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حجم توقيعك يك�سف عن نرج�سيتك

مدى  ع��ن  يك�شف  ال�شخ�ص  ت��وق��ي��ع  ح��ج��م  اأن  ج��دي��دة  درا����ش���ة  ذك���رت 
نرج�شيته، حيث تبني اأن التوقيع ميكن اأن يكون عالمة على ال�شفات 
ك���ان مت�شلطا  اإذا  م��ا  اأي�����ش��ا  يك�شف  ك��م��ا  الإن�����ش��ان،  احل��م��ي��دة يف  غ��ر 
بريطانيون،  باحثون  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���ش��ة  واأظ��ه��رت  وا�شتغالليا. 
بكونهم  يتمتعون  ال��ذي��ن  ب��الأ���ش��خ��ا���ص  ي��رت��ب��ط  ال��ك��ب��ر  ال��ت��وق��ي��ع  اأن 
التوقيع  هذا  يرتبط  خا�ص  ب�شكل  للن�شاء  وبالن�شبة  الهتمام،  مركز 
بالرنج�شية. قام الباحثون بتحليل توقيعات 500 من كبار امل�شئولني 
املاليني، وك�شفوا اأن ال�شفات الإيجابية املرتبطة بالرنج�شية مثل الثقة 
بالنف�ص لي�شت متعلقة ب�شكل التوقيع القامت، بل على العك�ص فهو يرتبط 
كما  "ديلي ميل" الربيطانية.  ل�شحيفة  وفًقا  وال�شتغالل،  بالت�شلط 
التوقيعات  اأ�شحاب  التنفيذيني  امل��دراء  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  خل�شت 

الأكرب حجما على الأرجح يكذبون ب�شاأن مكا�شب ال�شركة.

اأكل اجلوز يزيد خ�سوبة الرجل
قالت نتائج درا�شة جديدة اإن اأكل 75 غراماً من اجلوز يومياً يح�شن 
من جودة احليوانات املنوية. وتقا�ص هذه اجلودة بعالمتني: القدرة 

على احلركة و�شالمة �شكل احليوان املنوي. 
عملية  تقليل  على  ي�شاعد  اجل��وز  اأك��ل  اأن  الدرا�شات  نتائج  واأظ��ه��رت 

البروك�شيد، والتي توؤدي اإىل اإتالف خاليا احليوانات املنوية.
اأجريت يف جامعة ديالوير الأمريكية تتكون  وبح�شب الدرا�شة التي 
احليوانات املنوية ب�شكل اأ�شا�شي من اأحما�ص دهنية م�شبعة متعددة، 
الأحما�ص،  هذه  توفر  على  اجل��وز  يحتويها  التي  الدهون  وت�شاعد 
وبناء حيوانات منوية �شليمة وحيوية. ويعتقد الباحثون اأن اأكل 75 
اأن  اأ�شبوعاً ميكن  9 و11  ت��راوح بني  مل��دة  غراماً من اجل��وز يومياً 
وجناح  اخل�شوبة  فر�ص  يزيد  م��ا  املنوية،  احل��ي��وان��ات  ج��ودة  حت�شن 
احلمل. وحتتوي كل ح�شة من اجلوز )29 غراماً( على حوايل 13 

غراماً من الدهون ال�شحية التي تقلل تلف احليوانات املنوية. 

حذاء ذكي ي�سمح ملرتديه طلب البيتزا 
اأنتجت �شركة منتجات ريا�شية بطلب من �شل�شلة مطاعم بيتزا هات، 
حذاء ريا�شياً ذكياً اأطلقت عليه ا�شم "باي توب" ي�شمح ملرتديه بطلب 
البيتزا ب�شغطة زر واحدة.  �شمن عملية ترويجية جديدة لفطائرها، 
واحفتاًء ببطولة " NCAA" لكرة ال�شلة اجلامعية، اأنتجت �شل�شلة 
مطاعم بيتزا هات ال�شهرة 64 حذاء من هذا النوع، وثبتت عليه زراً 

خفياً عند ل�شان احلذاء الأمامي ميّكن مرتديه من طلب البيتزا.
ويحتوي احلذاء الثوري على تقنية البلوتوث وخا�شية حتديد املواقع 
البيتزا  م��ن  املف�شل  نوعه  على  احل�شول  يرتديه  مل��ن  ت�شمح  وال��ت��ي 
ب�شرعة فائقة مبجرد �شغط الزر املوجود على ل�شان احلذاء، بح�شب 
موقع بيتزا هات الإلكروين.  وتعمل خا�شية طلب البيتزا يف احلذاء 
الذكي ي�شمح مل�شتخدميه بتحديد  الهاتف  عرب ربطها بتطبيق على 
اأنواع فطائر البيتزا املف�شلة لديهم وتغير اإعدادات الزر املوجود على 
احلذاء.  وبح�شب موقع "يو بي اآي" الإلكروين مت طرح كمية قليلة 
كميات  ط��رح  و�شيتم  التجربة،  �شبيل  الأ���ش��واق على  الأح��ذي��ة يف  من 

كبرة منها لتكون متاحة للجميع يف وقت قريب.

خملوق غريب �سبيه بالإن�سان 
اإن�شان يف  اأن �شاهدوا طيف  اأ�شيب �شكان مدينة زامبية بالرعب بعد 

ال�شماء يزيد طوله على 100 مر وهو يحدق نحو مركز جتاري.
عن  نقال  الربيطانية  �شتار  ديلي  �شحيفة  ن�شرتها  �شور  واأظ��ه��رت 
�شحف زامبية الطيف وهو يف و�شع امل�شتلقي على بطنه بني الغيوم 

وينظر اإىل مركز موباكا التجاري يف مدينة كيتوي يف زامبيا.
وقالت ال�شحف املحلية اإن الطيف بدا وكاأنه عمالق يزيد طوله على 
100 مر بعد مقارنته مع املباين وال�شيارات التي ظهرت يف ال�شور. 
فوق  الطيف ظهر فجاأة  اإن  �شهود عيان قولهم  ال�شحف عن  ونقلت 
املركز التجاري وظل ينظر لالأ�شفل ملدة ن�شف �شاعة قبل اأن يختفي.

ف�شر  فيما  بالرعب  اأ�شيبوا  ال�شكان  اأن  �شتار  ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
ال��ك��ث��رون يف  وب���داأ  ال�شماء  م��ن  ر���ش��ال��ة  الطيف  ب���اأن  الأم���ر  بع�شهم 

املنطقة بالتعبد واأداء ال�شالة يف حني فر اآخرون اإىل مدن اأخرى.
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الأع�ساب الطبية ت�سر امل�سابني باأمرا�ض القلب 
بالن�شبة  قليلة  فوائد  لها  الطبية  الأع�شاب  اأن  حديثة  مراجعة  اأظ��ه��رت 

للم�شابني باأمرا�ص القلب وتعر�شهم ملخاطر عديدة يف الوقت نف�شه.
اجلامعي  جيميلي  اإي���ه.  م�شت�شفى  م��ن  اأون���در  جرات�شيانو  الدكتور  وق��ال 
اأن  املهم  هليث من  لرويرز  روم��ا  الكاثوليكية يف  املقد�ص  القلب  بجامعة 
الآثار ال�شارة  ب�شاأن الأع�شاب الطبية وي�شاألوا عن  اأطباءهم  املر�شى  يبلغ 
لالأع�شاب الطبيعة التي ي�شتخدمونها. هذا مهم جدا بالن�شبة لكبار ال�شن 

الذين يتعاطون عادة العديد من الأدوية.
ويقر واحد من كل خم�شة اأ�شخا�ص يف الوليات املتحدة بتعاطي مكمالت 
بالغ  قلق  مبعث  ه��ذا  وميثل  العمر  م��ن  م��ا  مرحلة  يف  غذائية  اأو  ع�شبية 

بالن�شبة ملر�شى القلب.
الطبية  الأع�شاب  اأون��در عن دلئل متعلقة ب�شالمة وفاعلية  وبحث فريق 
اأدلة  يجدوا  ومل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ص  م�شابني  لأ�شخا�ص 

وا�شحة ومقنعة على اأي فوائد تعود عليهم من ا�شتخدام تلك الأع�شاب.
ثمة  اأن  الأمريكية  القلب  كلية طب  دوري��ة  له يف  تقرير  الفريق يف  وذك��ر 
الربي  واحلر�شف  الكتان  ب��ذور  لزيت  فوائد حمتملة  على  اأدل��ة حم��دودة 
وبذور العنب وال�شاي الأخ�شر والزعرور الربي والثوم وال�شويا. لكن تلك 
الفوائد قللت من اأهميتها دلئل على وجود خماطر كبرة لتفاعل اأدوية 

القلب مع ال�شاي الأخ�شر والزعرور الربي والثوم.
والقتاد من بني الأع�شاب الطبية ال�شائعة ال�شتخدام التي مل تظهر اأدلة اأو 

اأدلة م�شادة فيما يبدو على فوائد لها اأو اآثار جانبية حمدودة.
ومل تظهر فوائد للجين�شنج الآ�شيوي ولكن هناك خطرا مرتفعا لتفاعله 
�شديدة  اآث���ار جانبية  احتمال وج��ود  اأدل���ة على  القلب وظ��ه��رت  اأدوي���ة  م��ع 

واحتمال كبر للتفاعل مع اأدوية القلب لنبتة اجلنكة.

مادة ل�سقة متنع 
ت�سريب املياه 

اأن��ت��ج��ت ���ش��رك��ة اأم��ري��ك��ي��ة م����ادة ل�شقة 
عجيبة قادرة على منع اأي ت�شريب للماء 
مكان  ع��ل��ى  و�شعها  وي��ك��ف��ي  وال�����ش��وائ��ل، 

الت�شريب لإيقافه يف احلال.
واأطلق املنتجون على هذه املادة اخلارقة 
عن  عبارة  تيب" وه��ي  "فليك�ص  ت�شمية 
منع  ميكنها  �شغرة،  بال�شتيكية  قطعة 
وال�شوائل،  للمياه  الت�شريب  اأن��واع  اأ�شد 
كما اأنها قوية لدرجة اأن باإمكانها العمل 
�شحيفة  ذك����رت  م��ا  بح�شب  امل����اء،  حت��ت 

بيزن�ص اإن�شايدر الأمريكية.
وب��ا���ش��ت��خ��دام ه���ذه امل����ادة، مي��ك��ن اإ�شالح 
ت�شطر  اأن  دون  ال�����ش��ب��اح��ة،  اأح����وا�����ص 
وميكن  ب���ل  امل����ي����اه،  م���ن  ت��ف��ري��غ��ه��ا  اإىل 
ا�شتخدامها لإعادة ل�شق قارب مت قطعه 
من املنت�شف، دون اأن تت�شرب منه نقطة 

ماء واحدة وهو يبحر يف املاء.
وت��ب��اع امل����ادة ب��ث��الث��ة ق��ي��ا���ش��ات خمتلفة، 
اأكرب  اإغ���الق  ق���ادرة على  وب��ال��ت��ايل فهي 
املادة  الثقوب املمكنة، وميكن �شراء هذه 
ب�شعر  لل�شركة  الإل��ك��روين  املوقع  عرب 

يبداأ من 20 دولراً. 

كيف ت�ستفيد 
الباندا من لونها؟

اأ�شباب  يف  احل��ي��وان  علماء  يبحث 
بهيئات  ال��ف�����ش��ائ��ل  ب��ع�����ص  مت��ي��ز 
الباندا  وتعد  غرها،  عن  ج�شدية 
ال���ت���ي متتلك  احل����ي����وان����ات  اأح������د 
���ش��ف��ة مم��ي��زة ج����ًدا وه����ي فرائها 
الأبي�ص  اللونني  الذي يجمع بني 
تلك  اأ�شباب  وبالبحث يف  والأ�شود، 
الباندا  اأن  ات�شح  وفوائدها  امليزة 
لغر�شي  اللونني  هذين  ت�شتخدم 
والتوا�شل  اعدائها  اأم��ام  التمويه 
فيما بني اأفراد الف�شيلة الواحدة، 
ميل  ديلي  ذك��رت �شحيفة  ح�شبما 

الربيطانية.
اللونني  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
مييزان  ال��ل��ذان  والأ���ش��ود  الأبي�ص 
اأطرافه وج�شده يفيدان الباندا يف 
التمويه وت�شليل مفر�شيها �شواء 
يف الطق�ص احلار اأو البارد، يف حني 
اأذنيه  اأن اللون الأ�شود الذي مييز 
م���ع بقية  ال��ت��وا���ش��ل  ي��ف��ي��دان��ه يف 
اإ�شارات  واإر���ش��ال  الف�شيلة،  اأف���راد 

حتذيرية ملفر�شيها.
ال���ع���ل���م���اء ح���ك���م���ة اهلل يف  وف�������ش���ر 
ج�شم  يف  ال���ل���ون���ني  ب����ني  اخل���ل���ط 
ال���ب���ان���دا ب����اأن احل���ي���وان ي��ع��ي�����ص يف 
املناخية  الطبيعة  مناطق خمتلفة 
ما بني اجلبال اجلليدية والغابات 
ي��ت��ط��ل��ب طرًقا  م���ا  الإ����ش���ت���وائ���ي���ة، 
خمتلفة للتمويه بح�شب كل بيئة، 
ويغطي لون الأبي�ص معظم ج�شم 
الباندا ل�شهولة تخفيها يف املناطق 
اأطرافها  اأن  ح��ني  يف  اجل��ل��ي��دي��ة، 
ال�شوداء تفيدها يف املناطق الظليلة 

كالغابات ال�شتوائية الكثيفة.

رجل م�ساب يرعب 
العاملني يف م�ست�سفى 

اأثار رجل م�شاب حالة من الذعر 
يف اأحد م�شت�شفيات الربازيل، بعد 
اأن ظهر وهو يرنح وكاأنه م�شاب 
اإ�شابته  اإث��ر  على  �شيطاين،  مب�ص 

بعيار ناري يف وجهه.
�شورها  ال��ت��ي  امل�����ش��اه��د  وب��ح�����ش��ب 
العاملون يف م�شت�شفى ميغل كوتو 
الربازيلية،  ريوديجانرو  مبدينة 
راح الرجل يتهادى مييناً و�شماًل، 
وهو يحاول �شرح اإ�شابته لالأطباء 
وامل�����ش��ع��ف��ني، وال���ذي���ن ف�����ش��ل��وا اأن 
بعد  منه،  اآمنه  م�شافة  على  يبقوا 
اأن ن�شر حالة من الرعب يف املكان.

املري�ص،  الدم ينزف من فم  وكان 
وهو ي�شرخ بطريقة غريبة، وكاأنه 
خ�����رج م����ن م�����ش��ه��د لأح������د اأف�����الم 
ال���رع���ب، يف ال���وق���ت ال�����ذي ح���اول 
الأط���ب���اء ال��ت��ح��دث اإل��ي��ه ع��ن بعد، 
ديلي  �شحيفة  ذك���رت  م��ا  بح�شب 

ميل الربيطانية.

حركات الأطفال الر�سع حتمل دللت خمتلفة.. تعرف عليها

الإ�شارات واحلركات  اإىل  الر�شع  الأطفال  يلجاأ 

عن  كبديل  املحيط،  ومع  الأبوين  مع  للتوا�شل 

حركة  كل  فاإن  الرتبية  خرباء  وح�شب  اللغة. 

الآباء  يحاول  اأن  ُي�شتح�شن  كثرية  دللت  لها 

فهم معانيها احلقيقية.

يقوم الأطفال ال�شغار مبجموعة من ال�شلوكيات 

�شلبي،  ب�شكل  دائما  تاأويلها  دائما  يجب  ل  التي 

لأن دللتها كثرية، ح�شب خرباء اأملان، نقال عن 

والرتبية  الأ�شرة  يف  املتخ�ش�ص  الأمل��اين  املوقع 

ال�شلوكيات: تلك  بني  ومن   .familie.de

� ال�شحك: عندما ي�شحك الطفل الر�شيع فذلك يعترب 
الأطفال ل يكون  اأن �شحك  اأنه �شعيد. غر  على  موؤ�شراً 
ي�شحكون  فالأطفال  م��ا،  �شيء  على  فعل  ردة  بال�شرورة 
�شن  �شبب خارجي وهم يف  ب��دون  غالباً  كثراً  ويبت�شمون 
ال��ر���ش��اع��ة. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن الأط���ف���ال ق��د ي��ن��ام��ون يف 
حركات  ب�شبب  مبت�شمني  ولدت��ه��م  م��ن  الأوىل  الأ�شابيع 
ي���ب���داأون يف  ال�����ش��اد���ص  ال���ش��ب��وع  للع�شالت. ويف  لاإرادي�����ة 

ال�شحك كردة فعل على تفاعل اجتماعي مع حميطهم.
الطفل  ي�شع  ال��ف��م: عندما  ال��ي��د يف  اأو  الأ���ش��اب��ع  و���ش��ع   �
اإ�شبعه اأو يده يف فمه، يعتقد العديد من الآباء اأنها عالمة 
على اأن الطفل جائع. ولكن اإذا كان الطفل قد اأكل بالفعل 
ول يظهر اأيه عالمات اأخرى تدل على جوعه مثل حتريك 
الراأ�ص ميينا اأو ي�شارا، فاإن تلك احلركة ميكن اأن تدل على 
�شيئا  اأكت�شف  لأنه  م�شدودة  اأع�شابه  اأو  بالتعب  ي�شعر  اأنه 

جديدا، اأو اأنه ب�شدد ال�شرخاء.
� ال�شغط على الظهر: عندما ي�شغط الطفل على ظهره 
اأنه  ويقو�شه وهو م�شتلقي واأثناء اإطعامه، فهذا قد يعني 
ي�شعر ب���اآلم وح��رق��ان يف امل��ع��دة. وم��ن ب��ني الأ���ش��ب��اب التي 
جل�شم  اخل��اط��ئ  التمو�شع  ت��ك��ون  ق��د  الآلم  تلك  ت�شبب 

الطفل اأثناء اإر�شاعه.
الطفل عندما  اأن  الآب��اء  بع�ص  الأذن���ني: يظن  � مالم�شة 
اأثناء فرة  فيها وخا�شة  ب��اآلم  ي�شعر  فاإنه  اأذنيه  يالم�ص 
ظ��ه��ور الأ����ش���ن���ان. ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ل ت��ك��ون درج����ة حرارته 
مرتفعة، فاإن ذلك قد يعني اأنه بداأ يكت�شف اأن لديه اأذنني 
اأن��ه يعاين م��ن �شغط  اأم��ا الإم�����ش��اك ب��الأذن��ني فقد يعني 

ع�شبي.
الذي  الر�شيع  الطفل  با�شتمرار:  بع�ص احلركات  اإع��ادة   �
يعني  ل  فذلك  با�شتمرار،  احل��رك��ات  بع�ص  ب��اإع��ادة  يقوم 
يقوم  فقد  �شلوكي،  ا�شطراب  م��ن  يعاين  اأن��ه  بال�شرورة 

الطفل بذلك عندما ي�شعر بالتوتر اأو ال�شغط.
وتكرار الر�شيع لهذه احلركات هي حماولة منه لتهدئة 

نف�شه.
كالتعب  كثرة  دللت  لها  احلركة  ه��ذه  العينني:  ف��رك   �

خا�شة غذا كان ذلك م�شحوبا بالتثاوؤب اأو اآلم يف العينني. 
تلك  ف��اإن  �شليمتان  العينني  اأن  الأب���وان  يالحظ  وعندما 
احلركة ميكن اأن تكون تعبراً على رغبة الطفل يف لعب 

لعبة التخفي.

هكذا تفك �شفرة لغة ج�شد طفلك 
جتربة الأمومة للمرة الأوىل ل تخلو من حلظات ممتعة، 
لكن الكثر من الأمهات ت�شعرن باحلرة من تف�شر لغة 
اجل�شد للر�شيع، الذي يعرب عن ال�شعادة واجلوع والتعب 

والأمل، بحركات ج�شدية معينة.
ت��ت��م��ن��ى ال��ك��ث��ر م���ن الأم���ه���ات احل��دي��ث��ات ل���و ك���ان بو�شع 
الوقت  وم��ع  رغباتهم.  ع��ن  والتعبر  احل��دي��ث  اأطفالهن 
تتعلم الأم والأب تف�شر حركات الطفل، لكن بعد مرحلة 
والأمهات  الأط���ب���اء  خ���ربات  ت�شاعد  ورمب���ا  امل��ع��ان��اة.  م��ن 
امل��ت��م��ر���ش��ات يف دع���م الأم���ه���ات يف جت��رب��ة الأم���وم���ة للمرة 

الأوىل من خالل تف�شر بع�ص احلركات:
الطفل  يرفع  عندما  الأمل:  على  موؤ�شر  القدمني..  رف��ع 
قدميه لأعلى فهذا اإنذار يف العادة على اأنه �شيبداأ يف البكاء 
التعبرات  م��ن  احل��رك��ة  ه��ذه  وتعترب  قليلة.  دق��ائ��ق  بعد 
وجود  اأو  ال��ب��ط��ن  اأمل  ع��ن  للتعبر  ل��الأط��ف��ال  ال�����ش��ه��رة 
"غوفيمني"  مل��وق��ع  وف��ق��ا  اخل����رباء  ين�شح  وه��ن��ا  غ����ازات. 
الأملاين، بعمل تدليك ب�شيط للطفل على منطقة البطن 

للتخل�ص من الغازات الزائدة.
�شد الأذن: عندما يبداأ الر�شيع يف �شد اأذنه، فهذا ل يعني 
احلركة  ه��ذه  وت�شاعد  الأذن.  يف  ب��اأمل  �شعوره  بال�شرورة 
الأ�شابع. لكن عندما يرتبط  على ال�شرخاء مثل م�ص 
لي�ص  ب��الأمل  ال�شعور  على  دليل  فهذا  بال�شراخ  الأذن  �شد 

بال�شرورة يف الأذن ولكن رمبا يف الأ�شنان.
ح��رك��ة ال���ب���دال: حت��ري��ك ال��ق��دم��ني ع��ل��ى ط��ري��ق��ة البدال 
ب�شكل ي�شبه حركتهما اأثناء قيادة الدراجة، من احلركات 
بهذه  الطفل  يقوم  واأحيانا  الر�شع.  من  للكثر  املف�شلة 
احل��رك��ة ك��ن��وع م��ن ال��ل��ع��ب، لكنها ق��د ت��ك��ون ت��ع��ب��را على 
الإرهاق اأو النزعاج من �شيء ما. وهنا يجب الركيز على 

نظرة عني الطفل وحركات وجهه، فاإذا كان مبت�شما فهذا 
دليل على �شعادته، اأما عندما يحرك القدمني ب�شكل غر 

متنا�شق وبع�شبية، فهذا دليل على الإرهاق.
م�ص الأ�شابع: عندما ي�شع الطفل اإ�شبعه اأو يده بالكامل 
يف فمه، فهذا دليل وا�شح على �شعوره باجلوع. اأما عندما 
يقوم الر�شيع بهذه احلركة بعد الأكل مبا�شرة فهذا دليل 
على التوتر اأو على اأن خمه يقوم با�شتيعاب بع�ص الأ�شوات 
وت�شاعد هذه  به.  املحيطة  البيئة  الأ�شياء اجلديدة يف  اأو 

احلركة الطفل على ال�شرخاء.
حتريك الراأ�ص.. عالمة على التعب: اأحيانا ينغم�ص الأب 
للناحية  براأ�شه  يتجه  لكنه  الر�شيع،  مداعبة  يف  الأم  اأو 
الأخرى دون مقدمات. تعترب هذه احلركة عالمة طبيعية 
بالإرهاق  و���ش��ع��وره  ال��ه��دوء  لبع�ص  الر�شيع  ح��اج��ة  على 
وحاجته اإىل فرة ا�شراحة من اللعب. اأما عندما تتزامن 
هذه احلركة مع فرك العني فهذا دليل على �شعور الر�شيع 

بالتعب ورغبته يف النوم.
الفواق )الزغطة(: قد يت�شبب الفواق يف اإثارة قلق بع�ص 
الأمهات احلديثات، وهو اأمر غر �شروري على الإطالق 
فاإ�شابة الطفل بالزغطة اأثناء الر�شاعة له فوائد عديدة 
يف �شهور عمر الر�شيع الأوىل، ومن بينها اإغالق الق�شبة 

الهوائية حتى ل ت�شل ال�شوائل للرئة.
اأكرث  م��ن  ال��ت��ث��اوؤب  النعا�ص:  على  دليال  لي�ص  ال��ت��ث��اوؤب.. 
خاطئ.  ب�شكل  والأم��ه��ات  الآب���اء  يف�شرها  التي  احل��رك��ات 
النعا�ص،  يف  رغبته  بال�شرورة  يعني  ل  الر�شيع  فتثاوؤب 
ي�شاعده  الطفل  الأوىل من عمر  ال�شهور  النعا�ص يف  لكن 
على اليقظة وال�شعور بالنتعا�ص. وخل�شت درا�شة اأمريكية 
وفقا ملوقع "فاميليه" الأملاين، اإىل اأن التثاوؤب لدى الر�شع 
الهواء  ا�شتن�شاق  اأن  كما  حوله  ما  لكل  تركيزه  من  يزيد 

البارد ي�شاعد يف تنظيم درجة حرارة املخ.
الب��ت�����ش��ام.. ل ي��ح��ت��اج ل��ت��ف�����ش��ر: اأ���ش��ه��ل الإ�����ش����ارات التي 
ميكن تف�شرها هي البت�شام، فالبت�شامة عندما ترت�شم 
بالراحة  ي�شعر  اأن��ه  اإل  تعني  ل  فهي  الر�شيع  وج��ه  على 

وال�شرخاء.

ملاذا ت�سعرين بال�سيقة 
بدون �سبب؟

من منا مل مير بفرة �شعر فيها بال�شيق 
�شبب  اأي  وج��ود  دون  وم��ن  مفاجئ  ب�شكٍل 
م��ع��ني؟ ه��ل ف��ك��رت ي��وًم��ا م��ا ه��ي الأ�شباب 
تابعينا  ال�شعور؟  ه��ذا  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي 
يف هذا املقال لتح�شلي على اأبرز املعلومات 
بدون  ال�شيقة  يف  ���ش��ع��ورك  اأ���ش��ب��اب  ح���ول 

�شبب.
كنت  اإذا  اأن�����ه  ت��ع��ل��م��ي  اأن  ع��ل��ي��ك  ب����داي����ًة، 
اأن  مترين يف هذه احلالة كثًرا، ل يجب 
تهمليها واأن حتاويل حتديد الأ�شباب التي 
�شحتك  على  ت��وؤث��ر  �شوف  واإل  اإليها  اأدت 

النف�شية واجل�شدية.
غالًبا  اأن����ه  اإىل  ال���درا����ش���ات  ب��ع�����ص  ت�����ش��ر 
كنت  اإذا  ال�����ش��ع��ور  ه���ذا  عليك  ي�شيطر  م��ا 
تقومني باأي اأمر مل تريدي القيام به من 
الأ�شل اأو وافقت على طلب معني يف حني 

كنت تريدين رف�شه.
يف اأحياٍن اأخرى، قد يكون هذا ال�شعور ناجت 
ك���اٍف من  ق�شط  ع��ل��ى  ع���دم ح�شولك  ع��ن 
�شاعات  ع��دد  اأو على  النهار  خ��الل  الراحة 
ي��وؤدي هذا  اإذ  الليل  ال��الزم��ة خ��الل  النوم 
الأمر اإىل �شعورك بالتعب احلاد واملزاجية 

يف اليوم التايل.
اأم��ا من الأ�شباب الأخ��رى التي ت��وؤدي اإىل 

فتت�شمن  ف��ج��اأة  ب��ال�����ش��ي��ق  ���ش��ع��ورك 
يعاين  الذي  ال�شخ�ص  الإكتئاب. 

من هذا املر�ص النف�شي ل يعني 
اأنه ي�شتمر بالبكاء خالل طيلة 
تعلمي  اأن  اأن��ه عليك  اإل  النهار 

ب�شكٍل  ب��ال�����ش��ي��ق  ����ش���ع���ورك  اأن 
اأي �شبب  مفاجئ وم��ن دون وج��ود 

رئي�شي يعترب من اأبرز اأعرا�ص الإكتئاب.
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تعزيزًا للقراءة العلمية املتخ�ش�شة يف �شهر القراءة22

كلية العلوم يف جامعة الإمارات تنظم فعالية "قراءات كيميائية"، يف خمترب البتكار الكيميائي

حتت "�شعار وطن يجمع العامل"

�سامل بن ركا�ض يفتتح يوم الثقافات مبدر�سة الن�ضء ال�سالح

حممد بن حم يزور مركز العني للتاأهيل

خريجو جامعة نيويورك اأبوظبي 

تخرجهم عقب  الإمارات  دولة  يف  البقاء  اختاروا  اخلريجني  % من   26
درا�شية  منح  على  يح�شلون  % منهم   75

•• العني – الفجر

القراءة،  �شهر  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ت��ن��وع��ة  اأن�شطتها  �شمن   
"قراءات  نظمت كلية العلوم بجامعة الإمارات فعالية 
التعليمي،  الكيميائي  الإب���داع  خمترب  يف  كيميائية"، 

�شباح اول ام�ص، يف مبنى الكلية باحلرم اجلامعي.
واأو����ش���ح الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م����راد- عميد كلية 
هذه  م��ن  ال��ه��دف  اأن  والجتماعية  الإن�شانية  العلوم 
وخا�شة  ال��ق��راءة  ثقافة  تعزيز  على  العمل  الفعالية 
الكتب العلمية بطريقة مبتكرة، وعلم الكيمياء يتناول 

التي  وال��ق��وان��ني  وامل��رّك��ب��ات  العنا�شر  درا���ش��ة خ��وا���ّص 
ة عند احتاد بع�شها ببع�ٍص،  حتكم تفاعالتها، وبخا�شَ
وهذا ياأتي �شمن جهود الكلية يف دعم وتعزيز القراءة 
العلمية الواعية واملتخ�ش�شة ولتعزيز البحث العلمي، 
الكلية  يف  التدري�ص  هيئة  واأع�شاء  طالب  وا�شتقطاب 
وحتقيق  العلمية  وال��ق��راءة  لالطالع  الكيمياء  وق�شم 
واملعرفة  الثقافة  دائ��رة  تو�شيع  والبتكار عرب  الإب��داع 
العلمية لطلبة الق�شم والكلية، الذي يوؤدي اإىل اإعداد 
تخ�ش�شهم،   جم����الت  يف  م��ت��م��ي��زي��ن  ل��ي��ك��ون��وا  ط��ل��ب��ة 

قيادين ومنتجني يف جمتمعاتهم.

والتعرف   ، الطلبة  ا�شتقبال  الفعالية  خ��الل  وج��رى 
والكيميائية  العلمية  وال��ت��ج��ارب  املخترب  اأق�شام  على 
الكيميائية،  ،و�شرح جم�شم اجلدول الدوري للعنا�شر 
واإ�شراك الطالب مع بع�شهم البع�ص يف طرح الأ�شئلة 
الكيميائية، كما مت  العنا�شر  واختبار معلوماتهم عن 
خمتلفة  كيميائية  علمية  مفاهيم  ق���راءة  ا�شتعرا�ص 
ب�شورة مبتكرة، حيث يقوم الطالب باإجراء التفاعالت 
مفهومة  بطريقة  غ��ره  اأم���ام  وق��راءت��ه��ا  الكيميائية 
ووا���ش��ح��ة، ك��م��ا مت ا���ش��ت��خ��دام ال��ف��ن وال��ت�����ش��ل��ي��ة ك����اأداة 
الكيميائية  والتفاعالت  امل��ع��ادلت  ق���راءة  يف  م�شاعدة 

عرب الألعاب الكيميائية التي نفذها طلبة الكلية داخل 
املخترب.

وا�شتخدام  العلمية،  الكتب  تقدمي  الفعالية  وتخللت   
النتائج  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء  م��ف��اه��ي��م 
بالإ�شافة  والعنا�شر،  امل��واد  لتفاعل  الزاهية  بالألوان 
الرفيهية  الألعاب  وا�شتخدام  كيميائية،  ق��راءات  اإىل 
للجميع،  م��ادة حمببة  الكيمياء  املخترب، جلعل  داخ��ل 
التذكارية  الهدايا  بع�ص  توزيع  الفعالية مت  ويف ختام 
والأق�شام  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  م��ن  ال��زائ��ري��ن  للطبة 

الأخرى بكلية العلوم.  

•• العني - الفجر

افتتح ال�شيخ �شامل حممد بن ركا�ص العامري 
الن�صء  الثقافات يف مدر�شة  يوم  فعاليات  حفل 
ال�شالح مبدينة العني حتت �شعار "وطن يجمع 

العامل" وذلك �شمن فعاليات عام اخلر، 
وتخلل احلفل م�شرحيات وطنية وفقرات فنية 
ولوحات ورق�شات �شعبية متثل الدول امل�شاركة 

يف الفعاليات .
اإىل جانب اإلقاء ق�شائد �شعرية يف حب الوطن 
باملنا�شبة  اأقيم  كما  ال�شيوخ.  ال�شمو  واأ�شحاب 
باأ�شعار رمزية  معر�ص لل�شور واملنتجات للبيع 
ي��ع��ود ري��ع��ه ل��ل��دع��م وامل�����ش��اه��م��ة يف ع���ام اخلر. 
ح�����ش��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح الأ����ش���ت���اذ ن��ا���ش��ر �شالم 
املدر�شة  اأمناء  جمل�ص  واأع�شاء  املدر�شة  مدير 

واملدر�شني واأهايل وذوي الطالب.

•• العني – الفجر

العامري  ح��م  ب��ن  م�شلم  ب��ن  حممد  الدكتور  ال�شيخ  ق��ام 
نائب المني العام ملنظمة اإم�شام التابعة لالمم املتحدة، 
العني  مبدينة  وال��ت��اأه��ي��ل  للرعاية  ال��ع��ني  م��رك��ز  ب��زي��ارة 
، واط��ل��ع ع��ن ق���رب خ���الل ال���زي���ارة ع��ل��ى اأح�����وال الطلبة 
امللتحقني باملركز واخلدمات التي يقدمها املركز للطلبة، 
�شواء يف اجلانب التاأهيلي، اأو ال�شحي، وكذلك التعليمي 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بدعم  ح��م  ب��ن  .واأ���ش��اد 
وبتوجيهات  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اآل نهيان  ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ب��ه��ذه ال�����ش��ري��ح��ة ال��ه��ام��ة م��ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ف��ى اطار 
الفئات  لتلك  �شموهما  يقدمه  ال���ذى  امل��ت��وا���ش��ل  ال��دع��م 

وتعمل  ب�شوؤونهم  تهتم  التي  امل�شاريع  اق��ام��ة  خ��الل  م��ن 
على تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.  و اأثنى نائب المني 
يقدمها  التي  امل�شنية  اجلهود  ،على  اإم�شام  ملنظمة  العام 
املركز يف �شبيل تاأهيل �شريحة غالية على قلوبنا جميعاً.

 

���ش��رح��اً مف�شاًل  ال�شالمي  م���وزة  امل��رك��ز  وق��دم��ت م��دي��رة 
ع���ن اخل���دم���ات وال������دور ال����ذي ي��ق��وم ب���ه امل���رك���ز لتاأهيل 
املركز  ب��داأه��ا  التي  امل��راح��ل  اإىل  وتطرقت  ب��ه،  امللتحقني 
 م��ن��ذ ال��ت��اأ���ش��ي�����ص وح���ت���ى و����ش���ول���ه اإىل ه����ذه امل���رح���ل���ة .
الوقت  ي�����ش��ه��د يف  ���ش��وف  امل���رك���ز  اأن  ال�����ش��الم��ي  وك�����ش��ف��ت 
القادم افتتاح ف�شول درا�شية، ومزيد من اأماكن الرفيه 
للملتحقني باملركز من ذوي الحتياجات اخلا�شة، واأثنت 
ال�����ش��الم��ي ع��ل��ى اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ر ال����ذي ي��ول��ي��ه ال�شيخ 
الدكتور حممد م�شلم بن حم من خالل زيارته للمركز 

وتفقده لالأبناء امللتحقني باملركز  والإطمئنان عليهم  .

•• اأبوظبي-  الفجر

 Life  - اجل��ام��ع��ة  ب��ع��د  م���ا  ’احلياة  ت��ق��ري��ر  ك�����ش��ف   
جامعة  اأج��رت��ه  ال���ذي   ‘Beyond Saadiyat
نيويورك اأبوظبي عن حتقيق دفعة خريجي اجلامعة 
لعام 2016، والتي تتاألف من 130 خريج وخريجة 
من 62 دولة عرب اأنحاء العامل، ملجموعة كبرة من 
الإجنازات يف خمتلف جمالت التخ�ش�ص وموؤ�ش�شات 
التعليم املرموقة، من اإن�شاء �شركات برجمة هند�شية 
رائدة  عليا  درا���ش��ات  ل��ربام��ج  الن�شمام  اإىل  مبتكرة 

باأبرز اجلامعات العاملية.
و�شلط تقرير’ احلياة ما بعد اجلامعة‘ ال�شوء على 
 2016 التقدم الكبر الذي حققه طالب دفعة عام 
بعد تخرجهم يف �شهر مايو من العام 2016، حيث 
اأو�شح التقرير الأثر الكبر للبيئة التعليمية املميزة 
حتفيز  على  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  تقدمها  التي 
الطالب على طرح الأفكار املبتكرة، وت�شجيعهم على 
ملواجهة  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��اون  م��ن  بيئة  �شمن  العمل 

التحديات املتزايدة للم�شهد العاملي.
وح��ق��ق اخل��ري��ج��ون ن�����ش��ب��ة ق��ب��ول ب��ل��غ��ت %92 من 

والدرا�شات  التوظيف  جم���الت  خمتلف  يف  ال��دف��ع��ة 
والعلوم  الهند�شة  مثل  قطاعات،  ع��دة  �شمن  العليا 
ال�  البلدان  �شمن  ومن  الإن�شانية.  والعلوم  والفنون 
م�شتقبلية،  كوجهات  اخلريجون  اختارها  التي   34
��ل %26 م��ن اخل��ري��ج��ني ال��ب��ق��اء يف الإم�����ارات  ف�����شّ
العربية املتحدة، وهي الن�شبة الأعلى بني بقية الدول 
التي يتواجد بها اخلريجون، حيث اأتاحت لهم الدولة 
وموؤ�ش�شات  ال�شركات  من  عدد  اإىل  الن�شمام  فر�شة 
الأعمال املحلية. ويعمل %82 من هوؤلء اخلريجني 
و�شركات  هيئات  �شمن  اأبوظبي  يف  الإم����ارات  ب��دول��ة 

وقنوات  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  م��ث��ل  م��رم��وق��ة، 
اأبوظبي  وهيئة  ’دملا‘ للدرا�شات  اإن‘ ومركز  اإن  ’�شي 

لل�شياحة والثقافة.
%27 م��ن اخل��ري��ج��ني اإىل جم��م��وع��ة من  وان�����ش��م 
املدار�ص العليا واملهنية بهدف احل�شول على �شهادات 
واملاج�شتر  الأع����م����ال  واإدارة  وال���ط���ب  احل���ق���وق  يف 
والدكتوراه  �شمن اأرقى الهيئات الأكادميية يف خمتلف 
وجامعة  لالقت�شاد  ل��ن��دن  كلية  مثل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
ما�شات�شو�شت�ص  ومعهد  ك��ام��ربي��دج  وج��ام��ع��ة  ب���راون 

للتكنولوجيا. 

