وقال اإنه عادة ما يبيع اأعماله باأ�سعار تبداأ من 50 األف لرية لبنانية )حوايل 

الأحيان ب�سعر اأقل من قيمتها. من  كثري  يف  يبيعها  لكنه  دولرا(   33
اأن يقتني كل بيت يف لبنان قطعة  اأنه يريد  ويع�سق �ساكر الفن اإىل درجة 

فنية حتى لو اعُترب هذا نوعا من الرتف ول �سرورة له بالن�سبة للبع�ض.
له  الفقري بيحق  الغني..  اإن��ت متلك متل  اأن��ا لول  للفقري  "قالوا  واأو�سح 
اللوحة  اأن��ا بحطله  لعندي  ييجي  ما معه  اللي  ببيته.  اللوحة  يحط هاي 
ببيته بقد اإمكانياته حتى لو كانت �سئيلة جدا جدا جدا. اأنا اأمتنى اأنه كل 

بيت بلبنان يحط لوحة من لوحاتي حتى لو كانت تقدمة هدية مني".

حافلة بطابقني ت�شري 
بدون �شائق 

اأظهر ت�سجيل م�سور مروع التقطه �سائق 
�سيارة اأجرة يف مدينة لندن، حلظة ظهور 
����س���وارع لندن  اأح�����د  ب��ط��اب��ق��ني يف  ح��اف��ل��ة 
لوحدها.    ت�سري  وه��ي  بال�سيارات  املكتظة 
احلادثة  الأج���رة  �سيارة  �سائق  ر���س��د  وق��د 
الأوىل من �سباح  ال�ساعات  التي وقعت يف 
وهو  احلافلة  �سائق  �سوهد  حيث  الأح���د، 
احلافلة  ليوقف  القيادة  عجلة  اإىل  يهرع 
اأث��ن��اء عبورها تقاطع ط���رق.  وق��ال �سائق 
كانت  احل��ادث:  على  الأج��رة معلقاً  �سيارة 
احلافلة ت�سري يف �سارع �سنرتال على طريق 
والن�سف  ال��راب��ع��ة  ال�ساعة  يف  ماريليبون 
�سباح الأحد. مل يكن �سائق احلافلة خلف 
امل��ق��ود يف ب��داي��ة الأم����ر اإل اأن���ه ظ��ه��ر بعد 

حلظات وهو يهرع اإىل عجلة القيادة.
وعلق �سائق الأجرة بعد ن�سره الفيديو على 
تويرت: حافلة ت�سري بدون �سائق، يف طريق 
غارت �سنرتال وي�ست، ل خ�سائر تذكر لأن 
ال�سائق ا�ستدرك املوقف يف الوقت املنا�سب. 
وحل�سن احلظ، مل يكن على منت احلافلة 
اإ�سابات  اأي  تقع  ومل  واح���د،  راك���ب  ���س��وى 
ت���ذك���ر داخ�����ل احل���اف���ل���ة، وف����ق م���ا ورد يف 

�سحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

قتلى وجرحى يف 
انهيار ل�شقف مقهى 
قتل اثنان على الأقل، واأ�سيب عدد 
قرب  ملقهى  �سقف  ان��ه��ي��ار  يف  اآخ���ر 

العا�سمة تون�ض .
ب��اأن جزء  اإعالمية  واأف��ادت تقارير 
من �سقف املقهى بجهة بن عرو�ض 
كان  بينما  ان��ه��ار،  العا�سمة  ق��رب 
ال���زب���ائ���ن داخ�����ل املقهى  ع����دد م���ن 
واإ�سابة  اثنني  مقتل  اإىل  اأدى  م��ا 
ع��دد اآخ���ر. وذك���رت وك��ال��ة الأنباء 
التون�سية اإن ثالثة م�سابني نقلوا 
اإىل م�ست�سفى بن عرو�ض، وو�سفت 

اإ�سابة اأحدهم باخلطرية.
واأو�سحت و�سائل اإعالم حملية اأن 
اأن تكون  املمكن  م��ن  ك��ان  ال��ك��ارث��ة 
اأكرب، لو كان املقهى مليئاً بالزبائن 

يف وقت الذروة.
افتقاد  اإىل  الن��ه��ي��ار  اأرج��ع��ت  ك��م��ا 
جانب  اإىل  ل��ل�����س��ي��ان��ة،  ال�����س��ق��ف 
قاعة  وج��ود  ب�سبب  البناية  اهتزاز 

للريا�سة فوق املقهى.

�شحابة حمراء 
تثري الرعب 

تناقلت مواقع التوا�سل الجتماعي 
مقطع فيديو من الربازيل، تظهر 
فيه �سحابة حمراء اللون على �سكل 
قب�سة، اأثارت الرعب بني ال�سكان، 
الذين ظنوا اأنها اإ�سارة على نهاية 

العامل.
مدينة  �سكان  م��ن  العديد  و���س��ارع 
اجلنوبية،  فريتا�ض  دي  تيك�سرييا 
فيديو  وم��ق��اط��ع  ���س��ور  ن�����س��ر  اإىل 
ظهرت  التي  ال�سخمة،  لل�سحابة 
وكاأنها ت�سطدم بالأر�ض. وظهرت 
املا�سي،  اخلمي�ض  ي���وم  ال�����س��ح��اب��ة 
ت���ال����س���ت يف  اأن  ل��ب��ث��ت  ل��ك��ن��ه��ا م����ا 
غ�سون 5 دقائق، بح�سب �سحيفة 
باولو  ج���واء  الربيطانية.  م���ريور 
ماغالي�ض ، ن�سر مقطع فيديو على 
ح�سابه يف اإن�ستغرام لهذه الظاهرة 
الغريبة، وقال اإنه ل يعلم اإن كانت 
اأو  اإع�سار،  ت�سكل  بداية  عبارة عن 
اجلوي،  ال��غ��الف  يف  نيزك  مدخل 
تلفزيونية  لقناة  حديث  يف  واأ�سار 
ي��ع��ي�����ض ط���وال  اأن�����ه  اإىل  حم��ل��ي��ة، 
عمره يف املدينة، لكن مل ي�سبق له 
التي  الظاهرة  �ساهد مثل هذه  اأن 
ال�سكان.  جل��م��ي��ع  م��ف��اج��ئ��ة  ك��ان��ت 
اإن�ستغرام  ع��ل��ى  اآخ�����ر  م�����س��ت��خ��دم 
قادمة  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  اأن  يعتقد 
م��ن ال�����س��م��اء، وع���رب ع��ن خماوفه 
من اأنها قد تكون اإ�سارة اإىل نهاية 
الأر����س���اد  خ����رباء  اأن  اإل  ال���ع���امل. 
اجلوية اأ�ساروا اإىل اأن من املحتمل، 
عن  ع��ب��ارة  الغيمة،  ه��ذه  تكون  اأن 
دوامة من الغبار �سائعة يف املدينة 
خالل ف�سل ال�سيف، وحتولت اإىل 

هذا اللون عند غروب ال�سم�ض.

تخفيف الن�صويات �صحي
منتوج  اي  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي  املل�سق  ق����راءة 

غذائي امر �سروري جدا
الن�سويات  م���ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ة  ت���ن���اول  اإن 
والأرز  اخلبز  يف  املتوفرة  الكربوهيدرات 
والبطاط�ض واملعكرونة يحدث ارتفاعا يف 
اإنتاج  اإىل  ُي��وؤدي  ��ا  مِمَّ ال��دم،  �ُسَكر  م�ستوى 
كمية كبرية من هرمون الأن�سولني. ن�سبة 
الدهون  ح��رق  ُتعيق  العالية  الإن�سولني 
ال���وزن.  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  يف اجل�سم مم��ا 
م�سدر  هي  الكربوهيدرات  اأن  وامل��ع��روف 
اجل�سم  يحتاجها  ال��ت��ي  للطاقة  رئي�سي 
وللمحافظة  الطبيعية  ال��دم��اغ  لوظائف 
اجلاليكوجني  من  اجل�سم  خم��زون  على 
وملنع حتول بروتني الع�سالت اإىل طاقة. 
�سروري  باجلاليكوجني  الع�سلة  فاإمداد 
الغذائي  التمثيل  زمن  لإطالة  وجوهري 
الغذائي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ول���ت���زوي���د  ال���ه���وائ���ي 
كان  ح��ال  يف  ولكن  بالطاقة.  ال��اله��وائ��ي 
القيام  من  اك��رث  الن�سويات  مقدار  تناول 
تكون  ل  النتيجة  ف��ان  ريا�سية  بتمارين 
كمية  تخفيف  املطلوب  اإذا  اأب���دا.  �سحية 
بتناول  ع��ن��ه��ا  وال��ت��ع��وي�����ض  ال��ن�����س��وي��ات 

اخل�سار وال�سمك والبقوليات.

املارجرين لي�صت اأف�صل من الزبدة
هناك اعتقاد اآخر هو اأن تناول املارجرين 
اعتقاد  وه��و  لل�سحة  اأف�سل  ال��زب��دة  ب��دل 
حتتوي  املارجرين  اأن  فمع  اأي�سا.  خاطئ 
اأق��ل م��ن ال��زب��دة مما  على ده��ون م�سبعة 
يوؤدي خلف�ض ن�سبة الكولي�سرتول، اإل اأن 
ذلك ل ي�ساعد على تخفيف الوزن. وت�سري 

املرء  ي��ت��ن��اول  اأن���ه عندما  ال��درا���س��ات 
امل��ارج��ري��ن ي�سر  م��ن  ك��ب��رية  كميات 

قلبه.  ����س���راي���ني  ب���ذل���ك 
ال�سليمة  فالطريقة 
بالتخفيف  ت����ك����ون 
م�����������ن ا�������س������ت������ه������الك 

ال�����زب�����دة وامل����ارج����اري����ن 
وال�ستعا�سة عنهما باللنب 

مثال.

عالقة  له  لي�س  البي�صة  لون 
بفائدتها

اإن الدجاجة ل يهمها اإذا كانت البي�سة 
يفرت�ض  وك��ذل��ك  اأبي�ض  اأو  اأ�سمر  لونها 
ل��ن��ا. فلون  بالن�سبة  الأم���ر  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن 
ال��ب��ي�����س��ة ل��ي�����ض ل���ه ع���الق���ة ب��ال��ط��ع��م اأو 
اللون فقط يرجع  اإن  بالفائدة ال�سحية. 
ويعترب  ذات��ه��ا.  بحد  ال��دج��اج  ف�سيلة  اىل 
غذائية  قيمة  �ساحب  عام  ب�سكل  البي�ض 
ال���ذي يحتويه ه��و �سهل  وال����زلل  ك��ب��رية 
اله�سم ويحتوي على فيتامني "اأ" و"ياء" 
الدهنية.  والأح��م��ا���ض  اللي�سيتني  وم���ادة 
ت��رك��ي��ب��ة غذائية  ل��ل��ب��ي�����ض  ي��ك��ون  وب���ه���ذا 
مثالية. وكان البي�ض يعترب من الأغذية 
الدم،  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  ترفع  التي 
تناول  اأن  اإىل  درا�سة جديدة ت�سري  اأن  اإل 
بي�سة اإىل بي�ستني يوميا ل ي�سكل خطرا 
الإ�سابة  من  الطبيعيني  الأ�سخا�ض  علي 

بالكولي�سرتول.

للقهوة فوائد عدة
اإن تناول القهوة لي�ض م�سرا عندما يتم 

تناوله  باعتدال تناول فنجان من القهوة 
بعد وجبة د�سمة ي�ساعد املعدة على اإفراز 
القهوة  ت�ساعد  كذلك  املعوية،  الع�سارات 
املرارة على اإفراز الع�سارة ال�سفراوية. اإن 
القهوة يخفف  ا�ستهالك كمية قليلة من 
من اإمكانية الإ�سابة مبر�ض الباركين�سون 
كذلك   ." الن�سيان  " م��ر���ض  وال��زه��امي��ر 
تكون  م��ن  والكلية  امل���رارة  القهوة  حتمي 
القهوة  م�ستهلكو  ي�����س��اب  ول  احل�����س��وة. 
الثاين  ال��ن��وع  ال�سكر  ال��غ��ال��ب مب��ر���ض  يف 
فهي  ال�����س��ي��ئ��ات  ب��ع�����ض  ل��ل��ق��ه��وة  ان  اإل   .
مادة  ون�سبة  ال���دم  �سغط  م�ستوى  ت��رف��ع 
الهيمو�سي�ستني يف الدم الذي يزيد خطر 
والقلبية.  الدماغية  باجللطة  الإ���س��اب��ة 
اأن��ه للمحافظة على  وجت��در ال���س��ارة هنا 
بتناول  ين�سح  م�ستوى غذائي متوازن ل 
ف��ن��اج��ني من  اأو خم�سة  اأرب��ع��ة  اأك���رث م��ن 

القهوة يوميا كحد اأق�سى.
اأف�سل  اأن��ه��ا  تعني  ل  اخلفيفة  امل��اأك��ولت 

خفيف  اأي  "ليت"  م�سطلح  ان  للحمية 
اأ����س���ب���ح م���ن امل�����س��ط��ل��ح��ات ال�����س��ه��رية يف 
يحتوي  املنتج  اأن  يعني  وه��و  جمتمعاتنا 
وك��ث��ري من  ���س��ع��رات ح��راري��ة قليلة.  على 
امل�سروبات الغازية وحتى البوظة اأ�سبحت 
م��ت��وف��رة ب�����س��ع��رات ق��ل��ي��ل��ة وذل����ك ملتبعي 
على  يتهافتون  ال��ذي��ن  الغذائية  احلمية 
�سراء مثل هذه املنتوجات. ولهذا الغر�ض 
ت�ستبدل ال�سركات ال�سانعة لهذه املنتجات 
مادة ال�سكر التي حتتوي على الكثري من 
حتتوي  التي  ال�سكارين  مب��ادة  ال�سعرات 
على  توؤثر  التي  لكنها  قليلة  �سعرات  على 

الإح�سا�ض بال�سبع.
ال�سانعة  ال�����س��رك��ات  ت�����س��ت��ب��دل  واح���ي���ان���ا 
ال��ده��ن م��ن زي���ت اأو زب����دة مب����ادة اأخ���رى 
على  التجارب  اأجريت  وق��د  �سحية.  غري 
غذائية  حمية  يتبعون  الذين  الأ�سخا�ض 
ووجد  "ليت"  م��ن��ت��وج��ات  با�ستعمالهم 
انهم يف الغالب ل يفقدون الوزن كالذين 
اأف�سل  اإن  املنتوجات.  ه��ذه  ي�ستعملون  ل 
ل  اأم  �سحيا  املنتج  اإذا  م��ا  ملعرفة  طريقة 
كمية  ملعرفة  الغذائي  املل�سق  بقراءة  هو 
وال�سكر  احل���راري���ة  وال�����س��ع��رات  ال���ده���ون 

الذي يحتويه.

ال�صحية  بالتغذية  املتعلقة  وال�صائعات  الأقاويل  هي  كثرية 

بدرجة  يت�صم  ل  غالبيتها  اأن  غري  الر�صاقة،  على  واملحافظة 

عالية من الدقة وال�صحة. التقرير التايل ي�صلط ال�صوء على 

بع�س هذه املقولت وي�صتجلي اأ�صولها العلمية ال�صحيحة.

اخل�صار والفاكهة هذه اليام مل تعد حتتوي على كميات كبرية 

من الفيتامينات.. املارجرين اأف�صل من الزبدة.. ال�صكر 

�صائعة  اأق��اوي��ل  كلها  الأبي�س..  من  اأف�صل  الأ�صمر 

لها  لي�س  الإ�صاعات  هذه  من  كثري  ونرددها.  ن�صمعها 

احلميات  متبعي  على  ف��اإن  ل��ذا  �صحيح.  علمي  اأ�صا�س 

الغذائية اأن يتوخوا احلذر ول ي�صدقوا كل ما ي�صمعونه.

زيت ال�شمك يخّفف 
نوبات ال�شرع

يابانية  درا�����س����ة  ن���ت���ائ���ج  اق����رتح����ت 
جديدة اإمكانية عالج نوبات ال�سرع 
امل��وج��ودة يف زيت  ال��ده��ون  بوا�سطة 
اأح����د هذه  اأن  ت��ب��ني  ال�����س��م��ك، ف��ق��د 
الدهون يزيد اإنتاج اجل�سم لهرمون 
ال�سرتوجني الذي ُيعتقد اأنه يوؤّخر 

من النوبات.
وبح�سب ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت يف 
تناول  ي�ساعد  ه��ريو���س��ي��م��ا  ج��ام��ع��ة 
مكمالت زيت ال�سمك ملدة 28 يوماً 
على تاأخري نوبات ال�سرع، وتخفيف 

�سدتها.
وتاأتي هذه النتائج على عك�ض ما كان 

ُيعتقد من اأن هرمون ال�سرتوجني 
ال�سرع.  ن����وب����ات  ����س���دة  م����ن  ي���زي���د 
وي���ت���وف���ر ع����الج يف ال���وق���ت احل���ايل 
لنوبات ال�سرع ي�ساعد على �سبطها 

لدى 7 من بني كل 10 مر�سى.
وميكن وفق نتائج الدرا�سة اجلديدة 
�ساينتفيك  جم��ل��ة  ن�����س��رت��ه��ا  ال���ت���ي 
ري��ب��ورت�����ض الع��ت��م��اد ع��ل��ى مكمالت 
زي�����ت ال�����س��م��ك ل��ت��خ��ف��ي��ف وت���اأخ���ري 
ال����ن����وب����ات ل�����دى احل�������الت ال���ت���ي ل 
كما  امل�����س��ت��خ��دم،  ل���ل���دواء  ت�ستجيب 
ت�ساعد زيادة زيت ال�سمك يف النظام 

الغذائي على حت�سني اإدارة احلالة.

االأغذية ال�شحية والر�شاقة... 
بني ال�شائعات واحلقائق
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�ش�ؤون حملية

يف اللقاء ال�صنوي لأ�صرة جامعة الإمارات

را�شد النعيمي يطالب اأع�شاء هيئة التدري�س بقيادة م�شتقبل التعليم العايل 
يف الدولة واملنطقة من اأجل حتقيق امل�شروع االإماراتي التنموي

•• العني – الفجر 
ت�صوير – حممد معني

-الرئي�ض  النعيمي  را���س��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك����د 
الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة- على 
"جامعة  يتطلبه مفهوم  ما  لتحقيق  التكاتف  "�سرورة 
امل�ستقبل" م�سريا اىل ان اجلامعة بداأت تخطو خطوات 
حمددة لتلبية الحتياجات بربامج وتخ�س�سات جديدة 

والهتمام بالبحث العلمي والدرا�سات العليا"، 
جاء ذلك خالل كلمته يف اللقاء ال�سنوي لأ�سرة اجلامعة 
باملبنى  اأم�ض  �سباح    ،2018/2017 اجلامعي  للعام 
ال��ه��اليل ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي، ب��ح�����س��ور ن���واب اجلامعة 

وقيادتها وكافة اأع�ساء اأ�سرة جامعة الإمارات.
املرونة  يتطلب  اجلامعات  يف  العمل  اإن  معاليه:  وق��ال 
وا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل، وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل معه 
اأن تكون يف الريادة  املوؤ�س�سة قادرة على  بطريقة جتعل 
دائماً، واأ�ساف ان كله ثقة باأع�ساء هيئة التدري�ض واإدارة 

اجلامعة للقيام بدورهم يف ذلك.
واأ�ساف معاليه: علينا اأن نرتك ب�سمة وا�سحة وجلية يف 
م�سرية التنمية يف دولة الإمارات، واأن منتلك ال�سجاعة 

العايل،  التعليم  جم��ال  يف  التقليدية  احل��واج��ز  لك�سر 
اأن  اأهيبكم  امل�ستقبل، لهذا  ري��ادي يف �سناعة  واأخ��ذ دور 

جتعلوا هذا ال�سعار معكم يف كل يوم.
وتابع معايل الدكتور علي را�سد النعيمي فى كلمته" اأن 
اجلامعة الوطنية الأم حققت اإجناز على م�ستوى العامل 
متنوعة  جن�سيات  با�ستقطاب  املنطقة  م�ستوى  وعلى 
كان لها الأثر يف اإثراء احلياة اجلامعية مطالبا اأن يتم 
تنتج  التي  املخرجات  ذو  العلمي  البحث  على  الرتكيز 
والتحديات  للم�سكالت  حلول  جتد  اأو  جديدة  معرفة 
الرئي�ض  وق���ال  املنطقة".   اأو  ال��دول��ة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
العلى للجامعة "اإن قيادتنا تهتم بالإجنازات وامل�سروع 
حمددة  بخطط  ن�سري  اأن  وعلينا  التنموي،  الإم��ارات��ي 
وثابتة نحو امل�ستقبل.  كما مت خالل اللقاء اإطالق جائزة 
الثانية،  دورت��ه��ا  يف  املوؤ�س�سي  للتميز  الأع��ل��ى  الرئي�ض 
تبني  الدولة يف  قيادات  مع حر�ض  تاأتي متا�سياً  والتي 
اجلامعة  جهود  وم��ع  الإم����ارات،  ب��دول��ة  التميز  مفهوم 
العايل  التعليم  جم���ال  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تبني  يف 
يف  الفاعلني  الأع�ساء  وتكرمي  التميز  ثقافة  وتاأ�سيل 
ف��ئ��ات وهي:  اأرب���ع  اجل��ائ��زة  وت�سم  اجل��ام��ع��ي.  املجتمع 
وفئة  املتميزة،  العمل  فرق  وفئة  املوؤ�س�سي،  التميز  فئة 

فيما  اخلا�ض.  التكرمي  وفئة  الأعلى،  الرئي�ض  اأ�و�سمة 
–املدير  دمييللو  ريت�ساد  الربف�سور  احلفل  �سيف  قدم 
والع�سرين،  ال��واح��د  ال��ق��رن  ج��ام��ع��ات  مل��رك��ز  التنفيذي 

مبعهد  احلا�سبات  ع��ل��وم  ق�سم  ورئي�ض  الإدارة  واأ���س��ت��اذ 
التعليم  م�ستقبل  ح��ول  ن��ظ��رة  للتكنولوجيا  ج��ورج��ي��ا 

العايل والأ�س�ض التي تتطلبها جامعات امل�ستقبل.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تنظم 
فعالية الربنامج التعريفي للطلبة اجلدد 
من  اأكرث  من  وطالبة  طالب   500

دولة التحقوا باجلامعة اجلديدة   40
•• اأبوظبي –  الفجر

تركز  التي  البحثية  اجلامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  قامت 
اإعداد قادة ومفكرين مبدعني عامليني يف جمالت العلوم التطبيقية  على 
والهند�سة، بتنظيم فعالية الربنامج التعريفي لتقدمي التوجيه والإر�ساد 
اليوم  ج��رى  وق��د  امل�ستجدين.  الطلبة  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   500 لنحو 
 22 يوَمي  الرئي�سي  اجلامعي  احل��رم  يف  البكالوريو�ض  لطلبة  املخ�س�ض 
الدرا�سات  لطلبة  املخ�س�ض  اليوم  تنظيم  �سيتم  حني  يف  اأغ�سط�ض،  و23 

العليا يف اجلامعة اجلديدة 28 اأغ�سط�ض.
وتاأ�س�ست جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا يف وقت �سابق من هذا العام 
اإثر عملية اندماج �سمت كل من معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا واملعهد 
البرتويل وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث. وتهدف اجلامعة 
اجلديدة اإىل توفري تعليم اأكادميي وبحثي من م�ستوى عاملي يف الإمارات 

للم�ساهمة يف حتقيق التحول نحو اقت�ساد املعرفة املن�سود يف الدولة. 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  رئي�ض  لر���س��ن،  ت��ود  الدكتور  وق��ال   
الأوىل من طلبة جامعة خليفة  الدفعة  با�ستقبال  �سعداء  بالوكالة: نحن 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال��ت��ي ���س��وف ت�ستفيد ب���دوره���ا م��ن الإجن�����ازات 
والبناء  �سمنها  املندجمة  الأكادميية  املوؤ�س�سات  حققتها  التي  واملكت�سبات 
متطلبات  م��ع  متوائمة  مبتكرة  وبحثية  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  لتوفري  عليها 

القطاعات الرئي�سية. 
ومع بداية الف�سل الدرا�سي خلريف عام 2017 يف 27 اأغ�سط�ض، �سيبلغ 
اإجمايل عدد الطلبة يف برامج اجلامعة الأكادميية للبكالوريو�ض واملاج�ستري 
والدكتوراه 3500 طالب، من �سمنهم 3000 طالب بكالوريو�ض و500 
وغري  الإم���ارات���ي���ني  الطلبة  اجل��ام��ع��ة  وت�ستقطب  ع��ل��ي��ا.  درا����س���ات  ط��ال��ب 
اأكرث من  اإليها يف هذا العام الدرا�سي طلبة من  الإماراتيني، حيث ين�سم 
40 دولة. وتوفر اجلامعة اجلديدة 13 برنامج بكالوريو�ض، و22 برنامج 
ماج�ستري )ماج�ستري يف الفنون + 21 ماج�ستري يف العلوم(، و�سبعة برامج 
دكتوراة. من ناحيته، قال الدكتور عارف �سلطان احلمادي، مدير جامعة 
ي�سعدنا  بالوكالة:  التنفيذي  الرئي�ض  ونائب  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
اأن نرحب بالطلبة امل�ستجدين يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حيث 
خمتلف  يف  ق��ادة  ليكونوا  يعدهم  عاملي  مب�ستوى  يتمتع  تعليماً  لهم  نوفر 
ال�سناعات حتى ي�ساهموا يف دعم جهود الدولة لتحقيق روؤيتها. ندعو جميع 
الطلبة لال�ستفادة مما تقدمه لهم اجلامعة من اأحدث املرافق الريا�سية 
واملختربات املتقدمة والف�سول الفرتا�سية، خا�سة واأننا ن�سعى لأن نوفر 
حتقيق  على  وت�ساعدهم  البتكار  ت�سجع  وبيئة  غنية  طالبية  حياة  لهم 
م�ستوى التميز الذي نتوقعه منهم. و�سوف ي�سم الف�سل الدرا�سي اجلديد 
اجلامعة  اأطلقته  ال��ذي  امل�ستقبل"،  "معلم  برنامج  م��ن  طالباً   60 نحو 
املبادرة،  ه��ذه  وتوفر  والتعليم.  الرتبية  وزارة  مع  ومتا�سياً  مع  بالتعاون 
املعلمني  القادم من  باإعداد اجليل  الدولة  اأه��داف  مع  التي ج��اءت متا�سياً 
الطلبة  تعليم  مهمة  لتويل  والكفاءة  املهارة  من  ع��اٍل  مب�ستوى  املتميزين 
العلوم يف الريا�سيات  درا�سية يف بكالوريو�ض  املدار�ض احلكومية، منحاً  يف 
التطبيقية والإح�ساء وبكالوريو�ض العلوم يف الكيمياء، الذي متت موؤخراً 
اإ�سافته اإىل برامج اجلامعة. وتتزامن انطالقة العام الدرا�سي اجلديد مع 
افتتاح مبنى جديد مب�ساحة 135 األف مرت مربع �سمن احلرم الرئي�سي 

جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. 

