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عوادم ال�ضيارات ت�ضر اأدمغة الأطفال 
حذرت در��سة �إ�سبانية حديثة من �أن عو�دم �ل�سيار�ت ُتبطئ منو �أدمغة 
�لأطفال، نظر�ً لتعر�سهم مل�ستويات عالية من تلوث �لهو�ء �لناجمة 

عن �لغاز�ت �ملنبعثة من �ملركبات.
ووجدت �لدر��سة �أن �لطالب �لذين يتنف�سون غاز�ت �لديزل �ل�سامة 
�أثناء توجهها �إىل �ملدر�سة، يكون �أد�ئهم د�خل �ل�سف �أقل من �لطبيعي 
من  �سعوبة  �أكثثر  لالأ�سئلة  و��ستجابتهم  للدرو�س  تركيزهم  ون�سبة 

�ملعتاد.
علم  يف  للبحوث  بر�سلونة  مركز  من  �ل�سادرة  �لدر��سة  هثثذه  وتوؤكد 
تاأثري  و�لعلماء حول  �لباحثون  بع�س  على خماوف  �لبيئية،  �لأوبئة 
تلوث �لهو�ء �خلطري على �أدمغة �ل�سباب و�لأطفال، ل�سيما يف �لوقت 

�حلايل، حيث بلغت ن�سبة �لتلوث ذروتها ما �أدى �إىل تفاقم �مل�سكلة.
ور�قثثبثثت �لثثدر��ثثسثثة 2600 طفل تثثر�وحثثت �أعثثمثثارهثثم بثثن 7 �إىل 10 
�سنو�ت باختبار قدرتهم على �لنتباه د�خل �سفوفهم ومقارنة �لنتائج 
مع نوعية وجودة �لهو�ء، بينت �أن تلوث �لهو�ء ون�سب �ملو�د و�لغاز�ت 

�ل�سامة به توؤثر على �لقدر�ت �ملعرفية لالأطفال و�لطالب.
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية فاإن ثمة در��سة �سابقة �لعام 
�جلاري �أثبتت وجود عالقة بن تلوث �لهو�ء وحالت وفاة 40 �ألف 
�سخ�س يف بريطانيا، يف �لوقت ذ�ته، حذرت رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية 
�أن تلوث �لهو�ء ر�بع �أكرب تهديد على �سحة  ترييز� ماي �أخري�ً من 

�لب�سر بعد �ل�سرطان و�ل�سمنة و�أمر��س �لقلب.

زيت الزيتون يحمي من �ضرطان الدماغ
تتعّدد فو�ئد زيت �لزيتون من حماية �لقلب و�ل�سر�ين �إىل حت�سن 
وظائف �لدماغ �إىل �سبط �لوزن، وقد �أ�سافت در��سة بريطانية فائدة 
وقائية جديدة هي حماية �لدماغ من �لأور�م �خلبيثة. وترجع هذه 
�لفائدة �إىل حم�س �لأوليك وهو �أحد �لدهون �ل�سحية �لتي يحتوي 
�ل�سرطانية  يوقف منو �خلاليا  �أنثثه  تبن  �لزيتون، حيث  زيت  عليها 
يف هذ� �جلزء من �جل�سم. وبح�سب �لدر��سة �لتي �أجريت يف جامعة 
زيت  ��ستخد�م  ي�ساعد  بيولوجي  موليكولر  دوريثثة  ون�سرتها  �أدنثثربة 
�لزيتون ب�سكل يومي يف �لطهي على وقاية خاليا �لدماغ من �لأور�م 
�أن حم�س �لأولثثثيثثثك ميثثنثثع حتّول  �لثث�ثثسثثرطثثانثثيثثة. و�أظثثثهثثثرت �لأبثثثحثثثاث 
توفري  ذلثثك  يعني  ول  خبيث،  ورم  �إىل  �لثثدمثثاغ  يف  معينة  بروتينات 
وقاية كاملة �سد �ل�سرطان، لكن وفقاً ملا تبن ي�ستطيع هذ� �لنوع من 

�لدهون وقف �نت�سار �ملر�س.

ماذا تفعل عند دخول املاء يف اأذنيك ؟
و�ل�ستحمام  �ل�سباحة  خثثالل  وخا�سة  �لأذنثثثن  يف  �ملثثاء  دخثثول  ي�سكل 
ظاهرة مزعجة لدى �لكثريين، حيث يوؤدي ذلك �إىل �ل�سعور بال�سيق 

و�ن�سد�د �لأذنن.
�لدكتور �إريك فو�غ من نيويورك ي�سرح ماذ� يجب �أن تفعل، عند دخول 
�أ�ثثسثثرع وقثثت ممكن، وجتنب �مل�ساعفات  �أذنثثيثثك، لإخثثر�جثثه يف  �ملثثاء يف 

�ملر�فقة لذلك، بح�سب �سحيفة بيزن�س �إن�سايدر �لأمريكية.
يف �لبد�ية، من �ل�سروري جتنب ��ستخد�م �أعو�د �لأذنن �ملتوفرة يف 
منهما،  �ملثثاء  و�إخثثثر�ج  �لأذنثثن  جتفيف  ملحاولة  و�ملتاجر،  �ل�سيدليات 
ففي حال وجود بع�س �ل�سمع د�خل قناة �لأذن، يتم دفع �ل�سمع �إىل 

�لد�خل، ويحتب�س �ملاء خلفه.
يقول �لدكتور �إريك �إن �أف�سل و�أرخ�س طريقة للتخل�س من �ملاء، هي 
�إمالة �لأذن و�لر�أ�س لالأ�سفل، و�سحب �سمة �لأذن وهزها بع�س �ل�سيء، 
�أو و�سع �لإ�سبع يف من�سفة د�خل �لأذن، و��ستخد�مها لتجفيف �لأذن.
وتتوفر يف �لأ�سو�ق �لعديد من �ملنتجات �حلاوية على �لكحول، وهي 
نقاط   5 �إىل   3 �لتكلفة، وبا�ستخد�م حمقنة يتم تنقيط  منخف�سة 
ذلك  فعل  ويجب  �ملثثاء،  تبخري  على  �لكحول  ي�ساعد  حيث  �لأذن،  يف 
و�لأذن �ملغلقة �إىل �لأ�سفل، وهزها بع�س �ل�سيء، وتركها ملدة ترت�وح 

�ملقابلة. �جلهة  على  ر�أ�سك  �قلب  ثم  ثانية،  بن 10 و 15 
ويف حال كان هناك �أمل، �أو �ن�سد�د د�ئم، ومل تعد ت�سمع ب�سكل جيد، 
بثثالثثدوخثثة، فجميع هذه  �ثثسثثعثثور  مثثع  �لأذن،  طثثنثثن يف  هثثنثثاك  وكثثانثثت 
�لأعر��س ت�ستدعي مر�جعة �لطبيب �ملخت�س، وجتنب �لعبث بالأذن.
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ملاذا مي�ص الكبار اأ�ضابعهم؟
�سن  دون  و�لأطفال  �لر�سع  لدى  عادة طبيعية  �لإبهام  �إ�سبع  يعترب م�س 
�أن  �إل  �لثثعثثادة،  هثثذه  مثثن  �لثثكثثثثثريون  �لثثثذي يتخل�س  �لثثوقثثت  �خلام�سة، ويف 

�لبع�س يبقون عالقن فيها لوقت طويل.
ورمبا مل ي�سبق لك �أن �ساهدت �سخ�ساً بالغاً مي�س �إ�سبعه يف �لعلن، فالكثري 
من �لبالغن ي�سعرون باحلرج من ممار�سة هذه �لعادة �أمام �لآخرين، خوفاً 
منت�سرة  �لعادة  هثثذه  �إن  يقولون  �خلثثرب�ء  �أن  �إل  لل�سخرية،  �لتعر�س  من 

ب�سكل كبري وبن�سبة 1 من كل 10 �أ�سخا�س بن �لبالغن.
د�خل  �جلنن  يكون  عندما  تثثبثثد�أ  �لإ�ثثسثثبثثع  م�س  عثثادة  �إن  �لعلماء  ويثثقثثول 
�لثثثرحثثثم، وتثثعثثتثثرب عثثثثادة تثثبثثعثثث عثثلثثى �لثثثر�حثثثة لثثثدى �لثثطثثفثثل، وتثث�ثثسثثاعثثد على 
�لر�ساعة �لطبيعية بعد �لولدة. وبعد �لنتهاء من �لر�ساعة، يبقى م�س 
يف  �ل�سرتخاء متاماً  �أو جمرد  �لقلق  مع  للتعامل  فعالة  كو�سيلة  �لإ�سبع 

وقت �لنوم.
لو  د�ئثثم  ب�سكل  �لإ�ثثسثثبثثع  م�س  عثثادة  ميثثار�ثثسثثو�  �أن  ميكن  �لبالغن  ومعظم 
�أحكام �لآخرين و�إ�ساءة تقدريهم مينعهم  �أمكنهم ذلك، ولكن �خلوف من 
�لأماكن  يف  �أنف�سهم  على  �ل�سيطرة  حمثثاولثثة  على  ويحملهم  ذلثثثك،  مثثن 
�لعامة. ولكن مبجرد �أن يكونو� يف عزلة يف �ملنزل �أو �ل�سيارة، يلجوؤون �إىل 
م�س �لإ�سبع، كو�سيلة للتعامل مع �لتوتر و�سغوطات �حلياة، بح�سب موقع 

�أوديتي �سنرت�ل.
يقول هاريف ميلر )65 عاماً( من نيويورك �أعتقد �أن م�س �لإ�سبع ميالأ 
طو�ل  �إ�سبعه  م�س  على  ميلر  و�عثثتثثاد  �لثثد�ئثثرة.  يكمل  وبالتاأكيد  �لثثفثثر�غ، 
حياته، عند م�ساهدة �لتلفزيون و�لقر�ءة و�لقيادة وقبل �لذهاب �إىل �لنوم، 
وهذه �لعادة متثل منطقة �لر�حة بالن�سبة له، ول يريد �لتوقف عنها على 
�لإطالق. و�أ�ساف ميلر �أود �أن �أمتكن من م�س �إبهامي يف �لأماكن �لعامة، 
و�إ�ساءة �حلكم على  �لتحديق بي  �أمنع �لآخرين من  �أن  �أ�ستطيع  لكنني ل 

ت�سريف هذ�.

طريقة جديدة 
لتقدمي القهوة

ثمرة  ل�ستخد�م  �لغريبة  �لظاهرة  بعد 
وكاأنها  �لثثقثثهثثوة  تثثقثثدمي  يف  �لأفثثثثوكثثثثادو 
�سيدين طريقة  �بتدع مقهى يف  فنجان، 
لع�ساقها  �لثثثقثثثهثثثوة  لثثثتثثثقثثثدمي  جثثثثديثثثثدة 

با�ستخد�م ثمار �جلزر.
ون�سر بع�س �ملرتددين على �ملقهى �سوًر� 
مثث�ثثسثثاء يثثثوم �لأحثثثثد لثثثثثمثثرة جثثثزر ممتلئة 
�ملقهى  �ساحبة  وقثثالثثت  �لقهوة.  ب�سر�ب 
�إننا  �لربيطانية:  ميل  ديلي  ل�سحيفة 
نحب تقدمي �لأ�سياء �ملختلفة فقد �سبق 
و�لأفوكادو  �لثثتثثفثثاح  ثثثمثثرة  و��ستخدمنا 
و�أ�سافت  �جلثثزر  ثمرة  ن�ستخدم  و�لثثيثثوم 
�لقادم  �لأ�سبوع  �سيقومون   �أنهم  فاجنا 

با�ستخد�م ثمرة جديدة.
وتابعت: على �لرغم من �سكلها �جلميل 
�إل �أن �لفكرة هي جمرد نوع من �لفكاهة 

�إذ �إن ��ستخد�م �لثمرة لي�س عملًيا.
و�أردفثثثثثثت: �لثثقثثهثثوة تثثتثث�ثثسثثرب مثثن �لثمرة 
ولبد �أن تكون ثقيلة لأن جتويف �لثمرة 
�لقليل  �سوى  باحتو�ء  ي�سمح  ول  �سغري 

من �ل�سر�ب.
ي�ستمر يف  �ثثسثثوف  �ملثثقثثهثثى  �أن  و�أو�ثثسثثحثثت 

تقدمي طرق خمتلفة لتقدمي �لقهوة.

ما الذي يربط 
الكتئاب بداء الكَلب

مثثثثع كثثثثثرة �لثثثثكثثثثالب و�حلثثثثيثثثثو�نثثثثات 
يتعر�س  قثثد  �لثث�ثثسثثو�رع،  يف  �ل�سالة 
�ثثسثثريه للع�س من  �أثثثنثثاء  �لإنثث�ثثسثثان 
يف  ذلثثك  ويت�سبب  م�سعور،  حثثيثثو�ن 
�إ�ثثسثثابثثتثثه بثثثثد�ء �لثثكثثلثثب، مثثا يتطلب 
�لعالج  لتلقي  �مل�ست�سفى  �إىل  نقله 
�لدكتور  ويثثقثثول  �سريعة.  بطريقة 
��ست�ساري  �لثثثعثثثزيثثثز،  عثثبثثد  حمثثمثثد 
�لأمر��س �لباطنة و�حلميات، �إن د�ء 
خطري  فريو�سي  مر�س  هو  �لكلب 
وي�سيب  باملخ  حثثثاد�ً  �لتهاباً  ي�سبب 
�لثثثدم  ذ�ت  و�حلثثثيثثثو�نثثثات  �لإنثثث�ثثثسثثثان 
�حلار، وهو مر�س حيو�ين يف �ملن�ساأ 
�إىل  �ملثث�ثثسثثاب  مثثن �حلثثيثثو�ن  وينتقل 
�لع�س.  طريق  عن  غالًبا  �لإن�سان 
و�أ�ساف لث “�إرم نيوز”، �أنه ل ميكن 
تثثوؤدي غالباً  �لتي  �لعدوى  معاجلة 
�إىل �لوفاة خالل ب�سعة �أيام �إذ� مل 
بعد  �لثثو�قثثي  �مل�سل  �ملري�س  يثثاأخثثذ 
�لع�سة مبا�سرة، و�لأعر��س �ملبكرة 
بال�سيق  �ل�سعور  هثثي  �لكلب  لثثثد�ء 
و�لثث�ثثسثثد�ع و�رتثثفثثاع درجثثثة �حلر�رة 
وتهيج ل �إر�دي و�لكتئاب و�خلوف 
مثثثثن �ملثثثثثثاء و�لثثثثثثهثثثثثثو�ء. وتثثثثابثثثثع عبد 
�لفرتة بن  �أنه عادة تكون  �لعزيز، 
�لأعر��س  ظهور  وبثثد�يثثة  �لإ�ثثسثثابثثة 
�أ�سابيع،   10 �إىل  �أ�سبوعن  بن  ما 
قثث�ثثسثثرية حو�يل  تثثكثثون  �أن  وميثثكثثن 
�سنو�ت،   6 �إىل  ت�سل  �أو  �أيثثثام   4
وخطورة  مكان  على  يعتمد  وذلثثك 
�جلثثثثرح وكثثمثثيثثة �لثثفثثريو�ثثسثثات �لتي 
�جلهاز  من  وقربها  �جل�سم  دخلت 
�لع�سبي �ملركزي. و�أ�سار �إىل �أن د�ء 
�لكلب �سعب �لت�سخي�س يف مر�حله 
�ملر�س  ت�سخي�س  وميثثكثثن  �ملثثبثثكثثرة، 
و�ل�سائل  �للعاب  عينات  طريق  عن 
بالغة  لثثيثث�ثثسثثت  ولثثكثثنثثهثثا  �لثثنثثخثثاعثثي 
بن�سبة  �لت�سخي�س  وميكن  �لثثدقثثة، 
�حليو�ن  مثثثخ  بثثفثثحثث�ثثس   100%

�لذي مت تلقي �لع�سة منه.

هل تاأدية مهام 
متعددة ي�ضر املخ؟

�لقيام  �لأ�ثثثسثثثخثثثا�ثثثس  بثثعثث�ثثس  يثثفثث�ثثسثثل 
بثثثاأ�ثثثسثثثيثثثاء كثثثثثثثرية يف نثثفثث�ثثس �لثثثوقثثثت؛ 
فيقومون مثاًل بال�ستماع للمو�سيقى 
ر�سائل  عثثلثثى  �لثثثثرد  �أو  �لثثعثثمثثل  �أثثثثنثثثاء 
هاتفية،  مكاملة  �إجثثر�ء  خالل  بريدية 
كل  �ملثثخ معاجلة  ي�ستطيع  هثثل  ولثثكثثن 
هثثثذه �ملثثعثثلثثومثثات مثثن �لأ�ثثسثثا�ثثس؟ ورد�ً 
عثثلثثى هثثثذ� �لثثث�ثثثسثثثوؤ�ل قثثثال �أ�ثثسثثتثثاذ علم 
�لنف�س �لهند�سي و�لتنظيمي بجامعة 
برلن �لتقنية، �لربوفي�سور ديرتي�س 
من  يثثخثثتثثلثثف  �لأمثثثثثثثر  �إن  مثثانثثتثث�ثثسثثي: 
�سخ�س لآخر. و�أ�ساف قائاًل: بياناتنا 
و��سحاً من  �أن هناك �ختالفاً  ترجح 
�سخ�س لآخر يف هذ� �ل�سدد، مو�سحاً 
يف  عالية  مبثثهثثارة  يتمتع  �لبع�س  �أن 
تعددية �ملهام، ويف�سلونها �أي�ساً، فيما 

يتجنبها �آخرون قدر �لإمكان.

الفطريات تعترب من الأمرا�ض التي ت�صيب 

الأظافر وت�صر بها، والرطوبة هي اأهم �صبب 

الوقاية  ميكن  فكيف  الفطريات.  تلك  لنمو 

واأكرثها  العالج  طرق  اأف�صل  هي  وما  منها 

باأظافر  والتمتع  منها  للتخل�ض  فعالية 

جميلة �صحية؟

ع�صرة  نحو  معاناة  اإىل  التقديرات  ت�صري 

يف  الأظافر  بفطريات  الإ�صابة  من  ماليني 

اإذ  باإ�صابتهم،  يعرفون  ل  وكثريون  اأملانيا. 

فتكرب  �صغرية  زاوي��ة  يف  تبداأ  ما  غالبا  اأنها 

الظفر ثم ينك�صر.  بي�صاء على  وتظهر بقع 

واخلطر يف هذه الفطريات اأنها تتغذى على 

يتكون  التي  القرنية  امل��ادة  وهي  الكرياتني 

منها الظفر، وكلما تاآكلت هذه املادة تقل�ض 

حجم الظفر اأكرث.

و�لثث�ثثسثثبثثب �لثثرئثثيثث�ثثسثثي لثثظثثهثثور ومنثثثو هثثثذه �لثثفثثطثثريثثات هو 
�لرطوبة، �إذ يتعر�س معظم �مل�سابن للعدوى يف حمامات 
�ل�سباحة. و�لبيئة �لأكر مالءمة لنموها هي تلك �لرطبة 
�لرطبة.  �لريا�سية  �لأحثثذيثثة  يف  كما  بال�سبط  و�لد�فئة 
كذلك �رتد�ء �لأحذية لفرت�ت طويلة وتعرق �لقدم وعدم 

تهويتها ي�ساهم يف منو و�نت�سار فطريات �لأظافر.
تثثذهثثب مثثن تلقاء  و�لثثفثثطثثريثثات حثثن ت�سيب �لأظثثافثثر ل 
�ملعاجلة،  مثثن  لبثثد  وبثثالثثتثثايل  يفيد،  ل  فالنتظار  نف�سها 
ولكن كيف وما هي �أف�سل �لطرق و�ملو�د �لكثرية �ملنت�سرة 
بكرة يف �ل�سيدليات، ملكافحة هذه �لفطريات و�لتخل�س 

منها؟

طرق ومواد عديدة للمعاجلة
��ستخد�مه مرتن يف  هناك طالء خا�س لالأظافر يجب 
�لأ�سبوع، �إل �أن "هذ� ل ي�ساعد كثري�ً �إذ� كانت �لفطريات 
منت�سرة و�أ�سابت م�ساحة كبرية من �لظفر �أو ما حتته، لأن 
�لطالء ل ي�سل �إىل هذه �ملناطق" تقول �لطبية ميالين 
مع  حثثو�رهثثا  �جللدية، يف  �لأمثثر��ثثس  �أخ�سائية  هثثارمتثثان، 
من  �لتخل�س  عثثلثثى  ي�ساعد  �لثثثذي  �ملثثرهثثم  وعثثثن   .DW
�إنثثه منا�سب  �لأجثثز�ء �مل�سابة يف �لأظثثافثثر، تقول هارمتان 
يكون  �أن  ميكن  �ل�سميكة.  �لأظثثافثثر  ذوي  مثثن  للم�سابن 
��ستخد�م  قبل  �لأظثثافثثر  �سماكة  لتخفيف  �أولثثيثثا  عثثالجثثا 

�لطالء.
�أمثثثثثا طثثريثثقثثة �لثثثعثثثالج �ملثثفثث�ثثسثثلثثة و�ملثثثثثثثادة �لثثفثثعثثالثثة لعالج 
�جللدية،  �لأمثثر��ثثس  ر�أي طبية  �لأظثثافثثر ح�سب  فطريات 
�أنه  حيث  �ملثثثاء،  يف  يثثذوب  لطالء  �ليومي  �ل�ستخد�م  هثثو 
فيها  �لتي تختبئ  �ملناطق  �إىل  وي�سل  �لأظافر  يتغلغل يف 

فاإنه  و�لطالء،  بالكرميات  للعالج  وبالن�سبة  �لفطريات. 
يحتاج ملو�ظبة من 6 �إىل 12 �أ�سبوعا حتى يتم �لتخل�س 

من �لفطريات.
هناك �أي�سا طريقة حديثة ملعاجلة �لفطريات و�لتخل�س 
�خلاليا  تقتل  �لثثتثثي  �لثثلثثيثثزر،  باأ�سعة  �ملعاجلة  وهثثي  منها، 
�لفطرية. و�سحيح �أن �لدر��سات ل تز�ل قليلة و�ملعلومات 
"نتائج ��ستخد�مها  عن طريقة �لعالج هذه لي�ست كثرية 

هارمتان. كانت ناجحة وبدون �أعر��س جانبية" تقول 
�لوقاية من �لفطريات

للتاأكد  �ملخت�س،  �لطبيب  زيثثارة  �لأحثثو�ل لبد من  يف كل 
مر�س  �أم  �لأ�سابع  بفطريات  يتعلق  �لأمثثر  كثثان  �إذ�  فيما 
�آخر. �إذ �أن هناك �أمر��س جلدية �أي�سا توؤثر على �لأظافر 
وتوؤدي �إىل تدمريها. لكن وكما يقول �ملثل �ل�سعبي "درهم 
�لوقاية  فثثكثثيثثف ميثثكثثن  قثثنثثطثثار عالج"،  مثثثن  خثثثري  وقثثثايثثثة 
وجتنب �لإ�سابة بفطريات �لأظافر و�ملحافظة على �أظافر 

�سلمية جميلة؟. 
با�ستمر�ر  وتثثهثثويثثتثثهثثا  �لثثقثثدم  �لثثرطثثوبثثة وجتثثفثثيثثف  جتثثنثثب 
نظافة  �ملحافظة  فثثاإن  �سيء  كثثل  وقبل  �جلثثثثو�رب،  وتغيري 
�لفطريات  هثثذه  لتجنب  طريقة  �أف�سل  وجفافها،  �لقدم 
�ملثثوؤذيثثة �لثثتثثي تثثوؤثثثر على �سحة وجثثمثثال �لأظثثافثثر. كذلك 
�لطبقات  تغيري  على  ي�ساعد  لأنثثه  مفيد  �ليومي  �حلمام 

�لتالفة.

اأ�صرار احلفاظ على جمال اليدين والأظافر
�لثثيثثوم، ما  عثثديثثدة خثثالل  مثثهثثام  �أد�ء  �أيثثاديثثنثثا يف  ن�ستخدم 
د�ئما مبظهر جيد.  لتبدو  عناية خا�سة  ت�ستحق  يجعلها 
�ل�سحية،  بثثالأظثثافثثر  �إل  يكتمل  ل  �لثثيثثديثثن  جثثمثثال  ولأن 

و�لهتمام  �أيثث�ثثسثثا  لثثالأظثثافثثر  �ملثثرطثثبثثات  ��ثثسثثتثثخثثد�م  فيجب 
بطالئها بالطريقة �ملنا�سبة.

طبيعية  مثثثو�د  با�ستخد�م  �لثثيثثديثثن،  جلد  تق�سري  ي�ساعد 
مثل ملح �لبحر، على �لتخل�س من �خلاليا �مليتة و�جللد 
�ملظهر  �لأظثثافثثر، كما يعطي  �لثثثذي يتجمع حثثول  �لثثز�ئثثد 

�لناعم و�لرطب لليدين.
�لتنظيف  م�ستح�سر�ت  يف  �ملثثثوجثثثودة  �لكيميائية  �ملثثثثو�د 
يف�سل  لثثذ�  �ليدين،  وبب�سرة  بالأظافر  ت�سر  و�ل�سابون 
��ستخد�م �سابون م�سنوع من مو�د نباتية طبيعية �أو زيت 
�لقفاز�ت  �رتثثثد�ء  �حلثثر�ثثس على  مثثع  �لبندق و�جلثثوجثثوبثثا، 

�أثناء �لتنظيف.
لذ�  �أي غدد دهنية،  �ليدين تقريبا على  ب�سرة  ل حتتوي 
�سروريات  مثثن  �ليدين  على  بانتظام  �لثثكثثرمي  و�سع  فثثاإن 
�أن تكون �لكرميات  �ليدين. ويف�سل  �حلفاظ على جمال 

م�ستخرجة من مو�د طبيعية كال�سبار.
ي�ساعد و�سع �ليدين يف ماء د�فئ عليه قطر�ت من �لليمون 
يف �إز�لة �لت�سبغات �ل�سفر�ء �ملوجودة على �لأظافر �أو كف 
�أو  قثثوي  مرطب  بو�سع  ين�سح  بالليمون  �ملثثاء  وبعد  �ليد. 

زيوت طبيعية مرطبة.
ين�سح  مظهرها،  على  و�حلفاظ  �لأظثثافثثر  �سحة  ل�سمان 
د �خل�سبي ولي�س �ملعدين، وكذلك  �خلرب�ء با�ستخد�م �ملرِبرْ
جتنب ��ستخد�م �ملق�س متاما و��ستخد�م �لق�سافة، �إذ تقل 

معها خطورة تك�سري �لأظافر �أثناء ق�سها.
�لأظافر،  طالء  من  طبقات  ثالث  و�سع  يتم  �أن  ويف�سل 
�لذي  �لوقت  من  وبالرغم  �أوم�ساو.  �أبوتيكن  موقع  وفق 
ي�ستغرقه هذ� �لأمر �إل �أن �لنتيجة ت�ستحق. �إذ يبقى �للون 

لمعا لفرتة �أطول.

اإطعامك طفلك بامللعقة يوؤدي اإىل البدانة 
بثثثثر�ون، وهثثثي خبرية  �آميثثثي  �لثثربوفثثيثث�ثثسثثور  تعتقد 
�لآبثثاء مييلون لالإفر�ط يف  �أن  �لر�سع،  تغذية  يف 

�إطعام �أطفالهم با�ستخد�م �ملالعق.
�لبد�نة يت�ساعف  �أن خطر  �لأبحاث،  وقد وجدت 
لدى �لأطفال �لذين مت �إطعامهم بامللعقة عندما 
كان عمرهم 6 �أ�سهر، وذلك باملقارنة مع �لأطفال 
عو�مل  عن  �لنظر  بغ�س  باأنف�سهم  ياأكلون  �لذين 
�أخثثثرى مثل �لثثثوزن �أثثثنثثاء �لثثثثولدة، وعثثمثثر �لفطام 

و�خللفية �لطبية لالأم و�لر�ساعة �لطبيعية.
�مل�سموح  �لأطثثفثثال  �أن  �إىل  �لربوفي�سور  و�أ�ثثسثثارت 
�لطعام  تناول  عن  يتوقفون  �أنف�سهم  بتغذية  لهم 
عر�سة  �أقثثل  �أنهم  يعني  ما  بال�سبع،  �ل�سعور  عند 

لالإفر�ط يف تناول �لطعام.
�مل�سموح  �لأطثثفثثال  �أن  �أي�ساً،  �لدر��سة  وجثثدت  كما 
�أ�سهر،   6 �سن  من  �ل�سلبة  �لأطعمة  بتناول  لهم 
�لطفل  برغبة  �لفطام  با�سم  ُتثثعثثرف  عملية  وهثثي 

كانو� �آكلي طعام �أ�سحاء.
وعثثلثثى �لثثنثثقثثيثث�ثثس، قثثالثثت �لثثربوفثثيثث�ثثسثثور �إن �لآبثثثاء 
ميكن �أن ُيفِرطو� يف تغذية �أطفالهم من خالل 

رف�سهم  مثثن  �لثثرغثثم  على  �لوجبة  ينهون  جعلهم 
�لربوفي�سورة  وقالت  �لطعام.  من  �ملزيد  لتناول 
ما  ياأكلون  دعثثوهثثم  �سو�ن�سي:  جامعة  مثثن  بثثثر�ون 
يريدون مهما كان قلياًل ف�سحن طعام كبري يكون 
زيادة عن حاجة �لطفل للطعام، و�إذ� رف�سو� تناول 

�ملزيد من �لطعام ل تقلق ول 
لأنهم  ذلثثك  على  جتربهم 

يت�سورو�  ولثثن  �سبعو� 
جوعاً.

كيف ميكن معاجلة فطريات الأظافر والوقاية منها؟
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�ش�ؤون حملية

يف ندوة ا�صت�صافها جمل�ض بن ركا�ض يف العني

تطور خدمات الرعاية ال�ضحية يف الدولة جعلها مق�ضدا لل�ضياحة العالجية
ال�صاملة" احل�صارية  للنه�صة  ملمحا  بات  العالجية  للموؤ�ص�صات  املتقدم  "امل�صتوى 

فريق بحثي من جامعة الإمارات يقوم مب�ضح جيوفيزيائي مبنطقة مبزرة

•• العني - الفجر

�ل�سحي  �لقطاع  �ن  على  وم�سوؤولون  مو�طنون  �جمع 
تطور�  �سهد  و�خلثثا�ثثس  �حلثثكثثومثثي  ب�سقيه  �لثثدولثثة  يف 
كثثبثثري� لفثثتثثا حثثتثثى بثثثات يف �لثث�ثثسثثنثثو�ت �لثثعثث�ثثسثثر �لأخثثثرية 
مثيالتها  ت�ساهي  متكاملة  حديثة  منظومة  ي�سكل 
يف �لدول �لأكر تقدما بالقيا�س بالأجهزة و�لتقنيات 
قلل  مثثا  �لطبية  و�لثثكثثفثثاء�ت  و�لعالجية  �لت�سخي�سية 
�خلثثارج وجعل من  للعالج يف  كثري� معه من �لجتثثاه 

�لدولة مق�سد� لل�سياحة �لعالجية.
و�أكثثثثثثدو� خثثثالل نثثثثدوة حثثثول مثثر�حثثل تثثطثثور �خلدمات 
حممد  �ل�سيخ  ��ست�سافها  �لمثثثار�ت  دولثثة  يف  �ل�سحية 
لإمارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  �لعامري ع�سو  ركا�س  بن 
�لعن  منطقة  يف  �ليحر  مبدينة  جمل�سه  يف  �أبوظبي 
�خلدمات  �ليه  و�سلت  �لثثذي  �لر�قي  �مل�ستوى  �ن  على 
من  ملمحا  يعد  �لثثدولثثة  مناطق  خمتلف  يف  �ل�سحية 
مالمح تلك �لنه�سة �حل�سارية �ل�ساملة �لتي ت�سهدها 

يف ظل �لقيادة �لر�سيدة.
رحب بن ركا�س يف بد�ية �لندوة ث  �لتي �د�رها �ملحامي 
تطور  مثثر�حثثل  متتبعا  باحل�سور  ث   �لكعبي  �هلل  عبد 
خدمات �لرعاية �ل�سحية يف دولثثة �لمثثار�ت بثثدء� من 

مثثن مر�حل  بالعديد  مثثثرور�  �لحتثثثاد  قبل  مثثا  مرحلة 
خمتلف  يف  �ل�سحية  �خلثثدمثثات  بثثاتثثت  حتى  �لتطوير 
�لثثفثثخثثر و�لعتز�ز  لثثكثثل  مثثدعثثاه  �لن  �لثثثدولثثثة  مثثنثثاطثثق 
�لدعم  بف�سل  �ملتقدمة  �لثثثدول  يف  مثيالتها  ت�ساهي 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �وله  �لثثذي  �لكبري  و�لهتمام 
بن �سلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه ومن بعده �ساحب 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لعالجية  �خلدمات  تطوير  م�ساريع  يثثويل  �لثثذي  �هلل 
مثثنثثظثثومثثة حديثة  ت�سكل  بثثاتثثت  كثثبثثري� حثثتثثى  �هثثتثثمثثامثثا 
من  و�ملثثقثثيثثمثثن  �ملثثو�طثثنثثن  �حثثتثثيثثاجثثات  تلبى  متكاملة 
�خلدمات �لعالجية �ملتطورة يف خمتلف �لتخ�س�سات.

و�أ�سار �سامل �لري�س �لعامري مدير فرع �لهالل �لحمر 
يف �لثثعثثن �ىل �ن هثثثذ� �لثثتثثطثثور �لثثكثثبثثري �لثثالفثثت �لذي 
�سهدته خدمات �لرعاية �ل�سحية يف �لدولة مل يقت�سر 
عثثلثثى مثثا تثثقثثدمثثه �ملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات �لثثعثثالجثثيثثة يف �لقطاعن 
�حلكومي و�خلا�س من هذه �خلدمات بل جتاوز ذلك 
�لعديد  يف  �لهيئة  تنفذها  �لتي  �ل�سحية  �مل�ساريع  �ىل 
�لطبية  و�حلثثمثثالت  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �لثثثدول  مثثن 
تثثعثثاين مثثن �حلروب  �لثثتثثي  �ملثثنثثاطثثق  �لثثتثثي ت�سريها �ىل 
و�لنز�عات و�لكو�رث �لطبيعية لتوفري خدمات �سحية 

وفقا لأحدث �ملعايري �ل�سحية �ملعتمدة.

�ل�سحية  �لرعاية  خدمات  تطور  �ن  �لعامري  و�أ�ساف 
يف �لدولة ترك معه �ثار� �إيجابية كبرية على م�ستوى 
�مل�ساعد�ت �ل�سحية �لد�خلية و�خلارجية �لتي تقدمها 
من  �لعديد  تغطي  باتت  و�لتي  �لحمر  �لهالل  هيئة 
�لدول  مثثن  عثثدد  و�فثثريثثقثثيثثا و�لن يف  ��سيا  �لثثبثثلثثد�ن يف 

�لوربية.
�لتطور  �ن  �لثثعثثامثثري  ركثثا�ثثس  بثثن  �ثثسثثامل  �ل�سيخ  و�كثثثد 
�لثثدولثثة مل  �لثثرعثثايثثة �ل�سحية يف  �لثثكثثبثثري يف خثثدمثثات 
يات من فر�غ بل جاء كنتاج لهذ� �لدعم �لكبري �لذي 
توليه �لقيادة �لر�سيدة مل�ساريع تطوير �لقطاع �ل�سحي 
�لت�سهيالت  �ن  �ىل  لفتا  و�خلثثا�ثثس  �حلكومي  ب�سقيه 
�ل�ستثمار  لت�سجيع  �حلكومة  تتبناها  �لتي  و�ملبادر�ت 
يف هثثثذ� �لثثقثثطثثاع �حلثثيثثوي �سجع عثثثدد� ل بثثا�ثثس بثثه من 
�فتتاح  على  عامليا  �سهرة  �لأكثثر  �لعالجية  �ملوؤ�س�سات 
فروع لها يف �لدولة مع عزز بدوره من مكانتها كمركز 

لل�سياحة �لعالجية على م�ستوى �ملنطقة.
وقال �لدكتور طارق فتحي �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات 
يف �ل�سرق �لو�سط يف جمموعة )ميديكلينيك( بالدعم 
�ل�سحية  �ل�سلطات  تثثولثثيثثه  �لثثثذي  �لثثكثثبثثري  و�لهثثتثثمثثام 
�ملثثعثثنثثيثثة يف دولثثثثة �لمثثثثثثار�ت لثثلثثقثثطثثاع �لثث�ثثسثثحثثي ب�سقيه 
�حلكومي و�خلا�س �لمر �لذي جتلى يف هذ� �لتطور 

�لخثثرية من  �ل�سنو�ت  �لقطاع يف  �سهده  �لثثذي  �لكبري 
خالل �لزيادة �لكبرية �مل�سطردة يف �عد�د �مل�ست�سفيات 
ما  �لثثقثثطثثاع  يف  �لتناف�سية  وتثثعثثزيثثز  �ل�سحية  و�ملثثر�كثثز 
جلمهور  �ملقدمة  �خلدمات  م�ستوى  حت�سن  يف  �أ�سهم 

�ملر�سى.
وثثثمثثن فثثتثثحثثي �لثثثثثدور �لثثثثذي تثثقثثوم بثثثه هثثيثثئثثة �ل�سحة 
باأبوظبي يف �سبيل تطوير ورفع كفاءة �لكو�در �لطبية 
وتثثقثثنثثن تثثر�خثثيثث�ثثس مثثز�ولثثة �ملثثهثثنثثة ورعثثايثثتثثهثثا لرب�مج 
�لطفرة  هثثثذه  يف  �أ�ثثسثثهثثم  مثثا  �مل�ستمر  �لثثطثثبثثي  �لتعليم 
�ل�سنو�ت  يف  �لثثقثثطثثاع  �سهدها  �لثثتثثي  �لثثكثثبثثرية  �لنوعية 
يف  �لثثالفثثت  �لكبري  بالتطور  م�سيد�  �لأخثثثثرية  �لع�سر 
مثث�ثثسثثتثثوى خثثثدمثثثات �لثثرعثثايثثة �لثث�ثثسثثحثثيثثة �لثثتثثي توفرها 
�مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية �لتابعة ل�سركة )�سحة( 

ومن بينها م�ست�سفيي �لعن وتو�م.
ولفت �حمد �ل �سودين ع�سو جمل�س �إد�رة غرفة جتارة 
يف  �ل�سحية  �لثثرعثثايثثة  خثثدمثثات  تثثطثثور  �ن  �ىل  �بوظبي 
�ملر�سى  ويلم�سه  يعاي�سه  ماثال  و�قعا  يعد  مل  �لدولة 
�ملر�جعون للموؤ�س�سات �لعالجية بل يت�سح بجالء من 
ومتابعة  �لتطعيم  وبر�مج  �لوقائية  �خلدمات  خثثالل 
بالإ�سافة �ىل خدمات  �ملو�عيد  �ملر�سى وحجز  حالت 

�لتامن �ل�سحي.

