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النوم مبكًرا يزيد خ�صوبة الرجال

ك�سفت درا�سة ن�سرتها، اأخرًيا، جامعة �سينية اأن النوم مبكًرا يزيد ن�سبة 
ب�سكل  الأط��ف��ال  اإجن��اب  احتمالت  ويرفع من  ال��رج��ال  ل��دى  اخل�سوبة 
كبري. واأظهرت الدرا�سة، التي اأجرتها جامعة هاربني الطبية يف ال�سني 
الرجال  اأن  الأمريكية،  الطبية  �ساين�س”  “مونيتور  جملة  يف  ون�سرت 
اأف�سل  فر�سة  لديهم  الليل  منت�سف  قبل  الفرا�س  اإىل  يذهبون  الذين 

لإجناب الأطفال ب�سبب متتع حيواناتهم املنوية بال�سحة.
الرجال  اإن  ال��درا���س��ة،  اأ���س��رف��وا على  ال��ذي��ن  وال��ب��اح��ث��ون،  العلماء  وق���ال 
حركة  ميتلكون  م�ساًء  والعا�سرة  الثامنة  ال�ساعة  ب��ني  ينامون  ال��ذي��ن 
اأكرب لتخ�سيب  اأنها لديها فر�سة  اأف�سل للحيوانات املنوية وهذا يعني 
البوي�سة. ويعتقد اأن واحًدا من كل خم�سة رجال بريطانيني لديهم عدد 
قليل من احليوانات املنوية. وقد انخف�ست م�ستويات احليوانات املنوية 
يف ال�سنوات الأخرية و�سط خماوف باأن ال�سمنة وعدم ممار�سة الريا�سة 
اأحدث  وت�سري  الدرا�سة.  بح�سب  الرجال،  الآلف من  وراء عقم  ال�سبب 
النتائج التي اأجرتها اجلامعة اإىل اأن النوم ومقدار �ساعات النوم، اأمران 
حا�سمان يف هذا املو�سوع. ور�سد باحثون اأمناط النوم يف 981 حالة من 
الرجال الأ�سحاء ممن اأعطوا تعليمات للذهاب اإىل الفرا�س للنوم بني 
بعد  اأو  الليل  ومنت�سف  العا�سرة  وبني  م�ساء  والعا�سرة  الثامنة  ال�ساعة 
للنوم لفرتات مدتها �ست  املنبه  ا�ستخدام  الليل. وطلب منهم  منت�سف 

كرث. �ساعات اأو اأقل اأو من �سبع اإىل ثماين �ساعات اأو من ت�سع �ساعات لأ

كيف متيز بني ال�صامة ال�صرطانية واحلميدة؟
ال�سرطانات  اأن���واع  اأك��رث  يعد من  �سرطان اجللد   اأن  اخل��رباء  ك�سف 
50 ع��ام��اً، وتعد  اأع��م��اره��م ع��ن  ت��ق��ل  ال��ذي��ن  �سيوعا يف الأ���س��خ��ا���س 
اأن تك�سف ع��ن وجود  ال�����س��ام��ات واح����دة م��ن ال��ع��ام��ات ال��ت��ي مي��ك��ن 

ال�سرطان من عدمه.
اأج�سادنا، وتظهر املزيد من الكتل،  اإنه مع التقدم يف ال�سن تتغري  اإذ 
والنتوءات والعيوب التي مل تكن موجودة من قبل، والغالبية العظمى 
منها هي جمرد اأعرا�س طبيعية، ولكن يجب مراقبة هذه التغيريات 

لأن �سرطان اجللد ي�سهل عاجه اإذا مت ر�سده مبكراً.
ويجب مراقبة ال�سامات التي ميكن اأن ن�ستدل من خالها على وجود 

�سرطان اجللد من خال مراقبة عدة اأعرا�س منها :
غري  ال�����س��ك��ل  ذات  ال�����س��ام��ات  م���ن  اح���رت����س   : ال�����س��ام��ة  ���س��ك��ل   1-

املتنا�سق.
عليك  املتنا�سقة،  غ��ري  لاأ�سكال  بالإ�سافة   : ال�سامة  ح��واف   2-

الحرتا�س من احلواف اخل�سنة واملدببة لل�سامة.
اأو  لونها  يتغري  التي  ال�سامات  فح�س  يجب  ال�سامة:  لون  تغري   3-

التي يختلف لون اأحد اأجزائها عن الآخر.
 6 �سامة  اأي  قطر  جت��اوز  اإذا  الطبيب  ا�ست�سر   : ال�سامة  قطر   4-

ملليمرت.
ال�سامة  كانت  اإذا  للفح�س  اخل�سوع  يجب   : ال�سامة  ارت��ف��اع   5-

مرتفعة عن �سطح اجللد.

مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم 
اأ���س��ب��ح ل��ه��واة رك���وب ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة يف ال��ق��اه��رة مقهى ميكنهم 
يف  يفتقدونها  باألفة  فيه  ويحظون  دراجاتهم  ب�سحبة  فيه  التجمع 
الزمالك  حي  يف  جوينت(  )بايكرز  مقهى  وي�سمح  العا�سمة.  �سوارع 
الراقي لأ�سحاب الدراجات النارية بتناول املاأكولت وامل�سروبات بينما 
يجري فنيون �سيانة لدراجاتهم. وقال مهند ال�سايب �ساحب املقهى 
لتلفزيون رويرتز فكرت فيها.. اإنك تيجي مبوتو�سيكلك تخ�س جوا 
املكان، تركن جانب الرتابيزة بتاعتك وتقعد. اإحنا بناخذ املوتو�سيكل 
بندخله �سيانة اأو غ�سيل اأو ح�سب انت جاي تعمل اإيه. واأ�ساف وانت 
قاعد م�ستني املوتو�سيكل، قاعد بتتفرج ... ت�سرب حاجة تاكل حاجة 
اأ�سحاب  ويقول  يخل�س.  املوتو�سيكل  ما  عقبال  بوك�س.  اإك�س  تلعب 
لدراجاتهم  وينظرون  يفهمونهم  ل  الآخرين  اإن  النارية  ال��دراج��ات 
القوية على اأنها اأدوات اإزعاج �ساخبة. وياأملون اأن يكون املقهى مبثابة 
نارية  دراج��ة  املواقف. وقال �ساحب  مكان ي�سرتيحون فيه من هذه 
يدعى حامت خليفة مو�سوع جمتمع البايكرز يف م�سر حمتاج اإن يبقى 
اللي  للنا�س  اأكرث من كده. فاملكان ده بر�سه بيدي حتى  فيه توعية 
بتيجي هنا م�س بايكرز بتبقى عارفة املكان وبتاخذ فكرة عن البايكرز 
ب�سكل اأكرب. وهناك اأي�سا جهود لت�سجيع الن�ساء على ركوب الدراجات 

النارية وهو �سيء غري ماألوف يف م�سر.
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�صمكة تقفز يف فم �صيادها حية 
لت�سد  فمه  يف  �سمكة  قفزت  بعدما  غريب  ملوقف  ال�سيادين  اأح��د  تعر�س 

حلقه.
وانت�سرت موؤخًرا جمموعة من ال�سور لأطباء، وهم يحاولون اإخراج �سمكة 

حية من حلق الرجل.
وكان �سانتو�س دا�س، ي�سطاد يف بركة، وذلك عندما قفزت �سمكة بطول 10 