جامعة الإمارات تطور تقنية ذراع روبوت مبهارة 
وفعالية طبيب جراح

تقنية  الإم����ارات  بجامعة  الهند�شة  كلية  ط��ورت 
الأط����ب����اء اجلراحني  مل�����ش��اع��دة  ط��ب��ي��ة ج���دي���دة، 
دقيقة  م��وا���ش��ع  يف  ج��راح��ي��ة  عمليات  اإج����راء  يف 
وح�شا�شة من ج�شم الإن�شان، يعجز الأطباء عادتاً 
من الو�شول اإليها، وذلك من خالل ذراع روبوت 

اآلية.
وب��ذات ودقة  باآلة حتكم عن بعد،  ال��ذراع  وتعمل 
الخراع  هذا  وح�شل  اجل��راح،  الطبيب  ومهارة 
ب��راءة اخ��راع م�شجلة، ويعمل ه��ذا اجلهاز  على 
ج�شم  م��ن  امل�����ش��اب  ل��ل��ج��زء  التنظر  تقنية  ع��رب 
باإبرة،  وجم��ه��ز  �شغر  تل�شكوب  وزرع  الإن�����ش��ان، 
التحكم  اأو من خالل  بعد،  به عن  التحكم  ويتم 
اليدوي، وال��ذي �شمم خ�شي�شاً لإج��راء عمليات 

ل�شتئ�شال  ا�شتعماله  وميكن  بعد،  عن  جراحّية 
الأورام اخلبيثة.

العملية عن  اإج���راءه  اأثناء  بعيدا  اجل��ّراح  ويكون 
تواجد اجلهاز يف غرفة منعزلة وجمهزة،  مكان 
العملية على  �شر  ي�شتطيع من خاللها مراقبة 
جهاز خارج ج�شم املري�ص ل�شمان جناح العملية 

دون وقوع اأي خطاأ طبّي يذكر.
تقوم مب�شاعدة اجلراح  بهيكلية  ال��ذراع  وم�شمم 
امل��الئ��م، والتحكم بها  امل��ك��ان  يف و���ش��ع الإب����رة يف 
بكل دقة، وراحة تامة، مما يقل�ص من التاأثرات 
اجلانبية التي تنتج عن العملية التقليدية، مثل 

النزيف احلاد جراء تو�شع ال�شقوق اجلراحية.
وقال الدكتور ب�شام يو�شف- اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم 

ميكنها  ال���ذراع  ه��ذه  اأن  امليكانيكية-:  الهند�شة 
ا�شتعمالها  يتم  التي  والأجهزة  ب��الأدوات  التحكم 
يف اخل���زع���ات ال���ش��ت��ئ�����ش��ال��ي��ة، وت�����ش��اع��د اجل���راح 
جل�شم  اإدخالها  قبل  الإب��رة  باجتاه  التحكم  على 

املري�ص. 
واأ�شاف الدكتور ب�شام: اأن بالإمكان ا�شتعمال هذه 
وت�شّمى  الداخلي  بالإ�شعاع  املعاجلة  يف  التقنّية 
اأي�شا باملعاجلة الكثبّية با�شتخدام النظائر امل�شعة 
اأو زرع البذور امل�شّعة، من اأجل ا�شتئ�شال الأورام 
اخلبيثة يف الرئة، اأو الربو�شتات اأو الثدي، ويتّم 
الروبوتيك  اجلهاز  بوا�شطة  امل�شّعة  ال��ب��ذور  زرع 
املبتكر من اأجل تدمر اخلاليا ال�شرطانية بدقة 

عالية .

عا�شت طفولتها بني جدرانه
حمدة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان  

تزور ق�سر املويجعي مبدينة العني
•• العني - الفجر

ت�شاحبها  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  بنت  ح��م��دة  ال�شيخة  �شمو  ق��ام��ت 
ال�شيخة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان بزيارة لق�شر املويجعي مبدينة 
العني ، حيث حتتل مدينة العني م�شاحة كبرة من تاريخ دولة الإمارات و 
كانت �شموها و قد عا�شت بني جدران الق�شر طفولتها الأوىل فحملت يف 

وجدانها الكثر من ذكريات تلك الأيام الأوىل من حياة �شموها. 
حقبة  على  �شاهدا  اأ�شبح  ال��ذي  الق�شر  عن  امل�شئولون  �شموهما  وا�شتقبل 
طويلة من تاريخ دولة الإمارات حيث بني الق�شر قبل اأكرث من مائة عام، 
الق�شر  اآل نهيان جد �شموها وكان  ال�شيخ خليفة بن زايد بن خليفة  بناه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ميالد  ك��ان  فيه  و  العني،  مدينة  يف  للحكم  دي��وان��ا 
ال�شنوات  الق�شر يف  ترميم  ال��دول��ة، ومت  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
عطاء  ق�شة  عن  يحكي  تاريخيا  �شياحيا  م��زارا  ليكون  وافتتاحه  الأخ��رة 

طويلة، 
الأوىل  ال�شنوات  حكايا  م�شتعيدة  الق�شر  اأرك��ان  يف  �شموها  وجتولت  ه��ذا 
امل�شئولون  يوليها  التي  والرعاية  العناية  على  ثناءها  وقدمت  العمر  من 
عن الق�شر كما قدمت �شكرها مل�شتقبليها على ح�شن ا�شتقبالهم و تفانيهم 
يف اأداء عملهم واحرامهم البارز لتاريخ الوطن الذي كان و�شيبقى منارة 

للخر والعطاء يف العامل العربي و العامل اأجمع .

اأفكار ومقرتحات لإ�شعاد املتعاملني
بلدية مدينة العني ت�ستعر�ض نظام النوافذ الإلكرتونية 
ملتطلبات تراخي�ض قطاع البنية التحتية واأ�سول البلدية

•• العني – الفجر

ت�شاريح  على  التقدمي  متطلبات  موؤخراً  العني  مدينة  بلدية  ا�شتعر�شت 
خالل  وذل��ك  وال�شت�شاريني،  للمقاولني  البلدية  واأ�شول  التحتية  البنية 
الور�شة التوعوية لال�شت�شاريني واملقاولني التي اأقيمت على م�شرح بلدية 
باإجراءات ومتطلبات ت�شاريح  التوعية   اإىل  والتي  تهدف   ، العني  مدينة 
قطاع البنية التحتية ذات العالقة بقطاع البناء والإن�شاء ، تعزيزاُ حلر�ص 
يعزز  العمالء مبا  و  للمجتمع  تقدمي خدمات  العني   على  بلدية مدينة 

جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي حاليا و م�شتقبال .
البلدية  واملقاولني من خالل نظام خدمات  ال�شت�شاريني  كما ومت توعية 
، وتوعيتهم  الت�شاريح  للتقدمي على  الإلكرونية   بالنوافذ  الإلكرونية، 
باأهم امل�شتندات والنماذج املطلوبة  ل�شتكمال الطلبات اخلا�شة فيما يخ�ص 
اأ�شول البنية التحتية  كت�شاريح الأعمال اجلزئية  لأ�شول الطرق والبنية 
الأر�شفة  واإزال����ة   ، املخ�ش�شة  امل��وؤق��ت��ة  الأ���ش��وار  ت�شاريح  ومنها  التحتية  
ال�شروط والحكام  اخلا�شة  ، عالوة على تو�شيح  وغرها من اخلدمات 
التح�شينية   اإىل طرح الج���راءات  اإ�شافة    ، الأع��م��ال   مبراحل تنفيذ هذه 
التي قد تطور من اخلدمات امل�شتقبلية يف هذا املجال والتي تخدم  مقاويل 

البناء  وقطاع الإن�شاء باملدينة .
املجال  العني يف هذا  بلدية مدينة  اإىل تو�شيح دور  الور�شة  كما وتطرقت 
ودور املوؤ�ش�شات الأخرى التي تخدم جمال البناء والإن�شاء، لتقليل اجلهد 
والوقت على ال�شت�شاريني واملقاولني يف تقدمي الطلبات وجتنب دمج املهام 
النظام  م��ن  ال�شتفادة  ب�شرورة  وتوعيتهم  احل���الت.   بع�ص  يف  والأدوار 
اللكروين من خالل ت�شجيل املتعاملني يف املوقع الر�شمي لبلدية مدينة 

العني .
فيما ومت التطرق يف نهاية الور�شة لبع�ص الأفكار والإجراءات التح�شينية 
لقطاع البناء والإن�شاء والتي من �شاأنها اإ�شعاد املتعاملني، اإ�شافة اإىل فتح 
باب النقا�ص وال�شتماع لال�شتف�شارات العامة واخلا�شة من قبل احل�شور، 
امللتقى  م��ن  ا�شتفادتهم  م��دى  ع��ن  وامل��ق��اول��ون  ال�شت�شاريون  واأع���رب  كما 
املتعلقة  والأح���ك���ام  وال�����ش��روط  واملتطلبات  التحديثات  ب��اأه��م  ومعرفتهم 

براخي�ص قطاع البنية التحتية  .



با�شتخدام  ال�شفر  اأث��ن��اء  �شحية  م�شاكل  م��ن  البع�ص  يعاين 
الر�شخ  الأذن،  ب��اآلم �شديدة يف  ال�شعور  الطائرات، ومن ذلك 
الأذن  ب��ال��ت��ه��اب  ي��ع��رف  م��ا  اأو   ،Airplane ear اجل���وي 

الو�شطى الطراين.
وبح�شب موقع )احلياة ال�شحية( فاإن الر�شخ اجلوي يحدث 
الو�شطى  الأذن  الهواء يف  التوازن بني �شغط  اختالل  نتيجة 
ان�شداد  اإىل حدوث  موؤديا  املحيطة،  البيئة  يف  الهواء  و�شغط 
مقدما  ال��ن��زي��ف،  ت�شمل  ق��د  اأخ���رى  واأع��را���ص  الأذن  يف  واأمل 

جمموعة من الن�شائح على النحو التايل:

الطائرة  اإق���الع  اأث��ن��اء  ري��ق��ك  واب��ت��ل��ع  ت��ث��اءب   1-
وهبوطها:

التي  الع�شالت  تن�شيط  على  ال��ري��ق  واب��ت��الع  ال��ت��ث��اوؤب  يعمل 
تفتح قنوات ا�شتاكيو�ص، وميكنك م�ّص قطعة حلوى اأو م�شغ 

علكة مل�شاعدتك على ابتالع ريقك.

الطائرة  اإقالع  اأثناء  فال�شالفا  مناورة  ا�شتخدم   2-
وهبوطها:

بينما ت�شغط  اأنفك،  الهواء برفق، كما لو كنت متّخط  انفث 
باإ�شبعيك على فتحتي اأنفك وتغلق فمك. كّرر هذه الطريقة 

ال�شغط  ملوازنة  الطائرة،  هبوط  اأثناء  خ�شو�شا  م��رات،  عدة 
بني اأذنيك ومق�شورة الطائرة.

وهبوطها: الطائرة  اإقالع  اأوقات  يف  النوم  جتنب   3-
اإذا كنت م�شتيقظا يف اأوقات الإقالع والهبوط، فيمكنك تنفيذ 
على  بال�شغط  ت�شعر  عندما  الالزمة  الذاتية  الرعاية  ط��رق 

اأذنيك.

�شفرك: خطط  يف  النظر  اأعد   4-
اإن كان ذلك ممكنا، فال ت�شافر جوا عندما تكون م�شابا بنزلة 
التهاب  اأو  الأن��ف  احتقان  اأو  الأنفية  اجليوب  التهاب  اأو  ب��رد 
الأذن، واإذا كنت قد خ�شعت موؤخرا جلراحة يف الأذن، فا�شت�شر 

طبيبك ملعرفة ما اإذا كان ال�شفر اآمنا لك اأم ل.

لالحتقان: املزيل  الأنف  بخاخ  ا�شتخدم   5-
اإذا كنت تعاين من احتقان يف الأنف، فا�شتخدم مزيل احتقان 
الأنف ملدة تراوح بني 30 دقيقة و�شاعة قبل اإقالع الطائرة 
احتقان  مزيالت  ا�شتعمال  فرط  جتنب  ذل��ك،  مع  وهبوطها. 
اإىل زيادة  اأيام  الأن��ف، فقد يوؤدي ا�شتخدامها على مدى عدة 

الحتقان.

بحذر: الحتقان  مزيالت  حبوب  تناول   6-
حال  يف  مفيدة  الفموية  الح��ت��ق��ان  م��زي��الت  ت��ك��ون  اأن  ميكن 
تناولها قبل الرحلة اجلوية مبدة 30 دقيقة اإىل �شاعة، ولكن 
يجب ا�شت�شارة الطبيب يف حالت مر�شى القلب وكبار ال�شن، 

وحالت احلمل.

احل�شا�شية: دواء  تناول   7-
�شاعة  قبل  ال����دواء  ف��ت��ن��اول  احل�شا�شية،  م��ن  ت��ع��اين  كنت  اإذا 

تقريبا من الرحلة.

املر�شحة: الأذن  �شدادات  �شع   8-
تعمل هذه ال�شدادات على موازنة ال�شغط ببطء على طبلة الأذن 
يف اأوقات الإقالع والهبوط، وميكنك �شراوؤها من ال�شيدليات اأو 

متاجر بيع الهدايا يف املطارات اأو عيادة طب ال�شمع املحلية.

مـنــ�عـــــات
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النتقاد
ال�شجار تكون بالمتناع  ا�شلوب  اأول واأهم خطوة لتح�شني 
عن النتقاد وال�شخرية لبع�ص الوقت ثم اإىل البد. وهذا ل 
يعني اأبدا التظاهر بالعجاب ب�شفات الزوج التي تدفع اي 
�شخ�ص اإىل حافة اجلنون، ولكن ترك النتقاد يعني النطق 
بال�شكوى من دون اللجوء اإىل الهجوم ال�شخ�شي اأواملبالغة، 
فمثال ا�شتخدام عبارة )الأعمال املنزلية يف ال�شاليه تف�شد 
على الإج��ازة( تو�شح ما يعتمل داخل الزوجة من م�شاعر 
�شيق، اأما عبارة )اأنت اأناين تق�شي وقتك يف القارب يف حني 
فهذا هجوم  اأن��ت؟'،  اأ�شعيد  والطهي..  بالتنظيف  انا  اأق��وم 

�شخ�شي على الزوج.
وهناك عبارات اأخرى تت�شمن مبالغات لفظية مثل )طول 
عمرك( )اأنت دائما( من دون حتديد امل�شكلة اأو ابعادها. اما 
تنكر  )ا�شعر بجرح م�شاعري حني  الزوجة مثال  قالت  اذا 
على حق اختيار مكان الجازة( فهذه تعترب و�شيلة عر�ص 
تهتم  اأما عبارة )طول عمرك ل  القلبية،  مل�شاعرها  اأمينة 

مب�شاعري( فتت�شمن انتقادا مهينا ل ي�شرح اأبعاد امل�شكلة.
انتقادها فكما ي�شرح املثل  اأن تربر الزوجة  لي�ص من املهم 
ال�شابق اأنه كلما حاولت الزوجة اثبات �شحة انتقاداتها، قل 
احتمال الو�شول اإىل حل للنزاع، وذلك لأن النتقاد يجعل 
اأي �شخ�ص يتخذ موقفا دفاعيا، والدفاع عن النف�ص �شرك 

اآخر من �شراك ال�شجار.

الدفاع عن النف�ص
بكيفية  زوج��ه��ا  ع��ب��ارات  فهم  ع��ن  ال��زوج��ة  تن�شغل  حينما 
عن  للدفاع  دف��اع��ي��ة.  اإن�شانة  ت��ك��ون  ودح�شها  عليها  ال���رد 
النف�ص ثالثة ا�شاليب �شائعة هي: النكار واللوم وال�شكوى 

العك�شية.
والن��ك��ار يكون من خ��الل: )اأن��ا مل اأف��ع��ل( وال��ل��وم جت�شده 
وال�شكوى  ذل��ك(  اأفعل  ال��ظ��روف جعلتني  اأو  )اأن��ت  ع��ب��ارة: 

العك�شية: )وماذا يعني اذا فعلت ذلك انك ا�شواأ مني(.
الدفاع  يف  العالية  ال��ق��درات  ذوي  م��ن  ال��زوج��ان  ك��ان  واإذا 
ت�شاجر  اذا  مثال  ب�شهولة،  نزاعاتهما  حل  من  يتمكنا  فلن 
ب�شبب اختالف مفهوم الربية لدى كل منهما،  الزوجان 
ف��م��ن الف�����ش��ل ان ي��ق��ول ال����زوج ل��زوج��ت��ه )ل��ق��د ت�شايقت 
الي�ص كرمي،  ا�شايف من  بتناول كوب  للولد  �شمحت  حني 

بوابل  واأل يهاجمها  تعني ل،  اأن كلمة ل  يتعلم  ان  فيجب 
من النتقادات )اأنت دائما ت�شت�شلمني له و�شتحولني الولد 
الزوجة  بدفاع  نتنباأ  ان  اي�شا  وباإمكاننا  اإىل طفل مدلل(. 
مل  )ل  تنكر  اأو  ك��رمي(  اي�ص  ك��وب  كلها  )احل��ك��اي��ة  فتقول 
اأو تلومه )انت ال�شبب فاأنت  اأفعل ذلك هو اأخذها وحده'، 
دائم ال�شراخ على الولد، واأنا اريد تعوي�ص ذلك( اأو ت�شكو 
�شكوى عك�شية )ملاذا ل تبقى اأنت معه يف البيت وتربيه كما 
ينبغي؟( اأي )اإنني على القل موجودة معه يف املنزل واأنت 

اأ�شواأ مني لنك ل تق�شي معه الوقت الكايف(.
اأما اإذا اعرفت الزوجة ب�شدق نوايا الزوج و�شحة ما يقوله 
)اعرف انك ترغب يف مزيد من احلزم مع الولد واأنت على 
حق، ولكنني اأجد �شعوبة يف حتقيق ذلك، واعتقد اأن �شبب 

ذلك يكمن يف اختالف ا�شلوب كل منا يف الربية(.
هذه النربة غر الدفاعية �شت�شهل مناق�شة امل�شاكل املتعلقة 
ان  دون  م��ن  و�شط  ح��ل  عند  بالتدريج  فيلتقيان  ب��الب��ن��اء، 
يرك الزوج املنزل، فتلجاأ الزوجة اإىل الت�شال باأمها كي 

تاأتي وت�شاعدها.

ال�شماح لطرف ثالث بالتدخل
معركتها  ليتدخل يف  ثالث  ط��رف  اإىل  ال��زوج��ة  تلجاأ  حني 
مع الزوج، تكون ا�شتخدمت �شالحا ذا حدين اإما اأن حت�شن 
ا�شتخدامه واإل.. فقد تختار طرفا منا�شبا كاأم الزوج فهي 
الوحيدة التي قد ي�شتمع اإليها مما قد يريح الزوجة، ولكن 
نادرا ما ينجح هذا احلل، بل �شيخرج اخلالف عن م�شاره، 
وقد ينقل الزوج غ�شبه من الزوجة اإىل الم لأنها تدخلت، 
ل��ذا يف�شل اخلرباء  م��وؤق��ت��ا.  ال��زوج��ة  ي��وؤج��ل م�شكلة  مم��ا 
اأي طرف  اإىل  الثالث حمايدا لن ينحاز  الطرف  ان يكون 
لأي �شبب، واأن يكون �شخ�شا حكيما لديه اخلربة الكافية 
التي تتيح له ن�شح الزوجني. فعندما تكون امل�شكالت بني 
عمن  يبحثا  ان  احل��ك��م��ة  م��ن  وم��ت��ك��ررة  عميقة  ال��زوج��ني 
ي�شاعدهما، فكثر من الزواج الذين مل يفعلوا ذلك انتهى 

بهم الأمر نهاية موؤ�شفة.

ال�شجار فن له اأ�شول
اإذا متكن الزوجان من التعبر عن خالفاتهما مع الحتفاظ 
بنزاعهما فيما بينهما فقط، والإع��راب عما بداخلهما من 

جديا  فين�شتان  ال�شخرية،  اأو  الن��ت��ق��اد  اإىل  اللجوء  دون 
بع�شهما لبع�ص ويقلالن من الدفاع وميتنعان عن الإ�شاءة 
اأو اجل�شدية.. يتمكنان بذلك من تنمية مهارات  اللفظية 

كبح الغ�شب وال�شيطرة عليه. 
والجتماع  النف�ص  علماء  له  و�شع  فقد  فن  ال�شجار  ولأن 

اأ�شول يجب اتباعها اذا ا�شطررمتا اإىل ال�شجار:

وقت م�شتقطع
م�شموح لكال الزوجني ان يطلب وقتا اثناء اجلدل - 15 
دقيقة اأو حتى النتهاء من تناول الع�شاء مثال - حتى يفكر 
فيما يريد اأن يقول من دون ان يلجاأ اإىل الأ�شاليب الثالثة 
ال�شائعة التي ت�شمم اجلدل، ثم يعودان مرة اأخرى ملناق�شة 

املو�شوع بهدوء.

كلمة �شر
ت��وق��ف��ان بها اجت���اه �شر احل��دي��ث، ف���اذا كان  اخ��ت��ارا كلمة 
الآخر،  نظر  ي�شمع وجهة  ان  دون  يتكلم من  واح��د  ط��رف 
لالآخر  يتيح  كي  الكلمة  ه��ذه  �شماع  عن  يتوقف  اأن  فعليه 
ثم  دون مقاطعة،  وم�شاعره من  راأي��ه  التعبر عن  فر�شة 
بعد اأن ي�شمت يعيد امل�شتمع ما قاله املتحدث حتى يتاأكد 

اجلميع من اأن الر�شالة و�شلت.

الكتابة
اذا �شعر اأحد الزوجني بعدم فهم ي�شبب له قلقا فليكتب ما 

ي�شعر به ويطالب برد مكتوب اي�شا.

التفاو�ص
تقيدا  لأنهما  نزاعاتهما  حل  يف  ال��زوج��ان  يف�شل  ما  كثرا 
بفكرة غر منطقية )لو كان � اأو كانت � يحبني لراأى الأمور 

من وجهة نظري(.
مل�����اذا ل ي��ل��ج��اأ ال����زوج����ان اإىل ال��ت��ف��او���ص ال��ب�����ش��ي��ط امل���رح 
ا�شدقائك يومني  ليلة واخرج مع  )�شاأبادلك: اخرج معي 
ا�شاأل وهذا  اأو  اأ�شكو  ولن  ال�شبوع،  واح��د يف  يوم  بدل من 
ع��ر���ص م��غ��ر اف�����ش��ل م��ن )ع��م��رك م��ا خ��رج��ت م��ع��ي( وهي 

مبالغة انتقادية.

ثالث كلمات �شغرية
)نعم اأنا اأفهمك( هذه الكلمات الثالث ت�شكل قاعدة ذهبية 
من قواعد ال�شجار، حيث تتخليان عن الن�شغال كل بنف�شه 
بينما ميكنكما حتويل  الآخ����ر،  �شد  ه��دف  اإح����راز  ي��ح��اول 
اأفهمك(  اأنا  )نعم  القول  توا�شل مثمر مبجرد  اإىل  النزاع 
ب�شرط ان تكون هذه العبارة �شادقة. )نعم اأفهم ما تعنيه( 
اإدراك���ا  ال��ق��ول  يعترب  هنا  ه���ذا(  ���ش��ع��ورك  �شبب  �شاأفهم  اأو 
ل�شدق نوايا �شريك احلياة )نعم لقد تاأخرت يف الديوانية 
واأفهم �شبب �شيقك( )نعم كنت متعب املزاج'، فحني تو�شح 
كان  واأن كالمه  ك��ان على حق  اأن��ه  باأمانه  ل�شريك حياتك 
معقول اأو على القل مفهوما، ف�شيفتح ذلك الباب له كي 

يحذو حذوك.

اأربعة خروقات
ان  اإىل  وت�شر  ال�شجار  ف��ن  تف�شد  خ��روق��ات  اأرب��ع��ة  توجد 
الزوجني بلغا مرحلة يحتاجان فيها اإىل م�شاعدة خارجية 

وجتعل العالقة ن�شازا.

العتداء اجل�شدي
اأي �شكل من ا�شكال العنف اجل�شدي من ال�شابة الب�شيطة 

اإىل النقل اإىل امل�شت�شفى، �شيقتل التوا�شل.

الغ�شب  اثناء  الخ��ر  على  الزوجني  اأح��د  يتطاول  فعندما 
وعدم ال�شيطرة على النف�ص، فهذا خطر ولو كان على مرات 

متباعدة، وهما بحاجة اإىل امل�شاعدة ورمبا اإىل النف�شال.

تعمد الإهانة
تعترب الكلمات وال�شارات اجل�شدية اإهانة، وال�شوات التي 
نقا�ص  وقاتلة لي  كلها م�شيئة  تعترب  ال�شخرية  تدل على 
ف��اإذا كنتما ت�شتخدمان اي و�شيلة من  اإىل ح��ل.  ي��وؤدي  قد 
ف��ورا، فهي خطرة جدا  ذل��ك  ال���ش��اءة فامتنعا عن  و�شائل 

على عالقتكما.

الربودة والتجمد
ه���ذا ي��ح��دث ح��ني ي��ت��وق��ف اأح����د ال���زوج���ني ع��ن ال����رد على 
امل�شكلة  اأب��ع��اد  ادراك  راف�شا  ال�شمت  يف  وي��ف��رق  ال�شريك 

م�شاهدة  على  فقط  ي��رك��ز  وق��د  بال�شكوى،  الع����راف  اأو 
ال�شمت بالإ�شافة  الغرفة. وهذا  اأو يرك  التلفزون مثال 
زيادة  يف  �شببا  �شيكون  م��ث��م��ر،  ت��وا���ش��ل  اي  يقتل  ان���ه  اإىل 
ا�شتعال نار ال�شريك الآخر، ولن يخرج اي منهم خا�شرا اأو 

رابحا بل �شيظالن يدوران يف دائرة ماأ�شاوية.

التهديد
ل��ه يف عالقة احل��ب، ولكن  ن��وع ل حم��ل  اأي  التهديد م��ن 
احل��دي��ث ع��ن ال��ط��الق �شار ج��دا وك��ث��را م��ا ي��ربر بالقول 
اأع��ن��ي��ه��ا(. ول��ك��ن على العك�ص متاما  اأن��ن��ي ل  ت��ع��رف  )اإن��ه��ا 
ال���زوج به،  ي��ه��دد  اأو  ال��ط��الق  ال��زوج��ة بطلب  ت��ه��دد  فحني 
الهجران  من  الفطرية  املخاوف  توقظ  التهديدات  فهذه 
وال���وح���دة، مم��ا ي��دف��ع اخل��ائ��ف اإىل ���ش��ل��وك دف��اع��ي يجعل 

التوا�شل م�شتحيال.

الطائرة على  الو�سطى  الأذن  التهاب   لتجنب  ن�سائح   8

لكل طرف ا�شلوبه الفريد يف احداث ال�شرر العميق بالعالقة 

كيف تتغلبا على خالفاتكما الزوجية؟

تكرار اخلالفات وحده ل يعد موؤ�شرا على اختالل متا�شك العالقة الزوجية، فاملوؤ�شر احلقيقي يكمن يف قدر التوازن بني 
اأو  باأربعة  واحلب  التفاهم  قدر  يتفوق  اأن  يجب  حيث  الزوجية،  احلياة  يف  واحلب  التعاطف  وحلظات  الختالف  حلظات 
على  املحافظة  ي�شتطيعا  حتى  اخلالفات  حترزه  واحد  هدف  مقابل  يف  القل  على  اأه��داف  خم�شة 
ايجابية التوا�شل بينهما. ويجب على الزوجني اأن يتذكرا ان عواقب ال�شجار تتحدد وفق طريقة 
التعامل معه ولي�ص وفقا ملو�شوع ال�شجار نف�شه. ويلجاأ معظم الزواج عادة اإىل احدى طريقتني 
�شائعتني اثناء ال�شجار: اإما انفجار ناري يدمر كل �شيء من حولهما، واأما برود ثلجي وان�شحاب 
اأبعد  اأو املوؤقت، وكالهما يذهب بالعالقة الزوجية نحو ماهو  ي�شيب العالقة بال�شلل الدائم 
من جمرد الختالف يف الراأي. ولكل طريقة منهما ا�شلوبها الفريد يف احداث ال�شرر العميق 
لقواعد  ا�شا�شية  خمالفات  اربعة  عن  البتعاد  الزوجني  على  يجب  لذا  الزوجية.  بالعالقة 

ال�شجار وهي: النتقاد والدفاع عن النف�ص وا�شراك طرف ثالث واتهام الخر.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/20م   املودعة حتت رقم:  260072 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  ملعار�ص  القاعات  توفر  املطاعم؛  خدمات  املطاعم؛  التموين؛  خدمات  وال�شراب؛  الطعام  توفر  خدمات 
ال��ت��ج��اري��ة وامل���وؤمت���رات وال��ل��ق��اءات وامل��ح��ا���ش��رات والج��ت��م��اع��ات؛ ت��وف��ر ت�شهيالت لإج����راء املوؤمترات  وامل��ع��ار���ص 
الأطعمة  ال�شيافة،  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات 
بالطعام  التموين  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  امل��ط��اع��م؛  ال��ع��ط��الت؛  وتخطيط  معلومات  الكحولية(؛  )غ��ر  وامل�����ش��روب��ات 
بالطعام  التموين  ال��ط��ع��ام؛  على  التعاقد  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  ال��ط��ع��ام  طلب  مطاعم  وال�����ش��راب؛ 
وال�شراب؛  الطعام  التزويد  املتنقلة؛ خدمات  وامل�شروبات  الأطعمة  بيع  توفر منافذ  الع�شر؛  وال�شراب؛ حمالت 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�شورات 
املتنقلة )الكرفانات(؛ خدمات التزويد بالأطعمة وامل�شروبات التي تقدم يف مواقف املقطورات؛ توفر مرافق موؤقتة 
ملواقف املقطورات؛ دور ح�شانة الأطفال؛ مناطق ا�شراحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
اأي�شا مبا�شرة من  اأعاله يتم تقدميها  املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة 

قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية. 
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "5 �شين�شز" بالأحرف العربية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  ملعار�ص  القاعات  توفر  املطاعم؛  خدمات  املطاعم؛  التموين؛  خدمات  وال�شراب؛  الطعام  توفر  خدمات 
ال��ت��ج��اري��ة وامل���وؤمت���رات وال��ل��ق��اءات وامل��ح��ا���ش��رات والج��ت��م��اع��ات؛ ت��وف��ر ت�شهيالت لإج����راء املوؤمترات  وامل��ع��ار���ص 
الأطعمة  ال�شيافة،  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات 
بالطعام  التموين  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  امل��ط��اع��م؛  ال��ع��ط��الت؛  وتخطيط  معلومات  الكحولية(؛  )غ��ر  وامل�����ش��روب��ات 
بالطعام  التموين  ال��ط��ع��ام؛  على  التعاقد  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  ال��ط��ع��ام  طلب  مطاعم  وال�����ش��راب؛ 
وال�شراب؛  الطعام  التزويد  املتنقلة؛ خدمات  وامل�شروبات  الأطعمة  بيع  توفر منافذ  الع�شر؛  وال�شراب؛ حمالت 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�شورات 
املتنقلة )الكرفانات(؛ خدمات التزويد بالأطعمة وامل�شروبات التي تقدم يف مواقف املقطورات؛ توفر مرافق موؤقتة 
ملواقف املقطورات؛ دور ح�شانة الأطفال؛ مناطق ا�شراحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
اأي�شا مبا�شرة من  اأعاله يتم تقدميها  املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة 

قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية. 
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "SENSES 5" باللغة الإجنليزية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/27م   املودعة حتت رقم:  260433 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو ، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�شم�شية؛ �شماعات  ال�شم�شية؛ علب للنظارات الطبية والنظارات  النظارات  النظارات الطبية؛ 
اللوحية  للحوا�شيب  واقية  وعلب  اأغطية  املحمولة؛  للهواتف  علب  ال��راأ���ص؛  �شماعات  الأذن؛ 

وم�شغالت الو�شائط املحمولة. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "ABERCROMBIE" بالأحرف الالتينية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259611 
  تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة ذ م م 
 وعنوانه: �ص.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعي؛  وال��ن  والكاكاو  وال�شاي  ال��ن 
اخلمرة  الأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  وع�شل  ال�شكر  واملثلجات؛  واحل��ل��وي��ات  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 
املثلج  والزبادي  البوظة  الثلج؛  البهارات؛  )التوابل(؛  وال�شل�شات  امللح؛ اخلردل؛ اخلل  وم�شحوق اخلبر؛ 
وال�شربات؛ املنتجات املخبوزة وال�شوكولتة واحللويات؛ امل�شروبات امل�شنوعة من ال�شاي وامل�شروبات امل�شنوعة 
)الكعك  والب�شكويت  بالفواكه(  )كيك  والتورتات  والكيك  الأع�شاب  و�شاي  والكعك  واخلبز  بال�شوكولتة 
ال�شوكولتة  واخلمرة؛  اخلبيز  وم�شتح�شرات  منها  امل�شنوعة  واملنتجات  والن�شا  املعاجلة  الغالل  املحلي(؛ 
الطلب  ح�شب  املعدة  احللويات  �شخ�شي؛  وب�شكل  الطلب  ح�شب  املعدة  ال�شوكولتة  اأ�شا�شها  التي  واملنتجات 

وب�شكل �شخ�شي.
 الواق�عة بالفئة:  30 

مكتوبة   "BOUTIQUE LE CHOCOLAT" ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
باللغة الفرن�شية.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259610 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة ذ م م 
 وعنوانه: �ص.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "BURGER PIT" مكتوبة باللغة الجنليزية.   و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/20م   املودعة حتت رقم:  260070 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  ملعار�ص  القاعات  توفر  املطاعم؛  خدمات  املطاعم؛  التموين؛  خدمات  وال�شراب؛  الطعام  توفر  خدمات 
ال��ت��ج��اري��ة وامل���وؤمت���رات وال��ل��ق��اءات وامل��ح��ا���ش��رات والج��ت��م��اع��ات؛ ت��وف��ر ت�شهيالت لإج����راء املوؤمترات  وامل��ع��ار���ص 
الأطعمة  ال�شيافة،  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات 
بالطعام  التموين  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  امل��ط��اع��م؛  ال��ع��ط��الت؛  وتخطيط  معلومات  الكحولية(؛  )غ��ر  وامل�����ش��روب��ات 
بالطعام  التموين  ال��ط��ع��ام؛  على  التعاقد  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  ال��ط��ع��ام  طلب  مطاعم  وال�����ش��راب؛ 
وال�شراب؛  الطعام  التزويد  املتنقلة؛ خدمات  وامل�شروبات  الأطعمة  بيع  توفر منافذ  الع�شر؛  وال�شراب؛ حمالت 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�شورات 
املتنقلة )الكرفانات(؛ خدمات التزويد بالأطعمة وامل�شروبات التي تقدم يف مواقف املقطورات؛ توفر مرافق موؤقتة 
ملواقف املقطورات؛ دور ح�شانة الأطفال؛ مناطق ا�شراحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
اأي�شا مبا�شرة من  اأعاله يتم تقدميها  املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة 

قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "فايف �شين�شز" بالأحرف العربية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/20م   املودعة حتت رقم:  260069 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  ملعار�ص  القاعات  توفر  املطاعم؛  خدمات  املطاعم؛  التموين؛  خدمات  وال�شراب؛  الطعام  توفر  خدمات 
ال��ت��ج��اري��ة وامل���وؤمت���رات وال��ل��ق��اءات وامل��ح��ا���ش��رات والج��ت��م��اع��ات؛ ت��وف��ر ت�شهيالت لإج����راء املوؤمترات  وامل��ع��ار���ص 
الأطعمة  ال�شيافة،  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات 
بالطعام  التموين  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  امل��ط��اع��م؛  ال��ع��ط��الت؛  وتخطيط  معلومات  الكحولية(؛  )غ��ر  وامل�����ش��روب��ات 
بالطعام  التموين  ال��ط��ع��ام؛  على  التعاقد  خ��دم��ات  امل��ق��اه��ي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  ال��ط��ع��ام  طلب  مطاعم  وال�����ش��راب؛ 
وال�شراب؛  الطعام  التزويد  املتنقلة؛ خدمات  وامل�شروبات  الأطعمة  بيع  توفر منافذ  الع�شر؛  وال�شراب؛ حمالت 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�شورات 
املتنقلة )الكرفانات(؛ خدمات التزويد بالأطعمة وامل�شروبات التي تقدم يف مواقف املقطورات؛ توفر مرافق موؤقتة 
ملواقف املقطورات؛ دور ح�شانة الأطفال؛ مناطق ا�شراحة مع حمطات خدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات 
اأي�شا مبا�شرة من  اأعاله يتم تقدميها  املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة 

قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية. 
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "FIVE SENSES" باللغة الإجنليزية. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259613 
  تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة ذ م م 
 وعنوانه: �ص.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
وحدائق  خا�ص  طابع  ذات  حدائق  والفنادق؛  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�شت�شارات  الأعمال  اإدارة 
اأو ال�شناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�شاريع الأعمال؛  الت�شلية، 
الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر ت�شهيالت املكتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة 
املبا�شرة، خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه 
التجارية  والأ�شواق  املعار�ص  تنظيم  ال�شناعية؛  الإدارة  للغر؛  الإم��داد  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  الب�شائع 
للغايات التجارية والإعالنية؛ تاأجر امل�شاحات الإعالنية؛ تاأجر وقت لالإعالن يف و�شائل الإعالم؛ خدمات 
بيع  الأعمال(؛  اإدارة  )باعتبارها م�شاعدة يف  التعهيد  الإع��الم؛ خدمات  بو�شائل  يتعلق  فيما  ال�شوق  اأبحاث 
المالك باملزادات العلنية؛ تنظيم، واإدارة، وتقدمي برامج مكافاآت الولء؛ برامج حوافز العمالء؛ خدمات 
برنامج الولء، توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه 

اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

الفرن�شية. باللغة  و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "BOUTIQUE LE CHOCOLAT" مكتوبة 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962  

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259615 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة ذ م م 
 وعنوانه: �ص.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجر  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجر  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�شبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�شوق؛  وقرى  الت�شوق  ومراكز  اخلا�ص  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�شناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�شتاأجرين؛ اإدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�شاطة للعقارات؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�شتثمار روؤو�ص الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�شول؛ خدمات ال�شتثمار؛ خدمات اإدارة ال�شناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�شرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�شناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�ص  العقارات  وا�شتمالك  واختيار  تثمني  الأرا�شي؛  ا�شتمالك  خدمات  الأرا�شي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
التطوير وال�شتثمار؛ ا�شتمالك الأغرا�ص لتاأجرها؛ اإ�شدار بطاقات ال�شراء؛ الق�شائم ذات القيمة؛ ق�شائم الهدايا، توفر 

املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة. 
 36  الواق�عة بالفئة:  

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   "BOUTIQUE LE CHOCOLAT" ع���ب���ارة  م���ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف العالمة:  
الفرن�شية.