•• العني - الفجر

قثثثثام فثثثريثثثق بثثحثثثثثي مثثثن قثث�ثثسثثم �جلثثيثثولثثوجثثيثثا بجامعة 
-�خلبري  ماك�سيم  �لربوفي�سور  ومب�ساركة  �لإمثثثثار�ت 
بال�سويد-  للتكنولوجيا  لوليا  بجامعة  �جليوفيزيائي 
للكهرومغناطي�سية  قر�ء�ت  و�أخذ  مب�سح جيوفيزيائي 
قيا�س  جثثهثثاز  بثثا�ثثسثثتثثخثثد�م  وهثثثثذ�  �لطبيعية  �لأر�ثثسثثيثثة 
�لكهرومغناطي�سية �لأر�سية �لطبيعية �لذي ي�ستخدم 

لأول مرة بدولة �لإمار�ت مبنطقة مبزرة بالعن.
�ملياه  �إىل حتثثديثثد خثثثثز�ن  �لثثبثثحثثثثثي  �ملثث�ثثسثثروع  ويثثثهثثثدف 
�إمكانية  �ملياه، ومدى  �حلارة باملنطقة، وكميات وعمق 
توليد  يف  و��ستخد�مها  بديلة  كم�سادر  ��ستخد�مها 
للبيئة  و�سديقاً  نظيفاً  تعترب م�سدر�ً  �لكهرباء، حيث 
و�أقل كلفة، كما �سي�ساعد حتديد �خلز�ن �جلويف للمياه 
وتعوي�س  �ل�سياحية،  للتنمية  ��ستخد�مها  يف  �حلثثارة 
قلت  �أو  حر�رتها  درجثثة  بثثردت  قثثد  تكون  �لتي  �ملناطق 

كميتها يف بع�س �لآبار و�مل�سابح �حلارة باملنطقة. 
ويثثث�ثثثسثثثرف عثثثلثثثى �لثثثفثثثريثثثق �لثثبثثحثثثثثي �لثثثثدكثثثثتثثثثور حكيم 

بثثقثث�ثثسثثم �جليولوجيا  تثثدريثث�ثثس  هثثيثثئثثة  -عثث�ثثسثثو  �ثثسثثايثثبثثي 
-�أ�ستاذ  �لبلو�سي  خالد  و�لدكتور  �لإمثثثار�ت-   بجامعة 
�جليولوجيا،  قثث�ثثسثثم  ورئثثيثث�ثثس  �ملثث�ثثسثثارك  �جلثثيثثوفثثيثثزيثثاء 
بالق�سم-  �جليوفيزياء  -مدر�س  جرب  �أمثثري  و�لدكتور 
بالدر��سات  �لطالبة  �لبحثي  �لعمل  بهذ�  ي�سارك  وكما 
وعلي  �سيخ،  فثثالح  و�لطلبة  خوي�سيه،  �سعدية  �لعليا  

�ملنت�سر، وحممد جوهر، وهيثم عبد �لودود.
تطبيقي  تف�سري  �جليوفيزيائي  �مل�سح  هثثذ�  و�سيعطي 
�إىل و�ساح �لأر�س،  لأعماق حتت �سطحية كبرية ت�سل 
�لرت�كيب  وتثثظثثهثثر  كثثثثم،   100 عثثمثثق  حثثتثثى  ويثث�ثثسثثل 
و��ستك�ساف  �لدر��سة،  مبنطقة  �ل�سائدة  �جليولوجية 
�لرت�كيب  وتثثاأثثثري  ودور  �لأر�ثثثسثثثي  �حلثثثثر�ري  �لثثنثثطثثاق 
�جلثثيثثولثثوجثثيثثة يف جتثثمثثعثثات �ملثثثيثثثاه �جلثثثوفثثثيثثثة و�جتثثثثاه 

�سريانها. 
وقال �لأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مر�د -عميد كلية �لعلوم 
�لبحثية  �مل�ساريع  هثثذه  مثل  "�إن  �لإمثثثار�ت-:  بجامعة 
�لكثري من  �لإجثثابثثة على  �لأثثثثر يف  بثثالثثغ  لها  �لثثر�ئثثدة 
�ل�سائدة  �جليولوجية  للرت�كيب  �ملطروحة  �لأ�سئلة 

للمياه  �ل�سريان  م�سار�ت  ودورهثثا يف حتديد  باملنطقة، 
ودرجة  �حلثثارة،  �ملياه  خثثز�ن  وكذلك حتديد  �جلوفية، 

�حلر�رة �ملتوقعة للمياه ومدى ��ستخد�م تلك �لبيانات 
�جليوفيزيا�ئية وتوظيفها خلدمة �ملجتمع.  

العالج الطبيعي يف مركز الفالح ال�ضحي ميّكن 
مري�ضة من الوقوف على قدميها مرة اأخرى

•• اأبوظبي - الفجر

�لفالح  مركز  يف  �لطبيعي  �لعالج  خدمات  ثم  ومن  �لإلهية  �لعناية  مكّنت 
�ل�سحي �لذي تديره �خلدمات �لعالجية �خلارجية، �إحدى �ملن�ساآت �لتابعة 
على  �لوقوف  من  مري�سة  "�سحة"،  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  ل�سركة 
قدميها مرة �أخرى بعد تعر�سها حلادثة �نزلق على �لدرج �أدت �إىل حدوث 
�أ�سفل �لرجل و�لقدم. وبعد �حلادثة مت �إجر�ء عملية جر�حية  8 ك�سور يف 
لتثبيت  تركيبات  و��ثثسثثتثثخثثد�م  عثثامثثاً   57 �لعمر  مثثن  تبلغ  �لثثتثثي  للمري�سة 
�لك�سور لديها  �إل �أنها كانت مل تكن تتمكن من �مل�سي على قدميها وحتتاج 
طبيعية  عثثالج  جل�سة   30 �إجثثثر�ء  وبعد  �ملثثتثثحثثرك.  �لكر�سي  ��ستخد�م  �إىل 
متكنت �ملري�سة من �لوقوف على قدميها و�ل�ستغناء عن �لكر�سي �ملتحرك.  
وتعليقاً قال �لدكتور علي �لها�سمي، مدير مركز �لفالح �ل�سحي و��ست�ساري 
طب �لأ�سرة : لقد لقت خدمات �لعالج �لطبيعي يف مركز �لفالح �ل�سحي 
�حلالت  من  �لعديد  �ملركز  ي�ستقبل  حيث  بها،  �لبدء  منذ  ملحوظاً  �إقباًل 
و�لركبة  �لكتف  ومنطقة  و�لرقبة  �ل�سفلي  �لظهر  �آلثثالم  من  تعاين  �لتي 
د  �ل�سمنة ونق�س فيتامن  �لآونثثة �لأخثثرية ب�سبب  �زد�دت يف  و�لقدم و�لتي 
�إىل ذلك  �إ�سافة   ، �أو �لتلفاز  �أمام �لكمبيوتر  وقلة �حلركة وكرة �جللو�س 
ن�ستقبل يف مركز �لفالح �ل�سحي �حلالت �لتي ت�ستدعي عالجاً طبيعياً بعد 

�إجر�ء �لعمليات و�لتي يتم حتويلها من �مل�ست�سفى.
وتختلف �حلالت �لتي ت�ستدعي �لعالج �لطبيعي فاإما �أن تكون حالة عار�سة 
نتيجة حلادث ما، و�إما �أن تكون حالت تعاين من �آلالم مزمنة وهي متثل 
�لثثطثثبثثيثثعثثي، ويف �حلثثثالت  �لثثعثثالج  �ملثثر�جثثعثثن خلثثدمثثات  مثثن   60% ن�سبة 
�إىل ثالث جل�سات  بعد جل�ستن  �حلالة  يتم مالحظة حت�سن يف  �لعار�سة 
10 جل�سات  �إىل   6 بثثن  مثثا  �لأمثثثثر  فثثقثثد يتطلب  �ملثثزمثثنثثة  �أمثثثا يف �حلثثثثالت 
لت�سجيل حت�سن ملحوظ.  ومتتاز خدمات �لعالج �لطبيعي يف مركز �لفالح 
�ل�سحي كونها جزء من مركز �سحي متكامل مما ميّكن �لأطباء و�ملعاجلن 
�حتياجاته من  �لعالج على  يقت�سر   باملري�س ككل، فال  �لهتمام  من من 
�لطبي  تاريخه  على  �ساملة  نظرة  �إلقاء  يتم  بل  فح�سب  �لطبيعي  �لعالج 
وفحو�ساته وذلك بف�سل نظام �مللف �لإلكرتوين �ملوحد "ملفي". وميتلك 
�لفالح  مثثركثثز  يف  �لطبيعي  �لثثعثثالج  خثثدمثثات  عثثن  �ملثث�ثثسثثوؤول  �لطبي  �لطاقم 
�إ�سافة  �لفالح،  ويوفر مركز  �سنة من �خلثثربة.   15 يزيد عن  ما  �ل�سحي 
ت�سمل  �لتي  �لتخ�س�سية  �خلدمات  من  جمموعة  �جلديدة،  �خلدمات  �إىل 
و�جللدية  �لأطفال  وطب  و�لثثولدة  �لن�ساء  و�أمثثر��ثثس  �لأ�سرة  طب  خدمات 
�لطبيعي  و�لثثعثثالج  و�لقلب  و�لعيون  و�حلنجرة  و�لأذن  و�لأنثثثف  و�لتغذية 
�أثناء فرتة �حلمل و�لتطعيم  و�لعناية  �ل�سليم  �ملزمنة و�لطفل  و�لأمر��س 
و�مل�سح �ل�سحي وتقومي �لأ�سنان وطب �أ�سنان �لأطفال وطب �لأ�سنان �لعام. 
ويتكون �ملركز، �لذي ميتد على م�ساحة 12 �ألفاً و68 مرت�ً مربعاً، من 16 
غرفة ��ست�سارة طبية و4 عياد�ت �أ�سنان بالإ�سافة �إىل غرفة للعالج �لطبيعي، 
وغرفة  �ل�سوتية،  فوق  باملوجات  فح�س  وغرفة  �لقلب،  لتخطيط  وغرفة 
�لتمري�س،  وق�سم  �لقلب،  �إجهاد  لقيا�س  وغرفة  �ل�سينية،  بالأ�سعة  فح�س 
�ملركز  ت�سميم  وقثثد مت  لثثثثالإد�رة.  وغثثرف  �لثثثدم، و�سيدلية،  ل�سحب  وغثثرف 
�لطبية ومعايري �ل�ستد�مة  �ملن�ساآت  �لعاملية لت�سميم  �ملعايري  ليتو�فق مع 
�لبيئية �لتي ت�سهم يف توفري �لطاقة و�ملو�رد، وحتافظ على �لبيئة �ملحلية، 
كما هو �سديق لذوي �لحتياجات �خلا�سة. وقد مت جتهيز �ملركز باأحدث 

�ملعد�ت �لطبية و�لأجهزة �لت�سخي�سية و�لعالجية و�ملخربية.

دعوة للم�ضاركة يف الأعمال 
اخلريية نظمتها جمموعة ال�ضحاب

•• العني-الفجر:

�سهد �ل�سيخ �سامل بن ركا�س �لعامري �حلفل �خلريي �لذي �أقامته جمموعة 
�ل�سحاب �خلريية �لعمانية بالتعاون مع �سركة �ل�سحاب لالإنتاج �لفني �لتي 
تر�أ�سها وت�سرف عليها �لفنانة حبيبة �ل�سل�سي. و�أكد �ل�سيخ �سامل بن ركا�س 
�لنو�يا  �سفرية  بح�سور   �سيزنز  �سيتي  بفندق  �أقيمت  �لتي  �لحتفالية  يف 
�حل�سنة �لدكتورة ر�نيا �سعبان على �أهمية �إقامة مثل هذه �لفعاليات �خلريية 
�لأعمال  ثقافة  وتثثعثثزز  �لثثو�حثثد  �ملجتمع  �أبثثنثثاء  بثثن  �لتو��سل  يف  ت�سهم  �لتي 
�ل�سيخ �سامل بن ركا�س يف �لحتفالية  قثثام  �لأفثثثر�د. هثثذ� وقثثد  �خلريية بن 
�لتي �أ�سرف على تنظيمها �لفنان ماهر �ل�سيخ و�لفنانة منال �حللبي بتكرمي 

�مل�ساركن بح�سور رئي�س �ملجموعة �خلريية �لفنانة حبيبة �ل�سل�سي .



تناول �ل�ساي بعد �لفطار �سار ولي�س فكرة جيدة لأنه يتد�خل 
لأنثثه يحتوي مكونات  �أثثثار جانبية  �له�سم وميتلك  مع عملية 
�لكافين و�لعف�س و�لتي لديها �لقدرة علي �لت�سبب يف م�ساكل 
�أن  وميثثكثثن  �لغثيان،  �ملثثعثثدة،  �إ�ثثسثثطثثر�ب  مثل  �له�سمي  �جلثثهثثاز 
تنتج  هذه �ملو�د �أثار غري مرغوب فيها عند  تناول �ل�ساي بعد 

�لفطار.
�ل�ساي  �ملثثوجثثودة يف  �لفينولية  �ملثثركثثبثثات  �أن  �لأبثثحثثاث  �أظثثهثثرت 
جممعات  ت�سكيل  طريق  عثثن  �حلثثديثثد  �إمت�سا�س  مثثع  تتد�خل 
�حلثثثديثثثد يف �لثثبثثطثثانثثة �ملثثعثثويثثة يف �ملثثثعثثثدة . مثثثن �لأفثث�ثثسثثل علي 
�إذ�  ج   وفيتامن  باحلديد  �لغنية  �لأطعمة  تناول  �لأ�سخا�س 
كنت ترغب يف  �سرب �ل�ساي بعد �لفطار خلف�س �أثار �إمت�سا�س 

�حلديد .
وبثثالثثتثثايل فثثثثاإن �ثثسثثرب �لثث�ثثسثثاي بثثعثثد وجثثبثثة �لثثفثثطثثار لثثيثث�ثثس جيد 
للمر�سي �لذين يعانو� من نق�س �حلديد لأن �لعف�س �ملوجود 
يف �ل�ساي �لأ�سود مينع �إمت�سا�س �حلديد و�لذي يلعب �لكثري 
�لأ�سود  �ل�ساي  بتناول  ين�سح   . �لأدو�ر �حليوية يف �جل�سم  من 
بعد تناول وجبة �لفطار ب�ساعتن علي �لأقل حتي ل يتد�خل 
�إليها  حتثثتثثاج  �لثثتثثي  �لثثغثثذ�ئثثيثثة  �لعنا�سر  �إمت�سا�س  عملية  مثثع 
�لأ�سود  �ل�ساي  �سرب  يف  ترغب  كنت  و�إذ�   . �لغذ�ئي  لنظامك 
�أو �ساي �لزجنبيل  �إختيار �ل�ساي �لأخ�سر  بعد �لفطار ميكنك 

لأنها من �لعنا�سر �لتي ت�ساعد علي حت�سن ه�سم �لطعام 
خ�سو�ساً  �لأ�سخا�س �لذين يعانو� من نق�س 

�حلديد .

اجلانبية  الأث���ار  وم��ن   

لتناول ال�صاي بعد الفطار ما يلي :
�لتفكري يف تناول كوب �ل�ساي بعد �لفطار عن �لكثري من �لفر�د 
يكون رغبة يف �حل�سول علي �لطاقة ولكن �ل�ساي �لأ�سود لي�س 

�خليار �لتي يجعلك حت�سل علي �لطاقة .

الإ�صهال :
�لكافين من �لعنا�سر �لأ�سا�سية يف �ل�ساي �لأ�سود . لذلك، �إذ� 
كنت  ت�ستهلك �ل�ساي �لأ�سود ب�سكل يومي، فاإنه ميكن �ن يوؤدي 
�إيل �لإ�سهال و�ل�سبب هو �أن �لكافين يحفز �جلهاز �له�سمي . 
لذلك، �إذ� كنت  ت�سرب �ل�ساي �لأ�سود ميكن �أن يكون له تاأثري 
�أخر مبا�سر  تاأثري  . وهناك  �سلبي علي م�ستوي �سحة �جل�سم 
و�لذي  �ملركزي  �لع�سبي  �ل�ساي  علي �جلهاز  تاأثري  �أكر وهو 
يجعلك ت�سعر بالتوتر . وعند �إ�ستهالك �ل�ساي �لأ�سود بجرعات 
�له�سمي  �إيل م�ساكل �جلهاز  يثثوؤدي  �لطعام   تناول  بعد  كبرية 
�جلهاز  يثثثثثري  يجعله  مثثا  وهثثثثذ�  و�خلثثفثثقثثان  و�لثثثثثثدو�يل  و�لأرق 

�لع�سبي .

الإم�صاك :
رمبا يكون هذ� �لتاأثري غري معروف للكثري  ولكن �ل�سبب ور�ء 
�أنثثه يحتوي علي  ب�سبب  �لإم�ساك  �إيل  يثثوؤدي  �لأ�سود  �ل�ساي  �أن 
�ملادة  �لعف�س وجثثود هذه 
خمثثثثزنثثثثة يف 

من  �لكثري  تخزين  ب�سبب  �لإمثث�ثثسثثاك  ي�سبب  وتثثرت�كثثم  �جل�سم 
�لنفايات.

اخلمول :
حلول  هي  �لإفثثطثثار  بعد  �لغازية  �ل�سود�  �أو  �ل�ساي  �أو  �لقهوة 
بعد  �لعميق  بال�سبات  ت�سعر  �إذ كنت   . لتنجب �خلمول   موؤقتة 
علي  يخدعك  لن  �لقهوة  �أو  �ل�ساي  �سرب  فثثاإن  �لإفثثطثثار  وجبة 
�إ�ستبد�لها  ميكنك  �لثثطثثاقثثة.  �إ�ستنفاذ  �إيل  يثثثوؤدي  فهو  �لعك�س 
بدًل  �لإفطار  وجبة  بعد  �ملاء  �أو  �لكافين  منزوعة  بامل�سروبات 
بقاء  علي  حتافظ  فاملياه   . �لغازية  �مل�سروبات  �أو  �لقهوة  مثثن 
ب�سكل  يعمل  لثثكثثي  �له�سمي  للجهاز  و�لثث�ثثسثثمثثاح  رطثثثب  �جلثث�ثثسثثم 

طبيعي و�أكر �سال�سة .

اإ�صطرابات املعدة :
�لكافين   عثثلثثي  يثثحثثتثثوي  �لأ�ثثثسثثثود  �لثث�ثثسثثاي  �أن  كثثمثثا �سبق وذكثثرنثثا 
.لثثذلثثك، مبثثجثثرد �لثثو�ثثسثثول هثثثذه �لثثعثثنثثا�ثثسثثر �إيل مثثعثثدتثثك فاإنه 
يت�سبب يف  �إنتاج �ملعدة للمو�د �حلم�سية �ملختلفة، و�لتي ي�سعب 
بعدم  �ملثثعثثدة  ت�سعر  �ل�سبب  لثثهثثذ�   . �إمت�سا�سها  �جلثث�ثثسثثم  عثثلثثي 
�لإرتياح و�لإ�سطر�ب . و�إذ� كنت عر�سة لالإ�سابة بقرحة �ملعدة 

�أو �سرطان �ملعدة .

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية :
�ل�ساي �لأ�سود مفيد للغاية للمر�سي �لذين يعانو� من �لنوبات 
عدم  �حلثثثادة.  �لدموية  و�لأوعثثيثثة  �لقلب  �إ�سطر�ب  �أو  �لقلبية 
�سيوعاً. عن�سر  �لأكثثر  �مل�ساكل  �لقلب وهما من  دقات  �إنتظام 
�لثثكثثافثثيثثن حمثثظثثور متثثامثثاً لثثالأ�ثثسثثخثثا�ثثس �لثثذيثثن يثثعثثانثثو� من 
�لذين  �لأ�سخا�س  و�أي�ساً  �لدموية  �لقلب و�لأوعية  �أمر��س 
يعانو� من �إلتهاب �ملعدة، قرحة �ملعدة وكالهما عنا�سر توؤدي 

�إيل حمو�سة �ملعدة .

حمتوي الكافيني :
يحتوي �ل�ساي علي ن�سبة من �لكافين و�لتي تت�سبب يف 
زيادة معدل �سربات �لقلب �ل�سريع، �لقلق، �لأرق، 
و�إ�سطر�بات �ملعدة . مع معرور �لوقت ينمو 
�جل�سم �إعتماد�ً علي �لكافين لذلك قد 
وعند  و�لتهيج  و�ل�سد�ع  �لتعب  يو�جه 
يوؤدي  �ملنتظم  �إ�ستهالكه  عن  �لتوقف 

�إيل م�ساكل خمتلفة .

التنبيه الإ�صايف :
�إحذر تناول �ل�ساي بعد �لفطار وقد يتم 
يحتوي  وبالتايل  بال�سكر  �ل�ساي  حتميل 
 . وجبة  لكل  �حلثثر�ريثثة  �ل�سعر�ت  مئات  علي 

وغالبا ما يتحميل �ل�ساي بال�سكر .

م�صاكل اإمت�صا�ض احلديد :
يحتوي �ل�ساي علي م�ساد�ت �لأك�سدة ت�سمي �لفالفونويد�س 
و�لذي يجري در��سته  ملعرفة دوره يف �لوقاية من �لأمر��س . 

ومع ذلك، قد تتعار�س �لفالفونويد�ت مع �إمت�سا�س �حلديد 
�لفا�سوليا  مثل  �لنباتية  �لأغثثذيثثة  يف  �ملثثوجثثود  مثثعثثدين  �لثثغثثري 
و�خل�سرو�ت  . و�إذ� كنت ت�سعر بالقلق  �إز�ء نق�س �حلديد قد 
يكون من �حلكمة عدم تناول �ل�ساي بعد �لفطار لتقليل تاأثري 

حجب �حلديد .

 املخاطر ال�صحية الأخري :
وفقاً ملا ذكره �خلرب�ء يجب علي �لن�ساء �حلو�مل �لإمتناع عن 
يحتوي  �لأ�سود  �ل�ساي  لأن  مبا�سرة  �لفطار  بعد  �ل�ساي  تناول 
علي ن�سبة عالية من �لكافين لأنه يزيد من خماطر �لإجها�س 
علي  �سلبي  تثثاأثثثري  �إيل  يثثثوؤدي  للكافين  �لثثعثثايل  �ملحتوي  وهثثذ� 
�لدم  و�إرتثثثفثثثاع �سغط  �لثثدمثثويثثة  و�لأوعثثثيثثثة  �لقلب  �إ�ثثسثثطثثر�بثثات 
فاإن  �لأخثثثري  �ل�ساي  �أنثثثو�ع  مثثع  .باملقارنة  �لقلق  و�إ�ثثسثثطثثر�بثثات 

�ل�ساي �لأ�سود يحتوي علي حمتوي عايل من �لكافين .

ن�صائح لتناول �صاي �صحي  :
ل ت�سرب �ل�ساي �إذ� كنت جائع جد�ً :

�ل�ساي يت�سبب يف زيادة �إفر�ز�ت ع�سائر �ملعدة وميكن �أن تقلل 
مثثن �حلم�س و�لثث�ثثسثثفثثر�ء يف �ملثثعثثدة و�ثثسثثوف تثثوؤثثثر �أيثث�ثثسثثاً  علي 

�إمت�سا�س �جل�سم من �لربوتينات و�لعنا�سر �ملغذية �لأخري . 
وعند تناول �ل�ساي �إذ� كنت ت�سعر باجلوع �ل�سديد بعد �ل�سيام 
خف�س  يف  لثثك  يت�سبب  ممثثا  �ملثثعثثدة  يف  �ملثثخثثاطثثي  �لغ�ساء  يحفز 

�ل�سهية .

ل تتناول ال�صاي ال�صاخن جدًا :
�إذ� كنت   . �ملعدة  يهيج �حللق وبطانة  �ل�ساخن جد�ً  �ل�ساي  لأن 
�أن يت�سبب يف تندب د�ئم يف  ت�سرب �ل�ساي �ل�ساخن جد�ً ميكن 
علي  يحتوي  جثثد�ً  �ل�ساخن  �ل�ساي   . �جل�سم  من  �ملناطق  هثثذه 
و�لأرق  �ل�سد�ع  ب�سهولة يف  يت�سبب  �لذي  �لكافين  �لكثري من 
�إ�سافة   عثثدم  من  تاأكد  لذلك،   . �ملعدة   وم�ساكل  تهيج  وكذلك 

�لكثري من �ل�ساي �ل�ساخن بعد وجبة �لفطار .

جتنب اإعادة تخمري اأوراق ال�صاي :
بغ�س  لثثفثثرتة طثثويثثلثثة جثثثد�ً  �لثث�ثثسثثاي  �أور�ق  يثثتثثم تخمري  عثثنثثدمثثا 
�لنظر عن درجة �حلر�رة �ملاء فاإن خمور �ل�ساي يوؤدي �إيل �ساي 
د�كن للغاية و�لنكهة تزيد من مر�رةة �ل�ساي ويدمر �لعنا�سر 
�مل�سادة  و�ملثثو�د  �لفيتامينات  مثل  �ل�ساي  يف  �ملوجودة  �لغذ�ئية 

لالأك�سدة و�لأحما�س �لأمينية .

�إذ� كنِت تتمتعن ب�سحة جيدة، وقثثدرة على حتمل 
�لنف�سية  حالتك  من  يح�سن  �ل�سيام  فثثاإن  �ل�سيام، 
و�لرتياح،  بالطماأنينة  ي�سعرك  لأنثثثه  و�ملثثز�جثثيثثة، 
من  يقلل  حيث  �له�سمي،  �جلهاز  يريح  �أي�ساً  وهو 
رمبا  ولثثكثثن  و�حلثثمثثو�ثثسثثة،  و�لثثثغثثثاز�ت  �له�سم  ع�سر 
ت�سعرين بالتعب و�لإرهثثاق مع طول فرتة �ل�سيام، 
�سهر  �ل�سيام خالل  �إرهثثاق  ت�ستطيعي جتنب  ولكي 

رم�سان، يجب عليِك �إتباع �خلطو�ت �لتالية:
لتجنب �حلامل �إرهاق �ل�سيام

�لتي  �لغذ�ئية  بالوجبات  تهتمي  �أن  عليِك  يجب   -
تثثقثثومثثن بثثتثثحثث�ثثسثثريهثثا عثثلثثى �أن تثث�ثثسثثتثثمثثل عثثلثثى كل 

�لعنا�سر �لغذ�ئية �لهامة لِك وجلنينك.
- وجبة �ل�سحور تعد هي �لأ�سا�س �لذي ميكنك من 
ولذلك  �ليوم،  طثثو�ل  �ل�سيام  يف  �لإ�ستمر�ر  خالله 
�أنو�ع  �أن حتتوي وجبة �ل�سحور على خمتلف  يجب 

�لفيتامينات �لتي يحتاجها �جل�سم .
و�لبي�س  بثثالألثثبثثان  كبري  ب�سكل  �لإهثثتثثمثثام  يجب   -
وغثثثريهثثثا مثثثن تثثلثثك �لأغثثثثذيثثثثة �لثثثتثثثي متثثثد �جل�سم 

بالكال�سيوم و�لطاقة .
-يجب �لإكثار من �سرب �ملاء على �ل�سحور .

- �لهتمام ب�سرب مقد�ر 2 لرت من �ل�سو�ئل ب�سكل 
لنق�س  نتيجة  للجفاف  تتعر�سي  ل  حتى  يثثومثثي، 

�ل�سو�ئل �لتي يحتاجها �جل�سم .
�مل�سروبات  بتقليل  - خالل �حلمل و�ل�سيام، قومي 

�ملنبهة )�لقهوة و�ل�ساي( و�مل�سروبات �لغازية.
قد  لأنها  �لطعام  �لبهار�ت يف  تقليل  - يجب عليِك 

ت�سر بحملك .

- ق�سمي وجبات �لإفطار و�ل�سحور لوجبات �سغرية، 
�لثثطثثعثثام بكميات كثثبثثرية مثثثرة و�حثثثدة،  تثثتثثنثثاويل  ول 

لتجنب ع�سر �له�سم.
- �لهثثتثثمثثام بثثاأخثثذ قثث�ثثسثثط مثثن �لثثثر�حثثثة �أثثثثنثثثاء نهار 
�ل�سيام، حتى ميكنِك �أن ت�ستكملي يوم �ل�سيام بدون 

تعب �أو �إجهاد .

- عثثنثثد حثثثثدوث �أعثثثر��ثثثس �لثثتثثعثثب و�لإجثثثثهثثثثاد، يجب 
��ست�سارة طبيب �حلمل .

�شحة وتغذية

كيف تتجنب احلامل اإرهاق ال�ضيام يف �ضهر رم�ضان؟

بعد  ال�صاي  تناول  هل  هي  رم�صان  �صهر  يف  للجدل  املثرية  املوا�صيع  من 
اإىل  يحتاج  رم�صان  يف  اجل�صم  لأن  ؟  �صار  اأم  �صحي  رم�صان  يف  الفطار  
يف  اليوم  مدار  على  الكافيني  نق�ض  وتعوي�ض  الكافيني  على  احل�صول 

ال�صيام .
  بالرغم من تواجد الكثري من الدرا�صات التي ت�صري اإىل اأن �صرب ال�صاي 
رم�صان  يف  الفطار  بعد  ال�صاي  تناول  ولكن   اله�صمي  للجهاز  جيد  اأمر 
مبا�صرة يعيق اإمت�صا�ض العنا�صر الغذائية املختلفة ودعونا نرى كيف 

يوؤثر ذلك علي �صحتنا؟.

لي�ض جيد للمر�صى الذين يعانوا من نق�ض احلديد

ال�ضاي بعد الفطار.. �ضار لأنه يتداخل مع عملية اله�ضم!
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 220987          بتاريخ :  06 / 11 / 2014م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة ع�سام �لقت�سادية و�سركاه �ملحدودة   
وعنو�نه: �س.ب: 1491 –�لريا�س 11431 – �ململكة �لعربية �ل�سعودية  .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي 

�لو�قثعة بالفئة: 35
“K”  باللون  �لالتيني  �حلثثرف  كتب   )KiKoMiMo( �لالتينية  �لكلمة  عبارة عن  �لعالمة:  و�سف 
�لأزرق و�حلرف �لالتيني “i “  باللون �لأ�سفر و�للون �لوردي و�حلرف �لالتيني “K”  باللون �لأخ�سر 
  “  i“ “M”  باللون �لأزرق و�حلثثرف �لالتيني  “o” باللون �لأحمر �حلرف �لالتيني  و�حلثثرف �لالتيني 
باللون �لأ�سفر و�للون �لوردي و�حلرف �لالتيني “M”  باللون �لأخ�سر و�حلرف �لالتيني “o” باللون 

�لأحمر ور�سم بينهما عالمتي جنمة باللون �لأزرق وحمدده باللون �لأ�سفر كما بال�سكل �ملرفق.
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 267337          بتاريخ :  29 / 01 / 2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   نافن فلوورين �نرتنا�سيونال ليمتد
وعنو�نه: : �لطابق �لثانى – مركز �سنتيك- 40/37 – �سارع �سوبا�س – فايل باريل )�ل�سرق( مومباى -400 

057 - �لهند .
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لب�ستنة  �لزر�عة  �لفوتوغر�يف وكذلك يف  و�لت�سوير  �لعلمي  �ل�سناعة و�لبحث  �مل�ستخدمة يف  �لكيماويات 
وزر�عة  �لغابات، ر�تنجات  ��سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، �أ�سمدة، مركبات �إخماد �لنري�ن، 
�لل�سق  دباغة، مو�د  �لغذ�ئية، مو�د  �ملو�د  �ملعادن، مو�د كيمائية �خلا�سة حلفظ  �سقي وحلام  م�ستح�سر�ت 

�لتي ت�ستخدم يف �ل�سناعة.
�لو�قثعة بالفئة: 01

و�سف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية Mafron كتبت باللون �لأ�سود ب�سكل مميز كما هو مو�سح 
بال�سكل �ملرفق.
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 256044           بتاريخ :  29 / 06 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (
وعنو�نه: �س.ب 29011 دبي، �لإمارت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنن و�أعو�د �لثقاب.

�لو�قثعة بالفئة: 34
هو  كما  �لأ�سود  باللون  ب�سكل  كتبت   MEGO �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 

مو�سح بال�سكل �ملرفق. 
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 135068          بتاريخ :  22 / 10 / 2009م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �س. م�ساريع �م �ت�س )ذ.م.م(    
وعنو�نه: �س. ب 5771 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لثثثن و�لثث�ثثسثثاى و�لثثكثثاكثثاو و�لثث�ثثسثثكثثر و�لأرز و�لثثتثثابثثيثثوكثثا و�لثث�ثثسثثاغثثو و�لثثثن �لإ�ثثسثثطثثنثثاعثثى، �لدقيق 
ع�سل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة  و�مل�ستح�سر�ت 
�لنحل و�لع�سل �لأ�سود، �خلمرية وم�سحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�سل�سات )�لتو�بل(، 

�لبهارت، �لثلج.
�لو�قثعة بالفئة: 30

و�سف �لعالمة: 
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 229527          بتاريخ :  23 / 03 / 2015م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �ل�سركة �لدولية �ملتحدة للتجارة  
وعنو�نه: �س.ب: 2490 –�لدوحة - قطر .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخثث�ثثسثثرو�ت  فثثو�كثثه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �لثثدو�جثثن  وحلثثوم  و�لأ�ثثسثثمثثاك  �للحوم 
�لزيوت  ومنتجات �حلليب،  و�حلليب  �لبي�س  بال�سكر،  وفو�كه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل.
�لو�قثعة بالفئة: 29

و�ثثسثثف �لثثثعثثثالمثثثة: عثثثبثثثارة عثثثن كثثلثثمثثة "�لطيب" كثثتثثبثثت بثثالثثغثثة �لثثعثثربثثيثثة بثثالثثلثثون �ل�ثثسثثفثثر وتثثعثثلثثوهثثا كلمة 
ALTAYYAB كتبت باللغة �لجنليزية باللون �ل�سفر د�خل �سكل هند�سى مظلل من �لد�خل باللون 
UITC باللغة �لجنليزية  �ل�سود وحدوده من �ل�سفل مظللة باللون �ل�سفر وكتبت بد�خلها �حلروف 

وباللغة �لعربية :يو �آي تي �سي  كتبت باللون �لأ�سود كما هو مبن بال�سكل �ملرفق
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 229526          بتاريخ :  23 / 03 / 2015م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �ل�سركة �لدولية �ملتحدة للتجارة  
وعنو�نه: �س.ب: 2490 –�لدوحة - قطر .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
�خلمرية  �لأ�ثثسثثود؛  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حلثثلثثويثثات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حلثثبثثوب؛  مثثن 

وم�سحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج.
�لو�قثعة بالفئة: 30

و�ثثسثثف �لثثثعثثثالمثثثة: عثثثبثثثارة عثثثن كثثلثثمثثة "�لطيب" كثثتثثبثثت بثثالثثغثثة �لثثعثثربثثيثثة بثثالثثلثثون �ل�ثثسثثفثثر وتثثعثثلثثوهثثا كلمة 
ALTAYYAB كتبت باللغة �لجنليزية باللون �ل�سفر د�خل �سكل هند�سى مظلل من �لد�خل باللون 
UITC باللغة �لجنليزية  �ل�سود وحدوده من �ل�سفل مظللة باللون �ل�سفر وكتبت بد�خلها �حلروف 

وباللغة �لعربية :يو �آي تي �سي  كتبت باللون �لأ�سود كما هو مبن بال�سكل �ملرفق
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 159034          بتاريخ :  23 / 06 / 2011م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   بيزكود ��سيا ��س دي ن بي �ت�س دي 
وعنو�نه: 5،3&7 لوروجن برد� تيمور 2 ،بندر برد� ،14000 بوكيت مريتاجام يبناجن ، ماليزيا .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ 
�ل�سوت �أو �ل�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��س ت�سجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط �لت�سجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�سجيل �لنقد، �آلت 

حا�سبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�قثعة بالفئة: 9

بال�سكل  �لأ�سود كما هو مبن  باللون  CLIPTEC  كتبت  �لالتينية  �لكلمة  �لعالمة: عبارة عن  و�سف 
�ملرفق

�ل�سثثرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 193343           بتاريخ :  13 / 06 / 2013م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (
وعنو�نه: �س.ب 29011 دبي، �لإمارت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنن و�أعو�د �لثقاب.