�سنتيمرتات من يده اإىل فمه.
وعلقت ال�سمكة يف حلق ال�سياد الهندي البالغ من العمر 30 عاًما، وواجه 
�سعوبة بالغة يف التنف�س ومل يكن قادًرا على التكّلم، وعلى الفور مت نقله 
اإىل م�ست�سفى القرية حيث كافح الأطباء دون جدوى لإخراج ال�سمكة من 

حلقه.
اإىل م�ست�سفى  نقله  الأوىل، مت  امل��رة  الأطباء يف  اأن ف�سلت حم��اولت  وبعد 
قرية  من  كيلومرت   200 بعد  على  الهندية  بوبان�سوار  مدينة  يف  اأبوللو 
ل�سحب  ملقًطا  هناك  الأط��ب��اء  ا�ستخدم  حيث  فيها،  ي�سكن  التي  بوداديها 

ال�سمكة من حلقه.
حلقه  داخل  متزقات  من  عانى  �سانتو�س  اأن  الطبية،  الفحو�سات  وك�سفت 

ب�سبب زعانف ال�سمكة.
وذكر اأحد الأطباء، اأنه مل يظهر من ال�سمكة �سوى جزء من ذيلها فقط.

اأبوللو:  مب�ست�سفى  اجل��راح��ة  ا�ست�ساري  غوبتا،  �ساجنيف  الدكتور  وق��ال 
وبعد  جال�س،  وهو  مو�سعًيا  بتخديره  وقمنا  العمليات  غرفة  اإىل  اأخذناه 
با�ستخدام  حلقه  م��ن  تدريجًيا  ال�سمكة  ب�سحب  وقمنا  فمه  فتحنا  ذل��ك 
ملقط. وعقب اإخراج ال�سمكة من حلق �سانتو�س، مت تركيب اأنبوب اأنفي له 
لكي يتغذى، وظل يح�سل على الغذاء منه ملدة 10 اأيام، حتى تعافى متاًما 

وخرج بعدها من امل�ست�سفى.

الإعدام لقاتل 5 
من اأ�صرته حرًقا 

م�سر  يف  اجل���ن���اي���ات  حم��ك��م��ة  اأح����ال����ت 
امل�سرية لأخذ  الديار  ملفتي  اأوراق متهم 
5 من  قتله  بعد  �سنًقا  اإع��دام��ه  راأي���ه يف 
ال�ساد�س  اأ�سرته، و�سروعه يف قتل  اأف��راد 

خلافات تتعلق باملرياث.
الزقازيق  ج���ن���اي���ات  حم��ك��م��ة  وح�������ددت 
يوليو  مت��وز   17 ال�سرقية   مبحافظة 
راأي  ورود  حلني  باحلكم،  للنطق  املقبل 
املفتي، وفًقا لاإجراءات القانونية املتبعة 

يف هذا ال�ساأن قبل تنفيذ حكم الإعدام.
ج�سد  يف  النريان  اأ�سعل  قد  املتهم  وك��ان 
�سقيقه وجنل �سقيقه و�سقيق والده، كما 
اأ�سعل النريان يف املنزل م�ستخدًما املواد 
و�سعها  اأن  بعد  كبرية،  بكميات  احلارقة 
دون  ومنزلهم  عليهم  املجني  حميط  يف 
�سعورهم بذلك ليتمكن من اإ�سعال النار 
بهم مبجرد اإلقاء اأي مادة م�ستعلة على 

الأر�س.
وت��ويف اث��ن��ان اآخ���ران م��ن اأق���ارب اجلاين 
اأث����ن����اء حم���اولت���ه���م���ا ال�������س���ي���ط���رة على 
النريان، لتتفحم اجلثث اخلم�سة داخل 
�ساد�س  ���س��خ�����س  اأ���س��ي��ب  ف��ي��م��ا  امل���ن���زل، 

بحروق يف مناطق متفرقة من ج�سده.

اطعمة ت�صاعدك على 
التخل�ص من انتفاخ البطن �ص 23

ق�صة ماقبل النوم متعة 
يجني ثمارها الأبناء 

النوم  ق��ب��ل  م���ا  ق�����س�����س  ت�����س��اع��د 
قدراتهم  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  الأط����ف����ال 
القراءة  مهارات  وتطوير  الذهنية 
اأكرب،  ل��غ��وي��ة  ح�سيلة  واإك�����س��اب��ه��م 
كما اأنها ت�ساعد يف توطيد العاقة 
جو  وخلق  والأب��ن��اء  الوالدين  بني 

من املتعة والت�سلية.
بق�س�س  والأبناء  الآب��اء  وي�ستمتع 
اآن واح����د، فهي  م��ا ق��ب��ل ال��ن��وم يف 
اأ�سلوب  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��غ��ى  م���ا  غ��ال��ب��ا 
املغامرة والت�سويق، ويحر�س كثري 
الق�س�س  اخ��ت��ي��ار  الآب����اء على  م��ن 
لأط��ف��ال��ه��م ب��ع��ن��اي��ة ك���ب���رية، وهي 
اه��ت��م��ام الأطفال  ت�����س��د  م��ا  غ��ال��ب��ا 
خ����ا�����س����ة ع����ن����د ث���������راء حم���ت���واه���ا 
ت�ساعد  الق�س�س  وهذه  الب�سري. 
الذهنية  امل��ه��ارات  تنمية  يف  اأي�سا 
خا�سة  اخل��ي��ال  وتن�سيط  للطفل 
موؤثرات  ال�����راوي  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن��د 
مبا  ال�سوت  ن��ربة  كتغيري  �سوتية 

ينا�سب احلدث.

لوحة لبيكا�صو 
بـ45 مليون دولر

 ب��ي��ع��ت ل���وح���ة ل���ل���ر����س���ام الإ����س���ب���اين 
معروفة  ب��ي��ك��ا���س��و  ب���اب���ل���و  ال�����س��ه��ري 
امراأة  -اأو  بلو  روب  اأ�سي�س  فام  با�سم 
مليون  ب�45  اأزرق-  بف�ستان  جال�سة 
الثاثاء،  ن��ي��وي��ورك  يف  مب���زاد  دولر 
امل��زادات كري�ستي.      دار  اأعلنت  ح�سبما 
وتظهر يف اللوحة -التي تعود اإىل عام 
بيكا�سو،  ع�سيقة  مار  دورا   1939-
اإنها كانت  وهي م�سورة وفنانة يقال 
اإل���ه���ام���ه. وكانت  اأه�����م م�����س��ادر  م���ن 
اللوحة يف البداية يف حوزة الو�سيط 
ث���م �سادرها  روزن������ربغ،  ب���ول  ال��ف��ن��ي 
املحتلة  ذلك يف فرن�سا  بعد  النازيون 
العاملية  احل���رب  اأث���ن���اء   1940 ع���ام 
املقاومة  اأوق��ف��ت  ذل��ك،  وم��ع  الثانية. 
تنقل  كانت  ال��ذي  القطار  الفرن�سية 
واأنقذتها.  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ال��ل��وح��ة  ف��ي��ه 
اجلزائر-للفنان  ن�ساء  لوحة  وكانت 
ال�سهري نف�سه- قد �سجلت  الإ�سباين 
رقما قيا�سيا يف ثمن اللوحات الفنية 
 2015 ع���ام  م���زاد  بيعت يف  ع��ن��دم��ا 

مقابل 179 مليون  دولر.