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259616 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة ذ م م 
 وعنوانه: �ص.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
احل�شانة؛  دور  ت�شغيل  وال�شيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
ال�شحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�شية  التدريبات  �شالت  توفر  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرفيه؛  خدمات 
ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفر ت�شهيالت التن�ص؛ توفر ت�شهيالت برك ال�شباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات 
ت�شغيل  واملحا�شرات؛  الر�شمية  والجتماعات  التجارية  املعار�ص  وخدمات  العمل  وور�شات  التدريبية  واجلل�شات  واملعار�ص 
الريا�شية؛  الت�شهيالت  توفر  ال�شينما؛  ت�شهيالت  توفر  الكتب؛  ن�شر  اخلا�ص؛  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق 
توفر ت�شهيالت زقاق البولنغ؛ توفر ت�شهيالت ال�شتجمام؛ تقدمي ت�شهيالت خا�شة بركوب اخليل و�شباق اخليل وتدريب 
�شتوديوهات  خدمات  ال�شوتي؛  الت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  الفرو�شية؛  ومباريات  الريا�شية  املناف�شات  وتنظيم  اخليل، 
الأفالم؛ توفر ت�شهيالت �شتوديوهات الت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات الت�شجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ 
تاأجر �شتوديوهات الت�شجيل؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه 
الريا�شة واللياقة؛ اجلمنازيوم؛ خدمات اجلمنازيوم؛ ف�شول اجلمنازيوم؛ )توفر(  اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة؛ 
اللياقة؛  ن��وادي  خدمات  البدنية؛  اللياقة  تعليم  واجلمنازيوم؛  ال�شحية  النوادي  خدمات  توفر  اجلمنازيوم؛  ت�شهيالت 
ال�شحة  معلومات  توفر  باللياقة؛  املتعلقة  ال�شخ�شي  املدرب  خدمات  اللياقة؛  ف�شول  اإج��راء  البدنية؛  اللياقة  ا�شت�شارات 

واللياقة التعليمية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "BOUTIQUE LE CHOCOLAT" مكتوبة باللغة الفرن�شية.
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259618 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة ذ م م 
 وعنوانه: �ص.ب.: 12331، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقتة؛ خدمات  الإقامة  الطعام وال�شراب؛  خدمات توفر 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ص  الأعمال  ملعار�ص  الفندقية  القاعات  توفر  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ص واملعار�ص 
)توفر  ال�شيافة  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ر  وامل�شروبات  والأطعمة  الإق��ام��ة 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم   وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�شر؛  حمالت  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�شا 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

مكتوبة   "BOUTIQUE LE CHOCOLAT" ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
باللغة الفرن�شية.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/27م   املودعة حتت رقم:  260435 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو ، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

غر  بها،  مطلية  اأو  نفي�شة  معادن  من  امل�شنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�شة  املعادن 
الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت 

الدقيقة. 
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة "GILLY HICKS " بالأحرف الالتينية. 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/27م   املودعة حتت رقم:  260436 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو ، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غر الواردة يف فئات 
اأخرى؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ املظالت وال�شما�شي 

والع�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج.
 الواق�عة بالفئة:  18 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة "GILLY HICKS " بالأحرف الالتينية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/27م   املودعة حتت رقم:  260434 
  تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  ابركرومبي اند فيت�ص يورب ا�ص ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو ، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ص؛ م�شتح�شرات تنظيف 
زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل؛ غ�شول )لو�شن(  و�شقل وجلي وك�شط؛ �شابون؛ عطور؛ 

لل�شعر؛ منظفات اأ�شنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة "GILLY HICKS " بالأحرف الالتينية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260247 

 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  َهنيربيك�ص ا�ص دي ان. بي ات�ص دي. 

وعنوانه: رقم.66-78، بو�شات �شوريا برماتا، جالن اأبر لناجن، 96000 �شيبو، �شراوق، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

فحم. 

 الواق�عة بالفئة:  4 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "HONEYBRIX" بالأحرف الالتينية.

ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962  

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

بتاريخ: 2016/09/29م   املودعة حتت رقم:  260588 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  كاميدا �شيكا كو.، ال تي دي.
 وعنوانه: 3-1-1 كاميدا-كوجيودان�شي، كونان-كو، نيجاتا-�شي، نيجاتا، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التي  اخلفيفة  الأطعمة  الأرز؛  احلبوب؛  م�شتح�شرات  مقبب؛  �شغر  خبز  اخلبز؛  احللويات؛ 
اأ�شا�شها احلبوب؛ رقائق )منتجات حبوب(؛  التي  الأرز؛ الأطعمة اخلفيفة  الأرز؛ كعك  اأ�شا�شها 

ب�شكويت رقيق ه�ص؛ ب�شكويت؛ كعك حملى؛ كعك؛ معجنات.
 الواق�عة بالفئة:  30 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "KAMEDA" مكتوبة بالأحرف الالتينية بخط 
عري�ص و حماطة بثالثة اأ�شكال �شدا�شية مبقا�شات خمتلفة.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/29م    املودعة حتت رقم:  260591 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  كاميدا �شيكا كو.، ال تي دي.
 وعنوانه: 3-1-1 كاميدا-كوجيودان�شي، كونان-كو، نيجاتا-�شي، نيجاتا، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التي  اخلفيفة  الأطعمة  الأرز؛  احلبوب؛  م�شتح�شرات  مقبب؛  �شغر  خبز  اخلبز؛  احللويات؛ 
اأ�شا�شها احلبوب؛ رقائق )منتجات حبوب(؛  التي  الأرز؛ الأطعمة اخلفيفة  الأرز؛ كعك  اأ�شا�شها 

ب�شكويت رقيق ه�ص؛ ب�شكويت؛ كعك حملى؛ كعك؛ معجنات.
 الواق�عة بالفئة:  30 

بالأحرف  "KAMEDA SEIKA" مكتوبة  كلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:   و�شف 
اليابانية بخط عري�ص و حماطة بثالثة اأ�شكال �شدا�شية مبقا�شات خمتلفة.

ال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260240 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  كيث ريتيل، ال ال �شي 
وعنوانه: 628 برودواي، �شويت 404، نيويورك، نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية

الكنزات  القم�شان؛  اجلينز؛  اجلاكيتات؛  ال��راأ���ص؛  اأغطية  ال��ق��دم؛  لبا�ص  ال��ك��اب��ات؛  امل��الب�����ص؛ 
الف�شفا�شة. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة "KITH" باللغة الإجنليزية.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259765 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية؛ خدمات وكالت الدعاية؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال، تقييم الأعمال، 
اإدارة اأعمال وا�شت�شارات تنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم، الفنادق، حدائق الت�شلية يف الهواء الطلق وحدائق 
املالهي؛ اإدارة اأعمال امل�شاريع؛ اإدارة الأعمال )الأخرى(؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�شناعية؛ 
خدمات الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر التجهيزات املكتبية؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
التجزئة عرب النرنت؛ جمع ت�شكيلة متنوعة من الب�شائع مل�شلحة الغر، كي يتن�شى للعمالء روؤية تلك 
املعار�ص  ال�شناعية؛ تنظيم  الإدارة  تاأمني لالآخرين؛  اأو  ب�شكل منا�شب و�شراءها؛ خدمات توفر  الب�شائع 
امل�شاحات العالنية؛ تاأجر وقت للدعاية والع��الن يف و�شائل العالم؛  تاأجر  او دعائية؛  لغايات جتارية 
باملزاد  العقارات  بيع  الأع��م��ال(؛  يف  )امل�شاعدة  التجميع  خدمات  ب��الإع��الم؛  املتعلقة  ال�شوق  اأبحاث  خدمات 
العلني؛  تقدمي املعلومات املتعلقة بكل من هذه اخلدمات؛ مبا يف ذلك تقدمي معلومات ب�شاأن تلك اخلدمات 

عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة "ZOO LAND" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260223 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  د�شيم بيوتي جروب انك. 
 وعنوانه: 517 ريت�شموند �شريت. ئي.، تورونتو، اأونتاريو، ام5ايه 1اأر4، كندا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
كرميات جتميل للعناية باجل�شم؛ م�شتح�شرات العناية باجل�شم واجلمال؛ كرميات جتميل للعناية بالب�شرة؛ م�شتح�شرات 
جتميل للعناية باجل�شم؛ م�شتح�شرات جتميل حلماية الب�شرة من اأ�شعة ال�شم�ص؛ م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة؛ 
الب�شرة  تن�شر  م�شتح�شرات  الب�شرة؛  بل�شم  وحت��دي��دا  جتميل  م�شتح�شرات  الب�شرة؛  لتجديد  جتميل  م�شتح�شرات 
واجل�شم؛  بالوجه  للعناية  )لو�شن(  غ�شولت  بال�شعر؛  العناية  )لو�شن(  غ�شولت  بال�شعر؛  العناية  كرميات  ؛  التجميلية 
الطبية؛  غ��ر  بالب�شرة  العناية  )لو�شن(  وغ�شولت  ك��رمي��ات  للب�شرة؛  مرطبة  حماليل  للب�شرة؛  مرطبة  م�شتح�شرات 
والغ�شولت  الكرميات  وحتديدا  الطبية  غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  الطبية؛  غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات 
الطبية؛  ال�شم�ص غر  العناية من  ب�شرة غر طبي؛ م�شتح�شرات  تونر  واملق�شرات؛  واملنظفات  والتونر  واجلل  )اللو�شن( 
)لو�شن(  غ�شولت  الب�شرة؛  التجميل؛ منظفات  املو�شعية ل�شتخدام  واجل�شم  الب�شرة  وزيوت  وكرميات  )لو�شن(  غ�شولت 
تنظيف الب�شرة؛ مهيئات الب�شرة؛ كرميات الب�شرة؛ مطريات الب�شرة؛ م�شتح�شرات تفتيح الب�شرة؛ كرميات تفتيح الب�شرة؛ 
غ�شولت )لو�شن الب�شرة(؛ اأقنعة الب�شرة؛ مرطبات الب�شرة؛ اأقنعة ترطيب الب�شرة؛ جل ترطيب الب�شرة؛ �شابون الب�شرة؛ 
م�شتح�شرات فرك الب�شرة؛ تونر الب�شرة؛ كرميات تبيي�ص الب�شرة؛ م�شتح�شرات تبيي�ص الب�شرة؛ �شابون للعناية باجل�شم؛ 
م�شتح�شرات العناية ملا بعد التعر�ص لل�شم�ص؛ غ�شولت )لو�شن( الوقاية من ال�شم�ص؛ رذاذات )�شرباي( الب�شرة املو�شعية 

لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية م�شربة مبنظف ب�شرة؛ م�شتح�شرات العناية بالب�شرة لإزالة التجاعيد.  
 3  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " THE ORDINARY" باللغة الإجنليزية. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260243 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  كيث ريتيل، ال ال �شي 
وعنوانه: 628 برودواي، �شويت 404، نيويورك، نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وحقائب  الراأ�ص  واأغطية  القدم  ولبا�ص  املالب�ص  تقدم  التي  املبا�شرة  التجزئة  متاجر  خدمات 
تقدم  التي  التجزئة  متاجر  خدمات  للمالب�ص؛  التجزئة  متاجر  املو�شة؛  واإك�ش�شوارات  الظهر 

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص وحقائب الظهر واإك�ش�شوارات املو�شة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "KITH" باللغة الإجنليزية.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260365 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة  امل�شاعدة يف  الأعمال؛  اإدارة  الدعاية والإع��الن؛ خدمات  وك��الت  الدعاية والإع��الن؛ خدمات  خدمات 
املطاعم والفنادق واحلدائق ذات  اأعمال  اأدارة  اأعمال وا�شت�شارات تنظيمية؛  اإدارة  الأعمال؛  الأعمال؛ تقييم 
الإدارة  يف  امل�شاعدة  )للغر(؛  الأعمال  اإدارة  الأع��م��ال؛  م�شروعات  اإدارة  املالهي؛  وحدائق  اخلا�ص  الطابع 
املكتبية؛  املرافق  توفر  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛  اأو  التجارية 
خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة املبا�شرة؛ جتميع ت�شكيلة من املنتجات حل�شاب الغر مبا ميكن جمهور 
امل�شتهلكني من معاينة و�شراء تلك املنتجات بكل �شهولة وي�شر؛ خدمات توفر اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة 
ال�شناعية؛ تنظيم املعار�ص واملعار�ص التجارية للغايات التجارية اأو الإعالنية؛ تاأجر امل�شاحات الإعالنية؛ 
ال�شوق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات  اأبحاث  الإع��الم؛  خدمات  تاأجر وقت للدعاية والإع��الن يف و�شائل 
الولء  براء  ال��ولء؛ خدمات  العلني؛ خدمات برامج  باملزاد  العقارات  بيع  الأعمال(؛  التجميع )امل�شاعدة يف 
واحلوافز واملكافاآت؛ توفر اأك�شاك الطعام وال�شراب وخدمات المتياز والهدايا التذكارية يف ا�شتادات عقد 
توفر  ذل��ك  يف  مبا  اخلدمات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  والرفيهية؛  الريا�شية  الفعاليات 

 املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.     الواق�عة بالفئة:  35 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة " ليالم" بالأحرف العربية.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260362 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة  امل�شاعدة يف  الأعمال؛  اإدارة  الدعاية والإع��الن؛ خدمات  وك��الت  الدعاية والإع��الن؛ خدمات  خدمات 
املطاعم والفنادق واحلدائق ذات  اأعمال  اأدارة  اأعمال وا�شت�شارات تنظيمية؛  اإدارة  الأعمال؛  الأعمال؛ تقييم 
الإدارة  يف  امل�شاعدة  )للغر(؛  الأعمال  اإدارة  الأع��م��ال؛  م�شروعات  اإدارة  املالهي؛  وحدائق  اخلا�ص  الطابع 
التجارية اأو ال�شناعية؛ خدمات الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر املرافق املكتبية؛ خدمات 
التجزئة؛ خدمات التجزئة املبا�شرة؛ جتميع ت�شكيلة من املنتجات حل�شاب الغر مبا ميكن جمهور امل�شتهلكني 
من معاينة و�شراء تلك املنتجات بكل �شهولة وي�شر؛ خدمات توفر اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�شناعية؛ 
تاأجر  الإعالنية؛  امل�شاحات  تاأجر  الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�ص  املعار�ص  تنظيم 
وقت للدعاية والإعالن يف و�شائل الإعالم؛  خدمات اأبحاث ال�شوق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات التجميع 
)امل�شاعدة يف الأعمال(؛ بيع العقارات باملزاد العلني؛ خدمات برامج الولء؛ خدمات براء الولء واحلوافز 
واملكافاآت؛ توفر اأك�شاك الطعام وال�شراب وخدمات المتياز والهدايا التذكارية يف ا�شتادات عقد الفعاليات 
الريا�شية والرفيهية؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن 

 35 الواق�عة بالفئة:    هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.  
و�شف العالمة:  كتبت كلمة "LEILAM" بالأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260366 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب )غر الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر  الفنادق بالطعام وال�شراب؛ خدمات حجز  الإقامة الفندقية؛ خدمات متوين 
مرافق  توفر  والجتماعات؛  واملحا�شرات  واللقاءات  واملوؤمترات  التجارية  واملعار�ص  الأعمال  ملعار�ص  الفندقية  القاعات 
خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية   واملعار�ص  واملعار�ص  واللقاءات  امل��وؤمت��رات  لإدارة  )الإق��ام��ة( 
الإقامة والطعام وال�شراب )غر الكحويل( ؛ معلومات وتخطيط العطالت  ال�شيافة )توفر  اأجنحة  ال�شيافة )اإقامة(؛ 
التموين )بالطعام وال�شراب(؛ خدمات طلب الطعام لتناوله خارجا؛  الكافيهات؛ خدمات  فيما يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ 
املقاهي ؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد 
الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف 
توفر مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات 
املتحرك؛  التموين  خدمات  اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة 
اأي�شا مبا�شرة من  خدمات املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها 

قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " ليالم" بالأحرف العربية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259795 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�شت�شارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق 
اأو ال�شناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�شاريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر ت�شهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة 
املبا�شرة، خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه 
الب�شائع ب�شهولة وي�شر؛خدمات التجزئة لبيع الب�شائع ؛ خدمات الإمداد للغر؛ الإدارة ال�شناعية؛ تنظيم 
تاأجر وقت لالإعالن  الإعالنية؛  امل�شاحات  تاأجر  دعائية؛  اأو  لغايات جتارية  التجارية  والأ�شواق  املعار�ص 
)باعتبارها  التعهيد  خ��دم��ات  الإع����الم؛  بو�شائل  يتعلق  فيما  ال�شوق  اأب��ح��اث  خ��دم��ات  الإع����الم؛  و�شائل  يف 
الولء  برامج  ال��ولء؛ خدمات  برامج  العلنية؛ خدمات  باملزادات  الأم��الك  بيع  الأعمال(؛  اإدارة  م�شاعدة يف 
واحلوافز واملكافاآت؛ توفر اأك�شاك الطعام وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات يف �شتاد للفعاليات الريا�شية 
املتعلقة  املعلومات  ت��وف��ر  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  ت��وف��ر  والرفيهية؛ 

الواق�عة بالفئة:  35   بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة. 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة "روماين" باللغة العربية.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259798 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجر  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجر  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�شبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�شوق؛  وقرى  الت�شوق  ومراكز  اخلا�ص  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�شناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�شتاأجرين؛ اإدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�شاطة للعقارات؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�شتثمار روؤو�ص الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�شول؛ خدمات ال�شتثمار؛ خدمات اإدارة ال�شناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�شرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�شناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�ص  العقارات  وا�شتمالك  واختيار  تثمني  الأرا�شي؛  ا�شتمالك  خدمات  الأرا�شي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
املدفوعة مقدما  البطاقات  ذات قيمة؛ توفر  �شراء  اإ�شدار بطاقات  لتاأجرها؛  الأرا�شي  ا�شتمالك  وال�شتثمار؛  التطوير 
ذات  والكوبونات  الق�شائم  وا�شرداد  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  ال�شراء  بطاقات  وا�شرداد  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  ال�شراء  وبطاقات 
القيمة؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا املدفوعة مقدما؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "روماين" باللغة العربية. 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259802 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�شغيل  وال�شيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�شهيالت  ت�شغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�شية  التدريبات  ���ش��الت  توفر  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرفيه؛  خ��دم��ات  احل�شانة؛  دور 
ت�شهيالت  توفر  التن�ص؛  ت�شهيالت  توفر  اجلولف؛  مالعب  ت�شغيل  ال�شحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
العمل  وور���ش��ات  التدريبية  واجلل�شات  وامل��ع��ار���ص  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�شباحة؛  ب��رك 
ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  ت�شغيل  واملحا�شرات؛  الر�شمية  والجتماعات  التجارية  املعار�ص  وخدمات 
ت�شهيالت  توفر  الريا�شية؛  الت�شهيالت  توفر  ال�شينما؛  ت�شهيالت  توفر  الكتب؛  ن�شر  اخلا�ص؛  الطابع 
زقاق البولنغ؛ توفر ت�شهيالت ال�شتجمام؛ تقدمي ت�شهيالت خا�شة بركوب اخليل و�شباق اخليل وتدريب 
اخليل، وتنظيم املناف�شات الريا�شية ومباريات الفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات 
لالأفالم  الت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  الت�شجيل؛  �شتوديوهات  ت�شهيالت  توفر  الأف���الم؛  �شتوديوهات 
الت�شلية؛ توفر مالعب الأطفال  والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب لالأطفال؛ توفر مناطق 
يف حمطات اخلدمة؛ تاأجر �شتوديوهات الت�شجيل؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.     الواق�عة بالفئة:  41 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة "روماين" باللغة العربية.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259805 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املوؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛  ال�شكن  خدمات توفر الطعام وال�شراب )غر الكحولية(؛ توفر 
خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "روماين" باللغة العربية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260364 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب )غر الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر  الفنادق بالطعام وال�شراب؛ خدمات حجز  الإقامة الفندقية؛ خدمات متوين 
مرافق  توفر  والجتماعات؛  واملحا�شرات  واللقاءات  واملوؤمترات  التجارية  واملعار�ص  الأعمال  ملعار�ص  الفندقية  القاعات 
خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية   واملعار�ص  واملعار�ص  واللقاءات  امل��وؤمت��رات  لإدارة  )الإق��ام��ة( 
الإقامة والطعام وال�شراب )غر الكحويل( ؛ معلومات وتخطيط العطالت  ال�شيافة )توفر  اأجنحة  ال�شيافة )اإقامة(؛ 
التموين )بالطعام وال�شراب(؛ خدمات طلب الطعام لتناوله خارجا؛  الكافيهات؛ خدمات  فيما يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ 
التزويد  املتنقلة؛ خدمات  الأطعمة وامل�شروبات  بيع  الع�شر؛ توفر منافذ  بالطعام وال�شراب؛ حمالت  التموين  املقاهي؛ 
الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف 
توفر مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات 
املتحرك؛  التموين  خدمات  اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة 
اأي�شا مبا�شرة من  خدمات املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها 

قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "LEILAM" بالأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/18م   املودعة حتت رقم:  259958 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املوؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛  ال�شكن  خدمات توفر الطعام وال�شراب )غر الكحولية(؛ توفر 
خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "MAD BURGER" باللغة الجنليزية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259779 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة الأع��م��ال؛ تقييم  اإدارة الأع��م��ال؛ امل�شاعدة يف  خ��دم��ات الإع���الن؛ خ��دم��ات وك���الت الإع���الن؛ خ��دم��ات 
الطابع  ذات  واحل��دائ��ق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�شت�شارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
التجارية  الإدارة  يف  امل�شاعدة  )ال��غ��ر(؛  اأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  م�شاريع  اإدارة  امل��اله��ي؛  وح��دائ��ق  اخل��ا���ص 
خدمات  املكاتب،  ت�شهيالت  توفر  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛  اأو 
يتمكن  حتى  الآخرين  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  املبا�شرة،  التجزئة  خدمات  التجزئة، 
الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�شائع ب�شهولة وي�شر؛خدمات التجزئة لبيع الب�شائع ؛ خدمات الإمداد 
امل�شاحات  تاأجر  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�شواق  املعار�ص  تنظيم  ال�شناعية؛  الإدارة  للغر؛ 
ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجر وقت لالإعالن يف و�شائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفر اأك�شاك الطعام وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفر  والرفيهية؛  الريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

 توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.     الواق�عة بالفئة:  35 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة "ROMANI" باأحرف لتينية. 

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259780 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجر  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجر  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�شبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�شوق؛  وقرى  الت�شوق  ومراكز  اخلا�ص  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�شناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�شتاأجرين؛ اإدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�شاطة للعقارات؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�شتثمار روؤو�ص الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�شول؛ خدمات ال�شتثمار؛ خدمات اإدارة ال�شناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�شرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�شناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�ص  العقارات  وا�شتمالك  واختيار  تثمني  الأرا�شي؛  ا�شتمالك  خدمات  الأرا�شي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
املدفوعة مقدما  البطاقات  ذات قيمة؛ توفر  �شراء  اإ�شدار بطاقات  لتاأجرها؛  الأرا�شي  ا�شتمالك  وال�شتثمار؛  التطوير 
ذات  والكوبونات  الق�شائم  وا�شرداد  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  ال�شراء  بطاقات  وا�شرداد  اإ�شدار  القيمة؛  ذات  ال�شراء  وبطاقات 
القيمة؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا؛ ق�شائم الهدايا املدفوعة مقدما؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "ROMANI" باأحرف لتينية. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259792 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�شغيل  وال�شيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�شهيالت  ت�شغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�شية  التدريبات  ���ش��الت  توفر  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرفيه؛  خ��دم��ات  احل�شانة؛  دور 
ت�شهيالت  توفر  التن�ص؛  ت�شهيالت  توفر  اجلولف؛  مالعب  ت�شغيل  ال�شحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
العمل  وور���ش��ات  التدريبية  واجلل�شات  وامل��ع��ار���ص  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�شباحة؛  ب��رك 
ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  ت�شغيل  واملحا�شرات؛  الر�شمية  والجتماعات  التجارية  املعار�ص  وخدمات 
ت�شهيالت  توفر  الريا�شية؛  الت�شهيالت  توفر  ال�شينما؛  ت�شهيالت  توفر  الكتب؛  ن�شر  اخلا�ص؛  الطابع 
زقاق البولنغ؛ توفر ت�شهيالت ال�شتجمام؛ تقدمي ت�شهيالت خا�شة بركوب اخليل و�شباق اخليل وتدريب 
اخليل، وتنظيم املناف�شات الريا�شية ومباريات الفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات 
لالأفالم  الت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  الت�شجيل؛  �شتوديوهات  ت�شهيالت  توفر  الأف���الم؛  �شتوديوهات 
والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب لالأطفال؛ توفر مناطق الت�شلية؛ توفر مالعب الأطفال يف 
حمطات اخلدمة؛ تاأجر �شتوديوهات الت�شجيل؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك 

 توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.    الواق�عة بالفئة:  41 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة "ROMANI" باأحرف لتينية. 

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259793 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املوؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛  ال�شكن  خدمات توفر الطعام وال�شراب )غر الكحولية(؛ توفر 
خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "ROMANI" باأحرف لتينية. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260367 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال 
م�شاريع  اإدارة  املالهي؛  وحدائق  اخلا�ص  الطابع  ذات  واحلدائق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�شت�شارات 
الأعمال؛ اإدارة اأعمال )الغر(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�شناعية؛ خدمات الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات 
العامة؛ توفر ت�شهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة املبا�شرة، خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح 
الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�شائع ب�شهولة وي�شر؛ خدمات الإمداد للغر؛ الإدارة ال�شناعية؛ 
تنظيم املعار�ص والأ�شواق التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجر امل�شاحات الإعالنية؛ تاأجر وقت لالإعالن يف و�شائل 
الأعمال(؛  اإدارة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات  الإع��الم؛  بو�شائل  يتعلق  فيما  ال�شوق  اأبحاث  خدمات  الإع��الم؛ 
الطعام  اأك�شاك  واملكافاآت؛ توفر  ال��ولء واحلوافز  برامج  ال��ولء؛ خدمات  برامج  العلنية؛ خدمات  باملزادات  الأم��الك  بيع 
للحفالت  الرويج  الفعاليات؛  ت�شويق  والرفيهية؛  الريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف  والتذكارات  والمتيازات  وامل�شروبات 
املو�شيقية؛ اإدارة قاعات ومدرجات وا�شتادات احلفالت املو�شيقية؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "SEA STAR" باللغة الإجنليزية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260368 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
احل�شانة؛  دور  ت�شغيل  وال�شيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
ال�شحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�شية  التدريبات  �شالت  توفر  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرفيه؛  خدمات 
ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفر ت�شهيالت التن�ص؛ توفر ت�شهيالت برك ال�شباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات 
ت�شغيل  واملحا�شرات؛  الر�شمية  والجتماعات  التجارية  املعار�ص  وخدمات  العمل  وور�شات  التدريبية  واجلل�شات  واملعار�ص 
حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�شر الكتب؛ توفر ت�شهيالت ال�شينما؛ توفر الت�شهيالت الريا�شية؛ توفر 
ت�شهيالت زقاق البولنغ؛ توفر ت�شهيالت ال�شتجمام؛ تقدمي ت�شهيالت خا�شة بركوب اخليل و�شباق اخليل وتدريب اخليل، 
وتنظيم املناف�شات الريا�شية ومباريات الفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات الأفالم؛ 
توفر ت�شهيالت �شتوديوهات الت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات الت�شجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق 
لعب لالأطفال؛ توفر مناطق الت�شلية؛ توفر مالعب الأطفال يف حمطات اخلدمة؛ تاأجر �شتوديوهات الت�شجيل؛ خدمات 
احلفالت املو�شيقية؛ خدمات حجز احلفالت املو�شيقية؛ قاعات احلفالت املو�شيقية؛ خدمات حجز التذاكر؛ تنظيم وترويج 
واإدارة الفعاليات واحلفالت املو�شيقية؛ مدرجات للحفالت املو�شيقية؛ ت�شهيالت ال�شتادات؛ تنظيم الفعاليات الرفيهية؛ 
الفعاليات ال�شتجمامية؛ توفر ت�شهيالت الفعاليات؛ اأماكن العرو�ص؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "SEA STAR" باللغة الإجنليزية. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/26م   املودعة حتت رقم:  260373 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "SEA STAR" باللغة الإجنليزية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260225 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  �شرينا )ايه يو ا�ص تي( بي تي واي ال تي دي 
وعنوانه: بوا�شطة بانك�ص جروب بي تي واي ال تي دي، 801 جلينفري رود، هاوثورن، فيكتوريا 

3122، اأ�شراليا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اأ�شماك يف زيت الزيتون؛ منتجات الأ�شماك؛ اأ�شماك حمفوظة؛ اأ�شماك معلبة؛ فواكه حمفوظة؛ 
ماأكولت بحرية حمفوظة؛ خ�شروات حمفوظة؛ تونا لي�شت حية؛ دهون �شاحلة لالأكل؛ زيوت 

�شاحلة لالأكل. 
 الواق�عة بالفئة:  29 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "SIRENA" بالأحرف الالتينية. 
ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/20م   املودعة حتت رقم:  260073 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " �شوغر ر�ص" بالأحرف العربية. و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/20م   املودعة حتت رقم:  260074 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر الطعام وال�شراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفر القاعات 
الفندقية ملعار�ص الأعمال واملعار�ص التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( 
ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ص  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�شيافة )توفر الإقامة والأطعمة وامل�شروبات )غر الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�شر؛ توفر منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�شروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�شورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�شراحة  مناطق  الأطفال؛  ح�شانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفر 
اأي�شا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "SUGAR RUSH" باللغة الإجنليزية.  و�شف العالمة:  
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259771 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وتاأجر  اإدارة،  وال�شكنية؛  التجزئة،  التجارية،  العقارية  اخل��دم��ات  ال��ع��ق��ارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخل��دم��ات 
العقارات التجارية وال�شكنية والتجزئة؛  العقارات،  تقدمي خدمات التاأجر وال�شتئجار املتعلقة بال�شقق، 
الفلل، املكاتب، املنتجعات ال�شحية،  املنتجعات، م�شمارات الغولف، اأحوا�ص ر�شو القوارب، الفنادق، العقارات 
خدمات  الت�شوق؛   قرى  التجارية،  الأ�شواق  الطلق،  الهواء  يف  الت�شلية  حدائق  املالهي،  حدائق  ال�شناعية، 
الإيجارات؛  حت�شيل  خدمات  العقارية؛  الو�شاطة  خدمات  والفلل؛  ال�شقق  تاأجر  اإدارة  امل�شتاأجرين؛  اإدارة 
الأ�شول، اخلدمات  اإدارة  التمويلية؛ خدمات  الأم��وال، اخلدمات  روؤو���ص  ا�شتثمار  العقارات؛  خدمات تثمني 
اخلدمات  التاأمينية؛  اخل��دم��ات  العقارية؛  ال�شناديق  خ��دم��ات  ال�شناديق؛   اإدارة  خ��دم��ات  ال�شتثمارية؛ 
امل�شرفية؛ خدمات متويل العقارات، خدمات التقييم العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات؛ خدمات ادارة املحافظ 
خدمات  املمتلكات،  تاأمني  خدمات  العقارية،  الو�شاطة  خدمات  العقارية؛  ال�شتثمارات  خدمات  العقارية؛ 
التطوير وال�شتثمار؛  العقارات بغر�ص  اختيار و�شراء  التثمني؛  الأرا�شي؛  �شراء  الأرا�شي، خدمات  تطوير 
تقدمي  ذل��ك  اخل��دم��ات، مبا يف  ه��ذه  بجميع  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  ال�شتئجار؛  بغر�ص  الأرا���ش��ي  �شراء 

 املعلومات اخلا�شة بتلك اخلدمات عرب �شبكة حا�شوبية عاملية.    الواق�عة بالفئة:  36 
و�شف العالمة:  كتبت عبارة "ZOO LAND" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259775 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شفاري؛  حدائق  حيوان؛  حدائق  بها؛  والعناية  احليوانات  مداعبة  حدائق  احليوان؛  حدائق 
ومعار�ص  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احل��ي��وان؛  عرو�ص  احل��ي��وان؛  معار�ص 

احليوان.
 الواق�عة بالفئة:  41 

منوذج  يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  و�شف العالمة:  كتبت عبارة "ZOO LAND" باللغة 
الطلب.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259777 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املنتجعات  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقتة؛  الإقامة  الكحولية(؛  )غر  وال�شراب  الطعام  توفر  خدمات 
الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ص  الأعمال  ملعار�ص  الفندقية  القاعات  توفر  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ص واملعار�ص 
)توفر  ال�شيافة  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ر  وامل�شروبات  والأطعمة  الإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�شر؛  حمالت  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�شا 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  كتبت عبارة "ZOO LAND" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259753 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية؛ خدمات وكالت الدعاية؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال، تقييم الأعمال، 
اإدارة اأعمال وا�شت�شارات تنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم، الفنادق، حدائق الت�شلية يف الهواء الطلق وحدائق 
املالهي؛ اإدارة اأعمال امل�شاريع؛ اإدارة الأعمال )الأخرى(؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�شناعية؛ 
خدمات الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفر التجهيزات املكتبية؛ خدمات التجزئة؛ خدمات 
التجزئة عرب النرنت؛ جمع ت�شكيلة متنوعة من الب�شائع مل�شلحة الغر، كي يتن�شى للعمالء روؤية تلك 
املعار�ص  ال�شناعية؛ تنظيم  الإدارة  تاأمني لالآخرين؛  اأو  ب�شكل منا�شب و�شراءها؛ خدمات توفر  الب�شائع 
امل�شاحات العالنية؛ تاأجر وقت للدعاية والع��الن يف و�شائل العالم؛  تاأجر  او دعائية؛  لغايات جتارية 
باملزاد  العقارات  بيع  الأع��م��ال(؛  يف  )امل�شاعدة  التجميع  خدمات  ب��الإع��الم؛  املتعلقة  ال�شوق  اأبحاث  خدمات 
العلني؛  تقدمي املعلومات املتعلقة بكل من هذه اخلدمات؛ مبا يف ذلك تقدمي معلومات ب�شاأن تلك اخلدمات 

عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " ZOOLAND" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259756 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وتاأجر  اإدارة،  وال�شكنية؛  التجزئة،  التجارية،  العقارية  اخل��دم��ات  ال��ع��ق��ارات؛  اإدارة  العقارية؛  خل��دم��ات 
العقارات التجارية وال�شكنية والتجزئة؛  العقارات،  تقدمي خدمات التاأجر وال�شتئجار املتعلقة بال�شقق، 
الفلل، املكاتب، املنتجعات ال�شحية،  املنتجعات، م�شمارات الغولف، اأحوا�ص ر�شو القوارب، الفنادق، العقارات 
خدمات  الت�شوق؛   قرى  التجارية،  الأ�شواق  الطلق،  الهواء  يف  الت�شلية  حدائق  املالهي،  حدائق  ال�شناعية، 
الإيجارات؛  حت�شيل  خدمات  العقارية؛  الو�شاطة  خدمات  والفلل؛  ال�شقق  تاأجر  اإدارة  امل�شتاأجرين؛  اإدارة 
الأ�شول، اخلدمات  اإدارة  التمويلية؛ خدمات  الأم��وال، اخلدمات  روؤو���ص  ا�شتثمار  العقارات؛  خدمات تثمني 
اخلدمات  التاأمينية؛  اخل��دم��ات  العقارية؛  ال�شناديق  خ��دم��ات  ال�شناديق؛   اإدارة  خ��دم��ات  ال�شتثمارية؛ 
امل�شرفية؛ خدمات متويل العقارات، خدمات التقييم العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات؛ خدمات ادارة املحافظ 
خدمات  املمتلكات،  تاأمني  خدمات  العقارية،  الو�شاطة  خدمات  العقارية؛  ال�شتثمارات  خدمات  العقارية؛ 
التطوير وال�شتثمار؛  العقارات بغر�ص  اختيار و�شراء  التثمني؛  الأرا�شي؛  �شراء  الأرا�شي، خدمات  تطوير 
تقدمي  ذل��ك  اخل��دم��ات، مبا يف  ه��ذه  بجميع  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  ال�شتئجار؛  بغر�ص  الأرا���ش��ي  �شراء 

 املعلومات اخلا�شة بتلك اخلدمات عرب �شبكة حا�شوبية عاملية.      الواق�عة بالفئة:  36 
و�شف العالمة:  كتبت كلمة " ZOOLAND" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259759 
 تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شفاري؛  حدائق  حيوان؛  حدائق  بها؛  والعناية  احليوانات  مداعبة  حدائق  احليوان؛  حدائق 
ومعار�ص  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احل��ي��وان؛  عرو�ص  احل��ي��وان؛  معار�ص 

احليوان.
 الواق�عة بالفئة:  41 

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

ال�ش��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

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

بتاريخ: 2016/09/08م   املودعة حتت رقم:  259762 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�ص القاب�شة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املنتجعات  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقتة؛  الإقامة  الكحولية(؛  )غر  وال�شراب  الطعام  توفر  خدمات 
الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية؛ خدمات 
واللقاءات  وامل��وؤمت��رات  التجارية  واملعار�ص  الأعمال  ملعار�ص  الفندقية  القاعات  توفر  الفندقية؛  املطاعم 
واملحا�شرات والجتماعات؛ توفر ت�شهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ص واملعار�ص 
)توفر  ال�شيافة  اأجنحة  )الإقامة(؛  ال�شيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجر  والعطالت؛  التجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحولية(  )غ��ر  وامل�شروبات  والأطعمة  الإق��ام��ة 
املقاهي؛  خ��ارج��ا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛ 
املتحرك؛  التموين  خدمات  الع�شر؛  حمالت  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  الطعام؛  على  التعاقد  خدمات 
خدمات املعلومات وال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها اأي�شا 

مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة الت�شالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " ZOOLAND" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 252866    بتاريخ:  1 / 5 / 2016
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :    اأ�ص ان بي لل�شرق الأو�شط ، �ص.م.ح.  
وعنوانه:  �ص.ب 54942  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة..    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (
و�شف العالمة: " SNB   " بحروف   لتينية  ب�شكل مميز  يعلوها ر�شم ثالثة اأ�شكال 

هند�شية ب�شكل مميز .
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف 
وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 253564    بتاريخ:  12 / 5 / 2016
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :    نزرانه  للتجارة العامة ) �ص.م.ح.(.
وعنوانه:  �ص.ب  51321  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
و�شف العالمة: " Hollywood Plus " بحروف لتينية  ب�شكل مميز .

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف 
وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 257790   بتاريخ:   4 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  اأ�شرف م�شعد م�شعد علي هندام.   
وعنوانه:  �شقة رقم 409 بناية العلقة 3 ، �شارع 6 ، الرو�شة ، �شارع ال�شيخ  زايد  . الأمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�شف العالمة:      "  �شيدليات  �شيف  SEIF Pharmacies   " بحروف  عربية و لتينية  ب�شكل مميز  
بينهما ر�شم دائرة  يتو�شطها ر�شم خطوط متعرجة  ب�شكل مميز و خط را�شي  و العالمة بالألوان الأخ�شر 

و األأحمر الذهبي و الرمادي.
ال�ش��راطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 253562    بتاريخ:  12 / 5 / 2016

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م :    اأ�شوك كومار مانومال

وعنوانه:  �ص.ب  32618 دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر ، توزيع الطاقة  الكهرباء ، 
مغلومات عن ال�شفر ،  توفر مرافق مواقف ال�شيارات.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 39 (
و�شف العالمة: " AIRGLOW " بحروف لتينية  ب�شكل مميز .

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف 
وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 262253  بتاريخ:     29 /  10  / 2016

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م :  هابي واي لتجارة الغاز ) �ص.ذ.م.م.( .  

وعنوانه   :     �ص. ب 3256 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ، خدمات التجزئة  
املتعلقة  ببيع الغاز

الواق�عة بالفئة   : رقم )  35 (
و�شف العالمة: " H W GAS "  بحروف  لتينية ب�شكل مميز بالألوان الأحمر و 

الر�شا�شي و ا�شفلها ر�شم خط باللون الأ�شود  ور�شم خطوط باللون الأحمر. 
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف 
وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 

يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/    كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91805 
با�ش��م:  �شركة فالكون للزيوت املحدودة

وعنوانه:  مبنى �شركة ال�شارقة الوطنية للزيت املزلق املحدودة، �شارع اخلان، منطقة 
اللية، �ص ب 1575، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
زيوت الت�شحيم وال�شحومات.