تر�صيخًا لل�صعادة والإيجابية 

جامعة اأبوظبي تنّظم حما�شرة بعنوان "ال�شعادة واالإيجابية"
•• اأبوظبي- الفجر

الثنني حما�سرة  الأول  اأم�ض  اأبوظبي  نظمت جامعة 
ا�ست�سافت  والإيجابية"  "ال�سعادة  بعنوان  متخ�س�سة 
هيكل  ع��ب��داهلل  فهد  املحا�سر  الإع��الم��ي  خاللها  م��ن 
اأب����رز مقومات  اإىل  امل��ح��ا���س��رة  ت��ط��رق خ���الل  وال����ذي 
حت��ق��ي��ق ال�����س��ع��ادة وت��ب��ّن��ي الإي��ج��اب��ي��ة ك��ن��م��ط للحياة 
بح�سور  وذلك  الإن�ساين،  والتوا�سل  والتعّلم  والعمل 
للعالقات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  م��ب��ارك  ���س��امل 
ونخبة  الكليات،  وعمداء  اأبوظبي،  بجامعة  املجتمعية 
والإداري��ة باجلامعة،  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  من 
الظاهري  م��ب��ارك  �سامل  واأك���د  م��ن اخلريجني.  وع��دد 
املدير التنفيذي للعالقات املجتمعية بجامعة اأبوظبي 
والتعّلم  للحياة  والإيجابية كنمط  ال�سعادة  تر�سيخ  اأن 
من  تعلمناها  التي  الأ�سا�سية  القيم  من  يعد  والعمل 
عهد الآباء املوؤ�س�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
والذين حر�سوا على تعزيز قيم الإيجابية بني خمتلف 
املنجزات  خمتلف  ت��وؤك��ده  ال��ذي  الأم���ر  املجتمع،  فئات 
عمرانية  نه�سة  م��ن  ال��دول��ة  حققته  وم��ا  احل�سارية 
اأ�سعد  اأح���د  �سعبها  م��ن  جعلت  وتعليمية  واقت�سادية 
للم�ستقبل  الإي��ج��اب��ي��ة  نظرته  بف�سل  ال��ع��امل  �سعوب 
اإىل  وتفاوؤله املقرون بالكد والعمل والجتهاد، م�سرياً 
فهد  املحا�سر  الإع��الم��ي  با�ست�سافة  اجلامعة  اعتزاز 
عبداهلل هيكل لال�ستفادة من خربته يف دعم الربنامج 
الوطني لل�سعادة والإيجابية، خا�سة واأن هذه املحا�سرة 
الفعاليات  اإطار جمموعة من  تاأتي �سمن  املتخ�س�سة 
مدار  على  تنظيمها  اجلامعة  تعتزم  التي  والأن�سطة 
لتوجيهات  ا�ستجابة  وذل��ك  اجلديد  الأك��ادمي��ي  العام 
القيادة الر�سيدة ب�ساأن تعزيز جهود الأفراد واملوؤ�س�سات 

املجتمع  يف  وال�سعادة  الإيجابية  ومفاهيم  قيم  لن�سر 
لت�سبح اأ�سلوب ومنط حياة يدفع اإىل التميز والبداع. 
ورّك��ز فهد هيكل يف حما�سرته على حم��اور مقومات 
ال�����س��ع��ادة، واأه��م��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة، وم��واج��ه��ة التحديات، 
الروؤية  امتالك  اأهمية  على  موؤكداً  الفر�ض،  واغتنام 
الإيجابية الوا�سحة للتعامل مع كافة الق�سايا اليومية 
وامل�����س��ريي��ة، وا���س��ت��ب��دال ال����رتدد وال��ت��اأج��ي��ل بالعزمية 
التغيريات  م��ع  للتكّيف  الإي��ج��اب��ي  والتفكري  وامل��ب��ادرة 
اإىل  هيكل  تطرق  كما  امل�ستجدات،  كافة  من  والتعامل 
تعزيز  على  والإيجابية  ال�سعادة  ممار�سات  انعكا�سات 
والرتقاء  املتحدة عاملياً  العربية  الإم��ارات  مكانة دولة 
كما  ال��ع��امل،  �سعوب  م��ع  الإن�����س��اين  توا�سلها  مب�ستوى 
و�سعباً  قيادًة  الإم���ارات  دول��ة  �سّجل  على  ال�سوء  �سلط 
التي  والعاملية  املحلية والإقليمية  املبادرات  يف خمتلف 
منها منوذجاً  والتي  جعلت  الآخرين  لإ�سعاد  تد�سنها 

يحتذى به حول العامل.  
وع��ر���ض ه��ي��ك��ل جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��ج��ارب امل��ل��ه��م��ة من 
انطالقاً  النجاح  بتحقيقها  متيزت  والعامل  الإم���ارات 
م���ن م��ف��اه��ي��م ال�����س��ع��ادة والإي���ج���اب���ي���ة، ب��ح��ي��ث حّولت 
ف��اأ���س��ب��ح��وا قدوة  اإىل ف��ر���ض وجن���اح���ات،  ال��ت��ح��دي��ات 
ال�سوء  م�سلطاً  والإب���داع،  التمّيز  اإىل  ي�سعى  من  لكل 
والإيجابية متكنه  ال�سعادة  ملفاهيم  املرء  تبني  اأن  على 
الأعمال والبتكار  ري��ادة  النجاح يف جمال  من حتقيق 
وحتويل الأفكار املبتكرة واجلديدة اإىل واقع ملمو�ض. 
فهد  املحا�سر  الإع��الم��ي  التقى  املحا�سرة،  ختام  ويف 
عبداهلل هيكل بنخبة من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية 
والإدارية باجلامعة وقام بتوقيع ن�سخ من كتابه املتميز 
جمموعة  ت�سمن  وال���ذي  حياتي"  "علمتني  ب��ع��ن��وان 

ن�سائح م�ستلهمة من جتارب حياته.

مذكرة تفاهم  ربط اإلكرتوين لقاعدة 
البيانات بني �شرطة اأبوظبي ودبي

•• ابوظبي - الفجر

العامة  القيادة  مع  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وقعت 
ل�سرطة دبي ب�ساأن الربط الإلكرتوين لقاعدة  البيانات بني اجلهتني .

 ، ال�سريفي  علي  مكتوم  اللواء  �سعادة  اأبوظبي  �سرطة  عن  املذكرة  ووق��ع    
مهند�ض  ال��ل��واء  ، �سعادة  دب��ي  �سرطة  وع��ن   ، اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  م��دي��ر 

امل�ست�سار حممد  �سيف الزفني م�ساعد القائد العام ل�سوؤون العمليات.
وتعزز املذكرة ال�سراكة بني اجلانبني، من خالل تبادل املعلومات وال�ستفادة 
من اأحدث الأنظمة التقنية ملواكبة التطورات على �سعيد تكامل املعلومات 

والبيانات، وتعزيز العالقة الدائمة واملتطورة بني اجلهتني.
العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  ج��رت  وال��ت��ي  التفاهم،  م��ذك��رة  توقيع  م��را���س��م   ح�سر 
ل�سرطة اأبوظبي ، العميد ال�سيخ حممد بن طحنون اآل نهيان  مدير قطاع  

�سوؤون  الأمن واملنافذ  ب�سرطة اأبوظبي  وعدد  من ال�سباط . 
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اآلم  يعانون  الذين  اأع��داد  تزايد  اإىل  الإح�صاءات  ت�صري 
الأ�صاليب  بع�س  اإىل  يرجع  ورمبا  عالية،  بدرجة  الظهر 
املعي�صية اخلاطئة، مثل النكفاء على املكتب لوقت طويل 
اأن��واع  من  ن��وع  اأي  ممار�صة  ع��دم  اأو  ال�صاعة،  م��دار  على 
التي  الأخ��رى  ال�صلبية  املمار�صات  من  وغريها  الريا�صة 
تظهر  ورمبا  الظهر،  ب��اآلم  ال�صعور  اإىل  النهاية  يف  ت��وؤدي 
بع�س الت�صوهات اأي�صا، ولكي نتجنب املعاناة من هذه الآلم 
املزعجة، لكم بع�س الن�صائح التي ت�صاهم يف التخفيف من 

امل�صكلة، فاإليك بها:

ال�سقيقة  بينها �سداع  ال�سداع، من  اأن��واع خمتلفة من  ثمة 
 cluster العنقودي  وال�����س��داع  )امل��اي��غ��ري��ن(،  اأو  الن�سفي 
 sinus الأن���ف���ي���ة  اجل���ي���وب  و�����س����داع   headaches
يف  اجل��ّي��د  والأمل،  الإزع���اج  رغ��م  وعلى   .headaches
���س��اأن ال�����س��داع اأن اأ���س��ب��اب��ه ن����ادراً م��ا ت��ك��ون خ��ط��رية، وميكن 
بالقيام  نوباتها  ظهور  ومنع  م�سبباته  تاأثري  ح��دة  تخفيف 

احلياة،  ���س��ل��وك��ي��ات  من��ط  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  ببع�ض 
ال�سرتخاء  يف  ُت�����س��اه��م  و���س��ائ��ل  وت��ع��ّل��م 

وتناول  والع�سلي،  وال��ب��دين  الذهني 
اأدوية ُم�سكنة لالأمل. 

الطبيب  ب��د م��ن م��راج��ع��ة  لكن ل 
وكان  ف��ج��اأة،  بال�سداع  �سعرت  اإذا 
�سديداً جداً اإىل درجة مل تعهدها 
�سابقاً، اأو اإذا �سعرت به بعد اإ�سابة 

يف  و�سعوبة  العنق  يف  �ض  بتيبُّ م�سحوباً  ك��ان  اأو  ب��ال��راأ���ض، 
اأو  اخللف،  اأو  الأم��ام  اإىل  وانحنائها  وي�سرة  مينة  حتريكها 
اأو  الذهني  الت�سوي�ض  اأو  اجل�سم  ح��رارة  بارتفاع  م�سحوباً 

فقدان الوعي اأو اأمل يف العينني اأو الأذنني.

عوامل نف�صّية
اإجهاداً  ن��واج��ه  حينما  ال�����س��داع  ن��وب��ات  ت�سيبنا 
اتخاذ خطوات  وقلقاً. لذلك، علينا  وتوتراً 

ب�سيطة للتعامل مع هذه العوامل: 
الأ�سدقاء،  ف��ق��دان  الأع�����زاء،  م��وت 
ال��������ط��������الق، ال�����������س�����ف�����ر، ف�����ق�����دان 
ال����وظ����ي����ف����ة... م�������س���اك���ل ت���واج���ه 
القدرة  ُت��ف��ق��دن��ا  وق���د  معظمنا، 
على ال�سيطرة و�سبط التفاعل، 
ما يجعلنا غري 

ناجحني يف عملية التكّيف، وبالتايل ُعر�سة للتوتر، وهذا ما 
ُيثري لدى البع�ض تلقائياً نوبات من ال�سداع.

الإج��ه��اد لرفع  اإث���ارة  ال�سداع  يف ه��ذه احل���الت يكون �سبب 
تفعيل  على  ب��دوره��ا  تعمل  التي  التوتر  هرمونات  م�ستوى 
توتر املواد الكيماوية داخل الدماغ ويف الع�سالت ويف الأوعية 
مع  يتفاعل  ل�سعورياً،  بع�سنا،  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الدموية. 
ال�توتر بال�سّر على اأ�سنانه، اأو �سّد ع�سالت الكتفني والعنق 
وفروة الراأ�ض، ما ينتج مزيداً من ال�سداع والإزعاج والأمل. 

عالجات
ال�سداع  تاأثري  لتخفيف  الأم��ور  ببع�ض  القيام  با�ستطاعتنا 
اإل��ي��ك��م بع�ض اخلطوات  ب��ا���س��ت��م��رار.  ل��ه  ال��ت��ع��ّر���ض  وجت��ّن��ب 

الب�سيطة:
طرق  يف  وال��ن��ظ��ر  ال��ب��ح��ث  م��ن  ب����دًل  احل���ي���اة:  • ب�����ّس��ط��وا 
التي  الأم����ور  ال��ك��ث��رية، تخلوا ع��ن بع�ض  اأع��م��ال��ك��م  لإجن���از 

ميكن تاأجيلها. 
ما  قائمة  وتنطيم  اإعداد  عليكم  بحكمة:  وقتكم  • تدّبروا 
والوظيفة.  امل��ن��زل  يف  يومية،  واج��ب��ات  م��ن  ب��ه  القيام  يجب 
للقيام  خ��ارج��ه،  اأو  امل��ن��زل  يف  بالبع�ض،  ال�ستعانة  ح��اول��وا 
بتلك الواجبات اأو املهام. كذلك حاولوا تق�سيم خطوات 
امل��ع��ق��دة، وال��ق��ي��ام بها  اأو  اإجن���از الأع��م��ال الكبرية 

الواحد تلو الآخر. 
براجمكم  رّتبوا  اأي  جاهزين:  كونوا   •
بكل  للتغري  قابل  وب�سكل مرن  م�سبقاً، 
ذهنكم  ت�����س��ع��وا يف  اأن  والأه�����م  راح����ة، 
واإمكان  للمفاجاآت  مكاناً  وبرناجمكم 
متطلبات  ناحية  من  �سواء  ح�سولها، 

العمل وواجبات الأ�سرة اأو العوار�ض ال�سحية... 
• تقبلوا اخل�سارة: خطوة من ال�سعب على كثريين القيام 
بها، لكنها قد تكون �سرورية ل�ستمرار التفاعل مع احلياة 

باإيجابية. 
• اأ�سبطوا �سلوككم وتفاعلكم: خ�سو�ساً يف حلظات التوتر 
يف  منتجني  ت��ك��ون��ون  ك��ي��ف  تتعلموا  اأن  والأه����م  والإج���ه���اد. 

حلظات الياأ�ض، من دون اأن يزيد هذا توتركم واإجهادكم. 
العمل  زحمة  اأثناء  يومياً  دقائق  لب�سع  ولو  ا�سرتخوا:   •
اأن  القيام بالواجبات الأ�سرية، خ�سو�ساً حينما ت�سعرون  اأو 
اأ�سيبت بالتوتر وال�سد والإجهاد. تنف�سوا ببطء  ع�سالتكم 

مرات عدة واجلاأوا اإىل ريا�سة اليوغا. 
ال�سنوية،  اأو  الأ�سبوعية  �سواء  الإج��ازات:  يف  تفرطوا  • ل 

اجل�سم.  وراح��ة  الذهن  لت�سفية  و�سيلة  منها  واجعلوا 
ف��ل��ي�����ض امل��ق�����س��ود ب���ال���راح���ة ال��ك�����س��ل واخل����م����ول، بل 

الن�ساط الذي ُي�ساعد اجل�سم يف ال�سرتخاء. يف هذا 
املجال اأثبتت الدرا�سات الطبية الفيزيولوجية دور 

الريا�سة  من  القوة  املتو�سطة  الأن���واع  ممار�سة 
البدنية يف راحة اجل�سم والذهن. 

اإحر�سوا على تناول  • تناولوا غذاًء �سحياً: 
واحلبوب  ال���ط���ازج���ة،  واخل�������س���ار  ال��ف��اك��ه��ة 
الطبيعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ك��ام��ل��ة، 
اأطباقكم  م���ن  ك��ل��ي��اً  ن��ف�����س��ك��م  حت���رم���وا  ول 

لة.  املف�سّ
• اإ�سحكوا: ي�سري اأطباء القلب والأع�ساب اىل 

اأهمية ال�سحك ل�سحة القلب والأوعية الدموية 
وهرمونات الغدد ال�سماء و�سالمة الع�سالت وعمل 

اأجزاء الدماغ وحفظ الذاكرة وغريها. 

• ناموا جيداً: يبداأ انتظام وترية النوم بتحديد وقت مبكر 
والذهاب  الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  اأي��ام  يف  حتى  لال�ستيقاظ، 
اأن يغلبنا  اإىل النوم قبل 
تن�سوا  ول  ال��ن��ع��ا���ض. 
التي  امل�سروبات  اأن 
حت��������ت��������وي ع���ل���ى 
الكافيني، وحتى 
ب����ع���������ض اأن����������واع 
معاجلة  اأدوي������ة 
ُتبعد  ال�������س���داع، 

عنكم النوم.

يرتبط بالجهاد والكتئاب والقلق

خطوات ب�شيطة للتعامل مع ال�شداع ال�شديد
اأكرث اأنواع ال�صداع �صيوعًا، �صداع التوتر الذي ين�صاأ عن اأمل يف اإحدى ع�صالت الكتفني اأو العنق اأو فروة الراأ�س اأو الفكني. ترتبط هذه النوبات 
بالإجهاد اأو الكتئاب اأو القلق وترتفع ن�صبة الأمل وفقًا لن�صبة �صغوطات العمل واملجهود النف�صي والذهني والبدين املبذول، اأو يف حالت قلة 

النوم اأو احلرمان من الطعام... ولدى البع�س، قد يرتبط الأمر بالإفراط يف التدخني اأو تناول م�صروبات حتتوي على الكافيني.

ل نن�صحك باخلوف من امل�صكنات اأو الأطباء
نعرتف اأن امل�سكنات عبارة عن حلول موؤقتة للم�سكلة فهي ل تق�سي على الأمل 
ب�سفة نهائية، لكنها تعمل على تخفيف الأمل حلني اللجوء اإىل الطبيب، ولذلك 
اأما  بال�سرير،  ال�سلبية  الراحة  من  اأف�سل  امل�سكنات  ا�ستخدام  اأن  اخل��رباء  يرى 
اإذا كانت الآلم �سديدة وم�ستمرة ول ميكن حتملها ففي هذه احلالة نن�سحك 
باللجوء اإىل الطبيب، فال تتوقعي اأن حتدث املعجزة وتذهب هذه الآلم مبرور 
الق�ساء  يتم  مل  اإن  حتى  معاناتك  م��ن  �سيقلل  الآلم  ه��ذه  ع��الج  لأن  ال��وق��ت، 
عليها نهائيا.كما اأن الطبيب هو ال�سخ�ض الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يقف على 
اأ�سباب  عن  ا�ستف�سار  على  احل�سول  ت�ستطيعني  وبذلك  ال�سحيح،  الت�سخي�ض 
هذه الآلم وطرق العالج، ورمبا ين�سحك الطبيب مبجموعة من التمارين التي 

حتقق لك الراحة بعد ذلك.

التدليك والإبر ال�صينية
تعمل الإبر ال�سينية وطريقة التدليك على زيادة ن�ساط الع�سالت والتقليل من 
ت�سنجها وتخفيف ال�سغط عنها، ويجب األ تاأتي هذه املمار�سات بطريقة عنيفة 
ت�سبب الأمل، حيث يوؤدي ال�سعور بالأمل اإىل زيادة �سد الع�سالت ما ي�ساعف من 

امل�سكلة.

اآلم الظهر خالل فرتة احلمل
بع�ض  اإىل  ي��ع��ود  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  الظهر  اآلم  اأن  احل��وام��ل  م��ن  الكثري  تعتقد 
بن�سبة �سئيلة  ولكن  احل��دوث  وارد  اأم��ر  وه��ذا  الهرمونية يف اجل�سم،  التغريات 
جدا، وميكن اأن تعود اآلم الظهر يف هذه احلالة اإىل التغري يف �سكل اجل�سم نف�سه، 
ويزداد الأمر تعقيدا اإذا كانت هناك بع�ض الت�سوهات باجل�سم قبل احلمل، لكن 
الطبيب يف  ي�ساعدك  اأن  نهائيا من هذه احلالة، حيث ميكن  نقلق  اأن  ل يجب 
مثال  ومنها  الظهر،  على  �سغطك  من  تقلل  التي  الطرق  بع�ض  على  التعرف 

بع�ض التمارين والطرق الريا�سية.

احلفاظ على وزن اجل�صم
دائما  ين�سح  الظهر، لذلك  يوؤثر على �سحة  الزائد  ال��وزن  اأن  فيه  �سك  مما ل 
مبمار�سة اأي نوع من الريا�سة بحيث تهديف اإىل اإنقا�ض وزن ج�سمك واأهم هذه 
عليك،  اأو ج�سميا  نف�سيا  عبئا  ي�سكل  ل  اأي مترين  اأو  ال�سباحة  نذكر  التمارين 

فالوزن الزائد عبارة عن حمل زائد على العمود الفقري.

ل�صت يف حاجة ملزيد من اآلت الريا�صة
وارقدي  لفيها جيدا  ثم  منزلية  اأح�سري فوطة  الطريقة،  تنفيذ هذه  ح��اويل 
بظهرك فوقها بحيث متد الفوطة حتت العمود الفقري بطول الظهر مع و�سع 

و�سادة �سغرية اأ�سفل الراأ�ض وفرد القدمني على الأر�ض ورفع الركبتني،
م��ن على  ال�سغط  ب���زوال  و�ست�سعرين  دق��ائ��ق   10 مل��دة  احل��ال��ة  بهذه  ا�سرتخي   

ظهرك وكتفيك مع تفتيح ال�سدر،
ي�ساعدك  حيث  العمل،  م��ن  ع��ودت��ك  ف��ور  التمرين  ه��ذا  لتنفيذ  وق��ت  واأف�سل   
ذلك على التخل�ض من �سلبيات العادات اخلاطئة يف العمل كما مينحك الراحة 

وال�سرتخاء مع دخول فرتة امل�ساء.

اآلم اأ�صفل الظهر تبداأ من الأعلى
اإذا كنت تعانني اآلما حادة اأ�سفل الظهر فاأف�سل طريقة للتخل�ض من هذه الآلم 
هو اأن حتافظي على راحة وا�سرتخاء الرقبة والكتفني، قفي يف و�سع ال�ستقامة 
مع �سد اجل�سم وهز الكتفني كرري ذلك با�ستمرار، فقد اأكدت الدرا�سات اأن هذه 
الطريقة تخفف من اآلم اأ�سفل الظهر بن�سبة ت�سل اإىل %90 كما تفيد متارين 

امل�سي اأي�سا يف التخل�ض من هذه الآلم.

متزق الع�صالت لي�س هو ال�صبب الوحيد
ال�سبب  هو  الع�سالت  مت��زق  اأن  النا�ض  من  الكثري  بني  ال�سائعة  الأخ��ط��اء  من 
الرئي�سي والوحيد لآلم الظهر، ولكن يرى الأطباء اأن هذا الإدعاء لي�ض له اأي 
التي  الطويلة  م��دار خربته  اأن��ه على  الأطباء  اأح��د  ال�سحة، فيحكي  اأ�سا�ض من 
تبلغ 16 عاما يف هذا املجال مل يقابل اإل ع�سرة فقط من املر�سى الذين ترجع 
اإ�سابتهم اإىل متزق الع�سالت، ولكن ال�سبب الأكرث تاأثريا هنا هو توتر الع�سالت 
الذي ينتج عن ال�سغط ال�سديد، وزيادة احلمل على الظهر اأو ا�سطراب بع�ض 
املفا�سل.ويف %15 من احلالت ترجع اآلم الظهر اإىل ما يعرف باإ�سم اإنزلق 
الفقرات،  بني  الواقعة  الأن�سجة  ان�سداد  اأو  مت��زق  عند  يحدث  ال��ذي  الدي�سك، 
اأن  يجب  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف  ال��ف��ق��رات،  لهذه  ك��و���س��ادة  تعمل  التي  الأن�سجة  تلك 
يكون اللجوء اإىل اجلراحة هو اخليار الأخري، فهناك بع�ض الأدوية التي يعرفها 

الطبيب والتي ميكن اأن ت�ساعدك على ال�سفاء.

هيئة النوم املريحة
الرئي�سية  ال��ع��وام��ل  م��ن  تعترب  ال��ن��وم  م�سكالت  اأن  واملخت�سون  اخل���رباء  ي��رى 
القلق  �سينتابك  مريح  نوم  على  حت�سلني  ل  اأن��ك  فمعنى  الظهر،  لآلم  امل�سببة 
و�سادة  اأن تختاري  الظهر بطبيعة احل��ال، كما يجب  يوؤثر على ع�سالت  ال��ذي 

مريحة ل توؤدي اإىل زيادة امل�سكلة.

كوين دائما ن�صطة
هي  التزايد  من  الآلم  ه��ذه  ومنع  الظهر  اآلم  مع  للتعاي�ض  طريقة  اأف�سل  اإن 
اأن  الأم��ر غريبا لأن معظمنا يعتقد  بالن�ساط، رمبا يبدو هذا  اأن تتحلي دائما 
احلركة والن�ساط يتعار�سان مع اآلم الظهر، ولكن زيادة ن�ساط اجل�سم يتحول 
تدريجيا اإىل عادة وبالتايل لن تكوين يف حاجة اإىل اإجراء اأي نوع من الإحماء 
اأو الت�سخني عند ممار�سة الريا�سة، وميكنك احل�سول على ذلك باأب�سط الطرق 

نن�سحك مثال بامل�سي اإىل املحالت بدل من ا�ستخدام ال�سيارة.

التوازن مطلوب
اأخرى وهكذا،  تاأتي وتذهب ثم تعاود الرجوع مرة  اآلم الظهر  اأن  املعروف  من 
وعندما تكونني يف حالة �سحية جيدة وبعيدة عن اآلم الظهر ت�سعرين ب�سعادة 
بالغة، ومن ثم تقبلني على اأداء املزيد من العمل قبل عودة هذه الآلم، وبالتايل 
ولكن  الآلم،  م��ع��اودة  قبل  ممكن  ق��در  اأك��رب  اإجن���از  بغر�ض  العمل  يف  تتاأخرين 
اأ�سرع،  اإىل ظهرك  اأنك بهذه الطريقة ت�ساهمني يف جلب الأمل  اأن تعلمي  لبد 
كما تزيدين من حدة هذه الآلم. املطلوب منك هو اإحداث نوع من التوازن يف 

طريقة اأدائك للعمل.