لقاء تلفزيوين يتحول اإىل م�صاجرة 
ب���ني �سحايف  م�����س��اج��رة  ان���دل���ع���ت 
املعلمني  نقابة  يف  اإعامي  وناطق 
ب�������������الأردن، خ�����ال ل���ق���اء ح�����واري 

تلفزيوين على الهواء مبا�سرة.
وت������ط������ور ت����ا�����س����ن ك�����ام�����ي بني 
ال�سحايف يف جريدة الراأي الأردنية 
الدكتور  والنقابي  اخلواجا،  خالد 
باملياه  ترا�سق  اإىل  اأحمد احلجايا، 
وت�����س��اب��ك ب�����الأي�����دي، ف�����س��ًا عن 

تبادل الألفاظ النابية.

هذه الأطعمة والتوابل قد تق�صي على اآلم املفا�صل

بالعنا�صر  �أنها تزودنا  �لأطعمة يف  �أهمية هذه  تنبع 
جتديد  م��ن  �لتمكن  �أج���ل  م��ن  �ل��ازم��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لآلم  من  و�لتخل�ص  �جل�صم  خايا  يف  �لغ�صروف 
يف  كبريً�  دورً�  �لأطعمة  بع�ص  تلعب  كما  �ملف�صلية.  

حرق دهون �جل�صم وتليني �ملفا�صل.
حياتنا  يف  �لأع��م��ال  وطبيعة  نحياها  �لتي  �حلياة 
جعلت من �أمر��ص معينة كابو�صًا للعديد ممن ي�صابون 
لدى  خ�صو�صًا  �نت�صرت  �إذ  �ملفا�صل،  �آلم  ومنها  بها، 
وعدم  �حلركة  وقلة  �ل�صيخوخة  ب�صبب  �ل�صن  كبار 
و�لعنا�صر  �لطعمة  بع�ص  �إليكم  �لريا�صة.  ممار�صة 
وفقًا  �ملفا�صل  �آلم  عاج  على  ت�صاعد  �لتي  �لغذ�ئية 
"فيت  �أورتها جملة فوكو�ص �لأملانية وموقع  لن�صائح 

�أوند موبيل" �لأملاين �ملخت�ص.

 B6 فيتامني
التي  املركبات  م��ن  جمموعة  على   B6 فيتامني  ا�سم  يطلق 
ت�سمل نظائره  والذي  البرييدوك�سني احليوّي،  بن�ساط  تقوم 
الإنزميي  امل�ساعد  اإىل  املركّبات  ه��ذه  تتحول  حيث  احليوّية، 
الأحما�س  مت��ث��ي��ل  يف  اأ���س��ا���س��ّي  ب�سكل  ي��ع��م��ل  ال����ذي  ال��ن�����س��ط 
الأمينّية. وميّكن هذا الفيتامني اأج�سادنا من بناء الغ�سروف 
الع�سلي مرة اأخرى، لذلك تناوله مهم جداً من اأجل م�ساعدة 
اجل�����س��م ع��ل��ى جت��دي��د اخل���اي���ا ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا. ك��م��ا يقوم 
الفيتامني باإفراز مواد معينة ت�ساعد كبار ال�سن والريا�سيني 
يتناولون  ال��ذي��ن  اأو  مفرطة  �سمنة  م��ن  يعانون  م��ن  واأي�����س��اً 
الأمينية يف اجل�سم  الأحما�س  اللحوم يف حتويل  الكثري من 
وال�ستفادة منها، بالإ�سافة اإىل اأنه ي�ساعد على عدم الإ�سابة 
التالية مثل  الأغ��ذي��ة  تناول  اإن  اخل��رباء  ويقول  ال��دم.  بفقر 
الأفوكادو واجلوز والبقوليات باأنواعها واحلليب واملوز ي�ساعد 
الفيتامني،  من  النوع  ه��ذا  من  بحاجته  اجل�سم  تزويد  على 
اإىل  يحتاجون  الرجال  فاإن  الأملانية،  التغذية  ووفقاً جلمعية 
1.5 مليغرام يومياً من الفيتامني، فيي حني حتتاج الن�ساء 

اإىل 1.2 مليغراماً منه.

�لأ�صماك
ي�سري اخلرباء اإىل اأن تناول ال�سمك باأنواعه وخا�سة الرجنة 
بعك�س  وذلك  العظام،  ه�سا�سة  من  يحمي  والتونة  وال�سلمون 
ي��وف��ر للج�سم  ال�سمك  اأن  ك��م��ا  ب��ك��رثة.  ال��ل��ح��وم  ي��ت��ن��اول  م��ن 
الأحما�س الأمينية التي يحتاجها ويقيه من الدهون ال�سارة 
املفا�سل  التهاب  حماربة  على  ال�سلمون  وي�ساعد  اجل�سم.  يف 
ويحمي القلب وال�سرايني من خال مكافحة تكون اجللطات 
الدموية وترميم التلف احلا�سل يف ال�سرايني ورفع م�ستويات 
وي�سري  ال���دم.  �سغط  م�ستوى  وخف�س  اجليد  الكول�سرتول 
تكون  ال��ب��اردة  املياه  يف  تعي�س  التي  الأ�سماك  اأن  اإىل  العلماء 
النهرية،  الأ�سماك  من  للج�سم  املفيدة  بالعنا�سر  اأكرث  غنية 

الأ�سماك  من  اأ�سبوعية  وجبة  يجعل  مما  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
كافياً لإمداد اجل�سم بالعنا�سر التي يحتاجها. كما اأن احلمية 

والريا�سة ت�ساعد على تليني املفا�سل، وتخفيف الأمل.

�لعنا�صر �مل�صادة لاأك�صدة
املواد  ت�سكل  م��ن��ع  ع��ل��ى  ل��اأك�����س��دة  امل�����س��ادة  العنا�سر  تعمل 
اإل  اخل�سراوات،  يف  امل��واد  هذه  وتتواجد  اجل�سم.  ال�سارة يف 
الفيتامينات ومينع  املاء يذيب هذه  اأن طبخ اخل�سراوات يف 
الطعام  بتناول  ين�سح  لذلك  منها.  ال�ستفادة  م��ن  اجل�سم 
الغنية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  اأن  ك��م��ا  ال��ب��خ��ار.  ع��ل��ى  املح�سر 
فروت  واجل���ري���ب  ال��ربت��ق��ال  يف  امل���وج���ود  "�سي"،  بفيتامني 
والفراولة والأنانا�س والكرنب والبابايا والليمون والقرنبيط 
الأ�سفر(  )البطيخ  وال�سمام  والكيوي  والفا�سولياء  واللفت 
والقرنبيط وامللفوف الأحمر واملاجنا ي�ساعد ب�سكل كبري على 
التخل�س من اآلم املفا�سل. اأما عن�سر ال�سيلينيوم، فقد وجد 
توؤدي  ال�سيلينيوم يف اجل�سم  انخفا�س م�ستويات  اأن  الأطباء 
الأطعمة  وم��ن  املفا�سل.  التهاب  ورمب��ا  العظام  ه�سا�سة  اىل 
ال��ت��ون��ة و���س��رط��ان البحر  ال��ه��ام  ب��ه��ذا العن�سر  ت��زودن��ا  ال��ت��ي 

واملحار واجلمربي واحلبوب الكاملة كالقمح وال�سوفان.
ي�سار اإىل اأن اخلرباء يوؤكدون اأي�ساً اأن طعام مري�س التهاب 
املفا�سل يجب اأن يكون مبنياً على اأ�سا�س الهرم الغذائي الذي 
ي�سجع كل �سخ�س �سليم على الإكثار من تناول اخل�سراوات 
واحلبوب وبذور البقول والفواكه واحل�سول على اأقل كميات 
من الدهون واحللوى يف الطعام. ويوفر الطعام املتزن غذائياً  
األوان متنوعة من الأغذية ويوؤدي اإىل احل�سول على كميات 

معتدلة منه.