الواق�عة بالفئة: 4
وامل�شجلة حتت رقم:  83137 بتاريخ:  2007/07/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
2027/3/14 احلماية يف  2017/3/14  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
   اعالن حكم بالن�ضر 

يف الدعوى  02/09403/2016 اإيجارات
املدعي  : ال�شويب للعقارات - ذ م م  

اىل املحكوم عليه : فالينتاين جويلز - �ص م ح   
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/26 يف الدعوى 
 املذكورة اعاله  ل�شالح / ال�شويب للعقارات - ذ م م : -  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :

1- باإخالء املدعي عليه الول من العقار املوؤجر املبني بالأوراق 
2- بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي لل�شركة املدعية مبلغ )18200 درهم( بدل ايجار عن 
املدة من 2016/8/14 وحتى 2016/12/13 وما ي�شتجد منه اعتبارا من اليوم التايل لهذا 
التاريخ وحتى تاريخ حتقق الخالء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى امتام تنفيذ هذا احلكم 

بالخالء ، ايهما اقرب
3- بالزام املدعي عليه الول بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�شتهالك املياه والكهرباء

4- بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي لل�شركة املدعية مبلغ )1000 درهم( غرامة ال�شيك 
املرجتع املبني بالأوراق. 

5- بالزام املدعي عليه بامل�شروفات.
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/01309/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : الرمزي للتجارة العامة - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : بير هومز - �ص ذ م م   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01309/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�شافة اىل ما ي�شتجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرة من 2016/7/14  حتى تاريخ 
ت�شجيل الدعوى فر�شد بذمته مبلغ 64661 درهم و رغم اخطاره يف 2016/10/10 ومت اعالنه 

ن�شرا يف 2016/12/21 ميتنع عن ال�شداد. 
ايجارية للفرة من  املدعي عليه مبلغ   64661 دره��م كقيمة  انه تر�شد بذمة   - مطالبة مالية 
2016/7/14 وحتى تاريخ ت�شجيل الدعوى و رغم اخطاره يف 2016/10/10 ومت اعالنه ن�شرا يف 

2016/12/21 ميتنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مببلغ 21000 درهم غرامة عدم �شداد بال�شافة اىل ما ي�شتجد 

حتى تاريخ الخالء التام والفعلي. 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/3/12 ال�شاعة 
3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر 

. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/01474/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ام ايه ايه ا�ص للنقليات - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : الرمل البي�ص لدارة العقارات - �ص ذ م م   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01474/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد الجرة من تاريخ 2017/2/2 وحتى الخالء التام

للماأجور للفرة من 2016/7/1 وحتى  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
2017/2/1 فر�شد بذمته مبلغ 26672 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الإخالء 

يف 2016/11/24 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2016/7/1 وحتى 
اأجرة  ي�شتجد من  و ما  ال�شداد  بالن�شر يف 2016/11/24  ميتنع عن  و رغم اخطاره   2017/2/1

حتى الخالء التام.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

 2017/3/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/01405/2017 / �ضكني  

اىل املدعى عليه : جوبير جولد للمجوهرات - �ص ذ م م  
مبا اأن املدعي : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات    

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01405/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�شافة اىل ما ي�شتجد حتى تاريخ الخالء التام والفعلي

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرة من 2015/6/15  حتى تاريخ 
الخالء التام والفعلي فر�شد بذمته مبلغ 328328 درهم و رغم اخطاره يف 2015/11/5 واعالنه 

ن�شرا يف 2016/6/18 ميتنع عن ال�شداد. 
للفرة من  ايجارية  كقيمة  دره��م   328328 عليه مبلغ  املدعي  بذمة  تر�شد  انه   - مالية  مطالبة 
يف  ن�شرا  واعالنه   2015/11/5 يف  اخطاره  رغ��م  والفعلي  التام  الخ��الء  تاريخ  حتى   2015/6/15

2016/6/18 ميتنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مببلغ 21000 درهم غرامة عدم �شداد بال�شافة اىل ما ي�شتجد 

حتى تاريخ الخالء التام والفعلي. 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 
3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر 

. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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ريد الظاهري: امللتقى ال�ستثماري الإماراتي 
الأردين يعزز العالقات القت�سادية بني البلدين

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإدارة  جمل�ص  ع�شو  الظاهري  ال�شرياين  حمد  ري��د  الع��م��ال  �شيدة  اك��دت 
على  للغرفة  التابعة  التجارة  جلنة  رئي�شة  اأبوظبي  و�شناعة  جتارة  غرفة 
ان  مو�شحة  والردن،  الم���ارات  بني  القت�شادية  العالقات  تعزيز  اهمية 

ه�����ذه ال���ع���الق���ات ����ش���ه���دت منوا 
القليلة  ال�شنوات  خ��الل  كبرا 
املا�شية متثلت يف ارتفاع حجم 
ال����ش���ت���ث���م���ارات الإم����ارات����ي����ة يف 

اململكة الردنية الها�شمية .
ال��ظ��اه��ري على هام�ص  وق��ال��ت 
امللتقى  ف���ع���ال���ي���ات  ح�������ش���وره���ا 
ال�شتثماري الماراتي الردين 
الذي اقيم �شباح ام�ص يف فندق 
لقد  اأبوظبي:  انركونتيننتال 
ع��ززت الم����ارات م��ن تواجدها 
يف الردن عرب م�شاريع عقارية 
متجددة  ط��اق��ة  و  وا�شتثمارية 
وامل���������ش����اه����م����ة ع�����رب ����ش���ن���دوق 
متويل  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 

735 مليون  م�شروع تو�شعة مدينة احل�شني الطبية بقيمة بلغت حوايل 
يقع  وال��ذي  كفرجنة  �شد  م�شروع  متويل  يف  ال�شندوق  �شاهم  كما  دره��م، 
�شمال العا�شمة الأردنية عمان بنحو 103 ماليني درهم ، ومتويل م�شروع 
طريق عمان التنموي ب320 مليون درهم، المر الذي �شيكون له الثر 

اليجابي على القت�شاد الأردين .
اململكة  ال�شتثمار يف  الم��ارات حتر�ص على  دول��ة  ان  الظاهري:  واأ�شافت 
الردنية الها�شمية ال�شقيقة يف خمتلف املجالت، كما حتر�ص على امل�شاهمة 
يف متويل امل�شاريع التنموية التي من �شاأنها م�شاعدة احلكومة الأردنية على 

تنفيذ براجمها وخططها التنموية يف �شبيل حتقيق التنمية امل�شتدامة.
وا�شارت الظاهري اىل اأن التعاون يف املجالت القت�شادية يعك�ص مدى عمق 
هذه العالقة املتميزة، فعلى �شبيل املثال، �شهدت اأرقام التبادل التجاري بني 
التجارة  اإجمايل  وبلغ  املا�شية،  ال�شنوات  مدى  على  مطرداً  منواً  البلدين 
اخلارجية غر النفطية بني الإمارات والأردن يف عام 2015 نحو ملياَري 

دولر �شاماًل جتارة املناطق احلرة.
وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  اىل  والتقدير  بال�شكر  الظاهري  وتوجهت 
 ، الإم���ارات  اإقت�شاد  وال��رائ��دة يف دع��م  املتميزة  الأردن��ي��ني على م�شاهمتهم 

ومتنت لالأردن قيادة ًو�شعباً مزيدا من التقدم والإزدهار .

�سعر �سلة خامات »الأوبك« ي�سل
 52.97 دولرا للربميل يوم اجلمعة املا�سي

•• فيينا- وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط “الأوبك” اأن �شعر �شلة خاماتها ال� 
13 و�شل يوم اجلمعة املا�شي اىل 52.97 دولرا للربميل مقارنة ب�شعر 

اليوم الذي قبله الذي و�شل 53.69 دولرا للربميل.
ومن جهة ثانية، اأكدت اللجنة الوزارية املنبثقة عن الأوبك واملنتجني من 
خارج املنظمة يف فيينا التفاق على و�شع الية �شهرية للرقابة على معدلت 

انتاج النفط مبا ي�شمن اللتزام بقرار خف�ص الإنتاج املتفق عليه.

الأ�سهم الإماراتية تك�سب 6.5 مليار 
درهم و�سط انتظار توزيعات اإعمار

•• اأبوظبي-وام:

يف  ال��ت��داولت  ختام  يف  املتداولة  ال�شركات  لأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  ك�شبت 
دره��م بح�شب  مليار   6.5 نحو  ام�ص  الإماراتية خالل جل�شة  امل��ال  اأ�شواق 
الأرقام الر�شمية .. وذلك بدعم من بع�ص الأ�شهم القيادية املدرجة �شمن 
�شركاتها  ادارات  جمال�ص  ق��رارات  انتظار  وو�شط  والبنوك  العقار  قطاعي 
للتعامالت  اليومي  التحليل  ويظهر  امل�شاهمني،  على  التوزيعات  ب�شاأن 
%0.86 عائد  اأبوظبي ل��الأوراق املالية بن�شبة  ارتفاع املوؤ�شر العام ل�شوق 
العام  املوؤ�شر  املايل منا  �شوق دبي  ،ويف  4604 نقاط  جمددا اىل م�شتوى 

بن�شبة %0.38 مغلقا عند 3556 نقطة مقارنة مع اليوم ال�شابق .
نظرا  اجلل�شة  منت�شف  يف  موؤقتا  ال��ت��داول  عن  اعمار  �شهم  ايقاف  وبرغم 
لبدء اجتماع جمل�ص ادارة ال�شركة ملناق�شة التوزيعات اإل اأن عودته لل�شعود 
مل�شتوى 7.65 درهم اعطى اإ�شارة ايجابية على م�شرة ال�شوق يف الدقائق 
 6% جت��اوزت  بن�شبة  ارابتك  �شهم  ،وقفز  التعامالت  انطالق  من  الأوىل 
اجلل�شات  يف  ا���ش��اب��ه  ال���ذي  ال��راج��ع  م�شل�شل  بعد  دره���م   0.934 بالغا 
 5.49 اىل  �شعوده  الإ�شالمي  دبي  بنك  �شهم  ع��اود  فقد  ،كذلك  ال�شابقة 

درهم .
اىل  الن�شاط مرتفعا  التجاري  اأبوظبي  بنك  �شهم  قاد  العا�شمة  �شوق  ويف 
7.34 درهم بانتظار م�شادقة اجلمعية العمومية على التوزيعات ،كذلك 
مل�شتوى  �شاعدا  الإجت���اه  نف�ص  يف  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك  �شهم  ���ش��ار  فقد 

10.65 درهم و�شط تداولت جيدة مقارنة مع جل�شة اأم�ص الول.
وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن ارتفاع �شهية التداول على �شريحة من الأ�شهم 
جاء بدافع احل�شول على العوائد التي من املقرر توزيعها على امل�شاهمني 

عن اأرباح العام 2016 وهي عوائد جمزية للغاية .
اأن زيادة ن�شبة توزيعات بع�ص ال�شركات ومن �شمنها �شركة اعمار  واأك��دوا 
الأيام  خ��الل  لالأ�شواق  جديد  حافز  منح  �شاأنه  من  املحللني  توقعات  عن 

القادمة وزيادة احجام ال�شيولة املتداولة .
ام�ص  املربمة  ال�شفقات  قيمة  بلغت  فقد  ال�شيولة  عن  احلديث  اط��ار  ويف 
يف ال�شوقني 585 مليون درهم وعدد الأ�شهم املتداولة 400 مليون �شهم 
نفذت من خالل 4749 �شفقة وفقا ملا تظهره الإح�شائيات التي �شدرت 

عقب انتهاء اجلل�شة .
 67 املتداولة  الإ�شهم  ع��دد  بلغ  فقد  ال�شعري  املوؤ�شر  حركة  �شعيد  وعلى 
 30 اأ�شهم  اأ�شعار  29 �شركة يف حني تراجعت  اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت  �شركة 

�شركة وحافظت اأ�شهم 14 �شركة على م�شتوياتها ال�شابقة .

% النمو املتوقع لالقت�ساد الإماراتي يف 2017 املن�سوري : 4 
•• اأبوظبي -وام:

املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  املهند�ص  معايل  توقع 
منواً  الوطني  القت�شاد  يحقق  اأن  القت�شاد  وزي��ر 
يراوح بني 3.5 % اإىل 4 % خالل العام احلايل 
القت�شادية  القطاعات  اأداء  يف  وزخ��م  ن�شاط  و�شط 
احل��ي��وي��ة وزي������ادة ج��اذب��ي��ة امل���ن���اخ ال���ش��ت��ث��م��اري يف 
املوؤ�شرات  يف  املنجزات  من  العديد  لتحقيق  الدولة 

القت�شادية الوطنية .
املن�شوري يف ت�شريحات على هام�ص فعاليات  وقال 
انطلق  ال��ذي  الأردين  الإم��ارات��ي  ال�شتثمار  ملتقى 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  ال�شتمرار  ان  اأبوظبي  يف  ام�ص 
التي مت الإع��الن عنها وفق روؤي��ة الإم��ارات 2021 
ت��وؤك��د ق���وة الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وت��ع��د اأ���ش��ا���ش��ا لنمو 

اقت�شادي متني ومتميز على م�شتوي املنطقة .
% يف   30 بن�شبة  ي�شاهم  النفط  اأن قطاع  واأ�شاف 
الناجت املحلي الإجمايل للدولة حيث ي�شهد ا�شتقرارا 
يف الأ�شعار حاليا .. متوقعا منو الناجت املحلي غر 

النفطي بن�شبة %3.7 خالل العام احلايل .
م�شيئة  حمطة  ميثل  امللتقى  اأن  امل��ن�����ش��وري  واأك���د 
اأخرى يف م�شرة العالقات القت�شادية املتميزة بني 

دولة الإمارات واململكة الأردنية الها�شمية.
دولة  بني  جتمع  التي  التاريخية  بالروابط  م�شيداً 
الإمارات واململكة الأردنية وهي روابُط ل تقف عند 
فح�شب،  املتبادلة  واملنفعة  امل�شركة  امل�شالح  ح��دود 
وثقافية  ح�شارية  وقيم  ثوابت  اإىل  تتعداها  واإمن��ا 
من  وطيدة  دعائم  ال�شنوات  مر  على  اأر�شت  اأ�شيلة، 
وال�شعبني  البلدين  ب��ني  ال�شادق  وال��ت��ع��اون  الإخ���اء 

ال�شقيقني.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا و���ش��ل��ت اإليه 
ت��ط��ور ومن���اء على خمتلف  م��ن  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
ال�شعد، فاإن الإرادة امل�شركة للبلدين بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، 
حفظه اهلل، واأخيه امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني 

موا�شلة  ب�شرورة  الرا�شخ  واإميانهما  الأردن  ملك 
العمل لالرتقاء مب�شتوى التعاون القائم اإىل مرحلة 
امل�شركة  اجلهود  تدفع  اأن  �شاأنها  من  متيزاً،  اأك��رث 

نحو مزيد من التكامل والريادة والزدهار.
الإماراتي  ال�شتثمار  ملتقى  فعاليات  اليوم  واأقيمت 
الأردين برعاية وح�شور معايل املهند�ص �شلطان بن 
�شعيد املن�شوري وزير القت�شاد ومعايل علي الغزاوي 
اإنركونتيننتال  ف��ن��دق  يف  الأردين  ال��ع��م��ل  وزي����ر 
امل�شوؤولني يف  باأبوظبي، مب�شاركة وح�شور عدد من 
القطاع  اإىل جانب ممثلني عن  ال�شقيقني،  البلدين 
اخل���ا����ص م���ن م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال اأع���م���ال وغرف 

التجارة وهيئات ال�شتثمار.
ويركز امللتقى الذي ح�شره �شعادة عبد اهلل اآل �شالح 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل�����ش��وؤون  القت�شاد  وزارة  وك��ي��ل 
على  البلدين  من  امل�شوؤولني  من  وع��دد  وال�شناعة 
���ش��ب��ل حت��ف��ي��ز وت�����ش��ه��ي��ل ت���دف���ق ال����ش���ت���ث���م���ارات بني 
القطاعات  يف  ا�شتثمارية  �شراكات  واإق��ام��ة  البلدين 
الفر�ص  حول  تقدميية  عرو�ص  وتخللته  احليوية، 
والقوانني ال�شتثمارية واملناخ ال�شتثماري يف الأردن 
والقطاعات ال�شتثمارية الواعدة هناك والت�شهيالت 

واحلوافز املتوفرة.
اأك����د ���ش��ع��ادة ع���دن���ان اب���و ال���راغ���ب رئي�ص  اىل ذل���ك 
فر�شة  ي�����ش��ك��ل  امل��ل��ت��ق��ى  ان  الردن  ���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ة 
من  الع��م��ال  ا�شحاب  ب��ني  م��ا  والتوا�شل  لاللتقاء 
التعاون  اوا�شر  لتوطيد  �شعياً  ال�شقيقني،  البلدين 
والقت�شادية  الثنائية  العالقات  لتعزيز  امل�شرك 
بني البلدين. واو�شح انه وفقاً لإح�شائيات التجارة 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  حجم  �شجل  بلغ  فقد  اخل��ارج��ي��ة 
اأح���د ع�شر  ب��ني الردن ودول���ة الم����ارات خ��الل اول 
ارقاما جيدة وبلغ جمموع   2016 العام  �شهراً من 
نف�ص  الم��ارات خالل  دول��ة  الأردنية اىل  ال�شادرات 
ت�شمنت  دولر،  م��ل��ي��ون   357 ي��ق��ارب  م��ا  ال��ف��رة 
والجهزة  والآلت  وال��ك��ي��م��اوي��ة  النباتية  املنتجات 
من  الأردنية  امل�شتوردات  بلغت  حني  يف  الكهربائية. 

747 مليون دولر من  ي��ق��ارب  م��ا  الم����ارات  دول���ة 
الحجار الكرمية واملعادن وال�شناعات الغذائية.

وعرب عن التطلع اىل العمل امل�شرك لزيادة حجم 
وا�شتغالل  ال�������ش���ادرات  وت��ن��وي��ع  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
ال�شتثمارات  لت�شجيع  املتاحة  والمكانيات  الفر�ص 

املتبادلة وعلى الخ�ص يف جمال ال�شناعة.
واأعقب الكلمات الفتتاحية تقدمي اجلانب الأردين 
لعرو�ص عن البيئة ال�شتثمارية يف الردن والفر�ص 
القيمة  ذات  والقطاعات  فيه  املتاحة  ال�شتثمارية 
املناطق  املمنوحة وملخ�ص عن  امل�شافة والعفاءات 

احلرة واملناطق التنموية.
ك��م��ا ع��ق��دت ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني مم��ث��ل��ي اجلانبني 
و�شملت:  ال��ق��ط��اع��ات  ح�����ش��ب  والأردين  الإم����ارات����ي 
وقطاع  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  ق��ط��اع 
والفنادق،  العالجية  ال�شياحة  وخ�شو�شاً  ال�شياحة 
وقطاع الرعاية ال�شحية وقطاع ال�شناعة والطاقة 

املتجددة.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا اك�����دت ���ش��ي��دة الع����م����ال ري����د حمد 
ال�شرياين الظاهري ع�شو جمل�ص ادارة غرفة جتارة 
و���ش��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة ال��ت��ج��ارة التابعة 
للغرفة على اهمية تعزيز العالقات القت�شادية بني 
المارات والأردن، مو�شحة ان هذه العالقات �شهدت 
متثلت  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خالل  كبرا  منوا 
اململكة  يف  الماراتية  ال�شتثمارات  حجم  ارتفاع  يف 

الردنية الها�شمية .
فعاليات  ح�شورها  هام�ص  على  ال��ظ��اه��ري  وق��ال��ت 
عززت  لقد  الأردين  الم��ارات��ي  ال�شتثماري  امللتقى 
م�شاريع  ع���رب  الردن  يف  ت��واج��ده��ا  م���ن  الم������ارات 
عقارية وا�شتثمارية وطاقة متجددة وامل�شاهمة عرب 
للتنمية يف متويل م�شروع تو�شعة  اأبوظبي  �شندوق 
 735 ح��وايل  بلغت  بقيمة  الطبية  احل�شني  مدينة 
مليون درهم، كما �شاهم ال�شندوق يف متويل م�شروع 
الأردنية  العا�شمة  �شمال  يقع  وال��ذي  كفرجنة  �شد 
، ومتويل م�شروع  103 ماليني درهم  عمان بنحو 

دره��م، المر  التنموي ب320 مليون  طريق عمان 
القت�شاد  ع��ل��ى  الي��ج��اب��ي  الث���ر  ل��ه  �شيكون  ال���ذي 

الأردين.
اأن دولة المارات حتر�ص على  واأ�شافت الظاهري: 
ال�شقيقة  الها�شمية  الردن��ي��ة  اململكة  يف  ال�شتثمار 
يف  امل�شاهمة  على  حتر�ص  كما  املجالت،  خمتلف  يف 
م�شاعدة  �شاأنها  من  التي  التنموية  امل�شاريع  متويل 
وخططها  براجمها  تنفيذ  على  الردن��ي��ة  احلكومة 

التنموية يف �شبيل حتقيق التنمية امل�شتدامة.
املجالت  يف  ال��ت��ع��اون  اأن  اىل  ال��ظ��اه��ري  وا����ش���ارت 
القت�شادية يعك�ص مدى عمق هذه العالقة املتميزة، 
فعلى �شبيل املثال، �شهدت اأرقام التبادل التجاري بني 
املا�شية،  ال�شنوات  مدى  على  مطرداً  من��واً  البلدين 
بني  النفطية  اخلارجية غر  التجارة  اإجمايل  وبلغ 
الإمارات والأردن يف عام 2015 نحو ملياَري دولر 

�شاماًل جتارة املناطق احلرة.

جمعية الحتاد الن�سائية وكهرباء ال�سارقة يطلقان املرحلة الثالثة من مبادرة رواد الطاقة النظيفة

ندوة عن اأهمية احلوكمة يف ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
•• ابوظبي-وام: 

ناق�شت ندوة “حوكمة ال�شركات ال�شغرة 
واملتو�شطة” التي نظمها مركز اأبوظبي 
و�شناعة  جتارة  لغرفة  التابع  للحوكمة 
ال�شركات  عالقة  الأول،  اأم�ص  اأبوظبي 
غر  وال�����ش��رك��ات  واملتو�شطة  ال�شغرة 
اجلهات  مع  املالية  الأ���ش��واق  يف  املدرجة 
لدى  احلوكمة  �شعف  واأب��ع��اد  الرقابية 
ال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة واأهميتها 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  ت��ن��م��ي��ة  يف  ودوره�����ا 

والقيمة امل�شافة من حوكمتها.
وحتدث يف هذه الندوة ال�شيد عادل لطفي 
 Emirates« املدير التنفيذي ل�شركة
الذي  لال�شت�شارات،   »Coreniche
ال�شركات  يف  احل���وك���م���ة  ���ش��ع��ف  اأرج������ع 
ع���دم وجود  اإىل  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رة 
اإدارت����ه����ا وع����دم وجود  خ���ربة ك��اف��ي��ة يف 
مكتوبة  و�����ش����الح����ي����ات  م���������ش����وؤول����ي����ات 
امل�شاءلة،  غ���ي���اب  وب���ال���ت���ايل  ووا����ش���ح���ة 
م�شتقبلية  خطط  وج���ود  ع��دم  وك��ذل��ك 

»املوا�سفات ال�سعودية« حتتفي 
بالأ�سبوع اخلليجي حلماية امل�ستهلك

•• الريا�ض-وام:

للموا�شفات  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
احتفائها  ف��ع��ال��ي��ات  واجل�����ودة  وامل��ق��اي��ي�����ص 
بالأ�شبوع اخلليجي حلماية امل�شتهلك عرب 
الريا�ص  ثالث فعاليات يف كل من مدينة 
واملنطقة ال�شرقية ومدينة جدة من خالل 
التي  الإر���ش��ادات  لتقدمي  توعوية  اأجنحة 
ال�شلع  على  التعرف  يف  امل�شتهلكني  ت�شاعد 
املطابقة للموا�شفات القيا�شية ال�شعودية.

وق������ال حم���اف���ظ ال��ه��ي��ئ��ة ال���دك���ت���ور �شعد 
الهيئة  اإن  ام�������ص  ت�����ش��ري��ح  يف  ال��ق�����ش��ب��ي 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة م���ن م��ث��ل تلك 
امل�شتهلك  وعي  لتعزيز  الدورية  املنا�شبات 
لتعزيز  الداعمة  املرتكزات  اأه��م  اأح��د  كونه 
من  الوطني،  القت�شاد  ودع��م  التناف�شية 
خالل تر�شيخ الثقة ب�شكل اأكرب يف املنتجات 
واللوائح  القيا�شية  للموا�شفات  املطابقة 
رفع  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه  ال�����ش��ع��ودي��ة  الفنية 
املنتجات  ب��اأه��م��ي��ة  ل��دي��ه  ال��وع��ي  م�����ش��ت��وى 
املطابقة وخطورة الرديئة واملغ�شو�شة على 

معدلت ال�شالمة والأمان ب�شكل عام.

والتو�شع مع وجود عوامل جذب  للنمو 
وغياب  اجل����دد،  للم�شتثمرين  �شعيفة 
مواكبة  وخ��ط��ط  والب���ت���ك���ار  ال���ت���دري���ب 

توجهات الأ�شواق املتغرة.

كما تطرق املحا�شر يف حديثه اإىل اأهمية 
م�شراً  العائلية،  ال�شركات  يف  احلوكمة 
اإىل اأن الدرا�شات ت�شر اإىل اأن ال�شركات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  العائلية يف 

•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت جمعية الحتاد الن�شائية بال�شارقة 
بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه بال�شارقة 
الطاقة  “رواد  الثالثة من مبادرة  املرحلة 
النظيفة” التي ت�شتهدف تر�شيد ا�شتهالك 
الكهرباء يف 30 منزل يف الإمارة وحتويلها 

اإىل مناذج مثالية للر�شيد.
وقالت املهند�شة غادة جمعة �شامل مديرة 
�شحفي  م���وؤمت���ر  خ���الل  ال��ر���ش��ي��د  اإدارة 
ك���ه���رب���اء ومياه  ن��ظ��م��ت��ه ه��ي��ئ��ة  م�����ش��رك 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية الحت���اد  ال�����ش��ارق��ة 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأن  ب��ال�����ش��ارق��ة  الن�شائية 
اإعداد  تت�شمن  الطاقة  رواد  م�شروع  من 
فريق عمل م�شرك بني الهيئة واجلمعية 
واختيار املنازل التي �شيتم تطبيق املبادرة 
التي  ال�شروط  من  عدد  وفق  خاللها  من 
 10 اختيار  �شيتم  التفاق عليها حيث  مت 
منازل  و10  املتعففة  الأ���ش��ر  م��ن  م��ن��ازل 
منازل  و10  للطاقة  ال�شتهالك  كثيفة 
يف  للم�شاركة  امل��ت��ق��دم��ني  امل��ت��ط��وع��ني  م��ن 
املبادرة و�شيتم تقييم ا�شتهالك الطاقة يف 
هذه املنازل واتخاذ كافة الإجراءات الفنية 
تر�شيد  واأ���ش�����ص  مب��ب��ادئ  الأ���ش��ر  وتثقيف 
نتائج  حتقيق  ت�شمن  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ه��الك 
بن�شبة  ال�شتهالك  تخفي�ص  يف  ايجابية 

ت�شل اإىل 40 باملائة .
تدريبي  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ان��ه مت  واأ���ش��اف��ت 
مكثف لعدد من منت�شبات جمعية الحتاد 
لتوعية  وت��اأه��ي��ل��ه��م  واإع���داده���م  الن�شائية 
امل���ن���ازل والأ����ش���ر مب��ب��ادئ الر�شيد  رب����ات 
وال�شتخدام الأمثل للطاقة واملياه معربة 
اأهدافها  امل����ب����ادرة  حت��ق��ق  اأن  ام��ل��ه��ا  ع���ن 
يف ت��ر���ش��ي��د ال���ش��ت��ه��الك ون�����ش��ر الأف���ك���ار 

ال�شحيحة حول هذه الق�شية احليوية.
امل��ب��ادرة يهدف  اإط��الق ه��ذه  اأن  واأو�شحت 
اإىل ت�شجيع الأ�شر على تر�شيد ال�شتهالك 
وت��خ��ف��ي�����ص ق��ي��م��ة ال��ف��وات��ر خ��ا���ش��ة قبل 
ق�����دوم اأ���ش��ه��ر ال�����ش��ي��ف ال���ت���ي ت���زي���د فيها 
ارتفاع  م��ن  وال�شكوى  ال�شتهالك  ن�شبة 
ال�شلوكيات  م��ن  ع��دد  نتيجة  ال�شتهالك 

اخلاطئة.
الأمارات  اأنباء  لوكالة  خا�ص  ت�شريح  ويف 
�شامل  غ����ادة ج��م��ع��ة  امل��ه��ن��د���ش��ة  ق��ال��ت  وام 
كهرباء  هيئة  يف  ال��ر���ش��ي��د  اإدارة  م��دي��رة 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأن  ال�����ش��ارق��ة  وم��ي��اه 
الطاقة  تر�شيد  على  تركز حاليا  ال�شارقة 
مت  حيث  وامل�����ش��اج��د  احلكومية  امل��ب��اين  يف 
تركيب قطع خا�شة بالر�شيد يف عدد من 

م�شاجد المارة ما نتج عن توفر الطاقة 
 .. باملائة   4 م��ن  اأك��رث  اىل  و�شلت  بن�شبة 
م�شرة اىل ان الهيئة ب�شدد توقيع اتفاقية 
مع وزارة الربية و التعليم يتم مبوجبها 
تركيب قطع خا�شة بالر�شيد يف عدد من 

املدار�ص احلكومية و اخلا�شة .
واأو�شحت اأن الهيئة حققت نتائج ايجابية 
خا�شة  ال��ط��اق��ة  تر�شيد  جم���ال  يف  ك��ب��رة 
حيث  الر�شيد  �شاعة  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن 
�شاعة  خ����الل  م���ي���ج���اوات   17 ت���وف���ر  مت 
الر�شيد ما يعادل يف اليوم الواحد توفر 
408 ميجاوات وتخفي�ص 244 طنا من 

انبعاثات كربونية .
م�شرة اىل انه يف حال ا�شتمرار الر�شيد 
ف��اإن تكلفة  امل��ع��دل خ��الل ع��ام كامل  بهذا 
لإن�شاء  ت��ك��ف��ي  امل����وف����رة  ال���ط���اق���ة  ك��م��ي��ات 

4 وح��دات توليد تبلغ  اإنتاج ت�شم  حمطة 
تكلفتها 500 مليون درهم .

كبرا  اه��ت��م��ام��ا  ت���ويل  الهيئة  اأن  واأك����دت 
خالل  م��ن  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  بتحقيق 
كهدف  الطاقة  ا�شتخدام  وتر�شيد  حفظ 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الهيئة  تعمل  ا�شراتيجي 
التي  امل��ب��ادرات  و�شع  على  اجل��ه��ات  جميع 
ت�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق��ه وحت����ر�����ص ع���ل���ى بناء 
الت�شغيلية  الكفاءة  ورفع  الذكية  ال�شبكات 
ال�شارقة  ت�شبح  ح��ت��ى  ال��ت��ول��ي��د  مل��ح��ط��ات 
م��دي��ن��ة ال��ر���ش��ي��د ال��ع��امل��ي��ة.. م�����ش��رة اإىل 
املتاأنية  ال��درا���ش��ات  على  تعتمد  الهيئة  اأن 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ربي��ات ال�����ش��رك��ات املحلية 
واجلامعات  الأب���ح���اث  وم���راك���ز  وال��ع��امل��ي��ة 
التي  للتحديات  املبتكرة  احل��ل��ول  لإي��ج��اد 
وت�شاهم  الكهربائية  الطاقة  قطاع  تواجه 

الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  يف 
وحماية البيئة كخيار ا�شراتيجي مل�شتقبل 

اأجيالنا.
اأن ت�شل  ت�شتهدف  الهيئة  اأن  واأ�شارت اىل 
اإمارة  يف  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  ن�شبة 
 30 ال�شارقة خالل ال�شنوات القادمة اإىل 
اإىل ان الحتفالت ب�شاعة  باملائة .. لفتة 
الهيئة بتوجيهات  اأطلقتها  التي  الر�شيد 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى 
حاكم ال�شارقة لتكون اخلطوة الأوىل نحو 
حتقيق حلم ال�شارقة مدينة الر�شيد على 
م�شتوى املنطقة والعامل تعترب رمز ودعوة 
والقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  للجميع 
ال�شتخدام  مب���ب���ادئ  ل��الل��ت��زام  وال��ع��امل��ي 
وتخفي�ص  وامل�����ي�����اه  ل���ل���ط���اق���ة  الأم�����ث�����ل 

النبعاثات الكربونية.
اإىل  �شامل  جمعة  غ��ادة  املهند�شة  واأ���ش��ارت 
ومبادرة  برناجما   14 اأطلقت  الهيئة  اأن 
للرويج   2016 ع����ام  خ����الل  خم��ت��ل��ف��ة 
ل�����ش��اع��ة ال��ر���ش��ي��د ت�����ش��ت��ه��دف ك��اف��ة فئات 
رايات  مبادرة  تت�شمن  املجتمع  وقطاعات 
لوحات  عمل  خ��الل  م��ن  الر�شيد  �شاعة 
اأعالنية وتوزيعها على ال�شوارع والفواتر 
بعيدة  خ����ط����وات  وم������ب������ادرة  والك����ي����ا�����ص 
يف  ال�شارقة  ام��ارة  خ��ارج  للفكرة  للرويج 
الدولة واملنطقة.. ومبادرة وم�شات �شاعة 
ال��ر���ش��ي��د م���ن خ���الل ب���ث جم��م��وع��ة من 
العالم  و�شائل  ع��رب  التوعوية  الر�شائل 
التي  الج����راءات  واأه���م  ب��امل��ب��ادرة  للتعرف 
ال�شاعة  هذه  يف  للم�شاركة  تنفيذها  يجب 
 “ ال��ر���ش��ي��د  ل�شاعة  “جتوال  ..وم���ب���ادرة 
امل��ي��دان��ي��ة وتوزيع  ال����زي����ارات  م���ن خ����الل 
مطويات ون�شائح توعوية لهم .. ومبادرة 
م�شانعنا مر�شدة من خالل التوقيع على 
واتباع  الر�شيد  �شاعة  يف  بامل�شاركة  تعهد 
اإج������راءات تخفي�ص  وات���خ���اذ  ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
وامل�شانع  املن�شاآت  يف  خا�شة  ال�شتهالك 
ل��ل��ط��اق��ة اىل  ال��ك��ث��ي��ف  ال���ش��ت��ه��الك  ذات 
خالل  من  الر�شيد  منابر  مبادرة  جانب 
ال���روي���ج ل��ل��م��ب��ادرة ع���رب م�����ش��اج��د ام���ارة 
ال�شارقة وتعريفهم ب�شاعة الر�شيد ون�شر 
خواطر  خ��الل  م��ن  فيها  الر�شيد  ثقافة 

بعد ال�شاله.
ال��ه��ي��ئ��ة حم���ا����ش���رات لعمال  ك��م��ا ن��ظ��م��ت 
النظافة بالإ�شافة اىل مطبوعات ون�شرات 
وم��ع��ر���ش��ا م�شغرا  امل�����ش��ل��ني  ع��ل��ى  ت�����وزع 
ال��ر���ش��ي��د وكذلك  ب��اأ���ش��ال��ي��ب  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
يف  الر�شيد  ل�شاعة  معا  مل��ب��ادرة  ال��روي��ج 
امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وب��رن��ام��ج اإع�����داد قادة 
من  من�شقني  اختيار  خالل  من  الر�شيد 
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات وت��دري��ب��ه��م واإع���داده���م 
للرويج ل�شلوكيات الر�شيد ال�شحيحة.. 
ومبادرة “ قوافل الر�شيد “ التي جتوب 
للرويج  ال��دول��ة  داخ���ل  امل��ن��اط��ق  خمتلف 
ل�شاعة الر�شيد حيث قام وفد من الهيئة 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  بجولة 
اإقبال  ولق���ت  الر�شيد  ل�شاعة  للرويج 
وا�شتح�شان كبر من جميع اجلهات التي 

زارها الوفد.
ك���رم مديرة  ب��ن  ���ش��ارة  اأك����دت  م��ن جانبها 
بال�شارقة خالل  الن�شائية  جمعية الحتاد 
تفعيل  على  حتر�ص  اجلمعية  اأن  امل��وؤمت��ر 
دورها احليوي يف ق�شايا املجتمع التي تهم 
ا�شتهالك  تر�شيد  ق�شية  ومنها  الأ���ش��رة 

واأمريكا  وا����ش���رال���ي���ا  واأوروب��������ا  وك���ن���دا 
ال�شركات  م��ع��ظ��م  ت�����ش��ك��ل  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
منو  على  كبر  ت��اأث��ر  ولديها  اخلا�شة 

القت�شادات الوطنية.
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ق�سر الإمارات ي�سارك يف معر�ض 
بور�سة برلني العاملية لل�سياحة 2017

•• ابوظبي-الفجر: 

ي�شارك ق�شر الإمارات يف معر�ص »بور�شة برلني لل�شياحة 2017« يقام يف 
العا�شمة الأملانية برلني خالل 8-12 اآذار اجلاري  لإجراء حمادثات مع 

�شركاء ال�شياحة وال�شفر يف عدد من الدول الأوروبية والعامل . 
كما يبحث فريق ق�شر المارات اإقامة �شركاء حمتملني جدداُ من الأ�شواق 

البديلة اي�شاً .
واأكدت ال�شيدة اآنا اأول�شن مديرة اإدارة املبيعات والت�شويق يف ق�شر الإمارات 
على اهمية امل�شاركة يف هذا احلدث الدويل للتعريف باملزايا الفريدة التي 

يقدمها الق�شر للزائر الأوروبي عموما والأملاين على وجه اخل�شو�ص .
وال�شياحة  ال�شفر  وك��الت  مع  جديدة  �شراكات  عقد  اإمكانية  اىل  وا���ش��ارت 
وال�شيف  الربيع  ملو�شمي  ال�شياح  م��ن  امل��زي��د  جللب  والوروب��ي��ة  المل��ان��ي��ة 
لهذا العام .  وقالت ان ق�شر المارات يعترب وجهة مف�شلة ل�شياح النخبة 
الوروبيني  . وقالت ان ال�شياحة الأوروبية مهمة جدا وجتئ اأملانيا واململكة 

املتحدة يف مقدمة ال�شواق املغذية لق�شر المارات .
وال�شياحة  لل�شفر  العاملية  برلني  بور�شة  معر�ص  يف   �شيتم  ان��ه  وذك���رت 
2017 طرح املزيد عن العرو�ص ال�شياحية مبنا�شبة ف�شل الربيع ومو�شم 
ال�شياح  م��ن  ع��دد  اك��رب  ل�شتقطاب  الفندق  �شعي  اىل  م�شرة   ، العطالت 

الباحثني عن الرفاهية واخل�شو�شية.
وقالت انه �شيتم خالل فرة املعر�ص ، عقد لقاءات مع العديد من و�شائل 

العالم الدولية املتخ�ش�شة ب�شناعة ال�شياحة . 