�لو�قثعة بالفئة: 34
مبن  هو  كما  �لأ�ثثسثثود  باللون   PROMISE �لالتينة  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 

بال�سكل �ملرفق.  
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 266313           بتاريخ :  12 / 01 / 2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �ل�سيد / بونيت بانكاج جاين
وعنو�نه: �لطابق �لثالث، رقم �أر�س: 43، فات�ساليا، �سارع �ن ��س6، جي يف بي دي ��سكيم، فيلي باريل غرب، 

مومباي، �س ب : 400056، ماهار�سرت�، �لهند
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لرو�ئح و�لعطور، عطور �لورد، عطور �لورد �لهندي، �لزيوت �لعطرية، جميع منتجات �لعطور.
�لو�قثعة بالفئة: 03

يف  كتبت    FRAGOMATRIX GLOBAL �لالتينية  �لكلمات  عثثن  عثثبثثارة  �لثثعثثالمثثة:  و�ثثسثثف 
�سطرين ب�سكل مميز باللون �لأ�سود و عليها نقاط باللون �لأخ�سر، و على ي�سارها ر�سمة مميزة مكونة من 
عدة دو�ئر خمتلفة �لأحجام باللون �لأخ�سر و بد�خلها �حلرفن fm ب�سكل مميز باللون �لأبي�س كما هو 

مبن بال�سكل �ملرفق
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 214049           بتاريخ :  03 / 07 / 2014م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (
وعنو�نه: �س.ب 29011 دبي، �لإمارت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنن و�أعو�د �لثقاب.

�لو�قثعة بالفئة: 34
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية FOREVER كتبت باللون �لأ�سود كما 

بال�سكل �ملرفق. 
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 192954          بتاريخ :  09 / 06 / 2013م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة ع�سام �لقت�سادية و�سركاه �ملحدودة   
وعنو�نه: �س.ب: 1491 –�لريا�س 11431 – �ململكة �لعربية �ل�سعودية  .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لثدي  مثثن  حليب  �سفاط  دو�يل  و�ثثسثثر�ريثثب  ور�ساعة  عثثاديثثة  �ستيانات  �ل�سيد�ت  وم�سد�ت  �حلمل  م�سد�ت 
ر�ساعة جهاز  تعقيم  وقدر  ر�ساعة لالطفال  تورم�س  للطفل  بانو�عها ع�سا�سات  للطفل حلمات  ر�ساعات 
توليد باخلبار لعالج �لتهابات �ل�سدر وتوفري �لرطوبة �لالزمة حقنة �سرجية ، �لعدد �مل�ستعملة يف �جلر�حة 

وطب �ل�سنان و�لبيطري و�لعدد �لطبية لالطفال وم�سايات لالطفال 
�لو�قثعة بالفئة: 10

و�سف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية KIKO كتبت مظللة باللو�ن �لزرق و�لربتقاىل و�لخ�سر 
و�لحمر يعلوها ر�سم لر��س طفل وطفلة مظللين باللون �لزرق وي�سعان �يديهما علي خط علي �سكل حاجز 

مظلل باللون �لوردي  كما هو مبن بال�سكل �ملرفق
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 192955          بتاريخ :  09 / 06 / 2013م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة ع�سام �لقت�سادية و�سركاه �ملحدودة   
وعنو�نه: �س.ب: 1491 –�لريا�س 11431 – �ململكة �لعربية �ل�سعودية  .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملركبات و �أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي.

�لو�قثعة بالفئة: 12
و�سف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية KIKO كتبت مظللة باللو�ن �لزرق و�لربتقاىل 
و�لخ�سر و�لحمر يعلوها ر�سم لر��س طفل وطفلة مظللين باللون �لزرق وي�سعان �يديهما 

علي خط علي �سكل حاجز مظلل باللون �لوردي  كما هو مبن بال�سكل �ملرفق
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89601

 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

خم�س�سة ملنتجات : �إن�ساء �ملباين و�لإ�سالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع

  بالفئة: 37

 و�مل�سجلة حتت رقم :  )164023 (  بتاريخ:  07/ 02 / 2012

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :   16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89602
 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

و�ل�سوؤون  �ملالية  �ل�سوؤون  �لتمويلية،  �ل�سوؤون  �لتاأمن،  خدمات   : ملنتجات  خم�س�سة 
�لعقارية.

بالفئة: 36
 و�مل�سجلة حتت رقم :  )164024 (  بتاريخ:  07/ 02 / 2012

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف :   16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89603

 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

  بالفئة:41

 و�مل�سجلة حتت رقم :  )84866 (  بتاريخ:  29/ 10 / 2007

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :   16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89604

 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

بالفئة: 43

و�مل�سجلة حتت رقم :  )95585 (  بتاريخ:  06/ 07 / 2009

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :   16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89597
 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

و�ل�سوؤون  �ملالية  �ل�سوؤون  �لتمويلية،  �ل�سوؤون  �لتاأمن،  للمنتجات: خدمات  �ملخ�س�سة 
�لعقارية

  بالفئة: 36
 و�مل�سجلة حتت رقم :  )89597 (  بتاريخ:  26/ 02 / 2014

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89598
 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

�ملخ�س�سة للمنتجات : �إن�ساء �ملباين و�لإ�سالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.
  بالفئة: 37

 و�مل�سجلة حتت رقم :  )164022 (  بتاريخ:  07/ 02 / 2017
�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف : 16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89599
 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

�لريا�سية  �لأن�سطة  �لرتفيه،  �لتدريب،  و�لتهذيب،  �لتعليم   : للمنتجات  �ملخ�س�سة 
و�لثقافية

  بالفئة: 41
 و�مل�سجلة حتت رقم :  )84865 (  بتاريخ:  29/ 10 / 2007

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89600
 با�سثثم: �س. مر�سي �م �لقوين )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: �م �لقيوين ، �سارع �مللك في�سل ، ملك �ل�سيخ مرو�ن �ملعال ،�لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

خم�س�سة ملنتجات : خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت
  بالفئة: 43

 و�مل�سجلة حتت رقم :  )95584 (  بتاريخ:  06/ 07 / 2009
�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف : 16 / 01 / 2017 وحتى تاريخ: 16 / 01 / 2027.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89772              بتاريخ:   23 / 01 / 2007                         

با�سثثم: �س. هافمور �ي�س كرمي ليمتد

�باد  �حمد  نورينجبور�  هو�س  بوبالر  /�ت�س  ،بي  ت�سامربز  كا�سمرييا  �لثانى  �لطابق  وعنو�نه:  

380009 كوجر�ت ��ستيت �لهند  

�ملخ�س�سة للمنتجات :  خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�قعة بالفئة : 43

و�مل�سجلة حتت رقم : )    86504    (   بتاريخ:   17 /  02  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

23 / 01 / 2017        وحتى تاريخ : 23 / 01 / 2027   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90586              بتاريخ:   15 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . هايجر ب�س كومباين ليمتد   

وعنو�نه:  288 �سووجن �ي�ست رود ،�سوزهو �ند�سرتيال بارك ،�سوزهو ، جياجن�سو بروفين�س ،بي. 

�ر، �ل�سن   

�ملخ�س�سة للمنتجات : �ملركبات و �أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي

�لو�قعة بالفئة : 12

و�مل�سجلة حتت رقم : )    95590    (   بتاريخ:   06 /  07  / 2009

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

15 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 15 / 02 / 2027    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90587              بتاريخ:   15 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . هايجر ب�س كومباين ليمتد   

وعنو�نه:  288 �سووجن �ي�ست رود ،�سوزهو �ند�سرتيال بارك ،�سوزهو ، جياجن�سو بروفين�س ،بي. 

�ر، �ل�سن   

�ملخ�س�سة للمنتجات : �إن�ساء �ملباين و�لإ�سالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع

�لو�قعة بالفئة : 37

و�مل�سجلة حتت رقم : )    86532    (   بتاريخ:   17 /  02  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

15 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 15 / 02 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90588              بتاريخ:   15 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . هايجر ب�س كومباين ليمتد   

وعنو�نه:  288 �سووجن �ي�ست رود ،�سوزهو �ند�سرتيال بارك ،�سوزهو ، جياجن�سو بروفين�س ،بي. 

�ر، �ل�سن   

�ملخ�س�سة للمنتجات : �ملركبات و �أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي 

�لو�قعة بالفئة : 12

و�مل�سجلة حتت رقم : )    95591    (   بتاريخ:   06 /  07  / 2009

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

15 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 15 / 02 / 2027   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90647              بتاريخ:   19 / 02 / 2007                         

با�سثثم: �س. �ي�سر غود�ر�س ليميتد 

وعنو�نه:  )3( فلور – �سيليكت �سيتيو�ك ،�ية – 3 دي�سرتيكت �سنرت ،�ساكيت ،نيودلهي -110017 

، �لهند 

�ملخ�س�سة للمنتجات : زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات �مت�سا�س وترطيب وتثبيت 

�لغبار ، وقود ) مبا فى ذلك وقود �ملحركات ( ومو�د �إ�ساءة ، �سموع وفتائل �لإ�ساءة

�لو�قعة بالفئة : 4

و�مل�سجلة حتت رقم : )    96391    (   بتاريخ:   25 /  08  / 2009

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

19 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 19 / 2 / 2027  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90648              بتاريخ:   19 / 02 / 2007                         

با�سثثم: �س. �ي�سر غود�ر�س ليميتد 

وعنو�نه:  )3( فلور – �سيليكت �سيتيو�ك ،�ية – 3 دي�سرتيكت �سنرت ،�ساكيت ،نيودلهي -110017 

، �لهند 

�أجهزة لالنارة و�لتدفئة وتوليد �لبخار و�لطهى و�لتربيد و�لتجفيف  �ملخ�س�سة للمنتجات :  

و�لتهوية وتوريد �ملياه ولالغر��س �ل�سحية

�لو�قعة بالفئة : 11

و�مل�سجلة حتت رقم : )    163689    (   بتاريخ:   01 /  02  / 2012

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

19 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 19 / 2 / 2027    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90649              بتاريخ:   19 / 02 / 2007                         
با�سثثم: �س. �ي�سر غود�ر�س ليميتد 

وعنو�نه:  )3( فلور – �سيليكت �سيتيو�ك ،�ية – 3 دي�سرتيكت �سنرت ،�ساكيت ،نيودلهي -110017 
، �لهند 

�ملخ�س�سة للمنتجات :  �لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�سور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( 
�مل�سنوعة من �خل�سب �أو �لفلن �أو �لق�سب �أو �خليزر�ن �أو �ل�سف�ساف �و �ل�سند�ن �أو �لعظام �أو 
�لعاج �أو عظم فك �حلوت �أو �ل�سدف �أو �لكهرمان �أو �ملحار �أو �ملر�سوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه 

�ملو�د �أو من �ملو�د �لبال�ستيكية
�لو�قعة بالفئة : 20

و�مل�سجلة حتت رقم : )    96389    (   بتاريخ:   25 /  08  / 2009
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

19 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 19 / 2 / 2027  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90650              بتاريخ:   19 / 02 / 2007                         
با�سثثم: �س. �ي�سر غود�ر�س ليميتد 

وعنو�نه:  )3( فلور – �سيليكت �سيتيو�ك ،�ية – 3 دي�سرتيكت �سنرت ،�ساكيت ،نيودلهي -110017 
، �لهند 

�ملخ�س�سة للمنتجات :  �لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�سور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( 
�مل�سنوعة من �خل�سب �أو �لفلن �أو �لق�سب �أو �خليزر�ن �أو �ل�سف�ساف �و �ل�سند�ن �أو �لعظام �أو 
�لعاج �أو عظم فك �حلوت �أو �ل�سدف �أو �لكهرمان �أو �ملحار �أو �ملر�سوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه 

�ملو�د �أو من �ملو�د �لبال�ستيكية
�لو�قعة بالفئة : 21

و�مل�سجلة حتت رقم : )    96390    (   بتاريخ:   25 /  08  / 2009
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

19 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 19 / 2 / 2027  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90651              بتاريخ:   19 / 02 / 2007                         

با�سثثم: �س. �ي�سر غود�ر�س ليميتد 

وعنو�نه:  )3( فلور – �سيليكت �سيتيو�ك ،�ية – 3 دي�سرتيكت �سنرت ،�ساكيت ،نيودلهي -110017 

، �لهند 

�ملخ�س�سة للمنتجات :  �ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س 

و�ملو�ئد

�لو�قعة بالفئة : 24

و�مل�سجلة حتت رقم : )    94857    (   بتاريخ:   14 /  05  / 2009

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

19 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 19 / 2 / 2027        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 93193              بتاريخ:   18 / 04 / 2007                         
با�سثثم: �س. فوكو�س �ير كوندي�سينيج �ند�سرتيال )�ل.�ل.�سى(

وعنو�نه:  �س . ب 37945 ، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملخ�س�سة للمنتجات : معادن غري نفي�سة وكل خليط منها، مو�د بناء معدنية، مباين متنقلة 
كهربائية  غري  و�أ�ثثسثثالك  حبال  )كثثبثثالت(،  �حلديدية  �ل�سكك  خلطوط  معدنية  مثثو�د  معدنية، 
من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية �سغرية، مو��سري و�نابيب معدنية، 
خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�سياء �لثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة، غري و�ردة 

يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�قعة بالفئة : 06

و�مل�سجلة حتت رقم : )    95261    (   بتاريخ:   09 /  06  / 2009
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

18 / 04 / 2017        وحتى تاريخ : 18 / 04 / 2027        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 93827              بتاريخ:   29 / 04 / 2007                         

با�سثثم: �س. �يه .بي. هوتيلز ليمتد 

وعنو�نه:  نا�سيونال هاي و�ي -8- نيودلهي ،110037 ،�لهند  

�ملخ�س�سة للمنتجات : 

�لو�قعة بالفئة : 29

و�مل�سجلة حتت رقم : )    92326    (   بتاريخ:   22 /  12  / 2008

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :    29 / 4 / 2017        وحتى تاريخ : 29 / 4 / 2027   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 89772              بتاريخ:   23 / 01 / 2007                         
با�سثثم: �س. هافمور �ي�س كرمي ليمتد

�باد  �حمد  نورينجبور�  هو�س  بوبالر  /�ت�س  ،بي  ت�سامربز  كا�سمرييا  �لثانى  �لطابق  وعنو�نه:  
380009 كوجر�ت ��ستيت �لهند  

�ملخ�س�سة للمنتجات :  �لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ 
�لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ 
و�ل�سل�سات  �خلثثل  �خلثثردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�سحوق  �خلمرية  �لأ�ثثسثثود؛  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل 

)�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
�لو�قعة بالفئة : 30

و�مل�سجلة حتت رقم : )    96296    (   بتاريخ:   19 /  08  / 2009
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

23 / 01 / 2017        وحتى تاريخ : 23 / 01 / 2027     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263186          بتاريخ :  14 / 11 / 2016م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �ل�سيد / هويقينج قو 
وعنو�نه: �س.ب 95391، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ 
�ل�سوت �أو �ل�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��س ت�سجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط �لت�سجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�سجيل �لنقد، �آلت 

حا�سبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�قثعة بالفئة: 9

و�سف �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة �لالتينية Kamperking كتبت ب�سكل مميز باللون �لأزرق و يليها 
من �ليمن ر�سم مميز ي�سبه �أجنحة �لطائرة باللونن �لأزرق و �لأخ�سر كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق

�ل�سثثرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90139              بتاريخ:   04 / 02 / 2007                         

با�سثثم: �س . يورو�ستار كوميونيكي�سنز ��س بر�يوت ليميتد  

وعنو�نه:  80، ر�فلز بلي�س ، منرب 25-1 ، يو�وبي بالز� 1 ، �سنغافورة 048624

و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهى  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالنارة  جهزة   : للمنتجات  �ملخ�س�سة 

و�لتهوية وتوريد �ملياه ولالغر��س �ل�سحية

�لو�قعة بالفئة : 11

و�مل�سجلة حتت رقم : )    86511    (   بتاريخ:   27 /  02  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

4 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 04 / 02 / 2027    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90145              بتاريخ:   4 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �لوحد�نية للتجارة �لعامة )ذ.م.م(  

وعنو�نه:  مكتب ملك برج �ل�ساملية ديرة رقة �لبطن �س ب 29011 – دبي – �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة  

�ملخ�س�سة للمنتجات : �لتبغ و�أدو�ت �ملدخنن و�أعو�د �لثقاب

�لو�قعة بالفئة : 34

و�مل�سجلة حتت رقم : )    86514    (   بتاريخ:   27 /  02  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

04 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 04 / 02 / 2027   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90646              بتاريخ:   19 / 02 / 2007                         
با�سثثم: �س. �ي�سر غود�ر�س ليميتد 

وعنو�نه:  )3( فلور – �سيليكت �سيتيو�ك ،�ية – 3 دي�سرتيكت �سنرت ،�ساكيت ،نيودلهي -110017 
، �لهند 

�ملخ�س�سة للمنتجات : م�ستح�سر�ت ق�سر �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، 
م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، 

غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات �أ�سنان
�لو�قعة بالفئة : 3

و�مل�سجلة حتت رقم : )    163688    (   بتاريخ:   01 /  02  / 2012
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 

19 / 2 / 2017        وحتى تاريخ : 19 / 2 / 2027    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 267427          بتاريخ :  31 / 01 / 2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   ديني�س كينيا.
�آر، مومباي 400019،  �سي  روود، كري�سنا كوجن، ماتوجنا  �دينو�ل   552 ،3 بلوك منرب 10، فلور   : وعنو�نه: 

مهار��سرت�، �لهند.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

فر�س �ل�سنان، �أو�ين ومعد�ت �لتنظيف و�لعناية بال�سنان و�لل�سان و�للثة، نكا�سات �ل�سنان ،حمالت فر�س 
ونكا�سات �ل�سنان من معادن غري نفي�سة، خيوط تنظيف �ل�سنان، �أو�ين تو�ليت.

�لو�قثعة بالفئة: 21
كتبت   )ROYAL SMILE SPECIALISTS( �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 

ب�سكل مميز باللون �ل�سود  كما بال�سكل �ملرفق.
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 267429          بتاريخ :  31 / 01 / 2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   ديني�س كينيا.
�آر، مومباي 400019،  �سي  روود، كري�سنا كوجن، ماتوجنا  �دينو�ل   552 ،3 بلوك منرب 10، فلور   : وعنو�نه: 

مهار��سرت�، �لهند.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت ق�سر �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.

�لو�قثعة بالفئة: 03
كتبت   )ROYAL SMILE SPECIALISTS( �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 

ب�سكل مميز باللون �ل�سود  كما بال�سكل �ملرفق.
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 225210           بتاريخ :  18 / 01 / 2015م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �سركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م (
وعنو�نه: �س.ب 29011 دبي، �لإمارت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنن و�أعو�د �لثقاب.

�لو�قثعة بالفئة: 34
�لأ�سود  باللون  كتبت   SOLIDERE �لالتينية  �لكلمة  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�سف 

كما بال�سكل �ملرفق. 
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 266307           بتاريخ :  12 / 01 / 2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /  200م

با�سثثم :   �ل�سيد / �أبو �لكالم علي ح�سن
وعنو�نه: �س . ب 92086 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد.

�لو�قثعة بالفئة: 24
و�سف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية ) STAR LIFE ( كتبت ب�سكل مميز باللون 
�لأحمر، و على ي�سارها ر�سم لنجمة باللونن �لأحمر و �لأبي�س د�خل د�ئرة باللون �لأحمر كما 

هو مو�سح بال�سكل �ملرفق
�ل�سثثرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : 

�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 99586   
باإ�سم :  جون�سثون �أند جون�سثون

 ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، بثثالز�  �أنثثد جون�سون  و�ن جون�سون   : وعنو�نه 
08933 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

بتاريخ : 2009/07/29 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 95976 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف: 2017/09/03 وحتى تاريخ: 2027/09/03 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : 

�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 99587   
باإ�سم :  جون�سثون �أند جون�سثون

 ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، بثثالز�  �أنثثد جون�سون  و�ن جون�سون   : وعنو�نه 
08933 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

بتاريخ : 2009/07/29 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 95980 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف: 2017/09/03 وحتى تاريخ: 2027/09/03 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : 

�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 99498   
باإ�سم :  جون�سثون �أند جون�سثون

 ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، بثثالز�  �أنثثد جون�سون  و�ن جون�سون   : وعنو�نه 
08933 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

بتاريخ : 2011/02/02 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 131203 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف: 2017/09/02 وحتى تاريخ: 2027/09/02 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية   :

بتاريخ: 2016/08/14 �ملودعة حتت رقم: 258254 
بتاريخ: 2017/02/21 �مل�سجلة حتت رقم: 258254 

با�سم:  جون�سثون �أند جون�سثون
 08933  ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، بثثالز�  �أنثثد جون�سون  و�ن جون�سون  وعنو�نه:  

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات :

م�ستح�سر�ت �سيدلنية لعالج �لأمر��س و�ل�سطر�بات �ملتعلقة بالأور�م. 
�لو�قعة بالفئة: 5

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : ) 171 ( – )  2016/12/29  (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :

مت �إ�سافة �ملنتجات : لعالج �لأمر��س و�ل�سطر�بات �ملتعلقة بالأور�م.
مت �سطب �ملنتجات : ب�سرية.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91048              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�قعة بالفئة : 43

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87426    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91049              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات �لتاأمن، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية

�لو�قعة بالفئة : 36

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87427    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91050              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت

�لو�قعة بالفئة : 43

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87428    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :    261952بتاريخ :  2016/10/25

با�سثثم : �لبحرية �لأ�سطورية لالأقفال و�مل�ستلزمات �حلديدية )ذ م  م(                                              

وعنو�نه : �س ب 172368، دبي، �أ ع م

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خلطوط  معدنية  مثثو�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مثثو�د  منها،  خليط  وكثثل  نفي�سة  غري  معادن 

�ل�سكك �حلديدية، حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية 

�سغرية، مو��سري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�سياء �لثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن 

غري نفي�سة غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن

�لو�قثعة بالفئة   : 6

و�سف �لعالمة    :  هي عبارة عن كلمة Cylenhouse  مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�سود

�ل�سثثرت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :    261953بتاريخ :  2016/10/25

با�سثثم : �لبحرية �لأ�سطورية لالأقفال و�مل�ستلزمات �حلديدية )ذ م  م(                                              

وعنو�نه : �س ب 172368، دبي، �أ ع م

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خلطوط  معدنية  مثثو�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مثثو�د  منها،  خليط  وكثثل  نفي�سة  غري  معادن 

�ل�سكك �حلديدية، حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية 

�سغرية، مو��سري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�سياء �لثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن 

غري نفي�سة غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن

�لو�قثعة بالفئة   : 6

و�سف �لعالمة    :  هي عبارة عن كلمة Cylenk  مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�سود

�ل�سثثرت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :    261958بتاريخ :  2016/10/25
با�سثثم : �لبحرية �لأ�سطورية لالأقفال و�مل�ستلزمات �حلديدية )ذ م  م(                                              

وعنو�نه : �س ب 172368، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خلطوط  معدنية  مثثو�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مثثو�د  منها،  خليط  وكثثل  نفي�سة  غري  معادن 
�ل�سكك �حلديدية، حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية 
�سغرية، مو��سري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�سياء �لثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن 

غري نفي�سة غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن
�لو�قثعة بالفئة   : 6

�ستة �حر�ف  مثثن  CYlenk مكتوبة  بطريقة مبتكرة مكون  عثثن كلمة  عثثبثثارة  هثثي    : �لثثعثثالمثثة     و�سف 
و�حلرفن CY مكتوبة  م�سابة �سكل مفتاح و كلة  باللغة �لالتينية وباللون �لأ�سود 

�ل�سثثرت�طات   : دون �سرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :    261954بتاريخ :  2016/10/25
با�سثثم : �لبحرية �لأ�سطورية لالأقفال و�مل�ستلزمات �حلديدية )ذ م  م(                                              

وعنو�نه : �س ب 172368، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خلطوط  معدنية  مثثو�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مثثو�د  منها،  خليط  وكثثل  نفي�سة  غري  معادن 
�ل�سكك �حلديدية، حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حد�دة، خردو�ت معدنية 
�سغرية، مو��سري و�أنابيب معدنية، خز�ئن حفظ �لوثائق و�لأ�سياء �لثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن 

غري نفي�سة غري و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن
�لو�قثعة بالفئة   : 6

�لالتينية وبطريقة مبتكرة  باللغة  Dorrenhaus  مكتوبة  :  هي عبارة عن كلمة  �لعالمة     و�سف 
وباللون �لأ�سود

�ل�سثثرت�طات   : دون �سرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : 

�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 99585   
باإ�سم :  جون�سثون �أند جون�سثون

 08933  ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، بثثالز�  �أنثثد جون�سون  و�ن جون�سون   : وعنو�نه 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

و�مل�سجلة حتت �لرقم : 95977
بتاريخ : 2009/07/29

�نتهاء  تثثاريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثثار�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثثافثثذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف: 2017/09/03 وحتى تاريخ: 2027/09/03 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91044              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�قعة بالفئة : 43

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87422    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91045              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات �لتاأمن، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية

�لو�قعة بالفئة : 36

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87423    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91046              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات �لتاأمن، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية

�لو�قعة بالفئة : 43

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87424    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91047              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات �لتاأمن، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.

�لو�قعة بالفئة : 36

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87425    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90589              بتاريخ:   15 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . هايجر ب�س كومباين ليمتد   

وعنو�نه:  288 �سووجن �ي�ست رود ،�سوزهو �ند�سرتيال بارك ،�سوزهو ، جياجن�سو بروفين�س ،بي. 

�ر، �ل�سن   

�ملخ�س�سة للمنتجات : �إن�ساء �ملباين و�لإ�سالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع

�لو�قعة بالفئة : 37

و�مل�سجلة حتت رقم : )    86534    (   بتاريخ:   17 /  02  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

15 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 15 / 02 / 2027 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90968              بتاريخ:   25 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �ل�سيد/ عبد�لغفور كونهو حممد و�ل�سيد/ �سمري كونهو حممد

وعنو�نه:  �س . ب 3262 – دبثي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ملخ�س�سة للمنتجات : م�ستح�سر�ت ق�سر �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، 

م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، 

غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات �أ�سنان

�لو�قعة بالفئة : 03

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87420    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

25 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 25 / 02 / 2027       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 90970              بتاريخ:   25 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �ل�سيد/ عبد�لغفور كونهو حممد و�ل�سيد/ �سمري كونهو حممد

وعنو�نه:  �س . ب 3262 – دبثي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ملخ�س�سة للمنتجات : م�ستح�سر�ت ق�سر �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، 

م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، 

غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات �أ�سنان

�لو�قعة بالفئة : 29

و�مل�سجلة حتت رقم : )    95592    (   بتاريخ:   06 /  07  / 2009

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

25 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 25 / 02 / 2027      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 91043              بتاريخ:   27 / 2/ 2007                         

با�سثثم: �س . �عمار �لعقارية –�سركة م�ساهمة عامة   

�لمار�ت   ، دبي   ، ز�يثثد  �ل�سيخ  ،�سارع   ) دبي  �ثثس.ب 9440،مكتب ملك خا�س )مر�سي  وعنو�نه:  

�لعربية �ملتحدة   

�ملخ�س�سة للمنتجات : خدمات �لتاأمن، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.

�لو�قعة بالفئة : 36

و�مل�سجلة حتت رقم : )    87421    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :

27 / 02 / 2017        وحتى تاريخ : 27 / 02 / 2027        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  يونيو 2017 العدد 12041
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العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2017/487 ك.ع.ت
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
نازبيبي خان حممد ، �جلن�سية : �لإمار�ت طلب �لت�سديق علي حمرر يت�سمن 
د�ئرة  من  �ملرخ�سة  �ملثثبثثاين(  ل�سيانة  )�لدمي  با�سم  �لتجاري  �ملحل  تنازل   :
�لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم �مللف : 69774  و�مل�سجل لدى غرفة 
جتارة و�سناعة عجمان  �ىل / حممد �مل جان �سلطان حممود خانا ، �جلن�سية 
: �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  
�لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر 

هذ� �لعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : دا�ض للمجوهرات - �ض ذ م م 
�لعنو�ن :  مكتب 102 ملك حممد �سعيد عبد�لرحيم عبد�لرحمن - ديرة - �ل�سبخه    
�ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�سة : 550617  رقم �لقيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئثثرة  تعلن  هثثذ�  مبوجب   64782  : �لتجاري 
�أعثثاله، وذلك مبوجب  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف 
بتاريخ   �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/4/24   قر�ر حماكم دبي 
2017/4/24  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن الكتبي 
وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي 
�للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س : 04-3215356  
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون 
�لعنو�ن :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل 
�لتنمية  د�ئثثرة  تعلن  هذ�  3215356-04 مبوجب   : فاك�س   04-3215355 هاتف    -
لت�سفية  دا�ض  �أعثثاله  �ملذكور  �مل�سفي  تعين  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�سادية 
للمجوهرات - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/4/24 
بتاريخ 2017/4/24 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعن  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
    بالدعوى رقم 2017/1061 جتاري جزئي- دبي     

�ىل �ملدعي عليها : برومو �سبوت للهد�يه �لعالنية - دبي 
بناء على تكليفنا من حمكمة دبي �لبتد�ئية ، للقيام باأعمال �خلربة �حل�سابية  بالدعوى 
�أعاله ، �ملقامه من �ملدعي : �ل رحمة للخدمات �لت�سويقية - �س ذ م م - بوكالة �ملحامي/ 
ح�سن علي عبد�لرحمن لوتاه مكتب /ح�سن لوتاه وم�ساركوه  حمامون وم�ست�سارون 
�لثالثاء  ، و��ستكمال لأعمالنا نحدد لكم موعد� �جتماع خربة ح�سابية يوم   قانونيون 
�ملو�لفق 2017/6/13  �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� ، مبقر مكتبنا بال�سارقة بالعنو�ن �لتايل : 
�سارع �مللك عبد�لعزيز )�جلو�ز�ت( - بجو�ر �سيتي بنك - بناية  �سيدلية �لفجر - مكتب 
 رقم 301 - �لطابق �لثالث - هاتف : 5736924-06 و 4822793-050 و فاك�س : 06-5736925

 يرجى �حل�سور باملوعد وتقدمي كافة �قو�لكم وم�ستند�تكم بالدعوى �أعاله. 
اخلبري املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�صايغ  

اإعالن دعوة لجتماع اخلربة احلا�سبية 

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
يف الق�سية رقم 2017/520  جتاري كلي 

�ملرفوعة من :�لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  بوكالة : موزة عبيد ربيع �خلظر 
�سد �ملدعي عليهم :  �ل�ساعي للتجارة �لعامة  2-متلي�س ر�م �ساند �سولنكي 3-�ي�سو�ر 

�سود�ري نايف �سينغ 4-�روب بو�س �نيل كومار بو�س 
تكليفي  و�ملت�سمن   2017/6/5 �ملثثوؤرخ يف  �لبتد�ئية  دبي  كتاب حمكمة  �ىل  بال�سارة 
�جتماع خثثربة يف  بانه تقرر عقد  �عثثاله نحيطكم علما  �ملثثذكثثورة  �لق�سية  خبري� يف 
�لق�سية �ملذكورة يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/6/15  �ل�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك 
- مبنى  بور�سعيد   - دبي  لوتاه-  �حمد ماجد  �لتايل: مكتب �خلبري:  �لعنو�ن  على 
دبي �لوطنية للتاأمن )�خلطوط �لقطرية( �لطابق 3  مكتب رقم 302   لذ� ندعوكم 

للح�سور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  )املنفذ �سده(   
فى الدعوى رقم  2016/357   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي 

�ملنفذ �سده : من�سور �بر�هيم �سكوفة فرد جهرمي  
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - منطقة بور�سعيد - �سركة �م �ف �م للتجارة �لعامة بناية بيزن�س �فينو - �لطابق رقم 2 

مكتب رقم )201( خلف وكالة �لني�سان 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليثثام  ويف  م�ساء   9.00 �ل�ساعة   2017/6/20 �ملو�فق  �لثالثاء  يثثوم  يف  �نثثه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
%20 من  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�سا�سي قبل دخول  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع .  وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة 
�سكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�س : 174 - ��سم �ملبنى : ب د �ستاند بوينت �أ - رقم �ملبني : -1 - رقم 
 - درهثثم   )1.415.800( بثثث  �ملقدرة   - 65.77 مرت مربع   : �مل�ساحة   -  20  : �لطابق  رقثثم   -  2005  : �لعقار 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مكتب رقم )201( خلف وكالة �لني�سان 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليثثام  ويف  م�ساء   9.00 �ل�ساعة   2017/6/20 �ملو�فق  �لثالثاء  يثثوم  يف  �نثثه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
%20 من  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�سا�سي قبل دخول  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع .  وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة 
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مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لول - فرع دبي 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل 

�ملنفذ �سده : نيجيل �لعن جرين   
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة جبل علي �لوىل - دي�سكفري جاردنز مبنى med 78  �سقة رقم )408( �لطابق 

 59 رقم  �ر�س   4
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليثثام  ويف  م�ساء   9.00 �ل�ساعة   2017/6/20 �ملو�فق  �لثالثاء  يثثوم  يف  �نثثه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
%20 من  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�سا�سي قبل دخول  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة 
�سكنية - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�س : 59 - ��سم �ملبنى : MED 78 - رقم �ملبنى : -1 - رقم �لعقار 

: 408 - �مل�ساحة : 91 مرت مربع - �ملقدرة بثثث )686.639( درهم  -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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�سيجرى  �حلثثال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليثثام  م�ساء ويف   9.00 �ل�ساعة   2017/6/20 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �نه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
�ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم  �ملمتلكات  : �سقة �سكنية -  �لبيع. وفيما يلي �و�ساف  �لتالية جلل�سة  �يام  خالل ع�سرة 
�لر�س : 59 - ��سم �ملبنى : MED 78 - رقم �ملبنى : -1 - رقم �لعقار : 408 - �مل�ساحة : 91 مرت مربع - �ملقدرة بثثث 

)686.639( درهم  -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  )املنفذ �سده (     

فى الدعوى رقم  2016/159 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لول - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل 
�ملنفذ �سده :لى �ن جرين    

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة جبل علي �لوىل - دي�سكفري جاردنز مبنى med 78   �سقة رقم )408( �لطابق رقم  4 
. �ر�س رقم 59 

�سيجرى  �حلثثال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليثثام  م�ساء ويف   9.00 �ل�ساعة   2017/6/20 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �نه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف 
�ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم  �ملمتلكات  : �سقة �سكنية -  �لبيع. وفيما يلي �و�ساف  �لتالية جلل�سة  �يام  خالل ع�سرة 
�لر�س : 59 - ��سم �ملبنى : MED 78 - رقم �ملبنى : -1 - رقم �لعقار : 408 - �مل�ساحة : 91 مرت مربع - �ملقدرة بثثث 

)686.639( درهم  -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1064

�إمار�تي   - �لكتبي  رويجده  ر��سد  حممد  ر��سد  �سلطان  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيدة/ �سما ر��سد  �لبالغة 100%  �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  �جلن�سية يرغب يف 
حممد بن رويجده �لكتبي - �إمار�تية �جلن�سية ، وذلك يف )زخارف لتجارة �لهد�يا �لعالنية( 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )729723( 
تعديالت �خرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعن  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1063
�إمار�تي    - �لكتبي  ر��سد حممد بن رويجده  �سلطان  �ل�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
�سما  �ل�سيدة/  �لبالغة 100%   �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  �جلن�سية يرغب يف 
ر��سد حممد بن رويجده �لكتبي - �إمار�تية �جلن�سية  وذلك يف �ل�سوء �ل�سفر لتجارة 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )741751( رقم  برخ�سة   - �جلاهزة  �ملالب�س 