ثاث تو�بل طبيعية 
تبداأ  مف�سل.   100 م��ن  اأك��رث  على  الإن�����س��ان  ج�سم  يحتوي 
مر�س  وي�سبح  ال��ث��اث��ني.  �سن  م��ن  ب��داي��ة  بالتاآكل  بع�سها 

منه،  ال�سفاء  ميكن  ل  مر�س  وه��و  وارداً.  العظمي  الف�سال 
لكن هناك ثاث توابل كفيلة بالتخفيف من الآلم.

احلركة  عند  ق��وي��ة  ب���اآلم  العظامي  الف�سال  مر�سى  �سعر 
ي�سبب �سعوبة  ما  ذلك  املفا�سل،  ال�سديد يف  ال�سغط  ب�سبب 
يف احلركة. خا�سة عندما يتعلق الأمر بتاآكل مفا�سل اليدين 
يخفف  قد  عاج  هناك  اأن  بيد  والأ�سابع.  الإبهام  خ�سو�ساً 
العظام  جراحة  يف  املخت�سة  الطبيبة  ح�سب  الأمل  ح��دة  من 
من  مزيج  يف  الطبيعي  العاج  ه��ذا  يتمثل  ماير.  كري�ستينا 
الناجتة عن  الآلم  �سد  فريدة  ع��اج  وه��ي طريقة  التوابل. 
ه�سا�سة العظام ح�سب الطبيبة ماير. اإذ تقول يف حديث لها 
مع قناة "اإن دي اإر" الأملانية: �سككت بفاعلية الأمر يف البداية، 
اقت�سر  امل�ست�سفى  يف  العمل  م��ن  �سنة  ع�سرة  اأرب���ع  ف��خ��ال 
عاجنا لهذه احلالت املر�سية على الأدوية التقليدية، لذلك 

زاد ف�سويل ملعرفة املزيد عن هذه التوابل.

ماهي هذه �لتو�بل �لثاثة؟
الكزبرة والكمون وجوز الطيب، هذه هي التوابل املق�سودة. 
يف  العظمي.   الف�سال  اآلم  تخفيف  �ساأنه  من  معا  ومزجها 
بالتهّيج  الزليلي  الغ�ساء  ي�ساب  العظمي  الف�سال  ح���الت 
وال��غ�����س��روف ب��ال��ت��اآك��ل. وه��و م��ا ي���وؤدي اىل اح��ت��ك��اك العظام 
الثاثة  ال��ت��واب��ل  ب�����الأمل.  يت�سبب  ال����ذي  الأم����ر  ببع�سها. 
واأغ�سيتها  املف�سلية  املحفظة  على  توؤثر  مكوناتها  وفاعلية 
ي�ساعد على  الطبيبة ماير: هذا  املخاطية. وعن ذلك تقول 
جتديد الدورة الدموية التي تعيد الن�ساط واحليوية للمادة 
املخاطية ووظيفتها العتيادية كاإنتاج ال�سائل الزليل الذي 
تخفف  اأن  التوابل  لهذه  ميكن  العظام.  احتكاك  من  يخفف 
اخلبرية  وتعلق  ي��زول.  ل  العظمي  الف�سال  لكن  الأمل،  من 
اإنها طريقة لتخفيف الأمل ولي�ست لل�سفاء  ماير على ذلك: 
ميكن  ل  حتدث  التي  التاآكل  فعملية  العظمي.  الف�سال  من 

التخل�س منها واإعادة العظام كما كانت.

�صاي الزجنبيل 
حلرق دهونكم

ت���ت���م���ّك���ن���وا م�����ن ح������رق ال����ده����ون 
امل��رتاك��م��ة ل��دي��ك��م، ا���س��رب��وا �ساي 
الزجنبيل من مرتني اإىل 3 مرات 

يومياً.
حت�سريه  ع���ل���ى  اح����ر�����س����وا  ل���ك���ن 
ولهذه  ال�����س��ح��ي��ح��ة.  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

الغاية قوموا بهذه اخلطوات.
اأ�سيفوا جذراً �سغرياً مب�سوراً من 

اأو م��ل��ع��ق��ة و���س��ط من  ال��زجن��ب��ي��ل 
بودرة الزجنبيل اإىل كوب من املاء 

املغلي.
اأت����رك����وا امل���زي���ج ي���رت���اح مل����دة 10 

دقائق.
�سّفوا املاء واأ�سيفوا اإليه ملعقة اأو 
ملعقتني و�سط من الع�سل وملعقة 

و�سط من ع�سري الليمون.
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�ش�ؤون حملية

مب�صاركة 20 مدر�صة

تكرمي الفائزين بجائزة علي بن حرمل الرتبوية بح�صور جمل�ص الأمناء

بح�صور م�صلم بن حم

وفد قبيلة العوامر يزور واحة الكرامة وفاًء ل�صهداء الوطن

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

اأكد علي بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س 
اأن  الرتبوية  حرمل  بن  علي  جائزة  اأمناء 
املواهب  م��ن  العديد  الطلبة  اأبنائنا  ل��دى 
اكت�سف  التي  الكامنة  الإبداعية  والطاقات 
ياأخذ  م��ن  ينتظر  م���ازال  وبع�سها  بع�سها 

بيدها لتك�سف مالديها.
واأ�ساف اإنه انطاقاً من توجيهات قيادتنا 
ب�سرورة  وتوجيهاتها  والر�سيدة  احلكيمة 
ليكونوا  واملبتكرين  امل��ب��دع��ني  بيد  الأخ���ذ 
احل�ساري  ال����وج����ه  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي  امل��������راآة 
احلا�سر  عدة  و�سبابنا  لأبنائنا  والإب��داع��ي 
اإطاق  ع��ن  اأع��ل��ن��ا  ف��اإن��ن��ا  امل�ستقبل،  وع��ت��اد 
ج��ائ��زة علي ب��ن ح��رم��ل ال��رتب��وي��ة بحلتها 
اجلديدة للعام الدرا�سي 2017-2016.
واأكد �سعادته اأن هذه اجلائزة وهي يف عامها 
11 قد حققت جناحاً كبرياً هذا العام من 
حيث عدد املدار�س اخلا�سة امل�ساركة وعدد 
امل�����س��ارك��ني مبختلف  ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات 
طالباً   181 ���س��ارك  حيث  اجل��ائ��زة  اأق�سام 
وطالبة من 20 مدر�سة وكان الفوز حليف 

)47 طالباً وطالبة(.
هى  جوائز  ثاثة  على  اجل��ائ��زة  وا�ستملت 
5 م�ستويات  وال��ت��ي ت�سم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
باأ�سحاب  خا�سة  فئة  حتتها  ت�سم  وال��ت��ي 

اأخ����رى موزعة  اأرب����ع م�����س��ت��وي��ات  ال��ه��م��م و 
الدرا�سية  املرحلة  و  العمرية  الفئة  ح�سب 