مليون درهم قيمة   514
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام: 

بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�شقق  اأرا���ص  من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص 514 مليون درهم منها 354 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�ص و�شقق وفيالت ونحو 160 مليون درهم 
عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن 
170 مبايعة  ب��اأن الدائرة �شجلت ام�ص  دائ��رة الأرا���ش��ي والأم��الك بدبي 
منها 14 لأرا�ص بقيمة 104 ماليني درهم و156 مبايعة ل�شقق وفيالت 
بقيمة 250 مليون درهم.  وتقدمت هور العنز على باقي مناطق دبي من 
حيث عدد املبايعات بت�شجيلها مبايعتني بقيمة �شتة ماليني درهم فمنطقة 
جبل علي ال�شناعية الأوىل بت�شجيلها مبايعتني اأي�شا قيمتهما 19 مليون 
 33 اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  دره��م. وك��ان 
19 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  الثنية اخلام�شة  درهم يف منطقة  مليون 

درهم يف منطقة ور�شان الأوىل.
بينما كان اأهم مبايعات ال�شقق والفيالت مبايعة بقيمة �شبعة ماليني درهم 
�شتة ماليني دره��م يف منطقة  تلتها مبايعة مببلغ  يف منطقة برج خليفة 
مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  الثانية  زعبيل  وت�شدرت   . جمرا  نخلة 
ال�شقق والفيالت م�شجلة 29 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم تلتها منطقة 

مر�شى دبي بت�شجيلها 20 مبايعة مببلغ 29 مليون درهم.
دره��م منها  160 مليون  بقيمة  ره��ون  ت�شجيل  ام�ص  الدائرة  �شهدت  كما 
110 ماليني درهم و35 رهنا ل�شقق وفيالت بقيمة  17 لأرا���ص مببلغ 
50 مليون درهم كان اأهمها يف منطقة ند ح�شة بقيمة 60 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة مدينة املطار بقيمة 16 مليون درهم.

�سلطة دبي للخدمات املالية توؤكد 
مكانة التكنولوجيا املالية يف دبي

•• دبي-وام:

�شل�شلة  ث��ال��ث��ة �شمن  ام�����ص ورق���ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  ط��رح��ت �شلطة 
اأن�شطة  بتنظيم  يتعلق  فيما  نهجها  حت��دد  التي  الت�شاورية  الأوراق  م��ن 
رائد  كمركز  دب��ي  اإم��ارة  مكانة  تر�شيخ  يف  للم�شاهمة  املالية  التكنولوجيا 

لالبتكار يف املنطقة.
بالن�شبة  املالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  نهج  الثالثة  الت�شاور  ورق��ة  وحت��دد 
لل�شركات املتخ�ش�شة يف التكنولوجيا املالية والتي ترغب يف اختبار املنتجات 

واخلدمات املبتكرة يف مركز دبي املايل العاملي.
وتلزم �شلطة دبي للخدمات املالية بتوفر البنية التحتية التنظيمية لدعم 
التنمية امل�شتدامة يف قطاع التكنولوجيا املالية يف مركز دبي املايل العاملي 
حيث اأطلقت يف وقت �شابق من العام احلايل ورقتي ت�شاور ا�شتعر�شت فيهما 
اإطار عمل لتنظيم من�شات التمويل اجلماعي امل�شتند اإىل القرو�ص واإطار 

عمل لتنظيم من�شات التمويل اجلماعي امل�شتند على ال�شتثمارات.
التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ط��ورات  امل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي  �شلطة  وت��اب��ع��ت 
التنظيمي  الإط����ار  اأن  اإىل  وخل�شت  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ���الل  دب���ي  يف  امل��ال��ي��ة 
احلايل لل�شركات يف مركز دبي املايل العاملي مرن ل�شتيعاب جوانب عديدة 

للتكنولوجيا املالية من دون احلاجة لإدخال قواعد جديدة. 
وقال اإيان جون�شتون الرئي�ص التنفيذي لدى �شلطة دبي للخدمات املالية 
املالية  بالتكنولوجيا  يتعلق  فيما  ال�شلطة  نهج  اإن  له  �شحايف  ت�شريح  يف 
على  ت�شجع  بيئة  �شنع  اأج��ل  من  فقط  احلاجة  عند  اخلدمات  تنظيم  هو 
البتكار يف قطاع التكنولوجيا باأ�شكالها وتطبيقاتها املتعددة و�شوف تتابع 
املتنامية  لالحتياجات  ال�شتجابة  اأج��ل  من  ال�شوق  يف  التطورات  ال�شلطة 
لهذا القطاع احليوي. وذكر بير �شميث املدير التنفيذي لق�شم ال�شيا�شات 
وال�شراتيجية لدى �شلطة دبي للخدمات املالية اأنه مت مناق�شة الفر�ص 
املهتمة وتبني  ال�شركات  املالية مع عدد من  التكنولوجيا  املتاحة يف قطاع 
اأهمية تو�شيح الأ�شلوب املتبع ب�شكل اأو�شع لل�شركاء ال�شراتيجيني ولعامة 
بتاأ�شي�ص  املهتمون  يطرحها  التي  ال�شتف�شارات  مع  التعامل  يف  اجلمهور 
و�شتح�شل  العاملي.  املايل  دبي  املالية يف مركز  بالتكنولوجيا  تتعلق  اأعمال 
ال�شركات التي ت�شتويف املعاير املطلوبة على “ترخي�ص للخدمات املالية” 
ي�شار اإليه مب�شمى “رخ�شة اختبار البتكار” بحيث يعك�ص طبيعة الأن�شطة 
دبي  �شلطة  �شتفر�ص  كما  الختبار  مرحلة  خ��الل  بها  القيام  �شيتم  التي 
ل�شمان  املالية  التكنولوجيا  اختبار  اأن�شطة  حول  قيودا  املالية  للخدمات 

وجود ال�شوابط املنا�شبة ل�شالمة اأي عمالء ي�شاركون يف هذه العملية. 

برعاية من�شور بن زايد وح�شور وزير تطوير البنية التحتية

انطالق فعاليات موؤمتر ومعر�ض ال�سكك احلديدية يف ال�سرق الأو�سط 2017 اليوم

•• ابوظبي-الفجر:

وا���ش��ل��ت الحت�����اد ل��ل��ط��ران، ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي لدولة 
كفاءة  يف  حت�شينات  تطبيق  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
اأث��م��ر عن  اأ�شطولها، الأم���ر ال��ذي  ال��وق��ود على ام��ت��داد 
خف�ص كبر يف انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، اإىل جانب 

تعزيز قدرات ال�شتدامة التي تتمتع بها ال�شركة.
توىّل فريق كفاءة الوقود املتخ�ش�ص يف ال�شركة تطبيق 
العمليات  اإدارات  ام��ت��داد  ع��ل��ى  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الت�شغيلية، ما �شاعد يف توفر ما يزيد عن 60 األف طن 
املائة خالل  2.5 يف  التح�شن  ن�شبة  بلغت  الوقود.  من 
عام 2016، اأي ما يعادل 190 األف طن من وفورات 
اأبوظبي  ب��ني  رحلة   1200 اأو  ال��ك��رب��ون،  اأك�شيد  ث��اين 
 40 اأو ما يقابل احلد من ت�شغيل ما يزيد عن  ولندن 

األف �شيارة على الطريق.  
نوع  العوامل مثل  بالكثر من  الوقود  ا�شتهالك  يتاأثر 
الطائرة واملحرك والوزن املحمول ومدة الرحلة. وتعمل 
الحت����اد ل��ل��ط��ران ع��ل��ى ع���دد م��ن امل���ب���ادرات الرئي�شية 
لتعزيز الكفاءة �شواء يف الطائرة نف�شها اأو عرب التعاون 

بوينغ  �شركتي  مثل  ال��ط��ائ��رات  م�شنعي  م��ع  اخل��ارج��ي 
العمليات  �شوؤون  واأفاد ريت�شارد هيل، رئي�ص  واآيربا�ص. 
الت�شغيلية يف الحتاد للطران بالقول: “ُيعترب حت�شني 
اأي  اأع��م��ال  الرئي�شية على ج��دول  امل�شائل  اأح��د  ال��وق��ود 
���ش��رك��ة ط���ران ن��اج��ح��ة وم�����ش��ت��دام��ة، ول ت��ع��د الحتاد 
للطران ا�شتثناًء من هذه القاعدة. وكان هناك العديد 
اأن  وي�شرين   2016 ع��ام  خ��الل  امل�شجعة  النتائج  م��ن 
اأرى امل�شاركة الكاملة لكثر من طياري ال�شركة يف هذا 
الربنامج، حيث ي�شمن ذلك توفر فر�ص تعّلم اإ�شافية 
اإىل جانب التعّرف اإىل الإجراءات اجلديدة التي ميكن 
اأن حتقق وفورات اأكرب يف الوقود خالل الأعوام القادمة.  
وميثل ذلك اأحد العنا�شر الرئي�شية جلهود ال�شتدامة 
يف الحتاد للطران و�شنوا�شل البحث عن طرق جديدة 

لتعزيز اأداء ال�شركة.
يعّد خف�ص الوزن اأحد العنا�شر الهاّمة لتوفر الوقود، 
حيث حتتوي طائرة اآيربا�ص A380 على �شبيل املثال 
اأي ما ي�شاوي  اأق�شى،  575 طًنا كحد  اإقالع  على وزن 
لند  تويوتا  �شيارة   218 اأو  اأفريقًيا  فياًل   115 وزن 
ك�����روزر.  وق��ام��ت ال�����ش��رك��ة ب��ج��ه��ود ك��ب��رة لتقليل وزن 

احلمولة على منت الطائرة. 
ا�شتبدال  يت�شمن  الذي  ال��وزن،  برنامج خف�ص  و�شاعد 
امل��واد املوجودة على منت الطائرة، على  اإزال��ة بع�ص  اأو 
يف  وق���ود  ط��ن   1100 بنحو  ال���وق���ود  اح����راق  خف�ص 

العام.
ويلعب الطق�ص دوراً هاماً يف التاأثر على كفاءة الوقود، 
وتقوم ال�شركة حالياً بال�شتثمار يف تقنيات جديدة مثل 
برنامج حتديث حالة الرياح من بوينغ ل�شمان ح�شول 
الطاقم اجلوي على اأحدث املعلومات اخلا�شة باأمناط 
الأمثل  ال��وق��ود  لأداء  التخطيط  لهم  يتيح  ما  ال��ري��اح، 

لطائراتهم خالل الرحلة. 
كما يتاأثر اأداء احراق الوقود �شلباً بال�شباب املو�شمي، 
عند  اأك���رث  احتياطي  وق���ود  يتطلب حمل  ال���ذي  الأم���ر 
معهد  مع  حالياً  ال�شركة  وتتعاون  اأبوظبي  اإىل  القدوم 
لتحقيق  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  يف  والتقنية  للعلوم  م�����ش��در 

توقعات اأكرث دقة بال�شباب.
امل�شتمرة  امل��راج��ع��ات  اأت��اح��ت  ال��داخ��ل��ي،  امل�شتوى  وع��ل��ى 
دقة  اأك��رث  ح�شابات  تنفيذ  الحتياطي  الوقود  ل�شيا�شة 
البيانات  با�شتخدام  وذلك  الإ�شافية،  الوقود  ملتطلبات 

اخلا�شة  املتطلبات  تلبية  ي�شمن  الذي  الأمر  ال�شابقة، 
بالوقود الإ�شايف الكايف.

ل�شمان  اجلهود  ه��ذه  اأي�شاً  املطار  موظفو  يدعم  كما   
ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة الأر���ش��ي��ة ب���دًل م��ن وح���دة الطاقة 
هذه  اأّدت  الأر����ص.  على  الطائرة  توقف  عند  امل�شاعدة 
امل���ب���ادرات وال��ك��ث��ر م��ن امل���ب���ادرات الأخ����رى اإىل حتقيق 
ال�����ش��رك��ة مثل  اأق�����ش��ام خمتلفة يف  اإي��ج��اب��ي��ة م��ع  ن��ت��ائ��ج 
و���ش��وؤون تطوير  امل��ط��ارات  و���ش��وؤون  الهند�شية  ال�����ش��وؤون 
اأق�شام  العمل على حتديد  اإىل جانب  ال�شيوف  جت��ارب 

جديدة ميكنها حتقيق وفورات اإ�شافية.
ول تعترب الفوائد البيئية كبرة فح�شب، بل اإن تعزيز 
2015 جتاوز  ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2016 ع��ام  ال��ك��ف��اءة يف 
الطران  قطاع  و�شعه  ال��ذي  النبعاثات  خف�ص  ه��دف 
1.5 يف املائة لتعزيز الكفاءة  نف�شه، والذي يبلغ حالياً 

على امتداد قطاع الطران الدويل. 
ومن خالل جتاوز هذا الهدف، ت�شهم الحتاد للطران 
اأي�شاً يف حتقيق اأهداف النمو املحايد للكربون وحتقيق 
الهدف طويل املدى خلف�ص النبعاثات من عام 2005 

اإىل عام 2050 بنحو 50 يف املائة.

•• دبي-الفجر:

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وبح�شور 
ع��ب��داهلل بن  املهند�ص  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
حممد بلحيف النعيمي، وزير التطوير 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  التحتية،  البنية 
الهيئة الحتادية  للموا�شالت الربية 
الثالثاء  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق  وال���ب���ح���ري���ة، 
ال�شكك  وم���ع���ر����ص  م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
احل���دي���دي���ة يف ال�����ش��������������������������رق الأو����ش���ط 
مدار  على  ي�ش�����تمر  وال���ذي   ،2017
ال�����ش��اب��ع وال��ث��ام��ن م���ن م�ار�ص  ي��وم��ي 
اجل�������������اري يف م����رك���������ز دب�������ي ال���������دويل 

للمع�ار�ص واملوؤمت�رات. 
واملوؤمتر  امل��ع��ر���ص  خ���الل  و���ش��ي��ت��ح��دث 
وزيرا   15 من  اأك��رث  �شيح�شره  ال��ذي 
وال�شرق  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  دول  م���ن 
وزراء  ج��ان��ب  اإىل  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ش���ط 
87 متحدثا  م���ن  اأك����رث  اأوروب�������ا،  م���ن 
ال�شكك  م�شاريع  اأه���م  �شيمثلون  مم��ن 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  احلديدية 
اأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���ش��ي��ا، ف��ي��م��ا ت�شمل 
قائمة املتحدثني خرباء عامليني تركوا 

ب�شمتهم يف القطاع من �شمنهم بير 
اإدارة نتورك ريل  هندي رئي�ص جمل�ص 
هولويل  وهرنيك  املتحدة  اململكة  من 
املدير العام لقطاع التنقل واملوا�شالت 
اللجنة الأوروب��ي��ة وه���وارد �شميث  م��ن 
ريل  كرو�ص  �شركة  يف  العمليات  مدير 
و روب لويد الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 

الوليات  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ون  ه��اي��ربل��وب 
املتحدة.

زوارة  ع����دد  ي�����ش��ل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
اأكرث  املعر�ص يف دورت��ه احلادية ع�شرة 
املتوقع  م��ن  ف��ي��م��ا  زائ����ر،  اآلف   9 م��ن 
املوؤمتر  يف  امل�����ش��ارك��ني  ع���دد  ي�����ش��ل  اأن 
امل�شاحب 800 �شخ�ص، بينما بلغ عدد 

ال�شركات امل�شاركة 300 �شركة.
وت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���ص ي���اأت���ي م���ن منطلق 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  اإب��راز مكانة 
ال�شكك  تطوير  رائ��دة يف قطاع  كدولة 
اأه��م اخلرباء  يجمع  كونه  احل��دي��دي��ة، 
و����ش���ن���اع ال����ق����رار حت����ت ���ش��ق��ف واح����د 
ليتبادلوا اأفكارهم واآراءهم عن الطرق 

�شاأنها  التي من  والو�شائل ال�شتثنائية 
اأن تعيد ت�شكيل القطاع.

اأجنحة  �شي�شت�شيف  املعر�ص  اأن  يذكر 
واإ�شبانيا  وال�����ش��ني  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ن  ل��ك��ل 
تو�شعة  مت��ت  فيما  امل��ت��ح��دة،  وامل��م��ل��ك��ة 
 55 بن�شبة  واإ�شبانيا  ال�شني  جناحي 
يف امل��ائ��ة، م��ع زي���ادة ع��دد امل�شاركني يف 
امل��ق��ط��ورات من  ق��ط��اع ت�شنيع ع��رب��ات 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�شيا 
فئات  امل�����ش��ارك��ني يف  ن���ط���اق  وت��و���ش��ي��ع 
ال�شيانة وجمال الت�شالت وال�شبكات 

والعمليات الإن�شائية.
كما مت اعتماد جناحني جديدين لقطاع 
امل�شاحة  ت��ط��وي��ر  وجم�����ال  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
الذكية  احل��ل��ول  تقدم  وال��ت��ي  التنقلية 
الالزمة  والفر�شة  ال��ت��وري��د  ل�شركات 
ملالقاة وتوطيد العالقات مع العمالء 
احلالية  ال�����دورة  خ���الل  امل�شتقبليني، 
املعر�ص هذا  �شي�شم  كما  املعر�ص،  من 
�شيتم  ح��ي��ث  جت��ري��ب��ي��ة  منطقة  ال��ع��ام 
ع��ر���ص م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة اإ���ش��اف��ة اإىل 
واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع  منطقة 
حيث ميكن للزوار التعرف على اأف�شل 
لدخول  تتطلع  التي  املحلية  ال�شركات 

ال�شوق.

�شمن جوائز جملة »اإمييا فاينان�ص« للخدمات امل�شرفية 

بنك اخلليج الأول يح�سد جائزة »اأف�سل بنك حملي يف الإمارات«

على  ب��ح�����ش��ول��ن��ا  ن��ف��خ��ر  ن��ح��ن  الأول: 
اأف�شل بنك حملي يف الإمارات،  جائزة 
حققناها  ال��ت��ي  الإجن������ازات  يعك�ص  م��ا 
جمالت  �شّتى  يف  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل 
ب��ن��ك اخلليج  ال���ت���زام  ال��ع��م��ل، وي���ق���در 

الأول يف ال�شتمرار يف م�شرة التفوق. 
2016 العمل  لقد وا�شلنا خالل عام 
على تعزيز ما نقدمه لتلبية احتياجات 
اإط��الق عدد من  عمالئنا، مبا يف ذلك 
تطرح  التي  واخل��دم��ات  املنتجات  اأه��م 

وال���ش��ت��ف��ادة من  ال�شوق،  م��رة يف  لأول 
منوذج اأعمالنا ال�شلب وا�شراتيجيتنا 
ن�شتطيع  ق���وي  اأداء  ل��ت��ق��دمي  ال��ف��ع��ال��ة 
م��ن خ��الل��ه م��واج��ه��ة حت��دي��ات البيئة 
مكننا  الذي  الأم��ر  العاملية،  الت�شغيلية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإح����دى  الأول،  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  ح�����ش��د 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ال����رائ����دة يف دول���ة 
امل���ت���ح���دة، جائزة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
الإمارات”،  يف  حم��ل��ي  ب��ن��ك  “اأف�شل 
والتي ت�شلمها ممثلون عن بنك اخلليج 
الأول خالل حفل توزيع جوائز جملة 
“اإمييا فاينان�ص” للخدمات امل�شرفية 
والذي   ،2016 الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 

اأقيم موؤخراً يف فندق كونراد دبي.
مت ت��ن��ظ��ي��م اجل���وائ���ز م���ن ق��ب��ل جملة 
بتكرمي  ُتعنى  وال��ت��ي  فاينان�ص،  اإمي��ي��ا 
والح�����ت�����ف�����اء ب����ال����ب����ن����وك ال���ت���ج���اري���ة 
جانب  اإىل  والإ�شالمية،  وال�شتثمارية 
منطقة  يف  وال��و���ش��اط��ة  الأ���ش��ول  اإدارة 
التحكيم  وي���ت���م  الأو�������ش������ط.  ال�������ش���رق 
وفقاً  اجل����وائ����ز  م�����ش��ت��ح��ق��ي  وحت���دي���د 
والأداء؛  بالهيكل  متعلقة  عوامل  لعدة 
من  ع��دد  يف  النمو  ال�شوقية،  كاحل�شة 
وا�شراتيجية  الربحية  املنتجات،  اأبرز 

ال�شركة.
وتعليقاً على ذلك، قال اأندريه ال�شايغ، 
اخلليج  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 

لل�شنة  ال��رب��ح��ي��ة  م���ن حت��ق��ي��ق من���و يف 
ونحن  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ع�����ش��رة  ال�شابعة 
فخورون بهذا التكرمي والتقدير الذي 

حظينا به.
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ك��ري�����ش��ت��وف��ر م���ور، 
مدير الن�شر يف جملة اإمييا فاينان�ص: 
ينطلق بنك اخلليج الأول نحو التغير 
مب�شّيه قدماً نحو الندماج والتكامل 
مع بنك اأبوظبي الوطني، وعلى الرغم 
من ذلك، مل يزل البنك يوا�شل تفوقه 
اإىل  الف�شل يف ذلك  القطاع، ويعود  يف 
حيث  موظفيه،  وت��ف��اين  البنك  ق��ي��ادة 
اأرب���اح  ا���ش��ت��ط��اع م��ن خ��الل��ه��م��ا حتقيق 
اإيراداته.  منو  على  واحل��ف��اظ  قيا�شية 
ن��ح��ن ���ش��ع��داء ب��ت��ق��دي��ر اإجن������ازات بنك 
اأف�شل  جائزة  وت�شليمه  الأول  اخلليج 

بنك حملي يف الإمارات.
ت��ع��د جم��ل��ة اإمي���ي���ا ف��اي��ن��ان�����ص اإح����دى 
ت�شدر  التي  الرائدة  العاملية  املن�شورات 
ك��ل ���ش��ه��ري��ن، وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف اإع����داد 
تقارير حول اأبرز الفعاليات والأحداث 
املالية التي يطلقها اأو ي�شارك فيها رواد 
القطاع املايل العاملي يف اأوروبا وال�شرق 

الأو�شط واأفريقيا.

»تويرت انك« تقيد عالماتها التجارية يف »اقت�سادية دبي« حلماية حقوق ملكيتها الفكرية

الحتاد للطريان توا�سل مبادرة ال�ستدامة على امتداد اأ�سطولها العاملي

•• دبي-وام:

وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأعلن 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  امل�شتهلك يف 
املعروفة  “توير انك”  اأن �شركة  بدبي 
ع��امل��ي��ا ب��ربن��اجم��ه��ا الإل���ك���روين توير 
عالماتها  من   5 قيدت  قد  وبر�شكوب 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي حلفظ  ال��ت��ج��اري��ة يف 
حقوق امللكية الفكرية اخلا�ص بها وعدم 
ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ع��الم��ات��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة يف 

اإمارة دبي.

وم������ع ت����ن����وع �����ش����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع تكرث 
احتياجات امل�شتهلكني من حيث املنتجات 
بتوفرها  ي���رغ���ب���ون  ال���ت���ي  واخل����دم����ات 
يف  الراغبة  التجارية  العالمات  تتزايد 

دخول �شوق دبي.
ال�شركة  ع���الم���ات  ت��ق��ي��ي��د  ان  واأ�����ش����اف 
يف دبي يعد دليال  “توير انك”  عاملية 
على اجلهود التي تبذلها اقت�شادية دبي 
يف حفظ وحماية حقوق امللكية الفكرية 
القت�شادية  امل�����ش��ال��ح  ح��م��اي��ة  وك��ذل��ك 
ل��ل��ت��ج��ار وامل����وردي����ن واأ����ش���ح���اب ب����راءات 

وت��ع��د ه��ذه اخل��ط��وة دل��ي��ال على املكانة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا دب���ي وال����دور 
احليوي التي تقوم به اقت�شادية دبي يف 
حفظ حقوق كربى العالمات التجارية 

القائمة باأعمالها يف المارة.
 5 ان���ك بتقييد  ت��وي��ر  ���ش��رك��ة  وق���ام���ت 
�شورة  وه��ي  ملنتجاتها  جتارية  عالمات 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ال��ط��ائ��ر  الع�شفور 
عالمة  ���ش��ورة  وك��ذل��ك  توير  لربنامج 
التجارية لأ�شم توير باللغة الإجنليزية 
الإجنليزية  باللغة  تويت  لكلمة  و�شورة 
ال��ت��ج��اري��ة اخلا�شة  ل��ل��ع��الم��ة  و����ش���ورة 
بربنامج بر�شكوب و�شورة لأ�شم برنامج 

بر�شكوب باللغة الإجنليزية.
اإدارة حقوق  بهزاد مدير  اإبراهيم  وق��ال 
التنمية  دائ�������رة  يف  ال���ف���ك���ري���ة  امل��ل��ك��ي��ة 
العديد  ت��واف��د  اأن  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
لتقييد  والكربى  العاملية  ال�شركات  من 
اإم��ارة دبي يعود  التجارية يف  عالماتهم 
التجارية  ال�شمعة  اأب��رزه��ا  اأ�شباب  لعدة 
الطيبة لالإمارة على ال�شعيدين املحلي 
لل�شراء  مق�شدا  ب��ات��ت  بحيث  وال��ع��امل��ي 
م���ن امل��ق��ي��م��ني وال���زائ���ري���ن ف�����ش��ال عن 
ذل���ك ت��ع��ت��رب دب���ي م��وط��ن��ا ل��ل��ع��دي��د من 

اجلن�شيات.

الخراع والعالمات التجارية.. موؤكدا 
�شيا�شة  �شمن  تندرج  املهام  ه��ذه  كل  ان 
اقت�شادية دبي الرامية اإىل تعزيز قطاع 
الأع���م���ال اإىل ج��ان��ب ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة بني 
القطاعني احلكومي واخلا�ص والو�شول 
دبي  يف  القت�شادية  التنمية  با�شتدامة 

اإىل اأعلى م�شتويات التناف�شية العاملية.
من جانبه قال م�شهور ال�شام�شي مدير 
والوكالت  الفكرية  امللكية  ق�شايا  اأول 
اأ�شا�ص  الفكرية تعد  امللكية  اأن  التجارية 
والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
للمجتمع وانه مع منو وانت�شار امل�شاريع 
دبي  لإم��ارة  املحلي  ال�شوق  يف  التجارية 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ب���دوره���ا  ت��ت��زاي��د 

املقيدة لدى اقت�شادية دبي.
املنطلق يحر�ص  ه��ذا  م��ن  ان��ه  واأ���ش��اف 
وحماية  ال���ت���ج���اري���ة  ال����رق����اب����ة  ق���ط���اع 
اأعمال  م��زاول��ة  ت�شهيل  على  امل�شتهلك 
اأ�شحاب  م����ن  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ال���ت���ج���ار 
العالمات التجارية عرب توفر منظومة 
التنمية  حت���ق���ي���ق  ت�����ش��م��ن  م���ت���ك���ام���ل���ة 
القت�شادية امل�شتدامة من خالل حماية 

امللكية الفكرية ملنتجاتهم وخدماتهم.
ت�شتقبل  دب����ي  اق��ت�����ش��ادي��ة  ان  واأو�����ش����ح 
ال��ع��دي��د م���ن ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��ي��ي��د لكربى 

العالمات التجارية العاملية وغرها من 
العالمات التجارية على كافة امل�شتويات 
على  نعمل  وب�دورن�ا  والقيلمية  املحلية 
الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  حفظ 
مهما اختلفت مكانتها وح�شتها ال�شوقية 
العالمات  ك��اف��ة  م��ع  نتعامل  اأن��ن��ا  حيث 
امل�شجلة لدينا بنف�ص الأهمية  التجارية 
م���ن ح��ي��ث ال��ت�����ش��دي مل��م��ار���ش��ات الغ�ص 
املقلدة  ال��ب�����ش��ائ��ع  وظ���اه���رة  ال���ت���ج���اري 
التي ت�شكل خطورة على كل من التاجر 

وامل�شتهلك.
واأك�����د ال�����ش��ام�����ش��ي اأن م��ه��ام ال��ق��ط��اع ل 
الظواهر  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء  يف  ت��ق��ت�����ش��ر 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة ف���ق���ط واإمن�������ا ت���وع���ي���ة قطاع 
القانونية  احل��م��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  الأع���م���ال 
املبتكرين  وح��م��اي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية 

وت�شجيعهم على البداع والبتكار.
حمالت  ن��ف��ذ  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�����ش��را 
م�شركة بال�شراكة مع موكلي العالمات 
والأ�شواق  التجارية  املن�شاآت  على  وذلك 
وامل�����ش��ت��ودع��ات ل��ل��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��ا من 
امل���ق���ل���دة وامل��غ�����ش��و���ش��ة ونظم  امل��ن��ت��ج��ات 
اجلهات  مع  م�شركة  تفتي�شية  حمالت 
الرقابية الأخرى حلماية حقوق امللكية 

الفكرية.
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جمارك دبي تدعم حتفيز البداع والبتكار بت�سجيل الأ�سول املعرفية لخرتاعاتها 

ال�سوق ال�سيني يدخل اخلدمة يف اأم القيوين اأبريل املقبل

م�سئول باملالية لـ وام :الإمارات ا�ستفادت من مقرتحات 
�سندوق النقد الدويل لرت�سيد الإنفاق وزيادة الإيرادات

•• اأبوظبي-وام:

قالت وزراة املالية اإنها ا�شتفادت من بع�ص املقرحات التي قدمها �شندوق 
النقد الدويل وعلى وجه اخل�شو�ص املتعلقة منها بربنامج تر�شيد الإنفاق 
وزي��ادة الإي��رادات ، موؤكدة ان لديها عالقات متميزة مع املوؤ�ش�شات املالية 
الدولية كافة . ورحبت الوزارة بتعزيز عالقات التعاون مع �شندوق النقد 
الداعمة  الإم����ارات  دول���ة  ا�شراتيجية  ي��خ��دم  ال���ذي  النحو  على  ال���دويل 

لال�شتدامة املالية والنمو القت�شادي ب�شكل عام .
وجاءت تاأكيدات ال��وزارة بهذا اخل�شو�ص بعد الت�شريحات التي ادلت بها 
موؤخرا كري�شتني لغارد رئي�شة �شندوق النقد الدويل موؤخرا وقالت فيها 
املالية يف دولة  ال�شيا�شات  ا�شتعداد لإج��راء حوار حول  ال�شندوق لديه  اإن 

الإمارات بحيث ي�شمم وفقا لحتياجات القت�شاد الإماراتي .
وتف�شيال اأكد �شعادة يون�ص حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية يف ت�شريح 
املتحدة حتافظ  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  خا�ص 
النقد  �شندوق  اأبرزها  ومن  الدولية،  املوؤ�ش�شات  مع  متميزة  على عالقات 
الدويل.. وهناك العديد من املجالت التي يتعاون فيها ال�شندوق مع وزارة 
املالية. قائال: اإن هذا التعاون هو مو�شع ترحيب نظرا ملا لدى ال�شندوق 
من خربات دولية متنوعة، وخا�شة فيما يتعلق مبو�شوع النمو القت�شادي 

وال�شيا�شات املالية وال�شيا�شات النقدية.
بها  يقوم  التي  والدرا�شات  التقارير  اأن  املالية  وزارة  وكيل  �شعادة  واأو�شح 
�شندوق النقد الدويل تقدم العديد من املقرحات وفق اأف�شل املمار�شات 
العاملية ونحن نقوم بدرا�شة هذه التقارير واملقرحات اخلا�شة بال�شيا�شات 
ال�شيا�شات  بع�ص  عليها  ونبني  القت�شادي  النمو  على  وتاأثراتها  املالية 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ن��راه��ا منا�شبة وت��دع��م روؤي����ة وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة دولة 
القت�شادي  والنمو  املالية  الداعمة لال�شتدامة  املتحدة  العربية  الم��ارات 
ا�شتفادت  املالية  اإن وزارة  العاملية. وقال  املمار�شات  اأف�شل  مبا يتنا�شب مع 
من بع�ص املقرحات ومن �شمنها برامج تر�شيد النفاق وتنمية الإيرادات 
وتن�شيق ال�شيا�شات املالية، م�شرا اىل اأن هذه املقرحات يتم تطبيقها بناًء 

على اأف�شل املمار�شات العاملية .

م�ساركون يف منتدى الريادة وريادة العمال
 يوؤكدون اأهمية الدور الريادي للدولة يف دعم ال�سباب

•• ال�شارقة-وام:

نظمته  ال���ذي  العمال”  وري�����ادة  ال���ري���ادة  “منتدى  يف  امل�����ش��ارك��ون  ث��م��ن 
وا�شت�شافته غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة ام�ص.. الدور الريادي حلكومة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف دعم ال�شباب وتعزيز متكينهم وتطوير 

طاقاتهم عرب الت�شريعات والت�شهيالت املمكنة .
وياأتي تنظيم الدورة الثانية من “منتدى الريادة وريادة العمال “ حتت 
عنوان “ ريادة الأعمال ومناذج النجاح الواعدة يف دولة المارات “ بالتعاون 
لتمكني  بنيان  مبادرة  بالدولة مع  الرائدة  العلمية  املوؤ�ش�شات  اإئتالف  مع 

ال�شباب الماراتي وائتالف املوؤ�ش�شات العلمية الرائدة يف الدولة .
ح�شر املنتدى كل من �شعادة عبد اهلل بن �شلطان العوي�ص رئي�ص جمل�ص 
و  الدارة  جمل�ص  اع�شاء  من  وع��دد  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
ال�شايغ مدير  و�شعادة مرزا  الغرفة  عام  الهاجري مدير  بن بطي  خالد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ال�شيخ حمدان بن را�شد  عام مكتب �شمو 
و  ال��ت��ج��اري  امل��ج��ال  امل��وؤث��رة يف  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  .. اىل جانب  املالية 
�شركات  ممثلي  من  لعدد  اإ�شافة  بالدولة  اجلامعي  التعليم  و  ال�شناعي 
القطاع اخلا�ص التي متثل منوذج يقتدى بهم ورمز للخربات املوؤ�ش�شاتية 
الناجحة باملجتمع، و�شخ�شيات رائدة بقطاع ال�شناعة واإدارة الأعمال وعدد 

من اأع�شاء غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة .
من  انطالقاً  ياأتي  املنتدى  ان  العوي�ص  �شلطان  بن  اهلل  عبد  �شعادة  وق��ال 
لتعزيز مفاهيم  الر�شيدة  الإماراتية  القيادة  توليه  الذي  الكبر  الهتمام 
الريادة والبتكار والإب��داع وغر�شها وتنميتها يف روح وعقل وقلب ال�شباب 
الإماراتي . ونوه العوي�ص اىل ان هناك 77 جامعة يف دولة الإمارات يتخّرج 
منها �شنوياً اآلف ال�شباب الذين ي�شكلون اأغلى واأهم ثروة للتنمية ولبناء 
م�شتقبل واعد يتالءم مع روؤية القيادة احلكيمة ومن اأجل مواكبة تطورات 
الع�شر ل بد من القيام مبزيد من اجلهود واإطالق املبادرات التي تزيد من 
ا�شتفادة الدولة من هذه الكوادر الب�شرية من خالل اختيار التخ�ش�شات 
اىل  الغرفة  رئي�ص  ودع��ا  وم�شتقباًل.  حالياً  العمل  �شوق  يحتاجها  التي 
اإطالق املزيد من املبادرات لدعم رواد الأعمال ال�شباب يف جمالت التدريب 
العام  الأمني  الدكتورة ندى مرت�شى �شّباح  . وثمنت  والتاأهيل والتمويل 
لتعميق  املبذولة  اجلهود  الدولة  يف  ال��رائ��دة  العلمية  املوؤ�ش�شات  لإئتالف 
يف  ال��رائ��دة  واجلامعات  اخلا�شة  القطاعات  بني  التوا�شل  و�شبل  اأوا���ش��ر 
ال�شبابية  الطاقات  اأج��ل متكني  وذل��ك من  ال��دول��ة  الأك��ادمي��ي يف  القطاع 

ولتدعيم امل�شرة الوطنية الهادفة اىل تقوية املعرفة الإقت�شادية .

مطارات دبي تدعم خطة دبي 2021 
لتعزيز كفاءة الطاقة وخف�ض ب�سمة الكربون

•• دبي -وام:

توقفت �شيارة كهربائية تنفذ رحلة خالية من انبعاث الغازات متتد مل�شافة 
ال���دويل للتزود  اأ���ش��رال��ي��ا يف م��ط��ار دب��ي  34000 ك��م م��ن ه��ول��ن��دا اإىل 
موؤ�ش�شة  نظمتها  التي  الأخ�شر  التنقل  لفعالية  الدعم  وتقدمي  بالطاقة، 

مطارات دبي يوم اخلمي�ص املا�شي.
التكنولوجيا  اعتماد  على  للت�شجيع  الفعالية  ه��ذه  دب��ي  مطارات  ونظمت 
النظيفة وت�شليط ال�شوء على الأثر الإيجابي املحتمل للمركبات الكهربائية 

والهجينة جلهة حتقيق كفاءة الطاقة وخف�ص ب�شمة الكربون .
ويقود ويبيه واكر هولندي اجلن�شية منفذ هذه احلملة �شيارته الكهربائية 
ا�شم  يحمل  ال��ذي  م�شروعه  م��ن  كجزء  وذل��ك  اأ�شراليا  اإىل  هولندا  م��ن 
الأفكار  على  الت�شجيع  اإىل  يهدف  ال��ذي  الكهرباء”  مقب�ص  يف  “�شعني 

امل�شتدامة وزيادة �شعبية املركبات الكهربائية.
التي  البيئية  املكا�شب  ح��ول  الوعي  زي��ادة  يف  اأي�شاً  الفعالية  �شاهمت  كما 
األف  ل��دى  وذل��ك  نظافة  الأك��رث  التكنولوجيا  عليها من  ميكن احل�شول 
امل�شافرين الذين يعربون من خالل مطار دبي الدويل الذي مت فيه عر�ص 

3 �شيارات كهربائية.