لن تندمي اإذا تعلمتي الباليه
تعمل متارين الباليه على تقوية الع�سالت حول منطقة البطن واأ�سفل الظهر، 
وبذلك ت�ستطيعني احلفاظ على ج�سمك بعيدا عن اآلم الظهر ويف الوقت نف�سه 
حتافظني على مرونة مفا�سلك، وين�سح باأن تبدئي تعلم هذه التمارين ب�سفة 
تدريجية وتعلم تقنيات كل مترين بطريقة متقنة حتى ل تاأتي يف النهاية باأثر 

عك�سي.

الكعب العايل واحلقائب كبرية احلجم
ل ميكن اأن نن�سحك بالمتناع متاما عن ارتداء الكعب العايل، فهذا درب 

من امل�ستحيل بالن�سبة لأي �سيدة ع�سرية، كل ما نود قوله هو عدم ارتداء 
هذا النوع على مدار فرتات اليوم، واأن ت�ستخدميه فقط ل�ساعات قليلة، 

من  اأي�سا  مننعك  فلن  املو�سة  ت�ساير  التي  احلجم  كبرية  احلقائب  اأم��ا 
اقتنائها، ولكن ل يجب ح�سوها مبا ل يفيد حتى ل تثقل كاهلك ول توؤثر 

على �سحة و�سالمة ظهرك.

حالة الوقوف اأو اجللو�س غري ال�صحية
يوؤكد جميع الأطباء اأن من 70-%80 من حالت اآلم الظهر تعود 

اأو اجللو�ض، فهناك من اعتاد  اإىل العادات ال�سيئة يف حالة الوقوف 
اأن هذا  ق��دم واح��دة وه��و ل يعلم  الوقوف لوقت طويل على  على 

الأمر ي�سر ب�سحة الظهر والعمود الفقري، كما اأن هناك بع�ض 
على  الن��ك��ف��اء  اجل��ل��و���ض خا�سة  و���س��ع  ال�سلبية يف  امل��م��ار���س��ات 

املكتب لوقت طويل.

والالب توب اأي�صا متهم رئي�س
مع ا�ستخدامك جلهاز الالب توب ت�سطرين لالنحناء 

اأكرث من ا�ستخدام كومبيوتر املكتب وبذلك تتعر�سني 
لت�سوهات واآلم الظهر،

 ولذا ين�سح دائما با�ستخدام ماو�ض ولوحة مفاتيح 
اأكرث  اجلهاز  لهذا  ا�ستخدامك  كان  اإذا  منف�سلة 
من 20 دقيقة يف اليوم، كما يو�سى برفع اجلهاز 
حتى يكون يف نف�ض م�ستوى العني. كما يجب اأن 
يكون اجلهاز اأمامك يف مواجهتك ولي�ض على 

اجلانب.
هو  دور  ل��ه  عليه  جتل�سني  ال���ذي  ال��ك��ر���س��ي   
الآخ���ر يف ت��وف��ري ال��راح��ة ل��ظ��ه��رك، بحيث 
من  منا�سب  ارت��ف��اع  على  ي��ك��ون  اأن  يجب 
قدميك  ت��ك��ون  ب����اأن  ين�سح  ك��م��ا  الأر������ض 
زاوية  بذلك  مكونة  الأر���ض  على  مفردة 

قائمة ما بني ال�ساق والركبة.
 ول بد واأن تقومي باأخذ فرتات من الراحة 

ول���و مل���دة 5 دق��ائ��ق ك��ل ���س��اع��ة، ت��رتك��ني فيها 
املكتب وتتجولني يف املكان. 

 

تنتج عن بع�س ال�صاليب املعي�صية اخلاطئة

اآالم الظهر.. ن�شائح لتجنب هذه املعاناة املزعجة
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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: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269326 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " A&F THE THINKER" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269325 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
" A&F THE CONTENDER" باللغة الإجنليزية  و�سف العالمة:  كتبت عبارة 

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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269323 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
" باللغة   A&F THE DISTINGUISHED " ع��ب��ارة  كتبت  ال��ع��الم��ة:   و���س��ف 

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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269324 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " A&F THE ARTIST" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269318 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   18 اكتوبر 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 تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 

ا�سنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

 "ABERCROMBIE & FITCH ALPINE WEEKEND " ع��ب��ارة  و�سف العالمة:  كتبت 
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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269321 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " A&F THE TRAVELER" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269320 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " A&F THE VISIONARY" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269322 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   30 �سبتمرب 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " A&F THE TRAILBLAZER " 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/07م   املودعة حتت رقم:  269339 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   18 اكتوبر 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 تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
ا�سنان؛ جميع املنتجات املذكورة با�ستثناء مراهم الب�سرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ستح�سرات تنظيف 

الب�سرة واملواد الال�سقة ومزيالت املواد الال�سقة واجلل
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER BEACH RETREAT" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269319 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   25 اكتوبر 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  املالب�ض؛  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اخ��رى  وم��واد  القم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " BEACH NATION" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269317 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   28 �سبتمرب 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:

التجزئة  متاجر  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع����الن؛  الدعاية 
وم�ستح�سرات  العطرية  وال��زي��وت  والعطور  وال�سابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض  املت�سلة 
التجميل وغ�سول )لو�سن( ال�سعر وال�سموع والنظارات الب�سرية والنظارات ال�سم�سية واإك�س�سوارات الهواتف 
الن�سيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�سية  واأ�سناف  وامل��ج��وه��رات  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  واحلوا�سيب 
واإك�س�سوارات ال�سعر؛ خدمات متاجر التجزئة على الإنرتنت املت�سلة باملالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض 
وال�سابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�سرات التجميل وغ�سول )لو�سن( ال�سعر وال�سموع والنظارات 
واملجوهرات  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  واحلوا�سيب  الهواتف  واإك�س�سوارات  ال�سم�سية  وال��ن��ظ��ارات  الب�سرية 
واأ�سناف القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية واإك�س�سوارات ال�سعر؛ تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على 

برامج ولء العمالء.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 "ENDURING STYLE، ALWAYS EVOLVING " عبارة  و�سف العالمة:  كتبت 
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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/30م   املودعة حتت رقم:  270579 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  اإن اآي جي نيوتري�سنالز ليمتد
 وعنوانه: 19 ماهوجنا درايف، ماجنريي بريدج، اأوكالند ، نيوزيالندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وفيتامينات  تغذية  وم�ستح�سرات  غذائية  ومكمالت  طبية  غذائية  م�ستح�سرات  حمية؛  مواد 
اللباأ؛  وم�ستح�سرات  اللباأ  �سيدلنية؛  م�ستح�سرات  الفئة؛  هذه  يف  اأمينية  واأحما�ض  ومعادن 
م�سحوق  فيها  مبا  للر�سع(  )اأغذية  املجفف  احلليب  م�سحوق  للر�سع؛  حليب  الر�سع؛  اأغذية 

حليب املاعز.
 الواق�عة بالفئة:  5 

الإجنليزية كما هو مبني يف  " باللغة   BABY STEPS  " العالمة:  كتبت عبارة  و�سف 
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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269315 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   06 اكتوبر 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 تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
ا�سنان؛ جميع املنتجات املذكورة با�ستثناء مراهم الب�سرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ستح�سرات تنظيف 

الب�سرة واملواد الال�سقة ومزيالت املواد الال�سقة واجلل.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "HOLLISTER PACIFIC SHORE" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269316 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   28 �سبتمرب 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 تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
ا�سنان؛ جميع املنتجات املذكورة با�ستثناء مراهم الب�سرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ستح�سرات تنظيف 

الب�سرة واملواد الال�سقة ومزيالت املواد الال�سقة واجلل.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER DESTINATION SUMMER " 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/07م   املودعة حتت رقم:  269341 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   18 اكتوبر 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 تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
ا�سنان؛ جميع املنتجات املذكورة با�ستثناء مراهم الب�سرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ستح�سرات تنظيف 

الب�سرة واملواد الال�سقة ومزيالت املواد الال�سقة واجلل
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER FESTIVAL DANCE" 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/07م   املودعة حتت رقم:  269340 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   18 اكتوبر 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 تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
ا�سنان؛ جميع املنتجات املذكورة با�ستثناء مراهم الب�سرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ستح�سرات تنظيف 

الب�سرة واملواد الال�سقة ومزيالت املواد الال�سقة واجلل
 الواق�عة بالفئة:  3 

" HOLLISTER COSMIC DREAM" باأحرف لتينية كما  و�سف العالمة:  كتبت عبارة 
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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271866    بتاريخ : 2017/04/20
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�سي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�سون  اأن���د  جون�سون  وان   : وع��ن��وان��ه 
بيانات الأولوية :  الأمريكية.    

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
اأجهزة قيا�ض واأجهزة مراقبة جلوكوز الدم مبا يف ذلك الأجزاء واللوازم ، م�سارط لف�سد الدم واأجهزة �َسق 
اأو  وغريها من اأجهزة وخز الإ�سبع امل�ستخدمة يف �سحب الدم لإ�ستخدامه يف اأجهزة مراقبة جلوكوز الدم 
تو�سيل  ورق��ع  الإن�سولني  حقن  م�سخات  حتديداً  الإن�سولني  تو�سيل  اأجهزة   ، اأخ��رى  طبية  لإ�ستخدامات 

الإن�سولني التي تباع بدون دواء مبا يف ذلك الأجزاء واللوازم ، اأطقم حقن.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن احلرف O باللغة الإجنليزية بخط عري�ض يف اأ�سفل ي�ساره ر�سم خلط 

منحني عري�ض.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271867    بتاريخ : 2017/04/20
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�سي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�سون  اأن���د  جون�سون  وان   : وع��ن��وان��ه 
الأمريكية.   

بيانات الأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
توفري املعلومات املتعلقة باأجهزة مراقبة جلوكوز الدم واأجهزة تو�سيل الإن�سولني وداء ال�سكري.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن احلرف O باللغة الإجنليزية بخط عري�ض يف اأ�سفل ي�ساره ر�سم خلط 
منحني عري�ض.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269313 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   03 اكتوبر 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:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك 
وقود املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من احلروف الالتينية "A&F Co " مكتوبة بطريقة مميزة  

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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269314 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   03 اكتوبر 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:

 املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الرا�ض واأحزمة املالب�ض. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة  " A + F " 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�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104
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25
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�ضاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�ضاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104 دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�ضاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  23  �أغ�ضط�س 2017 �لعدد 12104
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�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/411  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- اإميريت�ض دي 1 ليمتد - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال��ري��ام��ي  مطر  علي  ح�سن   : وميثله  نايت  بيرت  نايجل 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ ا�ستمارة احلجز املوؤرخة 2007/9/25 والزام املدعي عليهما 
بواقع 12% من  والفائدة  دره��م(  وق��دره )1.478.861  برد مبلغ  والتكافل  بالت�سامن 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�سدا  ���س��داد وحتى  اخ��ر  ت��اري��خ  م��ن   2011/3/20 ت��اري��خ 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب 
الثنني  املوافق  2017/9/4  ال�ساعة 11.00 �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�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2256   تنفيذ جتاري  
بكر  جمهول حمل القامة  ابو  بوتوكاتيل حممد  املنفذ �سده/1-  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ماين  �ساكو  التنفيذ/ماليكال  طالب  ان  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )193020( 
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�س �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2426   تنفيذ جتاري  
املنفذ �سده/1- فينت�سر كوميونيكي�سنز - منطقة حرة - ذ م م  جمهول  اىل 
 - والع��الن  للدعاية  الفكرة  درة  التنفيذ/وكالة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثلها / عبدالرزاق معتوق حممد وميثله : �سيخه حممد �سيف على املحرزي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )217626.49( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2131   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  النعيمي   �سبت  جمعة  م��رمي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل - �ض م ع وميثله : �سيخه 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  امل��ح��رزي - قد  �سيف علي  حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39991.84( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/2455  جتاري جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  العلم  1-ن��ور   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /�ستاليون �سي�ستمز م.م.ح  قد 
درهم   )7386( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/9/5 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.C.13  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/419 عقاري  كلي
 ، اأفريكا - �ض ذ م م   اىل املدعي عليه / 1- حممود رحيم زاده  ، 2/ ديجيتال مي ن��ورث 
جمهويل حمل القامة ، مبا ان املدعي / اأمالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : 
عبداللطيف حممد اأبوبكر اأحمد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوى 
خالية من ال�سواغل ورد احليازة والغاء ا�سارة القيد العقاري والزامهما ب�سداد مبلغ وقدره 
)1.096.356.92 درهم( مع تعوي�ض عن ال�سرار بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
ال�ساعة 09.30 �ض  املوافق 2017/8/27    املحاماة. وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   اتعاب 
بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف  ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال
االإمارات تبحث تعزيز التعاون االقت�شادي والتجاري مع الواليات املتحدة

ُيقام لأول مرة يف قاعات زعبيل مبركز دبي التجاري العاملي

جيتك�س �شوبر يعود اإىل امل�شتهلكني يف �شبتمرب ب�شفقات هائلة

•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ع��ي��د امل���ن�������س���وري وزي���ر 
القت�ساد اأن العالقات القت�سادية بني دولة الإمارات 
متينة  اأ�س�ض  على  تقوم  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
قوامها ال�سداقة والحرتام املتبادل وحتقيق امل�سالح 

امل�سرتكة .
وقال اإن العالقات بني اجلانبني ت�سهد منوا متوا�سال 
وتنطوي على اآفاق وا�سعة للتعاون يف خمتلف املجالت 
التجارية وال�ستثمارية مبا يلبي التطلعات التنموية 

للبلدين.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه يف مقر وزارة القت�ساد 
باأبوظبي �سعادة باربارا اأ ليف �سفرية الوليات املتحدة 
بح�سور  لها  املرافق  والوفد  الدولة  لدى  الأمريكية 
امل�ساعد  ال�����وزارة  ال��ك��ي��ت وك��ي��ل  ���س��ع��ادة جمعة حم��م��د 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة و���س��ع��ود ال��ن��وي�����ض امللحق 
ال���ولي���ات املتحدة  ل�����وزارة الق��ت�����س��ادي يف  ال��ت��ج��اري 
الدويل  امل��رك��ز  م��دي��ر  ال�سويدي  وخلفان  الأم��ري��ك��ي��ة 

لت�سجيل براءات الخرتاع بالوزارة.
التعاون  اأط���ر تعزيز  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ��الل 
الق���ت�������س���ادي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل ال����س���ت���ف���ادة من 
التن�سيق  م�ستويات  ورف��ع  املتبادلة  التنموية  الفر�ض 
�سراكات  لبناء  واخل��ا���ض  احلكومي  ال�سعيدين  على 
الأعمال  جمتمع  ب��ني  م��ث��م��رة  وجت���اري���ة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
املحفزة  البيئة  وتوفري  الأمريكي  ونظريه  الإماراتي 

والإجراءات املي�سرة لنمو الأن�سطة التجارية املتبادلة 
يف خمتلف القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك.

واأو�سح معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري اأن التبادل 
القليلة  ال�سنوات  خ��الل  �سهد  البلدين  بني  التجاري 
القت�سادية  العالقات  قوة  يعك�ض  ب��ارزا  املا�سية منوا 
التجارة اخلارجية غري  اإجمايل  الثنائية حيث و�سل 
اأكرث من  اإىل   2016 النفطية بني اجلانبني يف عام 
“111.1 مليار درهم”  اأمريكي  30.3 مليار دولر 
�سامال جتارة املناطق احلرة مقارنة عن عام 2015 

الذي و�سل فيه 27.8 مليار دولر .
ولفت اإىل اأن ال�ستثمارات الأمريكية الواردة اإىل دولة 
اإجماليها  بلغ  حيث  ملمو�سا  ن�ساطا  ت�سهد  الإم���ارات 
حتى عام 2015 نحو 7 مليارات دولر .. فيما و�سل 
حتى  ال��دول��ة  يف  الأمريكية  التجارية  ال�سركات  ع��دد 
�سركات  �سامل  غ��ري  ���س��رك��ات   305 اإىل  نف�سه  ال��ع��ام 
 38 676 وكالة جتارية و  اإىل جانب  املناطق احلرة 

األفا و290عالمة جتارية.
دولة  يف  احلكومي  اله��ت��م��ام  ع��ن  املن�سوري  اأع���رب  و 
الإمارات مبوا�سلة هذا الزخم الذي ت�سهده العالقات 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني مب��ا يحقق 
اأهدافهما التنموية وين�سجم مع الأجندة القت�سادية 
تي�سري  على  الدولة  اإىل حر�ض  منوها   .. منهما  لكل 
ال�سركات  وت�����س��ج��ي��ع  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 
الوا�سعة  الإمكانات  من  ال�ستفادة  على  وامل�ستثمرين 
وال�ستثمارية  الق��ت�����س��ادي��ة  البيئة  بها  تتميز  ال��ت��ي 

اللقاءات  اأه��م��ي��ة  م��ع��ال��ي��ه  اأك����د  الإم���������ارات.و  ل���دول���ة 
الر�سمية وزيارات الوفود والبعثات التجارية املتبادلة 
بني اجلانبني ملزيد من توطيد العالقات وبحث �سبل 
الرتقاء بها اإىل م�ستويات متميزة جديدة وا�ستك�ساف 
احليوية  القطاعات  تطرحها  التي  ال��واع��دة  الفر�ض 
لدى البلدين وبحث اأف�سل احللول ملختلف التحديات 
التي ميكن اأن ت�سهدها م�ساعيهما يف التعاون التجاري 

والتنموي.
اأع���رب���ت ���س��ع��ادة ب���ارب���را ل��ي��ف ال�سفرية  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
بتوطيد  بالدها  اهتمام  عن  الدولة  ل��دى  الأمريكية 
الإم���ارات يف ع��دد من القطاعات  التعاون مع  اأوا���س��ر 

التي متثل قوا�سم م�سرتكة بينهما .

م���وؤك���دة اأن ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ال����ذي ر���س��خ��ت��ه دولة 
الإم������ارات وال��ت��ط��ور والإجن������ازات الق��ت�����س��ادي��ة التي 
اأكرث من �سعيد عوامل جاذبة لهتمام  حققتها على 
قطاع الأعمال يف الوليات املتحدة وت�سهم يف تن�سيط 

حركة التجارة مع الإمارات .
التي  الفر�ض  اأب��رز  الأمريكية  ال�سفرية  وا�ستعر�ست 
ميكن تعزيز التبادل التجاري وال�ستثماري مع دولة 
التعاون  اأهمية  اإىل  م�سرية   .. خاللها  من  الإم���ارات 
والتن�سيق امل�سرتك بني اجلهات املخت�سة يف اجلانبني 
البلدين  اأ�سواق  تتيحها  التي  الفر�ض  لال�ستفادة من 
هذا  يف  البلدين  جهود  تعرت�ض  حتديات  اأي  وجت��اوز 

ال�سدد.

•• اأبوظبي-وام:

واملقايي�ض  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  من  وفد  زار 
الإم��ارات للموا�سفات واملقايي�ض ام�ض  واجل��ودة وهيئة 
جم��ل�����ض اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ل���الط���الع على 
يف  ل��ل��ج��ودة  التحتية  البنية  تطوير  جم��ال  يف  جت��ارب��ه 

اإمارة اأبوظبي.
واطلع الوفد - خالل الزيارة - على الآليات والإجراءات 
الإم�����ارات  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ج��ل�����ض  ال��ت��ي يطبقها 

الأ�سواق  وم��راق��ب��ة  م�سح  يف  وامل��ق��اي��ي�����ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
يف  امل�ستخدمة  والأج��ه��زة  الإل��ك��رتوين  الربنامج  وعلى 
اأن�سطة الرقابة واآليات اتخاذ الإجراءات يف حق اجلهات 
امل��ط��اب��ق��ة ملتطلبات  امل��ن��ت��ج��ات غ���ري  امل��خ��ال��ف��ة و���س��ح��ب 
اجلودة وال�سالمة من الأ�سواق.واختتمت الزيارة بجولة 
ميدانية قام بها الوفد الزائر يرافقه مفت�سون من اإدارة 
م�سح الأ�سواق يف املجل�ض للتعرف على اآلية م�سح ال�سوق 
والتحقق من مطابقة كل املنتجات املتوافرة يف الأ�سواق 

ا�سرتاطات ال�سالمة واجلودة.

وفد �شعودي يطلع على اآليات 
واإجراءات اأبوظبي للجودة 

بناء على نتائج املوؤ�صر �صيتم حتديد اأولويات ال�صيانة خالل الفرتة املقبلة

وزارة تطوير البنية التحتية ت�شتحدث موؤ�شر قيا�س العمر االفرتا�شي للج�شور االحتادية
•• دبي-الفجر:

عن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  ك�سفت 
ا�ستحداثها موؤ�سرا جديدا يعترب الأول من 
الفرتا�سي  العمر  قيا�ض  ي�ستهدف  نوعه، 
 Advanced الحت������ادي������ة  ل���ل���ج�������س���ور 
 Bridge Condition
وذل����ك   ،Assessment Index

على  وب��ن��اًء  ال�سارقة،  جامعة  م��ع  بالتعاون 
املعاينة  عملية  تطوير  مت  اجل��دي��د  امل��وؤ���س��ر 
نظرية  ب���ا����س���ت���خ���دام  ل��ل��ج�����س��ور  ال�����دوري�����ة 
م��ن خاللها حتديد  التي مت  اخل��وارزم��ي��ات 
ب�سكل  باجل�سر  م�ستخدم  عن�سر  ك��ل  حالة 
منفرد وبناء على ذلك حتديد الأجزاء التي 

حتتاج اإىل �سيانة دون امل�سا�ض بالأخرى.
اإدارة  مدير  احلمادي  اأحمد  املهند�ض  وق��ال 

التحتية:  البنية  تطوير  وزارة  يف  ال��ط��رق 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  م��ن  ح��ر���س��اً 
النعيمي  بلحيف  عبداهلل  املهند�ض  الدكتور 
اأتى هذا املوؤ�سر  ودعمه للبحوث والدرا�سات 
اإدارة  نظام  �ستغذي  التي  بنتائجه  اجلديد 
 ،ICARO ال���ط���رق  ومم��ت��ل��ك��ات  اأ����س���ول 
للج�سور  ال�سيانة  اأول��وي��ات  حتديد  و�سيتم 

الحتادية خالل الفرتة املقبلة.
كما لفت اإىل اأن نتائج املوؤ�سر �سيكون لها دور 
كبري يف تطوير بنود اختيار املواد امل�ستخدمة 
يف اجل�����س��ور الحت���ادي���ة ال��ت��ي ت�����س��رف على 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
للحكومة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال�������ذراع  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
القائم  ال��وزارة  توجه  الحتادية، مبا يخدم 
واملوا�سفات  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على 

العاملية يف خمتلف مراحل عملها.
هذه  م��ث��ل  اأن  ال���ط���رق  اإدارة  م���دي���ر  واأك������د 
حمافظة  يف  فاعل  ب�سكل  ت�ساهم  امل��وؤ���س��رات 
دولة الإمارات العربية املتحدة على ت�سدرها 
املركز  على  بح�سولها  الطرق  بجودة  عاملياً 
وفقاً  ال��ت��وايل،  على  الرابعة  وللمرة  الأول، 
ل��ت��ق��ري��ر ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��ادر عن 
 2016 ل��ع��ام  داف��و���ض الق��ت�����س��ادي  منتدى 

م�ساريع  لتكاملية  كنتاج  وذل���ك   ،2017-
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
حتقيق روؤية الدولة لعام 2021، ومتا�سياً 
تبنتها  التي  الدولية  واملعايري  الأ�س�ض  مع 

الدولة لتكون يف م�ساّف اأف�سل الدول.
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأن  اإىل  واأ�سار 
تعمل على مواكبة وتطبيق اأف�سل املمار�سات 
الطرق،  م�ساريع  تنفيذ  جمالت  يف  العاملية 
ب��ه��دف اإح�����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وح��ق��ي��ق��ي��ة يف 
بعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

الوزارة.
ولفت اإىل اأن الوزارة ت�سعى من خالل عملها 
ابتكارية  منظومة  تبينيها  اإىل  و�سراكاتها 
ثقافة  غر�ض  اإىل  ت�ستند  التحتية  البنية  يف 
يف  امل��وه��وب��ني  وت�سجيع  والإب����داع  التجديد 
خمتلف جمالت البنية التحتية، والت�سجيع 
اآليات ت�سهل  على البحث والدرا�سة وتوفري 

عملية تبادل املعلومات، 
من خالل نظام معريف �سامل داعم لالبتكار، 
وال�سركاء  امل��ج��ت��م��ع  اإ�����س����راك  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ب���ذل���ك، ل�����س��م��ان توفري  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
م�ساريع  يف  والب���ت���ك���ارات  احل���ل���ول  اأف�����س��ل 

البنية التحتية.