للطلبة.
وجائزة  الإب��داع الأدب��ي التى ا�سملت على 
ال�سعر  ن��ظ��م  م��ن��ه��اجم��ال  ع����دة جم�����الت 
حفظ  و  النبطي  ال�سعر  نظم  و  الف�سيح 
ال�سعر و اإلقاوؤه وجمال الق�سة الق�سرية و 

جمال الق�سة امل�سورة.
والتي  املجتمع  خدمة  و  املواطنة  وج��ائ��زة 

اكت�ساف  م�����س��روع  ع��ل��ى جم���ايل  ا���س��ت��م��ل��ت 
 تراث الإمارات و م�سروع تقدمي يد العون.
جاء ذلك يف كلمته الرتحيبية التي يف حفل 
وال��ف��ائ��زات يف اجلائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
وال�����ذي اأق���ي���م ع��ل��ى م�����س��رح م��در���س��ة ليوا 
جمل�س  اأع�ساء  بح�سور   . للبنات  الدولية 
كنعان  ماأمون  الدكتور  من  املكون  الأمناء 
الر�سيدي مدير  اأمني عام اجلائزة و نورة 
التعليم اخلا�س يف مكتب العني التعليمي، 

الإمارات،  جامعة  حطيني  يو�سف  الدكتور 
الدكتورة عائ�سة العي�سائي جمل�س اأبوظبي 
مديرة  ج��ربان  �سرين  ال��دك��ت��ورة  للتعليم، 
اخلييلي  �سم�سة  و  ال��دول��ي��ة،  ليوا  مدر�سة 
القراآن  لتحفيظ  حرمل  بن  مركز  مديرة 

الكرمي- فرع املقام.
اأه���داف  ب��ن ح��رم��ل يف كلمته  وا���س��ت��ع��ر���س 
ال��ولء للوطن  اجلائزة لت�سمل تعزيز قيم 
التناف�س  ا�سافة اىل حتفيز مناخ  والقيادة 

الأدبّية  املجالت  يف  املبدعني  الطلبة  لدى 
وترتيله،  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ   والفنّية، 
تنمية  ثرائها،  واإب���راز  العربية  اللغة  دع��م 
تعزيز  و  الآخ����ر،  وق��ب��ول  الت�سامح  ث��ق��اف��ة 

الدور الريادي للجائزة يف املجتمع.
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز النقدية 
الفائزين  التقدير على  والعينية و�سهادات 
وال��ف��ائ��زات وع��ل��ى م����دراء امل���دار����س وجلان 

التحكيم وامل�ساركني . 

•• العني – الفجر

اأبناء قبيلة العوامر ، برئا�سة  زار وفد من 
���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ م�����س��ل��م ب���ن ���س��امل ب���ن حم 
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال���ع���ام���ري 
ال��وط��ن��ي لإم�����ارة اب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة جمموعة بن حم »واح��ة الكرامة« يف 
ت�سييدها لتخليد ذكرى  ،التي مت  اأبوظبي 

�سهداء الإمارات الأبرار .
الكرامة بداأت  وقام الوفد بجولة يف واحة 
لوحاً   31 من  املكون  ال�سهيد  ن�سب  اأم��ام 
م���ن الأل������واح ال�����س��خ��م��ة ال��ت��ي ي�����س��ت��ن��د كل 
والتكاتف  للوحدة  رم��زاً  الآخ��ر  على  منها 
وال��ت��اح��م ب���ني اأب���ن���اء جم��ت��م��ع الإم������ارات 
وال�سمود  وال�سجاعة  القوة  واإىل  والقيادة 

التي متيز �سعب الإمارات. 
وتوقف الزوار عند اللوح املعدين الذي مت 
نق�س ق�سم القوات امل�سلحة لدولة الإمارات 

عليه.  
كما زار الوفد جناح ال�سرف الذي يت�سمن 
اآي�����ات م���ن القراآن  ن��ق�����س��ت ع��ل��ي��ه��ا  األ����واح����اً 
اأبناء  ����س���ه���داء  اأ����س���م���اء  وك���ذل���ك  ال����ك����رمي، 
وقام  عنهم.  ومعلومات  البوا�سل  الإم��ارات 

ال�سهداء  اأرواح  على  الفتحة  بقراءة  الوفد 
الأب������رار وال���دع���اء ل��ه��م ب����اأن ي��غ��م��ده��م اهلل 

بوا�سع رحمته.
ومن جانبه قال ال�سيخ م�سلم بن حم : اإن 
زيارة واحة الكرامة تعرب عن روح الوحدة 

والت�سامن والتاحم بني القيادة الر�سيدة 
اأنها تعك�س التاحم  و�سعب الإم��ارات، كما 
اأبنائهم  لعطاء  تقديراً  ال�سهداء  اأ�سر  مع 

وت�سحياتهم.
الكرامة تعك�س  اأن واح��ة  ب��ن ح��م  واأ���س��اف 

اأبناء  لت�سحيات  الر�سيدة  قيادتنا  تقدير 
اأنها  كما  ومبادئه،  رفعته  اأجل  الوطن من 
لتخليد  دائ��م��اً  ومعلماً  للوفاء  رم��زاً  متثل 

ذكرى هوؤلء ال�سهداء. 
الوطني  ال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  وا�سار 

لإم������ارة اب��وظ��ب��ي: يف ال���وق���ت ال����ذي نقف 
ب��اإج��ال واإك��ب��ار واح����رتام اأم���ام ت�سحيات 
الن�سب  ه��ذا  ميثله  وم��ا  ال�سهداء  اأبطالنا 
جندد  الت�سحيات  لتلك  معنوي  رم��ز  م��ن 
عهد الولء والوفاء للوطن والقيادة ونوؤكد 
املثابرة على نهج الت�سحية وتقدمي الغايل 
ال��وط��ن ولإبقاء  ل���رتاب  وال��ن��ف��ي�����س ���س��ون��ا 
بكل فخر  و�ساخمة  الإم���ارات خفاقة  راي��ة 

واعتزاز .
ودعا اأبناء القبيلة اهلل عز وجل، اأن يتغمد 
يجعل  واأن  رحمته،  بوا�سع  الوطن  �سهداء 

مقامهم مع ال�سديقني وال�ساحلني.
واأك���دو اأن »واح���ة ال��ك��رام��ة« رم��ز للتاحم 
و�سعبا  ق����ي����ادة  ال����وط����ن  ه�����ذا  اأب����ن����اء  ب����ني 
وت�سحيات  بطولت  على  �ساهداً  و�ستبقى 
املعامل  م��ن  معلماً  و�ستظل  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
معاين  جت�سد  التي  ال��دول��ة  يف  احل�سارية 

البطولة وال�سجاعة والإقدام.
تعمق  الوطني  ال�سرح  زي��ارة  اإن  واأ�سافوا: 
يف نفو�سنا معاين الوحدة الوطنية، وتوؤكد 
وقوفنا �سفاً واحداً وراء قيادتنا احلكيمة، 
وقيمنا  ال���وط���ن���ي���ة،  ث���واب���ت���ن���ا  ع����ن  دف����اع����اً 

احل�سارية والإن�سانية.