احلقوق.
وق���ال ي��و���ش��ف ع��زي��ر م��ب��ارك م��دي��ر اإدارة 
جمارك  يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية 
امللكية  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  اإدارة  ب����داأت  دب���ي: 
م�شروع  لإط�����الق  ب��ال��ت��ح�����ش��ر  ال��ف��ك��ري��ة 
جلمارك  امل���ع���رف���ي���ة  ال�����ش����ول  ت�����ش��ج��ي��ل 
دب����ي م���ن خ����الل اجن�����از امل���رح���ل���ة الوىل 
التمهيدية للم�شروع والتي ت�شمل �شياغة 
العمل  واج���راءات  وال�شيا�شات  املنهجيات 
حماية  اإدارة  م��وظ��ف��ي  وت��دري��ب  وت��اأه��ي��ل 
حقوق امللكية الفكرية على عملية ت�شجيل 
الأ�����ش����ول امل��ع��رف��ي��ة، ح��ي��ث ت�����ش��ن��ف هذه 
وال���دويل  امل��ح��ل��ي  للنظام  الأ����ش���ول وف��ق��ا 
هما  اأ�شا�شيني  ق�شمني  �شمن  للت�شجيل 
امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ل������رباءات الخ�����راع 
والعالمات التجارية والنماذج ال�شناعية، 
والإنتاج  امل��وؤل��ف  حلقوق  الأدب��ي��ة  وامللكية 

•• دبي-الفجر:

 ا�شتكملت جمارك دبي التح�شر لإطالق 
التي  املعرفية  الأ���ش��ول  ت�شجيل  م�شروع 
اأنتجتها الدائرة من خالل تطوير الأفكار 
من  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اإىل  اجل����دي����دة وحت��وي��ل��ه��ا 
الخراعات والبتكارات الداعمة لتطوير 
العمل اجلمركي يف دولة الإمارات العربية 
دب��ي على وجه  اإم���ارة  ويف  املتحدة عموماً 
جمارك  مكانة  ع��ززت  والتي  اخل�شو�ص، 
تطوير  يف  عامليا  ب��ه  يقتدى  كنموذج  دب��ي 
ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي وف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر مهمة 
ال��ع��م��ل اجلمركي  ل��ت��ط��وي��ر  ك��ول��وم��ب��و���ص 
اأ����ش���درت���ه منظمة  ال�����ذي  ال���ع���امل  ح����ول 

اجلمارك العاملية.   
ويهدف م�شروع ت�شجيل الأ�شول املعرفية 
امللكية  حقوق  حماية  اإىل  دبي  جمارك  يف 
التي  والب��ت��ك��ارات  لالخراعات  الفكرية 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ال����دائ����رة،  ان��ت��ج��ت��ه��ا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
بالعمل  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
لتطوير  والب��ت��ك��ار  الب����داع  حتفيز  ع��ل��ى 
ا�شعاد  اأج�����ل  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال��ن��ا���ص ودع����م ت��ق��دم دول����ة الم�����ارات اىل 
املركز رقم 1 عامليا يف كافة املجالت، حيث 
ال��ف��ك��ري��ة من  ت��ع��د ح��م��اي��ة ح��ق��وق امللكية 
والبتكار  الب��داع  لت�شجيع  املحفزات  اأه��م 
املبدعني  خ��الل احلفاظ على حقوق  من 
واملبتكرين و�شمان قدرتهم على املالحقة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة مل���ح���اولت ال��ت��ع��دي ع��ل��ى هذه 

دولرا للربميل �سعر   54.31
خلام  الآجــل  العقد  ت�سوية 
للطاقة  دبي  بور�سة  يف  عمان 

•• دبي -وام:

خلام  الآج���ل  العقد  ت�شوية  �شعر  ارت��ف��ع 
عمان � ت�شليم مايو املقبل � لدى تداوله 
يف ب��ور���ش��ة دب���ي ل��ل��ط��اق��ة ام�����ص 0.04 
الواحد مقارنة  اأمريكي للربميل  دولر 
 54.31 ليبلغ  ال�شابق  ت�شويته  ب�شعر 
بالتوقيت   12:30 ال�شاعة  عند  دولر 

املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ص. 
اأول  � وهي  وتهدف بور�شة دبي للطاقة 
بور�شة دولية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
ل��ع��ق��ود ال��ط��اق��ة الآج���ل���ة وال�����ش��ل��ع � اإىل 
واملتداولني  النفط  اإنتاج  �شركات  تزويد 
تقع  التي  بالأ�شواق  املهتمني  والعمالء 
باأ�شعار تت�شم بال�شفافية  �شرق ال�شوي�ص 

للنفط اخلام.
وت���ع���د ال���ب���ور����ش���ة م��ن��ذ اف��ت��ت��اح��ه��ا عام 
املتخ�ش�شة  البور�شات  اإح��دى   2007
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل واأ���ش��ب��ح عقدها 
العقد الآج��ل خل��ام عمان  الرئي�ص وه��و 
اخلام  للنفط  موثوقية  الأك���رث  امل��ع��ي��ار 
ت�����ش��ه��د منوا  ال��ت��ي  ال�����ش��وق  اإىل  امل��ت��ج��ه 
التي  والأداة  ال�����ش��وي�����ص  ���ش��رق  ���ش��ري��ع��ا 
الآ�شيوية  امل��ن��ط��ق��ة  اق��ت�����ش��ادات  تعك�ص 
ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف 
العامل من حيث الت�شليم الفعلي وثالث 
العامل  يف  اخل���ام  للنفط  �شعري  معيار 
واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم 
ت�����ش��دي��ره م��ن ع��م��ان ودب����ي. وت�شتخدم 
اأعمالها  ك��اف��ة  يف  للطاقة  دب��ي  ب��ور���ش��ة 
ميكن  التي  الإلكرونية  الأنظمة  اأرق��ى 
اأك���رث من  م��ن  انطالقا  اإليها  ال��و���ش��ول 
20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�شة 

يف اآ�شيا واأوروبا والوليات املتحدة. 
املايل  دب��ي  مركز  داخ��ل  البور�شة  وتقع 
ال��ع��امل��ي � وه���و م��ن��ط��ق��ة م��ال��ي��ة ح���رة مت 
اإن�شاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة 
� وتخ�شع اإىل  الإمارات العربية املتحدة 
قوانني �شلطة دبي للخدمات املالية كما 
التداولت  جميع  و�شمان  مقا�شة  تتم 
لبور�شة  ت��اب��ع��ة  خ����الل جم��م��وع��ة  م���ن 
بور�شة  اأن  ي��ذك��ر  ال��ت��ج��اري��ة.  �شيكاغو 
دبي  بني  م�شرك  م�شروع  للطاقة  دب��ي 
العماين  ال�شتثمار  و�شندوق  القاب�شة 
التجارية  �شيكاغو  بور�شة  وجمموعة 
ك��م��ا مت��ت��ل��ك م��وؤ���ش�����ش��ات م��ال��ي��ة عاملية 
عقود  ت����داول  يف  متخ�ش�شة  و���ش��رك��ات 
الطاقة منها غولدمان �شاك�ص وجي بي 
مورغان ومورغان �شتانلي و�شل وفيتول 

وكونكورد اإنرجي اأ�شهما فيها.

املرحلة  ت�����ش��ت��ه��دف  ح���ي���ث  الإع������الم������ي، 
املعرفية  الأ�����ش����ول  مل�����ش��روع  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
وابتكارات  اخ��راع��ات  كافة  ر�شد  كذلك 
الدائرة التي حتقق �شروط نظام ت�شجيل 
توثيق  مقدمتها  ويف  الخ�����راع  ب�����راءات 
ح���ال���ة الب�������داع يف ه����ذه الب���ت���ك���ارات مبا 
الإ�شافات  حتقيق  على  ق��درت��ه��ا  ي�شمن 

اجلديدة يف العمل اجلمركي .
“�شاهمت  مبارك:  عزير  يو�شف  واأ���ش��اف 
الخ��راع��ات والب��ت��ك��ارات ال��ت��ي اجنزتها 
تطوير  يف  فاعلة  م�شاهمة  دب��ي  ج��م��ارك 
الرت����ق����اء  م����ن  ومت��ك��ن��ه��ا  ال�����دائ�����رة  اأداء 
مب�شتوى اخلدمات والت�شهيالت التجارية 
وامل�شتثمرين  للتجار  املقدمة  واجلمركية 
الالزم  واجلهد  الوقت  اخت�شار  اجل  من 
التجارية،  ال�����ش��ح��ن��ات  تخلي�ص  لإجن�����از 
م��ا مي��ك��ن امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن ت��ع��زي��ز العائد 
دبي مق�شدا  اختيارهم  املحقق من  امل��ايل 
لعملياتهم التجارية، كما دعمت ابتكارات 
جمارك دبي منو قطاع ال�شياحة و ال�شفر 
ت�����ش��ه��ي��ل حركة  خ�����الل  م����ن  ال����دول����ة  يف 
تطوير  ع��رب  دب��ي  م��ط��ارات  امل�شافرين يف 
اخلدمات اجلمركية املقدمة لهم، ولدينا 
من  اأ�شبحت  التي  البتكارات  من  �شل�شة 
ال��ت��ط��وي��ر اجلمركي  الإجن������ازات يف  اأه����م 
حم��ل��ي��ا و اإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا م���ن اأب���رزه���ا 
مر�شال وحمرك املخاطر والنظام املتطور 
وال��ن��ظ��ام اجلمركي  احل���اوي���ات  ل��ف��ح�����ص 
ال����ذك����ي ل��ت��ف��ت��ي�����ص احل���ق���ائ���ب وخ���دم���ات 

احلكومة الذكية.
امللكية  حقوق  حماية  اإدارة  مدير  واأو�شح 

الفكرية: يرافق م�شروع ت�شجيل الأ�شول 
املعرفية يف جمارك دبي مع اإطالق حملة 
الدائرة  يف  للموظفني  موجهة  ت��وع��وي��ة 
باأهمية  وتعريفهم  تثقيفهم  اىل  ت��ه��دف 
واخلطوات  امل��ع��رف��ي��ة  الأ����ش���ول  ت�شجيل 
الإجرائية الواجب اتباعها لإجناز عمليات 
الت�شجيل، حيث تتوىل اإدارة حماية حقوق 
كافة  مع  اجلهود  تن�شيق  الفكرية  امللكية 
اجلمركية  وامل��راك��ز  والإدارات  القطاعات 
املطلوبة وفقا  و  البيانات  ل�شتكمال كافة 
لنظام الت�شجيل العاملي املعتمد يف الدولة 
متهيدا للبدء بالإجراءات العملية الالزمة 
لإجناز عمليات ت�شجيل كافة الخراعات 
والب���ت���ك���ارات ال��ت��ي ان��ت��ج��ت��ه��ا ال����دائ����رة و 
احل�شول على ب��راءات اخ��راع لها حتمي 
عن  دب��ي  جلمارك  الفكرية  امللكية  حقوق 
والبتكارات،  الخ���راع���ات  ه���ذه  ت��ط��وي��ر 
حيث نحر�ص على ان نتبع اف�شل اإجراءات 
ال��ت��وث��ي��ق يف ت�����ش��ج��ي��ل ب������راءات الخ����راع 
ما حققناه من  لنربز  الدائرة،  لبتكارات 
اإجن������ازات يف ت��ط��وي��ر وا���ش��ت��خ��دام اأح���دث 
املعلومات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
لالرتقاء مب�شتوى الت�شهيالت واخلدمات 
للمتعاملني مبواكبة حتول  نقدمها  التي 
دبي اىل املدينة الذكى عامليا، ومبا ي�شمن 
احلكيمة    ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  حتقيق  ل��ن��ا 
ع�شرة  بفرة  ال��ع��امل  دول  كافة  با�شتباق 
ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات احلكومية  ���ش��ن��وات يف 
ال���ذي اأطلقه   10X م��ن خ��الل م�����ش��روع 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم يف القمة العاملية للحكومات .

•• اأم القيوين-وام:

املجمع  مل�شروع  املنفذة  ال�شركة  ح��ددت 
ال�شيني  “ ال�����ش��وق  ال��ت��ج��اري  ال�شيني 
موعدا  املقبل  اأب��ري��ل  القيوين  اأم  يف   “

لفتتاحه يف منطقة الرقة.
واأ�شار من�شور اخلرجي مدير عام دائرة 
اإىل  القيوين  ب��اأم  القت�شادية  التنمية 
العجلة  حتريك  يف  �شي�شهم  املجمع  اأن 
بالإمارة عن طريق حركة  القت�شادية 

النقل وال�شتراد والت�شدير.
الذي  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ط��ور  اإن  وق����ال 
ت�����ش��ه��ده الإم�������ارة ح��ال��ي��ا ب�����داأت تظهر 
اأم��ام اجلميع من مهتمني  معامله جلية 
مواطنني  م���ن  ����ش���واء  م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  اأو 
زيادة  ن��اح��ي��ة  م��ن  ل�شيما  مقيمني  اأو 
هذا  ل�شتيعاب  التحتية  البنية  مرافق 

النه�شة  يف  اأي�شا  ذلك  ويظهر  التطور 
املجمعات  ع���دد  زي�����ادة  م���ع  ال��ع��م��ران��ي��ة 
واملباين  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز  ال�شكنية 
الإمارة  �شورة  تعك�ص  والتي  عام  ب�شكل 

كواجهة اقت�شادية.
من جهته ثمن رجل الأعمال عبداهلل بن 
ال�شيني  ال�شوق  حامد �شاحب م�شروع 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دع��م 
را�شد املعال ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  القيوين ومتابعة  اأم 
اأم  عهد  ويل  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن 
القيوين لكافة امل�شاريع التي من �شاأنها 
وقال  الإم����ارة.  اقت�شاد  وت��ط��ور  تنمية 
للمواطنني  �شيتيح  ال�شيني  املجمع  اإن 
عر�ص  يف  للم�شاركة  امل��ج��ال  واملقيمني 
وال�شتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  م�����ش��اري��ع��ه��م 
ال�شباب  م�����ش��اري��ع  ���ش��ه��ول��ة ودع����م  ب��ك��ل 

وال���ع���ن���ا����ش���ر امل����واط����ن����ة امل�������ش���ارك���ة يف 
القطاعات التجارية .

ال�شيني  التجاري  املجمع  اأن  مو�شحا 

اقت�شادي  ب���ع���د  م����ن  ان���ط���الق���ا  ي����اأت����ي 
مل�شروع  الإم����ارة  حل��اج��ة  ن��ظ��را  متطور 

خمتلف عما �شبق من امل�شاريع.

جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل تفتح باب امل�ساركة والرت�سيح يف دورتها العا�سرة
•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  زاي����د  ج���ائ���زة  ب�����داأت 
ا�شتقبال طلبات امل�شاركة والر�شيحات 
حتى  وذل��ك   2018 العا�شرة  لدورتها 
ت���اري���خ 6 ي��ول��ي��و م���ن ال���ع���ام احل����ايل. 
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ب��امل�����ش��ارك��ة تقدمي 
فئات  ث��الث  �شمن  ال���ش��راك  طلبات 
واملتو�شطة،  ال�شغرة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ه��ي 
واجلائزة  ال��رب��ح��ي��ة،  غ���ر  وامل��ن��ظ��م��ات 
بينما  ال���ث���ان���وي���ة،  ل��ل��م��دار���ص  ال��ع��امل��ي��ة 
فئتي  �شمن  الر�شيحات  قبول  �شيتم 
ال�������ش���رك���ات ال���ك���ب���رة واأف�������ش���ل اإجن�����از 

�شخ�شي لالأفراد. 
اجلائزة  من  العا�شرة  ال��دورة  وتتزامن 
مع اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة )حفظه 
يف  اخلر”  “عام   2017 ع����ام  اهلل( 
اجلائزة  تاأ�شي�ص  اأن  اإىل  وي�شار  البالد. 
املوؤ�ش�ص  ال���وال���د  لإرث  ت��ك��رمي��اً  ج����اء 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب 
الريادية يف حماية  ث��راه( وجهوده  اهلل 
البيئة وحتقيق ال�شتدامة، وقد �شاهمت 
املعي�شية  ال��ظ��روف  اجل��ائ��زة يف حت�شني 
حتى  �شخ�ص  مليون   289 من  لأك��رث 
والعطاء  اخل��ر  روح  يعك�ص  مم��ا  الآن، 
التي متيز دولة الإم��ارات على م�شتوى 

العامل.
وتعليقاً على فتح باب امل�شاركة يف الدورة 
املقبلة، قالت الدكتورة نوال احلو�شني، 
مدير اإدارة جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل: 
2018 الذكرى  “ي�شادف �شهر يناير 
ال��ع��ا���ش��رة لن���ط���الق جائزة  ال�����ش��ن��وي��ة 

التزمت  وق���د  امل�شتقبل.  ل��ط��اق��ة  زاي���د 
اجلائزة منذ تاأ�شي�شها بتكرمي ومتكني 
ت�شعى جاهدة  التي  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد 
للجميع،  م�����ش��ت��دام  م�شتقبل  لتحقيق 
اإيجابي  اأث���ر  ت���رك  م��ن  م��ا مكنها  وه���و 
كبر يف حياة ماليني النا�ص على مدى 

ال�شنوات الت�شع املا�شية«.
واأ����ش���اف���ت احل��و���ش��ن��ي: ن���دع���و ك���ل من 
املجموعة  ه��ذه  اإىل  بالن�شمام  يرغب 
الدولية املميزة من الرواد اإىل امل�شاركة 
لقد  امل�شتقبل.  لطاقة  زاي���د  ج��ائ��زة  يف 
اكت�شاف  ب��اجل��ائ��زة يف  ال��ف��ائ��زون  جن��ح 
لتقدمي حلول  اإمكانات جديدة وهائلة 
املمار�شات  وتطبيق  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
امل�شتدامة يف جميع اأنحاء العامل، بدءاً 
اأفريقيا  يف  الطاقة  م�شادر  توفر  من 
الطاقة  ت��خ��زي��ن  ح���ل���ول  اإىل  و����ش���وًل 

املبتكرة يف اأوروبا. 
وقد تلقت جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل 
منذ تاأ�شي�شها يف العام 2008 اأكرث من 
من  وتر�شيح  م�شاركة  طلب  اآلف   10
اأكرث من 100 دولة. ويف عام 2016 
وحده، �ُشجل رقم قيا�شي جديد بتلقي 
 103 1676 م�����ش��ارك��ة م��ن  اجل��ائ��زة 
 22% ب��ن�����ش��ب��ة  زي�����ادة  م���ا مي��ث��ل  دول، 
على الرقم القيا�شي الذي حتقق العام 
الذي �شبقه.  وقال بول �شميث لمو�ص، 
براكتيكال  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص 
اآك�شن، التي فازت باجلائزة لعام 2017 
عن فئة املنظمات غر الربحية: نن�شح 
تتقدم  باأن  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  جميع 
لطاقة  زاي������د  ج����ائ����زة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
تعو�ص  ل  ف��ر���ش��ة  ف���ه���ذه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 

للتعريف مبوؤ�ش�شتكم على نطاق وا�شع، 
املرموقة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  لكم  توفر  كما 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع العديد  ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة 
م��ن ال�����ش��رك��اء ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني وذوي 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  امل�شرك  الهتمام 

العامل.
اجلائزة  م��ن   2017 دورة  �شهت  وق��د 
عام  مدير  جونفينغ،  يل  ال�شيني  ف��وز 
ا�شراتيجيات  لبحوث  الوطني  املركز 
تغر املناخ – الهيئة الوطنية لالإ�شالح 
فئة  باجلائزة عن  ال�شني،  والتنمية يف 
ل��الأف��راد، وذلك  اإجن��از �شخ�شي  اأف�شل 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  يف  ال����ب����ارزة  جل���ه���وده 

�شيا�شات الطاقة املتجددة يف ال�شني. 
باجلائزة عن  اإلكريك  ج��رنال  وف��ازت 
فئة ال�شركات الكبرة، تكرمياً لريادتها 
يف �شوق طاقة الرياح والطاقة ال�شم�شية، 
ون����ال����ت ����ش���ون���ن، ال�������ش���رك���ة الأمل���ان���ي���ة 
وت�شنيع  الذكية  املنازل  يف  املتخ�ش�شة 
التجارية،  ال���ط���اق���ة  ت��خ��زي��ن  اأن���ظ���م���ة 
ال�شغرة  املوؤ�ش�شات  فئة  ع��ن  اجل��ائ��زة 
تقدمي  يف  لريادتها  وذل��ك  واملتو�شطة، 
لبطاريات  رائ�����دة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ح��ل��ول 
غر  املنظمات  فئة  يف  واأم���ا  التخزين. 
فازت  فقد  الربحية،  وغ��ر  احلكومية 
تتخذ  ال��ت��ي  اآك�����ش��ن،  براكتيكال  �شركة 
من اململكة املتحدة مقراً لها، باجلائزة 
ت���ق���دمي حلول  يف  جل���ه���وده���ا  ت���ك���رمي���اً 
النائية  للمجتمعات  النظيفة  الطاقة 
التي ل ت�شتطيع الو�شول مل�شادر الطاق 

امل�شتدامة يف خمتلف اأنحاء العامل.
للمدار�ص  العاملية  اجلائزة  فئة  و�شمن 
ال��ث��ان��وي��ة، ف����ازت خ��م�����ص م���دار����ص من 

مركز  هي  العامل،  حول  مناطق  خم�ص 
عن  كينيا  للبنات،  �شتاريهي  ومدر�شة 
اخل�شراء  وامل��در���ش��ة  اأفريقيا؛  منطقة 
منطقة  ع����ن  اإن���دون���ي�������ش���ي���ا  ب�������ايل،  يف 
اآ���ش��ي��ا؛ واأك��ادمي��ي��ة ���ش��اغ��رادو ك����ورازون 

ع���ن منطقة  ب��ول��ي��ف��ي��ا   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة   4
بيلفيدير،  وك���ل���ي���ة  الأم����ري����ك����ي����ت����ني؛ 
ومدر�شة  اأوروب���ا؛  منطقة  عن  اإيرلندا 
هونفيل الثانوية، ت�شمانيا، عن منطقة 

اأوقيانو�شيا. 



30 الثالثاء   7   مارس    2017  م   -   العـدد  11962  
Tuesday  7  March   2017  -  Issue No   11962

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�����ش��ي��د/ را���ش��د حم��م��د را���ش��د حم��م��د م��ر���ش��دي ، اجلن�شية : الإم������ارات  وطلب 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
واملرخ�ص من   ، املالب�ص  ، غ�شيل  املالب�ص  كي  الرخ�شة  ن�شاط   - الوطن  مغ�شلة 
دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 241140 ال�شادر بتاريخ 
ام اهلل  ال�شيد/ كي  القت�شادية بخورفكان   اىل  التنمية  دائ��رة  1989/11/28 يف 
غازي اأحمد ، اجلن�شية : بنغالدي�ص -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  يف الدعوى  رقم : 2016/1415 جتاري كلي  

املدعي : بنك الحتادي الوطني - �ص م ع 
املدعي عليه : حمد م�شبح �شعيد حميل الكعبي   

البتدائية  دبي  واملعني من قبل حمكمة   ، امل�شريف/عقيل حممد هادي ح�شن  "يعلن اخلبر 
خبر م�شرفيا يف الدعوى رقم 2016/1415 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي /بنك الحتاد 
الوطني �ص م ع  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه /حمد م�شبح �شعيد حميل الكعبي مدعو 
حل�شور الجتماع اخلربة امل�شرفية ب�شخ�شه او بوا�شطة وكيل معتمد منه واملقرر عقده يوم 
 : الكائن يف  الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبر  ال�شاعة  2017/3/12 يف متام  املوافق  الحد  
العربية وفندق رحاب  املالحة  �شركة  - بجوار  �شنر  بزن�ص  الو�شل  بناية   - بور�شعيد   - ديرة 
روتانا - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( هاتف / 2954833 - 04 ، وفاك�ص 04-2955990 ، 

لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبي امل�ضريف  
د . عقيل حممد هادي ح�ضن 

 حتديد موعد
    اإجتماع اخلربة امل�ضرفية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 مذكرة اإعادة اإعالن بالن�ضر   
الرقم 2017/07 ا�ضتئناف مدين 
اىل امل�شتاأنف �شده : حممد �شم�ص الدين عبد العزيز العجي 

حيث ان امل�شتاأنف/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
قد اقام عليك ال�شتئناف رقم 2017/07 ا�شتئناف مدين  

راأ�ص  ا�شتئناف  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ل��دى  ح�شورك  يقت�شي  وعليه 
ال�شاعة  م   2017/3/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  بحقك  املقامة  ال��دع��وى  يف  اخليمة 
التا�شعة �شباحا وذلك لالجابة على ال�شتئناف ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار���ش��ال  او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

اعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا .  
 مدير الدعوى - عوين اجلرجاوي                    

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
امل�شتاأنف �شده : فيليب روبرت وليم ا�شكندر 

تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية يف ال�شتئناف 2016/823 
خبرا  ندبنا  مت  فقد  التجاري  ابوظبي  بنك   / امل�شتاأنف  من  �شدكم  املقامة  مدين 
م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليها وعليه  فقد مت حتديد يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/3/9 
ال�شاعة : 00 : 3 ظهرا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �شارع 
ال�شيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�ص رقم 3275311 ، 
 ،Genomedubai@Genomeconsulting.com : بريد الكروين
�شورة  معكم  م�شطحبني  املحدد  املوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  او  احل�شور  راجني 

عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�شبي وم�شريف

قيد رقم 252 وزارة العدل    

اعالن حل�ضور اجتماع اخلربة

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
يف الدعوى رقم 2016/5108 جتاري كلي - ال�ضارقة 

املدعي عليه : حممد احمد حممد احلمادي 
ال�شارقة الحتادية  البتدائية - الدائرة التجارية  بناء على تكليف حمكمة 
املرفوعة  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبرا  بندبي  الوىل  الكلية 
الوطني )املدعي( �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم  ال�شادة/ بنك الحتاد  من 
يف جل�شة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم  وتقدمي ما لديكم من م�شتندات 
تخ�ص الدعوى وذلك يوم الحد املوافق 2017/3/12 يف متام ال�شاعة 12.00 
دبي -  والكائن مبدينة  املرزوقي  املجيد  : عبد  ظهرا يف مقر مكتب اخلبر 

ديرة - �شارع بني يا�ص - بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 
موبايل : 0506111421  ت : 026274177   ف : 026274188    

اخلبري امل�شريف 
عبد املجيد حممد املرزوقي        

اإجتماع اخلربة 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/1344   

املنذر : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف 
بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي 

املنذر اليه : افق الذهبية للمالحة وال�شحن - �ص ذ م م  - جمهولة حمل القامة 
نتيجة  بذمتكم  املر�شدة  املديونية  ب�شداد  ن�شرا  اليها  املنذر  ينذر  املنذر  ان  حيث   -
القيمة اليجارية امل�شتحقة للمنذر لنكم تخلفتم عن دفع القيمة اليجارية امل�شتحقة 
للعني املوؤجرة ال�شقة رقم )1601( - برج امل�شرف - الطابق ال�شاد�ص ع�شر - �شارع بني 
يا�ص - دبي - وما ي�شتجد من قية ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي طبقا لقانون 
الي��ج��ارات بدبي - وذل��ك خالل 30 يوما من تاريخ اعالنكم ن�شرا بهذا الن��ذار وال 
�شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية بحقكم مع حتميلكم اية م�شاريف 

او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/1314

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / الرموك لالن�شاءات املعدنية - ذ م م 

2- حممد عبد القدو�ص حممد �شرجان - )جمهول حمل القامة (
امل��ت��اأخ��رات الغر  ال�����ش��داد لقيمة  امل��ن��ذر اليه ويف ح��ال ع��دم  امل��ن��ذر  ينذر 
م���دف���وع���ة ب��ح�����ش��ب ع��ق��د الإي����ج����ار ل���وج���ود ���ش��ي��ك��ات م��رجت��ع��ة بتاريخ 
2017/1/15م ،  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن 
وذلك ح�شب الج��راءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازعات اليجارية - 

ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/1313   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / الزنبقة البي�شاء للخياطة - موؤ�ش�شة فردية 

جمهول حمل القامة - ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد 
عقد  لنتهاء  الإي��ج��ار  عقد  بح�شب  مدفوعة  الغر  املتاأخرات  لقيمة 
اليجار بتاريخ 2017/12/31 م ،  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ 
ن�شر ه��ذا الع��الن وذل��ك ح�شب الج���راءات املتبعة ل��دى مركز ف�ص 

املنازعات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/1312   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  هاري كري�شنا للخدمات الفنية - ذ م م 

2- بيجو كومار �شا�شي - )جمهول حمل القامة (
امل��ت��اأخ��رات الغر  ال�����ش��داد لقيمة  امل��ن��ذر اليه ويف ح��ال ع��دم  امل��ن��ذر  ينذر 
مل  موؤرخة  ب�شيكات  كتابي  �شند  لوجود  الإي��ج��ار  عقد  بح�شب  مدفوعة 
ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام(  ،  ومبهلة مدتها )خم�شة  امل��وؤج��ر  ل�شالح  ت�شدد 
هذا العالن وذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازغات 

اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 380

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي غريب علي مايقة الحبابي- قطري   اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك  اىل ال�شيدة/ روبينى بيجوم حممد �شريف - 
هندية كما ترغب ال�شيدة/ �شو�شن حممد خالد الفران- لبنانية اجلن�شية يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/ �شلطان احمد �شابزواري- ا�شرايل اجلن�شية )�شالون 

الب�شمة( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 744627 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 383
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ورثة عبدالقادر عبد اجلابر احمد جاد اهلل - اردين  
اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 100%  يف الرخ�شة )مركز 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )618350(  باإمارة  تاأ�ش�شت  الربوية(  المل لال�شت�شارات 

وذلك اىل منى عبدالهادي ع�شران حجازي - م�شرية اجلن�شية 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 381
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ احمد خ�شر خدام - �شوري اجلن�شية، يرغب يف البيع 
تاأ�ش�شت  الرخ�شة )كافتريا اطيب كباب(  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�شته 
اجنيالت  حميد  عبداهلل  كونه  وذلك   )508096( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة 

فيتيل - هندي اجلن�شية 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 384
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ر�شوان ح�شن - هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
يف  اجلن�شية  هندي   - زليخه  كوجنو  حممد  �شاجد    ، اىل  وذلك    %50 البالغة  ح�شته  كامل  عن 
ال�شارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ش�شت  امل�شتندات(  وت�شوير  لطباعة  )املا�شة احلمراء  امل�شماة  الرخ�شة 
رخ�شة رقم )616796( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى : - مت 

تغير ال�شكل القانوين من )�شركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�ش�شة فردية( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 382
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شليم هنان هنان ، بنغالدي�ص اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته يف /بحر احلرة لتجارة الدوات ال�شحية والكهربائية ترخي�ص 

جتاري 744629 وذلك لل�شيد/ منيك حممد �شمر الدين - بنغالدي�ص اجلن�شية   
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 385
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�شيخ فاهم حممد خالد بن خالد القا�شمي ، اإماراتي اجلن�شية  
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51% اىل ال�شيد/ حممد احمد ابراهيم بو�شليبي، 
اإماراتي اجلن�شية ، وحيث ان ال�شيد/ مازن جنيب حممد علي ، عراقي اجلن�شية  عن كامل ح�شته 
 %25 عن  اجلن�شية   عراقي   ، اأوجي  عبداهلل  ب�شار  اهلل  عبد  ال�شيد/  الطرفني  اىل   %49 البالغة 
وال�شيد/ حممود قحطان �شعبان ، عراقي اجلن�شية عن 24% مبوجب رخ�شة رقم )561249( با�شم 

/ مطعم بيت البغدادي - ذ م م   تعديالت اخرى : -  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 386

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ جمال جا�شم احمد بوحليول اآل علي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ عمر �شاه بهويان عبيد احلق - 
بنغالدي�شي اجلن�شية  يف الرخ�شة امل�شماة )موؤ�ش�شة ريف احلجاز للتجارة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )531374( ال�شادرة من دائرة التنيمة القت�شادية بال�شارقة . 
تعديالت اخرى : - مت تغير ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية  بوكيل 
 ) للتجارة  احلجاز  ريف  )موؤ�ش�شة  القدمي  ال�شم  كان  حيث  التجاري  ال�شم  تغير  مت  خدمات(. 

لي�شبح )ريف احلجاز للتجارة( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
    يف الدعوى رقم 2016/2666 مدين كلي - ال�ضارقة   

املعلن اليه : املدعي عليه / الطيب عبد القادر احمد ابراهيم 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم اخلمي�ص املوافق 2017/3/16 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد  
الجتماع الثاين للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف  دبي- ديره- �شارع  املطار ، 
مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �شركة اأرامك�ص للربيد ال�شريع ، 
هاتف : 042555155 ،  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع 

املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري / حممد �شعيد حممد ال�شارد 
رقم القيد بوزارة العدل 534 

دعوة حل�ضور 
الجتماع  الثاين للخربة  

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
الدعوى  رقم : 2016/4470   مدين كلي - ال�ضارقة

  حيث ان املدعي : حممد بن �شليمان بن عبد العزيز احلبيب اقام الدعوى رقم 2016/4470 مدين كلي
�شد : عبدالرحمن بن احمد عبد الرحمن الركبان واآخر

يف  مكتبنا  يف  والثاين  الول  الجتماعني  عقدت  قد   / حمزة  الرحمن  عبد  اخلبر/  انا  كنت   وملا 
ال�شارقة ، وما كنا قد حددنا يوم الحد ال�شاعة الثامنة �شباحا املوؤرخ يف 2017/3/12 لالنطالق اىل 
راأ�ص اخليمة لالإطالع على الأرا�شي الربعة مو�شوع الدعوى واأ�شول م�شتنداتها بوجوبك �شخ�شيا 
، بدءا من مكتبنا يف ال�شارقة - منطقة الرولة - ال�شويهني - بناء ال�شيد/ حممود ا�شماعيل الكمايل/ 
الطابق الأول ال�شقة رقم 102  -  لذلك يرجى:- اإح�شار �شورة جواز �شفرك ، وكافة امل�شتندات التي 
البيع  او  التاأجر  املقاولني وعقود  التي متت مع  الدعوى والعقود  الأرا�شي مو�شوع  ب�شراء  تتعلق 
ميثلك  من  او  ح�شورك  عدم  وان   ، الأمالك  هذه  يف  املدعي  ح�شة  يبني  ح�شابي  وك�شف   ، كان  اإن 
 ي�شطرنا ملتابعة الجراءات يف غيبك.   هاتف املكتب : 06/5687331 - فاك�ص املكتب : 06/5695331 - 

الهاتف املحمول : 050/5687440 
اخلبي احل�ضابي 
عبد الرحمن حممد حمزة            

خربة جل�ضة  مبوعد   اإعالن  
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2017/1326   

املنذر : نا�شر ه�شام حمي الدين 
املنذر اليه : قنوات كونكت  �شولو�شنز ملتد ل�شالح / حممد غازي حممود �شعدية 

املو�شوع / انذار عديل بالن�شر 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة الخالء التام للعني املوؤجرة يف تاريخ انتهاء العقد يف 2018/1/31 
وعدم جتديد العقد و�شداد املر�شد من القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي و�شداد 
�شهرا من  ع�شر  اثني  اق�شاها  م��دة  خ��الل يف  وذل��ك يف  للمنذر  املفاتيح  وت�شليم  الفواتر  كافة 
تاريخ ن�شر هذا الن�شر وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ حقه 
يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل 
ال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم التقا�شي 

مبا يف ذلك اتعاب املحاماة .
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/1347   

املنذرة / اإبت�شام حارث نكد - لبنانية اجلن�شية 
املنذر اليه : ا�شتر ناكيتو - اأوغندية اجلن�شية - جمهول حمل القامة 

دبي  مبحاكم  العديل  الكاتب  ل��دى  امل�شدق  العديل  الخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  املنذر  يخطر 
بدل  ���ش��داد  ب�شرورة  ننذركم    2016/1/267554 رق��م  باملحرر   2016 دي�شمرب   21 بتاريخ  
اليجار املتاأخر وقدره  23.410 درهم )ثالثة وع�شرون الف واربعمائة وع�شرة درهم( وذلك 
�شوف ن�شطر لتخاذ  وال  الن���ذار  ه��ذا  ا�شتالم  تاريخ  اي��ام من  اق�شاها )30(  م��دة  خ��الل 
وت�شليمه   العقار  واإخ���الء  الي��ج��ار  عقد  بف�شخ  مبطالبتكم  �شدكم  القانونية  الج����راءات 
حتى  منها  ي�شتجد  ما  مع  املتاأخرة  اليجارية  بالقيمة  الزامكم  مع  ال�شواغل  من  خاليا 
الر�شوم  الزامكم  الذمة من اجلهات احلكومية مع  ب��راءة  الفعلي وتقدمي  الخ��الء  تاريخ 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2016/1357   

املخطر :املنذر : انيل كابور �شايندا�ص كابور 
بوكالة املحامي / د. علي ا�شماعيل اجلرمن 

املنذر اليه : املنذر اليه : روجر مي�شون جراي 
اياه  خمطر  اليه  املنذر  اىل  العدل  الكاتب  طريق  عن  القانوين  الن���ذار  ه��ذا  يوجه  املنذر  ف��ان 
ب�شرورة اللتزام  مب�شمون النذار ب�شرورة اخالء ال�شقة ال�شكنية مو�شوع النذار عند موعد 
انتهاء الفرة املحددة بن�ص املادة 25  يف فقرتها الثانية من قانون اليجارات باإمارة دبي وذلك 
خالل اثني ع�شر �شهر من تاريخ ا�شتالمكم لهذا النذار القانوين وننذركم بانه يف حالة عدم 
ا�شتجابتكم لهذا النذار باخالء ال�شقة ال�شكنية لرغبة مالكها يف بيعها حلاجته املا�شة للمقابل 
بحقكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  يتم  �شوف  وعليه  لكم  املمنوح  الج��ل  خ��الل  النقدي 

والزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة .
  الكاتب العدل

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
   يف الدعوى رقم )2016/729( عقاري كلي      

املدعي عليها الوىل : رميا عبد الهادي فوؤاد  
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن اإنتدابي خبرا يف الدعوى امل�شار اليها اأعاله املرفوعة من املدعي/ را�شيل 
�شوزيت تودور �شد املدعي عليها الوىل / رميا عبدالهادي فوؤاد ، املدعي عليه الثاين/ جممع  اللكا ال�شكني - �ص 
ذ م م -ممثال يف/�شركة اعمار العقارية- م�شاهمة عامة - �ص م ع ، املدعي عليه الثالث/ بنك دبي الوطني  )�شابقا( 

بنك الإمارات دبي الوطني )حاليا( 
ح�شب  اخل��ربة  جل�شة  حتديد  قررنا  وق��د   ، اع��اله  اليها  امل�شار  ال��دع��وى  ملبا�شرة  ندبنا  مت  قد  ب��ا،ه  علما  نحيطكم 
التفا�شيل املو�شحة ادناه ، وعليه فانكم مكلفون للح�شور اأمام اخلبر يف الوقت واملكان املحددين، وفقا للتفا�شيل 

الأتية : - اليوم : الربعاء - املوافق : 2017/3/8 - ، الوقت : 1.00 ظهرا. 
املكان : مكتب املحكم )لند كابيتال لال�شت�شارات ( العنوان �شارع ال مكتوم - مقابل وكالة تويوتا و بجوار  �شركة عبد 
الواحد الر�شتماين - املبنى Golden Business Center الطابق 6 مكتب 605 - هاتف : 04-2501818 ، 

فاك�ص : 2501811-04 - ويف حالة تخلفكم عن ح�شور اجتماع اخلربة �شيتم مبا�شرة املاأمورية. 