بال�سارقة  تعديالت �خرى : - 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1062

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سلطان ر��سد حممد بن رويجده �لكتبي ، �إمار�تي  �جلن�سية 
ومانيكاند�ن حممد �سينتيتابور �يدوم مينكو - هندية �جلن�سية  و�سيبو بلياليل كري�سنان - هندي 
 / �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   )%100( �لبالغة  ح�ستهم  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغبون  �جلن�سية 
)�حل�سري للتجارة �لعامة ذ م م( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 733192 -وذلك �ىل 
�سما ر��سد حممد بن رويجده �لكتبي - �إمار�تية �جلن�سية ورتي�س ر�جن بالكري�سنان بالكري�سنان 
- هندي �جلن�سية   وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1061

 - �ل�سريدي  هوي�سل  غريب  �حمد  غريب  ذكري  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنت  /�سالون  يف  �لبالغ  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب  �جلن�سية  �إمار�تية  
 ، �دريدري  �لزهر�ء  فاطمة  لل�سيدة/  وذلك   521780 جتاري  ترخي�س  للتجميل  �سوريا 
مغربية �جلن�سية  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل 

موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.   
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1580 جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليهم/1- �يبل لين للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2- ذبيح �له �سيف �سهر�بي - ب�سفته كفيل و�سامن 
ملديونية �يبل لين للتجارة �لعامة - �س ذ م م  3-مطعم ومقهي نيومدنايت - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية 
�يبل لين للتجارة �لعامة - �س ذ م م 4-�سالم �نرتنا�سيونال لتجارة �لذهب - �س ذ م م - �سفتها كفيلة و�سامنة 
ملديونية �يبل لين للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ 2017/2/1 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك ملي �ير�ن بحكمت �ملحكمة - �ول : بالز�م �ملدعي عليهم 
مت�سامنن بان يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ 233348 درهما )مائتان وثالثة وثالثون �لفا وثالثمائة وثمانية و�ربعون( 
وفائدة 9% من تاريخ 2014/7/31 وحتى 2016/2/25 م وفائدة 9% على �جمايل �ملبلغ �ل�سابق يف �لتاريخ �لخري 
وحتى �ل�سد�د �لتام - ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهم مت�سامنن بان يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ  140398 درهم - مائة 
 %9 وفائدة   2016/2/25 وحتى   2014/5/19 تاريخ  من   %9 وفائدة   - وت�سعون  وثمانية  وثالثمائة  �لف  و�ربعون 
على �جمايل �ملبلغ �ل�سابق يف �لتاريخ �لخري وحتى �ل�سد�د �لتام. و�لزمتهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما ز�د على ذلك من طلبات حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
  بالدعوى  رقم : 2017/896 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي

�ملتنازع �سده : مطعم ومقهي لوي�س 
)�لعنو�ن )�إمارة دبي - بردبي- منطقة 2 - حمل رقم 6- برج خليفة( 

نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي بالق�سية �أعاله و�ملرفوعة �سدكم من �ل�سركة 
قانونا  ميثلكم  من  �أو  مكلفون  فاإنتم  وعليه   ، �ر�متك   - للتكنولوجيا  �لمريكية  �لعربية 
بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/13 �ل�ساعة �لثانية ع�سرة 
ظهر�  - وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع �بوبكر �ل�سديق - مركز حمرعن - �لبو�بة 
5BG(  يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة   - 5 4 - �لطابق 
�أعمالها  �ستبا�سر  باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة  لدفاعكم بالدعوى علما 

وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا   لال�ستف�سار �لت�سال بثثثث : 6317417 050  
خبري ح�سابي 
       ناهد ر�ساد حممد              

اأمام اخلربة                اعالن للح�سور 

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/130  نزاع تعيني خربة عقاري
�ىل �ملتنازع �سده/1-  �ل�سركة �خلليجية لال�ستثمار�ت �لعامة - �س م ع 2-يو�سف حلمي �ساهر 3-ن�سيم ح�سن 
حممد �خلطيب 4-نبيهة حممود عبد�لكرمي �سالح ب�سفتها من ورثة �ملتوفى/ ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب  
5-ح�سن ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب ب�سفته  من ورثة �ملتوفى/ ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب 6- فر��س   
ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب ب�سفته  من ورثة �ملتوفى/ ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب  7- عمر ن�سيم ح�سن 
ن�سيم ح�سن حممد  ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب  8- �سمري  �ملتوفى/  حممد �خلطيب ب�سفته  من ورثثثة 
�خلطيب ب�سفته  من ورثة �ملتوفى/ ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب  9 - يا�سمن ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب 
ب�سفتها  من ورثة �ملتوفى/ ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب  10- رهام ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب ب�سفتها  
لوك  �ملتنازع/ بري جن  �ن  �لقثثامثثة مبا  ن�سيم ح�سن حممد �خلطيب  جمهويل حمل  �ملتوفى/  ورثثثة  من 
ماركوت وميثله : عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي - قد �قام عليك �لدعوى �ملطالبة بندب خبري 
متخ�س�س مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
2017/6/20  �ل�ساعة 9.30 �س مبكتب �مل�سلح  لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  

رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                    يف  الدعوى رقم 2017/572  جتاري كلي 

عبد�ملنان   -2 ذ.م.م  �لغذ�ئية  �ملثثو�د  لتجارة  كارنيل  عليهم/1-�سركة  �ملدعي  �ىل 
حمل  جمهويل  �عثثو�ن  عبد�ملنان  زوجثثة  �عثثو�ن  3-�سازية  �و�ن  �قبال  حممد  �و�ن 
�لقامة نعلنكم مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لتمهيدي  �حلكم   2017/5/29 بتاريخ   حكمت  �ملحكمة  بثثان  نعلنكم  وعليه  �عثثاله 
�ملخت�س  �مل�سريف  �خلبري  بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل  �ملحكمة  �لتايل:حكمت 
�ساحب �لدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�سادر بتلك �جلل�سة ، 
وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق:2017/6/12 �ل�ساعة:10:00 �سباحا 

يف �لقاعة:ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د �ملدعي �مانة �خلبري. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/ ايه بي كيه �صقر لتدقيق احل�صابات  
�لعنو�ن :  مكتب رقم 106 ملك علي خليفه عبد�هلل �سيف - �لق�سي�س �ل�سناعية 
تعلن  هثثذ�  مبوجب    04-2511586 فاك�س:   04-2511585 هاتف   ديثثرة    - �لثانية 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية   
قثثر�ر حماكم  وذلثثك مبوجب  م   م  ذ  - �ض  العام  للنقل  لوجي�صتيك�ض  فا�صت 
دبي بتاريخ 2017/1/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/1/22   
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : فا�صت لوجي�صتيك�ض للنقل العام - �ض ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 1 ملك �ل�سيخ مانع بن خليفة �ل مكتوم - بردبي - ر��س �خلور �ل�سناعية 
�لقيد  رقثثم    747421 �لرخ�سة:  رقثثم  حمثثثدودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لثثقثثانثثوين  �ل�سكل  �لوىل  
قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئثثرة  تعلن  هذ�  1202386 مبوجب   : �لتجاري  بال�سجل 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر 
بتاريخ 2017/1/22   دبي  �لعدل حماكم  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/1/22  دبي  حماكم 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن ايه بي كيه �صقر لتدقيق 
احل�صابات  �لعنو�ن :  مكتب رقم 106 ملك علي خليفه عبد�هلل �سيف - �لق�سي�س �ل�سناعية 
�مل�ستند�ت  ديثثرة  هاتف  2511585-04 فاك�س: 2511586-04  م�سطحباً معه كافة  �لثانية - 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
   يف  الدعوى 2017/326  جتاري كلي    

�خلبري �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �مل�سرق - �س م ع 

�ملدعي عليهم / �سركة رب�س للمقاولت - ذ م م - و�ل�سيخ خليفة حمد رزق �ل خليفة  
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة بنك �مل�سرق - �س م ع �سد 
�ملدعي عليهم �سركة رب�س للمقاولت ذ م م ، و�ل�سيخ خليفة حمد رزق �ل خليفة - وعليه 
ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
�ل�ساعة  متام  يف   2016/6/15 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  وذلك  �دناه  �ملو�سح  �لعنو�ن  على 
00 : 10 �سباحا ، ويرجى منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند 
ح�سوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عن ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم 

: 17B1 -  هاتف : 2681400-04 ث فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

    يف الدعوى رقم 2017/478 جتاري جزئي    
�ملعلن �ليه : �ملدعي عليه �لول : �لدخيل ل�سناعة �لثاث - ذ م م 

�ملدعي عليه �لثاين : حممد �سليم حممد ح�سن 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�سارقة �ملوقرة لعمال �خلربة �ملح�سابية يف �لدعوى 
�عاله فقد حددنا يوم �لحد  �ملو�فق 2017/6/18 وذلك يف متام �لثانية و�لن�سف ظهر� 
موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�سبية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي- بر دبي- �سارع 
�ل�سيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل برج  �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق 
�لر�بع و�لع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- 
كافة  �ح�سار  �ملذكور مع  �لجتماع  قانونا حل�سور  �و من ميثلكم  لذ� يطلب ح�سوركم 

�مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى 
 i2an م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية- ع�سو يف

�خلبري �ملحا�سبي : د.م�سعل عبد�هلل �لزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعالن للح�سور امام اخلبري امل�سريف واملايل 
دعوى رقم 49/2017 جتاري كلي  

�ملدعي / باول �سكوت ووكليه/ عبد�هلل �ل�سويدي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�ملدعي عليهما / جويل جيم�س هيربيت ، كينث روبرت كر�ون

يتعن �حل�سور �ىل مقر د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة - مكتب �د�رة �خلربة �لكائن 
و�ح�سار  �ملثثذكثثور  و�ملثثايل  �مل�سريف  ملقابلة �خلبري  ر�أ�ثثس �خليمة   - �ملحاكم  د�ئثثرة  يف 
كافة �مل�ستند�ت و�لوثائق �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى رقم 2017/49 وذلك يوم 

2017/6/18 �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا . 
 عن/مكتب اإدارة اخلربة 
اخلبري امل�سريف واملايل
قي�س عرفات الزعبي  

       حكومة  راأ�س اخليمة  
دائرة املحاكم 



28

املال والأعمال

املن�ضوري : نن�ضق مع الأ�ضواق املالية 
لف�ضل اأعمال التقا�ص عن الت�ضوية

•• اأبوظبي-وام:

قثثثال مثثعثثايل �ثثسثثلثثطثثان بثثن �سعيد �ملثثنثث�ثثسثثوري وزيثثثثر �لقثثتثث�ثثسثثاد مثثعثثايل �سلطان 
تو��سل  �لهيئة  �ن  و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  �إد�رة هيئة  رئي�س جمل�س  �ملن�سوري 
�لتن�سيق مع �ل�سو�ق �ملالية بهدف ��ستيفاء �ملتطلبات �خلا�سة بقطاع �لور�ق 
�ملالية للرتقية على موؤ�سر موجان �ستانلي �ىل ��سو�ق متقدمة و�لتن�سيق بهدف 

تنفيذ متطلبات �خلطط �ل�سرت�تيجية و�لت�سغيلية للهيئة �ل�سو�ق.
من  �لتقا�س  �أعثثمثثال  لف�سل  �ل�ثثسثثو�ق  مثثع  للعمل  تخطط  �لهيئة  �ن  و�أ�ثثسثثاف 
جهة و�أعمال �لت�سوية و�ليد�ع من جهة �خرى عن �ل�سو�ق وتاأ�سي�س جهتن 
منظمة  ملثثبثثادئ  وتطبيقيا  �لعاملية  باملمار�سات  �أ�ثثسثثوة  بهما  للقيام  م�ستقلتن 

“�يو�سكو” بوجوب جتنب تعري�س �ل�سو�ق �ملالية للمخاطر.
و�كد �ملن�سوري يف كلمته مبنا�سبة ��سد�ر �لتقرير �ل�سنوي لهيئة �لأور�ق �ملالية 
و�ل�سلع �ن �لهيئة تتابع �لعمل �ي�سا حلث �لأ�سو�ق على ��سد�ر �سو�بط �لعمل 
�لد�خلية باعتبارها جهات ذ�تية �لتنظيم ومو��سلة �لعمل معها كذلك من �جل 
�در�ج �سركات جديدة يف �ل�سوق �لثانية وجذب �سركات لإ�سد�ر �ل�سند�ت بهدف 
توفري �دو�ت ��ستثمارية جديدة يف �لأ�سو�ق و�يجاد بد�ئل متويل غري تقليدية 
على   2016 �لثثعثثام  خثثالل  عملت  �لهيئة  �ن  و�أ�ثثسثثاف  �ل�سيولة.  حجم  زيثثثادة 
و��سدرت عدد� من  �ملالية  �ل�سو�ق  �أدء  �ل�ستثمارية وتطوير  بالبيئة  �لرتقاء 
�لأنظمة �جلديدة كما قامت بتعديل بع�س �لنظمة �ملعمول بها بهدف تزويد 
�لأ�سو�ق باملرونة �لالزمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وحت�سن �د�ئها.. ويف 
هذ� �ل�سياق جرى حتويل عدد من �لخت�سا�سات �ىل �لأ�سو�ق متثلت يف �سانع 
�لنرتنت  عثثرب  و�لثثتثثد�ول  �ملالية  �لأور�ق  و�قثثرت��ثثس  �ل�سيولة  ومثثثزود  �ل�سوق 
وتد�ول  �ملك�سوف  على  �ملالية  �لأور�ق  وبيع  بالهام�س  �ملالية  �لور�ق  وتثثد�ول 

�سركات �لو�ساطة با�سمها وحل�سابها �خلا�س و�لتد�ول �ملبا�سر عرب �لأ�سو�ق.
2016 على  وحققت هيئة �لور�ق �ملالية و�ل�سلع �جناز�ت لفتة خالل �لعام 
م�ستوى �لبنية �لتنظيمية و�لبيئة �لت�سريعية و�ملنظومة �لرقابية و�خلدمات 
�أ�سدرت �لهيئة خالل �لعام �ملا�سي حزمة متكاملة  �ملوؤ�س�سية و�مل�ساندة.. فقد 
�ملرونة  من  �ملزيد  �ملالية  �ل�ثثسثثو�ق  �إعطاء  يف  �أ�سهمت  و�لثثقثثر�ر�ت  �لنظمة  من 
�لالزمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وحت�سن �أد�ئها، كما دفعت �لهيئة باجتاه 
و�لنتقال  “ �سي �ر �و”  تطوير �لأ�سو�ق وحتولها �إىل �لنموذج ذ�تي �لتنظيم 
�لتقارير  يف  �لثثدولثثة  تناف�سية  تعزيز  �ساأنه  مثثن  �لثثذي  �لمثثر  �أفقية  �سوق  �إىل 
�ل�سادرة عن �ملوؤ�س�سات �لدولية كالبنك �لدويل و�مل�سي قدما يف خطة ترقية 
�لأ�سو�ق �ملالية بالدولة �إىل �أ�سو�ق متقدمة. وبلغ عدد �لقر�ر�ت �لتي ��سدرتها 
�لهيئة خالل �لعام �ملا�سي 13 قر�ر� متعلقة بجميع �جلو�نب �خلا�سة بتنظيم 
بلغ عدد  فقد  و�لرقابة  �لتفتي�س  م�ستوى  وعلى   . �ملالية  �لن�سطة و�خلدمات 
تقارير �لتدقيق على تد�ولت �لهام�س 12 تقرير� ومت �حالة �ل�سركات �ملخالفة 
تثثد�ول مطلعن  18 حالة  �لتنفيذ و�ملتابعة .. كما مت �كت�ساف عدد  �د�رة  �ىل 
و�ملتابعة.  �لتنفيذ  �د�رة  �ىل  �حالتها  وجثثرى  ��ستباقي  تثثثد�ول  حالة   2 وعثثدد 
�نثثذ�ر�ت بحق �ملخالفن   107 من جانبها فقد وجهت �د�رة �لتنفيذ و�ملتابعة 
وفر�س �يقاف موؤقت عن 2 من ممثلي �لو�سطاء وتوجيه تنبيه مل�ستثمر و�حد 
و�حالة 4 خمالفات �ىل �لنيابة �لعامة وبلغ عدد �ملخالفات �ملحالة لالإد�رة من 
د�رة �لإ�سد�ر و�لف�ساح 54 .. وو�سل عدد �ملخالفات �ملتعلقة بالرتخي�س 25 

. �سركة كما بلغ عدد �لتقارير �ملو�سوعات �ملحالة من �د�رة �لرقابة 176 

طريان �ضيبو با�ضيفيك ت�ضجل منوًا 
يف عدد امل�ضافرين يف �ضهر اأبريل 

•• دبي-الفجر:

�سجلت �سركة طري�ن �سيبو با�سيفيك )PSE:CEB( �أكرب ناقلة فلبينية، 
باملقارنة   2.6% ن�سبته  و�سلت  �أبثثريثثل  �سهر  يف  �مل�سافرين  عثثدد  يف  منثثو�ً 

بال�سهر نف�سه من �لعام �ملا�سي.
 كما و�أعلنت �لناقلة �لفلبينية عن زيادة عدد رحالتها و�ل�سعة �ل�ستيعابية 
للمقاعد �إىل كل من مدينتي �سيبو ود�فاو ومدينة هونغ كونغ، �بتد�ء من 4 
يوليو من �لعام �جلاري، و�ستعمل على ��ستبد�ل طائر�ت �إيربا�س �حلالية 
�لأحادية �ملمر بطر�ز �أكرب   A320 يف �خلدمة لهذه �لوجهات من طر�ز

من نوع A330 �لعري�سة �لهيكل وذ�ت �ل�سعة �ل�ستيعابية �لأكرب.  
و�سركتها  با�سيفيك  �سيبو  طثثثري�ن  مثثن  على  �مل�سافرين  عثثدد  وبثثلثثغ  هثثذ� 
م�سافر�ً،  مليون   1.817 �أبريل  �سهر  يف  �سيبغو  بالكامل  �ململوكة  �لتابعة 
نتيجًة لنمو حركة �مل�سافرين �ل�سيفية بالإ�سافة �إىل �لأعياد وعطلة نهاية 
�سيبو  �سهدت  وقثثد  �أيثثثام.  �أربثثعثثة  مدتها  بلغت  و�لتي  �لعمال  لعيد  �لأ�سبوع 
ن�سبة  �إجثثمثثايل  لي�سل  �أبثثريثثل  �سهر  خثثالل   4.2% بن�سبة  منثثو�ً  با�سيفيك 
�لنمو يف عدد �ملقاعد �ملباعة 3.3% يف �لفرتة �لو�قعة بن �سهر يناير �إىل 

�أبريل من عام 2017.

امل�ضرف املركزي: عمليات الدفع والتحويالت طبيعية 
والنظام املايل للدولة يف و�ضع ي�ضمح بدعمها

•• اأبوظبي-وام:

�أكثثثثد مثث�ثثسثثرف �لإمثثثثثثثار�ت �لثثعثثربثثيثثة �ملثثتثثحثثدة �ملثثثركثثثزي �أن عثثمثثلثثيثثات �لدفع 
و�لتحويالت طبيعية و�أن �لنظام �ملايل لدولة �لإمار�ت يف و�سع ي�سمح له 

بدعم ذلك.
و�أ�ساف �مل�سرف يف بيان له �م�س- يف ظل �لتطور�ت �لإقليمية �لأخرية - 
�أنه �سيو��سل مر�قبة �لو�سع عن كثب و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة للحفاظ 

على �ل�ستقر�ر.

اك�صبو ال�صارقة يحتفي باليوم العاملي للمعار�ض وبذكرى تاأ�صي�صه الأربعني

العوي�ص: ال�ضتثمار متوا�ضل يف قطاع املعار�ص لأهميته وتاأثريه على خمتلف القطاعات الخرى
•• ال�شارقة-الفجر:

باليوم  �لثث�ثثسثثارقثثة  �ك�سبو  مثثركثثز  �حثثتثثفثثى 
على  �لثانية  لل�سنة  للمعار�س  �لثثعثثاملثثي 
�حتفاله  مثثع  بالتز�من  وذلثثك  �لثثتثثو�يل، 
لتاأ�سي�سه  �لأربثثعثثن  �ل�سنوية  بالذكرى 
من  حكيمة  بتوجيهات   1977 عثثام  يف 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�ملجل�س  عثث�ثثسثثو  �لثثقثثا�ثثسثثمثثي  بثثثن حمثثمثثد 
من�ساأة من  كاأول  �ل�سارقة  �لأعلى حاكم 

نوعها يف �لدولة.
مبادرة  للمعار�س  �لعاملي  �ليوم  وُيعترب 
حثثديثثثثثة �أطثثلثثقثثهثثا �لثثعثثام �ملثثا�ثثسثثي �لحتاد 
�لعاملي للمعار�س - �أويف )UFI( �لذي 
باري�س  �لفرن�سية  �لعا�سمة  مثثن  يتخذ 
مقر�ً له. ومن هنا يكت�سب �حتفاء �ك�سبو 
خا�سة  �أهثثمثثيثثة  �ملنا�سبة  بثثهثثذه  �ل�سارقة 
�لذي  �ملثثركثثز  نثثظثثر�ً حللول  �ل�سنة،  هثثذه 
�أن�ساأ مببادرة من غرفة جتارة و�سناعة 
�لإقليمية  �جلهات  طليعة  يف  �ل�سارقة، 
�لعاملي بُحكم  �مل�ساركة يف هذ� �لحتفال 
لالحتاد  �لإقثثلثثيثثمثثي  للمكتب  �حت�سانه 
�لأو�سط  �لثث�ثثسثثرق  يف  للمعار�س  �لثثعثثاملثثي 
بثثثيثثثانثثثات حديثة  وبثثحثث�ثثسثثب  و�إفثثثريثثثقثثثيثثثا. 
للمعار�س،  �لعاملي  �لحتثثثاد  عثثن  �ثثسثثادرة 
 31 يف  �ثثسثثركثثة  مثثلثثيثثون   4.4 ُتثثث�ثثثسثثثارك 
�لعامل،  حثثول  �سنوياً  يقام  معر�س  �ألثثف 
ويقّدر  ز�ئثثثثثر،  مثثلثثيثثون   260 وجتثثثتثثثذب 
و�لعار�سون  �لثثثثزو�ر  ينفقه  مثثا  �إجثثمثثايل 
 109( درهثثثم  مليار  بنحو400   فيها 
�سعادة  وقثثثثال  �أمثثثريثثثكثثثي(.  دولر  مثثلثثيثثار 
�لعوي�س رئي�س جمل�س  �سلطان  عبد�هلل 
�ل�سارقة  و�ثثسثثنثثاعثثة  جتثثثارة  غثثرفثثة  �إد�رة 
رئثثثيثثث�ثثثس مثثثركثثثز �كثث�ثثسثثبثثو �لثثث�ثثثسثثثارقثثثة، �إن 
منا�سبة  مُيثل  للمعار�س  �لعاملي  �ليوم 
لالحتفاء بقطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت يف 
خمتلف �أنحاء �ملعمورة، وت�سليط �ل�سوء 
على ما يتيحه هذ� �لقطاع �حليوي من 
�إمكانات وفر�س من �ساأنها �أن تعّزز منو 

�لدول وت�سهم يف تن�سيط �قت�ساد�تها.
رّواد ال�صناعة

�أما على م�ستوى �إمارة �ل�سارقة، فاعترب 
متثالن  �ملنا�سبتن  هاتن  �أن  �لعوي�س 
�آيات �ل�سكر  �أ�سمى  فر�سة لالإعر�ب عن 
�ل�سيخ  �لثث�ثثسثثمثثو  لثث�ثثسثثاحثثب  و�لثثثتثثثقثثثديثثثر 
�لقا�سمي  حممد  بثثن  �سلطان  �لثثدكثثتثثور 
�ل�سارقة،  حثثاكثثم  �لأعثثلثثى  �ملجل�س  ع�سو 
�لتي  �لثاقبة  �لثثروؤيثثة  �ساحب  بو�سفه 
عاماً   40 قثثبثثل  �ملثث�ثثسثثتثثقثثبثثل  ��ثثسثثتثث�ثثسثثرفثثت 
و�أر�ست دعائم هذ� �ل�سرح �لوطني �لذي 
و�ملتابعة  �لالحمدود  �سموه  بدعم  جنح 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  مثثن  �حلثيثة 
عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان  بثثن  حممد 
ونائب حاكم �ل�سارقة، يف جعل �ل�سارقة 
�ملعار�س  �ثثثسثثثنثثثاعثثثة  رو�د  مثثثثن  و�حثثثثثثثدة 

عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثوى �لثثعثثامل ومثثثن �أبثثثثرز �ملدن 
�لثث�ثثسثثنثثاعثثة يف منطقة  �لثثتثثي تثثقثثود هثثثذه 
�لتز�م  مثثن  م�ستفيد�ً  �لأو�ثثسثثط،  �ل�سرق 
�مل�ستمر  �لثثتثثطثثويثثر  مبنهجية  �لثث�ثثسثثارقثثة 
�لتحتية  �لبنية  وحثثد�ثثثة  �لعمل  لنظم 
وتثثكثثامثثل �خلثثدمثثات �حلثثكثثومثثيثثة يف �إطار 
لتعزيز  �لثثر�مثثيثثة  �لإمثثثثارة  ��سرت�تيجية 
�لقت�سادي  و�لنفتاح  �لتنويع  م�سرية 
�لدوؤوب  و�سعيها  �مل�ستد�مة،  و�لتنمية 
كافة  عثثلثثى  �ل�ساملة  �لنه�سة  لتحقيق 
�ل�سعد �لأخرى، لتغدو �ل�سارقة �لوجهة 
�لأمثل لل�سركات وللم�ستثمرين ورجال 

�لأعمال من خمتلف دول �لعامل.
و�أكد �لعوي�س حر�س �إمارة �ل�سارقة على 
�ملعار�س  قثثطثثاع  يف  �ل�ستثمار  مو��سلة 
باأهمية  �لر��سخة  �لقناعة  من  �نطالقاً 
على  �ملبا�سر  وتثثاأثثثريهثثا  �ل�سناعة  هثثذه 
خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية �لأخرى 
�ل�سياحية  �حلثثركثثة  تن�سيط  يف  ودورهثثثثا 
وتنويع م�سادر �لدخل وتعزيز �إ�سهامات 
�لناجتن  يف  �خلثثثا�ثثثس  �لأعثثثمثثثال  قثثطثثاع 
�لتعريف  وكثثثذلثثثك  و�ملثثثحثثثلثثثي،  �لثثوطثثنثثي 
ميادين  �ثثسثثتثثى  يف  �لإمثثثثثثثثارة  مبثثثنثثثجثثثز�ت 
�لثثتثثنثثمثثيثثة و�حلثثثيثثثاة ب�سكل عثثثثام، وهثثثو ما 
مكانة  لتعزيز  ُقدماً  �مل�سي  على  يحثنا 
�ك�سبو �ل�سارقة وتعزيز تناف�سيته كوجهة 
و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�س  ل�سناعة  مف�سلة 
خارطة  على  ر�ئثثثد�ً  ومثثركثثز�ً  �ملنطقة  يف 

مر�كز �ملعار�س �ملميزة يف �لعامل.
�ثثسثثعثثد�ء مب�ساركة  �إنثثنثثا  �لثثعثثويثث�ثثس  وقثثثثال 

�أن�سطة  يف  �ملثثتثثخثث�ثثسثث�ثثسثثن  مثثثن  �لآلف 
�حثثتثثفثثالثثيثثة مثثتثثنثثّوعثثة بثثهثثذه �ملثثنثثا�ثثسثثبثثة يف 
رعاية  �لثثثعثثثامل حتثثثت  دول  مثثثن  �لثثعثثديثثد 
عن  مثثعثثربثثاً  للمعار�س،  �لثثعثثاملثثي  �لحتثثثاد 
�سرور �ك�سبو �ل�سارقة باأن تن�سم منطقة 
�لثث�ثثسثثرق �لأو�ثثثسثثثط  و�أفثثريثثقثثيثثا �إىل هذه 
مركزنا  يكون  و�أن  �لعاملية،  �لحتفالية 
فاعاًل يف  وم�ساهماً  فيها،  �أ�سا�سياً  جثثزء�ً 
على  وتثثطثثويثثرهثثا  �ل�سناعة  هثثذه  تنمية 
�ملنطقة وخا�سة يف �سوء تويّل  م�ستوى 
�ل�سارقة  لكثث�ثثسثثبثثو  �لثثتثثنثثفثثيثثذي  �لثثرئثثيثث�ثثس 
�خلليجي  �لثثفثثرع  �إد�رة  جمل�س  رئثثا�ثثسثثة 
 ،)IAEE( للجمعية �لعاملية للمعار�س
و�إفريقيا  �لأو�سط  �ل�سرق  فرع  ورئا�سة 
بالإ�سافة  للمعار�س،  �لعاملي  لثثالحتثثاد 
للموؤمتر�ت  �لعربي  �لحتثثاد  رئا�سة  �إىل 
�ملتخ�س�سة  �لثثثذر�ع  �لثثدولثثيثثة  و�ملثثعثثار�ثثس 
بثثثاملثثثعثثثار�ثثثس �لثثثتثثثابثثثعثثثة ملثثجثثلثث�ثثس �لثثثوحثثثدة 

�لقت�سادية �لعربية.
منافع اقت�صادية جّمة

مثثثن جثثهثثتثثه، قثثثال �ثثسثثعثثادة �ثثسثثيثثف حمّمد 
�ك�سبو  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدفع 
�ل�سارقة رئي�س �لحتاد �لدويل ل�سناعة 
�ملعار�س “�أويف” ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
قطاع  وقثثثادة  متخ�س�سو  �إن  و�أفثثريثثقثثيثثا، 
و�أفريقيا  �لأو�ثثسثثط  �ل�سرق  يف  �ملثثعثثار�ثثس 
�ساركو� نظر�ئهم حول �لعامل �لحتفال 
وذلك  للمعار�س،  �لثاين  �لعاملي  باليوم 
�ملعنين  جلميع  �لفر�سة  �إتثثاحثثة  بهدف 
ما  على  �ل�سوء  لي�سلطو�  �لقطاع  بهذ� 

�إيثثجثثابثثي يف  تثثاأثثثري  �ل�سناعة مثثن  لثثهثثذه 
خمتلف جمثثالت �حلثثيثثاة، و�لثثتثثي ت�سمل 
فر�س �لعمل ومز�ولة �لأعمال و�لبتكار 

و�ل�ستثمار و�لثقافة وغريها.
�ملثثعثثار�ثثس يعود  �أن قثثطثثاع  �ملثثدفثثع  و�أكثثثثد 
مبنافع �جتماعية و�قت�سادية جّمة على 
كثثل دولثثثثة ومثثنثثطثثقثثة وخثثا�ثثسثثة يف �لثثثدول 
�لتي تتطلع �إىل بناء �قت�ساد�ت �مل�ستقبل 
�ل�سناعة  هذه  تعّزز  �إذ  �لنفط،  بعد  وما 
وت�سهم  �لقثثتثث�ثثسثثاد  وتثثثثري  �لإنثثتثثاجثثيثثة 
وبتوفري  �لثثتثثحثثتثثيثثة  �لثثبثثنثثيثثة  تثثنثثمثثيثثة  يف 
�سروره  عن  معرباً  جديدة،  عمل  فر�س 
بالقطاع  �ملعنين  مل�ساركة جميع  �لغامر 
�مل�سرتك  �لعمل  �إطثثثار  يف  بثثالحثثتثثفثثالت 
�لهائلة  بثثالثثقثثيثثمثثة  �لثثثوعثثثي  تثثعثثزيثثز  عثثلثثى 
�أن  �إىل  �ملثثدفثثع  و�أ�ثثسثثار  �ل�سناعة.  لثثهثثذه 
�كثث�ثثسثثبثثو �لثث�ثثسثثارقثثة ومثثثر�كثثثز �ملثثعثثار�ثثس يف 
�لث720   باملنظمات  �إ�سوة  �ملنطقة عملت 
للمعار�س  �لعاملي  �لحتثثثاد  يف  �لأعثث�ثثسثثاء 
و�لتي تنتمي �إىل 84 دولة، على تنظيم 
�لأنثث�ثثسثثطثثة �لحثثتثثفثثالثثيثثة يف دولثثثهثثثا، مع 
�إتاحة فر�سة �مل�ساركة يف �حلمالت عرب 
�لإنرتنت �إىل جانب �لفعاليات �لوطنية 
م�ساركة منظمن  �سهدت  �لتي  و�ملحلية 
وطالب و�سركاء حملين وهيئات عاّمة 
لعام  للمعار�س  �لعاملي  باليوم  �حتفاًل 
�لثثثثثثدورة  جنثثثثثاح  عثثثقثثثب  وذلثثثثثثك   ،2017
عام  للمعار�س  �لعاملي  �ليوم  �لأوىل من 
2016 يف مل �سمل �لكثري من �ملعنين 
بالقطاع للمرة �لأوىل.  و�أفاد �ملدفع �أن 

منح   2017 للمعار�س  �لثثعثثاملثثي  �لثثيثثوم 
�ملنطقة  يف  �لثثقثثطثثاع  هثثذ�  على  �لقيمن 
�لأهمية  عثثلثثى  �لثث�ثثسثثوء  ت�سليط  فثثر�ثثسثثة 
�ملتنامية ل�سناعة �ملعار�س و�لجتماعات 
يف �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا، و�لفعاليات 
“�ك�سبو  مقدمتها  ويف  �ملقبلة  �ل�سخمة 
�ل�سعي  تاأكيده  جمثثدد�ً   ،”2020 دبثثي 
�ل�سرق  ملثثنثثطثثقثثة  “�أويف”  دور  لثثتثثعثثزيثثز 
�لعربي  و�لحتثثثثثاد  و�أفثثريثثقثثيثثا  �لأو�ثثثسثثثط 
لثثثلثثثمثثثعثثثار�ثثثس و�ملثثثثثثثثوؤمتثثثثثثثثر�ت �لثثثثدولثثثثيثثثثة، 
و�حلثثثثر�ثثثثس عثثلثثى متثثتثثن �لثثثعثثثالقثثثة بن 
�لحتثثثاديثثثن �لثثثثدويل و�لثثعثثربثثي، وتوفري 
مرجعية معرفية ومعلوماتية حول هذه 
�ل�سناعة و�سوًل �إىل �لإ�سهام يف تطوير 

هذ� �لقطاع على م�ستوى �ملنطقة.
للمعار�س  �لثثعثثاملثثيثثة  �جلثثمثثعثثيثثة  وكثثثانثثثت 
�لرئي�س  �ملثثثا�ثثثسثثثي  �لثثثثعثثثثام  يف  �خثثثثثتثثثثثارت 
رئي�ساً  �ل�سارقة،  �ك�سبو  ملركز  �لتنفيذي 
منطقة  يف  للمعار�س  �لعاملية  للجمعية 
�أ�سيف  �إجنثثثثثاز�ً  �سكل  مثثا  وهثثثو  �خلثثلثثيثثج، 
و�ل�سارقة  �لإمثثثثار�ت  دولثثة  �إجنثثثاز�ت  �إىل 
�جلمعية  وتثثثعثثثد  �ملثثثثعثثثثار�ثثثثس.  قثثثطثثثاع  يف 
�لثثعثثامل. وقد  �لأكثثثرب يف هثثذ� �لقطاع يف 
�ك�سبو  ملركز  تقدير�ً  �لختيار  هثثذ�  جثثاء 
�ل�سارقة ودوره يف دعم �سناعة �ملعار�س 
�أ�سهر  يف �ملنطقة و�لعامل. كما جاء بعد 
لك�سبو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �نتخاب  من 
جمل�س  لثثرئثثيثث�ثثس  �أول  نثثائثثبثثا  �لثث�ثثسثثارقثثة 
�لإد�رة �لحتاد �لعاملي للمعار�س ملنطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا.