خال فعاليات ختام �لدورة �لثامنة
خرباء "منتدى التوطني" يو�صون ب�صرورة و�صع خطط وا�صحة 
ل�صتبقاء املواهب والكوادر الوطنية يف موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص

•• اأبوظبي-الفجر:

الثامنة  ال���دورة  التوطني يف ختام  اأو���س��ى خ��رباء 
التوطني" والذي نظمته جمموعة  "منتدى  من 
للطريان"،  "الحتاد  من  ما�سية  برعاية  املعارف 
للكوادر  جاذبة  بيئة  لتهيئة  ملحة  حاجة  بوجود 
قطاع  موؤ�س�سات  يف  للعمل  املتخ�س�سة  الوطنية 
خا�سة  اخلا�س  القطاع  �سمن  احليوية  الأع��م��ال 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة وتقنية  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  ت��ل��ك 
امل��ع��ل��وم��ات وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�سهم 
قائم  اقت�ساد  اإىل  الدولة  انتقال  دعم  بفاعلية يف 
على املعرفة، واأهمية الرتكيز على العوامل التي 
حيث  الوطنية  وال��ك��وادر  امل��واه��ب  ا�ستبقاء  حتفز 
املوؤ�س�سة مل يعد  اإىل  اأن جذبهم فقط لان�سمام 
التحدي الوحيد بل اأ�سبحت القدرة على احلفاظ 
الأكرب،  ال��ت��ح��دي  ي�سكل  املوؤ�س�سة  �سمن  عليهم 
وا�سحة  خ��ط��ط  و���س��ع  ����س���رورة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
كايد  ن�سيف  واأك���د  ال��ف��ع��ال.   الوظيفي  للتعاقب 
 The " ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���س�����س 
للثقافة  امل��و���س��ح   Arab Culturalist
العربية" اأهمية تركيز قادة املوؤ�س�سات وال�سركات 
وا�سرتاتيجيات  خطط  �سمن  اخلا�س  القطاع  يف 
التوطني على عامل تعدد الثقافات وتاأثريه على 
م���دى جن���اح وت��ف��اع��ل ف���رق ال��ع��م��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة مع 
بع�سها البع�س خا�سة يف دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة والتي حتت�سن ما يزيد عن 200 جن�سية 
العديد من  اأن  ذل��ك جند  وم��ع  وثقافة خمتلفة، 
العديد  يف  الب�سرية  امل���وارد  ومتخ�س�سي  خ��رباء 
بحثهم  خال  ينظرون  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من 
وظائف  اأو  منا�سب  ل�سغل  ك��وادر متخ�س�سة  عن 
اخلربة  و�سنوات  الدرا�سي  التخ�س�س  اإىل  معينة 
ع��م��ق معرفة  م���دى  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  م���ن  ف��ق��ط 
ال�سخ�س بثقافة وعادات وتقاليد الدولة وقدرته 
على التعامل بفاعلية وجناح مع زمائه الذين قد 
ينتمون اإىل جن�سيات خمتلفة، م�سرياً اإىل اأن عامل 
الذكاء الثقايف اأ�سبح اأحد اأهم اخل�سال التي لبد 
الفرد يف القرن احلادي والع�سرين  اأن يتمتع بها 
تعامل  ق�����درة  ت��ع��زي��ز  ح���ي���وي يف  دور  م���ن  ل���ه  مل���ا 

الأ�سخا�س من خمتلف الثقافات واحل�سارات مع 
بع�سهم البع�س ودح�س املعتقدات اخلاطئة التي 
اأن  كايد  واأو�سح  املختلفة.  تنت�سر عن جن�سياتهم 
م�سوؤولية ن�سر الوعي حول اأهمية التحلي بالذكاء 
الثقايف تقع على عاتق اأق�سام املوارد الب�سرية التي 
لبد اأن جتعل منه اأولوية وت�سعه �سمن خططها 
تقييم  يتم  بحيث  وامل��ه��ن��ي،  الوظيفي  للتطوير 
�سمن  املوؤ�س�سة  يف  والعاملني  املوظفني  خمتلف 
اختبار الذكاء الثقايف CQ Quotient والذي 
يقي�س قدرة الفرد على الزدهار والنمو والتطور 
بالراحة  ي�سعر  وه��و  اجلن�سيات  متعددة  بيئة  يف 
يف  ال��راح��ة  ويبعث  نف�سه  ع��ن  التعبري  يف  التامة 

نفو�س زمائه للتعبري عن نف�سهم اأي�ساً.

كلية الطب والعلوم ال�صحية حتتفل بالدفعة الثالثة للدبلوم العايل 
املهني يف "املهارات والقدرات النف�صية التطبيقية يف ال�صحة الذهنية"

•• العني – الفجر

الوطني  واملركز  الإم���ارات،  بجامعة  ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  حتتفل 
للتاأهيل، والكلية امللكية الربيطانية، بالدفعة اجلديدة من طالبات وطلبة 
الدبلوم العايل املهني يف "املهارات والقدرات النف�سية التطبيقية يف ال�سحة 
اجلمعة  يوم  وذلك  الربنامج،  لهذا  املنظمة  الثالثة  تعد  والتي  الذهنية"، 

العني. مبدينة  الكلية  مببنى  اجلاري  مايو   19
والذي  املنطقة،  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول  هو  الربنامج  ه��ذا  ويعترب 
يركز على اكت�ساب املهارات الازمة لتقييم وعاج كل من ال�سحة العقلية 
وعدم اإ�ساءة ا�ستخدام العقاقري، اإ�سافة اإىل ا�ستخدام املهارات املخت�سة يف 

الطرق العاجية الأكرث تقدماً وع�سرية.
وقد قامت جامعة الإمارات بالتن�سيق لهذا الربنامج والذي ميتد على 14 
�سهراً، بالتعاون مع املركز الوطني للتاأهيل يف اأبوظبي، حيث يركز اأ�سا�سا 
على تزويد العاملني يف جمال ال�سحة النف�سية باملهارات، ومفاهيم ال�سحة 

الذهنية، وعاج �سوء ا�ستخدام العقاقري الطيبة.
 وي�سمل هذا الربنامج الإخ�سائيني النف�سيني الإخ�سائيني الجتماعيني 
واملر�سدين والأطباء النف�سيني واأطباء الأ�سرة واملمر�سات وغريهم بهدف 
تعزيز مهاراتهم الإكلينيكية والتي ت�ساهم ب�سكل مبا�سر يف اخلربة العملية 

مما يوؤدي اإىل نتائج اأف�سل.
اأ���س��اد الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد احل��وق��اين -ن��ائ��ب عميد كلية الطب  وق��د 
والعلوم ال�سحية ل�سوؤون التعليم الطبي بجامعة الإمارات -  بهذا الربنامج 
امل�ستمر  بالتعليم  ال��ت��زام��ه��ا  ت��وؤك��د  الإم�����ارات  جامعة  اإن  وق���ال:  ال�سحي 
الربنامج  كهذا  اإ�سافية،  درا�سية  فر�س  املهني من خال طرح  والتطوير 
الذي يتما�سى مع اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة ملوا�سلة تطوير الدولة 
متقدمة  مهارات  الوطنية  الكوادر  اإك�ساب  اإىل  اإ�سافة  ال�سحي،  والقطاع 

ومتخ�س�سة يف جمالت اخت�سا�سهم.
واأ�ستاذ  الربنامج،  -مدير  عثمان  توكل  اأ�سامة  الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
والعلوم  الطب  بكلية  ال�سلوكية  والعلوم  النف�سي  الطب  ق�سم  يف  م�سارك 
جتاه  املجتمع  يف  ك��ب��رية  م�ساهمة  يعد  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  "اإن   : ال�سحية- 
 46 امل�ستمر خلريجي جامعة الإم��ارات، فقد مت تخريج   التطوير املهني 
كافة مرافق  الآن يخدمون يف  وهم  �سابقتني،  الدفعتني  الربنامج يف  من 

الدولة ال�سحية ويف اخلارج اأي�ساً.  
والتحق يف الدفعة الثالثة 25 طالباً وطالبة من املواطنني واملقيمني والتي 

�ستبداأ الدرا�سة يف الربنامج الأ�سبوع القادم.