•• دبي-الفجر:

�سديد  ب��رتّق��ب  امل�ستهلكون  ينتظر 
جيتك�ض  معر�ض  فعاليات  انطالق 
معر�ض  اأك�������رب   ،2017 ����س���وب���ر 
ل��الإل��ك��رتون��ي��ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة يف 
املقبل،  �سبتمرب   23 يف  امل��ن��ط��ق��ة، 
مدى  على  يقّدم  اأن  ُينتظر  وال��ذي 
على  ت�سكيلة  اأو����س���ع  اأي�����ام  ث��م��ان��ي��ة 
العرو�ض الرتويجية  الإط��الق من 
وال�������س���ف���ق���ات احل�������س���ري���ة ال���ت���ي ل 
التقنيات  اأح�����دث  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ن��ظ��ري 
التي  وامل���ن���ت���ج���ات  ال����س���ت���ه���الك���ي���ة 
ت���ط���رح���ه���ا خ�����الل احل�������دث كربى 
�����س����رك����ات ال���ت���ج���زئ���ة وال����ع����الم����ات 
والعاملية  الإق���ل���ي���م���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
جيتك�ض  ي��ق��ام  و����س���وف  ال�����س��ه��رية. 
زعبيل  ق��اع��ات  يف  م��رة  لأول  �سوبر 
العاملي،  التجاري  دبي  3-6 مبركز 
اأيام  لثمانية  فعالياته  وت��ت��وا���س��ل 

حتى 30 �سبتمرب.
�سوبر  ج��ي��ت��ك�����ض  م��ع��ر���ض  و���س��اه��م 
قطاع  من����و  يف  ف���ع���ال���ة  م�������س���اه���م���ة 
ال�ستهالكية  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ات 
ثالثني  نحو  م��دى  على  الإقليمي 
ُتقّدر  ع��ائ��دات  خاللها  حقق  ع��ام��اً، 
مبئات ماليني الدولرات للعالمات 
التجارية العاملية و�سركات التجزئة 
الإقليمية امل�ساركة فيه. ويبلغ حجم 
�سوق الإلكرتونيات ال�ستهالكية يف 
دولة الإمارات وحدها 11.3 مليار 
ملا ذكرته يورومونيتور  دولر، وفقاً 
توا�سل  وُي�����ع�����ّد  اإن����رتن����ا�����س����ون����ال. 
الرئي�سية  العوامل  من  امل�ستهلكني 
يزداد  ثابت  النمو، وهو عامل  لهذا 

ر�سوخاً يف ع��امل ال��ي��وم، ال��ذي �سهد 
الهواتف  ���س��ن��اع��ة  ���س��رك��ات  ت���وري���د 
املتحركة اأكرث من 347.4 مليون 
هاتف ذكي اإىل جميع اأنحاء العامل 
ال��ع��ام اجلاري  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف 
التقنيات  ُتوا�سل  وقت  يف   ،2017
الواقع  واأج��ه��زة  ل��الرت��داء  القابلة 
منتجات  فئة  تو�سيع  الف��رتا���س��ي 
اأ�سحت  اأن  بعد  �سيما  ل  الت�سال، 
اأي  اأكرث من  امل�ستهلكني  يف متناول 

وقت م�سى.
مريماند،  ل����وه  ت��ري��ك�����س��ي  وق���ال���ت 
النائب الأول للرئي�ض يف مركز دبي 
املنظمة  ال��ع��امل��ي، اجل��ه��ة  ال��ت��ج��اري 
يظّل  احل���دث  اإن  ���س��وب��ر،  جليتك�ض 
يف  ال�سنوية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  اأح���د 
ممتازة  فر�سة  اأنه  موؤّكدة  املنطقة، 
عالية  اإلكرتونيات  على  للح�سول 
امل��وا���س��ف��ات ب��اأ���س��ع��ار ت��روي��ج��ي��ة ل 
جيتك�ض  يجمع  وقالت:  لها،  نظري 
جتزئة  �����س����رك����ات  ك�������ربى  �����س����وب����ر 
الإل���ك���رتون���ي���ات يف الإم�������ارات حتت 
���س��ق��ف واح����د ل��ي��م��ّث��ل ح��ل��م ك���ل من 
الفر�سة،  ه��ذه  اقتنا�ض  اإىل  ي�سعى 
يف  التوجهات  اأح��دث  اإىل  والتعّرف 
ال�ستهالكية،  الإلكرتونيات  ع��امل 
التي  ال���ع���دي���دة  وك�������س���ب اجل����وائ����ز 
و�سينعقد  بها،  الفوز  احل��دث  يتيح 
العام يف موقع جديد  ه��ذا  املعر�ض 
ب����ق����اع����ات زع���ب���ي���ل يف م����رك����ز دب���ي 
اأق�سى  تتاح  حيث  العاملي،  التجاري 
املرونة ل�ستيعاب جمموعة  درجات 
اأف�سل املنتجات التقنية  وا�سعة من 
التي �ستعر�سها العالمات التجارية 

وجتار التجزئة.

و�سيعر�ض جيتك�ض �سوبر اأكرث من 
ت�سكيالت  �سمن  منتج   35،000
وا�سعة من الهواتف الذكية واأجهزة 
املحمولة  واحل��وا���س��ي��ب  التلفزيون 
التقنيات  ع��ن  ف�ساًل  وال��ك��ام��ريات، 
القابلة لالرتداء وال�ساعات الذكية 
واأن����ظ����م����ة الأل�������ع�������اب، وذل��������ك من 
اإت�ض  بينها  عاملية  جتارية  عالمات 
وغريها،  ون��ي��ك��ون  و�سام�سوجن  ب��ي 
والعار�سون  احل���دث  �سينظم  ك��م��ا 
امل�ساركون فيه م�سابقات توزع فيها 
ال��دراه��م. وميّكن  ج��وائ��ز مباليني 
مقارنة  م���ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  احل�����دث 
ال��ع��رو���ض والأ���س��ع��ار يف امل��ك��ان ذاته 
اأمامهم  اأثناء الت�سوق ليتيح املجال 

لقتنا�ض اأف�سلها.
�سام�سوجن  تعر�ض  اأن  املنتظر  ومن 
بع�ساً  العام  ه��ذا  �سوبر  جيتك�ض  يف 
ومنها  ابتكاراً،  منتجاتها  اأك��رث  من 
اأحدث الأجهزة التي طال انتظارها، 
وف��ق م��ا اأع��ل��ن ب��ورو���س��وت��ام، رئي�ض 
النقالة  )ال��ه��وات��ف  الت�سويق  ق�سم 
جمموعة   – ال���ذك���ي���ة(  والأل���������واح 
النقالة  والهواتف  املعلومات  تقنية 
اخلليج  ����س���ام�������س���وجن  �����س����رك����ة  يف 
لالإلكرتونيات، الذي قال: تت�سّمن 
الهاتفان  �سنعر�سها  التي  املنتجات 
 ،S8+و  S8 ج��ال��ك�����س��ي  ال���ذك���ي���ان 
وجهاز   ،S3 جري  الذكية  وال�ساعة 
ال���واق���ع الف���رتا����س���ي ج���ري ڤ���ي اآر، 
والكامريا جري 360، وت�سكيلة من 
التلفزيون  ع��ل��ى  ع���الوة  امل��ل��ح��ق��ات، 
من  وجمموعة   ،QLED املبتكر 
اأج���ه���زة ���س��ام�����س��وجن امل��ن��زل��ي��ة، لذا 
�سام�سوجن  م��ن�����س��ة  زي�����ارة  ���س��ت��ك��ون 

جذابة وتن�سوي على جتربة مثرية 
لالهتمام، و�سوف يجد بها كل زائر 

�سيئاً ي�سرتعي انتباهه.
من جانب اآخر، ي�سع جيتك�ض �سوبر 
ال��ت�����س��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف يف ب����وؤرة 
اهتمام  من  يلقاه  ملا  نظراً  تركيزه، 
جميع  م��ن  امل�ستهلكني  ب��ني  وا���س��ع 
الأع���م���ار، ل���ذا ���س��وف ي��ك��ون احلدث 
ت�ساعدهم  ل���ل���زوار  م��ث��ال��ي��ة  من�سة 
اأو�سع جمموعة من  العثور على  يف 
اخل��ي��ارات يف ه��ذا امل��ج��ال احليوي، 
�سركة  ت��ع��ر���ض  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
“نيكون” العاملية البارزة يف جمال 
الرقمي  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ت�����س��وي��ر 
جمموعة  ال��دق��ي��ق��ة،  وال��ب�����س��ري��ات 
والعد�سات  الكامريات  من  متنوعة 
يف  مثرية  ترويجية  عرو�ض  �سمن 
�سركات  من  وكالئها  عرب  املعر�ض 

التجزئة.
ناريندرا  اأع����رب  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  امل��دي��ر  م��ي��ن��ون، 
عن  الأو�سط”،  ال�����س��رق  “نيكون 
متنوعة  جمموعة  بتقدمي  ���س��روره 
م��ن ال��ك��ام��ريات وال��ع��د���س��ات لزوار 
خالل  من  ُتعر�ض  �سوبر،  جيتك�ض 
وكالء التجزئة املعتمدين لدينا يف 
املعر�ض، وقال: �سُتعر�ض ت�سكيالت 
وا�����س����ع����ة م�����ن ط�������رز ن����ي����ك����ون من 
تنا�سب  التي  والعد�سات  الكامريات 
كانوا  �����س����واء  امل�������س���وري���ن،  ج��م��ي��ع 
و�سنقوم  م��ب��ت��دئ��ني،  اأو  حم��رتف��ني 
بع�ض  ب���ت���ق���دمي  امل����و�����س����م  ه������ذا  يف 
الكامريا  ع��ل��ى  امل���ث���رية  ال���ع���رو����ض 
نيكون D7500، التي ُتعّد اأحدث 
كامرياتنا  م��ن   DX بهيئة  ط���راز 

الأح���ادي���ة  ال��ع��د���س��ة  ال��رق��م��ي��ة ذات 
بني  وجت��م��ع   ،DSLR ال��ع��اك�����س��ة 
لكامريات  امل��ت��ف��وق  الت�سوير  اأداء 
وق����������درات  وامل��������رون��������ة   DSLR

الت�سغيل العالية.
الإقليمية  التجزئة  �سركات  وُتعترب 
الإلكرتونيات  مبيعات  يف  العاملة 
العام،  م�����دار  ع��ل��ى  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
مرادفاً جليتك�ض �سوبر، وترى هذه 
ال�سركات يف احلدث ركناً مهماً من 
تقوم عليها عملياتها  التي  الأرك��ان 
ال�سركات  ه���ذه  وت�سمل  ال�����س��ن��وي��ة. 
جاكي�ض لالإلكرتونيات، وجمموعة 
لالإلكرتونيات،  وم��اك�����ض  ج��م��ب��و، 
و���س��رف دي ج��ي، وك��ل منها يجلب 
اإىل املعر�ض �سفقاته اخلا�سة على 
الرتويجية  وع���رو����س���ه  امل��ن��ت��ج��ات 
ال��زب��ائ��ن، ف�ساًل  امل��ت��م��ح��ورة ح���ول 
اأن  �ساأنها  من  وهدايا  توزيعات  عن 
ال��زوار. نفو�ض  على  البهجة  تدخل 

ويف هذا ال�سياق، اأّكد ندمي خانزاده، 
رئي�ض قنوات التجزئة يف جمموعة 
�سوبر  جيتك�ض  معر�ض  اأن  جمبو، 
الإلكرتونيات  لت�سوق  ح���دث  اأه���م 
عن  معرباً  باملنطقة،  ال�ستهالكية 
����س���روره ب����اأن ت��ك��ون ج��م��ب��و اإح����دى 
التي ت�سارك  اأكرب �سركات التجزئة 
يف ه���ذا احل����دث م��ن��ذ اإن�����س��ائ��ه قبل 
اأك���رث م��ن 25 ع��ام��اً، وق���ال: نبذل 
خم�س�سات  ون�سع  ُم�سنية  جهوداً 
ال�سفقات  اأف�����س��ل  ل��ت��ق��دمي  ك��ب��رية 
والعرو�ض الرتويجية للم�ستهلكني 
يف املعر�ض الذي ي�سهد اإقباًل وا�سعاً 
�سنحر�ض  ل���ذل���ك  ال����زب����ائ����ن،  م����ن 
ع����ل����ى ت����ق����دمي اأف���������س����ل ال����ب����اق����ات 

جانب  اإىل  واخل�����س��وم��ات  املجمعة 
الهدايا  وت��وزي��ع  ال�سحوبات  اإج���راء 
ُت�ساهى.من  ل  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ق��ّي��م��ة 
جاكي�ض  ����س���رك���ة  اأّك��������دت  ج���ان���ب���ه���ا، 
لالإلكرتونيات حر�سها على تقدمي 
اأف�������س���ل ال�������س���ف���ق���ات ع���ل���ى اأح�����دث 
م��ب��ي��ع��اً، وفقاً  واأك����رثه����ا  امل��ن��ت��ج��ات 
مل��اه��ي�����ض ���س��وت��راين، م�����س��اع��د نائب 
اإن �سركته ا�سم  الرئي�ض، الذي قال 
ي��ق��ارب من  مل��ا  املنطقة  م��ع��روف يف 
ن�سّكل ج��زءاً من  ع��ام��اً، ونحن   30
اأجهزتهم  يف  ���س��واء  عمالئنا،  حياة 
اأعمالهم  مكاتب  على  اأو  املحمولة 
نغطي  لأننا  منازلهم،  اأرج���اء  يف  اأو 
الإلكرتونيات  م��ن  الكامل  الطيف 
املنزلية.  والأج���ه���زة  ال�ستهالكية 
ون�����س��ت��ع��ّد ل��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من 
لالهتمام  واملثرية  املرحة  الأن�سطة 

يف جيتك�ض �سوبر،
املنتجات  ت�����س��ه��د  اأن  ن��ت��وق��ع  ك��م��ا   
جالك�سي  مثل  ال�سوق  يف  اجل��دي��دة 
من  ط�����رح�����ه  امل�����رت�����ق�����ب   8 ن��������وت 
احلوا�سيب  وجمموعة  �سام�سوجن، 
لينوفو،  م���ن  ل��ي��ج��ي��ون  امل��ح��م��ول��ة 
اإقباًل  دي��ل،  XPS من  وجمموعة 

كبرياً.
�سوبر  جيتك�ض  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
يفتح اأبوابه اأمام الزوار بني احلادية 
ع�سرة �سباحاً واحلادية ع�سرة لياًل 
يومياً بني 23 و30 �سبتمرب، وتباع 
درهماً   30 ب�سعر  ال��دخ��ول  ت��ذاك��ر 
الأ�سبوع  ب���اأي���ام  اخل��ا���س��ة  ل��ل��ت��ذك��رة 
نهاية  عطلة  لتذكرة  دره��م��اً  و35 
الأ�سبوع، علماً باأن الدخول جماين 

لالأطفال دون اخلام�سة. 

»االأوراق املالية« توافق على قيد �شركة 
كويتية �شمن فئة ال�شركات االأجنبية

•• اأبوظبي-وام: 

القاب�سة  زمي��ا  �سركة  قيد  على  وال�سلع”  املالية  الأوراق  “هيئة  واف��ق��ت 
وهي �سركة م�ساهمة كويتية قاب�سة �سمن فئة ال�سركات امل�ساهمة العامة 

الأجنبية .
وذكر بيان �سادر عن الهيئة اأنه بهذه املوافقة اأ�سبح عدد �سركات امل�ساهمة 
 16 111 �سركة حملية و  127 �سركة منها  العامة املقيدة لدى الهيئة 

�سركة اأجنبية.

املجل�س الوطني لالإعالم ي�شتقبل الدفعة االأخرية من متطوعي 
»تكاتف« للم�شاركة بت�شغيل جناح الدولة يف اإك�شبو 2017 اأ�شتانا

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  للم�ساركة  “تكاتف”  متطوعي  من  والأخ��رية  الرابعة  الدفعة  ان�سمت 
ال��ذي ي�ستمر حتى  اأ�ستانا،   2017 اإك�سبو  الإم��ارات يف  دول��ة  ت�سغيل جناح 

العا�سر من �سبتمرب القادم، 
ويقام حتت �سعار “طاقة امل�ستقبل”.

الدولة وت�سغيله يف رفع  اإدارة جناح  ال�سباب يف  املتطوعني  وت�سهم م�ساركة 
كفاءتهم لإدارة مثل هذه الفعاليات العاملية، كما �ست�ساهم يف تدريبهم واإثراء 
خرباتهم وتطوير قدراتهم و�سقل مهاراتهم ليكونوا قدوة للعمل املجتمعي 
وعلى اأمت ال�ستعداد للم�ساركة باإدارة جناح الدولة يف اإك�سبو 2020 دبي; 
احلدث الدويل املرتقب الذي ت�ست�سيفه الإمارات بعد ثالثة اأعوام، والذي 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  فعالياته  جت��ري  اإك�سبو  معر�ض  اأول  �سيمثل 

واإفريقيا وجنوب اآ�سيا.
كما تاأتي م�ساركة متطوعو “تكاتف” يف ت�سغيل واإدارة جناح دولة الإمارات يف 
اإك�سبو 2017 اأ�ستانا �سمن خطة املجل�ض الوطني لالإعالم التي تهدف اإىل 
ن�سر ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية من خالل دعم وت�سجيع العمل التطوعي، 

والرتكيز على م�ساركة القيادات ال�سابة يف اإدارة اجلناح وت�سغيله.
وا�ستقطبت فكرة م�ساركة املتطوعني يف اإدارة وت�سغيل جناح دولة الإمارات 
اهتمام زوار اجلناح ونالت اإعجابهم، خ�سو�ساً واأن دولة الإمارات هي الأوىل 
التي تعتمد كلياً على العمل التطوعي يف اإدارة م�ساركتها يف اإك�سبو 2017 
اأ�ستانا. حيث تفاعل متطوعو تكاتف مع الزوار  وال�سيوف،  من خالل الرد 
على اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم املتنوعة عن عادات الإمارات وتقاليدها، وعن 
ح�سارة دول��ة الإم���ارات وتراثها الغني والإجن���ازات التي حتققت يف جمال 
التنمية ال�ساملة يف الدولة، اىل جانب م�ساريع ومبادرات دولة الإمارات يف 
 2017 اإك�سبو  �سعار  ين�سجم مع  املتجددة مبا  والطاقة  ال�ستدامة  جمال 

اأ�ستانا “طاقة امل�ستقبل«.
على  ت�سرف  التي  الر�سمية  اجلهة  كونه  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ض  وك��ان 
الإمارات  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة  وقع  قد  الدولة،  جناح  واإدارة  تنظيم 
2017، وذلك بهدف توفري جمموعة  ال�سباب خالل �سهر مار�ض  لتنمية 
من املتطوعني الإماراتيني للم�ساركة يف ا�ستقبال واإر�ساد الزوار طوال مدة 

ت�سغيل اجلناح، وذلك على فرتتني �سباحية واأخرى م�سائية. 
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املال والأعمال

مليار درهم قيمة جتارة اأبوظبي   11.33
غري النفطية مع 4 دول خليجية 

•• اأبوظبي-وام:

لإمارة  النفطية  غري  ال�سلع  جت��ارة  قيمة  بلغت 
مليار   11.33 خليجية  دول  اأرب��ع  مع  اأبوظبي 
العام  من  الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر  خ��الل  دره��م 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ج����اءت  و  اجل�����اري 
باملركز الأول يف قائمة اأكرث دول اخلليج العربي 

جتارة مع اأبوظبي.
ال�سادرة  الأرق�������ام  اأح�����دث  اأظ���ه���رت���ه  مل���ا  وط��ب��ق��ا 
اأب��وظ��ب��ي فقد �سكلت جتارة  اح�����س��اء  م��رك��ز  ع��ن 
الم�������ارة م���ن ال�����س��ل��ع غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ع دول 
ال�سعودية  التحليل  �سملها  التي  العربي  اخلليج 
و مملكة البحرين و�سلطنة عمان والكويت نحو 
%15.5 من اجمايل جتارة ابوظبي مع جميع 
دول العامل والتي و�سلت قيمتها اإىل 73 مليار 
درهم منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية �سهر 

مايو املا�سي .
وت��ف�����س��ي��ال ف��ق��د ت�����س��درت جت����ارة اأب��وظ��ب��ي مع 
بني  من  الأول  املركز  ال�سعودية  العربية  اململكة 
دول اخلليج العربي التي �سملها التحليل وبلغت 
قيمتها بني الطرفني 7 مليارات درهم ت�سكل ما 
المارة  جت��ارة  اجمايل  من   62% نحو  ن�سبته 

مع الدول الأربع .

ا���س��ت��م��رار تعزيز  اإن  و ق��ال خ���رباء اق��ت�����س��ادي��ون 
العالقات التجارية بني امارة اأبوظبي والمارات 
يعك�ض  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  عام  ب�سكل 
ال���رتاب���ط ال��ك��ب��ري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى خمتلف 

ال�سعدة ومن �سمنها اجلانب التجاري.
اإن الإم������ارات ح��ري�����س��ة على  واأ����س���اف اخل����رباء 
ت���وا����س���ل م�������س���رية ال���ت���ك���ام���ل الق���ت�������س���ادي مع 
ال�سعودية وكذلك احلال مع البحرين و�سلطنة 
امل�ستمر  �سعيها  اط���ار  وذل���ك يف  وال��ك��وي��ت  ع��م��ان 
اىل  ال��دول  ه��ذه  التعاون مع  بعالقات  لالرتقاء 

اأعلى امل�ستويات .
الثانية يف  باملرتبة  قد حلت  الكويت  دول��ة  كانت 
ابوظبي  ام���ارة  م��ع  النفطية  غ��ري  ال�سلع  جت��ارة 
دره��م يف حني جاءت  مليار   1.73 بلغت  بقيمة 
 1.6 بنحو  ال��ث��ال��ث��ة  ب��امل��رت��ب��ة  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
1.1 مليار درهم  �سلطنة عمان  ثم  درهم  مليار 

ح�سب اأرقام مركز اح�ساء اأبوظبي .
اأبوظبي من  ام��ارة  اجمايل جت��ارة  اأن  اإىل  ي�سار 
والبالغة  ال��ع��امل  دول  م��ع  النفطية  غ��ري  ال�سلع 
الأوىل  الأ�سهر اخلم�سة  73 مليار درهم خالل 
من  ت��ق��ري��ب��ا   43% ت�سكل   2017 ال��ع��ام  م��ن 
 2016 ال��ع��ام  طيلة  امل�سجلة  جتارتها  اج��م��ايل 

والتي و�سلت اإىل 170 مليار درهم .

 احتاد الغرف يبحث فتح من�شات 
ت�شويقية عاملية للمنتج االإماراتي

•• اأبوظبي -وام:

ب��ح��ث ���س��ع��ادة حم��م��د ث���اين م��ر���س��د ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����ض احت���اد غرف 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  يف  وال�سناعة  التجارة 
رئي�ض  النعيمي  م�سبح  علي  حممد  و���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  و�سناعة 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة راأ�ض اخليمة �سبل فتح من�سات 
تواجه  التي  التحديات  واأب��رز  الإم��ارات��ي  للمنتج  عاملية  ت�سويقية 

امل�ستثمرين واأ�سحاب الأعمال.
وتطرق اجلانبان - خالل اللقاء الذي عقد يف مقر غرفة اأبوظبي 
وفتح  الوطنية  ال�سناعية  القدرة  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  اأي�سا   -
ت�سع �سمن  التي   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  تواكب  اأ���س��واق جديدة 
مرتكزاتها الرئي�سية تطوير ال�سراكات بني دولة الإمارات وخمتلف 

دول العامل وتنمية م�سادر الدخل غري النفطية.
ح�سر اللقاء .. �سعادة حممد اأحمد النعيمي الأمني العام امل�ساعد 
لحتاد الغرف و�سعادة الدكتور اأحمد را�سد ال�سميلي القائم باأعمال 

مدير عام غرفة راأ�ض اخليمة.
و اأكد �سعادة الرميثي اأن دولة الإمارات �سهدت خالل الن�سف الأول 
والأ�سعدة  امل�ستويات  خمتلف  على  ا�ستثنائيا  من��وا   2017 م��ن 
تعترب  التي  الأ�سا�سية  القطاعات  يف  حتديدا  تركز  و  القت�سادية 
اللوج�ستية  واخلدمات  وال�سياحة  التجارة  وهي  اقت�سادها  ركائز 

واملالية بالرغم من التقلبات القت�سادية الإقليمية والعاملية.

وكيل وزارة املالية لـ»وام«: بدء تطبيق 
ال�شريبة االإنتقائية اأول اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة يون�ض حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية اإن دولة 
اعتبارا  النتقائية  ال�سريبة  قانون  تطبيق  �ستبداأ  الم��ارات 

من الأول من �سهر اأكتوبر املقبل.
واأكد �سعادة وكيل وزارة املالية يف ت�سريح خا�ض ل�وكالة انباء 
المارات اأن ال�سريبة النتقائية �ستفر�ض على جميع ال�سلع 
النتقائية التي يتم ا�ستهالكها داخل الدولة حتى اإذا كانت يف 
منطقة حرة اأو يف املطارات.. لفتا اإىل اأن ال�سلع التي تكون 
لل�سريبة  تخ�سع  لن  الدولة  خ��ارج  اإىل  امل�سافرين  ب�سحبة 
والتي  للدولة  ال��ق��ادم��ني  ب�سحبة  تكون  التي  بعك�ض  وذل��ك 

�سيتم حت�سيل ال�سريبة عليها.
جاءت ت�سريحات وكيل وزارة املالية يف اأعقاب �سدور املر�سوم 
بقانون احتادي رقم 7 ل�سنة 2017 و الذي �سيتم مبوجبه 
فر�ض ال�سريبة النتقائية على الأن�سطة التي تتعلق بال�سلع 
يف  النتقائية  ال�سلع  اإن��ت��اج  على  ت�ستمل  وال��ت��ي  النتقائية 
الدولة وا�ستريادها اإذا كانت هذه الأن�سطة يف �سياق ممار�سة 
الأعمال كما تفر�ض على تخزين ال�سلع النتقائية يف الدولة 

اإذا كان التخزين يف �سياق ممار�سة الأعمال.
يتحملها  مبا�سرة  غري  �سريبة  النتقائية  ال�سريبة  وتعترب 
على  ال�����س��رر  ذات  ال�����س��ل��ع  ع��ل��ى  ت��ف��ر���ض  ال��ن��ه��ائ��ي  امل�ستهلك 
بن�سب متفاوتة  الكمالية  ال�سلع  اأو  البيئة  اأو  العامة  ال�سحة 

ووفقا ملا حتدد الالئحة التنفيذية .