الحتاد لل�ضحن وق�ضم ال�ضحن التابع للخطوط امللكية املغربية يعتزمان التو�ضع يف نطاق التعاون بينهما

توزع ناجت عملية الطرح علي م�صاهميها

»اإعمار« تخطط لإدراج  30 % من اأ�ضهم ن�ضاطها للتطوير العقاري يف الدولة يف �ضوق دبي املايل

•• الدار البي�شاء -الفجر:

مع  تفاهم  مثثذكثثرة  لل�سحن  �لحتثثثاد  وّقثثثع 
لثثلثثخثثطثثوط �مللكية  قثث�ثثسثثم �لثث�ثثسثثحثثن �لثثتثثابثثع 
�لتعاون  �أوجثثه  تعزيز  �إىل  تهدف  �ملغربية 
�ملثثجثثالت مبا  بثثن �ل�سركتن يف عثثدد مثثن 
م�سرتكة،  وجثثهثثات  �سبكة  تطوير  ذلثثك  يف 
�إىل  لل�سحن  �سة  خم�سّ طثثائثثر�ت  و�إدخثثثثال 
�خلدمة، وزيادة عدد �لرحالت يف �لعديد 
من �مل�سار�ت �لتجارية خالل �لت�سعة �أ�سهر 

�لقادمة. ومت �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم 
يف مقر �خلطوط �مللكية �ملغربية يف �لد�ر 
�أول  نائب  كثثري،  ديفيد  قبل  مثثن  �لبي�ساء 
و�أمن  لل�سحن،  �لحتثثاد  ل�سوؤون  للرئي�س 
�ل�سحن  ل�سوؤون  �لرئي�س  نائب  �لفار�سي، 
ح�سر  كما  �ملغربية،  �مللكية  �خلثثطثثوط  يف 
مر��سم �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم عبد 
للناقل  �لتنفيذي  �لرئي�س  عثثدو،  �حلميد 

�لوطني للمملكة �ملغربية. 
ويف هذ� �ل�ساأن، حتدث �ل�سيد كري قائاًل: 

ُتر�سخ مذكرة �لتفاهم �لتز�منا يف �لحتاد 
لل�سحن حيال عمالئنا من خالل ما �سينتج 
عنها من تعزيز للقدرة �ل�ستيعابية وزيادة 
يف عدد �لرحالت �إىل وجهات حول �لعامل. 
�خلطوط  مع  جنب  �إىل  جنًبا  عملنا  وقثثد 
�ملا�سي  �لثثعثثام  مثثثد�ر  على  �ملغربية  �مللكية 
�إىل  لل�ساحنن  حُم�ّسنة  خدمات  لتقدمي 
وكند�،  �لأمثثثريثثثكثثثيثثثة،  �ملثثثتثثثحثثثدة  �لثثثثوليثثثثات 
و�لرب�زيل، وغرب �أفريقيا.  وتابع قائاًل: 
�ثثسثثهثثادًة د�مثثغثثًة على  تثثعثثّد مثثذكثثرة �لتفاهم 

جناح �ل�سر�كة �لتي جتمع بن �ل�سركتن، 
�لثثتثثجثثاري لكليهما،  �ملثث�ثثسثثتثثوى  عثثلثثى  �ثثسثثو�ًء 
ولثثعثثمثثالئثثنثثا عثثلثثى حثثثد �ثثثسثثثو�ء حثثيثثث �أنهم 

ي�ستفيدون من تعزيز �إمكانيات �لربط.
قائاًل:  �لفار�سي  �ل�سيد  حتثثدث  وبثثثثدوره، 
نثثثعثثثّزز �ثثسثثر�كثثتثثنثثا �لثثقثثائثثمثثة مع  �أن  يثث�ثثسثثرنثثا 
�لحتاد لل�سحن من خالل هذه �لتفاقية. 
�لتفاهم  �لتوقيع على مذكرة  �أن  ول ريب 
تعاوننا طويل  �إطثثار  �إجنثثثاًز� كبرًي� يف  يعّد 
�لأمثثد. و�أ�ثثسثثاف: بف�سل ما �سُتنتجه هذه 

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت �إعمار �لعقارية �س.م.ع، �ل�سركة �لعقارية �لدولية، 
بدولة  �لثثعثثقثثاري  �لثثتثثطثثويثثر  نثث�ثثسثثاط  لإدر�ج  خثثطثثتثثهثثا  عثثثن 
قيمة  خلق  بهدف  بالبور�سة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمثثثار�ت 
م�سافة كبرية مل�ساهميها. ويتوقع �أن تكون عملية �لطرح 
�لأكرب من نوعها منذ طرح �سركة �إعمار مولز بالبور�سة 

عام 2014. 
%30 من  �إىل  ت�سل  ن�سبة قد  �ل�سركة لطرح  وتخطط 
ن�ساطها للتطوير �لعقاري بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
من خالل عملية �إدر�ج لكامل �أ�سهم هذ� �لن�ساط يف �سوق 
لظروف  وفقاً  �لنهائية  �لن�سبة  تتحدد  و�سوف  �ملايل  دبي 
�لثث�ثثسثثوق وقثثت �لثثطثثرح. ومثثن �ملثثقثثرر �أن يتم تثثوزيثثع �جلزء 
�إعمار.  م�ساهمي  على  �لأ�ثثسثثهثثم  بيع  ح�سيلة  مثثن  �لأكثثثرب 
�لعقاري  �لتطوير  ن�ساط  �إدر�ج  نحو  �لتوجه  جثثاء  وقثثد 
لقيمة  �ثثسثثامثثلثثة  مثثر�جثثعثثة  نتيجة  بثثالثثبثثور�ثثسثثة  بثثثثالإمثثثثار�ت 
�أ�سول �ل�سركة. وقد تبن من خالل تلك �ملر�جعة وجود 
�أهمية كبرية لإظهار �لقيمة �حلقيقية لن�ساط �لتطوير 
�لعقاري باإعتباره �أحد �مل�سادر �لرئي�سية لأرباح جمموعة 
�إعمار وذلثثك من خالل عملية طرح م�ستقل لأ�سهم هذ� 
�لن�ساط بالبور�سة. و�ستتيح عملية �لطرح للم�ستثمرين 
لإعمار  �لعقاري  �لتطوير  ن�ساط  جنثثاح  بق�سة  �ملهتمن 

فر�سة �لإ�ستثمار �ملبا�سر يف هذ� �لن�ساط و�لإ�ستفادة من 
عملية  كذلك  تثثوؤدي  و�سوف  �لنمو.  على  �مل�ستمرة  قدرته 
عام حيث  ب�سكل  �إعمار  تقييم  �إىل حت�سن عملية  �لطرح 
�إ�سناد �لقيمة �حلقيقية لهذ �جلزء �لهام من ن�ساط  يتم 
�ملجموعة.  وقد حقق ن�ساط �إعمار للتطوير �لعقاري منو�ً 
كبري�ً خالل �خلم�س �سنو�ت �لأخرية حيث قفزت �ملبيعات 
مليار   1.14( درهثثم  مليار   4.2 من  لل�سركة  �لعقارية 
مليار   14.4 �إىل   2012 �لثثعثثام  خثثالل  �أمثثريثثكثثي(  دولر 
درهم )3.92 مليار دولر �أمريكي( خالل �لعام 2016. 
وبحلول نهاية �سهر مايو 2017، �سجلت �ل�سركة مبيعات 
�أمريكي(  دولر  مليار   2.64( درهثثم  مليار   9.7 بلغت 
�لعام  من  �لفرتة  بثثذ�ت  مقارنة   24% بن�سبة  زيثثادة  �أي 
حتت  للم�سروعات  �ملبيعات  �إجمايل  بلغت  وقثثد   .2016
 40 2017 قيمة قدرها  �لإن�ساء حتى نهاية �سهر مايو 
تلك  �أمريكي(. ومتثل  دولر  مليار   10.9( درهثثم  مليار 
�ملبيعات قيمة �لعقار�ت �لتي مت بيعها بالفعل ولكن مل يتم 
ت�سجيل �لإير�د�ت �خلا�سة بها بعد يف دفاتر �ل�سركة وفقا 

ملعايري �ملحا�سبة �لدولية. 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �لعبار،  �ملنا�سبة �سرح حممد  وبهذه 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �ل�سكر  بجزيل  “نتقدم  �إعثثمثثار: 
رئي�س  �لثثدولثثة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��ثثسثثد  بثثن  حممد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، لتوجيهاته �ل�سديدة 

وروؤيته �لر�سيدة �لتي �ألهمت �إعمار ودعمت ق�سة جناحها 
منذ ن�ساأتها. �إن عملية �لطرح �ملقرتحة وتوزيع ح�سيلتها 
حكومة  �سمنهم  ومثثن  مل�ساهمينا  �إ�سافية  �أربثثثاح  �سكل  يف 
دبي توؤكد �إلتز�منا �ملطلق بتحقيق �أعلى م�ستويات �لقيمة 
لل�سركة  حمدود  �لغري  دعمهم  مقابل  م�ساهمينا  جلميع 

منذ تاأ�سي�سها عام 1997.
حتقيق  يف  جنحنا  ن�ساأتها  منذ  �ل�سركة  م�سرية  »خثثالل 
عائد�ت كبرية من ن�ساط �لتطوير �لعقاري بدولة �لإمار�ت 
م�سرية  دعم  يف  �لن�ساط  هذ�  و�سي�ستمر  �ملتحدة  �لعربية 
لن�ساطات  بالن�سبة  �حلثثال  هثثو  وكما  للمجموعة.  �لنمو 
�إعمار �لأخرى �لتي مت �لتو�سع يف �أعمالها فاإننا نرغب يف 
يف  �لإ�ستثمار  يف  �لر�غبن  للم�ستثمرين  �لفر�سة  �إعطاء 
ن�ساط �لتطوير �لعقاري بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وهو �لن�ساط �لذي مهد �لطريق �أمام ق�سة جناح �إعمار، 
لكي يتمكنو� من �لإ�ستثمار يف هذ� �لن�ساط ب�سكل مبا�سر. 
�لقيمة  �إ�سناد   �إىل  �ملقرتحة  �لطرح  عملية  �ستوؤدي  كما 
�ل�سحيحة لهذ� �لن�ساط ما �سيوؤدي بدوره لتحقيق قيمة 
م�سافة جديدة مل�ساهمي �إعمار. و�أ�ساف �لعبار نعمل على 
�لثثذي حققناه  مثثن �لنجاح  �إنثثطثثالقثثاً  �إعثثمثثار جثثديثثدة  بناء 
حتى �لآن مدعومن مبجموعة كبرية من �مل�ساريع �لتي 
ماز�لت يف مرحلة �لتنفيذ و�لتي تتميز مبعامل معمارية 
فريدة من نوعها مبا يف ذلك برج خليفة و�لربج �جلديد 

مب�سروع خور دبي. و�سبيلنا لتحقيق تلك �لقيمة �مل�سافة 
هثثو �لإلثثثتثثثز�م �ملثثطثثلثثق بثثتثثوفثثري �أعثثلثثى مثث�ثثسثثتثثويثثات �خلدمة 
لعمالئنا وهو ما �سي�سكل �ل�سمة �ملميزة لن�ساط �لتطوير 
�ملرحلة  يف  �ملتحدة  �لعربية  بثثالإمثثار�ت  لإعثثمثثار  �لعقاري 
�ملقبلة بهدف �لإ�ستمر�ر يف م�سرية �لنجاح و�لتفوق. كما 
تتمتع �ل�سركة بفريق �إد�ري متميز من �ملتخ�س�سن على 
�أعلى �مل�ستويات �ملهنية يقودون �أفرع �ل�سركة �ملختلفة كما 
نقوم �أي�ساً بالإ�ستثمار يف تطوير �لعنا�سر �ل�سابة �ملوهوبة 

من قادة �مل�ستقبل.
34،000 وحدة  �إعمار ببناء وت�سليم حو�يل  وقد قامت 
يف دبثثثي مثثنثثذ �لثثعثثام 2001 ولثثديثثهثثا حثثالثثيثثاً خمثثثزون من 
�لإمار�ت  دولثثة  24 مليون مرت مربع يف  يبلغ  �لأر��ثثسثثي 
�لعربية �ملتحدة. وتبلغ �إجمايل �مل�ساحة �لتطويرية لهذه 

�لأر��سي حو�يل 30 مليون مرت مربع.
�ملبادر�ت  �أخثثثذ  يف  �ل�سركة  ��سرت�تيجية  مثثن  و�إنثثطثثالقثثاً 
من  عدد  بتطوير  حالياً  �إعمار  تقوم  �مل�ستقبل،  بناء  نحو 
��ستيت  هيلز  دبثثي  م�سروع  ومنها  �لعمالقة  �ملثث�ثثسثثروعثثات 
“مدينة  و�سعاره  مربع  قثثدم  مليون   11 م�ساحته  وتبلغ 
خ�سر�ء د�خل �ملدينة” يتم تطويره بال�سر�كة مع �سركة 
�لتجزئة  لتجارة  مثثركثثز�ً  ي�سمل  و�لثثذي  �لقاب�سة  مر��س 
�لعاملية وملعب خم�س�س لبطولت  �مل�ستويات  �أعلى  على 

�جلولف يتاألف من 18 حفرة.

قثثثو�نثثثن �للعبة  �ثثسثثتثثغثثري  �لثثتثثي  �لتثثفثثاقثثيثثة 
على  �ل�سركتن  بثثن  �أعثثمثثال  ت�سافر  مثثن 
�سنتمكن  �ل�سعيدين �جلغر�يف و�لتجاري، 
�لتايل  �مل�ستوى  �إىل  باأد�ئهما  من �لرتقاء 
�لأفريقية  �لأ�ثثثثسثثثثو�ق  يف  رئثثيثث�ثثسثثي  بثث�ثثسثثكثثل 
و�لأمريكية. كما �سيتمكن ق�سم �ل�سحن يف 
�خلطوط �مللكية �ملغربية من �ل�ستفادة من 
يحظى  �لتي  و�لتقنية  �لت�سغيلية  �ملعرفة 
�ل�سركتان  وتعتزم  لل�سحن.  �لحتثثثاد  بها 
خالل �لأ�سهر �لت�سعة �لقادمة �لعمل على 
تو�سيع نطاق �لرحالت من خالل تطوير 
�إدخثثثثال  ت�سمل  ُمثث�ثثسثثرتكثثة،  وجثثهثثات  �سبكة 
�خلدمة،  �إىل  لل�سحن  �سة  خم�سّ طائر�ت 
�إ�سافية  عثثلثثى حتثثديثثد جمثثثثالت  و�لثثعثثمثثل 
للتعاون بن �ل�سركتن. وُت�سغل �خلطوط 
بوينغ  طثثر�ز  �سحن  �ملغربية طائرة  �مللكية 
طائر�ت  �أ�سطول  �سيكّملها  و�لتي   ،737
�ل�سحن �لتابع لالحتاد لل�سحن �ملوؤّلف من 
10 طائر�ت، ت�سمل خم�س طائر�ت �سحن 
طر�ز بوينغ 777، وخم�س طائر�ت �سحن 
طر�ز �إيربا�س A330، ف�ساًل عن توفري 
جوف  يف  لل�سحن  �ل�ثثسثثتثثيثثعثثابثثيثثة  �لثثثقثثثدرة 
 150 نحو  تبلغ  �لتي  �مل�سافرين  طائر�ت 

طائرة تابعة لكال �لناقلتن.  
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املال والأعمال

مليار و200 مليون درهم اإيرادات 
ال�ضياحة 2016 يف راأ�ص اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قال هيثم مطر �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �لتنمية �ل�سياحية يف ر�أ�س �خليمة 
�ن �لقطاع �ل�سياحي �ساهم يف �إير�د�ت �لدخل �ملحلى لالإمارة  مببلغ  مليار 

و200 مليون درهم يف �لعام �ملا�سي  . 
وبح�سب  مطر فان ن�سبة منو �لقطاع �ل�سياحي يف �لربع �لأول من �لعام 
�حلايل %11 م�سري� �ىل �أن �جلهود �ملبذولة ت�سعى لو�سول ن�سبة �لعائد 
من �لقطاع �ل�سياحي �إىل 20 % يف حن تبلغ �لن�سبة حاليا 5 % وتطمح 

. �لهيئة للو�سول �إىل 10 % مع نهاية �لعام 2025 
وتابع يف �سهر �إبريل �ملا�سي �سجل �إِ�سغال �لغرف �لفندقية ن�سبة 88.5 %  
وهو �لأعلى مقارنة مبا كان يحدث يف �لفرت�ت �ل�سابقة و�ن كان �سهر �بريل 

�لأعلى ن�سبة  ويعد ذلك  موؤ�سر� لنمو �ل�سوق �ل�سياحي يف �لإمارة .
جاء ذلك يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي نظمته هيئة �لتنمية �ل�سياحية  م�ساء 

�أم�س �لأول يف خيمة �ملرجان على هام�س ماأدبة �فطار �لعالمين .
و�أعلن عن ت�سارع �لعمل  يف �ن�ساء فندق ريزدور �جلديد �سعة 450 غرفة 

حيث �سيكون جاهز� �خر �لعام 2018 
وقثثال مت �لتفاق مع �سركة عاملية  لتطوير ثالث م�ساريع يف جبل جي�س 
على  �لتي  و�ملن�سة  �ملخيم  ت�سمل   وهثثي  �لعام  �خثثر  تكون جاهزة يف  بحيث 
تت�سمن   بحيث  �ل�سنة  �خثثر  حتى  �لبحر  �سطح  عثثن  مثثرت   1300 �رتثثفثثاع 

ميد�نا للتزلج على �جلليد بالإ�سافة ملو�قف �ل�سيار�ت .
م�سري� �ىل �أن �مل�ساعي لتوفري �ملزيد من فر�س �لعمل يف �لقطاع �ل�سياحي 
�لنجاح يف هذ�  �ألثثف وظيفة تعزز م�سرية  20 و25  يثثرت�وح ما بن  بعدد 

�لقطاع �حليوي .

تراجع اأ�ضعار �ضلة خامات
 » اأوبك « اإىل 46.97 دولرا

•• فيينا -وام: 

تر�جعت �أ�سعار �سلة خامات منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط “ �أوبك “ �لث 13 
�أم�س �لأول �لثالثاء �إىل 46.97 دولر للربميل مقارنة ب�سعر �ليوم �لذي 

قبله و�لذي و�سل �إىل 47.37 دولر للربميل.
وت�سم �سلة خامات “ �أوبك “ - �لتي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة �لإنتاج 
- �لأنو�ع �لتالية .. خام مربان �لإمار�تي وخام مزيج �سحارى �جلز�ئري 
و�لإير�ين �لثقيل و�لب�سرة �خلفيف �لعر�قي وخام �لت�سدير �لكويتي وخام 
�لقطري  �لبحري  و�خلثثام  �لنيجريي  �خلفيف  بثثوين  وخثثام  �لليبي  �ل�سدر 
مثثري�ي وجري��سول  �لفنزويلي  و�خلثثام  �ل�سعودي  �لعربي �خلفيف  و�خلثثام 

�لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �لإكو�دوري.

ماليني درهم قيمة   409
ت�ضرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي-وام:

�أر��ثثس و�سقق وفيالت و�إجثثر�ء�ت بيع  ثث من  بلغت قيمة ت�سرفات �لعقار�ت 
409 مالين درهثثم منها  ثث يف دبي �م�س  ورهثثن و�إجثثارة منتهية بالتملك 
270 مليون درهم معامالت بيع �أر��س و�سقق وفيالت ونحو 139 مليون 
�لذي  ثث  للت�سرفات  �ليومي  �لتقرير  و�أو�سح  عقارية.  رهن  عمليات  درهثثم 
ثث �أن �لد�ئرة �سجلت �م�س 148  ت�سدره د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك يف دبي 
مبايعة منها 36 لأر��س بقيمة 109 مالين درهم و112 مبايعة ل�سقق 
2 على باقي مناطق  161 مليون درهم. وتقدمت �ليفرة  وفيالت بقيمة 
دبي من حيث عدد �ملبايعات بت�سجيلها 19 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم 
درهم.  مليون   11 قيمتها  مبايعات  خم�س  بت�سجيل    3 �ليفرة  فمنطقة 
18 مليون  �لقيمة مبايعة مببلغ  �لأر��ثثسثثي من حيث  �أهثثم مبايعات  وكثثان 
درهم يف منطقة نخلة جمري� تلتها مبايعة بثث 14 مليون درهم يف منطقة 
�لرب�ساء جنوب �لثالثة . بينما كان �أهم مبايعات �ل�سقق و�لفيالت مبايعتن 
يف منطقة برج خليفة �لأوىل بقيمة 24 مليون درهم و�لثانية بثث 14 مليون 
�ل�سقق  مبايعات  عدد  حيث  من  �ملناطق  �لر�بعة  �حلبية  وت�سدرت  درهثثم. 
منطقة  تلتها  درهثثم  مالين  �سبعة  بقيمة  مبايعة   17 م�سجلة  و�لفيالت 
�سهدت  كما  درهثثم.  مليون   21 مبايعة مببلغ   17 بت�سجيلها   2 �ليالي�س 
لأر��س  ت�سع  منها  درهثثم  مليون   139 بقيمة  رهثثون  �م�ست�سجيل  �لد�ئرة 
مببلغ 97 مليون درهم و 31 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة 42 مليون درهم 
و�أخثثثرى يف  درهثثم  مليون   70 بثث  �لر�بعة  �أهمها يف منطقة حمي�سنة  كثثان 

منطقة “ نخلة جمري� بقيمة 19 مليون درهم.

دولرا للربميل �ضعر ت�ضوية العقد   48.56
الآجل خلام عمان يف بور�ضة دبي للطاقة

•• دبي-وام:

ث  �ملقبل  �أغ�سط�س  ت�سليم  ث  عثثمثثان  خلثثام  �لآجثثثل  �لعقد  ت�سوية  �سعر  �رتثثفثثع 
لدى تد�وله يف بور�سة دبي للطاقة �م�س 0.54 دولر �أمريكي للربميل 
�لو�حد مقارنة ب�سعر ت�سويته �أم�س �لأول ليبلغ 48.56 دولر عند �ل�ساعة 

12:30 بالتوقيت �ملحلي 08:30 بتوقيت غرينت�س.
�ل�سرق  منطقة  يف  دولية  بور�سة  �أول  وهي  ث  للطاقة  دبي  بور�سة  وتهدف 
�لنفط  �إنتاج  �سركات  تزويد  �إىل  ث  و�ل�سلع  �لآجلة  �لطاقة  لعقود  �لأو�سط 
باأ�سعار  �ل�سوي�س  �سرق  تقع  �لتي  بالأ�سو�ق  �ملهتمن  و�لعمالء  و�ملتد�ولن 

تت�سم بال�سفافية للنفط �خلام .
وتعد �لبور�سة ثث منذ �فتتاحها عام 2007 ثث �إحدى �لبور�سات �ملتخ�س�سة 
على م�ستوى �لعامل و�أ�سبح عقدها �لرئي�س وهو �لعقد �لآجل خلام عمان 
ت�سهد منو�  �لتي  �ل�سوق  �إىل  �ملتجه  للنفط �خلثثام  �لأكثثر موثوقية  �ملعيار 
�لآ�سيوية  �ملنطقة  �قت�ساد�ت  تعك�س  �لتي  و�لأد�ة  �ل�سوي�س  �سرق  �سريعا 
ب�سورة متفردة و�أكرب عقد من نوعه يف �لعامل من حيث �لت�سليم �لفعلي 
وثالث معيار �سعري للنفط �خلام يف �لعامل و�ملعيار �لوحيد للنفط �خلام 

�لذي يتم ت�سديره من عمان ودبي .

بح�صور بدور القا�صمي وعدد من امل�صوؤولني

�ضراع ينظم جمل�ضه الرم�ضاين ويناق�ص اآليات تعزيز بيئة ريادة الأعمال 
•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية وح�سور �ل�سيخة بدور بنت 
�سلطان �لقا�سمي، رئي�س هيئة �ل�سارقة 
رئي�س  و�لتطوير-�سروق،  لال�ستثمار 
مركز �ل�سارقة لريادة �لأعمال -�سر�ع ، 
نظم مركز �سر�ع وبالتعاون مع جمعية 
رو�د �لأعمال �لإمار�تين فعالية حتت 
�لرم�ساين”  �ثثسثثر�ع  “جمل�س  عثثنثثو�ن 
�أكر  ح�سرها  �ثثسثثحثثور  مثثاأدبثثة  تخللها 
مثثن 100 ر�ئثثثد �أعثثمثثال وذلثثثك مبركز 
و�ملنا�سبات،  لثثثلثثثمثثثوؤمتثثثر�ت  �جلثثثثو�هثثثثر 

بال�سارقة.
�لأعمال  رو�د  حر�س  �لفعالية،  و�أثناء 
�لبع�س  بع�سهم  مثثثع  �لثثتثثو��ثثسثثل  عثثلثثى 
وتثثثبثثثادل �لأفثثثكثثثار حثثثول �آلثثثيثثثات تطوير 
�أعثثمثثالثثهثثم وتثثعثثزيثثزهثثا و�ل�ثثسثثتثثفثثادة من 
و�لتعرف  لديهم،  �ملرت�كمة  �خلثثثرب�ت 
و�آليات  تو�جههم  �لتي  �لتحديات  على 
تثثثذلثثثيثثثل تثثثلثثثك �لثثثعثثثقثثثبثثثات و�لنثثثثطثثثثالق 

باأعمالهم نحو �لأمام. 
بثثنثثت �سلطان  بثثثثدور  �لثث�ثثسثثيثثخثثة  ورحثثبثثت 
�لفتتاحية  كثثلثثمثثتثثهثثا  يف  �لثثثقثثثا�ثثثسثثثمثثثي 
باحلا�سرين من رو�د �أعمال وم�سوؤولن 
تبادل  بثثثاأهثثثمثثثيثثثة  مثثثنثثثوهثثثة  حثثثكثثثومثثثيثثثن، 
لأفكار  و�ل�ثثسثثتثثمثثاع  و�لأر�ء،  �خلثثثثرب�ت 

و�قرت�حات رو�د �لأعمال �ل�سباب.
�ملدير  �ملثثثدفثثثع  �أعثثثثربثثثثت جنثثثثالء  فثثيثثمثثا 
�لأعمال  لثثريثثادة  �ل�سارقة  ملثثركثثز  �لثثعثثام 
“جمل�س  بعقد  �سعادتها  عن  “�سر�ع” 
�ل�سحور  ومثثاأدبثثة  �لرم�ساين”  �ثثسثثر�ع 
�لبالغة  بال�سعادة  ن�سعر   “ و�أ�ثثسثثافثثت: 
�ل�سيخة  بح�سور  �لفعالية  تلك  لعقد 
مع  مبا�سرة  و�لتو��سل  �لقا�سمي  بدور 
�لقطاعات  خمتلف  مثثن  �لأعثثمثثال  رو�د 
على  للتعرف  �أكثثثر  منهم  و�لقثثثثرت�ب 
�أبرز �لتحديات �لتي تو�جههم و�لعمل 
رم�سان  �سهر  يعترب  م�ساعدتهم.  على 
�لذ�ت  لتقييم  عظيمة  فر�سة  �ملثثبثثارك 
و�لأهد�ف  �ل�سلوكيات  تعديل  ثم  ومن 
لثثتثثتثثمثثا�ثثسثثى مثثثثع حثثثيثثثاتثثثنثثثا بثث�ثثسثثكثثل عام 
و�ملجتمع �لذي نعي�س فيه لنرتك �أثر�ً 

�إيجابياً يف كل ما يحيط بنا.

�لرم�ساين   ومن خالل جمل�س �سر�ع 
�لثثثتثثثاأكثثثيثثثد على  يثثثعثثثيثثثد  �ملثثثثركثثثثز  فثثثثثثثاإن   ،
�لأعثثثمثثثال  رو�د  �ثثسثثبثثاب  ومتثثثكثثثن  دعثثثثم 
�لأمان  بر  �إىل  للو�سول  وم�ساعدتهم 

وحتقيق �لنجاح �ملن�سود. 
على  تثثركثثز  نقا�ساً  �لفعالية  وت�سمنت 
تثثعثثزيثثز �لثثتثثنثثافثث�ثثسثثيثثة �لثثثتثثثي تثثتثثمثثتثثع بها 
�لثث�ثثسثثارقثثة لثثتثثتثثبثثو�أ مثثكثثانثثة مثثرمثثوقثثة يف 
و�مل�سروعات  �لأعثثثثمثثثثال  ريثثثثثثادة  جمثثثثال 
�لثث�ثثسثثغثثرية �ملثثتثثو�ثثسثثطثثة. �ثثثسثثثارك يف هذ� 
�سيماء  �لثثثدكثثثتثثثورة  مثثثن  كثثثل  �لثثنثثقثثا�ثثس 

ملقهى وحلويات  �لتنفيذي  �ملدير  فو�ز، 
�ل�سريك  �جلزيري  وخليفة   ، جو�سيب 
تي”،  �أو  “�سمارت  لثث�ثثسثثركثثة  �ملثثوؤ�ثثسثث�ثثس 
لتطبيق  �لتنفيذي  �ملدير  �لتوم  و�إيلي 
خا�س  تطبيق  وهثثثو  �أب”  بثثيثثك  “يال 
برنامج  وخثثريثثج  �أب  �لبيك  بثثاملثثركثثبثثات 

ع �لأعمال مبركز �سر�ع.   م�سرَّ
فيما �أ�ساد جا�سم �لب�ستكي �لأمن �لعام 
�لإمار�تين  �لأعثثثمثثثال  رو�د  جلثثمثثعثثيثثة 
بثثالثثفثثعثثالثثيثثة و�أ�ثثثثثثسثثثثثثاف: جنثثثحثثثت تلك 
رو�د  مثثن  كبري  عثثدد  جمع  يف  �لفعالية 

قطاعات  يف  يعملون  �لثثذيثثن  �لأعثثثمثثثال 
وذلك  متنوعة  �أفكار  ولديهم  خمتلفة 
رو�د  يدرك  و�ملعارف.  لتبادل �خلرب�ت 
�أجثثو�ء �سحية  �لتناف�س يف  �أن  �لأعمال 
�أمثثثثثر �ثثثثسثثثثروري، ولثثثكثثثن �لثثتثثو��ثثسثثل مع 
�لآخثثثريثثثن وتثثبثثادل �خلثثثثرب�ت ي�سهم يف 

��ستد�مة �لأعمال ومنوها. 
�لغامرة  �لثثث�ثثثسثثثعثثثادة  �إىل  هثثنثثا  و�أ�ثثثثسثثثثري 
مثثنثثتثث�ثثسثثبثثي جمعية  عثثثلثثثى  بثثثثثدت  �لثثثثتثثثثي 
لثثرو�د �لأعمال لدى لقاءهم  �لإمثثار�ت 
و�لتو��سل  �لقا�سمي  بثثثدور  بال�سيخة 

دعم  من  به  تعرف  وما  مبا�سرة،  معها 
عامل  يف  لثثالنثثخثثر�ط  �ل�سباب  ومتثثكثثن 
�لأعمال. ناأمل �أن تتكرر تلك �ملنا�سبات 
�لتي يلتقي فيها رو�د �لأعمال للتباحث 
حول �لتحديات �لتي تو�جههم و�أف�سل 

�ل�سبل للتغلب عليها.
�أ�سا�سياً  مفتاحاً  �لأعمال  ريثثادة  وتبقى 
لثثتثثحثثقثثيثثق �لثثثنثثثمثثثوث وخثثثلثثثق �لثثثوظثثثائثثثف، 
وتو�سيع  لثثتثثنثثويثثع  �لأ�ثثسثثا�ثثسثثي  و�ملثثثحثثثرك 
و�لرخاء  و�لزدهثثثثثثار  �لتنمثثثثثية  �آفثثثثاق 

للمجتمع.

عمار النعيمي: التنمية امل�ضتدامة والقت�ضاد الأخ�ضر من اأولويات حكومتنا

»دبي للعقارات« تتعاون مع »غاز الإمارات« لتعزيز اأمن ال�ضكان يف جممعاتها 
•• دبي-الفجر: 

تطوير  �سركة  للعقار�ت”،  “دبي  �أعلنت 
و�إد�رة �مل�ساريع �لعقارية �لر�ئدة و�ملعروفة 
بثثوجثثهثثاتثثهثثا �لثث�ثثسثثهثثرية يف �أنثثثحثثثاء �لإمثثثثثارة، 
�لإمار�ت”  “غاز  �سركة  مثثع  تعاونها  عثثن 
ت�سمن  متطورة  غاز  �أ�سطو�نات  لرتكيب 
لها  �لثثتثثابثثعثثة  �ل�سكنية  �ملثثجثثمثثعثثات  ل�سكان 
��ثثثسثثثتثثثخثثثد�م غاز  مثثثن �لأمثثثثثثثان يف  مثثثثزيثثثثد�ً 
“بو�بة  م�سروع  �سكان  و�سيكون  �لطهي. 
�خليل” �أول �مل�ستفيدين من هذه �ملبادرة 
�لتي من �ملتوقع �أن تعزز �ل�سالمة و حتد 

من �حلو�دث. 
�جلديدة  �ملركبة  �لغاز  �أ�سطو�نات  ومتتاز 
بثثثاأنثثثهثثثا �أخثثثثثثثف وزنثثثثثثثثاً و�أكثثثثثثثثر �أمثثثثثانثثثثثاً من 
فهي  �لتقليدية،  �ملثثعثثدنثثيثثة  �لأ�ثثسثثطثثو�نثثات 
�ألثثثيثثثاف حمثثبثثوكثثة ب�سكل  مثث�ثثسثثنثثوعثثة مثثثن 
حلزوين مع مادة �لر�تنج، ما يجعلها �آمنة 
�لأ�سطو�نات  هثثثذه  ممت  �سُ وقثثثد  متثثامثثاً. 
حيث  لالنفجار،  م�سادة  لتكون  خ�سي�ساً 
�لذي  �لثث�ثثسثثغثثط  �ثثسثثعثثف  حتثثمثثل  ت�ستطيع 
وبهذه  �ملثثعثثدنثثيثثة.   �لأ�ثثسثثطثثو�نثثات  تتحمله 
�لرئي�س  مثثثبثثثارك،  عثثثثارف  قثثثال  �ملثثنثثا�ثثسثثبثثة، 
دبي  يف  �لأ�ثثثسثثثول  �إد�رة  لثثثثذر�ع  �لتنفيذي 
للعقار�ت  دبثثثي  �ثثسثثركثثة  تثثلثثتثثزم  لثثلثثعثثقثثار�ت: 

اجتماعا  يعقد  للتناف�ضية  اأبوظبي  مكتب 
املعنية  التوجيهية  اللجنة  مع  تن�ضيقيا 
الأع��م��ال اأن�ضطة  مم��ار���ض��ة  بتقرير 

•• اأبوظبي-وام:

عقد مكتب �أبوظبي للتناف�سية �لتابع لد�ئرة 
�جتماعا  �أبثثوظثثبثثي  ث  �لقثثتثث�ثثسثثاديثثة  �لتنمية 
باإعد�د  �ملعنية  �لتوجيهية  للجنة  تن�سيقيا 
�أن�سطة �لأعمال يف �لإمارة  تقرير ممار�سة 
ت�سم ممثلن عن عدد من �جلهات  و�لتي 
ومت  �لثثعثثالقثثة.  ذ�ت  �أبثثوظثثبثثي  يف  �حلكومية 
م�ستجد�ت  �أهثثم  مناق�سة  �لجتماع  خثثالل 
و�لطالع  �ملقرتحة  �ملثثبثثادر�ت  على  �لعمل 
�إىل  �لر�مية  �ملخت�سة  على جتارب �جلهات 
ت�سهيل جمالت ممار�سة �لأعمال �لتجارية 
يف �إمارة �أبوظبي ومعاجلة �لتحديات �لتي 
تو�جه هذه �جلهات يف حتقيق هذه �ملبادر�ت 

و�مل�ساريع ومناق�سة �حللول �ملقرتحة لها .
�ملن�سوري  �ثثسثثامل  بثثن  خليفة  �ثثسثثعثثادة  و�أكثثثثد 
�للجنة  دور  �أهمية  بالإنابة  �لثثد�ئثثرة  وكيل 
�أن�سطة  تقرير  بثثاإعثثد�د  �ملعنية  �لتوجيهية 
�لأعمال يف �أبوظبي وذلك من خالل متابعة 
ور�سد كافة �ملبادر�ت و�مل�ساريع �لتح�سينية 
و�لتطويرية لبيئة �لأعمال يف �لإمثثارة مبا 
وتعزيز  �لأعثثمثثال  قطاع  تناف�سية  يف  ي�سهم 
دور مركز �أبوظبي لالأعمال �لتابع للد�ئرة 
يف توفري بيئة �أعمال جاذبة لرجال �لأعمال 

و�مل�ستثمرين .