تو�فدو� للتعرف على �أ�صر�ر �لربية و �حليو�نات �ملهددة بالنقر��ص
حديقة احليوانات بالعني ت�صتقبل اكرث من 800 
متطوع منذ اطالق م�صروع التطوع يف يناير املا�صي

•• العني – الفجر 

التطوعي  مب�سروعها  م�ساركا   873 بالعني  احليوانات  حديقة  ا�ستقبلت 
الذي اطلقته يف يناير املا�سي  لإك�ساب مهارات التعامل مع احلياة الربية 
و الأحياء املائية  وامل�ساهمة يف �سون الطبيعة ، فيما بداأ 29 منهم العمل 

فعليا يف اإدارات احلديقة املختلفة .
الر�ساد  و  الفعاليات  و  الب�ستنة  امل�ساركني يف جم��الت  اختيارات  تركزت  و 
�سغفهم  و  امليداين  العمل  خو�س  يف  لرغبتهم  احليوان  رعاية  و  ال�سياحي 
بالتعامل مع احليوانات ب�سكل مبا�سر و التعرف على خ�سائ�س �سون احلياة 
الربية و احلفاظ على احليوانات املهددة بالنقرا�س و جميع متعلقاتها ، 

بالإ�سافة لكت�ساب املهارات ال�سياحية و امل�ساركة يف الفعاليات .
و ر�سدت احلديقة اثناء الت�سجيل م�ساركات اكرب من الناث فيما تفاوتت 
انحاء  توافدوا من  �سنة   30 و   18 ت�سجيا بني  الك��رث  العمرية  الفئات 
الدولة و من خمتلف اجلن�سيات للم�ساركة يف احلفاظ على احلياة الربية و 

التعرف على اأ�سرار عامل احليوان .
و ذكرت منرية احلو�سني مدير اإدارة املوارد الب�سرية باحلديقة ان م�سروعنا 
 2017 ع��ام اخل��ري  اه���داف و حم���اور  الأوىل  ب��ال��درج��ة  التطوعي يحقق 
و  كافة  املجتمع  فئات  التخ�س�سية لدى  وبراجمه  التطوع  روح  تر�سيخ  يف 
، و تعزيزا لقيم احلديقة  متكينها من تقدمي خدمات حقيقية للمجتمع 
يف دعم التعليم و ال�سراكة وتوفري اخلربات الرائدة وتقدمي جتارب فريدة 

للم�ساركني .
و ا�سارت ان امل�سروع ياتي امتدادا لقيم اخلري و العطاء الذي منحتنا اإياه 
دولتنا وقيادتنا الكرمية، فقد طرحنا م�سروع التطوع لتج�سيد فكرة العطاء 
واخلري الكامن يف اأبناءنا املواطنني واملقيمني اأي�سا والذين ينعمون بعطاء 
وخري وطننا احلبيب ، وتقديراً منهم لهذا العطاء، فقد لحظنا توافدهم 

برغبة قوية يف دعم العمل التطوعي و امل�ساهمة يف ا�ستدامة اخلري. 
هذا و يقدم امل�سروع جتربة جديدة للم�ساركني و ي�سهم يف ح�سولهم على 
بها حديقة احليوانات  تنفرد  وتخ�س�سية  فنية  خربات مهمة يف جمالت 
اإيجابية  نتائج  بالعني لرتباطها بطبيعة عمل ون�ساط احلديقة و تعك�س 
على املتطوع نف�سه من حيث اكت�ساب مهارات جديدة  ملا تتميز به احلديقة 

من بيئة مثالية ل�ستثمار الكفاءات .

�صمن �صر�كة بني �لهال �لأحمر ومد�ر�ص �لعني
حفل تكرمي املدار�ص الفائزة 
بجائزة عون للخدمة املجتمعية

•• العني – الفجر

مت تكرمي املدار�س الفائزة وامل�ساركة يف جائزة عون للخدمة املجتمعية على 
26 مدر�سة على م�سرح مدر�سة  التعليمي وعددهم  العني  م�ستوى مكتب 

حممد بن خالد بح�سور �سامل الكثريي مدير مكتب العني التعليمي.
الأحمر  ال��ه��ال  بهيئة  العني  ف��رع  مدير  ال��ع��ام��ري  الري�س  �سامل  و���س��رح  
1995 مب��دار���س الدولة  اأن ه��ذه اجل��ائ��زة منذ انطاقها ع��ام  الإم��ارات��ي 
ت�سهم فى خدمه املجتمع من خال  م�ساعدة احلالت ذات الدخل املحدود 
والرامل واملطلقات وفئة الأيتام وذوي الحتياجات اخلا�سة واملر�سى واأ�سر 
مفهوم  وتر�سيخ  غر�س   اىل  ا�سافة  التطوع  عن  برامج  وتقدمي  ال�سجناء 
ت�سعى  حيث  الدولة  رئي�س  �سمو  �ساحب  برئا�سة  للوطن  والنتماء  ال��ولء 
يخدجمميع   ال��ذي  التطوعي  اجلماعي   العمل  مفهوم  ن�سر  اإىل  اجل��ائ��زة 
�سرائح املجتمع . وقال العامري ان تكرمي هذا العدد نتيجة جهد وعطاء 
والقائمني على هذه  وامل�سرفني  املدار�س  اإدارات  ودع��م ل حم��دود من قبل 
وعدد  طالب   400 تكرميهم  ومت  عددهم  و�سل  ال��ذي  والطاب  اجلائزة 
وامل�ساريع  بالربامج  اإعجابهم  الطاب  واأبدى  اجلائزة  على  م�سرفا   65
جمال  يف  الطاب  اإب��داع  يف  �ساهم  م�ساريع   6 وعددها  للجائزة  املطروحة 
املبتكر  الطالب  الثاث منها فئة  البتكار خلدمة م�ساريع وفئات اجلائزة 
وعددهم 17 طالبا وطالبة من جميع املراحل املختلفة وفئة امل�سرف املتميز 

وعددهم 4 م�سرفني وفئة ويل الأمر املتميز ليفوز بها احد اأولياء الأمور.
باملدار�س  التعليمي  ال��ع��ني  مكتب  م��دي��ر  الكثريي  ���س��امل  ا���س��اد  جانبه  م��ن 
الفائزة على امل�ستوى املحلي متمنياً التوفيق للمدار�س املوؤهلة على م�ستوى 

الدولة مثمنا دور الهال الأحمر يف طرح هذه اجلائزة.