التبغ وم�ستقاته  ال�سريبة النتقائية على  اإن  وقال اخلوري 
وعلى   ،100% ب��ن�����س��ب��ة  ���س��ت��ف��ر���ض  ال��ط��اق��ة  وم�������س���روب���ات 
امل�سروبات الغازية بن�سبة %50 موؤكدا اأنه ل توجد اأية قوائم 

ل�سلع اأخرى يف الوقت احلايل �سيتم �سمولها بال�سريبة .
جمل�ض  قيام  على  الول  اأم�ض  �سدر  ال��ذي  القانون  ين�ض  و 
ال�����وزراء وب��ن��اء ع��ل��ى اق����رتاح وزي���ر امل��ال��ي��ة ب��ت��ح��دي��د الن�سب 
ال�����س��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��ر���ض ع��ل��ى ال�����س��ل��ع الن��ت��ق��ائ��ي��ة وكيفية 
الن�سبة  ت��ت��ج��اوز  ل  اأن  ع��ل��ى  الن��ت��ق��ائ��ي  ال�����س��ع��ر  اح��ت�����س��اب 
املائة من  200 يف  ال�سلع  التي تفر�ض على تلك  ال�سريبية 

ال�سعر النتقائي لها.
ومن املقرر اأن ترفع وزارة املالية اإىل جمل�ض الوزراء الالئحة 
مبوجبها  و�سيتم  لإق���راره���ا  ب��ق��ان��ون  للمر�سوم  التنفيذية 
ال�سريبي  الت�سجيل  و���س��روط  و���س��واب��ط  اإج����راءات  حت��دي��د 
اإلغائه  وطلبات  ال�سريبي  الت�سجيل  طلبات  ورف�ض  واإلغائه 
ا�سترياد  ب��ت��اري��خ  ح��ددت��ه  ال���ذي  ال�سريبة  احت�ساب  وت��اري��خ 
على  احل�سول  فيه  يتم  ال��ذي  التاريخ  اأو  النتقائية  ال�سلع 
املخزن ويف حال ح�سل  ال�سخ�ض  قبل  النتقائية من  ال�سلع 
على ال�سلع النتقائية قبل تاريخ نفاذ املر�سوم بقانون يكون 
بقانون  امل��ر���س��وم  ن��ف��اذ  ت��اري��خ  ه��و  ال�سريبة  احت�ساب  ت��اري��خ 

وغريها من الآليات اخلا�سة بهذا النوع من ال�سرائب.
لتطبيق  املتوقعة  الي��رادات  فاإن  الأولية  التقديرات  وح�سب 
 7 اإىل  �ست�سل  الحتادية  امليزانية  على  النتقائية  ال�سريبة 

مليارات درهم �سنويا تقريبا.

خالل اعمال اجلل�صة الثامنة 

اللجنة الدائمة للتنمية االقت�شادية يف عجمان ت�شتعر�س امل�شاريع امل�شتقبلية لالإمارة
•• عجمان ـ الفجر 

اللجنة  رئي�ض   � املويجعي  عبداهلل  م.  �سعادة  تراأ�ض 
اأعمال  عجمان،  يف  القت�سادية  للتنمية  ال��دائ��م��ة 
الدائمة  للجنة   2017 ل��ل��ع��ام  ال��ث��ام��ن��ة  اجل��ل�����س��ة 
التنفيذي  للمجل�ض  التابعة  القت�سادية  للتنمية 
بعجمان، حيث تناولت اجلل�سة عددا من املو�سوعات 
على راأ�سها امل�ساريع التطويرية وامل�ستقبلية يف اإمارة 
ع��ج��م��ان وواق����ع ق��ط��اع ال��ن��ق��ل وامل��وا���س��الت احلايل 
وامل�ستقبلي واأهمية ال�سراكة بني اجلهات احلكومية 
م��ن ج��ه��ة، وال��ق��ط��اع احلكومي واخل��ا���ض م��ن جهة 
اأخرى.ح�سر اجلل�سة �سعادة �سعيد �سيف املطرو�سي 
اأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي، واع�����س��اء اللجنة  
ال�سويدي   اأح��م��د  و���س��امل  الها�سمي  خليل  حم��م��ود 
وم��روان عبيد  الفرج و�سالح اجلزيري  ويافع عيد 
ال��ل��ج��ن��ة خ��ول��ة اليا�سي،  امل��ه��ريي وم�����س��اع��د م��ق��رر 
ك��م��ا ح�����س��ر اجل��ل�����س��ة مم��ث��ل��ني ع���ن دائ�����رة التنمية 
وموؤ�س�سة  ال�سياحية  التنمية  ودائ���رة  القت�سادية 

املوا�سالت العامة يف عجمان.
املويجعي  عبداهلل  �سعادة  رح��ب  اجلل�سة  بداية  ويف 
وتو�سياتها  اللجنة  دور  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  ب��احل�����س��ور، 
ل��ت��ع��زي��ز من���و وا���س��ت��دام��ة ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي يف 
ومبتكرة  ج��دي��دة  ا�ستثمارية  اآف����اق  وف��ت��ح  الإم�����ارة 
ملجتمع العمال مبا ي�سب يف روؤية عجمان 2021 
اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم  �سعيد  “جمتمع  ب��اإي��ج��اد 
روح  مع  من�سجمة  متميزة  حكومة  حتفزه  اأخ�سر، 

الحتاد«.
التوعية  اأهمية  اأك��د احل�سور على  وخ��الل اجلل�سة 
والتعريف بقانون �سريبة القيمة امل�سافة لأ�سحاب 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  وال�����س��رك��ات  الع��م��ال 
احتاديا وحمليا، كما ناق�ست اعمال اجلل�سة اهمية 
لإك�سبو  واخل��ا���ض  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ا���س��ت��ع��داد 

القطاعات  خم��ت��ل��ف  ت��وج��ي��ه  و�����س����رورة   2020
خالل  من   2020 اك�سبو  معر�ض  من  لال�ستفادة 

قطاع التعهيد يف خمتلف الن�سطة واخلدمات.
واطلع اع�ساء اللجنة على دور موؤ�س�سة املوا�سالت 
اك�سبو  ملعر�ض  ال�ستعداد  ح��ول  عجمان  يف  العامة 
لهذا  واحلافالت  الج��رة  وتوفري مركبات   2020
ال��غ��ر���ض م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات املعنية، 
عجمان  م��ن  للحافالت  نقل  خطوط  فتح  واهمية 
النقل  اآليات  ا�ستعرا�ض  مت  احلدث.كما  موقع  اإىل 
اإم������ارة ع��ج��م��ان  م���ن خ����الل م�سروع  ال��ب��ح��ري يف 
يخدم  مب��ا  امل�ستقبلي  التطوير  واآل��ي��ات  “العربة” 
واملوا�سالت يف عجمان، هذا  النقل  منظومة قطاع 
واأك����د احل�����س��ور ع��ل��ى م���دى ال��ت��ط��ور ال���ذي ت�سهده 
هذا  ب��ه  �سي�ساهم  وم��ا  عجمان  يف  ال��ق��وارب  �سناعة 

التطور يف النقل البحري ب�سكل عام.
كذلك ت�سمنت اعمال اجلل�سة الثامنة، عر�ض حول 
ت�سور لعدد من امل�ساريع امل�ستقبلية الكربى وبع�ض 
خمتلف  يف  م�ستقبال  تنفيذها  ميكن  التي  الف��ك��ار 
والبنية  والرتاثية  والعقارية  ال�سياحية  القطاعات 

التحتية وغريها يف اإمارة عجمان. 

اجلهات  كافة  تكاتف  ���س��رورة  على  الجتماع  واك��د 
احلكومية لتنفيذ م�ساريع تطويرية تخدم اقت�ساد 
فعالة  �سراكة  تكوين  اأهمية  مع  عام  ب�سكل  الم��ارة 
بني القطاعني احلكومي واخلا�ض يف تنفيذ العديد 

من امل�ساريع التطويرية خالل املرحلة املقبلة.
مركز  ع��ن  ن��ب��ذة  ا�ستعرا�ض  مت  اجلل�سة   خ��ت��ام  ويف 
يهدف  بحيث  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  عجمان 
اآل���ي���ات م���رن���ة وحم���اي���دة حلل  امل���رك���ز اإىل ت���وف���ري 
التكاليف  وباأقل  وي�سر  ب�سهولة  النزاعات  وت�سوية 
وتاأ�سي�ض عالقات ثنائية وعقد �سراكات مع الهيئات 
مبجال  العالقة  ذات  والدولية  املحلية  واملوؤ�س�سات 
يف  امل��وؤه��ل��ني  املحكمني  م��ن  نخبة  لإع���داد  التحكيم 
التحكيم بني  ون�سر ثقافة  ال��دويل  التحكيم  جمال 
ال��ق��ان��ون��ني ورج�����ال الع���م���ال م���ن خ���الل الندوات 
احل�سور  واط��ل��ع  التدريبية،  وال��ربام��ج  وال����دورات 
خدمات  ومنها  امل��رك��ز  وخ��دم��ات  امل��رك��ز  اإدارة  على 
بالتحكيم  املتعلقة  ال���س��ت�����س��ارات  و  امل��ن��ازع��ات  ف�ض 
والكادميي  الفني  ال��دع��م  و  وال��ت��دري��ب  التاأهيل  و 
املحكمني  ق��وائ��م  و  والإداري������ة  الفنية  اخل��دم��ات  و 

واملوفقني واخلرباء.

مكتب تنمية ال�شناعة يوا�شل زياراته 
امليدانية للم�شانع اجلديدة يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

وا�سل وفد مكتب تنمية ال�سناعة التابع لدائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي 
زياراته امليدانية للم�سانع اجلديدة التي بداأت عملية الإنتاج يف اأبوظبي خالل 

العام اجلاري.
مليارين  اإىل  ال�ستثمارية  قيمتها  ت�سل  م�سانع  ثالثة  ال��وف��د  زي���ارة  �سملت 

و471 مليونا و500 األف درهم.
الملنيوم  الطويلة ل�سحب  ل�سركة  بزيارة  ال�سناعة  تنمية  فقد قام وفد مكتب 
وتنقية  و�سحب  ودرفلة  و�سهر  باملعادن  ط��الء  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  تالك�ض 
املعادن غري احلديدية اخلام والتي تبلغ قيمتها ال�ستثمارية مليارين و208 
املتخ�س�ض يف  لالأخ�ساب  �ستاك  اآن��د  باك  الوفد م�سنع  زار  درهم.كما  ماليني 
�سناعة املن�س�ات باأنواعها واألواح التحميل الأخرى اخل�س�بية وخدمات حقول 
 240 ال�ستثمارية  قيمته  والبالغ  والبحرية  الربية  والغاز  النفط  ومن�ساآت 
مليون درهم و�سركة دوكاب لالأملنيوم املتخ�س�سة يف �سناعة و �سبك م�سبوكات 
واأ�سناف  م�سفرة  واأ�سرطة  معدنية  كابالت  و�سناعة  احلديدية  غري  املعادن 

م�سابهة وتبلغ قيمته ال�ستثمارية مليونني و350 الف درهم .
و اأكد املهند�ض اأحمد هالل البلو�سي مدير عام مكتب تنمية ال�سناعة بالنابة 
التابع لدائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي حر�ض حكومة اإمارة اأبوظبي على 
تقدمي كل اأ�سكال الدعم للم�ستثمرين يف القطاع ال�سناعي لتمكينهم من اجناح 
ا�ستثماراتهم لت�سكل قيمة م�سافة لقت�ساد اإمارة اأبوظبي ولتعك�ض يف الوقت 
ذاته توجهاتها يف حتقيق اأهداف حمور التنمية القت�سادية يف خطة اأبوظبي.

ال�سناعة  تنمية  باأبوظبي ممثلة مبكتب  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اإن  قال  و 
حتر�ض على متابعة اأداء هذه امل�سانع من خالل الزيارات املتكررة لفريق العمل 
لالطالع على متطلباتها واحتياجاتها التي من �ساأنها اأن متكنهم من حتقيق 

اأعلى معدلت التناف�سية يف القطاع ال�سناعي.

ثمانية ماليني م�شافر عرب
 مطار دبي خالل يوليو املا�شي

•• دبي -وام:

اأك��رث من ثمانية ماليني  اإىل  ال��دويل  دب��ي  امل�سافرين عرب مطار  ع��دد  ارتفع 
�سهر  املطار خالل  تاريخ  اأعلى رقم يف  املا�سي وهو  يوليو  �سهر  م�سافر خالل 

واحد. 
واأظهر تقرير �سادر عن مطارات دبي ارتفاع اأعداد امل�سافرين خالل �سهر يوليو 
املا�سي اإىل ثمانية ماليني و65 األفا و 789 م�سافرا بزيادة ن�سبتها 5.9% 

مقارنة مع �سبعة ماليني و 616 األفا و 792 م�سافرا خالل يوليو 2016.
اأ�سهر  ال�سبعة  خالل  املطار  م�ستخدمي  عدد  اإجمايل  يرتفع  الرقم  هذا  ومع 
بزيادة  م�سافرا  و57  األفا   120 و  مليونا   51 اإىل  احل��ايل  العام  من  الأوىل 
خالل  م�سافرا   43 و  األفا   124 و  مليونا   48 مع  مقارنة   6.2% ن�سبتها 

الفرتة املناظرة من العام 2016.
اأمريكا  .. ج���اءت  امل��ا���س��ي  الأ���س��رع من��وا خ��الل يوليو  الأ����س���واق  وع��ل��ى �سعيد 
اجلنوبية يف املرتبة الأوىل بنمو ن�سبته 59 يف املائة تليها اآ�سيا بن�سبة 20 يف 

املائة - خا�سة ال�سني وتايالند - واأفريقيا بن�سبة 9.1 يف املائة.
واحتفظت الهند مبكانتها على راأ�ض الأ�سواق الأكرث تعامال مع مطار دبي حيث 
و�سل عدد امل�سافرين بني دبي والوجهات الهندية اإىل مليون و28 األفا و508 
م�سافرين تليها اململكة املتحدة ب� 610 األفا و151 م�سافرا واململكة العربية 
ال�سعودية ب� 573 األفا و170 م�سافرا .. بينما احتلت الوجهات التالية قائمة 

الوجهات الأعلى طلبا وهي لندن تليها الكويت ومومباي وبانكوك والريا�ض.
وبلغ عدد احلركات اجلوية عرب مطار دبي الدويل خالل �سهر يوليو املا�سي 
34 األفا و181 حركة بانخفا�ض ن�سبته 4.7 يف املائة مقارنة مع 35 األفا و 

. 886 حركة خالل ال�سهر ذاته من العام 2016 
وعلى �سعيد حركة الطائرات بني يناير ويوليو من العام احلايل .. بلغ اإجمايل 
احلركات 240 األفا و179 حركة بانخفا�ض ن�سبته %1.5 مقارنة مع 243 
�سبب هذا  ويعود  املا�سي.  العام  نف�سها من  الفرتة  832 حركة خالل  و  األفا 
النخفا�ض اإىل التحول التدريجي الذي تقوم به الناقالت باإحالل الطائرات 

ذات اجل�سم العري�ض بدل من الطائرات ال�سغرية ن�سبيا.
وبلغ متو�سط عدد الركاب يف كل حركة 243 م�سافرا بزيادة 10.1 يف املائة 

مقارنة ب� 220 م�سافرا خالل يوليو 2016.
املا�سي حيث  يوليو  ال�سحن خ��الل  ال��دويل من��وا يف حجم  دب��ي  و�سجل مطار 
و�سل اإىل 213 األفا و258 طنا بزيادة خم�سة يف املائة مقارنة مع 203 اآلف 
و153 طنا �سجلت خالل ال�سهر املناظر من العام املا�سي. وعلى �سعيد الأ�سهر 
ال�سبعة الأوىل من العام اجلاري تعامل املطار مع مليون و516 األفا و169 
الفرتة  خالل  طنا  و177  األفا  و485  مليون  مع  مقارنة  الب�سائع  من  طنا 

نف�سها من عام 2016 بزيادة ن�سبتها 2.1 يف املائة.
وقال جمال احلاي نائب الرئي�ض يف مطارات دبي - يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة 
- اإن مطارات دبي بداأت الن�سف الثاين من العام باأرقام اإيجابية جدا ومع حلول 
الربع  يكون  اأن  يتوقع  ال�سيفية  الج��ازات  والعودة من  املبارك  الأ�سحى  عيد 

الثالث من العام اإيجابيا اأي�سا.

تلقت دعوة للم�صاركة يف " معر�س اك�صبو التجاري الأندوني�صي "

غرفة ال�شارقة تبحث تعزيز العالقات االقت�شادية مع اأندوني�شيا
•• ال�صارقة-الفجر:

ر�سمي  وفد  ال�سارقة مع  و�سناعة  بحثت غرفة جت��ارة 
العالقات  تطوير  ال�سقيقة،  اأندوني�سيا  جمهورية  من 
القت�سادية وتعزيز التبادل التجاري وال�ستثماري بني 
ال�سارقة واأندوني�سيا، واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك 

التي تخدم م�سالح جمتمعي الأعمال لدى اجلانبني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�ض 
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، يف 
الأندوني�سي لدى  العام  القن�سل  الغرفة موؤخراً،  مقر 
حيث  املرافق،  والوفد  فريمان  فخريزي  اأرزق  الدولة 
الفر�ض  من  ال�ستفادة  واآل��ي��ات  �سبل  اجلانبان  ناق�ض 
ال�ستثمارية املتاحة اأمام �سركات القطاع اخلا�ض يف كل 

من ال�سارقة واأندوني�سيا.
وت�����س��ّل��م رئ��ي�����ض ال��غ��رف��ة خ���الل ال��ل��ق��اء دع����وة ر�سمية 
الأندوني�سي  ال��ت��ج��اري  اك�سبو  معر�ض  يف  للم�ساركة 
ال��ث��اين وال��ث��الث��ون يف ال��ع��ا���س��م��ة ج��اك��رت��ا ال���ذي تقام 

فعالياته خالل الفرتة 11-15 اأكتوبر املقبل. 
اأم���ني م�ساعد  اأح��م��د  ك��ل م��ن حم��م��د  وذل���ك بح�سور 

امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع الت�������س���ال والأع����م����ال يف غرفة 
العام  امل��دي��ر  م�ساعد  �سطاف  العزيز  وع��ب��د  ال�����س��ارق��ة، 
واأجو�ض برايتينو  الغرفة،  الأع�ساء يف  لقطاع خدمات 
مدير املركز الأندوني�سي للرتويج التجاري باأبوظبي، 
وغو�سماليندا �ساري مدير املركز الأندوني�سي للرتويج 

التجاري بدبي.
حر�ض  ع��ن  العوي�ض  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  واأع���رب 
والتن�سيق مع  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة 
يف  ُي�سهم  مبا  الإم���ارات،  لدى  الأندوني�سية  القن�سلية 
بني  املتبادل  وال�ستثمار  التجارية  العالقات  توطيد 
جمهورية  يف  ونظرائهم  ال�سارقة  يف  الأع��م��ال  جمتمع 
الدعوة حل�سور  بقبول  اأندوني�سيا، معلناً عن ترحيبه 

“اك�سبو اأندوني�سيا 2017«.
واأ�ساد العوي�ض بعمق العالقات بني الإمارات واأندوني�سيا 
لبذل  اأر�سية �سلبة  ت�سكل  والتي  ال�سعد  على خمتلف 
املزيد من اجلهود نحو تطوير اآفاق التعاون امل�سرتك، 
ال�سراكات  توطيد  على  ال�سارقة  غرفة  حر�ض  موؤكداً 
القت�سادية وتعزيز ال�ستثمار املتبادل بني رجال ورواد 
الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ني والأن��دون�����س��ي��ني، وت��ق��دمي كافة 

ت�سجع جمتمع  التي  واملزايا  والت�سهيالت  الدعم  �سبل 
الأعمال الأندوني�سي على ال�ستثمار يف ال�سارقة.

وح����ث ال��ع��وي�����ض ال���وف���د ال���زائ���ر ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع رجال 
الأع���م���ال الأن��دون��ي�����س��ي��ني ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م��ن املوقع 
احليوي لإمارة ال�سارقة كمركز اقت�سادي متميز على 
ال�ستثمارية  الفر�ض  من  وكذلك  الإقليمي،  امل�ستوى 
التي توفرها لرجال الأعمال من خمتلف دول العامل، 
يف ظل حركة النمو ال�ساملة التي ت�سهدها الإمارة على 
�سوء  يف  والجتماعية،  القت�سادية  ال�سعد  خمتلف 
اتباعها �سيا�سية التنويع القت�سادي وتوفريها خدمات 
وت�سريعات  رائ���د  م�سريف  ون��ظ��ام  متقدمة  لوج�ستية 

وقوانني م�سجعة وبنية حتتية متطورة.
اأه�����م الفر�ض  ال���ل���ق���اء  ال��ع��وي�����ض خ����الل  وا���س��ت��ع��ر���ض 
الغرفة  ال�سارقة، وجهود  اإمارة  املتاحة يف  ال�ستثمارية 
اإىل  املحلي  الأعمال  جمتمع  م�سالح  لتمثيل  املبذولة 
بكافة  الأج��ان��ب  امل�ستثمرين  دع��م  على  حر�سها  جانب 
ال�سارقة  اإم���ارة  موقع  لتعزيز  �سعيها  اإط��ار  يف  ال�سبل، 
ك��وج��ه��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���اذب���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
دولة  يف  ال�ساملة  القت�سادية  التنمية  م�سرية  ودف��ع 

الإمارات.
القن�سل  ف��ريم��ان  ف��خ��ري��زي  اأرزق  اأ����س���اد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ال�سارقة  غرفة  ب��دور  الدولة،  لدى  الأندوني�سي  العام 
والتجارية  القت�سادية  العالقات  تر�سيخ  يف  الفاعل 
بني الإمارات وبالده، معرباً عن رغبة جمتمع الأعمال 
الأندوني�سي بتطوير اآفاق التعاون مع نظرائه يف دولة 

الإمارات وال�سارقة.
واأكد فريمان حر�ض بالده على تقدمي كافة �سبل الدعم 
الراغبني  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  ل��رج��ال  والت�سهيالت 
لل�سركات  دع���وة  اأن��دون��ي�����س��ي��ا، م��وج��ه��اً  ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
يف  اأندوني�سيا  اأك�سبو  فعاليات  حل�سور  وامل�ستثمرين 
املقبل لبناء �سراكات عمل والتعرف  اأكتوبر  جاكرتا يف 
اأ�سواق  اإىل  وال��دخ��ول  امل��ت��اح��ة  ال�ستثمار  ف��ر���ض  على 
 G20 �سمن جمموعة  تعترب ع�سواً  التي  اأندوني�سيا 
و ت�ستقطب ا�ستثمارات �سخمة �سنوياً من العديد من 

الأ�سواق الإقليمية والعاملية.
ويف ختام الزيارة تبادل اجلانبان الهدايا التذكارية، ومت 
اطالع الوفد الزائر على مرافق مركز ال�سارقة لتنمية 

ال�سادرات التابع للغرفة والتعريف بدوره ومهامه.
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  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1443
البيع والتنازل  باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد/ �ساه ح�سني حممد ح�سني -  ليكن معلوما للجميع بان 
عن كامل ح�سته البالغة 30% يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )ور�سة القد�ض العربية ل�سيانة ال�سيارات( مبوجب 
رخ�سة رقم )509332( وذلك اىل ال�سيد/ احمد مطر عبيد احمد الكعبي - اإماراتي اجلن�سية  - ويرغب ال�سيد/ 
الرخ�سة  البالغة )35%( يف  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  اردين اجلن�سية يف  البزور -  امين احمد يو�سف 
التجارية امل�سماة )ور�سة القد�ض العربية ل�سيانة ال�سيارات( مبوجب رخ�سة رقم )509332( وذلك اىل ال�سيد/ 
احمد مطر عبيد احمد الكعبي - اإماراتي اجلن�سية  -  ويرغب ال�سيد/ حت�سني حممد علي حممود �سكران - 
اردين اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )35%( يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )ور�سة القد�ض 
العربية ل�سيانة ال�سيارات( مبوجب رخ�سة رقم )509332( وذلك اىل ال�سيد/ احمد مطر عبيد احمد الكعبي 

- اإماراتي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد 

تاريخ هذا العالن

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1441
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليمان حممد را�سد علي الذخريي الظنحاين ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ عبدالغفار حممد عبدال�ستار حممد ، هندي اجلن�سية رخ�سة رقم 
)724778( با�سم / الفنار لتجارة احلا�سوب ، ومت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، مت تغيري 

ال�سم التجاري والن�ساط وهو كما يلي : 
ال�سم التجاري ال�سابق : - الفنار لتجارة احلا�سوب 

ال�سم التجاري اجلديد : - الفنار لتجارة احلا�سب اليل والهواتف املتحركة 
الن�ساط التجاري ال�سابق : - بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة 

الن�ساط التجاري اجلديد : - بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة ، بيع الهواتف املتحركة . 
تعديالت اخرى : - 

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�ضارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1442
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عابد ب�سري احمد - باك�ستان  اجلن�سية يرغب يف 
عابد  التجارية )حممد  الرخ�سة  100%  ح�سة يف  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
ملقاولت تركيب وحدات التكييف(  ترخي�ض رقم )550185( وذلك اىل ال�سيد/ حممد مدثر 

احمد علي - باك�ستان  اجلن�سية 
حيث مت التنازل �ساحب الرخ�سة وتغيري وكيل خدمات 

يرغب بتغيري ال�سم التجاري اىل / حممد مدثر ملقاولت تركيب وحدات التكييف 
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 على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1444
اجلن�سية  الفلبني   مونديجار  ما�سابيو  روجري  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لبنان  رونق  �سالون   / يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 

للرجال 610582 اىل ال�سيد/ نيل فين�سينت فالينديز بورجا الفلبني اجلن�سية 
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�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

  �عالن بالن�ضر
املرجع : 1445

كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  ال�سني اجلن�سية يرغب يف  ليو  يوان  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
 البالغة 100%  يف / دافو�ض لتجارة الدوات الكهربائية 605912 اىل ال�سيد/ �سيبو انفينج ليو ال�سني اجلن�سية 

تعديالت اخرى : -  مت تغيري ال�سم التجاري من / دافو�ض لتجارة الدوات الكهربائية 
اىل ال�سم التجاري اجلديد / التنني لتجارة مواد البناء

مت تعديل الن�ساط التجاري من / جتارة الدوات الكهربائية - مكتب - جتارة البالط والر�سيات باجلمله 
الكهربائية - مكتب - جتارة -  التجاري اجلديد / جتارة الدوات  الرخام - باجلملة  - اىل ال�سم  جتارة 

البالط والر�سيات باجلملة جتارة الرخام - باجلملة بيع املواد البناء - بالتجزئة. 
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�ضارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

  �عـــــــــالن تغيري ��ضم
 mاإماراتي  / الربيكي  ربيع  �سالح  املواطنة/حم�سنه  تقدمت 
اجلن�سية  بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية- ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمها من )حم�سنه( اىل)�صما(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن .
فاطمة حممد جازم  - كاتب عدل 

كمال �لدين علي عبد�جلليل  - قا�ضي �بتد�ئي         

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

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

تبليغ حكم بالن�ضر
يف �لدعوى رقم 2017/106 مدين )جزئي)

اىل املحكوم عليه : �سيف را�سد علي را�سد علي ال�سام�سي / العنوان : عجمان - ال�سوان - �سارع خليفة 
 -  050/8884447 رقم  هاتف   -  )602( �سقة   - اخلري  وقف  بناية   )28( قطعة   )5( حو�ض   - زايد  بن 

055/5507055  - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/5/23 م   
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�سالح : الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف 
الكائنة  ال�سقة رقم )602(  املوؤجرة  العني  املدعي عليه باخالء  بالزام  املحكمة :- 1-  بالتايل : حكمت 

بوقف اخلري مبنطقة ال�سوان مو�سوع الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعي 
2- بالزام املدعي عليه ب�سداد بدلت اليجار للمدعي اعتبارا من 2016/1/1 بواقع 28800 درهم �سنويا 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي  
 3- بالزام املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف وبدلت املاء والكهرباء امل�ستحقة حتى تاريخ الخالء الفعلي .

حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ : 2017/8/2

مكتب �د�رة �لدعوى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2016/1507 ��ضتئناف جتاري                                                
اىل امل�ستاأنف �سده /1- جوان جاكينتا ر�سمى وليام�ض  جمهول حمل القامة ، 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي التجاري - فرع - حكمت املحكمة : اول : بقبول 
ال�ستئناف  �سكال - ثانيا : يف مو�سوع ال�ستئناف بتعديل احلكم امل�ستاأنف ب�ساأن 
املبلغ املق�سي به بجعلة 1.298.765.64 درهم والتاأييد فيما عدا ذلك والزمت 
امل�ستاأنف بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�سادرة 
مبلغ التاأمني.  حكما مبثابة احل�سوري قابال للطعن خالل �ستني 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�س �لق�ضم
حممد عبد�لرحيم �ضاكري                                                      

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2017/7 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �سده/1- راأ���ض للهند�سة - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
: عبداهلل خمي�ض غريب  ع وميثله  م  �ض   - التجاري  دبي  بنك  التنفيذ/  طالب 
اعالنكم   2017/8/13 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   - علي  اآل  الناخي 
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )28.500.000( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ 
اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض  يف ملف التنفيذ 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار : ار�ض - املنطقة : مردف - 

رقم الر�ض : 2569/3 - م�ساحة العقار : 15.000/00 قدم مربع(  
رئي�س �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/426  عقاري كلي                 

ان  الق��ام��ة مب��ا  م م  جمهول حم��ل  ذ  للعقارات -  التاجر  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ بو�سكار كومار برمي خورانا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
ببطالن بيع الع�سر حدات العقارية لعدم توقيع عقد مع الزام املدعي عليها برد 
مبلغ وقدره)1.771.506 درهم( اىل املدعي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني   املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 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�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/1721  جتاري كلي               

2-زي��اد �سادق ح�سني   م  م  ذ  �ض   - للكمبيوتر  الذكية  1-اللم�سة   / املدعي عليه  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله : من�سور 
عبداهلل حممد احمد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )543967.67 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء   املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

  �عالن بالن�ضر للح�ضور �أمام �إد�رة �لدعوى 
  يف �ل�ضتئناف رقم : 2017/897  مدين 

بناء علي طلب امل�ستاأنف / هيبورث بي ام اي - �ض ذ م م   
 اىل امل�ستاأنف �سده/جرين �سبي�ض خلدمات تن�سيق الرا�سي - ذ م م  
- انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   -
املوافق  الربعاء  يوم  يف  وذل��ك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى 
م�ستاأنف  بو�سفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  2017/8/30 يف 

�سده.    
مكتب �د�رة �لدعوى        

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�ضارقة  �لحتادية �ل�ضتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 يف �لدعوى رقم 2016/2411 جتاري جزئي  

املدعى عليهم 1( مطعم لقونا - �ض ذ م م  ، 2( حنان حامت عبداهلل عبدالعزيز - عن مطعم لقونا 
3( حممد ماجد حممد الوي�سي  - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك مطعم لقونا 

)العنوان : دبي - القرهود - ديرة - حمل رقم 1 ملك �سليمان احمد �سعيد احلوقاين - بجوار مطعم 
الف ليله وليله - �ض ب 20663 - فاك�ض رقم 042552818 - هاتف متحرك رقم  0501874745 - هاتف 
رقم 042555119(    - يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه 
وذل��ك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سره   من �سباح ي��وم  الثنني  املوافق 2017/8/28  وذل��ك لبيان 

دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك دبي ال�سالمي  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
الطاير  مقابل   -  0506516092  : رق��م  متحرك  هاتف   -  042833622  : رق��م  فاك�ض   -  042830100

لل�سيارات - القرهود / دبي
 �خلبري �مل�ضريف /حممد كامل عري�ن - قيد رقم 64

بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�ضابات  

�عالن �جتماع خربة
حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/5587   

املنذر: اميريت�ض بروبريتي�ض 
املنذر اليه : نانو انريجي - �ض ذ م م  - جمهول حمل القامة 

املقررة بان عقد  القانونية  املدة  اليه يف  املنذر  املنذر  املنذر /  ينذر 
اليجار اجلديد تطبق عليه الزيادة ح�سب ريرا وعليه مت اخطاركم 
كافة  اتخاذ  فاللموؤجر  للزيادة  اللتزام ورف�سكم  ، ويف حالة عدم 
التقا�سي  اليه كافة ر�سوم  املنذر  القانونية مع حتميل  الج��راءات 

واتعاب املحاماة. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/5586   

املنذر: نرياجنا اأمر منديان 
املنذر اليه : عبداهلل حممد عبداهلل علي - جمهول حمل القامة 

ن�ض العالن بالن�سر 
ينذر املنذر / املنذر املنذر اليه  ب�سداد مبلغ 420000 درهم عبارة عن قيمة 
على  الفيال  ت�سييد  تكلفه  قيمة  و�سداد  بحكم  املف�سوخ  العقد  من  اليجار 
قطعة الر�ض خا�سة املنذر  اليه يف فرتة  اق�ساها 15 يوم من تاريخ ا�ستالم 
الخطار ، وال �سوف ي�سطر املنذر ا�سفا اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 

مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم التقا�سي واتعاب املحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1561 جتاري جزئي                                              
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ت��وف��ا ���س��اري اورم��ي��ال م���ورايل مينون جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  اأن 
العمران ال�سام�سي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/14  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع : بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ واحد وثالثني الف وت�سعمائة وت�سعة دراهم وثمانية و�ستني 
يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  الب�سيطة  القانونية  والفائدة  فل�سا 
مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2011/12/20
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1603 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  برابهاكاران   موكينى  راجي�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/5  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام   : ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  ل�سالح/بنك 
املدعي مبلغ  ثالثة وثالثني الف وخم�سمائة وثمانية و�ستني درهم و�ستة وع�سرين 
فل�سا والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع  9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
درهم  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2011/11/25 يف 
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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1282 جتاري جزئي 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ماكلداجندجن   ماجواي  اي��دي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/31  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
والفائدة  فل�سا  و�ستني  دره��م  واربعني  وثمانية  و�ستمائة  الف  وثالثني  ثالثة  مبلغ  
القانونية الب�سيطة بواقع  9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/3/20  
املحاماة.    اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى 
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 
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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1346 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- كرم عزيز عزيز احمد فاروقي  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/4  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ  اربعة و�سبعني الف ومائة وثالثة دراهم و�ستة وت�سعني فل�سا  والفائدة القانونية 
الب�سيطة بواقع  9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2011/12/20 وحتى متام 
ال�سداد والزمته 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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1602 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  كالبورجي  حمبوب  م�ستاق  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/4 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي )بنك 
وواحد  وثالثمائة  الف  وثالثون  )ت�سعة  درهم   39331.22 مبلغ  الوطني(  القيوين  اأم 
وثالثون درهم واثنان وع�سرون فل�ض( والفائدة بواقع  9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  ع��ن  ف�سال  ال�����س��داد   مت��ام  وحتى   2017/5/3 يف  احلا�سل 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1658 جتاري جزئي                                              
املدعي / بنك  اأن  دوي��ا هو�سيلو�ض جمهول حمل القامة مبا  داف��ى  املدعي عليه/1-  اىل 
ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  
املذكورة  الدعوى  2017/6/18  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
ت��وؤدي للبنك  اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع : بالزام املدعي عليه بان 
املدعي مبلغ واحد واحد وع�سرين الف وت�سعمائة واثنني وخم�سني درهم واثنني وخم�سني 
يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  الب�سيطة  القانونية  والفائدة  فل�سا 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2011/12/20
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن حكم بالن�ضر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1189 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- �سيتان جايك�سني �سورتا ين - جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
العمران  عبداهلل عمران  عبداهلل حمد   : ع وميثله  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك   /
ال�سام�سي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/24  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع : بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للبنك املدعي مبلغ  ت�سعة وثالثني الف وثمامنائة واربعة وثالثني درهم واثنني وابعني 
 2011/11/25 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا 
وحتى متام ال�سداد والزمته 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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/2356  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سيل �ستي انرتنا�سيونال - �ض ذ م م  2-نزير ميتي فايال  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اك�سيوم تيليكوم - �ض ذ م م وميثله : احمد مهري خمي�ض 
عبيد بن م�سحار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
والفائدة  للمدعية مببلغ وقدره )129320 درهم(  يوؤديا  بان  بينهما  بالت�سامن فيما 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12
امل��واف��ق  2017/9/10  ال�ساعة 8.30 �ض  امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الح���د  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �عادة �عالن بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/1783  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ري���ل���و اخل��ل��ي��ج - ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/ كرياتيف لتجارة مواد التعبئة والتغليف - ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(    168.198( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/6  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�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر

                       اىل املدعي عليه/ نيو ال�سبلي للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/28 ال�ساعة 15:00  

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

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 8194/2017/13 
 8200/2017/13
 8199/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 نظم احل�سني �سليم مول 
�سيف ال�سالم عبدالقادر
فرمان علي ابو الب�سر 

مبلغ املطالبة
17608 درهم +  تذكرة العودة
17592 درهم +  تذكرة العودة
17804 درهم +  تذكرة العودة

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 مذكرة �عادة �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر

                       اىل املدعي عليه/ افغان للنقل - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة  2017/9/26 ال�ساعة : 8.30   

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

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري  

ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 6458/2017/13 
 6505/2017/13
 6459/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حكمران كل عامل
مري ويل كل ويل 

عبداجلليل خروتي 

مبلغ املطالبة
27214  درهم +  تذكرة العودة
27226  درهم +  تذكرة العودة
32226  درهم +  تذكرة العودة

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/2084  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جاكوب �سامراج �سيلفني �سري�ستوفر �سيلفني �سري�ستوفر 2-�سيام 
تاماراك�سان او�سا - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد يون�ض حممد اكرب 
وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )400000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
الزامهم  التام مع  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة  9% من 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  
2017/8/29  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر 
 يف  �لدعوى 2017/228  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1-بدر عبداهلل علي �سعيد النقبي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد نور حممد باكاي وميثله : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي - 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )300.000 
دولر( )ثالثمائة الف دولر امريكي( مبا يعادل مبلغ وقدره )1.101.000 درهم اإماراتي( 
مليون ومائة والف درهم اإماراتي( وبالزام املدعي عليه بالفائدة القانونيةبواقع 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى الوفاء التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت 
 Ch1.C.15 لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/13  ال�ساعة 9.30 �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
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/55  عقاري  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- علي عبداهلل جعفر حممود الزرعوين 2-انور احمد عبداهلل 
ال���زرع���وين  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��در اح��م��د ع��ب��داهلل جعفر 
النزاع رقم  املطالبة ب�سم ملف  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ال��زرع��وين   قد 
1/2017 نزاع عقاري وفرز وجتنيب ح�سة املدعني ون�سيبهم ال�سرعي يف العقارات 
املبينة يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة    2017/8/29 املوافق   الثالثاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/1631  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جاكوب �سامراج �سيلفني �سري�ستوفري �سيلفني �سري�ستوفري 
2-���س��ي��ام ت��ام��ارك�����س��ان او����س���ا - جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ �سرف 
ماناجانديل ابراهي وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   400.000( وق��دره  مببلغ  للمدعي 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/9/10  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 يف �لدعوى رقم 2017/415  جتاري كلي 

املدعى عليهم : 1( �سركة املي�سور للتجارة العامة - ذ م م  ، �سيخ قا�سم �سيخ حيدر علي كيكاين كيكاين  3( 
عارف اأحمد حممد علي الزرعوين ، 4( في�سل اأحمد حممد علي الزرعوين 

)العنوان : اإمارة دبي - بردبي - عود ميثاء - �ض ب : 183129 - مكتب رقم 405 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم 
اآل مكتوم - هاتف : 042216979 - فاك�ض : 042212557 - هاتف متحرك 052-8677771( 

اأي - مكتب رقم   ال��ت��اأج��ري  ال�����س��ارق��ة - مبنى مكاتب  اإم����ارة   : )ال��ع��ن��وان  م ح  م   - ب��رتول��ي��وم  5( زرع���وين 
)E-88F-11  - �ض ب : 53237(  

ال�ساعة  ادن��اه وذل��ك يف مت��ام  امل��دون  املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف   يرجى احل�سور اىل اجتماع اخل��ربة 
الثانية ع�سره من ظهر يوم الثنني املوافق 2017/8/28 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم 
من قبل بنك م�سر / فرع دبي - بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور الأول 
مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 �خلبري �مل�ضريف /حممد كامل عري�ن - قيد رقم 64

بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�ضابات  

�عالن �جتماع خربة بالن�ضر 
حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�إعالن بالن�ضر
 رقم 2017/5606   

املنذر:  �سركة كوميديا للدعاية والعالن 
املنذر اليه : حممد باهر اأ�سامه عدي - �سوري اجلن�سية 

املو�سوع :-ينذر املنذر/املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ 45.255 درهم / خم�سة 
واربعون الف ومائتي وخم�سة وخم�سون درهم خالل فرتة  زمنية اق�ساها 
�سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا النذار وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة 
عن  والتعوي�ض  الق�سائية  الدعوى  فيها  مبا  لها  حتفظ  التي  الج���راءات 

العطل وال�سرر ور�سوم م�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.   
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 مذكرة �إعادة �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر    

                        اىل املدعي عليه/ رويال فارما   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/26  ، ال�ساعة : 8.30  

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

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 6451/2017/13 
 6293/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
جهاد حممد عبدالغني ابو �سرخ

يحيى جبارة عبداهلل ر�سوان 

مبلغ املطالبة
241121.7 درهم + تذكرة العودة 
184.697.3  درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 مذكرة �إعادة �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر    

                        اىل املدعي عليه/  طابا للمقاولت - ذ م م    
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/29 ال�ساعة 8.30 

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

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 7336/2017/13 
 6771/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
احمد ال�سيد احمد حممود عرابي 

ا�سالم عبدالعزيز �سليمان ال�سد همازين 

مبلغ املطالبة
18931 درهم + تذكرة العودة 
18931  درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 مذكرة  �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر    

                        اىل املدعي عليه/  فندق دبي نوفا - ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/21 ال�ساعة 8.30 

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

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�سية
 8224/2017/13 
 8234/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
جاويد مينثي ح�سن

جايا براكا�ض باتناكارا 

مبلغ املطالبة
19600 درهم + تذكرة العودة 
88375  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن جمموعة �إعالن بالن�ضر 
                      اىل املنفذ �سدها : املراكب للنقليات 

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1170  درهم

1224 درهم

13780  درهم

14341 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 

خالد علي خان

حممد جنان غني باد�ساه 

 2017/2975
تنفيذ عمايل

 2017/2984
تنفيذ عمايل

م
1

2

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 �إعادة �إعالن �مل�ضتاأنف �ضده للح�ضور

 �أمام مدير �إد�رة �لدعوى - ن�ضر�  
الدعوى ال�ستئنافية رقم )274( ل�سنة )2017( ا�ستئناف مدين عجمان 

�سادر بتاريخ 2017/7/14 م ، يف الق�سية رقم )1695( ل�سنة )2017( م جتاري كلي - عجمان 
امل�ستاأنف / �سفر كلبعلي عبا�سي 

امل�ستاأنف �سدها / م�ساريع الإمارات العربية املتحدة  
العنوان / ن�سرا 

انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية يوم الثنني  
امل�ستندات خالل  او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة  ال�ساعة 9.40 �ض �سخ�سيا   2017/9/11
ال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  وم��ن  الع��الن  ا�ستالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�سرة 
املرفوعة من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف 

�سي�سمع يف غيبتك ،  
حرر العالن يف  2017/8/22

 مكتب �د�رة �لدعوى �ل�ضتئنافية 

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�ضتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�لدعوى رقم 2017/805  جتاري جزئي

املدعي : فري�ض اإك�سربي�ض - �ض ذ م م 
املدعي عليه : جاجن�ض با�سا لال�ستثمار - �ض ذ م م 

اعاله  ب��ال��دع��وى  ح�سابي  خبري  بندبي  امل��وق��رة  دب��ي  حمكمة  حلكم  تنفيذا 
ي��وم اخلمي�ض  ، وذل��ك  ث��اين  ادع��وك��م اىل اجتماع اخل��ربة احل�سابي  ، فانني 

املوافق ل 2017/8/24   ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا 
مكتبنا يف  - دبي - حمكمة دبي - ادارة اخلرباء - قاعة امليدان 

- لال�ستف�سار يرجى الت�سال على الرقم 026397228
- يرجى تاأكيد احل�سور بالرد على هذا المييل او بالتوا�سل معنا على الرقم 

  0569252079
 اخلبري احل�صابي

ظافر كنان حممد احلرية               

�عالن بالن�ضر 
حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/5580   

املنذر:  ماندار لك�سميكانت اأمروتي - هندي اجلن�سية - العنوان : اإمارة دبي - برد دبي - �سارع 
خالد ابن الوليد - مركز برجمان لالعمال الطابق 24 هاتف رقم 04/3542000 

املنذر اليه : فيفاك كهاري مونالل كهاري - هندي اجلن�سية 
العنوان : نزيل ال�سجن املركزي بدبي العوير 

تنذر املنذرة املنذر اليها وتكلفها ب�سرورة الوفاء و�سداد املبلغ املرت�سدة يف ذمته والبالغ قدره 
ت�سعون الف درهم وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ بلوغ هذا النذار اليه ، وال يف حال العدم �سوف 
 ، املطالبة واملرت�سد يف ذمتكم  باملبلغ حمل  الق�ساء للزامكم  اللجوء اىل  املنذر اىل  ي�سطر 
مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، مع التعوي�ض حال تقديره من اأهل 

اخلربة والق�ساء.  
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/1512  جتاري كلي               

ابو  �سيد  ح�سني  2-�سيد  م   م  ذ   - التجارية  �سيدي  م�سعود  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
قم�سري  مرزوعي  اك��رب  على  4-حممود  م  م  ذ  �ض   - �سيناكو   -3 �سمداين  معني  القا�سم 
5-ال�سهند الخ�سر للتجارة العامة- �ض ذ م م  6- حممد ها�سم لنكراين مهاجر - جمهويل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   30.806.267( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق    تاريخ  من   %16 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  امل��واف��ق  2017/9/18   الثنني   ي��وم  لها جل�سة  التام. وح��ددت 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/2451  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-احمد خان حق نواز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض  م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي 
مببلغ وقدره )25.056.76 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى   2011/12/20 من  �سهريا   %2.49
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة     2017/9/11 املوافق   الثنني  
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/228  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-نورث جلف انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد نور حممد باكاي وميثله : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - النعيمي  ال�سرهان 
مببلغ وقدره )300.000 دولر ( )ثالثمائة الف دولر امرييكي( مبا يعادل مبلغ وقدره ) 
1.101.000 درهم اإماراتي( )مليون ومائة والف درهم اإماراتي( وبالزام املدعي عيه بالفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى الوفاء التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  2017/9/13   الرب��ع��اء   املحاماة. وح��ددت لها جل�سة يوم  اتعاب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
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�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/2353  جتاري جزئي              
ان��ور  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  ن��واز بن حممد  اىل املدعي عليه /1- حممد 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع - وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سام�سي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   27.408.06( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام.    ال�سداد  وحتى   2011/12/20 من  �سهريا   %2.49 الفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/9/28  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�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �عادة �عالن بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/2231  جتاري جزئي              

ان  �سليمان  جمهول حمل القامة مبا  �سليمان مبارك  املدعي عليه /1-  اىل 
عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
عمران العمران ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )41.779.62 درهم( 
2.49% من تاريخ 2011/12/20 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�ض  املوافق  2017/9/28  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/1655  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- او ات�ض اإم كونك�سن ذات م�سوؤولية حمدودة - م م ح 2-ثريانا ماما�سان 
ماما�سان بازهافيد اإن - عن نف�سها وب�سفتها املديرة ل�سركة اأو اإت�ض اإم كونك�سن - م م ح  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ميم م م ح وميثلها مديرها ال�سيد/ بيبني باتاك 
وميثله : عبداهلل يو�سف احمد اأنوهي اآل نا�سر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  
قبول اأمر الأداء �سكال ويف املو�سوع بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد 
مبلغ وقدره 450000 درهما مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2015/9/20 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 9.30 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/52  عقاري كلي                 
اىل اخل�سم املدخل /1- واجن لياو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ رو�سة 
اأقام عليك الدعوى  �سامل التواتي وميثله : حممد احمد �سعيد ال�سعدي - قد 
ومو�سوعها املطالبة  ب�سحة ونفاذ اتفاقية ت�سوية الدين والزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )1.500.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ساعة    2017/9/7 امل��واف��ق   اخلمي�ض   ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/2382  جتاري جزئي              

�ض   - العامة  للتجارة  مغنفيكو  2-�سركة  دارينى  على  حممد  ه��ادي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
داريني )عن  ر�سا حممد علي  �سابقا( 3-حممد  ال�سيارات  لتاأجري  النافورة  )�سركة  م  م   ذ 
نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة مغنفيكو للتجارة العامة - �ض ذ م م( )�سركة النافورة لتاأجري 
ال�سيارات �سابقا( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - فرع وميثله 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد   - الزعابي  �سالح  احمد علي مفتاح   :
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )496074.69 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 15% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/2346  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عزيز اهلل خان نيازي 2-نيو تيك �سمارت �سليو�سنز  - �ض ذ م م - �سابقا 
�سركة  املدعي/  ان  القامة مبا  م م جمهويل حمل  ذ  �ض   - للنقليات  دي�سك  �سكاي  وحاليا 
فخري واخوانه لتجارة املكيفات - �ض ذ م م وميثله : ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�سامم ومت�سامنني مببلغ 
وقدره )175.000.00 درهم( )فقط مئة وخم�سة و�سبعون الف درهما(  والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/6  ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7519  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين �ستيم خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /طلعت حممد �سليمان حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   18769( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  mb175511615ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   1000(
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/8/27  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، وامرت املحكمة بتق�سري مده العالن .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/1928  عمايل جزئي

��������ض.ذ.م.م 2 -�سماء  ال��ت��ك��ي��ي��ف  ان��ظ��م��ة  مل���ق���اولت  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���م���اء  اىل 
امل���دع���ي /يا�سر  ان  الق���ام���ة مب���ا  ال���غ���از ذ.م.م جم��ه��ويل حم���ل  ان��ظ��م��ة  مل���ق���اولت 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زب��ادي   �سيف  �سعيد  �سيف  وميثله:را�سد  الفكي  حممد  يو�سف 
درهم(   90600( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
�سامل عوده �سفر بقيمة )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB168747906AE/2017:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   08.30 ال�ساعة   2017/9/4 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/1874  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م 2 -�سماء ملقاولت  اىل املدعي عليه / 1-�سماء ملقاولت انظمة التكييف 
/ا�سامة خليفة حممد  املدعي  ان  القامة مبا  ذ.م.م جمهويل حمل  الغاز  انظمة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��زب��ادي   �سيف  �سعيد  �سيف  احل��م��داين ومي��ث��ل��ه:را���س��د 
�سامل  دره����م(   255.000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
تذكرة عوده �سفر بقيمة )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB169217856AE/2017:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   08.30 ال�ساعة   2017/9/4 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/6516  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-غالم ر�سول اند كومباين برايفت ليمتد - فرع دبي جمهول 
الدعوى  اأق��ام عليك  ن��واز  قد  اقبال حممد  املدعي / حممد  ان  حمل القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)33051 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174959468AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم ال���ث���الث���اء امل��������واف��������ق:2017/9/26 ال�����س��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7742  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سمان للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عا�سف خان حمدياز خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)6045 دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ وق��دره )1000 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE175944049MB  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/7905  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العام  للنقل  1-كو�سي   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / غالم نا�سر حممد بخ�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)16560  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    mb175802623ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
القا�سي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/29  الثالثاء  ي��وم  جل�سة 
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�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/2672  عمايل جزئي
اىل اخل�سم املدخل / 1-�سركة حو�ض الكوثر ملقاولت العمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  
�����ض.ذ.م.م - وميثلها  الفنية  امل��دع��ي /اجل���ود لالعمال  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بالتوقيع/مولوي انور مولوي نظام الدين وميثله:حممد �سغري علي العوامي املن�سوري  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)22000 درهم( 
لها  ال�سكوى:MB170538429AE/2017  وحددت  وامل�ساريف رقم  والر�سوم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/9/19  الثالثاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7733  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1-���س��اي��رب ج��ام للتجارة  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ا�سحاق �سيد لل  قد  املدعي / حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17204 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( رقم ال�سكوى:MB174987170AE/2017  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف �لدعوى رقم 2017/2500 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- زهرة البداع للمقاولت العامة ذ.م.م 2- �سعيد نا�سر 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ال�سام�سي   مبارك  �سوين 
الرخام ال�سرقي م.م.ح - ���ض.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه   
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
املنفذ به وقدره )250165( درهم بالت�سامن 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�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف �لدعوى رقم 2017/2112 تنفيذ جتاري

ب�سناق   علي  �سامي  ل�ساحبها/زياد   - بيتزا  اي��ت��زا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املدينة للتغليف �ض.ذ.م.م 
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54621.40( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف �لدعوى رقم 2017/1518 تنفيذ جتاري