باأمن و�سالمة �ل�سكان يف كافة جممعاتها. 
خا�ساً  نثثظثثامثثاً  �لتح�سن  يت�سمن  �ثثسثثوف 
مت�سل  وهثثثو  �لثثغثثاز  تثث�ثثسثثرب  مثثن  للتحقق 
�حلر�ئق،  لإنثثثثثذ�ر  جثثثديثثثدة  بثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا 
مرنة  حتتية  بنية  توفري  على  ي�ساعد  ما 
�سبكة  �ستقوم  كما  �حلثثثو�دث.  وقثثوع  متنع 
�ملنظومة  هثثثثذه  بثثتثثعثثزيثثز  �لثثثغثثثاز  �أنثثثابثثثيثثثب 
�لر�ئدة �ملوؤمتتة و�ل�سديقة للبيئة و�لتي 
هذ�  ويف  �لتكاليف.    خف�س  على  ت�ساعد 
�لإطار، قال �سعادة �سيف حميد �لفال�سي، 

“�ينوك”:  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لبيئة  ملثثثعثثثايثثثري  قثثث�ثثثسثثثوى  �أهثثثمثثثيثثثة  نثثثثثويل 
و�لثث�ثثسثثالمثثة، وخثثا�ثثسثثة عندما  و�لثث�ثثسثثحثثة 
�سركة  �أنثثنثثا  ومبثثا  بعمالئنا،  �لأمثثثر  يتعلق 
جاهدين  ن�سعى  دبثثثي،  حلثثكثثومثثة  ممثثلثثوكثثة 
�لدولية  �ملثثثمثثثار�ثثثسثثثات  �أفثثث�ثثثسثثثل  لثثتثثطثثبثثيثثق 
و�ملجتمعات  �لأفثثثثثثثر�د  �ثثسثثالمثثة  لثث�ثثسثثمثثان 
�إن منتجاتنا وخدماتنا م�سممة  و�لبيئة. 
لتلبية متطلبات خمتلف �ل�سناعات �لتي 
�لقت�سادي  �لنمو  عجلة  دفثثع  يف  ت�ساهم 

يف دبي، ونحن �سعد�ء بتعاوننا مع �سركة 
للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة  للعقار�ت”  “دبي 
�ملثثثثثدين يف دبثثثثي لثث�ثثسثثمثثان �ثثسثثالمثثة و�أمثثثثن 
�لإمثثثار�ت  غثثاز  �سركة  تتوىل  جمتمعاتنا. 
تزويد �أ�سطو�نات �لغاز �ملتطورة وتركيبها 
وتقوم  للعقار�ت.   دبثثي  كافة جممعات  يف 
�لنظام  هثثذ�  بتنفيذ  للعقار�ت  دبثثي  �سركة 
دعماً حلزمة خدمات �سالمة �لبيوت �لتي 
يف  �ملثثدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  �أطلقتها 

�سهر �أكتوبر �ملا�سي.

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بثثن  عثثمثثار  �ل�سيخ  �سمو  �أكثثثد 
بالبيئة  �لهتمام  �أن  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان 
�أهم  من  هو  �لأخ�سر  و�لقت�ساد  �مل�ستد�مة  و�لتنمية 

�أولويات �حلكومة �ملحلية يف �إمارة عجمان.
و�ثثثسثثثدد �ثثسثثمثثوه عثثلثثى �لثثثتثثثز�م حثثكثثومثثة �لمثثثثثارة بتحقيق 
تثثوجثثيثثهثثات �ثثسثثاحثثب �لثث�ثثسثثمثثو �لثث�ثثسثثيثثخ حثثمثثيثثد بثثثن ر��سد 
بجعل  عجمان  حثثاكثثم  �لأعثثلثثى  �ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي 

عجمان مدينة �سديقة للبيئة.
�مل�سوؤولن عن قطاعي  ووجثثه ويل عهد عجمان جميع 
�لقت�ساد و�لبيئة و�لأن�سطة �ملعنية بهما ب�سرورة ح�سد 
وتطبيق  �لبيئة  عثثلثثى  للحفاظ  و�لإمثثكثثانثثات  �لثثطثثاقثثات 
�أف�سل �ملمار�سات �لتي من �ساأنها دعم �لقت�ساد �لأخ�سر 

كونه �أحد �أهم حماور روؤية عجمان 2021.
�لثثعثثامل باليوم  تثثز�مثثنثثا مثثع �حثثتثثفثثالت دول  جثثثاء ذلثثثك 
�لثثعثثاملثثي للبيئة و�لثثثثذي يثث�ثثسثثادف 5 يثثونثثيثثو مثثن كثثل عام 
�للقاء  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  حيث عقدت 
“�مليل�س” لعام 2017 حتت عنو�ن  �لأول من برنامج 

“�ل�ستد�مة و�لقت�ساد �لأخ�سر« .
ويعد برنامج �مليل�س �حلو�ري �لتي تقوم �لأمانة �لعامة 
للمجل�س �لتنفيذي بتنظيمه ب�سكل دوري من�سة يجتمع 
من خاللها كبار �مل�سوؤولن و�سناع �لقر�ر على م�ستوى 
و�أهم  �ملثثمثثار�ثثسثثات  �أف�سل  على  لثثالطثثالع  عجمان  �إمثثثارة 
�مل�ستجد�ت على �ل�ساحات �لعاملية من متغري�ت وق�سايا 
على  يتم  بها  �ملثثعثثريف  �لإملثثثثام  وتتطلب  �حلثثكثثومثثات  تهم 
وفقها طرح ومناق�سة �لتو�سيات �لقابلة للتطبيق على 

�مل�ستوى �ملحلي.

�بر�هيم  “ �لثثدكثثتثثور  “�مليل�س  بثثرنثثامثثج  �سيف  وعثثر�ثثس 
�لثثزعثثبثثي خثثبثثري �ل�ثثثسثثثتثثثد�مثثثة عثثثثدة مثثو�ثثسثثوعثثات تتعلق 
�ل�ستد�مة  بثثعثثنثثا�ثثسثثر  وعثثالقثثتثثه  �لأخثث�ثثسثثر  بثثالقثثتثث�ثثسثثاد 
و�لجتماعية  و�لثثبثثيثثئثثيثثة  �لقثثتثث�ثثسثثاديثثة  وهثثثثي  �لثثثثثثثالث 
بيئية  حمثثثاور  �لزعبي  ناق�س  كما   .. ماليا  ومثثردودهثثا 
بثثال�ثثسثثتثثد�مثثة مثل  و�إقثثلثثيثثمثثيثثة وحمثثلثثيثثة متعلقة  عثثاملثثيثثة 
�لطاقة �ملثثتثثجثثددة و�لثثبثثنثثاء �لأخثث�ثثسثثر و�لثث�ثثسثثر�كثثة مثثا بن 

�لقطاعن �لعام و�خلا�س.
يف  عجمان  حكومة  دور  “�مليل�س”  برنامج  و��ستعر�س 
�لثثتثثز�م دولثثة �لإمثثثار�ت يف �لتقليل  �ثثسثثرورة �لتو�فق مع 
من �لنبعاثات �لكربونية وت�سجيع �ل�ستثمار�ت �ملحلية 
بكافة  �لأخ�سر  �لقت�ساد  �لدولة يف جمال  و�لعاملية يف 
�أ�سا�سيا يف  عنا�سره. وي�سكل �لقت�ساد �لأخ�سر حمور� 
روؤية �إمارة عجمان 2021 �لتي ت�سعى لبناء “ جمتمع 

حكومة  حتفزه  �أخ�سر  �قت�ساد  بناء  يف  ي�ساهم  �سعيد 
متميزة من�سجمة مع روح �لإحتاد« .

على  عجمان  �إمثثثثارة  يف  �ملحلية  �حلثثكثثومثثة  تركيز  وجثثثاء 
م�سرية  دفع  ي�ساهم يف  �لذي  �لقت�سادي  �لن�ساط  دعم 
و�لزدهثثثثار  �لثثرفثثاه  حتقيق  بثثهثثدف  �ملثث�ثثسثثتثثد�مثثة  �لتنمية 
وحكمة  مب�سوؤولية  للتجاوب  �ستى  �حلثثيثثاة  جمثثالت  يف 
�ملجتمع  قيم  ومثثر�عثثاة  �لطبيعة  مثثثو�رد  على  للحفاظ 
وفتح �آفاق و��سعة لحت�سان �لطاقات �لوطنية و�سقلها 
باملعرفة و�لتكنولوجيا من خالل حزمة من �ل�سيا�سات 

و�حلو�فز �حلكومية �لع�سرية و�ل�ساملة.
كما ناق�س �حل�سور �إمكانية �إدر�ج �ل�ستد�مة يف �خلطط 
�ل�سرت�تيجية �ملحلية �إىل جانب تاأثري حمالت �لتوعية 
و�ل�سر�كة �ملختلفة للو�سول �إىل بيئة نظيفة خالية من 

�مللوثات.
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العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/519  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-بيالمي �سيفاناجنابا بر��سنت  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف /�سركة رويال �أند �سن �لالين�س للتاأمن - �ل�سرق �لو�سط 
- �ملثثحثثدودة �س م ب م )فثثرع دبثثي( وميثله : حبيب حممد �سريف عبد�هلل 
�ملال -  قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم  2017/2026 مدين جزئي 
وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/7/20 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/123  ا�ستئناف عقاري    

�لقامة  �مل�ستاأنف �سده/ 1-فالينتينو كوريا ريبريو  جمهول حمل  �ىل 
 : وميثله  عثثامثثة  م�ساهمة  �سركة   - للتمويل  /�مثثثالك  �مل�ستاأنف  �ن  مبثثا 
عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي   قد ��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم : 2016/781 عقاري كلي بتاريخ 2017/3/13    وحددت لها 
جل�سه يوم �لثنن  �ملو�فق 2017/7/24  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/903  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ظهر يا�سن ��سماعيل يا�سن ��سماعيل ��سماعيل  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله : منى 
�حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهثثم(  وقثثدره )512.967  للمدعي مبلغ  يثثوؤدي  بان  �ملدعي عليه 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/6/14   �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.22
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1414  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-ميلون ميدل �ي�ست لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م   جمهول حمل 
 �لقامة مبا �ن �ملدعي/  �ل�سركة �لعربية �لأمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك  �س ذ م م 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ل�سباغ  قد  وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف 
درهم(   28.490.41( وقثثدره  مببلغ  للمدعية  يثثوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ  رفع  و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها 
جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/6/11  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/198  مدين كلي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-ويلثكري �نف�ستمنت�س ليمتد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �عمار �لعقارية - �س م ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها باد�ء �ملرت�سد بذمتها عن قيمة ر�سوم �خلدمات و�ل�سيانة و�لغر�مات 
و�لفائدة  درهثثثم(   546.466.62( مببلغ  و�ملثثقثثدرة  لها  �ململوكة  �لر�ثثثس  قطعة  عثثن 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/6/14   �ل�ساعة 10.00 �س 
بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/30  تظلم �سرعي                 
�ىل �ملتظلم �سده / 1- �سم�س �لن�ساء غالم معن �لدين   جمهول حمل �لقامة 
�ل�سيد وميثله : حمد�ن حممد حمد�ن  فثثاروق حممود  �لتظلم /هايدي  �أن  مبا 
عبد�هلل �ل�سام�سي قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف 
�لدعوى رقم 2017/313 تركات م�سلمن )�سوؤون �لق�سر( و�لر�سوم و�مل�ساريف.  
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/6/21  �ل�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�    )8( رقم 
�لأقل  �يام على  �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/931  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-بثثول �ستار للتجارة �لعامة - �س ذ م م  2-ناري�س �ساد هثثور�م �سادهو ر�م �سارما 
�سار  3-بوتام كومار نيماين هاري كي�سان نيما 4-مايفري �نرتنا�سيونال تريدجن - �س ذ م م 5-�سركة 
 -7 م  م  ذ  �ثثس   - �لعامة  للتجارة  كمودتي  �وريجنل  �سركة   -6 م   م  ذ  �ثثس   - �لعامة  للتجارة  بلو�ساين 
�لعربي  �مل�سرف  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �س   - للتجارة  �لبحر  �سركة �سفاف 
لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ   قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   6.826.688( وقثثدره  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتام و �سمول  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 12% من  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/6/21  �ل�ساعة 10.00 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/812   جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-بي�ست وي خلدمات رجال �لعمال - مالكها/ ح�سن علي حممود 
حممد �هلي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/  بنك دبي �لتجاري - �س م ع  وميثله 
: منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي  مبلغ وقدره )546.738 درهم( )خم�سمائة و�ستة 
و�ربعون �لف و�سبعمائة وثمانية وثالثون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
و�لر�سوم  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول  مع  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لثثدعثثوى  رفثثع  تاريخ 
و�مل�سروفات و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/6/14  �ل�ساعة 
قانونيا  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  10.00 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/413  مدين  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلط �لعايل �لتجارية - �س ذ م م 2-حممد �سليم ثايالكاندي 
وميثله  للعقار�ت  ليفيل  هاي  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  بوثيابور�ييل  
�أقثثام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  : يو�سف حمم �حمد يو�سف �حلمادي   قد 
و�لفائدة  درهثثثم(   142.500( وقثثثدره  مبلغ  ب�سد�د  بالت�سامن  عليهما  �ملثثدعثثي  بثثالثثز�م 
وحتى   2015/8/17 يف  �حلثثا�ثثسثثل  �ل�سيك  ��ستحقاق  تثثاريثثخ  مثثن   %9 بثثو�قثثع  �لقانونية 
لها  وحثثددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �لز�مها  مع  �لتام  �ل�سد�د 
جل�سة يوم �لثنن  �ملو�فق  2017/6/12  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/867   جتاري كلي               
�سوبا�س  2-�ساكيت جينتال  م  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  1-بر�تيك   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن  �لقثثامثثة مبثثا  جثثنثثد�ل  جمهويل حمثثل  جثثور� لل  �ساند  3-�سوبا�س  �سانت جيند�ل 
�أقام  �ملدعي/ م�سرف �لهالل �س م ع وميثله : عبد�لرحمن حممد عي�سى جمعه قد 
بان  بينهم  و�لت�سامن فيما  بالتكافل  �ملدعي عليهم  �لز�م  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
يدفعو� للم�سرف �ملدعي �ملبلغ �ملدعي به )29722509.43 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
يوم  لها جل�سة  وحثثددت  كفالة   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول  و  �ملحاماة   و�تثثعثثاب 
فاأنت  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   10.00 �ل�ساعة   2017/6/14 �ملو�فق   �لربثثعثثاء  
�و  مثثذكثثر�ت  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  �أو  باحل�سور  مكلف 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1512  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-ديجيتال ديونز - �س ذ م م 2-زينه �حمد زوجة ح�سن حممد علي ح�سن 
3-�حالم ح�سن حممد علي ح�سن 4-�فر�ح ح�سن حممد علي ح�سن 5-�حمد حممد عبد�هلل 
علي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله : خالد 
كلندر عبد�هلل ح�سن   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �سم ملف �لنز�ع رقم 2015/727 
نز�ع تعن خربة جتاري مطالبة مالية للز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل ب�سد�د مبلغ 
بالنز�ع  بتقريره  �ل�سيد �خلبري  �ليها  �لتي تو�سل  �لنتيجة  وقدره 304227.34 وذلك ح�سب 
رقم 2015/727 نز�ع تعن خربة جتاري و�لز�م �ملدعي بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   
 Ch1.C.14 وحددت لها جل�سة يوم �لحد   �ملو�فق  2017/6/11   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1631  جتاري جزئي              

�ىل �ملثثدعثثي عليه / 1-�ثثسثثركثثة ��ثثس �يثثه �م �نثثد ��ثثس �يثثه �م للتجارة - �ثثس ذ م م - وميثلها 
مديرها / �سامويل �سكاريا �سكاريا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة تاجننت 
عليك  �أقثثام  قد  �لعبدويل  حممد  عبد�هلل  ح�سن   : وميثله  م  م  ذ  �س   - �لفنية  للخدمات 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )62.110 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم �لثنن  �ملو�فق  2017/6/12  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�حالة ملف  بانه مت  �لأقثثل )علما  �أيثثام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت 

�لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/167  مدين كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-هولتفيل بروبرتي هولدجنز �ملحدودة  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �عمار �لعقارية - �س م ع وميثله : �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  بالز�م �ملدعي عليها باد�ء مبلغ وقدره 976.621.41 
درهم )ت�سعمائة و�ستة و�سبعون �لف و�ستمائة وو�حد وع�سرون درهما وو�حد و�ربعون 
فل�سا( وفو�ئدها �لقانونية بو�قع 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
متام �ل�سد�د.   وحثثددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/6/14  �ل�ساعة 10.00 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيثثام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1077  جتاري كلي               

�ملعد�ت  2-�سركة  م   م  ذ  �س   - �لفنية  للتوريد�ت  �جلديدة  �حلقبه  1-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  كاتوماد�ث   3-�سانو��س  م  م  ذ  �س   - �لفنية  للتوريد�ت  �ملوثوقه 
�ملدعي/ �لبنك �لتجاري �لثثدويل - �س م ع وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره 
)3.128.498 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ   �ل�ستحقاق 
بالر�سوم  عليهم  �ملثثدعثثي  �لثثثز�م  كفالة  بثثال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول  و  �لثثتثثام  �لثث�ثثسثثد�د  وحتى 
و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم �لحثثد   �ملو�فق  2017/6/11  �ل�ساعة 10.00 �س 
بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1050  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�متياز �لرب �سيد مويزور ر�ب  - ب�سفته �ملدير و�ملخول بالتوقيع 
ل�سركة �ي �ن �م للمعادن �س ذ م م 2-�ي �ن �م للمعادن - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �سريف ميتاليز �نرتنا�سونال م د م �س وميثله : خالد كلندر عبد�له ح�سن   
و�لتكافل   بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقثثام عليك  قد 
مببلغ وقدره )13391101.14 درهم( و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�ستحقاق  حتى 
�ل�سد�د �لتام و�لز�مهما بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/6/15   �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1766  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-ر��سد عبيد �سعيد �ل�سام�سي للتجارة - �س ذ م م 2-�ديتيا ميهر� ر�مي�س 
كومار ميهر� 3-�سوو�ن�س �سودري ر�تان ديب �سينغ  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري -  فرع وميثله : �سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي   قد �أقام عليك 
وقدره  مبلغ  ي�سددو�  بثثان  و�لت�سامم  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  �لثثز�م  ومو�سوعها  �لثثدعثثوى 
�ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(   4.114.593/31(
�لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنن  �ملو�فق  2017/6/19  �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

لون كود  منطقة حرة ذ.م.م    
نحن �أع�ساء جمل�س �إد�رة �سركة لون كود 

يف  تاأ�سي�سها  مت  حمدودة   م�سوؤولية  ذ�ت  ذ.م.م‘�سركة  حرة  منطقة 
�ملنطقة �لإعالمية- �أبو ظبي ، حاملة �سجل

رقم ) 471 (  نقدم ��سعار لالإعالنات عن:
- بدء �لت�سفية �لطوعية لل�سركة من قبل �مل�ساهمن فيها.

�لت�سفية  �إميان خالف عبد �جلابر خالف  م�سوؤول  �ل�سيدة/  -تعين 
لل�سركة.

�أعطى هذ� �لإ�سعار مبوجب �أنظمة �ل�سركات 2016   
 �لتابعة لهيئة �ملنطقة �لإعالمية – �أبوظبي.

ت�سفية  اإعالن 
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

  اإعادة الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملدعى عليه / ري�سنن مويدو �سرييا تايتود�ت بوتياد 

نعلمكم بان �ملدعي/ بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س م ع   يف �لدعوى رقم 2017/2596  �لد�ئرة 
�ملدنية  �جلزئية �لوىل - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )117.907.19( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
�ل�سارقة  مبحكمة   )153( رقم  �لقاعة  �لوىل  �جلزئية  �لد�ئرة  �أمام   ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
�لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ،  وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
�لدعوى  يف  للنظر  وذلك     2017/6/21 �ملو�فق  �لربعاء   يوم  وذلك  بيانات  من  لديكم  ما 
�ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن �حل�سور  �و عدم �ر�سال وكيل 

عنكم فانه �سيتم ��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/74  بيع عقار مرهون 
مو�سوع �لق�سية : طلب �إذن بيع مال مرهون عبارة عن �لفيال رقم   64 ، �لنموذج �ل 2، حتان 
ديزرت ، جولف كور�س ، على قطعة �لر�س 1970 ، �ملر�بيع �لعربية ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية ،  

و�لت�سريح لطالب �لتنفيذ با�ستالم �ملبالغ �مل�ستحقة ح�سب �لطلب   
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سدهما/1- �سيد كبري بخاري �سيد قربان �ساه 
2- عائ�سة حممد ح�سن �سيد  - جمهول حمل �لقامة. 

مو�سوع �لإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة  عقار بياناته 
: رقم �لر�س : 1970 - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 6- �مل�ساحة : 1323.77 مرت مربع وذلك يف 

حدود قيمة �ملطالبة )3551105.48( درهم ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1292 جتاري جزئي                               

م  م  ذ  �ثثس  ��ستور  فثثود  م )حاليا( ميربي فر�س  م  ذ  �ثثس   - �لبناء  ملثثو�د  �ل�سر�ي   - �ملثثدعثثي عليه /1  �ىل 
)�سابقا( 2-  �ندري �سبالتاكوف - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �ل�سالمي )�سركة 
)�سركة  �ل�سالمي  دبثثي  بنك   / �ملدعي  �ن  مبا  �حلثثثو�ي   علي  نا�سر  عبا�س   : ميثله  عامة(  م�ساهمة 
م�ساهمة عامة(  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
يف  �لف�سل  وقبل  مبثابة �حل�سوري  �ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/5/31 بتاريخ  
علىملف  �لطثثالع   : كالتي  مهمته  وتكون  باجلدول  �لثثدور  �ساحب  �مل�سريف  �خلبري  بندب  �ملو�سوع 
�لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدي عليها �ن لزم 
�لمر و�لطالع على �ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت �ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية 
وم�سروفات  ذمة ح�ساب  على  كاأمانة  درهثثم  �لف  ع�سرة  وقدرها  �مانة خربة  وحثثددت  و�للكرتونية 
�خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي عليها ب�سد�دها يف خز�نة �ملحكمة.    وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم 

  Ch1.C.13 لربعاء  �ملو�فق 2017/6/14 �ل�ساعة 30 : 09 �سباحا يف �لقاعة�

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1289 جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 - �سمرية �سعيد �سامل �لعبدويل   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي 
�ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  قد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/31 
�حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري 
وم�ستند�تها  �لدعوى  علىملف  �لطثثالع   : كالتي  مهمته  وتكون  باجلدول  �لثثدور  �ساحب  �مل�سريف 
وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدي عليها �ن لزم �لمر و�لطثثالع على 
و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�سجالت  وجثثدت  �ن  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��سالت 
وحددت �مانة خربة وقدرها �سبعة �لف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات �خلبري و�تعابه 
و�لزمت �ملدعي عليها ب�سد�دها يف خز�نة �ملحكمة.    وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق 

  Ch1.C.13 2017/6/14 �ل�ساعة 30 : 09 �سباحا يف �لقاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/254 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليه /1 - بال �نرتنا�سيونال للمو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م 2-هارجيت 
�سينغ �سا�سار�ند�ر �سينغ جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �ي �سي �ي 
�سي �ي  �ملحدودة  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بتاريخ  2017/4/20  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�سوري  وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع : بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�س �ساحب 
�لدور باجلدول خبري� يف هذه �لدعوة تكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�سادر 
مبلف  تقريره  و�ودع  �لثثدعثثوى  يف  �ملنتدب  �خلثثبثثري  با�سر  وقثثد  �جلل�سة  بتلك 
�لدعوى  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثانن �ملو�فق 2017/6/12  �ل�ساعة 

  Ch2.E.21 00 : 10 �سباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/325 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليه /1 - �ن�سار حممد فرج نا�سر �لتميمي   جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري - فرع -  قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2017/4/27 �حلكم 
يف  �لف�سل  وقبل  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   : �لثثتثثايل  �لتمهيدي 
�لثثدور باجلدول وتكون  �ملخت�س �ساحب  �مل�سريف  : بندب �خلبري  �ملو�سوع 
�ملحكمة  لها  وحثثثددت  �جلل�سة  بتلك  �لثث�ثثسثثادر  �حلكم  منطوق  وفثثق  مهمته 
جل�سة يوم �لثنن  �ملو�فق 2017/5/8  �ل�ساعة 30 : 09 �سباحا يف �لقاعة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د �ملدعي �مانة �خلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/424   امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه: 1- وليد �سعبان بدير �سريف  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ممدوح �سحاته وميثله : ��سماعيل ح�سن �بر�هيم 
�لبتد�ئية  دبي  قثثررت حمكمة  فقد  �د�ء  �مر  ��ست�سد�ر  �ل�سفار   طلب 
درهم   500000 مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعى  �لثثز�م    2016/12/29 بتاريخ  
للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف. ولكم �حلق يف �لتظلم من �لمر خالل 15 

يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/697  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1-تد�ول مي �س.ذ.م.م 2- �ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة �لتجارية �س.ذ.م.م 
يف    2017/5/9 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بثثان  نعلنكم  �لقثثامثثة  حمل  جمهول 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/نيهال حممد �حمد مطاوع بالز�م �ملدعي عليهما )1-تد�ول مي 
�س.ذ.م.م 2- �ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة �لتجارية �س.ذ.م.م( بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ )31599.95( دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي ب�سعر �ل�سرف وقت 
تنفيذ �حلكم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف:2017/2/23 
�حل�سوري  مبثابة  حكما   . �لنفاذ  طلب  ورف�ست  و�مل�ساريف  �لر�سوم  عن  ف�سال  �ل�سد�د  وحتى 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/88  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-ر�مي �سالح قبالن جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لدين  ل�سالح/نور  �عثثاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/4/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها 
مو�سى ر�سيد حتامله بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )59.000( درهم وفائدة 
 )20.000( ومبلغ  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  مثثثثن:2014/3/11  �عبتار�   %9 بن�سبة  �لتاخري  عن 
درهم وفائدة عن �لتاأخري بن�سبة 9% �عتبار� من:2014/12/14 وحتى �ل�سد�د �لتام ومبلغ 
)38.000( درهم وفائدة عن �لتاخري بن�سبة 9% �عتبار� مثثن:2013/11/10 وحتى �ل�سد�د 
قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  درهثثم  و�لثثف  �مل�ساريف  و�لزمته  �لتام 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2017/34  بيع عقار مرهون   
مو�سوع �لق�سية:طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن )�لفيال( �لكائنة على �لقطعة رقم:946 
، رقم �لبلدية:1-685 ، �مل�ساحة:97/999 مرت مربع ، مع�سيم �لول ، فالن�سيا ، لمي تري فايل 
، عقار�ت جمري� قولف ، فيال 41 �يه ، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لت�سريح لطالب �لتنفيذ 

بكافة طلباته يف �لالئحة.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- �يدي مولهولند -  جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

بياناتها:رقم  �ر�ثثثس  عثثن قطعة  عثثبثثارة  وهثثثي  �خلثثا�ثثسثثة  �مثثو�لثثكثثم  عثثلثثى  �حلثثجثثز  بثثانثثه مت  نعلنكم 
�لر�س:946 - �ملنطقة معي�سم �لول - وذلك يف حدود قيمة �ملطالبة )4.360.490( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1763  جتاري جزئي

للمدعو/ ممثثلثثوكثثة  فثثرديثثة  مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة   - لثثلثثمثثعثثار�ثثس  �رك   360-1  / عثثلثثيثثه  �ملثثدعثثي  �ىل 
�نثثور علي �لب�سري  �ملثثدعثثي/  جنجادهر�ن بثثرمي كثثومثثار جمهول حمثثل �لقثثامثثة مبثثا �ن 
�لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ل�سحي قد  �سعيد  ر��سد  �سعيد  من �هلل وميثله:ز�يد 
�ملطالبة برفع �حلجز عن �ملركبة مو�سوع �لدعوى و�لق�ساء ب�سحة بيع �ل�سيارة من 
ملكية  نقل  مثثن  �ملثثدعثثي  ومتكن  درهثثم   )16000( مببلغ  للمدعي  �لول  عليه  �ملثثدعثثي 
�ملركبة. وحددت لها جل�سة يوم  �لحد �ملو�فق  2017/6/11   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.12

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1582  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ماهيا �ن�ساء�ت برتول توريزم تكريت ليمتد �سركت )فرع �سركة �جنبية( 
وميثلها مديرها/كينان �ور�ك جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ دناجي للخدمات �س.ذ.م.م 
وميثله:عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�سرهان �لنعيمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�لفائدة  درهثثم   )197.617.00( وقثثدره  مبلغ  للمدعي  تثثوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�لر�سوم  عليها  �ملثثدعثثي  وبثثالثثز�م  �لثث�ثثسثثد�د  وحتى متثثام  تثثثثاريثثثثخ:2016/8/16  مثثن   %12 �لقانونية 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق  2017/6/14   �ل�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   9.30

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/227  مدين كلي
�ثثس.م.ح 2- �مين حممد ح�سن  د�مكو لاللكرتونيات  / 1-�سركة  �ملدعي عليه  �ىل 
�لثثرتغثثل جمثثهثثويل حمثثل �لقثثامثثة مبثثا �ن �ملثثدعثثي/ بثثنثثك دبثثثي �ل�ثثسثثالمثثي �ثثثس.م.ع 
وميثله:�سعد حممد عبد�هلل �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   1947222.51( وقثثدره  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تثثعثثاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/6/13   �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1447  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�جي�س �سين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�أقثثثام عليك �لدعوى  حممد زهيب �قثثبثثال غثثورى حممد �قثثبثثال غثثورى قثثد 
و�لر�سوم  و�لثثفثثائثثدة  درهثثثم(   35000( وقثثثدره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  �خلمي�س �ملو�فق  2017/6/22   �ل�ساعة 
09.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/970  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�نو�ر �ل�سرق �لو�سط للمنتجعات �ل�سياحية جمهول حمل �لقامة 
دروي�س  غثثالم  وميثله:حميد  �لنفي�سة  �سليمان  بثثن  �سالح  بنت  �ملدعي/منى  �ن  مبثثا 
�بر�هيم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره 
)252596 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ توقيع 
�لعقد وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق  2017/7/5   �ل�ساعة 
08.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة �حل�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/907  جتاري كلي
�لبنك  �ملثثدعثثي/  �ن  �ىل �ملدعي عليه / 1- دليب ر�هثثثولن جمهول حمل �لقثثامثثة مبا 
�لهلي �لكويتي �س.م.ك وميثله : �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي 
مبلغ وقدره )58.154.412.74 درهم( و�لفو�ئد �لبنكية بو�قع 11% �سنويا �عتبار� من 
تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مهم بالر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب 
�س   10.00 �ل�ساعة   2017/6/13 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحثثددت     . �ملحاماة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  �أو  باحل�سور  مكلف  فثثاأنثثت  لثثذ�   Ch1.C.15 بالقاعة 
�أيثثام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/935  جتاري كلي
�ن  �ملدعي عليه / 1- مرت�سى حممد ح�سن عنقائي جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ملدعي/ بنك �سادر�ت �ير�ن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )27.700.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
بو�قع 9% من تاريخ:2010/8/1 وحتى �ل�سد�د �لتام كجزء من �ملديونية �ملق�سي بها يف 
�لدعوى 1310 ل�سنة 2010 جتاري كلي و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب .   وحددت لها 
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/4 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/792  جتاري كلي

بور  نياز علي جاليل  ذ.م.م 2- ح�سن  �لعامة  للتجارة  رز�ن  �سركة   -1 / �ملدعي عليه  �ىل 
�ن �ملدعي/ بنك �سادر�ت  3- �مري ح�سن ح�سن جاليل بور جمهويل حمل �لقامة مبا 
وقدره  عليهم مببلغ  �ملثثدعثثي  بثثالثثز�م  �ملطالبة  �لثثدعثثوى ومو�سوعها  عليك  �أقثثثام  قثثد  �يثثثر�ن 
)85.565.652.04 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية �لتفاقية 
بو�قع 15% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام . وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  09.30 �س  �ل�ساعة   2017/7/9
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/667  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بي�سوتون �ستار للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  2- جو�د �حمد فرهاد 
�يثثر�ن وميثله:�بر�هيم حممد  �سادر�ت  بنك  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمهويل حمل 
�حمد حممد �لقا�سم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تثثعثثاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهثثم(   804.249.30( وقثثدره  مببلغ 
. وحددت  �لتام  �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق وحتى  �لتاخريية �لتفاقية بو�قع 15% من 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/6/21 �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فاأن  ، ويف حالة تخلفك  �لأقثثل  �أيثثام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن  بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/601  احوال نف�س م�سلمني
نور �حمد �حمد  �لرحمن 2-  �ملدعي عليه / 1- �مري ح�سن و�سي  �ىل 
بن �سامل  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �منه �مري ح�سن  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى �ذن زو�ج. وحددت لها جل�سة يوم  
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( لذ�  �ملو�فق  2017/6/15    �خلمي�س 
بتقدمي ما لديك  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1304 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة جي �يف �ي�س حلول �لطاقة ذ.م.م  جمهول 
وميثلها   - للتجارة  �لريام  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�أقام  قد  كمايل  علي  حممد  وميثله:�حمد  هثثادي  �حمد  �ميثثن  مديرها 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1460740( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1926  ا�ستئناف جتاري    

�س.ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  �نرتنا�سيونال  ميعاد   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمثثهثثول حمثثل �لقثثثامثثثة مبثثا �ن �ملثث�ثثسثثتثثاأنثثف / بثثنثثك �ثثثسثثثادر�ت �يثثثثثر�ن  قد 
كلي  جتثثاري   854/2016 رقثثم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لثثقثثر�ر/  ��ستاأنف 

بتاريخ:2016/12/22     
 10.30 �ل�ساعة   2017/6/21 �ملثثو�فثثق  �لربثثعثثاء   يثثوم  جل�سه  لها  وحثثثددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقثثم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/187  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �ك�سبورت هاو�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �سادر�ت �ير�ن  قد ��ستاأنف/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/716 جتاري كلي بتاريخ:2017/1/26     
 10.00 �ل�ساعة   2017/7/12 �ملثثو�فثثق  �لربثثعثثاء   يثثوم  جل�سه  لها  وحثثثددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقثثم  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/543  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �ثثثس.ذ.م.م  مثثارت  عليه/1-جوي�س  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/4/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
مبلغ  للمدعي  تثثوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  خثثادم ح�سن  ل�سالح/ناظم ح�سن 
وقت  يكن  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لعودة  وتذكرة  درهثثم(   13001.66(
�مل�سروفات  باملنا�سب من  و�لزمتها  �خر  �ساحب عمل  بخدمة  �لتحق  قد  �لتنفيذ 
. حكما مبثابة  و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات 
لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/211  تظلم جتاري

�يثثريثثك بولرت جمهول حمثثل �لقثثامثثة مبثثا �ن  �ىل �ملتظلم �سده / 1-هثثارفثثى 
ح�سن  حممد  وميثله:يو�سف  �لعثمان  عبد�لعزيز  حممد  �حثثمثثد   / �ملتظلم 
من  تظلم  ومو�سوعه  �عثثاله  �ملثثذكثثور  �لتظلم  عليكم  �أقثثثام  قثثد  �لبحر  حممد 
و�لر�سوم  رقثثم 54/2017 حجز حتفظي جتثثاري   �لثثدعثثوى  �ل�سادر يف  �لثثقثثر�ر 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/6/18   �ل�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2823  عمايل جزئي

�ىل �ملثثدعثثي عثثلثثيثثه / 1-جثثثولثثثدن بثثثريي لثثلثثتثثجثثارة �لثثعثثامثثة �ثثثثثثس.ذ.م.م جمهول 
حمثثل �لقثثامثثة مبثثا �ن �ملثثدعثثي /قثثديثثر ح�سن �لثثطثثاف ح�سن  قثثد �أقثثثام عليك 
�لثثثثدعثثثثوى ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا �ملثثطثثالثثبثثة مبثث�ثثسثثتثثحثثقثثات عثثمثثالثثيثثة وقثثثثدرهثثثثا )16939 
درهثثثثثم( وتثثثذكثثثرة عثثثثثوده مبثثبثثلثثغ )1000 درهثثثثثم( و�لثثثر�ثثثسثثثوم و�ملثثث�ثثثسثثثاريثثثف رقم 
�ل�سكوى:mb170398428ae/2017  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�ساعة   2017/6/14 �ملو�فق 
�و  مثثذكثثر�ت  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3632  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لوزة �لذهبية للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقثثام عليك  �سينغ  قد  �ملدعي /�سانديب  �ن  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )11603 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
لها  وحثثددت    mb172045433ae:ل�سكوى� رقثثم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/6/14 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2845  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-��سل �لبد�ع للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�حمد ر�سو�ن عبد�لعاطي �سرور  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عثثوده  وتذكرة  درهثثم(   19973( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB169173579AE  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق 2017/6/12 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2551  عمايل جزئي

�ن  �لقثثامثثة مبا  �لفنية جمهول حمل  �ملدينة لالعمال  1-منثثر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقثثثام عليك �لثثدعثثوى ومو�سوعها �ملطالبة  �ملثثدعثثي /حمثثمثثد �عثثظثثم غثثالم نثثبثثي  قثثد 
درهم(   2000( مببلغ  عثثوده  وتثثذكثثرة  درهثثثم(   10092( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB168505010AE  وحددت لها جل�سة 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت  �ملو�فق 2017/6/14  يوم �لربعاء 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4522  عمايل جزئي

�ثثس.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  �نرتنا�سيونال  / 1-�لنفي�س  �ملدعي عليه  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ر�قب علي مر�د علي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  عثثوده  وتثثذكثثرة  درهثثم(   3903( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb173183802ae  وحددت لها 
جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/6/14 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، مع تق�سري مدته .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2887  عمايل جزئي