املهند�ضة / �ضيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبي هند�ضة م�ضاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�ضر 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اإعالن بالن�ضر 

  الدعوى رقم 2016/5391  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية       
اىل املدعى عليه : حممد مراج عبد الواحد - �شرلنكي اجلن�شية 

نعلمك باأن املدعني : 1- مالو �شاندران  2- جيوتهي بي بي 3- راجيندران فايرا نيلور  يف الدعوى رقم 
: 2016/5391 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله

يطالب فيها : بالزام املدعي عليه مع اآخرين باأداء للمدعني بالتكافل وبالت�شامن مبلغ 200000 )مائتي 
نهائي وحتى متام  تاريخ �شرورة احلكم  9% من  القانونية  الفائدة  ومع  ال�شرعية  الدية  درهم(  الف 
ال�شداد، وبالزام املدعي عليه مع اآخرين باأداء للمدعني  بالتكافل وبالت�شامن مبلغ 300000 )ثالثمائة 
الف درهم( كتعوي�ص عما ا�شابهم ومع الفائدة القانونية 9% من تاريخ �شرورة احلكم نهائي وحتى 
متام ال�شداد ، وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انتم مكلفون باحل�شور اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى 4 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية بتاريخ 2017/3/15، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه - حتريرا يف 2017/3/5 

 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

  اعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف الدعوى رقم : 2017/61 مدين 

بناء علي طلب امل�شتاأنف / �شركة ايه تي ام لل�شناعات 
اىل امل�شتاأنف �شده / طارق حممود اأحمد ، باك�شتاين اجلن�شية 

انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�شارقة 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�شتئنافية 
بتاريخ  وذل��ك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية 

   2017/3/12
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية ال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/2518  جتاري  جزئي                               
م  )حاليا( جولدن  م  ذ  �ص   - وامل��ق��اولت  الكهروميكانيكية  فايف لالعمال  - جولدن   1/ عليه  املدعي  اىل 
فايف لالعمال الكهروميكانيكية �ص ذ م م )�شابقا(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة ازبل - 
ب��اأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/2/21 احلكم  اأع��اله وعليه نعلنكم  اق��ام الدعوى املذكورة  فرع دب��ي(  قد 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمةح�شوريا وقبل الف�شل يف املو�شوع  بندب اخلبر احل�شابي  �شاحب الدور 
يف اجلدول مامل يتفق الطرفان علي تعيينه خالل ا�شبوع ، تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى ما به 
عليها  واملدعي  املدعية  ال�شركتني  اىل  النتقال  م�شتندات  ا�شول  له من  يقدم  ان  ع�شى  وما  م�شتندات  من 
والطالع على �شجالتها ودفاترها احل�شابية املنتظمة ان كانت مت�شكها الورقية واللكرونية وبيان طبيعة 
العالقة بني الطرفني و�شند ذلك من ا�شول امل�شتندات غر جمحودة وهل توجد عالقة تعاقدية وامل�شدد 
واملر�ص وت�شفية احل�شاب بني الطرفني وللخبر النتقال اىل اية جهة لالطالع على ما بها من م�شتندات 
املدعي  اتعاب اخلربة وكلفت  كاأمانة حتت ح�شاب  املحكمة  وحددت مبلغ )اربعة الف درهم( تودع بخزينة 
القاعة  يف  �شباحا   8  :  30 ال�شاعة   2017/3/7 املوافق  الثالثاء   ي��وم  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  ب�شدادها  

. Ch.2.D.19
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/674  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شاجنوين م م ح  جمهول حمل القامة مبا 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  ع    م  �ص   - امل�شرق  /بنك  امل�شتاأنف  ان 
بالدعوى رقم : 2015/353 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/9 وحددت 
لها جل�شه يوم  الحد  املوافق 2017/3/26  ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1328  ا�ضتئناف جتاري   

اهلل  عبد  زوج���ة  نقي  اآم���ني  حممد  م��اج��دة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
الإمارات  امل�شتاأنف /م�شرف  ان  القامة مبا  اخلياط  جمهول حمل 
ال���ش��الم��ي - ���ص م ع   ق��د ا�شتاأنف احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م : 
لها جل�شه  وح��ددت    2016/8/25 بتاريخ   - 2016/208 جت��اري جزئي 
يوم الربعاء  املوافق 2017/3/22  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/196 جتاري كلي                    
ان  القامة مبا  / 1-�شعود عدنان علي ح�شني مبارك  جمهول حمل  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي   
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام  امل��ت��ن��ازع ���ش��ده مببلغ وقدره  ق��د 
)792.893.32 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخرية 9% �شنويا 
عن القر�ص ال�شخ�شي وفائدة  )9%( عن القر�ص التجاري من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/3/13  ال�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/2916 جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-حممد جا�شم �شامل ال�شوري الزعابي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك دبي ال�شالمي وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  باأن يوؤدي اىل البنك املدعي 
مائتان وثالثة  الفا  و�شبعون  ثمانية  درهم )مئتان   278.253.92 وق��دره  اجمايل مبلغ 
وخم�شون درهم واثنان وت�شعون فل�شا( عن تعامالت بني املدعي واملدعي عليها والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/3/23   ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم  2016/613  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شدهم / 1- عبداهلل حممد يو�شف ال�شيباين  2- عي�شى حممد يو�شف ال�شيباين  3- علي حممد 
حممد  ا�شماء   -6 ال�شيباين  يو�شف  حممد  ناعمة   -5 ال�شيباين  يو�شف  حممد  عائ�شة   -4 ال�شيباين  يو�شف 
حممد  فاطمة   -9 ال�شيباين  يو�شف  حممد  احمد   -8 ال�شيباين  يو�شف  حممد  خليفة   -7 ال�شيباين  يو�شف 
التنفيذ/طيبة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ال�شيباين   يو�شف  حممد  امل   -10 ال�شيباين  يو�شف 
حممد يو�شف عبداهلل ال�شيباين ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها وكيلة وميثله : احمد احلاج خادم بطي امليدور 
املهري 1- نخطركم ب�شداد املبلغ املر�شد 63040 درهم  2-  تنفيذ ما جاء باحلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
61/2015 عقاري جزئي ب�شاأن احقية املدعية ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها وكيلة عن باقي املدعني وكذلك 
الدعوى )واملبني تف�شيليا بتقرير اخلبر  العقار حمل  امل�شتاعة يف  ال�شرعية  املدعي الول يف بيع ح�شتهم 
اخلبر.   بتقرير  املبني  العقار  �شعر  ح�شب  منعم  كل  لن�شيب  املقدر  ال�شا�شي  بال�شعر  العلني  باملزاد  املرفق( 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/265 جتاري كلي                    
اىل املدعي عليه / 1-اإي�شان للتجارة العامة - �ص ذ م م 2- احمد حممد  داود ب�شفته مدير 
داود ب�شفته مدير  م م( 3- عبداهلل حممد  ذ  العامة - �ص  )اإي�شان للتجارة  وكفيل �شخ�شي 
وكفيل �شخ�شي )اإي�شان للتجارة العامة - �ص ذ م م( 4- حممد داود �شيد عادل ب�شفته مدير 
وكفيل �شخ�شي )اإي�شان للتجارة العامة - �ص ذ م م(  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك الحتاد الوطني - وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شدهم بالت�شامم والت�شامن مببلغ وقدره )1.719.400 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 17% �شنويا  من تاريخ  رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/3/20  ال�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/499 جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-ايجكو للمقاولت - ذ م م  2- ايجكو لهند�شة امليكانيكا والكهرباء 
- �ص ذ م م 3- �شركة الهدى للمقاولت - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اآل  الناخي  : عبداهلل خمي�ص غريب  دب��ي - وميثله  ف��رع  م  م  ذ   - �شي ج��از  لوتاه بي 
علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
والتكافل بان يوؤديا للمدعية باأن توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره )210.707.50 درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 12%  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/15  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/502 جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-باركود بل�ص للتكنولوجيا - �ص ذ م م 2- راجيف باندي �شوريندرا 
باندي ب�شفته كفيل �شامن ملديونية باركود بل�ص للتكنولوجيا - �ص ذ م م  جمهويل 
عي�شى  ال���ش��الم��ي وميثله: حممد  ابوظبي  امل��دع��ي/ م�شرف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  ال�شويدي  �شلطان 
 110.440 ومبلغ  دره��م(    1.104.398/59( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهم  لل�شرر  اجلابر  التعوي�ص  قيمة  دره��م 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/3/12  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch2.D.19 لذا 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/379 جتاري كلي                    
اىل املدعي عليه / 1- �شركة تاج الأمر للتجارة العامة - �ص ذ م م 2- هري�ص كومار 
ل�شمندا�ص وجناين - طبقا للهوية - هري�ص كومار وجناين ل�شمندا�ص )طبقا جلواز 
ال�شفر( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة 
اخلارجية - امل�شرف - وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )2.308.708 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2016/9/27 وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/3/20  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/295 جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-ال�شروق الدائم للمقاولت - �ص ذ م م 2- �شابر ح�شني احمد دين  
م   م  ذ  - �ص  لوتاه للخر�شانة اجلاهزة  املدعي/ �ص �ص  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها    
الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )262.141 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
 Ch2.D.19 لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/3/16  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/248 جتاري جزئي                    

هند جا�شم مطر جا�شم    -2 مفتاح   1-م��رمي جا�شم مطر جا�شم   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف ابوظبي ال�شالمي - فرع دبي وميثله 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  -   قد  ال��زرع��وين  احمد  : من�شور عبداهلل حممد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )310237.94 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والتعوي�ص بواقع 10% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  وحددت 
 Ch2.D.19 لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/15   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/212   تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �شده/1- �شيلفر �شتون ل�شالح ال�شيارات  2-  واروز مرزاخان كالو�شتانيان -  مدير 
و�شريك ل�شيلفر �شتون 3- �شركة املنوة للتجارة - �ص ذ م م  4- حممد كاظم عبا�ص علي جم�شيدي 
- ب�شفته مدير �شركة املنوة للتجارة  5- �شركة تريد لينك لل�شياحة وال�شحن - �ص ذ م م   6- 
ح�شني �شفر علي خطريان - ب�شفته مدير �شركة تريك لينك  7- �شركة املا العاملية ذ م م  8- 
ان  م م  جمهويل حمل القامة مبا  ذ   - وامل��واد احلديدية  ال�شربات  الوطنية ل�شناعة  ال�شركة 
طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران وميثله : احمد علي مفتاح �شالح الزعابي -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10207868.22( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 اإعالن بالن�ضر 

يف الدعوى احوال �ضخ�ضية  رقم 2017/20            
اىل املدعي عليه : ال�شيد ح�شن ال�شيد / اجلن�شية : م�شر 

حيث ان املدعية :  نعيمة لزعر - اجلن�شية : املغرب 
اقام عليك لدى املحكمة الدعوى احوال �شخ�شية  املذكورة اعاله يقت�شي 
احلادية  ال�شاعة  يف  خورفكان   الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام  احل�شور   عليك 
ع�شر �شباحا من يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/21  ويف حالة تخلفك عن 
اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر  اأو عدم  احل�شور 

نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�ضحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/6961  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- املر�شى للمقاولت  العامة- �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/كريبج جبار عذافة وميثله : علي �شالح عبدالر�شول ال�شواب   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )98.000 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1000 دره��م(  والفائدة بواقع %9 
والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
الحد  املوافق 2017/3/12  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2016/1693   تنفيذ مدين  

جمهول  البلو�شي   ع��ب��داهلل  ف��ري��د  حبيب  ليلى  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الظفرة جروب منطقة حرة - ذ 
اأق��ام عليك  ال��ه��رم��ودي  قد  م م وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26581(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
  يف الدعوى  رقم : 2016/1818 جتاري كلي  

املدعي : البنك التجاري الدويل -  �ص م ع 
املدعي عليه : �شامل حممد خمي�ص جمعة بلحزمي   

البتدائية  دبي  واملعني من قبل حمكمة   ، امل�شريف/عقيل حممد هادي ح�شن  "يعلن اخلبر 
خبر م�شرفيا يف الدعوى رقم 2016/1818 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي /البنك التجاري 
الدويل - �ص م ع -  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه /�شامل حممد خمي�ص جمعة بلحزمي - 
مدعو حل�شور الجتماع اخلربة امل�شرفية ب�شخ�شه او بوا�شطة وكيل معتمد منه واملقرر عقده 
يوم الحد  املوافق 2017/3/12 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبر الكائن يف 
: ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�ص �شنر - بجوار �شركة املالحة العربية وفندق رحاب 
 روتانا - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( هاتف / 2954833 - 04 ، وفاك�ص 04-2955990،

لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبي امل�ضريف  
د . عقيل حممد هادي ح�ضن 

 حتديد موعد
    اإجتماع اخلربة امل�ضرفية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 اعــــــــــالن         

الإم���ارات   - الكندي  خلفان  حممد  خ��الن  علي  ال�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية : وب�شفته مالك املوؤ�ش�شة )امل�شلي لطباعة وت�شوير امل�شتندات( : رخ�شة 
رقم 565382 مقرها مدينة كلباء ، ويرغب يف تنازل عن ح�شته البالغة 100% وذلك 

اىل ال�شيد/ حميد جمعه علي يتوم املرا�شده اجلن�شية 
التعديالت - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 

وعمال بن�ص املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013م  
يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق 
العرا�ص على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                     اىل املدعي عليه/ هيما�شكو انرنا�شيونال - ذ م م  نعلنكم باأن املدعيني قد 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 2017/3/15    اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 

ال�شاعة 8.30 .

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة 
تخلفكم فان احلكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري )وامرت املحكمة بتق�شر ميعاد 

التكليف باحل�شور لربعة ايام(.    
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
8504/2016/13 
8496/2016/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 لقمان �شيد علي 

رفيق ال�شالم عبد اجلبار موتابار 

مبلغ املطالبة
33891 درهم + تذكرة العودة 
33811  درهم + تذكرة العودة

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                     اىل املدعي عليه/ بروفي�شنال واي للخدمات الفنية - �ص ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/3/14   ال�شاعة 8.30.

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
وامل�شاريف   الر�شوم  اىل  بال�شافة  القل  على  ايام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 
ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري )مع تق�شر مدة اعالن 

اجلل�شة(. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1077/2017/13 
1031/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 بادل مظفر 

مو�شى مياه �شوحيد مياه 

مبلغ املطالبة
195814 درهم + تذكرة العودة 

26200 درهم + تذكرة العودة

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
مذكرة اعالن  متنازع �ضده بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/508  نزاع تعيني خربة جتاري                     
)اأف  ال�شالمة  انظمة  على  للتدريب  الدولية  املوؤ�ش�شة  �شدهم/1-  املتنازع  اىل 
فرا�ص   -4 ع��و���ص  �شالح  3- حم��م��ود  امل��ان��ع  اهلل  عبد  2- حممد حمد  ت��ي(  اآي 
حممود عو�ص 5- مهند حممود  عو�ص 6- ديفيد جاك�شون 7- روبرت ت�شاندلر 
امل��ت��ن��ازع/ �شركة ك��ورودك�����ص التجارية - ذ م م   جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ندب خبر ح�شابي -  وح��ددت لها جل�شة  قد 
يوم الربعاء  املوافق 2017/3/29  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب امل�شلح  لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�س الق�ضم                                                

حماكم دبي

الت�ضويات الودية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/674  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- اأمالي للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القرار/  ا�شتاأنف  قد  ع    م  �ص   - امل�شرق  /بنك  امل�شتاأنف  ان  الق��ام��ة مبا 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/353 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/9   
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/3/26  ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1071  ا�ضتئناف جتاري   

جمهول  رمنكال  �شالح  ح�شن  حممد  طه   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ص م 
ع   قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/1620 جتاري 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2016/7/12 بتاريخ  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2017/3/14
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1740 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1-  عبد الرحيم احمد عبده الفرحان  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/24  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/فندق ن�شيمة رويال الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
و�شتة  دره��م  وع�شرون  وت�شعة  ومائة  ال��ف  وثمانون  وت�شعة  ومائة  مليون  مبلغ 
متام  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وف��وائ��ده  فل�شا  وارب��ع��ون 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�شروفات  والزمته  ال�شداد 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/358  عمايل جزئي

جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  املمزر  1-�شاطىء   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رات���ان���ا م��ي��اه ي��اق��وب ع��ل��ي ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42750 درهم( 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167809419AE/2016 وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/881  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بدر ح�شني للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ا�شرف  حممد  قمر  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11655 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 MB168066099AE/2016 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى
�ص   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/15 امل����واف����ق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل .اأمرت املحكمة بتق�شر مدة العالن. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1213  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  للمقاولت جمهول حمل  & م��ور  / 1-بال�ص  املدعي عليه  اىل 
املدعي /في�شنت لوبيجا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا )49500  عمالية 
لها  وح��ددت   MB168049125AE/2016 ال�شكوى  رقم   . وامل�شاريف 
 ch1.A.5:ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/15 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأمرت   . الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�شر مدة العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/445  عمايل جزئي

�ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  عبداهلل  دروي�����ص  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /عبد اهلل خ��ان غ��الب خ��ان قد 
 41324( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف . رقم 
ال�شكوى MB166688396AE وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1242  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-�شمان للمقاولت  اىل 
ان املدعي /نوبهار علي خان غولزار خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5863 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 MB168981240AE ال�شكوى  رق��م   . وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
�ص   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/15 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، امرت املحكمة بتق�شر مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1234  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النمر ال�شود خلدمات المن جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  اونا�شانيا  اولدي��ب��وي��و  امل��دع��ي /م��وت��اي��رو  ان  مب��ا 
وتذكرة  درهم(   25396( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
. وح��ددت لها جل�شة يوم  ع��ودة مببلغ )3000 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/15 املوافق  الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، امرت 

املحكمة بتق�شر مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/437  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار اي ام لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  قد  الب�شار  اب��و  الرحمن حممد  املدعي /حممد مطيع  ان  مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31084 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2017/3/27 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1012  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة املقا�شر للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املدعي /عزت عزمي رزق اهلل تاو�شرو�ص  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )34052 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 MB168187532AE/2016:درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى
ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/3/20  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/958  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجلندول للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /احمد حممد �شعيد ابراهيم عرابي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )145060 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم  وامل�شاريف  رقم ال�شكوى:MB168105742AE وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شر مدة العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/653  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شالون واى اوت للتجميل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اف�شان �شونى �شونى اقبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )20050 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
والر�شوم  وامل�شاريف  رقم ال�شكوى:MB168416606AE وحددت لها جل�شة 
فاأنت  لذا  القا�شي  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/3/20  الثنني   يوم 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8854  عمايل جزئي
اىل اخل�����ش��م امل��دخ��ل / 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى ب��ان��و���ص ������ص.ذ.م.م ف���رع م.د.م.�����ص 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شارلني بينوا ريندوريو  قد اأقام عليك 
درهم(   50100( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ )3000 دره��م( والر�شوم  وامل�شاريف وح��ددت لها جل�شة 
يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 
تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )وامرت بتق�شر ميعاد التكليف 

باحل�شور لربعة ايام(. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/343  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  عائ�شة احمد ح�شن كرم امل��ازم جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  الكثري قد  بدر  �شرافت حا�شر وميثله:�شوق حم�شن  �شايان من�شور  املدعي/ 
 315.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق 
ال�شاعة  املوافق  2017/3/22  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . التام  ال�شداد  وحتى 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  8.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/428  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تداول مي �ص.ذ.م.م 2- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية 
ذ.م.م 3- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الينا - كري�شتينا �شور وميثله:حممد علي حممد علي الدهبا�شي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  ب�شداد   ومت�شاميم  مت�شامنني  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
)25.346 دول امريكي( او ما يعادله بالدرهم الماراتي مببلغ وقدره )93.094.59( درهم 
بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى متام ال�شداد 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/3/30 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2016/2266  جتاري  جزئي 

احمد  مر�شي  احمد   -2 البهن�شاوي  حممد  ال�شيد  �شالح  عماد  عليه/1-  املدعي  اىل 
وميثله:نبيه  زي��دان  حمفوظ  نيبال  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ال�شاذيل 
احمد بدر نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/26  يف الدعوى 
بالت�شامن فيما  بالزام املدعى عليهما  املذكورة اعاله ل�شالح/نيبال حمفوظ زيدان 
 %9 بواقع  القانونية  وفوائده  دره��م(  األ��ف  )اأربعون  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما 
امل�شروفات وثالثمائة  ال�شداد والزمتهما  اعتبارا م��ن:2014/9/1 وحتى متام  �شنويا 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/441 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   للمقاولت  الق�شر  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
دبي  ف��رع   - ����ص.ذ.م.م  ايكا�ص  التنفيذ/املزروعي  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  وميثله:يو�شف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )58528.96(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2016/8211  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الرباق الذهبي لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �ص.ذ.م.م  
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/8  
املدعى  بالزام  احمد  خور�شد  ميان  اقبال  ل�شالح/�شفدر  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
درهما(  و�شبعون  واث��ن��ان  واربعمائة  الف  )خم�شة  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
�شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8167  عمايل جزئي
حمل  جمهول  والتطريز  للخياطة  الراقي  1-الق�شر   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /حممد برويز ام��داد مياه قد 
وتذكرة  درهم(   15535( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
 MB165883579AE ال�شكوى  رق��م   . دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة 
�ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/331 تنفيذ جتاري
�����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  انتريرز  ار.ان.ك��ي��ه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
����ص.ذ.م.م  الخ�����ش��اب  لتجارة  التنفيذ/�شيدر  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليكم  اأق����ام  ق��د  ا���ش��ف��الن  ي��و���ش��ف  ال�����ش��ي��دة/ف��رح  ومتثلها 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )90464(
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/504  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- افريكان درميز لل�شحن البحري �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�شف غالم اكرب خان  قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )19090(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )1502( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/406  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- نيك�شت دور للتجاره العامه �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
انتوين  نكريل  م��ان��ا  م��ار���ش��ال  التنفيذ/جوبي  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ان��ت��وين  ق��د اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11735( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )992( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/395  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- هوم بال�ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نويد �شهزاد بت م�شتاق ح�شني  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )25285( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1941( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2009/411  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- مهدي ح�شن مغربي  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / حممد حممد ح�شني �شمداين ب�شفته وكيال عن حممد 
ابراهيم حممد تقي بهبودي وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�شي  
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2009/411 جتاري كلي 
بتاريخ:2009/6/29  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/3/22 
ال�شاعة 17.30 م�شاء  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اإعادة اإعالن  بالن�ضر
             يف  الدعوى 2016/1630  احوال نف�س م�ضلمني

اري��ج حممد احمد خطابية   اىل املدعي عليه / 1- كفا حممد ح�شن خبط 2- 
جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ اح��م��د اب��راه��ي��م حم��م��د �شرطاوي 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الر�شا  قد  وميثله:حممد عبداهلل جان علي 
و�شم  احمد(  )�شاره  للمح�شونة  الوىل  عليها  املدعي  ح�شانة  ا�شقاط  دع��وى 
املوافق   ي��وم  الثنني  لها جل�شة  )امل��دع��ي(. وح��ددت  لوالدها  واثبات ح�شانتها 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   )6( رقم  بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة     2017/3/20
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/27  ا�ضكالت عقارية

مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم:63/2016 بيع عقار مرهون لوقف الجراءات 
التنفيذية اخلا�شة بالبيع

طالب الإعالن:م�شت�شكل:هاي راي�ص خلدمات ال�شراف الداري جلمعيات املالك
املطلوب اعالنه:امل�شت�شكل �شده:1 ح�شني م�شعود �شيدنياء ، جمهول حمل القامة

مو�شوع العالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2017/3/12 ال�����ش��اع��ة:11:00 �ص 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/212  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول  الغذائية  لل�شناعات  �شي  ار  كي  املنفذ �شده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دجليت �شينغ جور  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )83635(
مبلغ )6055( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/580  ا�ضتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- لل �شينغ كو�شوها )ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
امل�شتاأنف /  مدير ال�شركة املدعي عليها(  جمهول حمل القامة مبا ان 
عبدالعزيز عبدالروؤوف عبدالرحمن حممد العور  قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/82 عقاري كلي بتاريخ:2016/10/20     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/4/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2017/108 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1-  علي غفار علوي �شدر  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/حممد ر�شا حممد تقي را�شتي ا�شل وميثله:احمد ح�شن رم�شان ال 
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  علي  قد 
املنفذ به وقدره )20955( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- الغاء 
لبطالن �شحيفة  امل�شتاأنف  ببطالن احلكم  والق�شاء جمددا  امل�شتاأنف  احلكم 
التنفيذية بحقك يف حالة  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  الدعوى، 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/2901  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ريجني برا�شيني مادابورا 2- جيجني �شاتيان مانياتنارا بارا�شينى  
���ص.م.ع وميثله:خليفة  الوطني  الحت��اد  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
يو�شف حممد علي بن عمر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )283.012( درهم والفوائد التفاقية 
القانونية املنوه عنها يف ال�شحيفة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�شوم 
امل��واف��ق  2017/3/8   ي��وم الرب��ع��اء    وامل�شاريف وات��ع��اب املحاماة . وح��ددت لها جل�شة 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/153  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- روبا�شت للمقاولت دبي - �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�شتار وود لل�شناعات �ص.ذ.م.م وميثله : احمد مهر خمي�ص عبيد 
بن م�شحار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بامل�شادقة على احلكم 
ال�شادر يف التحكيم ال�شادر بتاريخ:2016/6/26 والر�شوم وامل�شاريف والتعاب 
.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/15 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/88  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  رامي �شالح قبالن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نور 
الدين مو�شى ر�شيد حتامله وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�شي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )59.000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2014/3/11 وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/3/23 ال�شاعة 8.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1916  ا�ضتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- رعد ح�شن اعرج  جمهول حمل القامة مبا ان 
بن  احمد  ابراهيم  وميثله:غازي  �شياح  بن  ال�شحف  روؤف��ت   / امل�شتاأنف 
2016/2519 عمايل  رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  �شيفان  

جزئي بتاريخ:2016/11/13     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/3/27 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/505 تنفيذ جتاري
التعامالت(  بروجرام )ح�شب  اكونت�ص  مانيجيد  اي  ام  ت��داول  املنفذ �شده/1-  اىل 
اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة  التجارية( 2-  ���ص.ذ.م.م )ح�شب الرخ�شة  تداول مي 
القزى  التنفيذ/دانيلى  ان طالب  القامة مبا  ����ص.ذ.م.م  جمهويل حمل  التجارية 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ج���ورج حبيقه  ومي��ث��ل��ه:روك��ز 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )251392( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/386 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- لك�شمي لالعمال الفنية ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
البناء  م���واد  ل��ت��ج��ارة  ال��دان��وب  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
�������ص.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي ا���ش��م��اع��ي��ل اب��راه��ي��م اجل��رم��ن ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22898.60(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2016/3043 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م   العامة  للمقاولت  ادفان�شد  ايليت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
وايف  من  ف��رع   - برودكت�ص  كونكريت  التنفيذ/فينك�ص  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  حبيقه  ج���ورج  ومي��ث��ل��ه:روك��ز  ������ص.ذ.م.م  ال�شناعية 
 )27369.60( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/359 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- خ��ال��د ع��ب��داهلل را���ش��د ال��ب��ل��و���ش��ي  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي �ص.م.ع وميثله:علي 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�شماعيل 
دره��م اىل  وق��دره )858867.48(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/343  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جنم اجلزيرة لتاأجر املعدات الثقيلة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية وميثله : منى 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  ال�شباغ قد  يو�شف  احمد عبدالعزيز 
املدعي عليها مببلغ وقدره )1188486.88 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/3/16 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  
   يف  الدعوى 2016/72  تظلم عقاري

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  1-تنميات   / �شده  املتظلم  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / دافيد جون مك جى وميثله:زايد �شعيد را�شد �شعيد 
القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شحي 
والر�شوم  عقاري  حتفظي  حجز   42/2016 رقم  التحفظي  احلجز  يف  ال�شادر 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/3/12 ال�شاعة 11.00 
�ص بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/67  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- �شيفيلد انف�شتمنت�ص ليمتد جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/كورنايك �شنج �شيما
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2016/63 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/6/26   

باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )10029175.11( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 

املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
دبي   2013 ل�شنة   140 رق��م  التحكيمية  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  التحكيم  حكم  على  الت�شديق   -2

للتحكيم الدويل بتاريخ:2015/4/27 .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/207  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وليفي با�شاردو كونريرا�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/انوار املجد للتجارة والت�شويق )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها تطلب املدعية من عدالة املحكمة ت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليها 
ب�شورة من لئحتها واحلكم بالزامه بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل )12000( درهم 
والزامه بالر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى:mb167812387ae . وحددت لها 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة   2017/3/22 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1982  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اكرب ماندين ح�شني بور  جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  ا�شماعيل من�شور  قد  ر�شاد  ع��ادل  املدعي/  ان  مبا 
ومو�شوعها املطالبة ب�شحة ونفاذ عقد بيع مركبة والر�شوم وامل�شاريف 
ي��وم  الثنني املوافق :2017/3/20   ال�شاعة 8.30  . وح��ددت لها جل�شة 
�ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/2131  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- �شامح حممد ع��رف��ه اجل��اب��ري  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النجار   حممد  املر�شي  حممود  املدعي/ 
ب�شحة ونفاذ عقد بيع املركبة رقم:Q16689 من نوع ني�شان - بيج - طراز 2002 - رقم 
وخماطبة   -  JN'FN61C82W008888:ال�شا�شي رقم   -  QG16245758:املحرك
املر�شدة عليه  املخالفات  ودفع  املدعي عليه  ا�شم  ال�شياره يف  لت�شجيل  دبي  ادارة مرور 
والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق :2017/3/13   ال�شاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ص 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/113  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة �شتار كابيتل فاين�شز �شرفي�ش�ص  جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي/ �شماح احمد عبد الفتاح قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )40.405 دولر امريكي( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة .  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/3/23   ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/43  مدين جزئي

اي��اد ف��اروق ه��وارى  جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1- حممد 
املدعي/ علي حممد زهره قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى ا�شرداد �شيارة 
ودفع خمالفات بقيمة )8640( درهم والر�شوم وامل�شاريف .  وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة     2017/3/23 امل��واف��ق   اخلمي�ص 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/496  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  فري لين للت�شميم الداخلي ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/مطعم الدهان للم�شويات واملاأكولت امل�شرية والعربية - موؤ�ش�شة فردية قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )100000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  2017/3/13 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2016/760  عقاري كلي
ان املدعي/ امل��دع��ي عليه / 1-اب���و احل�شن تيزغالم زون���وزي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
جمموعة املدار �ص.�ص.و مبا ان املدعي/ جمموعة املدار �ص.�ص.و قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 

وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/5 احلكم التمهيدي التايل:
ب��ن��دب اخل��ب��ر ال��ه��ن��د���ش��ي امل��خ��ت�����ص ���ش��اح��ب ال�����دور م���ن امل��ق��ي��دي��ن ب���ج���دول خ����رباء املحكمة 
على  وق���درت  التمهيدي  باحلكم  ورد  م��ا  ولبحث  وم�شتنداتها  ال��دع��وى  اوراق  على  ل��الط��الع 
ايداعها  املدعية  وال��زم��ت  دره��م  ال��ف  ع�شرين  مقدارها  ام��ان��ة  اخلبر  وم�شاريف  ات��ع��اب  ذم��ة 
المانة  �شداد  الدعوى بحالتها يف حالة عد  لنظر  املحكمة وح��ددت جل�شة:2017/3/12  خزانة 
وجل�شة:2017/3/26 يف حالة ال�شداد وحتى يودع اخلبر تقريره ، وحددت لها املحكمة جل�شة 

.ch1.B.8:يوم الحد املوافق:2017/3/12 ال�شاعة:09:30 �ص يف القاعة
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2016/2566  جتاري  جزئي 
الداخلي  الت�شميم  تنفيذ  لع��م��ال  كريتيف  ���ش��م��ارت  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
�ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/1/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/اور اجنزيب افتات �شيخ افتات اعجاز 
درهم(  الف  دره��م )خم�شون  للمدعي مبلغ )50000(  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2016/11/20 وحتى ال�شداد 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شال  التام 
ورف�شت طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/613  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  حنيف   حممد  �شجاد  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  كا�شف علي قد  �شيد حممد  املدعي/  ان  مبا 
املطالبة باخراج �شريك والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم الثنني   
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة    2017/3/13 امل��واف��ق  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، علما بانه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
    اإعادة  اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/01356/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه :  اك�ص بي ار او للتجارة العامة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01356/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء التام 
اخالء عقار - ان املدعي عليها متتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرة من 2016/12/9 وحتى 2017/2/9 فر�شد 

بذمتهما مبلغ 6.115 درهم ومتتنع عن �شداده رغم اخطارها بال�شداد او الخالء يف 2017/1/22 عن طريق الن�شر 
مطالبة مالية- انه تر�شد بذمة املدعي عليها مبلغ )6.115 درهم ( كقيمة ايجارية للفرة من 2016/12/9 وحتى 

2017/2/9 ورغم اخطارها يف 2017/1/22 عن طريق الن�شر متتنع عن ال�شداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليها حرر لها �شيكني الول  رقم 135 بتاريخ 2016/6/15 بقيمة 9.000 درهم والثاين 
رقم 136 بتاريخ 2016/9/15 بقيمة 9.000 درهم جمموعهم )18.000 درهم( كقيمة ايجارية وتبني عد وجود ر�شيد 

لهما ومتتنع عن �شداد مقابلهم. 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2500 درهم( وقد ارتد عدد )2( �شيك دون 
�شرف ح�شب )ال�شرط رقم 8 بظهر العقد( لل�شيكني رقمي )135.136( مببلغ )5000 درهم( واي�شا مبلغ 2000 درهم 

يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم )10821/2016(  
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بغرامة رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�ص والبارز يف ظهر العقد(
العقد( على غرامة 500 درهم عن كل  والبارز يف ظهر  الن�ص )ال�شرط اخلا�ص  العقد ت�شمن  ان   - مطالبة مالية 
يوم لعدم تقدم املدعي عليها لتجديد العقد عند انتهائة وان العقد قد انتهي يف 2016/12/9 عن �شهر  واحد مببلغ 
)15000 درهم( وما ي�شتجد حتى الخالء التام وحيث ان املدعي عليها مل تقم بتجديده رغم اخطارها 2017/1/22                         
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر املاأجور من تلك 
 الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنها عند الخالء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة  اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/3/12  ال�شاعة 3.00م امام 
اللجنة الق�شائية )اللجنة الوىل( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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�شمن برنامج ور�شة التابع للجائزة

 ات�سالت لكتاب الطفل ترعى م�ساركة 11 نا�سرًا عربيًا يف موؤمتر دبي الدويل للن�سر 2017

خالل م�شاركتها يف الدورة 22 ملعر�ص م�شقط الدويل للكتاب

 هيئة ال�سارقة للكتاب ت�ستعر�ض جتربة ال�سرد الإماراتي يف ُعمان

من�سة اأومني�ض ميديا ت�ستقطب موؤ�س�سات و�سركة اإعالمية خليجية ومن �سمال افريقيا

 الوطني لالإعالم يطلق مبادرة لدعم النا�سرين الإماراتيني

•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت هيئة ال�شارقة للكتاب م�شاركتها يف فعاليات الدورة 
مركز  يف  اأقيم  الذي  للكتاب،  الدويل  م�شقط  ملعر�ص   22
من  ن�شر  دار   750 مب�شاركة  واملعار�ص  للموؤمترات  ُعمان 
حوارية  جل�شة  م�شاركتها  خالل  الهيئة  ونظمت  دولة.   28
ا�شت�شافت  الإم��ارات  يف  والروائي  الق�ش�شي  ال�شرد  بعنوان 
ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن ال��ك��ات��ب��ة اآم��ن��ة ال�����ش��ام�����ش��ي، وال��ك��ات��ب �شامي 
اخلليفي، واأدارها فرج الظفري، حيث ا�شتعر�شت اجلل�شة 
تاريخ ال�شرد الإبداعي املحلي، وم�شوار تطوره، واأبرز الأ�شماء 

الثقايف  النهو�ص  اأثر  التي ت�شكل معامله.  وعر�شت اجلل�شة 
والعاملية  العربية  الإبداعية  التجارب  مع  املحلي  والتوا�شل 
�شعيد  على  ���ش��واء  الإم���ارات���ي،  ال�����ش��رد  م�شتوى  ت��ط��ور  على 
الق�شة الق�شرة، اأو الرواية، متوقفة عند الأ�شماء الروائية 

الالفتة التي �شّدرها امل�شهد املحلي لل�شاحة العربية. 
يف  واملبيعات  الت�شويق  اإدارة  مدير  �شامل،  عمر  �شامل  وق��ال 
هيئة ال�شارقة للكتاب: تاأتي م�شاركة هيئة ال�شارقة للكتاب 
يف فعاليات معر�ص م�شقط الدويل للكتاب، �شمن جهودها 
التي  الرئي�شية  فعالياته  العربي  الثقايف  امل�شهد  يف م�شاركة 
ت�شكل حلقة و�شل وتفاعل بني املثقفني والكتاب والنا�شرين 

امل�شهد  لنقل  التوا�شل،  هذا  على  الهيئة  اإذ حتر�ص  العرب، 
نطاق  اإىل  بالدولة  املرتبطة  م�شاحته  من  املحلي  الإبداعي 
و�شعت  واأ�شاف:    . والعامل  العربية،  البلدان  ي�شمل  اأو�شع، 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف وال��ت��ف��اع��ل م��ع الأح������داث، على 
ل��ه��ا م�����ش��ارك��ة يف خمتلف معار�ص  ف��ك��ان  اأول��وي��ات��ه��ا،  راأ�����ص 
التجربة  نتجاوز  اأن  ميكن  ول  والعربية،  العاملية،  الكتب 
ال��ث��ق��ايف يف امل�����ش��ه��د ال��ع��م��اين، وم���ا ت��زخ��ر ب���ه م���ن ن�شاط، 
القراء،  واأع���داد  املثقفني،  نخبة  يف  يتجلى  وا�شح،  وتفاعل، 
من   . الن�شر  ودور  الفعاليات،  على  اجلمهور  اقبال  وحجم 
يف  املكتبات  اإدارة  مدير  نائب  ح�شني،  فا�شل  اأك��د  ناحيته، 

على  للكتاب،  ال�شارقة  لهيئة  والتابعة  ال�شرقية،  املنطقة 
يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ب��دول  الكتاب  معار�ص  اأهمية 
الذين  اخلليجيني،  الأ�شقاء  بني  الثقافية  الروابط  توثيق 
وهو  والفكرية،  الأدبية  الهتمامات  من  الكثر  يتقا�شمون 
ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص  امل��ت��ب��ادل��ة يف  م��ا يجعل م�شاركاتهم 
خمتلف الدول، ثرية بالتفاعل والنقا�ص واحل�شور، لتعزيز 
ويعد  امل��م��ي��زة.   ب��الأع��م��ال  ورف���ده  اخلليجي  الثقايف  امل�شهد 
بارزا  ثقافيا وفكريا  للكتاب منرباً  ال��دويل  معر�ص م�شقط 
من خالل �شعيه الدائم لربط اأوا�شر العالقة الثقافية بني 
الثقافة  واأطيافها  توجهاتها  مبختلف  املجتمع  فئات  كافة 

املناخ  ي��ط��رح  حيث  والعلمية،  والفكرية  والأدب��ي��ة  والفنية 
املالئم لاللتقاء بني هذه الفئات. ي�شار اإىل اأن هيئة ال�شارقة 
للكتاب قد بداأت عملها يف دي�شمرب 2014، وهي تعمل على 
وزيادة ح�شتها،  الإبداعية  ال�شناعات  ال�شتثمار يف  ت�شجيع 
وتوفر من�شة فكرية للتبادل املعريف والفكري والثقايف بني 
ال�شعوب واحل�شارات والثقافات، والتاأكيد على اأهمية الكتاب 
واأثره يف ن�شر الوعي يف املجتمع يف ظل التطور التقني وتنوع 
بوجه  الثقافة  بقطاع  املعنيني  وا�شتقطاب  املعرفة،  م�شادر 
خا�ص  بوجه  والتوثيق  والرجمة  والطباعة  والن�شر  ع��ام 

اإ�شافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

ومقرها   � الإلكرونية  ميديا  اأومني�ص  من�شة  اإىل  ان�شم 
العالم  و�شائل  م��ن خمتلف  اإع��الم��ي   1700 نحو   � دب��ي 
اإىل  بالإ�شافة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  العاملة 
خمتلف  يف  عاملة  و�شركة  موؤ�ش�شة   1000 ع��ن  يزيد  م��ا 
منها  امل��ائ��ة  يف   67 والت�شويقية  الإع��الم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ووكالت  ل�شركات  الباقية  والن�شبة  اإع��الم��ي��ة  موؤ�ش�شات 

مزودة للخدمات الإعالمية والعالنية والت�شويقية.
�شركة  رئي�ص  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأع��ل��ن 
تطوير  يف  وامل��خ��ت�����ش��ة  املن�شة  ت��دي��ر  ال��ت��ي   � م��ي��دي��ا  ب�شمة 

احللول الرقمية الإعالمية املبتكرة � 
ميديا  اأوم��ن��ي�����ص  اأن  ام�����ص  دب��ي  يف  ل��ه  �شحايف  ت�شريح  يف 
بو�شائل  اخل��ا���ش��ة  ال��ب��ي��ان��ات  جتميع  على  بالعمل  ب��ا���ش��رت 
العالم وال�شركات العاملة يف كل من م�شر و�شمال اأفريقيا 

والأردن ولبنان وفل�شطني على اأن تتوا�شل هذه املهام قريبا 
يف �شمال اأمريكا واأوروبا بح�شب خطة عمل مو�شوعة.