الزفاف  جمهول  لتنظيم حفالت  افينت  لك�سوري  املنفذ �سده/1-  اىل 
م.م.ح  للتجارة  اخل�سراء  التنفيذ/البوابة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )211829( 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�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف �لدعوى رقم 2017/1926 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- هوريا�سار زياتني �سيزير  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جولدن دولفني للمقاولت �ض.ذ.م.م وميثله:عائ�سه 
عتيق علي بالل جوهر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20002( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف �لدعوى رقم 2017/441  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/باي �سنرتال  املنفذ �سده/1- ديريك مارتن جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 

ديفيلومينتز ليمتد وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/477 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:2017/1/10   

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )66110( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 

خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ عقد البيع وال�سراء للوحدة رقم:c-4403 برج باي �سنرتال - دبي مارينا تاور مر�سى 

دبي ، ورد الوحدة للمدعية ومتكينها من حيازتها .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2016/1909 تنفيذ مدين  
املنفذ �سده/1-  يعقوب علي ف�سل الدين  2- �سركة الطاهر لتجارة  اىل 
التنفيذ/�سركة  ان طالب  احلديد واللومنيوم جمهول حمل القامة مبا 
�سابقا(  للتاأمني  العربي  )امل�سرق  )�سركة م�ساهمة عامة(  للتاأمني  اأورينت 
وميثله:احمد علي ر�سا ابراهيم البناي  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73080.67( 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�س �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �إعالن  بالن�ضر
             يف  �لدعوى 2017/128  �حو�ل نف�س م�ضلمني

اىل املدعي عليه / 1- موحانا برييا �سوندار افاديفيلو  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ فيجاياكومار موهان وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 1- باثبات ح�سانة ال�سغريين )عوفييا 
وادهافان( اىل املدعي 2- تطليق املدعي من املدعي عليها 3- الر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ض املوافق  2017/1/5   ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة رقم )3( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7878  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�سبلي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /منري احلق فريد العامل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   16542( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB175947311AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/29 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، علما ان الدعوى جددت من ال�سطب.
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/5812  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الفنية  املدعي عليه / 1-مهربان للخدمات  اىل 
مبا ان املدعي / بابو هريزان فيجدار هريزان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)5633  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174232649AE:ال�سكوى رق����م  وامل�������س���اري���ف  وال���ر����س���وم  دره������م( 
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/8/23  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/4568  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-امل����ري ل��الأن��ظ��م��ة الم��ن��ي��ة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / حممد اح�سان عبد الغفور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)18900  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173157224ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق:2017/9/24 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
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�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7221  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ميليتي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  باترا  قد  باترا بهاجيادهار  املدعي /راجن��ان  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )47500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB175473921AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/3975  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فرقان  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع����ادل ار���س��د ار���س��د حم��م��ود  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5984 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173102588AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  �ض   08.30 ال�ساعة   2017/8/29 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن 

الدعوى جددت من ال�سطب(
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/7662  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اجلهد لل�سحن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / زي�سان 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�سنني   حممد  احمد 
والر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)16099  عمالية 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    mb170156219ae:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت مكلف  لذا  القا�سي  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/29  الثالثاء 
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�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/6605  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد خالد حممد �سديق لتجارة ال�سماك والغذية البحرية 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / فايز احمد عا�سق حممد  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)11407 درهم( وتذكرة عودة 
  AE174827872MB:مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل��������واف��������ق:2017/8/29  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7484  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ساهد رم�سان للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ا�سلم   املدعي / حممد �سفدر حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17002 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE175527113MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/8/28 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن حكم بالن�ضر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2369  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- نا�سر حممد البلو�سي للنقليات جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/جوزيف ماريان بينتو بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )32688( 
درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ 2000 درهم ما مل يكن قد 
التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها امل�ساريف . 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�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2939  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- احلبتور �سبيكون �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ماريو�ض �سرالمبو�ض قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )395888(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3042  تنفيذ عمايل 

������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ا����ض للنقليات  اي���ه  اي���ه  ام  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  اىل 
اأقام   ق��د  ع��وان  اأك��رب  اأك��رب حممد  التنفيذ/األطاف  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )12752( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1163( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2364  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- الب�����داع ال��ذه��ب��ي ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة جم��ه��ول حمل 
اأقام   قد  عوي�سة  حممود  عوي�سة  التنفيذ/حممود  طالب  ان  مبا  القامة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )29513( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )2237( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2057  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اتو�ض اوريجن منطقة حرة ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
اأقام   الكناين قد  التنفيذ/نو�سني بنت ح�سيب  حمل القامة مبا ان طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )23026( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1775( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3021  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- جي جي ا�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/غالم مرت�سى حممد اعظم قد اأقام  عليك الدعوى 
وق��دره )12492(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
 )1095( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2005  تنفيذ عمايل 

ان  اي���وان للتغليف جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/جمد عادل يعقوب ابو نعمه قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1400( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( 
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�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7744  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاولت  املتحدون  1-املهند�سون   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /حممد عبدالرحمن احمد حممد  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )98672 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175663001AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000(
مبكتب  ���ض   08.30 ال�ساعة   2017/8/28 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/4679  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-قمر ال�سحراء للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /اف�سل احمد حممد دين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   65276( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170977178AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/7777  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املحلة الكربى للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /ح�سن ع�سماوي �سليمان ح�سن  قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   21300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175667988AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/9/17  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/6041  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريالتيك للكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /حممد معني ال�سالم عبد البارك  قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   22452( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171885279AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/8092  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سهريار الطاف لل�سحن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد ايوب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   16600( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176235347AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت  الثنني املوافق 2017/8/28 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/6624  عمايل جزئي
جمهول  ف���رع   - ب��ال��ب��خ��ار  للتنظيف  اك�سربي�ض  �سيز  1-���س��ف��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  املدعي /نا�سر حممود خ��ان حممد رم�سان  قد  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )19766 دره���م( 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وب��ال��ر���س��وم  دره�����م(  وق�����دره )800  ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
رق�����������������م:AE1749542270MB  وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم الح�����د املوافق 
اأو  ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور   2017/10/1
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7849  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جوهرة الوادي خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / وقار طارق طارق حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)7506 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE168223510MB  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 15.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/6457  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رو�سان لالعمال الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدين   ه��الل  �ساهجان   / املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)11003 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE174179634MB  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساء   15.00 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/28  الثنني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/4572  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سي بي دي ميدل اي�ست ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي / اري�����ض دان���دان �سارمينتو  ق��د  مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)84918 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173079863ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:امل��واف��ق:2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة جل�سة يوم الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2016/1633  جتاري كلي
اىل اخل�سم املدخل/ 1-حممد املر بن ال�سيخ جمرن بن �سلطان جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / المارات دي�سرتيكت كولينج )اميكول( �ض.ذ.م.م وميثله : بدر حممد 
علي القرق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
مبالغ  من  ماي�ستجد  اىل  بال�سافة  دره��م   )2.341.802.24( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
ال�ستحقاق احلا�سل يف:2015/7/6  تاريخ  بواقع 9% من  التفاقي  والتعوي�ض  اخرى 
القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف  الفائدة  التام بال�سافة اىل  ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة  املوافق 2017/9/20    اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  ومقابل 
09.30 �ض بالقاعة : Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7632  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دنيا الحالم خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / جويل جر �سالزار بالكوت  قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)2740  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB175798158AE:ال�سكوى رق����م  وامل�������س���اري���ف  وال���ر����س���وم  دره������م( 
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/8/30  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
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�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/6342  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الطرق  ان�ساء  للمقاولت  1-مرتك�ض   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / جنيب احمد حممد لطيف �سودري  قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)14871.2  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  MB174192161AE:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل������واف������ق:2017/8/28  ي���وم الث���ن���ني  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  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�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/6552  عمايل جزئي

ان  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  العاملية  املدعي عليه / 1-ك اي �سي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق��ام عليك  املدعي / خ��ادم خ��ان حممد ام��ني  قد 
درهم(  ع��ودة مببلغ )1000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)20184  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174947199AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/20 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7470  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة م�سندم للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سجاد ح�سني ف�سل ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها)13733 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
  MB175480790AE:ال�سكوى رقم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/7680  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الب�ستان  1-�سم�ض   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �سامي ا�سماعيل ابراهيم �سعبان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)9934 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb175807533ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/29  الثالثاء  وح��ددت لها جل�سة يوم 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/6546  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايتا للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الزهراء �سامي احمد غزاله  قد  /فاطمه 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   44910( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174682890AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/9/26 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/6637  عمايل جزئي

الق��ام��ة مبا  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  / 1-مطبعة ما�سرت  عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  امري ح�سني   /ديلوار  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )40633 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb175034478ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/26 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 .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/5433  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جماهد علي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / يعقوب م�سيح �سلطان م�سيح  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)20942 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى:AE173514902MB  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/9/21  جل�سة يوم اخلمي�ض 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�صعر جاف: قناع مغذٍّ بزبدة ال�صيا قبل ال�صامبو

اأكرث  ال�سعر  في�سبح  ال�سعر،  األ��ي��اف  القناع  ه��ذا  يرطب 
نعومة وملعاناً.

• املقادير:
- 5 غرامات من الغلي�سرين.
- 30 غراماً من زبدة ال�سيا.

- �سفار البي�ض.
• الطريقة:

املاء  م��ن  طنجرة  داخ��ل  وع��اء  يف  ال�سيا  زب��دة  اغلي   .1
املغلية لب�سع دقائق كي ت�سبح طرية.

ي�سكل  اأن  اإىل  الغلي�سرين  مع  البي�ض  �سفار  اخفقي   .2
اخلليط رغوة.

بقوة. واخفقيها  النار  عن  ال�سيا  زبدة  انزعي   .3
التحريك. متابعة  مع  الأخرى  املقادير  اأ�سيفي   .4

بالكامل. يربد  اأن  اإىل  باخلفاقة  اخلليط  اخفقي   .5
• ال�ستعمال:

اإىل  اجل����ذور  م��ن  ك��ل��ه،  ال�����س��ع��ر  ع��ل��ى  ال��ق��ن��اع  �سعي   .1
الأطراف.

دقيقة. لع�سرين  ينتقع  دعيه   .2
ا�ستعملي  ث��م  ف��ات��ر  مب���اء  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  اغ�����س��ل��ي��ه   .3
حت�سريه  بعد  ال��ع��الج  ه��ذا  ا�ستعملي  ال��ع��ادي.  ال�سامبو 

مبا�سرًة، اإذ ل يجب حفظه لفرتة طويلة.
مفيدة: • معلومات 

ال�سعر.  جفاف  مكافحة  يف  الغلي�سرين  ت�سهم   •
عمق  يف  وحفظها  امل���اء  بحب�ض  مهمتها  تق�سي 

األياف ال�سعر.
بالأحما�ض  غ��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ا  زب�����دة  ت���ك���ون   •
والفيتامينات.  املت�سبنة  واملواد غري  الدهنية 

تعيد  ك��ذل��ك  واق��ي��ة وم��رط��ب��ة،  تتمتع مب��زاي��ا 
حيوية  وت�سمن  ال�سعر  اإىل  والنعومة  اللمعان 

ال�سعر امل�سبوغ لفرتة اأطول.
A للفيتامينات  جيد  م�سدر  البي�ض  • �سفار 

مثل  م����ع����ادن  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي   .Eو  Dو
ال�سيليكا التي ت�سمح بتقوية بنية 

وت�����س��ري��ع منوه.  ال�����س��ع��ر 
اأخ���������������������رياً، ه���و 

يعطي 

اللمعان لل�سعر.

واملوز  الأف��وك��ادو  من  اإ�صالحي  قناع  جمعد:  �صعر 
قبل ال�صامبو

هذا القناع معروف مبزاياه لإعادة الكثافة اإىل ال�سعر من 
خالل ترطيبه وتنعيمه.

• املقادير:
- ربع موزة.

- ربع حبة اأفوكادو.
- ملعقة كبرية من زيت اخلروع.

- ملعقتان كبريتان من الكرميا الطازجة.
• الطريقة:

نا�سجة. فاكهة  اختاري   .1
هري�سة. اإىل  حوليها   .2

الطازجة. الكرميا  ثم  اخلروع  زيت  اأ�سيفي   .3
اخلليط. اخفقي   .4

• الطريقة:
قلياًل. ال�سعر  تبليل  بعد  القناع  خلطة  وزعي   .1

وا�ستعملي  اغ�سليه  ثم  دقيقة   20 ينتقع طوال  دعيه   .2
نوعاً من ال�سامبوهات امللّطفة.

غ�سل  قبل  القناع  هذا  ا�ستعمال  تكرار  يف  ترتددي  ل   .3
ال�سعر يف كل مرة.

ميكن  ل  اإذ  ف������وراً  ال���ع���الج  ه����ذا  ا���س��ت��ع��م��ل��ي   
الحتفاظ به.

معلومات مفيدة:
ممتاز  م�����س��در  امل�����وز    •
والألياف  ل��ل��ربوت��ي��ن��ات 
واحلديد  وال��ف�����س��ف��ور 
وال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
وامل����������������ع����������������ادن. 
على  ي�����ح�����ت�����وي 
م�سادر  ث���الث���ة 
طبيعية: �سكر 

األياف  برتطيب  وي�سمح  الغلوكوز.  الفركتوز،  الق�سب، 
ال�سعر وتغذيتها وا�ستعادة حيويتها.

ومقوية  ومغذية  مرطبة  بخ�سائ�ض  الأفوكادو  • يتمتع 
و  Cو  Bو  Eو  A بالفيتامينات  ج���داً  غ��ن��ي  ال��ل��ب  لأن 

والأحما�ض  والبوتا�سيوم  املغني�سيوم  عن  ف�ساًل   ،PP
الدهنية.

ويحفز  ويغذيه  ويجدده  ال�سعر  يقوي  اخل��روع  زي��ت   •
منوه.

وتغذيها. ال�سعر  األياف  ترطب  الطازجة  • الكرميا 

قبل  واخل���روع  الأرك���ان  بزيت  قناع  تالف:  �صعر 
ال�صامبو ل�صتعادة حيوية ال�صعر

اللمعان.  اإليه  ويعيد  املتق�سف  ال�سعر  القناع  هذا  ي�سلح 
يغذي ال�سعر وينّعمه ويقويه.

• املقادير:
- 5 غرامات من زيت اخلروع.
- 30 غراماً من زيت الأركان.

- 25 غراماً من زيت ل�سان الثور.
• الطريقة:

اأ�سيفي  ثم  الأرك���ان  زي��ت  مع  اخل��روع  زي��ت  اخلطي   .1
زيت ل�سان الثور.

عبوة. يف  اخلليط  ا�سكبي   .2
• الطريقة:

قلياًل. ال�سعر  بللي   .1
يف  اخلليط  واجمعي  العبوة  على  مرتني  ا�سغطي   .2
دعيه  واأطرافه.  ال�سعر  وزعيه على خ�سل  ثم  راحة يدك 

ينتقع لن�سف �ساعة. ثم ا�ستعملي ال�سامبو.
النوم  قبل  م�ساًء  القناع  هذا  ا�ستعمال  يف  ترتددي  ل   .3
جداً.  ت��ال��ف��اً  ال�سعر  ك���ان  اإذا  ال��ل��ي��ل  ط���وال  ينتقع  وت��رك��ه 
اأ���س��ه��ر ع��ل��ى حرارة  ميكنك الح��ت��ف��اظ ب��ه ط���وال ث��الث��ة 

الغرفة.

معلومات مفيدة:
ومثايل  ال�سعر،  لتقوية  ممتاز  عن�سر  اخل��روع  زي��ت   •

��ف ال���ذي يفتقر اإىل  مل��ع��اجل��ة ال�����س��ع��ر اجل���اف وامل��ت��ق�����سّ
احليوية. كذلك يعزز منو ال�سعر.

واملواد   E بالفيتامني  غني  الأرك��ان  زيت   •
م��ن��اف��ع مغذية  ول����ه  امل��ت�����س��ب��ن��ة  غ���ري 

لتقوية بنية ال�سعر وملعانه.
غني  ال���ث���ور  ل�����س��ان  • زي����ت 

يوفر  وه��و   6 بالأوميغا 
دهنية  اأح����م����ا�����س����اً 
تدخل  اأ����س���ا����س���ي���ة 
ت���رك���ي���ب���ة  اإىل 
ميد  ا ل�سري ا
األ�������ي�������اف  يف 

ال�سعر. ي�سهم يف اإ�سالح ال�سعر اأي�ساً.

�صعر ملون: م�صل لل�صعر بالألوة فريا بعد ال�صامبو
الأ�سعة  م��ن  ويحميه  ويغذيه  ال�سعر  القناع  ه��ذا  يرطب 

فوق البنف�سجية ويعيد اللمعان اإىل لون ال�سعر.
 بف�سل تركيبته اخلفيفة وغري الدهنية، ي�ستعيد ال�سعر 

قوته وملعانه وي�سبح ت�سفيفه �سهاًل.
• املقادير:

- 81 غراماً من هالم الألوة فريا.
- 6 غرامات من الغلي�سرين.

- غرامان من خل التفاح.
.B5 5 غرامات من الربوفيتامني -

- 5 غرامات من زيت ال�سم�سم.
• الطريقة:

.B5 والفيتامني  اخلل  مع  الغلي�سرين  اخلطي   .1
فريا. الألوة  هالم  يف  اخلليط  ا�سكبي   .2

زيت  اإل���ي���ه  اأ���س��ي��ف��ي  ث���م  ج���ي���داً  اخل��ل��ي��ط  اخ��ف��ق��ي   .3
ال�سم�سم.

ثم  اخ��ل��ط��ي��ه   .4
ا����س���ك���ب���ي���ه يف 

عبوة.
 •

ال�صتعمال:
بعد  واأطرافه  اجلافة  ال�سعر  خ�سل  على  القناع  • �سعي 

ا�ستعمال ال�سامبو.
 لكن ل يجب �سطفه لحقاً.

على  يحتوي  الذي  فريا  الألوة  هالم  ا�ستعمال  • ميكن 
مادة حافظة لكن يجب التاأكد من حمتواه على الغالف. 

ميكن حفظ اخللطة طوال �سهر على حرارة الغرفة.
 اأو مي��ك��ن الح��ت��ف��اظ ب��ه��ا يف م��ك��ان ب����ارد لأ���س��ب��وع كحد 

اأق�سى.

معلومات مفيدة:
)فيتامينات،  مغذية  بعنا�سر  غني  فريا  الأل��وة  هالم   •
معادن، �سكر، ليجنني( وهو عن�سر ممتاز لإعادة احليوية 

اإىل ال�سعر. 
ي�سّهل اخرتاق العنا�سر املفيدة وي�سهم يف ترطيب ال�سعر 

وتقويته.
Bو  A للفيتامينات  م�سدر  التفاح  • خل 

وD والعنا�سر الزهيدة والأنزميات والأحما�ض الأمينية. 
م�سام  وي��غ��ل��ق  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي  ال��رق��م  اإىل  ال���ت���وازن  يعيد 

الب�سرة جمدداً.
ويقويه  ويحميه  ال�سعر  يغلف   B5 • الربوفيتامني 
وي�����س��ّه��ل ت�سريحه م��ن دون  مل��ع��ان��اً  اأك���رث  وي��ج��ع��ل��ه 

زيادة وزنه.
ومن�سط  ن���اع���م  ع��ن�����س��ر  ال�����س��م�����س��م  زي����ت   •
وي�سهم يف احلفاظ على م�ستوى جيد من 

الرتطيب. 
لل�سيخوخة  امل�����س��ادة  مبنافعه  م��ع��روف 
الأ�سعة  من  يحمي  كذلك  والأك�����س��دة، 
فوق البنف�سجية من خالل امت�سا�ض 

جزء منها.

يحتوى على فيتامينات وعنا�صرغذائية قيمةحاربي �شرطان الثدي بالريا�شة

فوائد الربدقو�س للج�شم والب�شرة وال�شعر ممار�سة  اإىل  ح��دي��ث��ة  اأم���ريك���ي���ة  درا����س���ة  ت�����س��ري 
ال��ت��م��اري��ن ال��ب��دن��ي��ة، ك��ع��ام��ل واق ق���د ي��ح��د من 
خم��اط��ر اإ���س��اب��ة ال��ن�����س��اء، مم��ن جت����اوزن العقد 

الثالث من العمر، ب�سرطان الثدي.
وتقول الدرا�سة التي اأعدها باحثون من )جامعة 
نورثرن كولورادو(، اأن ممار�سة الريا�سية لأكرث 
اإ�سابة  خماطر  يخف�ض  قد  اأ�سبوعياً،  �ساعة  من 

تلك الفئة العمرية باملر�ض.
الجتماع  يف  نوق�ست  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  وت�سمنت 
الأمريكية،  ال��ري��ا���س��ي  ال��ط��ب  ل��ك��ل��ي��ة  ال�����س��ن��وي 
با�ستح�سار  امل�ساركات  وطولبت  ام��راأة.   2296
معدلت اأن�سطتهم الريا�سية خالل اأربعة مراحل 
15 عاماً،  اإىل   10 مهمة من حياتهم: من �سن 
و50  عاماً،   50 اإىل  و30  عاماً،   30 اإىل  و15 

عاماً اإىل ما فوق ذلك.
ومل يظهر اأي تاأثري للتمارين الريا�سية يف الفئة 
العمرية الأوىل - من 10 اإىل 30، اإل اأن ال�سلة 
التي  العمرية  الفئة  ب��ني  للغاية  وا���س��ح��ة  ب��دت 
جت����اوزت ���س��ن ال��ث��الث��ني، ح��ي��ث ت��راج��ع��ت فر�ض 
الريا�سة  م��ن  الإك��ث��ار  م��ع  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة 

البدنية.
واأ���س��ي��ب��ت ق��ل��ة م��ن امل�����س��ارك��ات ال��ل��وات��ي يتمتعن 
اأعمارهن  وجت���اوزت  للغاية  ريا�سي  حياة  بنمط 
ب���امل���ر����ض مقارنة  واخل��م�����س��ني،  ال���ث���الث���ني  ���س��ن 

ب�)اخلامالت( ريا�سياً.
وق���ال���ت ل���ي���زا �����س����ربود، ال���ت���ي ق�����ادت ال���درا����س���ة: 
التمارين املتو�سطة ميكن حتديدها ب�60 دقيقة 
يف الأ����س���ب���وع.. ال��ت��م��اري��ن دون ال�����س��اع��ة اأق���ل من 

املتو�سط، ومن يتجاوزها يتعدى املتو�سط.
وك��ذل��ك ت��دن��ت م��ع��دلت الإ���س��اب��ة ب��امل��ر���ض بني 
اخلم�سني،  ���س��ن  يف  )ال���ري���ا����س���ي���ات(  امل�����س��ارك��ات 
مقارنة مبن يقمن مبزاولة التمارين الريا�سية 

لأقل من �ساعة اأ�سبوعياً.
يابانية  اأخ��رى  مع  الأمريكية  الدرا�سة  وتتزامن 
الثدي  ب�سرطان  املت�سل  اجلينات  تغري  اإن  تقول 
رائحة كريهة يف منطقة  بانبعاث  ب��دوره  يرتبط 

الأبط لدى الن�ساء وكذلك �سيالن �سمع الأذن.

وق���ال ب��روف��ي�����س��ور ت��و���س��ي اإي�����س��ك��اوا، م��ن )معهد 
طوكيو للتقنية( اإن الدرا�سة ل تهدف لبث الفزع 
احلالتني،  من  ي�سكني  اللواتي  الن�ساء  نفو�ض  يف 
اإل اأننا ناأمل اأنها قد توفر اأدوات جديدة للتكهن 

بخطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي.
و�سرطان الثدي Breast Cancer، هو اأحد 

اأ�سكال الأمرا�ض ال�سرطانية التي ت�سيب اأن�سجة 
الثدي، وعادة ما يظهر يف قنوات )الأنابيب التي 

حتمل احلليب اإىل احللمة( وغدد احلليب.
ال�����س��واء، ولكن  ع��ل��ى  وال��ن�����س��اء  ال��رج��ال  وي�سيب 
الإ�سابة لدى الذكور نادرة احلدوث، فمقابل كل 

اإ�سابة للرجال يوجد 200 اإ�سابة للن�ساء. 

1: يقلل اللتهابات والأمل الناجت عن نزلت الربد والأنفلونزا وال�سداع 
واأمل ال�سنان نظرا لحتوائه على مواد مهدئة وم�سادة لاللتهابات

2:م�ساد قوى للت�سنجات وخ�سو�سا ت�سنجات اجلهاز التنف�سى والأمعاء 
وت�سنجات الع�سالت فى الأطراف

اأنه مثري لل�سهوة ويعالج  3: يعترب الربدقو�ض من�سط جن�سى قوى كما 
النت�ساب

على عالج اجلروح  تعمل  على خ�سائ�ض مطهرة  الربدقو�ض  4:يحتوى 
واحلروق

والبكرتيا للفريو�سات  قوى  م�ساد  5:الربدقو�ض 
لذلك  والبكرتيا  للجراثيم  مبيد  الربدقو�ض  يعترب   :6

الأمرا�ض  وبع�ض  ال��غ��ذائ��ى  الت�سمم  م��ن  اجل�سم  يحمى 
البكتريية فى  التيفود واملالريا واملغ�ض والعدوى  مثل 

وامل�سالك  اله�سمى  واجل��ه��از  واجللد  القولون 
البولية

اله�سمى  اجلهاز  م�ساكل  يعالج   :7
اله�سم  ع�������س���ر  م���ث���ل 

والقئ  وال���غ���ث���ي���ان 
امل������ع������دة  واأمل 

وال�������س���در 
وارت�����ف�����اع 
������س�����غ�����ط 

الدم
على  8:يحافظ 

����س���ح���ة ال������دم������اغ وي����ق����ى من 
ال�سابة مبر�ض الزهامير واخلرف 

اأمل  ال��ذاك��رة ويخفف من  ين�سط  ان��ه  كما 
ال�سداع

على  ي�ساعد  انه  كما  ال��دم،  تدفق  لزيادة  الدموية  ال��دورة  يح�سن   :9
املفا�سل  ال��ت��ه��اب  وي��خ��ف��ف م��ن  ال��زائ��د  وال��ب��ل��غ��م  ال�����س��ع��ال  التخل�ض م��ن 

والروماتيزم
الدم �سغط  من  ويقلل  ال�سموم  من  الكلى  ينظف   :10

واأمل  امل��زاج  وتقلبات  ال��دوخ��ة  مثل  الأع��را���ض  بع�ض  من  يخفف   :11
البطن وي�ساعد على منع انقطاع الطمث فى وقت مبكر

واللتهابات الفطريات  منو  منع  على  ي�ساعد   :12
مثل  ال�سرطانية  بالأمرا�ض  الإ�سابة  من  يحمى   :13

الثدى واملعدة والقولون
امل�������راأة  ي����غ����ذى   :14
وبحافظ  احلامل 
�سحة  ع���ل���ى 

اجلنني

ي�صهم قناع ال�صعر، �صواء ا�صُتعمل قبل ال�صامبو اأو بعده، يف تغذية ال�صعر وت�صريحه. 
على  الطبيعة  الو�صفات  هذه  �صت�صاعدك  جمعد؟  اأو  م�صبوغ  اأو  تالف  �صعرك  هل 

ا�صتعادة حيوية ال�صعر.