�لقامة  �ثثثس.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  �ساند  1-��سوين   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /جري�لد �ومويل �كينجبا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عثثثوده  وتثثذكثثرة  درهثثثم(   26000( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB170616003AE/2017  وحددت لها 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �س  �ل�ساعة   2017/6/15 �ملو�فق  يوم �خلمي�س  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1737  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سروق �ملدينة خلدمات �حلر��سة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد دل�ساد خان �ساحب د�د خان 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهثثم   )7100( وقثثدره  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهثثم   )900( مبلغ  �ىل  بال�سافة 
�للتز�م  عثثدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1495  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لو�ئثثل لتجارة �لطثثار�ت �ثثس.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقثثام  عليك  �لتنفيذ/�ليا�س �سحاده �خلثثوري قد  �لقامة مبا �ن طالب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهثثم   )304934(
مبلغ )5020( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/977  تنفيذ عمايل 
�لقامة مبا  لياقت جمهول حمل  �سيد علي  �ثثسثثده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ذ.م.م وميثله:ح�سن  �لعامة  لل�سيانة  �لتنفيذ/باحل�سا  �ن طالب 
علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عثثاله و�لثثز�مثثك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقثثدره )44513( درهثثم �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فثثان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/219  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �سده / 1-�جنيليبار�مبيل كوريا كو�سى بهليب - عن نف�سه وب�سفته �ملدير �ملخول 
بالتوقيع ل�سركة بر�يت �ويل وكفيل و�سامن للت�سهيالت �مل�سرفية جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليكم  �ن �ملتظلم / بنك �بوظبي �لوطني وميثله:نو�ل ز�يد �ساملن ظبيك �حلو�سني قد 
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لمر على عري�سة جتاري رقم 
رقم:800/2017  بالدعوى  و�خلا�س  بثثتثثاريثثخ:2017/4/16  �ل�سادر  �ل�سفر  من  منع   333/2017
جتاري كلي و�لغاء �لمر �ملتظلم منه و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم �لحد �ملو�فق 2017/6/11   �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/634  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- هارموين لوك ديز�ين �ثثس.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / جميل �بر�هيم ع�ساف  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2015/2032 جتاري جزئي بتاريخ:2016/5/2     
وحددت لها جل�سه يوم �لثنن  �ملو�فق 2017/6/19 �ل�ساعة 10.30 �سباحا  
ميثلكم  مثثن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقثثم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1908  ا�ستئناف جتاري    

جمهول  بوطالب   حمزة  طالب  بو  حممد  ح�سن   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�سريكا  ب�سفته   - عثثدلثثوين  �سامي  و�سيم   / �مل�ستاأنف  �ن  مبثثا  �لقثثامثثة  حمثثل 
حممد  �ل�سيد  علي  وميثله:جمال  ذ.م.م  �لفنادق  لد�رة  �سركة/�وري�س  يف 
رقم 2016/967 جتاري  بالدعوى  �ل�سادر  ��ستاأنف/ �حلكم  قد  �ل�سنقيطي  
كلي بتاريخ:2016/12/19 وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/7/9 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/478  ا�ستئناف عقاري    

�لهند�سية   لثثالعثثمثثال  �حلثثديثثثثثة  �ل�سباح  �سركة   -1 �ثثسثثده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سن فيو با�سيفيك جلوبال �نك  
كلي  عقاري   2016/95 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد 
بتاريخ:2016/8/30 وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/6/15 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/33  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �ملا�سة �نرتنا�سيونال للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /  عبد�هلل بن حممد بن عبد�هلل �ملبارك وميثله:ر��سد عبد�هلل علي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ وبطالن عدد )6(  هوي�سل �لنعيمي  قد 
�تفاقيات بيع و�سر�ء و�لز�م �ملدعي عليهم بان ي�سددو� للمدعيان مبغ وقدره )1.764.700( 
يف:2015/9/16  �حلا�سل  �ملبلغ  ��ستالم  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  درهم 
وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لثثذ�    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �س   08.30 �ل�ساعة     2017/6/13 �ملو�فق  �لثالثاء 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1134  جتاري كلي

�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  هاباين جمهول حمل  / 1- حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
عثثبثثد�هلل حمثثمثثد �لثث�ثثسثثيثثخ عثثبثثد�لثثرحثثمثثن بثثن حثثافثثظ قثثد �أقثثثثام عثثلثثيثثك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )1300000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ستحقاق 
�ملثثو�فثثق 2017/7/18  �لثثثثثالثثثاء  �لثثتثثام. وحثثثددت لها جل�سة يثثوم  �لثث�ثثسثثد�د  وحثثتثثى 
�أو من  Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1134  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مرمري�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى  �ل�سيخ عبد�لرحمن بن حافظ قد  �ملدعي/ عبد�هلل حممد  �ن 
 1300000( وقثثدره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بثثالثثز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تثثعثثاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهثثم( 
وحتى �ل�سد�د �لتام .   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/18 �ل�ساعة 
09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1324  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سامبل مي �ب ليمتد )فرع دبي( جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �ي تي بي منطقة حرة ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )50998 
�لدعوى وحتى  رفع  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهثثم( 
�ل�سد�د �لتام .   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/13 �ل�ساعة 09.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1340  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- م�سرف �لهالل )�سركة م�ساهمه عامه( 2- علي جمعة �لربكلو 
عامة(  م�ساهمه  )�سركة  �لهالل  م�سرف  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  وميثله: نا�سر مال �هلل حممد غامن قد 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )153.487.41 درهم( وتثبيت �لقر�ر �ل�سادر باملنع 
من �ل�سفر �ل�سادر يف �لطلب رقم:145 ل�سنة 2017 جتاري و�لز�م �لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق 2017/7/3 �ل�ساعة 08.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1585  جتاري جزئي

�ن  كثثروز جمهول حمل �لقامة مبا  �كيونو  �ىل �ملدعي عليه / 1- بريناديت 
�هلل  مثثال  نا�سر  وميثله:  عثثامثثة(  م�ساهمه  )�سركة  �لثثهثثالل  م�سرف  �ملثثدعثثي/ 
حممد غامن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
   . �ملحاماة  و�تثثعثثاب  و�مل�ساريف  و�لثثر�ثثسثثوم  درهثثثم(   79.286.13( وقثثثدره  مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق 2017/6/19 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذ�   Ch 1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1677  جتاري جزئي

جمهول  �ثثثثس.ذ.م.م  �ملن�سات  لد�رة  �سولو�سن�س  �ثثسثثو�ت   -1  / عليه  �ملثثدعثثي  �ىل 
�لغذ�ئية ذ.م.م قد  �ملو�د  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جرين هاو�س لتجارة 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقثثام 
)7425 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف .   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لثثذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   09.30 �ل�ساعة   2017/6/20
�و  مثثذكثثر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
�أيثثام على �لأقثثل ، ويف حالة تخلفك  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1543  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- كي �ر ��س لل�سيافة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملدينة للتغليف �س.ذ.م.م وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى 
ق�سم  مثثن  و�ملثثحثثال  جتثثاري  �لثثثنثثثز�ع:2017/534  ملف  �سم  �ملحكمة  مثثن  ومو�سوعهانلتم�س 
توؤدي مبلغ وقدره )67.258( درهم  بان  و�لثثز�م �ملدعي عليها  �لودية للمنازعات  �لت�سويات 
بامل�ساريف  و�لز�مه  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة 
و�لر�سوم ومقابل �تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/6/11 �ل�ساعة 
09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1671  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�خثثى كوبا ل كري�سنا بهاتيا جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
حممد  �هلل  مال  وميثله:نا�سر  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  �لهالل  م�سرف  �ملدعي/ 
�ملثثدعثثي عليها مببلغ  بثثالثثز�م  �ملطالبة  �لثثدعثثوى ومو�سوعها  �أقثثثام عليك  قثثد  غثثامن 
وقدره )59953.90( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/6/20   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيثثام على �لأقثثل ، علما بانه مت �حالة  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1743  تنفيذ عمايل 
جمهول  �ثثثثس.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�سن  بثثدر  �ثثسثثده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قثثد  �حثثمثثد  فيا�س  �لتنفيذ/�سنو�ل  طثثالثثب  �ن  مبثثا  �لقثثامثثة  حمثثل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6997( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3015  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ن �ي �يه جي للحماية من �حلريق �ثثس.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقثثامثثة مبثثا �ن �ملثثدعثثي /مثثوتثثايثثان مثثايثثافثثان  قثثد �أقثثثام عليك �لثثدعثثوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عثثوده  وتذكرة  درهثثم(   13620( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB170375966AE  وحددت لها 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�ساعة   2017/6/11 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3144  عمايل جزئي

�ثثثثثس.ذ.م.م جمثثهثثول حمل  لثثالنثث�ثثسثثاء�ت  �مل�سرية  �ملثثدعثثي عليه / 1-�لثث�ثثسثثركثثة  �ىل 
�لقثثثامثثثة مبثثا �ن �ملثثدعثثي /عثثثثالء �لثثديثثن فثثثثاروق عثثبثثد�ملثثوجثثود حمثثمثثد  قثثد �أقثثثام 
 15668( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات  �ملثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  �لثثدعثثوى  عليك 
و�ملثثث�ثثثسثثثاريثثثف رقم  و�لثثثر�ثثثسثثثوم  عثثثثثوده مبثثبثثلثثغ )2000 درهثثثثثثم(  وتثثثثذكثثثثرة  درهثثثثثثم( 
�ملو�فق  �لحثثد  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثددت    MB168508772AE:ل�سكوى�
2017/6/11 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، �مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2546  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بريجيتا للكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /بي �م ريبون حممد مزيرب  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19616 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB168076932  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/7/5 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/550  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سات ل�سناعة �ملو�د �لعازلة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /تالر�مبا بولثجي تو�سار� �نديكا دي �سيلفا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15668 درهم( �سامل تذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB167635684AE/2016:ل�سكوى� رقثثم  و�ملثث�ثثسثثاريثثف  و�لثثر�ثثسثثوم  درهثثثم( 
�س   8.30 �لثثث�ثثثسثثثاعثثثة   2017/6/21 �ملثثثثثو�فثثثثثق  �لربثثثثثعثثثثثاء  يثثثثثوم  جثثلثث�ثثسثثة  لثثثهثثثا  وحثثثثثثثثددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3524  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سالون �لقيو�ين للحالقه جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
جوجودي�س �ساندر� �سورجو موهون د��س قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �جمايل )11617( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 
  mb171671613ae:درهم( و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى �لعمالية
�لقا�سي  �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/6/13  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحثثددت 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/104  عمايل كلي
�لقامة  �ثثثس.ذ.م.م جمهول حمل  �ملن�ساأت  �ي دي لد�رة  �ل  �م  1-�يثثه   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبثثا �ن �ملثثدعثثي /�تثثثثول �نثثانثثت �ونثثديثثكثثار وميثثثثثلثثه:حثثنثثان �ثثسثثامل ح�سن �لثثبثثايثث�ثثس قثثد �أقام 
درهم(   753583( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لثثدعثثوى  عليك 
وتثثثذكثثثرة عثثثثوده مبثثبثثلثثغ )3000 درهثثثثثم( و�لثثثر�ثثثسثثثوم و�ملثث�ثثسثثاريثثف و�تثثثعثثثاب �ملثثثحثثثامثثثاة رقم 
�ل�سكوى:MB169093191AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�أو من  2017/6/20 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2491  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جي دبليو ��س خلدمات متابعة �ملعامالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /عمر بهاء حممد علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
 900( وقثثدره  عثثوده مببلغ  تذكرة  �سامل  درهثثم(  وقدرها )26716  مب�ستحقات عمالية 
رقم:AE170872535MB  وحددت  �ل�سكوى  و�مل�ساريف يف  وبالر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/6/21 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1831  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سالون جالمور   جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى  �أقثثام عليك  ليودميال ماكاروفا   قد  �لتنفيذ/  �ن طالب 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لثثز�مثثك  �عثثاله  �ملثثذكثثورة  �لتنفيذية 
بال�سافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهثثم   )10066(
�ملحكمة  فثثان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهثثم   906 مبلغ  �ىل 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1492   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سدهما/1- جو�د �ل�سرق للتجارة - �س ذ م م 2-غنغادهار �سيفناين 
�لتجاري  �لتنفيذ/�لبنك  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  فا�ساندمال  
�لثثدويل - �س م ع  وميثله / من�سور عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طثثالثثب  �ىل  و�لثثتثث�ثثسثثامثثن   بالتكافل  درهثثثم   )6962635.68(
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1433   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- زيا وك�سو زهيو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
من�سور   / فثثرع  وميثله   - �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب 
عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )761584.95( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  درهثثم �ىل طالب 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1561   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �نفو كوي�ست جي �ل تي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�سفو�ن �سفاء عبد�لو�حد با�س  وميثله / �حمد 
�حلاج خادم بطي �مليدور  �ملهريي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )171625( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1496   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  م�سعود   عثثبثثد�هلل  م�سعود  خالد  �ثثسثثده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري - �س م ع  وميثله 
�أقثثام عليك �لدعوى  �لزرعوين  قد  �أحمد  / من�سور عبد�هلل حممد 
وقدره  بثثه  �ملنفذ  �ملبلغ  بثثدفثثع  و�لثثز�مثثك  �عثثثاله  �ملثثذكثثورة  �لتنفيذية 
)323804.04( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجثثر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1495   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �ل�ساعي للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2- �ي�سو�ر �سود�ري نايف 
�سينغ 3- �روب بو�س �نيل كومار بو�س 4-متلي�س ر�م �ساند �سولنكي  جمهويل 
 / ع وميثله  م  �س   - �لتجاري  دبثثي  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �لقثثامثثة مبا  حمل 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أقثثام عليك  �لثثزرعثثوين  قد  �أحمد  من�سور عبد�هلل حممد 
درهم   )6853510.64( وقثثدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لثثز�مثثك  �عثثاله  �ملثثذكثثورة 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خثثالل  �ملذكور  بالقر�ر  �للثثتثثز�م  عثثدم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1494   تنفيذ جتاري  

�ملنفذ �سده/1- عي�سى �سعيد مفتاح ر��سد �لنعيمي  جمهول حمل  �ىل 
م ع  وميثله  �ثثس   - �لثثتثثجثثاري  دبثثي  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �لقثثامثثة مبثثا 
�أقثثثام عليك �لدعوى  قثثد  �لثثزرعثثوين   �أحثثمثثد  / من�سور عثثبثثد�هلل حممد 
�لثثتثثنثثفثثيثثذيثثة �ملثثثذكثثثورة �عثثثثاله و�لثثثز�مثثثك بثثدفثثع �ملثثبثثلثثغ �ملثثنثثفثثذ بثثثه وقثثثدره 
)452376.10( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  عثثدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1493   تنفيذ جتاري  

جمهول  �لرم�سي   خمي�س  عثثبثثد�هلل  �سالح  �حمد  �ثثسثثده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �بوظبي �ل�سالمي - فرع 
دبي  وميثله / من�سور عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)907757.04( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  عثثدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/327  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1-زياد �حلبال حممد زهري  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك 
دبي �ل�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  نعلنكم باحلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2016/631 عقاري 
مبلغ  ب�سد�د  بالز�مكم   -1 وذلثثك  تنفيذيا  �سند�  باعتباره    2016/12/20 بتاريخ   �لحثثد   يثثوم  كلي 
وقدره )65993( درهم وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر 
هذ� �لعالن  2- بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك )�لجارة �ملو�سوفه بالذمة( ومالحقها 
، مو�سوع �لدعوى عن �لوحدة �لعقارية رقم )3907( بالعقار �مل�سمى )�يليت ريزيدن�س( �ملقام على 
قطعة�لر�س رقم )26( - منطقة مر�سى دبي - دبي - وبالز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لوحدة �لعقارية 
�لو�ردة  بالتملك(  �ملنتهية  )�لجثثارة  �لعقاري  �لقيد  ��سارة  وبالغاء   ، �ل�سو�غل  للمدعي خالية من 
ب�سهادة �ملكلية ل�سالح �ملدعي عليه.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجثثر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/231  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �سده/1-تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/بهيجة �حمد عدى ن�سيب �لبيطار وميثله : حمده ح�سن �حمد جا�سم مكي   
بتاريخ   �لحثثد   يثثوم  كلي  رقثثم 2016/294 عقاري  �لثثدعثثوى  �ل�سادر يف  باحلكم  نعلنكم 
2017/1/30  باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك 1- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )1459785( 
�أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  �لقانونية بو�قع 9%  وت�سليمه �ىل طالب  درهثثم  و�لفائدة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعثثالن  2- بطالن عقد بيع وحثثده �لتد�عي بن 
طريف �لنز�ع.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1555   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- برمود �ساد� 2-تريربغ �نرتنا�سيونال تريدينغ - م م 
ح  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري - �س 
م ع  وميثله / من�سور عبد�هلل حممد �أحمد �لزرعوين  قد �أقثثام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)7156325.98( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  عثثدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجثثثر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/677   تنفيذ مدين  

بثثثدور حمثثمثثد هثثا�ثثسثثم عثثبثثد�هلل 2-�جلوهره  �ملثثنثثفثثذ �ثثثسثثثده/1-  �ىل 
عثثبثثد�لثثرحثثمثثن �بثثر�هثثيثثم  جمثثهثثويل حمثثل �لقثثثامثثثة مبثثا �ن طالب 
�أقام عليك �لدعوى  �لتنفيذ/حممد قا�سم ح�سن بن عطاف  قد 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لثثز�مثثك  �عثثاله  �ملثثذكثثورة  �لتنفيذية 
)351360( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1679  جتاري جزئي
�ثثثثس.ذ.م.م جمهول  فثثروي مطعم ومقهى  بثثثار�دي دي  �ملثثدعثثي عليه / 1-  �ىل 
�لغذ�ئية ذ.م.م قد  �ملو�د  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جرين هاو�س لتجارة 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقثثام 
)12185 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف .   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لثثذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   09.30 �ل�ساعة   2017/6/20
�و  مثثذكثثر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
�أيثثام على �لأقثثل ، ويف حالة تخلفك  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1613  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سنرت�ل بارك كافيه �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبثثا �ن �ملثثدعثثي/ زيثثثورخ لثثتثثجثثارة �ملثثثو�د �لثثغثثذ�ئثثيثثة �ثثثثثس.ذ.م.م قثثد �أقثثثام عليك 
و�لفائدة  درهثثم(   22616.20( مببلغ  �ملطالبة  دعثثوى  ومو�سوعها  �لدعوى 
�ملو�فق  �لربثثعثثاء  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثددت   . و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لقانونية 
فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  09.30 �س  �ل�ساعة   2017/6/14
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1586  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نيو مارك ل�سيانه �ملباين �ثثس.ذ.م.م وميثلها بالتوقيع �ل�سيد/
�ملثثدعثثي/ عمر نا�سر بن  �لثثبثثوكثثارك جيلبارت جمهول حمثثل �لقثثامثثة مبثثا �ن  رونثثالثثد 
ر��سد �لر�سيد وميثله بالتوقيع �ل�سيد/�سامي جوتيوم مو�سى قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم   )257.220( وقثثثدره  مبلغ  ب�سد�د  للمطالبة  �د�ء  �مثثر  ��ست�سد�ر  ومو�سوعها 
�ل�ساعة   2017/6/21 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحثثددت   . و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1365  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لوليد حمد بن علي �آل مبارك جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ ر�مي �سليمان �بر�هيم �بودقة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )250000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�لثث�ثثسثثد�د �لتام  تثثاريثثخ �ل�ستحقاق وحثثتثثى  �ملثثحثثامثثاة و�لثثفثثائثثدة 12% مثثن  و�تثثعثثاب 
�خلمي�س  يثثوم   جل�سة  لها  وحثثددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول 
فاأنت  لثثذ�   Ch 2.D.18 بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س  �ملثثو�فثثق  2017/6/22   
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2790  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ثثثس.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لد�ستي  1-حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�أر�سد علي غالم �أكرب قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16541 درهم( �سامل تذكرة عوده مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB168863205AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/6/18 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذ� 
حالة  ويف  �لأقثثل،  على  �أيثثام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2386  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ �لب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /نياز روؤوف كل روؤوف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30809 درهم( �سامل تذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB171059578AE  وحددت لها 
جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/6/21 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1104  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-عمر�ن ح�سن عبيد ح�سن �بر�هيم  جمهول حمل �لقامة 
�ل�سيد  : عبا�س مهدي  �ملدعي/ بنك �خلليج �لول - فرع دبي وميثله  �ن  مبا 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقثثام عليك  �لطاهري   قد  خلف 
عليه مببلغ وقدره )1194981.54 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ   من  �سنويا   %9.75 �لتفاقية   �لقانونية  و�لفائدة 
�ل�ساعة  �ملو�فق  2017/6/11   �لتام.  وحثثددت لها جل�سة يوم �لحثثد    �ل�سد�د 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  10.00 �س 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مثثذكثثر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/273  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- علي نبيل علي �ل�ساوي�س  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف / مدى �ل�سل�سال للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثله:رو�سة 
حثث�ثثسثثن �لثث�ثثسثثيثثد حمثث�ثثسثثن �لثثعثثطثثار قثثد ��ثثسثثتثثاأنثثف �لثثثقثثثر�ر/ �حلثثكثثم �ل�سادر 
لها  بتاريخ:2017/2/9 وحددت  بالدعوى رقم 2016/990 جتاري جزئي 
جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/6/11 �ل�ساعة 10.30 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/715 
�ىل �ملحكوم عليه : �سابال ورلد - �س ذ م م 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد �أ�سدرت بحقك 
مبلغ  بدفع  باإلز�مك  يق�سى   - )جزئي(  مثثدين   2015/67 رقثثم  �لدعوى  يف  حكما 
وقدره )247536( درهم �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف ، وحيث �ن �ملحكوم لها/ فاطمة 
حممد �حمد �سامل �ل�سليج -   قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت 
رقم 2017/715  لذ� �أنت مكلف ب�سد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
�ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت  �ملحكمة  فاإن  ن�سر �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك 

�لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �ل�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ساء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 

العدد 12041 بتاريخ 2017/6/8   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/714 
�ىل �ملحكوم عليه / �سركة �سابال وورلد 

�أ�سدرت  قد  �لبتد�ئية  �لحتثثاديثثة  عجمان  حمكمة  بثثان  لديك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف �لدعوى رقم 2015/69 مدين جزئي - يق�سى باإلز�مك بدفع 
، وحيث �ن �ملحكوم  مبلغ وقدره )302300( درهم �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 
له / عفر�ء خليفة �سامل -  قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت 
رقم 2017/714  لذ� �أنت مكلف ب�سد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من 
�ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فثثاإن  �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك  ن�سر  تاريخ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �ل�سول. 
قلم التنفيذ املدين - دار الق�ساء عجمان 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  
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�لربوتينات.  لت�سنيع  ُمثثعثثّدة  �جلثثيثثنثثات  غالبية 
حتّدد كل �سل�سلة ثالثية �لأحثثرف من �حلم�س 
�لثثثثنثثثثووي نثثثثوع �حلثثمثث�ثثس �لأمثثثيثثثنثثثي �لثثثثثذي جتب 
�إ�سافته بالقرب من �سل�سلة �لأحما�س �لأمينية 
�أن  �ملتنامية ل�سنع بروتن. ت�ستمر �لعملية �إىل 
�إىل �سل�سلة ثالثية  �آلية �سنع �لربوتينات  ت�سل 

توقف هذ� �مل�سار.
�أحياناً  �لثثثنثثثووي  ُتثثنثث�ثثسثثئ طثثفثثر�ت �حلثثمثث�ثثس  لثثكثثن 
�ثثسثثلثث�ثثسثثلثثة �لثثتثثوقثثف يف مثثكثثان خثثثاطثثثئ، لثثثثذ� يكون 
هذه  ُتعترب  نثثافثثع.  غثثري  منها  �مل�ستق  �لثثربوتثثن 
�لطفر�ت غري جمدية وت�سّبب نحو 10 % من 

جمموع �لأمر��س �لور�ثية.
ميثثكثثن �إيثثجثثاد و�ثثسثثائثثل لثثاللثثتثثفثثاف عثثلثثى �سال�سل 
�لتوقف �ل�سابقة لأو�نها. يف هذ� �ل�سياق، ُطِرحت 
مقاربة للمرة �لأوىل خالل �لثمانينيات لكن مل 
ينجح �لنا�س يف تفعيلها د�خل �خلاليا �لب�سرية 
ناقالت  عثثلثثى  �ملثثثقثثثاربثثثة  تثثلثثك  تثثثرّكثثثز  �لآن.  قثثبثثل 
�لتي  �جلثثزئثثيثثات  �أي  �لثثريثثبثثي،  �لثثنثثووي  �حلم�س 
تتعّرف �إىل �ل�سال�سل �لثالثية وتختار �حلم�س 

�لأميني �ملطاِبق لها.
للحم�س  ��ثثسثثطثثنثثاعثثيثثة  نثثثاقثثثالت  ت�سنيع  ميثثكثثن 
�لتوقف  �سل�سلة  �إىل  تتعّرف  كي  �لريبي  �لنووي 
ت�سنيع  عملية  �إنثثهثثاء  وبثثثدل  لأو�نثثثهثثثا،  �ل�سابقة 
�لربوتينات، �ست�سيف �حلم�س �لأميني �ملطلوب 

لإنتاج بروتن مفيد.
�أوليفري� وفريقها  2014، جّددت كارل  يف عام 

مثثن جثثامثثعثثة بثثورتثثو يف �لثثربتثثغثثال �إنثثتثثاج بروتن 
�إىل  تثثوؤدي  �لتي حتمل طفرة  �سحي يف �خلاليا 
�سرطان ور�ثي يف �ملعدة و�لثدي. �ليوم ي�ستعمل 
كري�ستوفر �أهرين وفريقه يف جامعة �أيو� ناقالت 
لتجديد  �لريبي  �لثثنثثووي  للحم�س  ��سطناعية 
�ملفككة  �أو  �ملفقودة  �لربوتينات  �إنثثتثثاج  مثثن  جثثزٍء 

لدى �مل�سابن بالتلّيف �لكي�سي.
�لعملية  هذه  �لعلماء  نّفذ  �أوليفري�،  فريق  مثل 
بف�سل  لثثثكثثثن  طثثثبثثثق.  �خلثثثثاليثثثثا يف  و�ثثثسثثثع  عثثثثرب 
�لتطور�ت �لإ�سافية، قد نح�سل على بديل عن 
�لأدويثثثثثة و�لثثعثثالج �جلثثيثثنثثي ملثثعثثاجلثثة 10% من 

حالت �لتلّيف �لكي�سي.

حتٍد هائل
�لتليف  معاجلة  مثثن  يثثومثثاً  نتمكن  �أن  ُيفرت�س 
�لثثكثثيثث�ثثسثثي عثثثثرب �إ�ثثثثسثثثثالح �جلثثثيثثثنثثثة �ملثثثتثثثبثثثّدلثثثة �أو 
��ستبد�لها، لكن �سيطرح �حل�سول على �ل�سال�سل 
�إىل  بالن�سبة  و�لثث�ثثسثثروريثثة  �لثثطثثويثثلثثة  �جلثثيثثنثثيثثة 
�لعالج �جليني �أو �لتحرير �جليني د�خل خاليا 

�لرئة حتّدياً هائاًل.

�لنووي  للحم�س  �ل�سطناعية  �لناقالت  تكون 
�لريبي �أ�سغر حجماً لذ� ميكن تطوير �لعالجات 
بوترية �أ�سرع. حن تدخل �لناقالت �ل�سطناعية 
للحم�س �لنووي �لريبي �إىل �خللية، �ستتناف�س 
ب�سال�سل  �لعادة  �لتي ترتبط يف  �لربوتينات  مع 

�لربوتينات،  �إنثثتثثاج  وتثثوقثثف  �لثثثثثالثثثيثثة  �لثثتثثوقثثف 
�ل�ثثسثثطثثنثثاعثثيثثة لن  �لثثنثثاقثثالت  تثثلثثك  �أن  مثثا يعني 
ُت�سِلح كل بروتن تنتجه �جلينة �ل�سائبة، لكنها 
�إ�ثثسثثالح عثثدد كثثثاٍف منها: يف ما  قثثد تتمكن مثثن 
�أدنى  �لور�ثية، حتى  �ل�سطر�بات  بع�س  يخ�س 

م�ستويات �لربوتينات حُتِدث فرقاً كبري�ً.

مالكومل  بح�سب  لالهتمام،  مثرية  عملية  �إنها 
�لكي�سي  بالتليف  �مل�سابن  يعالج  �لثثذي  بثثروديل 
)نيوكا�سل(،  يف  �ل�سمايل  �لأطفال  م�ست�سفى  يف 
�أهثثثثثرين ح�سل  فثثثريثثثق  �أن  �ثثسثثحثثيثثح  بثثريثثطثثانثثيثثا. 
�لربوتينات  لإنثثثثتثثثثاج  �لثثثثالزمثثثثة  �خلثثثاليثثثا  عثثلثثى 
�حلم�س  مثثن  �ملنا�سبة  �ل�سل�سلة  ��ستعمال  عثثرب 
�أنهم مل يثبتو� بعد  �لأميني، لكن يظن بروديل 

�أن تلك �لربوتينات فاعلة بالكامل.

هثثثثل يثثبثثقثثى �لثثثتثثثالعثثثب بثثثالثثثرمثثثز �جلثثثيثثثنثثثي بهذه 
�لثثطثثريثثقثثة �آمثثثنثثثاً؟ يثثتثثعثثّلثثق �أحثثثثد مثث�ثثسثثادر �خلطر 
بتاأثري �لناقالت �ل�سطناعية للحم�س �لنووي 
�لريبي يف �سال�سل �لتوقف �ل�سحيحة و�حتمال 
�أخثثرى. قد يح�سل هذ� �خلطاأ  �إف�ساد بروتينات 
�أخرى كي  ت�ستعمل �خلاليا طر�ئق  لكن  �أحياناً 
�لتي  �لتعليمات  نهاية  �إىل  و�سلت  �أنثثهثثا  تثثعثثرف 

ُتطّبقها.

ت�سري �أدلة ماأخوذة من �أنو�ع �أخرى من �لبحوث 

�إىل �أن �لناقالت �ل�سطناعية للحم�س �لنووي 
�لريبي تبقى �آمنة عموماً. يقول جاي�سون ت�سن 
�حليو�نات  )تتحّمل  )كثثامثثربيثثدج(:  جامعة  من 
�سال�سل  ت�ستهدف  �لتي  �لناقالت  تلك  �إ�سافة 

�لتوقف �لثالثية(.

ل يز�ل �لطريق طوياًل قبل ظهور �أي عالج مٍن 
ب�سبب  �أقثثّلثثه  بثثثروديل،  �ملقاربة بح�سب  هثثذه  على 

�سعوبة و�سول �لناقالت �ل�سطناعية للحم�س 
بالأدوية  مثثقثثارنثثًة  �خلثثاليثثا  �إىل  �لريبي  �لثثنثثووي 
�ملت�سارع  �لتقدم  �أهثثثرين  يثثوؤكثثد  لكن  �لتقليدية. 

�لذي ي�سهده هذ� �لقطاع.

تثثبثثّن �أن بثثالزمثثا �لثثثدم �ملثثثاأخثثثوذة مثثن �أ�ثثسثثخثثا�ثثس يف 
فُتح�ّسن  �مل�سّنة،  �لفئر�ن  �سباب  جتّدد  �ل�سباب  �سن 
�جل�سدي.  ون�ساطها  �ملثثعثثرفثثيثثة  وقثثدرتثثهثثا  ذ�كثثرتثثهثثا 
ميثثثكثثثن تثثثطثثثويثثثر هثثثثثذه �لثثثطثثثريثثثقثثثة وحتثثثويثثثلثثثهثثثا �إىل 
�سركة  من  مينامي  �ساكور�  بح�سب  للنا�س،  عثثالج 

)�ألكاهي�ست( �لتي تقف ور�ء �مل�سروع.
م�سّنة  فثثئثثر�ن  بثثن  للربط  �أن  �سابق  بحث  �كت�سف 
نظام  تقا�سم  ي�سّكل  مهماً.  �أثثثر�ً  �سابة  فئر�ن  وبثثن 
�لأكرب  �لثثفثثئثثر�ن  �إىل  بالن�سبة  مثثفثثيثثد�ً  �أمثثثثر�ً  �لثثثدم 
�سناً، لكن ل تبدو �لفئر�ن �لأ�سغر �سناً حمظوظة 
بالدرجة نف�سها. بد�أت �حليو�نات �ل�سغرية حتمل 
�أدمغة  بدت  بينما  �لدماغ  �سيخوخة  على  موؤ�سر�ت 
مينامي:  تقول  �سباباً.  �أكثثر  �سناً  �لأكثثرب  �لفئر�ن 

)لحظنا �آثار�ً على جتّدد �ل�سباب(.
�أي  �لثثثدم،  بثثالزمثثا  يف  يكمن  �ل�سباب  �ثثسثثّر  �أن  يثثبثثدو 
�لثثثثدم. �كت�سفت در��ثثثسثثثات عدة  �لثث�ثثسثثائثثل مثثن  �جلثثثزء 
د�خل  �سابة  فئر�ن  �ملثثاأخثثوذة من  �لبالزما  ن  َحقرْ �أن 
فئر�ن �أكرب �سناً يجّدد �لدماغ و�أع�ساء �أخرى، مبا 

يف ذلك �لكبد و�لقلب و�لع�سالت.
�أن تعطي بالزما �لدم �ملاأخوذة من  لكن هل ميكن 
نف�سها؟ لكت�ساف  �ملنافع  �ل�سباب  �سن  �أ�سخا�س يف 
�أخثثذت مينامي وزمثثالوؤهثثا عينات دم من  �لإجثثابثثة، 
فئر�ن  يف  وحقنوها  ع�سرة  �لثامنة  عمر  يف  �سباب 

عثثمثثرهثثا 12 �ثثسثثهثثر�ً. يف هثثثذ� �لثثعثثمثثر �لثثثثذي يثثثو�زي 
باإظهار  �لفئر�ن  تبد�أ  �لب�سر،  عمر  من  عاماً   50
�أد�ًء  وتثثقثثدم  ببطء  فتتنقل  �ل�سيخوخة،  مثثوؤ�ثثسثثر�ت 

�سيئاً يف �ختبار�ت �لذ�كرة.
مرتن  �لثثثدم  بثثالزمثثا  حقن  على  �لثثفثثئثثر�ن  ح�سلت 
�حلقن،  تلقي  على  �أ�سابيع  ثالثة  وبعد  �أ�سبوعياً. 
خثث�ثثسثثعثثت ملثثجثثمثثوعثثة مثثثن �لخثثثتثثثبثثثار�ت. قثثثثورن �أد�ء 
عمرها  �سابة  بفئر�ن  �لثثعثثالج  تلّقت  �لتي  �لفئر�ن 

ثالثة �أ�سهر وبفئر�ن م�سّنة مل تتلَق �حلقن.

خاليا ع�صبية جديدة
�ملثثثاأخثثثوذة من  �لثثثدم  بثثالزمثثا  �أن  �لثثبثثاحثثثثثون  �كت�سف 
ر�حت  �ل�سباب.  بالقدرة على جتديد  تتمّتع  �لب�سر 
م�ساحة  يف  ترك�س  للعالج  خ�سعت  �لتي  �لفئر�ن 
مفتوحة بقدر �لفئر�ن �ل�سابة. لوحظ �أي�ساً بع�س 
�لتح�ّسن يف ذكرياتها، كذلك حت�ّسنت قدرتها على 
تذّكر طريقها د�خل متاهة �أكر من �لفئر�ن �لتي 

مل تتلَق �لعالج.
تثثو�ثثسثثح مثثيثثنثثامثثي �لثثثتثثثي طثثثرحثثثت نثثتثثائثثجثثهثثا خالل 
يف  �لع�سبية  �لثثعثثلثثوم  جلمعية  �لثث�ثثسثثنثثوي  �لجثثتثثمثثاع 
كاليفورنيا: )حُت�ّسن �لبالزما �ملاأخوذة من ب�سر يف 
على  �أي�ساً  وحتافظ  �ملعرفة  م�ستوى  �ل�سباب  �سن 

�لذكريات(.