يف  انطلقت  التي   � املن�شة  عن  �شدرت  اإح�شاءات  واأظ��ه��رت 
يناير املا�شي �

 اأن المارات العربية املتحدة ا�شتحوذت على ما ن�شبته 63 
اإ�شارة  يف  واملجمعة  امل�شجلة  البيانات  حجم  اج��م��ايل  م��ن 
وعاملني  و�شركات  موؤ�ش�شات  من  الدولة  حتت�شنه  ما  اإىل 
�شمن هذا القطاع الهام واحليوي فيما ا�شتحوذت بقية دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي على ما ن�شبته 37 يف املائة.
وذكر ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي اأن ال�شوق الإعالمي 
من  كبر  باهتمام  يحظى  والعربي  واخلليجي  الإم��ارات��ي 
قبل اآلف ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة �شمن هذا القطاع 
كمن�شة  عاتقها  على  ميديا  اأومني�ص  و�شعت  اإذ  احل��ي��وي 

اإعالمية رقمية هي الأوىل من نوعها على م�شتوى املنطقة 
باأن تكون مرجعية معلوماتية اأوىل يتم العتماد عليها من 
قبل الإعالميني واملهنيني والعاملني يف املجال الإعالمي 

والت�شويقي واملهتمني بال�شاأن الإعالمي كافة.
واأ�شاف اأن حجم التفاعل والهتمام اليجابي الذي اأبداها 
الإعالمية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  �شمن  ع��م��وم��ا  اجل��م��ه��ور 
تعك�ص الأهمية املتنامية لوجود م�شادر معلوماتية حقيقية 
الع��الم والعالن  �شوق  حول خمتلف جم��الت وقطاعات 

والت�شويق واخلدمات املندرجة حتتها.
واأكد ال�شيخ �شلطان القا�شمي اأن املن�شة متكنت من تغطية 
ال�شوق اخلليجي على م�شتوى غالبية املوؤ�ش�شات الإعالمية 
ويتم حاليا اإمتام البيانات اخلا�شة ب�شركات القطاع اخلا�ص 

العاملة �شمن خمتلف املجالت الإعالمية.

وقال نا�شر بن �شالح ال�شرامي الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 
جذب  ا�شتطاعت  ميديا  اأومني�ص  من�شة  اأن  ميديا  ب�شمة 
كثر من ال�شركات والأفراد العاملني يف القطاع الإعالمي 
ك��ون��ه��ا ت��ع��د م��ن احل��ل��ول ال��رق��م��ي��ة ال��ذك��ي��ة ومل���ا تت�شمنه 
املوؤ�ش�شات  على  الكبر  بالنفع  تعود  متنوعة  خدمات  من 
الإعالمية وال�شركات والأف��راد العاملني يف هذه ال�شناعة 
املتنامية التي تعد من اأهم القطاعات تاأثر يف اأي جمتمع 

كان.
الو�شائل  وت�شمني  ل�شتقطاب  ت�شعى  املن�شة  اأن  واأ���ش��ار 
الإع��الم كافة  العاملني يف  الإعالمية وال�شركات والأف��راد 
والقطاعات ذات العالقة من خمتلف دول العامل اإىل جانب 
تطوير خدمات وحلول رقمية جديدة خالل العام احلايل 
وبال�شكل الذي ميكن من التميز على امل�شتويني الإقليمي 

حتول  باأ�شره  العامل  فيه  ي�شهد  ال��ذي  الوقت  يف  والعاملي 
من  يعزز  م��ا  وه��و  واللكرونية  الرقمية  اخل��دم��ات  نحو 

اأهمية هذه املن�شة الرقمية.
ل��الأع�����ش��اء وامل�شركني  اأوم��ن��ي�����ص م��ي��دي��ا  وت��ت��ي��ح م��ن�����ش��ة 
الرقمية  واحللول  اخلدمات  من  جمموعة  على  احل�شول 
ذات  وامل�شتجدات  للقطاع  الأخ��ب��ار  اآخ��ر  خ��دم��ات  تت�شمن 
الإعالمية  وال�����ش��رك��ات واحل��م��الت  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ع��الق��ة 
وال�شركات  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  اخل��ا���ش��ة  امل��ع��ل��وم��ات  وخ���دم���ات 
معلومات  وخ��دم��ات  والت�شويقية  الإع��الم��ي��ة  وال���وك���الت 
ال��ف��اع��ل��ي��ات وال���روي���ج ل��ه��ا وخ��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف والبحث 
والت�شويقي  الإع��الم��ي  العمل  �شوق  �شمن  ال��ك��ف��اءات  ع��ن 
وخدمات املناق�شات اخلا�شة مبزودي اخلدمات الت�شويقية 

والإعالمية والعالنية وذات العالقة.

ب��ال��ت��ع��اون مع  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  اأط��ل��ق املجل�ص 
�شركة اأبوظبي لالإعالم وهيئة اأبوظبي لل�شياحة 

والثقافة مبادرة خا�شة لدعم النا�شرين واملوؤلفني 
املزيد  اإنتاج  على  ت�شجيعهم  بهدف  الإم��ارات��ي��ني، 

ي��ع��زز وي��ر���ش��خ الهوية  ال��وط��ن��ي��ة، مب��ا  م��ن الكتب 
الإماراتية. جاء ذلك خالل كلمة �شعادة من�شور 
لالإعالم  الوطني  املجل�ص  ع��ام  مدير  املن�شوري، 
جل�شة  خ���الل  للن�شر،  دب���ي  م��وؤمت��ر  يف  ب��الإن��اب��ة 
بعنوان تعزيز ثقافة امل�شاركة بني املجل�ص الوطني 
لالإعالم والنا�شرين.. الأنظمة والتحديات . واأكد 
�شعادة من�شور املن�شوري يف كلمته اأهمية تطوير 
قطاع الن�شر يف الدولة، مبا يدعم ال�شراتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ق��راءة، وي��ع��زز ج��ه��ود دع���م القراءة 
م�شتعر�شا  جمتمعية،  ع��ادة  لت�شبح  وتر�شيخها 
التنظيمية  البيئتني  تطوير  يف  املجل�ص  ج��ه��ود 
والت�شريعية للقطاع مبا يدعم تطويره، والرتقاء 
هذا  مل��ك��ون��ات  املجل�ص  يقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 

القطاع املهم.
اإطالق  ب�����ش��دد  امل��ج��ل�����ص  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
م�����ش��روع ال��ف��ه��ر���ش��ة الإل���ك���رون���ي���ة، ال����ذي يتيح 
اأذونات  على  احلا�شلة  الكتب  معرفة  للنا�شرين 
احلاجة  دون  وم����ن  اإل���ك���رون���ي���اً  ���ش��اب��ق��ة  ت�����داول 

اأمتتة  اإىل  اإ�شافة  للمجل�ص،  بطلب  التقدم  اإىل 
التقدم  من  النا�شرون  ليتمكن  اخل��دم��ات  جميع 
بطلباتهم واحل�شول على الرخ�ص والأذونات من 

دون احلاجة اإىل زيارة مكاتب املجل�ص.
احل�شور  م��ع  املن�شوري  من�شور  �شعادة  وناق�ص 
الإعالمية  الأن�شطة  تراخي�ص  نظامي  م�شروع 
ونظام املحتوى الإعالمي، اللذين حددا ال�شروط 
وال�شوابط الالزمة ملمار�شة الأن�شطة الإعالمية 
ومعاير املحتوى حيث او�شح �شعادته اأن املجل�ص 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف العمري  ي��ع��م��ل ع��ل��ى و����ش���ع ق���واع���د 
التي  ب��الإع��الن��ات  خا�شة  ومعاير  للمطبوعات، 
ي��ت��م ت��داول��ه��ا يف و���ش��ائ��ل الإع�����الم، ح��ي��ث ت�شمن 
والثقافية  الدينية  القيم  اح���رام  املعاير  ه��ذه 
حرية  وت��ع��زز  ال��دول��ة،  يف  ال�شائدة  والجتماعية 

الراأي والتعبر والتفاعل البناء.
واأ�شار املن�شوري اإىل اجلهود التي يبذلها املجل�ص 
يف تعزيز �شناعة الن�شر، حيث �شهد العام املا�شي 
اإ���ش��دار م��ا ي��ق��ارب 40 األ��ف اإذن ل��ت��داول الكتب، 

م�شراً  عمل،  ي��وم  كل  يف  كتاباً   173 مبعدل  اأي 
اإىل اإ�شدار اأكرث من 1480 اإذناً لطباعة الكتب 

العام  يف  اإذن����اً   1170 مقابل  نف�شها  ال��ف��رة  يف 
ال�شابق.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شمن برنامج ور�شة ، رعت جائزة ات�شالت لكتاب الطفل – 
وترعاها  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�ص  ينظمها  التي 
الإماراتيني  النا�شرين  من   11 م�شاركة   - ات�شالت  �شركة 
اأقيم  الذي  للن�شر  الدويل  والعرب، يف فعاليات موؤمتر دبي 
اإنركونتيننتال دبي  5 و6 مار�ص اجل��اري، يف فندق  يومي 

في�شتيفال �شيتي. 
وتاأتي املبادرة التي �شملت نا�شرين من �شبع دول عربية هي 
لبنان،  امل��غ��رب،  الأردن،  م�شر،  الإم���ارات،  قطر،  ال�شعودية، 
الرتقاء  اإىل  الطفل  لكتاب  ات�شالت  جائزة  �شعي  اإط��ار  يف 
املنطقة، من خالل دعم  اأدب الطفل واليافعني يف  ب�شناعة 
باإ�شدارات  العربية  املكتبة  لرفد  والنا�شرين  وحتفيزالُكّتاب 
تت�شم باجلودة العالية، وُيراعى فيها اأعلى املعاير الدولية 
اأمام  ال��ف��ر���ش��ة  اإت��اح��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ج��ال،  ه���ذا  املتبعة يف 
توجهات  اآخر  على  للوقوف  والعرب  الإماراتيني  النا�شرين 
ك��ت��ب الأط���ف���ال يف ع���امل ال��ي��وم، وف��ت��ح ق��ن��وات ات�����ش��ال تعزز 

تفاعلهم مع النا�شرين واخلرباء الدوليني.
املجل�ص  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��ق��روب��ي،  م����روة  وق���ال���ت 

الإماراتي لكتب اليافعني: نحر�ص يف برنامج ور�شة التابع 
جلائزة ات�شالت لكتاب الطفل، على �شقل خربات ومهارات 
ال��ن��ا���ش��ري��ن ال��ع��رب، وق���د اأحت��ن��ا يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي الفر�شة 
يف  العاملني  وال��ع��رب  الإم��ارات��ي��ني  النا�شرين  من  ملجموعة 

جمال اأدب الطفل واليافعني، 
 ،2016 ال��دويل  النا�شرين  موؤمتر  فعاليات  يف  للم�شاركة 
ال�شراتيجية  خططنا  وم��ع  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  م��ع  وان�شجاماً 
التي نعمل على تنفيذها، كان لبد من منح الفر�شة جمدداً 
ومل��ج��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن ال��ن��ا���ش��ري��ن الإم���ارات���ي���ني والعرب، 
للم�شاركة يف فعاليات موؤمتر دبي الدويل للن�شر الذي مثل 
اإ�شافة حقيقية لكل من �شارك فيه . واأعرب النا�شرون الأحد 
ع�شر الذين رعت جائزة ات�شالت لكتاب الطفل م�شاركتهم 
من  مكنتهم  التي  الفر�شة  بهذه  �شعادتهم  عن  امل��وؤمت��ر،  يف 
يف  الن�شر، وخ�شو�شاً  ع��امل  ت��ط��ورات  اأح���دث  على  الط���الع 
اجلديدة،  الأ�شواق  وا�شتك�شاف  احلقوق،  و�شراء  بيع  جمال 
اأو�شع  وكيفية زيادة جاذبية الإ�شدارات ل�شتقطاب �شريحة 
من القراء الأطفال واليافعني ب�شكل خا�ص. كما اأتاحت لهم 
هذه امل�شاركة فر�شة تعزيز عالقاتهم وتطوير تعاونهم مع 

نظرائهم النا�شرين امل�شاركني من العديد من دول العامل.

لالآداب  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  نظمته  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ون��اق�����ص 
بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي لإمارة دبي، 

اآخر امل�شتجدات يف �شناعة الن�شر العاملية، 
ومّثل من�شة تفاعلية لتبادل الأفكار، وتعزيز التوا�شل بني 
ن�شر  وت��ب��ادل حقوق  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  النا�شرين 

الإ�شدارات الأكرث مبيعاً يف العامل ويف املنطقة. 
ي�شار اإىل اأن برنامج ور�شة ، 

املبادرة الريادية التي اأطلقتها جائزة ات�شالت لكتاب الطفل 
– اأحد اأهم واأبرز جوائز كتب الأطفال يف املنطقة - يف عام 

،2013
 ويهدف الربنامج اإىل �شنع جيل جديد من املواهب العربية 

يف جمال كتابة ور�شم ون�شر كتاب الطفل العربي،
 ويقدم الربنامج ور�ص عمل متخ�ش�شة يف الر�شوم، والكتابة، 
والن�شر بهدف بناء قدرات ال�شباب العرب، وتعزيز مهاراتهم 
ورعايتها، مبا ين�شجم مع روؤية اجلائزة يف النهو�ص بواقع 

كتاب الطفل يف الوطن العربي، 
وامل�شاهمة من خالل هوؤلء ال�شباب يف اإ�شدار كتب ذات جودة 
عالية ومرتبطة بثقافتنا العربية ولها القدرة على املناف�شة 

والتفوق على الكتب الأجنبية يف اأدب وثقافة الطفل.
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هاندا ارت�سيل )عربية( يف 
م�سل�سل عن ماآ�سي املنطقة

اأكدت املمثلة الركية هاندا ارت�شيل، املعروفة عربيا ب�)�شيلني( يف م�شل�شل 
)بنات ال�شم�ص(، اأنها قطعت �شوطا كبرا يف املفاو�شات مع احدى �شركات 
النتاج الفنية العربية لتج�شيد �شخ�شية فتاة عربية يف م�شل�شل يحكي عن 

ما�شاأة احلروب يف املنطقة، ليكون جاهزا للعر�ص يف رم�شان املقبل.
اإنها قبلت فكرة التمثيل يف  وقالت ارت�شيل، يف �شفحتها على )في�شبوك(، 
اختارتها  التي  العربية  للجماهر  اجلميل  لرد  عربي،  انتاج  من  م�شل�شل 
قناة  اأجرته  ا�شتفتاء  2016، يف  لعام  تركيا  م�شتوى  على  كاأف�شل ممثلة 
mbc على مواقع التوا�شل الجتماعي ا�شتمر اأ�شبوعني بني ت�شعة جنوم 

اأتراك كانوا الأكرث اهتماما من قبل اجلمهور لهذا العام.
لكن  �شاجنو،  ال�شني  وبني  بينها  الت�شويت  ا�شتعلت خالل  املناف�شة  وكانت 

ارت�شيل ا�شتطاعت الفوز بفارق الأ�شوات.

�ساروخان: الن�ساء يف القلب 
ويجب احرتامهن

بقية  )م��ث��ل  ب��احل��زن  ي�شعر  اأن���ه  ���ش��اروخ��ان،  ال�شهر  ال��ه��ن��دي  املمثل  اأك���د 
�شد  اع��ت��داءات جن�شية  بوقوع  اأف��ادت  التي  بالتقارير  علمه  بعد  املمثلني(، 

فتيات مبدينة بنغالور اأثناء الحتفال بالعام اجلديد.
وقال: )اأعتقد اأن ما حدث خاطئ متاما، وعلى الآباء معاملة اأبنائهم ب�شورة 

يتعلمون من خاللها كيفية احرام الن�شاء يف كل املراحل العمرية(.
اأخ��وات، كل فتاة  اأو  بنات  اأو  اأمهات  �شواء كن  القلب،  واأ���ش��اف: )الن�شاء يف 
اأنهن يحظني  ن��درك ونتاأكد  اأن  اأن��ه يجب علينا  واأعتقد  قريبة من قلبي، 

باأعلى درجات الحرام(.

فــن اأجــنبــي

35
اأريد اأن اأكون مواطنة عاملية يف عامٍل مبني على امل�شاواة والحرتام

نا اإيزابيل اأدجاين: املا�سي يطبع حياتنا ويغريرّ
• تختارين دوماً اأدوار ن�شاء �شعيفات وم�شطربات 
توؤثر  ه��ل  امل�شتوى.  ع��ايل  عاطفياً  اأداًء  وت��ق��ّدم��ني 

فيك �شخ�شياتك اأم العك�ص؟
- ي�شمح متثيل الأدوار اخلطرة واملرّكبة بالتعبر 

الدور  ن��ق��ّدم  ع��ن تعقيدات احل��ي��اة اخل��ا���ش��ة لأن��ن��ا 
باأ�شدق طريقة ممكنة تزامناً مع التحّكم بجوانبه 
يحافظون  خمرجني  مع  العمل  اأف�شل  ل��ذا  كافة. 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة احل��م��ي��م��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ّل��ب منا 
تقّم�ص ال�شخ�شية بدل ال�شماح لل�شخ�شية باأن 

ت�شكننا.

يف  خ��ط��ورة  اأي  جت��دي��ن  األ   •
جت�شيد �شخ�شيات مثل اأديل 
كلوديل  وك���ام���ي���ل  ه���وغ���و 
وامل��ل��ك��ة م���ارغ���و واأخ�����راً 
ك��������������ارول م�����ات�����ي�����و يف 

فيلمك الأخر؟
- ا�شطّرت هذه 
ت  ل�شخ�شيا ا
اأّديُتها  ال���ت���ي 
مواجهة  اإىل 
م���������ظ���������اه���������ر 
ال�����ع�����ن�����ف يف 
ب����ي����ئ����ت����ه����ا 

الجتماعية والعائلية والعاطفية، حتى اأنها واجهت 
اأهواًل كانت لت�شيبها باجلنون. 

تبقى  الأدوار لأنها  اأداء هذه  ل تكمن اخلطورة يف 
جزءاً من اخليال.

 بل تتعلق اجلوانب العدائية احلقيقية مبا تعي�شه 
ن�شاء كثرات يواجهن هذه الأ�شكال من العنف على 

اأر�ص الواقع اليوم.

ق�شة   Carole Matthieu فيلمك  • يروي 
م�شايقة معنوية يف �شركة. هل تظنني اأن الكلمات 

ت�شتطيع اأن تقتل اأي�شاً؟
الأثر.  ه��ذا  والأف��ع��ال  الكلمات  تعطي  اأن  ميكن   -
الهرمي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�����ش��ائ��ع��ة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  ب�شبب 
الأعمى، رمبا ل يتعّرف ال�شخ�ص اإىل نف�شه ويعجز 

حميطه كذلك عن التعّرف اإليه.
 الكلمات تقتل فعاًل ولي�ص باملعنى املجازي فح�شب! 
يح�شد القت�شاد املبني على املناف�شة بني ال�شركات 
ال�شحايا يومياً ويجد اأ�شخا�شاً م�شتعدين لتقدمي 
التاريخ  اأي��ام  اأ�شواأ  ال�شحايا له كما كان يح�شل يف 
ال��ب�����ش��ري. ي��ب��ق��ى ه���ذا امل��و���ش��وع م��ع��ا���ش��راً ب�شكٍل 

خميف.

اأف�شل ممثلة  فئة  )�شيزار( عن  • ح�شدِت جائزة 
ت���وح���ني باأنك  خ��م�����ص م�����رات وم����ع ذل����ك ل 

امراأة واثقة بنف�شك...
- ي��ن��ت��ظ��ر ال��ن��ا���ص م���ن ال��ن��ج��م��ة اأن 
ت��ك�����ش��ف ع���ن ك���ل م���ا ل��دي��ه��ا اأم����ام 
الآخ�������ري�������ن. ل���ك���ن ك�����ي اأك������ون 
)واثقة( يجب اأن اأقنع نف�شي 

يف املقام الأول. 
رمب�������ا اأن���������ش����غ����ل ب����اإق����ن����اع 
امل�شرة  ع���رب  الآخ����ري����ن 
لدرجة  اأق����ّدم����ه����ا  ال���ت���ي 
اأنني  اأح���ي���ان���اً  اأن�����ش��ى  اأن 
ببع�ص  التمتع  اأ�شتطيع 
امل����زاي����ا  اأو  ال���ف�������ش���ائ���ل 
)ت���������ش����ح����ك(. اأف���ت���خ���ر 
تقوية  يف  مب�����ش��اه��م��ت��ي 
كي  بنف�شيهما  ابنّي  ثقة 
ي��ر���ش��م��ا ط��ري��ق��ه��م��ا من 
ك��ث��رة ومن  اأوج����اع  دون 
جوائز  اإىل  احلاجة  دون 
مبواهبهما  يقتنعا  ك���ي 

ومزاياهما...

جميلة  ام����راأة  • اأن���ِت 
وح�شا�شة  وذك�����ي�����ة 

وناجحة. 
ما الذي ينق�شك؟

- ما ينق�شني ينق�ص 
اليوم.  ال��ن��ا���ص  معظم 
اأك��ون مواطنة  اأن  اأري��د 
عاملية يف عامٍل مٍن على 

امل�شاواة واحرام الإن�شان والبيئة... اأوافق على ما 
 11 اعتداءات  يان موا غداة  واملخرج  الكاتب  كتبه 
�شبتمرب 2001 حني قال: )بداأت اأول حرب عاملية 
بالتهديد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  الب�شر  يتاأثر  �شاملة. 
الأخرة  ه��ذه  ال��ذي تفر�شه تلك احل��رب وتتغذى 

بالأمرا�ص النف�شية التي ت�شببها.
 قد تكون بداية احلرب وا�شحة لكّن نهايتها غر 
م���ع���روف���ة(. ل��ق��د ه����ّزين ك��الم��ه واأت����ذّك����ره م���ع كل 

اعتداء جديد. 
ما ينق�شني هو ا�شرجاع الأمل.

بال�شرورة.  العنف ج�شدياً  اأ�شكال  اأ�شواأ  يكون  • ل 
هل �شبق وجرحتك الكلمات؟

النف�شي  حم���ل���ل���ي  ب���ح�������ش���ور  اإل  اأج�����ي�����ب  ل�����ن   -
)ت�شحك(.

لك  حمل  ه��ل  نف�شي.  ل��ع��الج  وخ�شعِت  �شبق   •
املا�شي اأي مفاجاآت؟

- طبعاً.
 املا�شي يطبع حياتنا ويغّرنا ومن واجبنا األ نبقى 

جامدين واأل نقع �شحية �شدماتنا.
 اإنه هدف العالج النف�شي وقد بداأُت هذه امل�شرة، 
ا�شتك�شافها  من  اأنتِه  مل  عالجات  نحو  اجّتهُت  ثم 
بعد وبات من الأ�شهل ال�شتفادة منها اليوم وت�شمل 
اأخرى حتقق  التاأمل واليوغا وممار�شات ا�شرخاء 

نتائج مده�شة.

اأحد؟ �شطوة  حتت  وكنت  �شبق  • هل 
- يجب اأن تتمكن كل امراأة من التحّرر من �شطوة 

الرجل يف مرحلة معينة من حياتها األي�ص كذلك؟
لالأ�شف. خمتلف  الواقع  • لكّن 

 كنا نظّن اأن العنف �شيراجع بحق املراأة مع ن�شوء 
احلركة الن�شائية لكن مل يتحّقق ذلك.

- يجب األ ت�شيع اأي امراأة يف الأوهام التي تن�شجها. 
�شحيح اأنني مل اأتعامل مع زوج حقيقي لكني اأ�شعر 

باأن رجل حياتي مل يعد بعيداً [ت�شحك[.
نف�شك؟ مع  ت�شاحلِت  هل  الوقت  مرور  • مع 

ِلَنُقل اإنني عقدُت هدنة مع نف�شي ولن اأ�شت�شلم قبل 
بلوغ هديف [ت�شحك[.

جمال الفن
الفن  بجمال  تتاأثر  اإنها  الفرن�شية  النجمة  تقول 

ب�شكل اأ�شا�شي، 
 La beauté م�شرة اإىل كتاب جان بيار �شاجنو
dans le cerveau )اجلمال يف الدماغ( الذي 

ت�شفه باملده�ص، 
ي�شمل  ال���دم���اغ  اأن  ال��ك��ت��اب  )ن��ك��ت�����ش��ف يف  وت���ذك���ر: 
منطقة ت�شتطيع اأن حتدد ما اإذا كانت اللوحة التي 

ن�شاهدها حتفة فنية حقيقية اأو جمّرد تقليد،
باجلمال  ال�شعور  جميعاً  ن�شتطيع  اأن��ن��ا  يعني  م��ا   
اأو  ال��ع��رق��ي  اأو  ال��ث��ق��ايف  انتمائنا  ع��ن  النظر  بغ�ص 

الديني.
 ميكن اعتبار الثقافة، بتاأثرها الإيجابي الغامر، 
اأهم قوة �شلمية �شد الفو�شى والهمجية. اإنه �شالح 

عاملي من اأ�شلحة الدمار ال�شامل!(.

اأميتاب بات�سان: اأعمايل 
ال�سينمائية مالئمة ل�سني

قال املمثل الهندي ال�شهر اأميتاب بات�شان اإن الأدوار ال�شينمائية 
التي تعر�ص عليه حاليا مالئمة ل�شنه.

واأ�شاف اأميتاب )71 عاما(: عملية اختيار الفيلم مل تتغر، لكن 
طبيعة العمل الذي يقدم يل والذي اأقبله تغرت. التغير لي�ص 

يف العملية، لكن يف العمر.
 العمل الذي يقدم يل يتالءم مع �شني.

وتابع: اأعترب نف�شي ممثال يعمل يف م�شروع معني، واأبذل ق�شارى 
جهدي لإمتامه على اأكمل وجه.

العام  خ��الل  لتنفيذها  ل��ق��رارات  البع�ص  بتحديد  يتعلق  وفيما 
امل�شتوى  ق��رارات، �شواء على  ملاذا النتظار لتخاذ  اجلديد، قال: 
اتخذه  اإذا كانت هناك حاجة لتخاذ قرار،  املهني؟  اأو  ال�شخ�شي 

الآن، فورا اأو غدا.

تتمنى املمثلة الفرن�شية من اأ�شل جزائري اإيزابيل اأدجاين 
اأن ت�شبح مواطنة يف عامٍل عادل يحرتم الإن�شان والبيئة... 
لها  ت�شمح  ول  اأعمالها  يف  ال�شخ�شيات  تتقّم�ص  اإنها  تقول 
موؤكدًة  نف�شي  لعالج  خ�شعت  باأنها  وتعرتف  ت�شكنها،  ب��اأن 
اأنها اختارت اأخريًا عالجات ترتكز على التاأمل. مزيد من 
التي حازت جائزة )�شيزار( عن  النجمة  الأ�شرار تك�شفها 
فئة اأف�شل ممثلة خم�ص مرات يف املقابلة التالية مع )باري 

مات�ص( الفرن�شية.
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احلل ال�سحري حلماية ج�سمك 
من  زيادة الوزن

التي  الأمرا�ص  اأهم  املبكرة  ال�شيخوخة  ال�شكري،  ال�شرطان،  ال��وزن،  زي��ادة 
تالحق املراأة خ�شو�شا والإن�شان ب�شكل عام علي مدار حياته وذلك ب�شبب 
عادات غذائية خاطئة ولقد اأكدت درا�شة اأمريكية حديثة اأن ال�شيام خالل 
الثامنة  وحتى  م�شاًء  اخلام�شة  من  وحتديداً  �شاعة،   15 ملدة  الليل  فرة 
�شباحاً يف اليوم التايل، هي الطريقة املثلى لإنقا�ص الوزن واحل�شول على 
ب�شحة  والتمتع  وال�شكري،  ال�شرطان  اأمرا�ص  من  والوقاية  ر�شيق  ج�شم 

جيدة وعمر اأطول، ل�شّيما ملن هم يف منت�شف العمر.
واأو�شحت الدرا�شة ال�شادرة من جامعة وي�شكون�شن-مادي�شون الأمريكية، 
اأن تخفي�ص ال�شعرات احلرارية اليومية للخم�ص، اأي بن�شبة %20، يدراأ 
ويقي  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص  وال�شكري  ال�شرطان  اأم��را���ص 
%10، بح�شب  بن�شبة  العمر  ال�شيخوخة والزهامير ويطيل  اأمرا�ص  من 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وحتى  �شباحاً  الثامنة  م��ن  ي��ب��داأ  ال��ذي  الغذائي  النظام  باحثون  واخ��ت��رب 
اخلام�شة م�شاء، ثم المتناع عن تناول الطعام نهائياً، لليوم التايل، على 
الفئران التي ت�شبه الب�شر يف نف�ص اجلينات بن�شبة %93، وبالفعل بّينت 
النتائج النتيجة التي اآلت اإليها الدرا�شة، حيث عا�شت الفئران فرة اأطول 

واأ�شبحت اأقل عر�شة لالإ�شابة لأمرا�ص ال�شرطان والأوعية الدموية.

روبوت �سغري يجعل القلب ينب�ض 
باإعطائه ح�سن

عن  العلماء  اأع��ل��ن  الطبى  ه��ارف��رد  م��رك��ز  عنها  ك�شف  حديثة  تقنية  ف��ى   
ابتكار روبوت جديد ي�شاعد القلب على العمل، وعدم التوقف حال الإ�شابة 

بالأزمات القلبية، ويعمل الروبوت عن طريق الحت�شان.
اأح��دث روب��وت القلب اجلديد ث��ورة فى عامل الطب من خالل ما يقدمه 
من �شخ للدم والتفاف حول الع�شو مبا ي�شمن م�شاعدة الأ�شخا�ص الذين 
يعانون من ق�شور القلب، فتعد تقنية منا�شبة مل�شاعدة قلب املري�ص على 
�شخ دمه من خالل ا�شتخدام مروحة تدفع به، لكن هناك م�شكلة ما تقف 
لكن  الإ�شابة بجلطة  املري�ص فى خطر  ي�شع  قد  اأن��ه  الروبوت  اأم��ام هذا 
ال��دم وحتول  اأدوي��ة ترقق  ا�شتخدام  التعامل معه من خالل  ذلك قد يتم 

دون حدوث ذلك.
وتبني اأن هذا الروبوت، يعمل من اخلارج وكاأنه واق اأو قفاز ي�شغط وكاأنه 
من  الكثر  لأن  العمل  وميكنه  جديد،  من  ي��دق  ليجعله  القلب  يحت�شن 
لذلك  بعد،  مهامها  بكل  القيام  تفقد  مل  م��ازال��ت  قلوبهم  تكون  املر�شى 
ياأتى دور الروبوت باأهمية كبرة لإنقاذ حياة الآلف. ويتكون هذا اجلهاز 
من ال�شيلكون الناعم والطرى ميكنه التعامل جيدا مع الهواء امل�شغوط، 
وتتو�شح اأهميته ب�شورة جلية عندما نعلم اأن 41 مليون �شخ�ص فى العامل 
و�شتزيد هذه  قلبية  اأزم��ة  اإىل  القلب، وتطور كثرا  يعانى من ق�شور فى 
1060 لذلك �شيكون ف��ى هذه  اأ���ش��ع��اف ع��دده��ا م��ع ع��ام  احل���الت ث��الث 
اإذا مت الق�شاء على �شلبيتها لتعاملها مع  التقنية م�شتقبل جديد، خا�شة 

الدم مبا�شرة ما قد يوؤدى اإىل اجللطات وال�شكتات واأي�شا العدوى.

القمر؟ �شطح  على  مور�شت  التي  الريا�شية  اللعبة  هي  • ما 
-اللعبة الريا�شية الوحيدة التي مور�شت على �شطح القمر حتى الآن 
هي لعبة الغولف ، ففي ال�شاد�ص من فرباير 1971، قام رائد الف�شاء 

الأمركي الآن �شيربد مبمار�شة الغولف بينما كان على القمر.
ال�شم؟ بهذا  امليت  البحر  �شمي  • ملاذا 

 ، ملوحته  ل�شدة  فيه  احلياة  لنعدام  ال�شم  بهذا  امليت  البحر  -�شمي 
وله ا�شم اآخر وهو بحر لوط و�شمي اأي�شا بذلك لن �شيدنا لوط عليه 

ال�شالم وقومه كانوا ي�شكنون هذه املنطقة .
• ما هي اللعب��ة ال�شهي��رة التي تنت�شر يف افغان�شتان 
وتعترب لعبة عنيفة و�شر�شه وتلقى اقبال جماهرييا 
مدينة  يف  وهي  حتديدا  ال�شمالية  املناطق  يف  وا�شعا 

مزار �شريف عا�شمة اقليم )بلخ( ال�شمايل ؟
قتال اجلمال

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�شم�ص  �شوء  اأن  تعلم  • هل 
و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �شطحه
اجلرافيت  من  م�شنوع  الر�شا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ص  فلكية  الة  ال�شطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�شور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �شار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ص بن  عبا�ص  وا�شمه  عربي  ا�شل  من  هو  الطران  حاول  ان�شان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�شتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�شم�ص  اأ�شعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�شعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�شى  تفتيت  اإىل  اأ�شاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�شديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�ص على  اجلاذبية  �شد�ص  ت�شاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقراط املا�ص  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�شر  �ش�تة   : هو  ال�شعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

جحا املخادع

عائ�شة خليفة الغيثي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الثالثاء   7   مارس    2017  م   -   العـدد  11962  
Tuesday  7  March   2017  -  Issue No   11962

�شاره نا�رص الهاجري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ج�اهر عبداهلل 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

خل�د عبدالرحمن املعمري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ع�شريالليمون 
ع�شر الليمون من الع�شائر ال�شهرة 
التي يقبل على تناولها الكبار وال�شغار 
اأنه  الليمون  ع�شر  ك��وب  ع��ن  وع���رف 
ي���ه���دئ الأع���������ش����اب، وي��ن�����ش��ط ال�����دورة 

الدموية باجل�شم.
واأكدت درا�شة حديثة اإن ع�شر الليمون 
ال��ت��ي حت��ت��وى على  الع�شائر  اأه���م  م��ن 
العديد من العنا�شر الغذائية وفوائدة 
فاإن  ذلك  الرغم من  وعلى  ل حت�شى، 
على  يحتوى  ال��داف��ئ  الليمون  ع�شر 

فوائد م�شاعفة منها:-
الإ������ش�����اب�����ة  خ����ط����ر  م������ن  ي���ق���ل���ل   1-

بال�شرطان.
املناعة. جهاز  يعزز   2-

القلب. باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر  من  يقلل   3-
اله�شم. عملية  تنظيم   4-

البول. ويدر  ال�شموم  من  اجل�شم  ينقى   5-
والعظام. والأظافر  ال�شعر  ل�شحة  مفيد   6-

الوزن. اإنقا�ص  على  ي�شاعد   7-

 "mercola" ك�شف تقرير ن�شره املوقع الأمريكى 
الأ�شخا�ص  واأن  العقل،  يدمر  امل���رورى  الزدح���ام  اأن 
اأكرث  املزدحمة  الطرق  من  بالقرب  يعي�شون  الذين 

عر�شة ملخاطر الإ�شابة باخلرف.
الطبية:  لن�شيت  جملة  ف��ى  املن�شور  التقرير  وق��ال 
بالإ�شابة  اخل��ط��ر  ي��رت��ف��ع  امل����رورى  الزدح�����ام  اإن 
الذين  الأ���ش��خ��ا���ص  ب��ني   4% اإىل  ب��اخل��رف 
يعي�شون بالقرب من الطرق املزدحمة من 

مر.  100 اإىل   50
نحو  ف��اإن  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 
يعانون  العامل  حول  �شخ�ص  مليون   47
من اخل��رف، و7.7 مليون حالة جديدة 

تظهر كل عام، فلي�ص هناك �شبب واحد للخرف، لكن 
الأخرى  الأ�شباب  اأح��د  من  امل��رورى  التلوث  اأن  تبني 
امل�شببة للمر�ص، وقال اأحد الباحثني اإن امللوثات هى 
اإىل  بالإ�شافة  باخلرف،  الإ�شابة  عن  اأك��رث  امل�شوؤولة 
والعامل  كالوراثة  الأخ��رى  العوامل  ع��دد من  وج��ود 

الجتماعى.
كما اأظ��ه��رت ع��دد م��ن ال��درا���ش��ات وج���ود ع��الق��ة بني 
البالغني  ب���ني  الإدراك  ووظ��ي��ف��ة  امل������رورى  ال��ت��ل��وث 
ال�شنوات  غ�����ش��ون  ف��ى  اأن����ه  وث��ب��ت  الإدراك،  و���ش��ع��ف 
الأربعني املقبلة من املتوقع اأن يت�شاعف ثالث مرات 
انت�شار  الوقائية حتد من  التدابر  اتخاذ  يتم  اإذا مل 

مر�ص األزهامير.

الزدحام املرورى يدمر العقل ويزيد فر�ض الإ�سابة باخلرف

ن�شاء من جماعة )ت�شجيع الأمهات( يبلغ متو�شط اأعمارهم 75 عاما يوؤدون عر�شا بهدف احلفاظ على 
�شحتهن و�شبابهن يف غرفة بروفة ب�شامت�شوك، على ال�شاحل ال�شمايل ال�شرقي لكوريا اجلنوبية. )ا ف ب(

 متنى �شيخ التجار ان يرى احدا ي�شتطيع ان ي�شحك على جحا واف�شى باأمنيته هذه اإىل ح�شان احد ا�شدقائه 
فقال ح�شان ح�شنا ومن يفعل ذلك فقال �شيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�شان اإىل ال�شوق وبحث عن 
جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�شارق ثم رفع يده و�شفع جحا �شفعة 
قوية وهو يقول الن انا اأ�شفعك يا م�شعود اأما املرة القادمة ف�شاأقتلك.. فقال جحا: انا ل�شت م�شعودا يا رجل 
انا جحا ومْن هنا ل يعرفني؟ فقال الرجل ا�شف ا�شف اعتقدت انك م�شعود ثم م�شى اإىل �شيخ التجار فذهب 

خلفه وعند الباب �شمع �شحكاتهم معا فعرف انهم �شحكوا عليه .
يف امل�شاء تنكر جحا جيدا وذهب لبيت ح�شان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال: يا �شيد ح�شان ان �شيخ 
التجار يقول لك ار�شل اليه 005 دينار وقال يف احلال ا�شرع فهناك م�شكلة ويقول لك العالمة هي ما حدث 

بينكم �شباحا وما فعلته يف جحا.
 ف�شدقه ح�شان وا�شرع واخرج 500 دينار وقال هل اتي معك؟ فقال: ل.. انه واقع يف م�شكلة ويخاف ان تاأخدك 
التجار.. فمر على دكانه فوجده  ال�شرطة معه. ذهب ح�شان �شباحا وهو مردد وخائف لينظر يف امر �شيخ 

يجل�ص هناك فا�شتعجب لذلك. والقى عليه ال�شالم ثم �شاأله هل تركتك ال�شرطة؟
 فقال �شيخ التجار: اية �شرطة؟

 فحكى له ماحدث وهو ي�شرب راأ�شه بيده حزنا على �شياع النقود. فقال �شيخ التجار: ومن يعرف ما حدث 
من امر جحا غرنا؟ ف�شمعوا �شوتا يقول انا.. تقدم جحا وهو ي�شحك.. ل يوجد احد ي�شحك على جحا. 
فقال ح�شان �شاأخرب ال�شرطة مبا حدث منك فقال جحا.. ح�شنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �شفعتي 

ت�شاوي 500 دينار. 