لزيت الربدقو�س فوائد �صحية مذهلة حيث اإنه يحتوى على فيتامينات وعنا�صرغذائية قيمة 
تعالج الأمرا�س وحتمى من  غريها، وي�صتخل�س زيت الربدقو�س من الأزهار والنباتات ويتميز 

ب�صكله املبهج واجلميل، وح�صب ما ذكره موقع organicfacts فاإن فوائد الربدقو�س هى:

اأقنعة طبيعية لل�شعر تغذيه 
وحتميه وجتعله اأكرث ملعانًا
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مكتفية بالتمثيل، ورمبا اأّته اإىل الإخراج يف مرحلة لحقة

دارين حمزة: و�شلُت اإىل مرحلة ال ميكن 
معها اأن اأت�شاهل يف عملي على االإطالق

اأنك  ال�سينمائي  وهران  مهرجان  يف  عليها  ح�سلِت  التي  بي�ساء(  )ورقة  يف  دورك  عن  ممّثلة  اأف�سل  جائزة  تعني  هل   •
حتظني بالتقدير خارج لبنان اأكرث منه داخله؟

كانت  العربي  للفيلم  ال��دويل  وه��ران  مهرجان  يف  بالتقدير.  ن�سعر  واملهمة  املعتمدة  الدولية  ال�سينمائية  املهرجانات  يف   -
املناف�سة قوية جداً والأفالم امل�ساِركة كانت حلوة، وفيلم )ورقة بي�ساء( فر�ض نف�سه بامل�سابقة. فرحُت كثرياً، لأنني �سعرُت 

باأنني ُو�سعت يف اإطار واحد مع ممثلني اأقوياء واأعمال مهمة، وعندما فزُت باجلائزة �سعرُت باأنني حققُت اإجنازاً.
دولية؟ مهرجانات  يف  بها  تفوزين  التي  الأوىل  اجلائزة  لي�ست  اأنها  خ�سو�ساً  الفوز،  توّقعِت  • هل 

الفوز.  نتاأمل  ولكننا  الفوز  نتوقع  ل  املهرجانات،  هذا  مثل  بقيمتها. يف  ون�سعر  املهرجانات جدية  املناف�سة يف هذه   -
املناف�سة يف هذه املهرجانات فيها لّذة، والكل يبارك لك النجاح، وهذا اأمر اأفرحني كثرياً لأنني �سعرُت باأنني ربحُت 

جائزتي عن جدارة وثقة واأح�س�سُت بقيمة تعبي.
لبنان؟ يف  لك  يباركوا  • اأمل 

املمّثالت الأخريات. يف مهرجان وه��ران كانت  ف��ازْت على كل  - بلى، لأنهم فرحوا كْوين ممثلة لبنانية 
هناك اأفالم �سورية وم�سرية ومن كل دول ال�سرق الأو�سط واملغرب العربي.

الناجحة،  الأعمال  من  الكثري  وقّدمِت  التلفزيونية  الدراما  يف  موجودة  اأنك  �سك  ل   •
ولكن من الوا�سح اأنك تولني اهتماماً لل�سينما اأكرث من التلفزيون؟

- نعم اأنا موجودة، وقد ُعر�ست علّي الكثري من الأعمال هذه ال�سنة، ولكنني مل اأقبل 
بها لأنها مل تعجبني. واأنا اأريد اأن اأ�سارك يف اأعمال جيدة وحلوة. اأريد دوراً جمياًل 
ودور بطولة. عندما ل يكون الورق جمياًل ومل اأقتنع به، لن اأقبل به. لقد و�سلُت اإىل 

مرحلة ل ميكن معها اأن اأت�ساهل يف عملي على الإطالق.
مطلقة  كبطلة  تطّلي  مل  اأنك  خ�سو�ساً  البطولة،  باأدوار  تتم�سكني  اأنك  • يبدو 

يف اأعمالك ال�سابقة؟
اأدواري ممّيزة ولي�ض بال�سرورة  - يف الفرتة ال�سابقة، كنُت اأحر�ض على اأن تكون 
اأن تكون اأدوار بطولة، ولكنني يف الفرتة احلالية �سعرُت باأن الأدوار التي ُتعر�ض 
علّي غري منا�ِسبة، عدا عن اأنني اأ�سبحُت خم�سرمة ول ميكن اأن اأقبل باأّي �سيٍء 

بل اأريد دوراً مهماً.
امل�ستوى؟ دون  كانت  عليك  ُعر�ست  التي  الأعمال  كل  اأن  يعني  هذا  • هل 

- هي لي�ست اأعماًل دون امل�ستوى، بل غري منا�ِسبة يل. لكن ل ميكن اأن نتجاهل اأنه 
ل توجد �سناعة درامية يف لبنان، والأعمال التي ُتنتج يف الدراما اللبنانية معدودة 
على الأ�سابع، ول�سنا من بني الدول التي تنتج 40 م�سل�ساًل. عدا عن ذلك، اأنا 
ل اأن اأتواجد يف ال�ساحات التي يكون فيها خمرجون اأقوياء ون�سو�ض جيدة،  اأف�سّ
والتي ُتنَتج كمية كبرية من الأعمال وهذه املوا�سفات تتوافر عادًة يف �سورية اأو 
م�سر.العام املا�سي �ساركُت يف م�سر مب�سل�سٍل بعنوان )�سهادة ميالد(، ولكن هذه 
ال�سنة ابتعدُت ب�سبب ان�سغايل بت�سوير الأفالم، فاأنا �ساركُت يف )يال عقبالكن 
�سباب( و)باحلالل( و)ورقة بي�ساء(. وعندما يتوافر دور جميل ومرّكب وقوي 

ميكن اأن اأتواجد يف الدراما.
رم�سان؟ يف  درامية  اأعمال   10 َتناف�سْت  ال�سنة  • هذه 

- واأمتنى اأن يزيد العدد اأكرث. عادًة من بني كل الأعمال التي ُتعر�ض ميكن اأن 
يكون هناك عمالن اأو ثالثة جميلة.

رم�سان؟ يف  تابعِت  • ماذا 
- مل اأتابع �سيئاً لأنني كنُت يف اخلارج.

كنِت؟ • اأين 
- يف النيبال يف الهماليا.

املقبلة؟ للفرتة  رين  حت�سّ • ماذا 
- حالياً، اأكتفي بقراءة �سيناريوات ملجموعة اأفالم وم�سل�سالت، ويجب اأن اأقّرر اأّي اأعمال 
التح�سريات للمو�سم  بعد رم�سان تبداأ  ال�سهر اجل��اري. ودائماً  بينها عند نهاية  اأختار 

اجلديد.
لبنان؟ داخل  من  عرو�ض  توجد  • هل 

- كال.
م�سرتكة؟ اأعمال  اأنها  • اأي 

- تواُجدي فيها يعني اأنها اأعمال م�سرتكة.
املحلية؟ على  امل�سرتكة  الأعمال  لني  تف�سّ اأنك  • يبدو 

- اأتعامل مع الأ�سخا�ض الذين يعملون ب�سكل جيد ويقّدمون اأعماًل مميزة. وحتى الآن مل 
اأقّرر يف اأّي اأعماٍل �ساأتواجد.

التمثيل؟ جانب  اىل  اأخرى  م�ساريع  لديك  • هل 
- كال.

اذاً؟ بالتمثيل  • تكتفني 
- )من بعد ها العمر( يحّق يل ذلك.

الإخراج؟ در�سِت  لأنك  • ن�ساألك 
- حالياً اأنا مكتفية بالتمثيل، ورمبا اأجّته اإىل الإخراج يف مرحلة لحقة.

حورية فرغلي تدر�س التعوي�س
تدر�ض الفنانة امل�سرية حورية فرغلي اللجوء اإىل الق�ساء للح�سول على 
ج��زاأي��ن متفق  تقدمي  اإل��غ��اء  بعد   MBC ق��ن��وات  م��ن جمموعة  تعوي�ض 

عليهما من م�سل�سلها )�ساحرة اجلنوب(.
يت�سمن العقد املوقع بني حورية واملجموعة الإعالمية الأكرب يف الوطن 

العربي غرامة قدرها 10 ماليني يف حال عدم تنفيذ الأجزاء اجلديدة.

وائل كفوري: )و�شرنا �شلح(
اأطلق الفنان وائل كفوري اأول اأغنية له من األبومه اجلديد الذي يحمل اأول 

حرف من ا�سمه )W(، وهي باللهجة اللبنانية وبعنوان )و�سرنا �سلح(.
األف �سخ�ض على   100 اأكرث من  اإليها  ا�ستمع  �ساعات قليلة،  ويف غ�سون 

اأحد التطبيقات.
الألبوم اجلديد ي�سّم ت�سع اأغاٍن، ثماٍن منها جديدة هي: )وقت البن�ساكي، 
و�سرنا �سلح، وغلطي بالتوقيت، وطريق الفلي، وكذابني، وخايف، وجايي 
وت�سدر  تقريباً.  �سنة  منذ  �سدرت  التي  فقتي(  تا  )هلق  واأغنية  عالهدا(، 
كفوري اإلكرتونياً منذ اللحظات الأوىل التي ُطرح فيها العمل على قوائم 

ال�Pre- Orders على اإيتونز.

ميلي�شا )اأغلى من عيوين(
اأط��ل��ق��ت م��ي��ل��ي�����س��ا ك��ل��ي��ب��ه��ا اجل���دي���د )اأغ���ل���ى من 
)يوتيوب(  على  الر�سمية  قناتها  ع��رب  ع��ي��وين( 
عّدة،  وعربية  لبنانية  تلفزيونية  حمطات  وعرب 
فحقق يف اأ�سبوعه الأول اأكرث من مليون و100 
األف م�ساهدة، لتكون عودة النجمة اللبنانية بعد 
غياب، قوية وحمّط اهتمام متابعيها الذين اأثنوا 

على العمل.
تطل  ترحيني،  �سريف  اأخرجه  ال��ذي  الكليب  يف 
وخمتلفة،  ع��ل��ي��ه��ا  ج���دي���دة  ب���اإط���الل���ة  م��ي��ل��ي�����س��ا 

واع���ت���م���دت ال���ل���ون الأ������س�����ود، ال�����ذي ط��غ��ى على 
نف�سها  وق��ّدم��ت  الديكور،  بيا�ض  اأم��ام  مالب�سها 
خ�سعت  حيث  حمرتفة،  ا�ستعرا�سية  مرة  لأول 
لوحات  ت��ق��ّدم  جعلتها  مكّثفة،  رق�ض  لتدريبات 

راق�سة تعبريية مميزة.
ت�سبه  وال��غ��رب��ي،  ال�����س��رق��ي  ب��ني  الأغ��ن��ي��ة خليط 
اأ�سلوب و�سخ�سية ميلي�سا، وحتقق جناحاً لفتاً، 
ويطلبها حمبو  وامل��ط��اع��م  امل��ق��اه��ي  وت��ع��ر���ض يف 

ال�سهر واملو�سيقى ال�ساخبة ال�سريعة.

فيلم  يف  دورها  عن  ممّثلة  اأف�صل  جائزة  حاملًة  اجلزائر  من  اأخريًا  حمزة  دارين  اللبنانية  املمثلة  عادْت 
)ورقة بي�صاء(، يف ختام مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي.

اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم )يال  اأي�صًا بجائزة  ال�صينمائية، كانت قد فازت  دة اجلوائز  حمزة حا�صِ
عقبالكن( يف حفل توزيع جوائز ال�صينما اللبنانية العام 2017 وجائزة بريوت الذهبية عن جممل الأعمال 
التي قدمْتها يف العام 2016.ويف ما ياأتي ن�ّس احلوار الذي َتناول فيلم )ورقة بي�صاء(، وهو من اإنتاج اللبناين 
طارق غربيال �صكيا�س واإخراج الفرن�صي هرني برجي�س ومن نوع 
حمزة  دارين  وم�صاريع  ال�صوداء،  والكوميديا  الأك�صن  اأفالم 

امل�صتقبلية:
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الليزر.. هل هو العالج ال�شحري الآالم الركبة؟
 يعّد العالج بالليزر من العالجات البديلة لبع�ض اأنواع الأمل، ومنها اآلم 
الركبة، اإل اأن البحوث على العالج بالليزر ل تزال اأولية وغري موؤكدة، ومع 

ذلك تظهر بع�ض الدرا�سات اأن باإمكانه تخفيف الأمل.
واأظهرت بع�ض الدرا�سات املبكرة، اأن اأ�سعة الليزر ت�سهم يف التئام اجلروح، 
وهو ما ي�سري اإىل اأنها ميكن اأن ت�ساعد اجل�سم على اإ�سالح تلف الأن�سجة 
الناجمة عن الإ�سابات اأو التهاب املفا�سل اأوغريها من الأمرا�ض. بح�سب 

ما ن�سر موقع "ميدكال نيوز توداي".
والعالج بالليزر جديد ن�سبيًّا، فحتى الآن ل يعرف الباحثون اإذا كان ي�سبب 
اأية خماطر طويلة الأجل، ولكن هناك بع�ض الأمور التي اأثبتتها التجارب 
ال�سابقة يف العالج بالليزر، وهو اأنه يخفف الآلم املوؤقتة، وهو مفيد يف عالج 
الأمرا�ض املتنوعة مثل: التهاب املفا�سل وا�سطرابات املفا�سل، حيث يعمل 
الأندورفني  واإط��الق  ال��دورة الدموية ودع��م �سحة اخلاليا،  على حت�سني 
الذي يحارب الأمل ويحد من الإلتهاب وي�سجع على منو الأن�سجة اجلديدة 
لتاأكيد  قاطع  علمي  لدليل  بحاجة  ال�سواهد  ه��ذه  ت��زال  ول  وال�سحية. 
�سحتها، واجلزم بقدرة الليزر على �سفاء اآلم الركبة على املدى الطويل، 

دون ترك اآثار جانبية.

ال�شكتة القلبية �شمن 10 
اأ�شرار قاتلة لـم�شروبات الطاقة

الطاقة على �سحة  الطبية من خطورة م�سروبات  الدرا�سات  طاملا حذرت 
الإن�سان، فاإىل اأي مدى متثل ظاهرة تناولها خطًرا على املجتمع ال�سعودي 
حتديًدا، خا�سة يف ظل احتوائها على كميات كبرية من الكافيني والدهون 

غري امل�سبعة وال�سكريات؟
اإجابة ال�سوؤال حملها حتذير ا�ست�سارية التغذية العالجية، الدكتورة منال 
�سرف الدين؛ حيث اأكدت اأن الإكثار من م�سروبات الطاقة ذي اأثر �سحي 

خطري على �سحتهم.
العالجية من  التغذية  الدين"، احلا�سلة على دبلومة يف  "�سرف  وع��ددت 
حدوث  هي:  الطاقة،  مل�سروبات  قاتلة  اأ�سرار   10 امل�سري،  اجل��ودة  معهد 
ن�سب  ب�سبب ما حتتويه على  واملعدة،  امل��ريء  وتقّرحات يف ج��دار  التهابات 
عالية من الكافيني وهو ما يجعل يف تناولها نوعا من الإدمان، والإ�سابة 

بالأرق والتوتر، وفقدان الرتكيز، وع�سر اله�سم، واحلمو�سة.
اأ���س��رار م�سروبات  اأخ��ط��ر  اأن الت�سبب يف زي���ادة ال���وزن م��ن ب��ني  واأ���س��اف��ت، 
الطاقة، ملا حتتويه على كم كبري من ال�سعرات، ومن ثم تعر�ض املداومني 

عليها لأمرا�ض ال�سمنة كال�سكري وال�سغط.
وتابعت، اأن الإ�سراّر ب�سّحة القلب، اأحد اأهم الأ�سرار القاتلة اأي�سا، حيث 
تعمل على زيادة �سغط الدم ومعدل �سربات القلب، وتقّل�سات يف ع�سلته، 
وتزيد خماطرها عند امل�سابني باأمرا�ض القلب، وقد توؤّدي بهم للتعّر�ض 

لل�سكتة القلبّية واملوت!
وت�سو�ض  العظام  كه�سا�سة  اأم��را���ض  اأن  اإىل  الدين"،  "�سرف  اأ���س��ارت  كما 
املرتبطة  الأم��را���ض  بني  من  لها،  اخلارجية  املينا  طبقات  وتاآكل  الأ�سنان 
مب�سروبات الطاقة؛ لحتوائها على الأحما�ض الف�سفورية امل�سّرة، ف�سال 

عن اأمرا�ض الكبد والرئتني؛ لحتوائها على ن�سبة عالية من ال�سودا.

؟ اإلينا  ي�صل  حتى  القمر  �صوء  ي�صتغرق  الوقت  من  •  كم 
- ثانية واحدة .

؟ جبال  �صل�صلة  كاأنها  و  تبدو  التي  ال�صوداء  الغابة  توجد  •  اأين 
- توجد يف اأملانيا .

؟ العرب  فتحها  اندل�صية  مدينه  اول  •  ما 
- اجلزيرة اخل�سراء .

ماذا تعرف عن الغ�صاء الرام�س؟
الغ�ساء الرام�ض هو اجلفن الثالث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كالإن�سان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�سوء 
ال�سديد وي�سمى اجلفن الرام�ض ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�سار ويف العني الي�سرى اإىل اليمني.

الت�سمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�سان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�سمع حا�سة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�سلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

القـدر 
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)الكركم( �صديق القلب 
عن  �سحية  درا����س���ة  ك�سفت   
الكركم،  ف��وائ��د  م��ن  العديد 
م�سرية اإىل اأنه يحمي القلب 
اجل�سم  من  ال�سموم  ويطرد 

ويقي من ال�سرطان.
اأن  ال������درا�������س������ة  واأظ�������ه�������رت 
القلب؛  حبيب  يعد  الكركم 
مادة  على  يحتوي  اإن��ه  حيث 
ال���ت���ي متنع  )ك����رك����وم����ني(، 

جتلط الدم باعتبارها اأحد م�سادات الأك�سدة، ما يحد من خطر الإ�سابة 
بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.

يف  ي�سهم  فهو  ل��ذا  لاللتهابات؛  ُمثّبط  بتاأثري  ميتاز  الكركم  اأن  واأ�سافت 
بالإ�سافة  اجللدية،  والأمرا�ض  والروماتيزم  املعدة  التهابات  اآلم  تخفيف 
اإىل اأنه يتمتع بتاأثري ُمطّهر؛ حيث اإنه ي�ساعد على �سفاء اجلروح واحلروق 

ال�سغرية ويحول دون الإ�سابة بالعدوى.
يكافح من��و اخلاليا  ال��ك��رك��م  اأن  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  نتائج  واأظ��ه��رت 
يحتوي  التي  الفعالة،  امل��واد  ويعزز  الأورام.  انت�سار  ويحد من  ال�سرطانية 
الإ�سابة  حماربة  يف  ي�سهم  مما  امل��خ،  خاليا  اإ�سالح  عملية  الكركم،  عليها 

مبر�ض الزهامير.
الكتئاب؛  لعالج  ال�سيني  الطب  الكركم يف  ُي�ستخدم  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
حيث اأظهرت بع�ض الدرا�سات اأن تناول الكركم بانتظام يخفف من اأعرا�ض 

الكتئاب على نحو فعال.

من املعروف اأن تقليل ا�ستهالك ال�سكر م�سلحة �سحية م�ستمرة حتى 
ولو مل تكن م�سابا بال�سكري، ويف هذا الإط��ار ين�سح الأطباء حمبي 
ن�سبة  يرفع  ل  معظمها  اأن  موؤكدين  الفواكه،  بتناول  احللو  الطعم 

اجللوكوز بالدم ب�سكل كبري، كما اأنها غنية باملغذيات والألياف.
وهناك جمموعة من الفواكه اأقل يف ن�سبة ال�سكر، وميكن حتى ملر�سى 

ال�سكري اأكل اأكرث من ح�سة منها:
حتتوي  فاحلبة  ال�سكر،  قليلة  باأنها  اجلوافة  حبة  متتاز  اجلوافة:   -

على 5 جرامات منه فقط.
)الفريز(  الفراولة  من  كوب  ن�سف  كل  يحتوي  والتوت:  الفراولة   -
على 4 جرامات من ال�سكر، بينما يحتوي ن�سف الكوب من التوت على 

غرامات.  3.5 الأ�سود  والتوت  غرامات،   3
ج��رام من   100 ك��ل  ال�سكر يف  كمية  ت���رتاوح  والأن��ان��ا���ض:  البابايا   -

البابايا اأو الأنانا�ض بني 6 و8 غرامات فقط.
- الكيوي واجلريب فروت: ينتمي هذان النوعان اإىل الفئة ال�سابقة، 
فكل ن�سف كوب من الكيوي اأو اجلريب فروت يحتوي على ما بني 6 

و8 جرامات �سكر.
التفاح  اأو  100 غرام من الربتقال  - الربتقال والتفاح: يحتوي كل 
املتو�سطة  ال��ربت��ق��ال  ف��ق��ط. وحت��ت��وي ح��ب��ة  10 ج��رام��ات �سكر  ع��ل��ى 
 19 الكبرية على  التفاحة  ال�سكر، بينما حتتوي  12 غراماً من  على 

غراماً.
- املوز: حتتوي حبة املوز على ما بني 13 و16 جراماً من ال�سكر.

- التني: حتتوي كل 5 حبات من التني على ما بني 17 و20 جراماً 
من ال�سكر.

- الزبيب: يوجد 21 جراماً من ال�سكر يف كل ربع كوب من الزبيب.

فواكه �شديقة لـمر�شى ال�شكري.. تعرف عليها

طفالن يلعبان مع الروبوتات يف املوؤمتر العاملي للروبوت 2017 يف بكني.  )رويرتز(

رزقت احدى ال�سيدات بولد وحيد خرجت به من هذه الدنيا لذلك كانت تخاف عليه جدا خا�سة بعد ان مات 
والده، كانت تعي�ض له ومل تكن ترتاح حلظة ال بعد ان تطمئن ان كل اغرا�سه قد جهزت وطلباته قد نفذت، 
ويف احد الليايل راأت هذه الم يف منامها ان �سيارة �سخمة جاءت م�سرعة و�سدمت ابنها الوحيد وكان قد خرج 
لتوه فرحا من المتحانات، وان ال�سدمة كانت قوية ومل يقم منها وراأت نف�سها وهي تدفنه بيدها بجانب والده 
بل لقد راأت والده يف انتظاره وهو يقول لها اين المانة التي تركتها لك اين ..اين؟ ا�ستيقظت من نومها فزعة 
مذعورة خائفة واخذت تقراأ ايات من الذكر احلكيم وهي تطلب من اهلل الراأفة بها وان يطيل يف عمره فهو 
وحيدها. وقفت الم تق�سي حاجات بيتها وهي م�سطربة قلقة تنظر اإىل ال�ساعة واىل الباب بلهفة يف انتظار 
قدوم ولدها ، وبالفعل جاء البن يف موعده اليومي فرحا ن�سطا مقبال اياها وهو يقول اريد الطعام حال واريد 
ان انام قليال لوجود امتحان يف الغد وارغب يف الدرا�سة والتح�سري.. وارتعبت الم وقلقت، هاهو الغد ياأتي 
ومعه امتحان رمبا هذا هو الغد املن�سود.. قررت الم بينها وبني نف�سها ان يذهب الغد اىل اجلحيم ول يهم 

المتحان بل املهم هو الولد فقط، فليدر�ض هنا امامي و�ساأتركه ولن اجعله يذهب غدا.
القراآن كعادتها كل يوم حتى راح يف  اي��ات من  راأ�سه وتقراأ له  الولد واخ��ذت هي تربت على  اليوم ون��ام  انتهى 
�سبات عميق، ثم مدت يدها واخذت ال�ساعة من جانبه واغلقت جر�سها وان�سحبت يف هدوء اإىل غرفتها حتى 
لتزعجه ، ونامت ل�ساعات نوما م�سطربا ثم قامت عند �سالة الفجر وبعد ان امتت ال�سالة اخذت ترتقب 
الوقت، فابنها يريد ان يذهب من البيت يف متام ال�سابعة وهي لن ت�سمح له بذلك �سترتكه نائما وطلبت من اهلل 
العلي القدير ان يظل هكذا حتى العا�سرة موعد انتهاء المتحان، وبالفعل مر الوقت بطيئا كانه جاثما على 
قلبها حتى جاءت العا�سرة ثم ا�ستجمعت �سجاعتها لتتقبل غ�سب ابنها وقررت ان تعيد ال�ساعة املغلقة مكانها 
ثم اقرتبت منه وهي تربت على كتفه بهدوء وتقول ا�ستيقظ ايها احلبيب مر الوقت ومل ندر به، ال�ساعة الن 
العا�سرة .. لقد دقت ال�ساعة لكنك اغلقتها ومنت ا�ستيقظ ايها الك�سول، هيا �ساعد لك افطارا �سريعا واقرتبت 
من الباب للخروج ولكنها لح�ست انه مل يحرك �ساكنا فاقرتبت منه لتقبله وتداعبه ولكنها لحظت برودة 
ج�سده و�سكونه.. �سرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فرا�سه..  وملا ح�سر الطبيب قال انه مات قبل �ساعات 
ا�ستطع ان  اللوعة واحل��زن وهي تقول خباأته من العربة ومل  رحمه اهلل، �سرخت الم �سرخة قوية فيها كل 

اخبئه من القدر.