يف  بو�سطن  جامعة  مثثن  بولوتينا  فيكتوريا  تقول 
توقعاتنا  مثثع  �لنتيجة  )متا�ست  ما�سات�سو�ست�س: 
على  يحتوي  �ل�سباب  دم  �أن  يبدو  معّينة.  بثثدرجثثة 

عن�سر مهم للحفاظ على �ل�سباب(.
ثم حلل فريق �لبحث �أدمغة فئر�ن خ�سعت للعالج 
�أو مل تخ�سع له. بحث �لعلماء عن �أدلة على ن�سوء 
خاليا ع�سبية جديدة يف منطقة �حل�سن: ُت�سّمى 
�إنها  ويقال  �لع�سبية  �خلاليا  تكوين  �لعملية  هذه 
وكاأن  بثثد�  و�لثثتثثعثثّلثثم.  �لثثذ�كثثرة  �إىل  بالن�سبة  مهّمة 
�لفئر�ن �لتي خ�سعت للعالج ��ستطاعت �إن�ساء عدد 

�إ�سايف من �خلاليا �جلديدة يف �أدمغتها.
تو�سح مينامي: )ميكن �أن تزيد �لبالزما �ملاأخوذة 
�خلاليا  تكوين  عملية  �ل�سباب  �سن  يف  ب�سر  مثثن 
�لع�سبية(. تقول مينامي �إنها حددت يف دم �ل�سباب 
بع�س �لعو�مل �مل�سوؤولة عن تلك �ملنافع، لكنها لن 
ميّر  بع�سها  �أن  يثثبثثدو  بثثعثثد.  طبيعتها  عثثن  تك�سف 
ُبعد، يف  �لآخثثر عن  �لبع�س  بينما يتحّرك  بالدماغ 
مكان �آخر من �جل�سم.تاأمل مينامي �أن تتمّكن يوماً 
من حتويل هذه �لنتائج �إىل عالج م�ساد ل�سيخوخة 
يختربون  بثثد�أو�  �لذين  �لأ�سخا�س  مل�ساعدة  �لب�سر 
�آثار �سيخوخة �لدماغ: )ي�سري بع�س �لأدلة �ملبنية 
على �لتجارب �ل�سخ�سية �إىل �أن �لنا�س ي�ستفيدون 

بعد نقل �لدم �إليهم(.

ياأمل الباحثون با�صتخدامها ملقاومة �صيخوخة الدماغ

بالزما الدم تتمّتع بالقدرة على 
جتديد ال�ضباب

طفرات  توؤدي  حني  املطروحة  امل�صكلة  اإنها  فعله؟  ميكنك  الذي  ما  خاطئة،  ت�صنعه  الذي  بالبناء  املرتبطة  التعليمات  كانت  اإذا 
احلم�ض النووي لدى الب�صر امل�صابني مبر�ض وراثي اإىل اإنتاج بروتينات �صائبة. لكن تقنية جديدة رمبا ت�صاعد اخلاليا على جتاوز 

تلك امل�صكلة ومعاجلة حالت مثل التلّيف الكي�صي.

للمر�صى امل�صابني بالتلّيف الكي�صي

تقنية جديدة ت�ضاعد اخلاليا على جتاوز 
اإنتاج الربوتينات ال�ضائبة
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اأداء ملتزم ومقنع من اأرمي هامر.. 

يدو�ص  اأمريكي  جندي   Mine
على لغم ويعجز عن احلراك

طفولتي �صعبة جدًا وكانت تنذر بف�صل حتمي

اأدريانا كارميبو: ميكنني اأن اأحتكم بعقلي لكني اأفقد ال�ضيطرة على م�ضاعري
• بعد مرور �سنو�ت طويلة، �إنها �ملرة �لأوىل �لتي 

�لدرجة.  تبدين فيها مرتاحة وهادئة لهذه 
ما �سبب هذ� �لتحّول �جلذري؟

�آر�م  بثثزوجثثي  �حلقيقي  �ل�سبب  يتعلق   -
�حلياة!  يف  يل  نثثقثثيثث�ثثسثثاً  ُيثثعثثتثثرب  �لثثثثذي 
يف  و�أ�سرتخي.  جر�أتي  �أزيثثد  �أن  عّلمني 

�ملا�سي، كنت �أخاف من �لتجول يف �ل�سارع 
�أو من دخول مطعم مكتّظ  و�سط �لنا�س 

�أو �لتعبري عن نف�سي. لكنه قال يل يف �أحد 
�لأيام: )�أنِت ل تعي�سن يا جميلتي!(. مل 
�أعرف �أننا ن�ستطيع �أن نكون عفوين لهذه 
�آر�م  لثثكثثّن  بثثاخلثثوف.  �أ�سعر  كنت  �لثثدرجثثة. 
�إليهما  �أحثثتثثاج  �للذين  �جلناحن  منحني 

كي �أحّلق.
�إنه حّررك  • هل تق�سدين 

من طفولتك؟
طفولتي  �أعثثثثثتثثثثثرب   -

�أكن  وكانت تنذر بف�سل حتمي. مل  �سعبة جثثد�ً 
كنت  �ملنزل،  يف  طموحات.  �أو  �أحالماً  �أحمل 
�إىل  �آر�م  يثثدخثثل  �أن  قبل  �ل�سمت.  �ألثثتثثزم 
حثثيثثاتثثي، لثثطثثاملثثا حثثثاولثثثُت �إر�ثثثسثثثاء �لنا�س 
�أمر  بثثاأي  للقيام  م�ستعدة  وكنت  كلهم، 
�أنني  �سيما  ل  �لآخثثثثرون،  يتقّبلني  كثثي 
�أروق لأحثثثد. مل  بثثاأنثثنثثي ل  �أ�ثثسثثعثثر  كنت 
�آر�م يف �ملقابل يخاف من �أي �أمر،  يكن 

وجنح يف تطوير ثقتي بنف�سي.
• جتمعكما عالقة مبنية على �لتماهي 

�لتام...
�سنو�ت،  كافة معاً. طو�ل  بالأمور  نقوم   -
كنا نذهب �إىل كل مكان �سوياً لأننا ن�ستاق 
هذ�  كّلفه  نثثفثثرتق!  حثثن  بع�ساً  بع�سنا  �إىل 
�لو�سع كثري�ً: حتى عمر �خلام�سة 
و�خلثثمثث�ثثسثثن، مل يثث�ثثسثثبثثق لثثثه �أن 
�أيثثثثثثة طثثثثائثثثثرة لأنثثثثه  �إىل  �ثثسثثعثثد 
غري  بدرجة  منها  يخاف  كثثان 

منطقية!
• هل جمعكما حب من 

�أول نظرة؟
- بل �لعك�س �سحيح! 
للمرة  تقابلنا  حن 
�أتناول  �لأوىل، كنت 
�آلن  مثثثثثع  �لثثثعثثث�ثثثسثثثاء 
مهنية  لأ�سباب  ديثثلثثون 
)جاد  �ملثثبثثهثثر  مطعمه  يف 
ق�سر�ً  ي�سبه  �لذي  حمال( 
هثثنثثديثثاً يف مثثر�كثث�ثثس. جاء 
يف  علينا  �لتحية  ليلقي 
نثثثهثثثايثثثة وجثثثبثثثتثثثنثثثا... مل 
�أحثثثتثثثفثثثظ بثثثاأيثثثة ذكثثثرى 
عثثثثنثثثثه، ثثثثثثم عثثثثّرفثثثثوين 
�لثانية،  للمرة  �إلثثيثثه 
بثثثثثثثثعثثثثثثثثد ثثثثثثمثثثثثانثثثثثيثثثثثة 
�أ�ثثسثثهثثر، حثثن جئُت 
لثثثثتثثثثقثثثثدمي عثثثر�ثثثس 
بعالمة  مثثرتثثبثثط 
ت  � م�ستح�سر
�لثثثثثتثثثثثجثثثثثمثثثثثيثثثثثل 
�خلثثثثثثثا�ثثثثثثثسثثثثثثثة 
بثثثثثثثثثثثثثثثثي. مل 
من  يثثثكثثثن 

�لأ�سخا�س 
�لثثثثثثثثثثذيثثثثثثثثثثن 
�أن  ميثثثثثكثثثثثن 
�أعجب بهم. 

�أل  �سريكي  من  وطلبُت  وجثثوده  من  �أنزعج  كنت  �أنني  حتى 
ُيجل�سني �إىل �ملائدة نف�سها معه!

فيه؟ يزعجك  كان  �لذي  • ما 
بد�  �سخ�سيته.  �أحبذ  فلم  جثثد�ً،  ومتحفظة  كنت خجولة  ملا 
�لدبلوما�سية.  �إىل  �ل�سيء وكان يفتقر  بع�س  يل متغطر�ساً 
لكني �كت�سفُت تدريجاً �أنه يتمتع بقلب من ذهب. �آر�م ي�سبه 
�لأطفال ول يخ�سى �أي �أمر ويتحلى ب�سجاعة فائقة. يكربين 
ب�سبع ع�سرة �سنة. حن تعّرفُت �إليه، كان يرّبي �بنه وحده. 
باله فكرة، ينفذها  قثثثر�ر�ت! حاملا تخطر على  زوجثثي رجثثل 
فور�ً. ف�ساًل عن �أنه مثايل بطبيعته، ول يهتم باآر�ء �لنا�س، 
كتناول  معقولة  غثثري  بثثاأمثثور  �لقيام  �إىل  دومثثثاً  يدفعني  لثثذ� 

�لربغر على �لر�سيف!
�أنِت؟ �لعا�سقات  من  نوع  • �أي 

- ياأتي حبيبي قبل �جلميع! �أعتربه حياتي كلها. حن �أقع 
يف �حلب، �أحب من �أعماقي ومن كل قلبي ول �أتردد يف بذل 
نف�سي لأجل ذلك �حلب. ميكنني �أن �أحتكم بعقلي لكني �أفقد 

�ل�سيطرة على م�ساعري.
• عرّبِت عن رغبتك يف �إجناب طفل من �آر�م. تبلغن �ليوم 

�لرغبة؟ هذه  حتقيق  تريدين  زلِت  ما  هل  عاماً.   45
�ملا�سية،  �ل�سنة  يف  �لنهاية.  حتى  �ملحاولة  �سنتابع  طبعاً!   -
حملُت و�سعرُت ب�سعادة جنونية. لكني �أجه�سُت لالأ�سف بعد 
�سبعة �أ�سابيع. خالل �لأ�سهر �لالحقة، مل �أكن �أ�ستطيع روؤية 
�أية �مر�أة حامل �أو طفل من دون �أن �أن تدمع عيناي. �أتوق 
�إىل �إجناب طفل مع �أين مل �أرغب يف ذلك حن كنت �أ�سغر 
�لأخرية.  للمرة  �أن ننجب طفاًل  �أنا وزوجثثي  �سنحاول  �سناً. 

و�إذ� ف�سلت هذه �ملحاولة، �سنبد�أ معامالت �لتبني.
جد�ً  قريبة  �أنت  نظرك.  يف  �لأهثثم  �لعائلة  كانت  لطاملا   •

من �سقيقتك �ل�سغرى ناتاليا...
- ناتاليا �أ�سغر مني ب�ست �سنو�ت ولطاملا كانت عالقتنا قوية 
جد�ً. �أ�ستاق �إليها كثري�ً منذ �أن بد�أُت �أعي�س بن موناكو �لتي 
ناتاليا  رحلت  نف�سه.  بالقدر  �أحبها  �لتي  ومر�ك�س  �أع�سقها 
من �سلوفاكيا بعد نيل �سهادة �لبكالوريا و�أ�سبحت حمامية 
يف باري�س. �أقيم معها كلما �أذهب �إىل فرن�سا ول مير يوم من 
�أف�سل معاجِلة نف�سية  باأنها  �أخربها دوماً  نتهاتف.  �أن  دون 
�أ�سعر  �لنا�س.  يل! �سقيقتي �سفافة جد�ً وجتيد �حلكم على 
�حلركات  نتقا�سم  يل.  مثثر�آة  وكاأنها  فيها  نف�سي  �أرى  باأنني 
�أعتربها  عينها.  �للحظة  يف  ون�سحك  نف�سها  و�لثثعثثبثثار�ت 
�سقيقتي و�سديقتي �ملف�سلة ونحمل لبع�سنا �لبع�س �أف�سل 
بالوحدة.  �أ�سعر  ل  كي  �إليها  �أحثثتثثاج  كنت  لطاملا  �لأمثثنثثيثثات. 
ناتاليا  لكّن  �سنو�ت،  �سبع  منذ  بي  يعتني  زوجثثي  �أن  �سحيح 

تعتني بي منذ �لأزل!
بها؟ خا�سة  عائلة  لديها  • هل 

�أحمل  �لأطثثفثثال.  �أنثثا ومل تنجب  - ل، هي مطّلقة كما كنُت 
�ساحلاً  �سخ�ساً  تقابل  �أن  و�أمتنى  جتاهها  �لأمومة  م�ساعر 

لأنها ت�ستحق �ل�سعادة!
با�ستمر�ر؟ �سلوفاكيا  تزورين  • هل 

�أزورهثثا دوماً لأن و�لدتي �لتي �أع�سقها تعي�س هناك حتى   -
�لآن. �أعترب �سقيقتي و�أمي وزوجي �أهم �أ�سخا�س يف حياتي. 

لبناء  هناك  �أر�ثثسثثاً  و��ثثسثثرتى  �لأم  ببلدتي  �آر�م  �أُغثثثِرم  كذلك 
منزل �سغري ود�فئ ويتخّيل منذ �لآن �أننا �سنقيم فيه يوماً 

ون�سرب �ل�سوكولتة �ل�ساخنة يف ف�سل �ل�ستاء.
كيف  وموناكو.  مر�ك�س  بن  جد�ً  مي�سورة  حياة  • تعي�سن 

تقّيمن عالقتك باملال؟
- ل �أنثث�ثثسثثى مثثطثثلثثقثثاً مثثن �أيثثثن �أتثثثيثثثت. ملثثا كثثنثثت ولثثثثدُت يف بلد 
�سيوعي، فال مفر من �أن �أحتفظ باآثار ل مُتحى، مبا ي�سبه 
�لعقدة �لجتماعية. �أنا فخورة بقدرتي على جني �ملال لكني 
ل �أديثثره ول �أّدخثثثره: يتوىل زوجثثي هذه �مل�سائل بثثدًل مني. 
�أّن و�لثثثدّي كانا  �أتثثذّكثثر  �أكثثثره �لثثعثثوز.  �أقثثثّدر قيمة �ملثثثال لأين 
�أ�سعر بالر�سا لأين  يرتدد�ن يف �سر�ء �لأجبان لدخار �ملال. 
ك�سبُت حياتي لكني �أبقى حذرة مبا �أنني �أعرف قيمة خمتلف 
جو�نب �حلياة. كان يجب �أن �أ�سل �إىل فرن�سا كي �أ�سرتي �أول 

�سرو�ل جينز!
تعاملك  يف  جد�ً  هادئة  تبدين  �جلديد،  �لذي  كتابك  • يف 

مع �لزمن �لذي ميّر...
- بن عمر �لع�سرين و�لأربعن، كنت �أعمل بال توقف. كنت 
�أ�ستقّل �لطائرة �ست مر�ت �أ�سبوعياً و�أنه�س يف �لر�بعة فجر�ً 

ول �أعود �إىل �ملنزل قبل منت�سف �لليل.
جميع  كثثان  �سلوفاكيا،  يف  حياتي.  هام�س  على  �أعي�س  كنت   

�إنقا�س  على  �أُجثثثربُت  لكني  جثثد�ً،  هزيلة  يعتربونني  �لنا�س 
وزين بدرجة �إ�سافية عند و�سويل �إىل باري�س. كان يجب �أل 
�أتابع �لعمل يف هذ�  53 كيلوغر�ماً كي  يتجاوز وزين عتبة 
�خت�سا�سية  و�لدتي  لكن  �ساأموت!  �أنني  �أظثثن  كنُت  �ملجال. 
جتّنب  على  �لثثو�ثثسثثع  هثثذ�  و�ثثسثثاعثثدين  �حلثثظ  حل�سن  تغذية 

�حلميات �لع�سو�ئية...

ج�سمي �أ�سبح �أف�سل �سديق يل
جتعيدة  �أول  ظهور  عند  كارميبو  �أدريانا  �نزعجت  هل   •

على وجهها؟
 جتيب: )طبعاً! كنت يف عمر �لأربعن و�أ�سابني �لهلع! كنت 

من�سغلة مبعامالت �لطالق يف تلك �لفرتة �أي�ساً. 
كنت  وجهي.  على  �ستظهر  �لتجاعيد  بثثاأن  للحظة  �أفكر  مل 

�أعترب �جلمال م�سدر قوة ل ميكن �لتخلي عنه(.
�ليوم؟  موقفها  تبّدل  • هل 

تتابع: )مل �أعد �أو�جه �ل�سغوط نف�سها. �أ�سعر باأنني حمبوبة 
ي�سّكل  �لعمر  �أن  �أدركثثُت  �َسِرهة!  و�أ�سبحُت  و�سعيدة وجميلة 

م�سدر غنى يف �حلياة.
 �ليوم �أ�سبح ج�سمي �أف�سل �سديق يل. يكفي �أن نتعامل معه 

بقليٍل من �لن�سباط وكثرٍي من �لعناية(.

و�لألغام  �جلثثنثثود  رقثث�ثثسثثة  حملت  لثثطثثاملثثا 
تتحّول  �لتي  �لثثدر�مثثا  من  كثري�ً  �ملميتة 
ومنذ  �لنتباه.  تاأ�سر  ق�سة  �إىل  ب�سهولة 
مثثطثثلثثع �لثثثقثثثرن، جتثثلثثى هثثثثذ� �لثثثو�قثثثع مع 
 Land of( �لثثثثدمنثثثثارك  مثثثن  �أفثثثثثثالم 
�أو�سكار(،  جلائزة  ُر�سح  �لثثذي   Mine
 Kilo Two Bravo( و�إنثثثكثثثلثثثرت� 
 No Man‘s( و�لثثبثثو�ثثسثثنثثة  �ملثثثذهثثثل(، 

.)Land

 Mine وحثث�ثثسثثلثثنثثا �أخثثثثثثثري�ً عثثلثثى فثثيثثلثثم
�أنه  �لأكثثثر فل�سفًة وبثثعثثد�ً مثثاور�ئثثيثثاً، مثثع 
و�قعية  �لأقثثثثثثل  �لأ�ثثثسثثثعثثثف ورمبثثثثثا  يثثثبثثثدو 
�مللتزم  �لأد�ء  لثثكثثن  �ملثثجثثمثثوعثثة.  هثثثذه  يف 
و�ملقنع من �أرمي هامر، �لذي يظهر على 
�ل�سا�سة من �لبد�ية حتى �لنهاية يف دور 
لغم ويعجز  �أمريكي يدو�س على  جندي 
يثثثحثثثول دون حتثثثثثّول هذ�  عثثثن �حلثثثثثثر�ك، 

�لعمل �إىل �إخفاق كامل.

قنا�ض
يوؤدي هامر دور مايك، قنا�س يف مهمة يف 
بلد غري حمّدد يف �سمال �أفريقيا ير�فقه 
تومي  �لعزيز  و�سديقه  زميله  �جلندي 
)توم كولن(. لكن مايك يرتّدد يف �إطالق 
لي�س  لأنثثه  به  م�ستبه  �إرهثثابثثي  على  �لنار 
مقتنعاً باأنه عر على �ل�سخ�س �ملنا�سب. 
نتيجة لذلك، ُيكت�سف موقعهما، وخالل 
عملية مطاردتهما يف �ل�سحر�ء يدخالن 

حقل �ألغام.
يلقى تومي حتفه، و�سيلحق به مايك �إذ� 
ُي�سطر  هثثذه،  رفع قدمه. خالل حمنته 
�مل�سلحن،  �لقبائل  رجثثثال  مو�جهة  �إىل 
�لثثربيثثة، وعثثا�ثثسثثفثثة رملية،  و�حلثثيثثو�نثثات 
و�بنة  وبربري غام�س،  و�لثثربد،  و�حلثثر، 
�لثثثرببثثثري �لثثغثثامثث�ثثس، فثث�ثثسثثاًل عثثثن روؤى 
�مل�سطرب،  ما�سيه  عثثن  �أليمة  مهلو�سة 
خثثطثثوة. �أن يخطو  دون  مثثن  كثثلثثه  وذلثثثك 

فريق  �أخثثثرجثثثه  �لثثثثذي   ،Mine يثثحثثمثثل 
ري�سينارو  وفثثابثثيثثو  غثثو�غثثلثثيثثوين  فثثابثثيثثو 
ّور يف جزر �لكناري، مل�سة من �لأ�سالة  و�سُ
�ل�ساعة  ن�سف  �أن  عثثن  فثث�ثثسثثاًل  �ملثثمثثيثثزة، 
ور بت�سويق عاٍل.ولكن كلما  �لأول منه �سُ
تك�سفت تفا�سيل خلفية مايك، �لتي باتت 
م�ستهلكة، مع تقّدم �لفيلم بدقائقه �ملئة 
�ختبار حتّمل  �إىل  �لعمل  و�ل�ست، حتثثّول 

للم�ساهد بقدر مايك.

العام  من  �صبتمرب  من  ع�صر  ال�صابع  يف  كارميبو  اأدريانا  ال�صلوفاكّية  واملمثّلة  العار�صة  ولدت 
1971 يف قرية برينور و�صط �صلوفاكيا، وا�صتهرت يف تاريخ عر�ض الأزياء ب�صاقيها الطويلتني. 
وخالل درا�صتها الطب يف براغ، فازت اأدريانا يف م�صابقة جمالّية �صخمة يف عر�ض الأزياء. 

ال��ع��ار���ص��ات الأج��م��ل والأك����رث جن��اح��ًا يف وكالة  ب��ني  اأدري��ان��ا  ال��ع��ام 1998 اخ��ت��ريت  يف 
ال�صهرية  الالجنري  ملاركة  اأدريانا  عر�صت  املتّحدة  الوليات  ويف  العاملّية،   Wonderbra
 Rendez-vous en terre inconnue فيكتوريا �صيكريت، ويف العام 2008 �صاركت يف
مع  الرق�ض  ال�صهري  الرق�ض  برنامج  يف  �صاركت   2011 العام  ويف  الفرن�صي.  التلفزيوين  على 

النجوم. 
تقيم العار�صة ال�صلوفاكية اأدريانا كارميبو حاليا يف مراك�ض باملغرب حيث ميلك زوجها اآرام 

مطعمًا معروفًا وتعي�ض حاليًا اأجمل اأيام حياتها. مقابلة مع عار�صة خمتلفة...



تو�ضية بت�ضغيل غ�ضالة املالب�ص على 
درجة حرارة عالية لقتل الفطريات

توّفر غ�سالت �ملالب�س �حلديثة �لطاقة، ولكن �ملياه �لتي ت�ستخدمها لي�ست 
�ساخنة للغاية. وهذ� يعني �أن �لفطريات ميكن �أن تنت�سر ب�سهولة يف �لطبلة 
يف  �لغ�سالت  بت�سغيل  �سابرنر  �إف.  �إيري�س  تن�سح  ولذلك  �مل�سحوق.  ودرج 
�ل�سهر. وتقول �سابرين  65 درجثثة مئوية مرة يف  دورة فارغة على درجثثة 
�لتي تر�أ�س �ملعهد �ملعني مبعايري �لنظافة و�لرعاية �ل�سحية بامل�ست�سفيات 
يف �مل�ست�سفى �جلامعي يف ليبت�سج باأملانيا: ت�سغيل �لغ�سالة على درجة حر�رة 
65 درجة مئوية تدمر �لفطريات �لتي قد تكون تر�كمت يف �لطبلة. وملنع 
�أن تتخذ من غ�سالة �ملالب�س مرتعاً، من �جليد  �لبكرتيا و�لفطريات من 

�إبقاء �لطبلة ودرج �مل�سحوق جافن ومفتوحن طو�ل �لوقت.

فح�ص دم جديد ميكنه التنبوء بالإ�ضابة 
بالتوحد من خالل املركبات الكميائية

 ك�سف �لعلماء موؤخًر� عن فح�س دم جديد قد ي�ستطيع ت�سخي�س �لإ�سابة 
بالتوحد بدقة ن�سبتها %99 وقبل �سنو�ت من �إ�سابة �لطفل به، وقد مت 
 Rensselaer( ت�سميم �لفح�س �جلديد من قبل علماء وباحثن فى
�ملتحدة  �لثثوليثثات  فثثى  نيويورك  فثثى   )Polytechnic Institute
�لأمريكية. ويعترب هذ� �لفح�س �لأول من نوعه �لذى يقوم على حتليل 
�ملوؤ�سر�ت �حليوية �لأي�سية قبل بدء �أية تغيري�ت �سلوكية بالظهور، ويبحث 
�لكيميائية  �ملركبات  لبع�س  طبيعية  غري  م�ستويات  �أى  عن  �لفح�س  هذ� 
فى �لدم، ويعد هذ� �لفح�س �لأول من نوعه �لذى ي�ستطيع �لتفريق بن 

�لتغري�ت �ل�سلوكية �لع�سبية )Neurotypical( وبن �لتوحد.
�لعمليات  فى  تغيري�ت  عن  ك�سفت  قد  �سابقة  عديدة  در��ثثسثثات  وكانت  هثثذ� 
هذه  قبل  �لعلماء  ولثثكثثن  بالتوحد،  �مل�سخ�سن  �لأطثثفثثال  لثثدى  �لأي�سية 
�لدر��سة �جلديدة �لتى خرجت بطريقة �لفح�س هذه، مل يكونو� قادرين 
تلعب  وقثثد  �لتوحد.  لك�سف  ومعتمدة  موحدة  �لية  �إىل  هثثذ�  ترجمة  على 
�لطريقة �جلديدة للفح�س دوًر� كبرًي� فى �لك�سف عن طرق عالج جديدة 
قيا�سها  يتم  �لتى  �لثثدم  فثثى  �لكيميائية  �ملركبات  على  بالعتماد  للتوحد 

وفح�سها بهذه �لطريقة.
�أ�سباب �لتوحد -�لذى �زد�دت ن�سبة �مل�سخ�سن به وب�سكل كبري  وما ز�لت 
خثثالل �لثثعثثقثثود �لأربثثعثثة �لأخثثثثرية �ملثثا�ثثسثثيثثة- جمثثهثثولثثة، و�إن حثثامثثت �سكوك 
�أثناء  معينة  و�أدويثثثة  ملثثو�د  �لتعر�س  �أو  �جلينات  مثل  �أ�سباب  حثثول  �لعلماء 
�حلمل �أو�ل�سمنة كما �أن طرق ت�سخي�س �لتوحد �ملعتمدة حتى �للحظة قد 
حتتاج لتدخل �أكر من طبيب خمت�س فى عدة جمالت، فى طرق قد تكون 

معقدة ورمبا تفتقر �لدقة.
�لتو��سل  على  وقدرته  �ل�سخ�س مع حميطه،  تفاعل  على  �لتوحد  ويوؤثر 
ومثثا يف�سله  عثثمثثوًمثثا  �سلوكه  �لثثتثثاأثثثري على  �إىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة  �لآخثثثريثثثن،  مثثع 
و�لأطباء  لثثالأهثثل  �ملثثجثثال  مف�سًحا  �جلثثديثثد  �لفح�س  هثثذ�  ويثثاأتثثى  ويثثحثثبثثه، 
لبدء عالج �لطفل �مل�سخ�س بالتوحد فى وقت مبكر، �إل �أن �لقائمن على 
هذه �لدر��سة نوهو� �إىل �أن هذه �لنتائج ما ز�لت �أولية وحتتاج �ملزيد من 

�لدر��سات و�لبحوث لتاأكيدها و�لت�سرف على �أ�سا�سها.

عام؟ اك�صجني  بدون  ايفر�صت  قمة  ت�صلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�صتخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�صا�ض؟

�لطنان
يتم  عن�صر  اأول  وهو  كيميائي  عن�صر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�صم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �صناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�سوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
�لثوري

امليثان؟ غاز  خ�صائ�ض  • من 
ي�ستعل بلهب �أزرق غري م�سيء

�لإن�سان.  عند  �لذوق  حا�سة  من  �أقوى  للذوق  حا�سة  متلك  �حليو�نات  بع�س  �أن  تعلم  • هل 
فمعلوم �أن جمموع �ع�ساب �لتذوق عند �لإن�سان حو�يل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جد�ً بل معتدلة. وهناك 
بع�س ف�سائل �حليو�نات حتمل يف ل�سانها �أكر من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من �حليو�نات 
ي�سل جمموع �أع�ساب �لذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك �حليو�نات �لبحرية عادة �أع�ساب 

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�سدها. �أما �لذباب و�لفر��سات فتوجد هذه �لأع�ساب يف �أقد�مها. 
لليور�نيوم قد  �لطبيعي  للذرة. و�ل�سعاع  �لهائلة  �لطاقة  �لذي يطلق  �ملعدن  �ليور�نيوم هو  �أن  تعلم  • هل 
و�سع ل�ستعمالت مذهلة يف �لطب و�لزر�عة و�ل�سناعة وعلم �لأحياء. قطعة من معدن �ليور�نيوم �ل�سايف 
تبدو قريبة من معدن �لف�سة �أو �لفولذ لكنها ثقيلة جد�ً بالن�سبة �إىل حجمها. ت�سور �أن 0،3 مرت مكعب 

من �ليور�نيوم يزن �أكر من ن�سف طن!؟ فاليور�نيوم هو �أثقل معدن موجود يف �لطبيعة. 
و�ليور�نيوم له ميزتن غري عاديتن جد�ً: 

 ذو ن�ساط ��سعاعي: ما يعني �أن ذر�ته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �سكل �إ�سعاع بع�س ذر�ته هي �ن�سطارية �أي 
�إنها ميكن �أن تنفجر وتنق�سم �إىل �إثنن مطلقة كميات هائلة من �لطاقة. �ن�سطارية �ليور�نيوم هي �لأ�سا�س 

لكل معامل �لطاقة �لنووية و�لأ�سلحة �لنووية. 
كيماوياً، �ليور�نيوم هو رجعي �لفعل جد�ً. وهو و��سع �لنت�سار بكميات �سغرية. لكنه ل يتو�جد يف �لطبعية يف 
حالة نقية. و��ستخر�جه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. �إن كيلو غر�ماً و�حد�ً من �ليور�نيوم يحتوي 

على كمية من �لطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة مالين كليو غر�م من �لفحم!. 
ظلت  �لتفاعل  �سل�سلة  طاملا  �حلثثر�رة  من  هائلة  كميات  تنتج  �ملن�سطرة  �ليور�نيوم  ذر�ت  �لنووي  �ملفاعل  يف 

حمت�سدة. هذه �حلر�رة ميكن �أن ت�ستعمل لإد�رة توربن �سخم لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 
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فوائد نبات اإكليل اجلبل
ُيثثعثثتثثرب �إكثثثلثثثيثثثل �جلثثثبثثثل من 
ويتمّيز  �لعطرية  �لنباتات 
�للون  زرقثثاء  جميلة  بزهور 

مائلة �إىل �لأرجو�ين. 
�لنبات  هثثذ�  ��ستخد�م  ويتم 
�لتجميل  م�ستح�سر�ت  يف 
و�لأدوية ملكافحة �لإنفلونز� 
�لأبحاث  �أّن  �إّل  و�لثث�ثثسثثد�ع، 

�أّنها  �أبثثرزهثثا  للروزماري  �أخثثرى  ��ستخد�مات  ك�سفت  مثثوؤخثثر�ً  �أجريت  �لتي 
حت�ّسن �لذ�كرة بن�سبة 75 باملئة.

�لدماغ  وتن�سيط  �ل�سّم  حا�سة  تنظيم  �جلبل،  �إكليل  ��ستن�ساق  فو�ئد  ومن 
�أي�ساً.

كثثمثثا يثثحثثتثثوي هثثثثذ� �لثثنثثبثثات عثثلثثى مثثثثثو�ٍد مثثث�ثثثسثثثاّدة لثثالأكثث�ثثسثثدة مثثثثثل حم�س 
rosmarinic وحم�س carnocique �لذي يحمي �خلاليا �حلّية 

يف �جل�سم من �مليكروبات.
وقد �أظهرت �لدر��سات، �أّن هناك ر�بطاً وثيقاً بن �لر�ئحة و�لذ�كرة وبن 

��ستن�ساق �لروزماري وحت�سن �لذ�كرة بن�سبة ت�سل حتى 75 باملئة.
لالأك�سدة  �مل�ساّدة  �لفالفونويد  على مركبات  �جلبل  �إكليل  نبات  ويحتوي 
�لتي حتمي �لقلب و�لأوعية �لدموية من �لأمر��س وتقي من �ل�سيخوخة.

وتكمن فو�ئده �أي�ساً يف عالج ��سطر�بات �ملعدة وحت�سن وظائف �لكبد

فر�ن�سو�  �لربوفي�سور  �لفرن�سي  �لقلب  �أمر��س  �سدد طبيب 
كاريه ع�سو �لفيدر�لية �لفرن�سية للقلب على �أهمية ممار�سة 
ب�سرورة  مطالبا  للقلب،  وظثثائثثف  وتقوية  لتعزيز  �حلثثركثثة 
تاأثري  له  يكون  �ساعتن، مما  دقائق كل  ملدة ثالث  �لتحرك 
�لدم،  �سغط  م�ستويات  و��ثثسثثتثثقثثر�ر  �لثثثدم  �سيولة  على  فثثعثثال 
م�سري� �إىل �أن �حلركة �لب�سيطة ت�ساعد على �ملحافظة على 

قلب �سليم.
دقيقة   15 ملثثدة  �حلثثركثثة  �أن  �إىل  �لفرن�سي  �لطبيب  و�أ�ثثسثثار 
يوميا يفيد يف �إنقاذك من �لوفاة، بالإ�سافة �إىل 30 دقيقة 

من �لتمرينات �لريا�سية يف �ليوم تعمل على تقليل خماطر 
�أمر��س �لقلب مقارنة باجللو�س ل�ساعات طويلة دون حركة، 
�لبطن  منطقة  يف  �لدهون  تر�كم  على  بدورها  تعمل  و�لتي 

�لتي تعد �لأكر خطورة على �ل�سحة.
كما �كت�سف طبيب �لقلب �لفرن�سي �أن �أكر من %57 من 
�لفرن�سين ل ميار�سون �لريا�سة، و�أن 8 من 10 فرن�سين 
% من  �لأ�سبوع، و82  و�حثثدة يف  �ساعة  �لريا�سة  ميار�سون 
�لفرن�سين يظلون جال�سن لفرت�ت طويلة دون حركة مما 

ي�سكل خطر�ً كبري� على �سحة قلوبهم.

احلركة 3 دقائق كل �ضاعتني حت�ضن 
وظائف القلب و�ضيولة الدم

زائرون ي�صاهدون عر�صا لكرة قدم عن طريق روبوتات م�صغرة خالل افتتاح معر�ض الإلكرتونيات ال�صتهالكية يف �صنغهاي.  )ا ف ب(

تقابل �سديقان للذهاب �إىل �ل�سوق ل�سر�ء بع�س �لحتياجات، وكان �حدهما بخيل فف�سل �ن يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر �جرة �ل�سيارة و�لأخر كان طماع وف�سل �ن يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�س �لغر��س .

يف �ل�سوق وقف �لبخيل ي�سرتى من �لغر��س �لرخي�سة وي�ساوم �لبائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
�لطماع بجانبه ي�ساعده يف �مل�ساومه ويف �ملرة �لوىل �ساوم �لثنان على �سر�ء �ل�سكر وبعد �ن �أفلحا يف �سر�ئه 
ب�سعر جيد قال �لطماع ل�سديقه �لبخيل �دفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب �لثنان لبائع �لطحن 
و�ساوما معا حتى ��سرتو� كي�سا ب�سعر جيد فقال �لطماع للبخيل �دفع لتخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب �لثنان وهم يحمالن �ل�سكر و�لطحن ل�سر�ء كمية من �ل�سمن و�لزيت من عند �لدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد �لبائع �ن يجن فف�سل �ن يبيع لهم وينتهي منهما وكان �لثمن م�ساويا لثمن �لطحن و�ل�سكر فقال 
�لبخيل للطماع �دفع فقد �نتهت نقودي ولو مل ن�سرت �لن ف�سناأخذه ب�سعر �غلى فاأ�سطر �لطماع للدفع، ثم 
�سار� وذهبا ل�سر�ء ع�سل و�ساوما �لرجل حتى فا�س به �لكيل ف�سرخ فيهم ليرتكو� �ملكان وليدفعو� ما ي�ساوؤون، 
حمل �لبخيل و�لطماع �غر��سهم وكانت كثرية فقال �لطماع لن�ستعن بحمال وعربه فقال �لبخيل لي�س معي 
نقود فقال �لطماع فالنح�سر �حلمال و�لعربة ثم نتفاهم، جاء �حلمال بعربته وحمل �لأغر��س وفوقها �لبخيل 
و�لطماع وو�سل بهما �إىل �لد�ر وهناك وقف �لثنان ي�ساومان �حلمال على �ل�سعر حتى كاد �حلمال �ن يجن 
فما كان منه �ل قال لهما �ريد نقودي و�ل ناديت �ل�سرطة وبد�أ بال�سر�خ ب�سوت عاىل فاأ�سرع �لبخيل و�لطماع 
لأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا �لعربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�س ماء كبري ت�سرب منه 
�خليول فتجمد �لطحن وذ�ب �ل�سكر و�ساع �لزيت و�ل�سمن مع �ملاء و�لع�سل .. هذ� جز�ء �لبخيل وجز�ء �لطماع 

دفعا نقود� ليتعذبو� بها ولكنهما لن يتوبا �بد� .