يعاين البع�س من احَلرج جراء العط�س امل�ستمر 
ومنها  متنّوعة  لأ�سباب  الإن�سان  ي�سيب  الذي 

الغبار،  العفن،  الدخان،  “احل�سا�سية، 
البارد، تغيريات الرطوبة،  الطق�س 

ودرجات احلرارة”.
ورغم فوائد العط�س، املتمثل 

امل�سببة  امل��������واد  ط�����رد  يف 
واملهيجات  للح�سا�سية 

اأنه  اإل  اجل�سم،  من 
ي�����س��ب��ب اأ������س�����راراً 
القدرة  عدم  منها 
ع����ل����ى ال����رتك����ي����ز، 
�سيان  ال���ت���ع���ب، 

التهاب  الأن�����ف، 
الأن��������������������������������ف 
واح���������م���������رار 

العينني.
املنزلية  ال��ع��اج��ات  ب��ع�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
من  التخل�س  على  ت�ساعد  التي 

العط�س امل�ستمر:

�لنعناع زيت   1-
ال�سبب  ك�����ان  اإذا 
الأ�سا�سي للر�سح 
ه�������و ان�����������س�����داد 
الأن���������ف؛ ف����اإن 
النعناع  زي��ت 
ه�������������������������و 
احل��ل ملا 

يحتويه من خ�سائ�س م�سادة للجراثيم.

�ل�صمر �صاي   2-
طبيعية  حيوية  م�����س��ادات  على  ال�سمر  يحتوي 
تهاجم  ال��ت��ي  ل��ل��ف��ريو���س��ات  م�����س��ادة  وخ�سائ�س 

اجلهاز التنف�سي العلوي مبا يف ذلك الر�سح.

�لأ�صود �لفلفل   3-
ميكن للفلفل الأ�سود اأن يكون حًا ب�سيطاً مل�سكلة 

الر�سح و�سيان الأنف.

�لبابوجن �صاي   4-
���س��اي ال��ب��اب��وجن ل ي��ه��دئ الأع�������س���اب ف��ق��ط بل 
على  يحتويه  مل��ا  احل�سا�سية  م��ن  ال��ن��اجت  الر�سح 

م�سادات متدك بالراحة الفورية.

�لزجنبيل  5-
حيث يعترب من اأقدم العاجات الطبيعية مل�ساكل 

الأنف مثل الر�سح.

ج فيتامني   6-
ف��ي��ت��ام��ني ج ي�����س��اع��د ع���ل���ى خ��ف�����س اإن����ت����اج  
ال�سيطرة  وب��ال��ت��ايل  اجل�سم  يف  اله�ستامني 

على الر�سح لذا عند الإ�سابة بنزلت
 الربد يف�سل

 ت����ن����اول ك�����وب م����ن ع�����س��ري ال���ل���ي���م���ون اأو 
الربتقال للح�سول على جرعة جيدة من 

فيتامني ج.

�لزعرت زيت   7-
للجراثيم  م�سادات  على  ال��زع��رت  زي��ت  يحتوي 
للتهابات  وم�سادات  والطفيليات  والفطريات 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مكونان  اجل���ي���وب الأن���ف���ي���ة ك��م��ا 
الكارفكرول  وه���م���ا  امل��ن��اع��ة  ل��ع��زي��ز  اأ���س��ا���س��ي��ان 

والثيمول.
�حللبة – بذور   8

ملا  ال��ر���س��ح  ح���دة  تخفيف  يف  ف��ّع��ال  اأث���ر  للحلبة 
تهدئ  كما  للفريو�سات  م�����س��ادات  م��ن  حتتويه 
الأغ�سية املخاطية مما ي�ساعد على تقليل الر�سح 

ب�سكل كبري.

�ملر – �لقرع   9
تعالج  طبية  خ�سائ�س  على  امل��ر  القرع  يحتوي 

الر�سح اإىل حّد كبري.
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ظرفا  ال��ب��ط��ن  ب�"النفخة" يف  الإح�����س��ا���س  �سبب  ي��ك��ون  ق��د 
نف�سيا �سعبا منر به، اأو جفافا فر�سته علينا حرارة 

ع�سري  ط���ع���ام���ا  اأو  ال���ط���ق�������س، 
اأو  ت��ن��اول��ن��اه،  اله�سم 
للن�ساء(  )ب��ال��ن�����س��ب��ة 

اب�������ت�������داء ال����������دورة 
ولكن  احل��ي�����س��ي��ة، 
مهما كان ال�سبب، 
ف�������ال���������������س�������ك�������وى 

علينا  ����س���ت���ع���ط���ل 
اليومية  فعالياتنا 

ون���������������س�������اط�������ات�������ن�������ا 
الج���ت���م���اع���ي���ة م����ا مل 

جند لها حا.
طرق  جتريب  يف  بعادتنا  ومت��ث��ًا 

ال���ع���اج ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ق��ب��ل ال��ل��ج��وء لأدوي����ة 
ال�سيدليات، نقدم يف ما يلي قائمة بالأطعمة التي ير�سحها 
تخفيف  تكفل  وال��ت��ي  احل���الت،  ه��ذه  يف  التغذية  اأخ�سائيو 

النفخة يف البطن، اإن مل تزلها كليا:

�لر�ئب  �للنب   .1
)وهي   probiotics احل��ي��وي��ة  ب��امل��ع��ي��ن��ات  ال��ل��ن  ي��زخ��ر 
البكترييا احلميدة التي تدعم العملية اله�سمية(، ويف�سل 
ت��ن��اول ال��ل��ن ال���رائ���ب ال���ع���ادي وال���ط���ازج )ب���دل م��ن املعلب 
واملمزوج باملحليات واملنكهات(، ول باأ�س - اإن اأحببت التنويع 
اأن��واع التوت، اأو  - اأن ت�سيف له بع�س الفاكهة )مثل بع�س 
الع�سل،  بع�س  اأو  ف��روت(  الغريب  اأو  [ال��ف��راول��ة[،  الفريز 
الكثري  اإ�سافة لحتوائها  الطعم احللو،  اللن  وكلها تعطي 

من العنا�سر الغذائية املفيدة.
ينطبق  ال��رائ��ب،  اللن  يف  احليوية  املعينات  ع��ن  يقال  وم��ا 
النعناع  منقوع  مثل  اأخ���رى،  اأطعمة  حتتويه  ما  على  اأي�ساً 
الهند  ج��وز  و���س��راب  والأن��ان��ا���س،  والبقدون�س،  والزجنبيل 

املخمر.

�لزجنبيل  .2
ال����زجن����ب����ي����ل )ب�����الإ������س�����اف�����ة 
احليوية(  املعينات  لح��ت��وائ��ه 

م�سادة  ف����ري����دة  خ����وا�����س 
واجلراثيم،  لالتهاب 

ي�ستخدم  وه����و 

لتح�سني 
ع������������م������������ل 
اجلهاز اله�سمي من مئات )اأو اآلف( ال�سنني، وقد اكت�سف 
 zingibain زينغيبني  اأنه يحوي خمرية تدعى  العلماء 
ت�ساعد يف ه�سم الربوتينات، وتن�سط اإفراز اللعاب، وع�سارة 
امل���ع���دة، وال�����س��ف��راء، ك��م��ا اأن م��ن خ��وا���س��ه اإرخ�����اء ع�سات 
القولون، والتخل�س من غازاته، ولعل اأف�سل طرق ا�ستهاكه 
وبعد  واأث��ن��اء،  قبيل،  الزجنبيل(  )�ساي  منقوعه  �سرب  هي 

وجبة الطعام.

fennel seeds �ل�صمر  بذور   .3
ت�سبه بذور ال�سمر يف خوا�سها م�سحوق الزجنبيل من حيث 
غازاته،  من  والتخل�س  القولون  ت�سنج  معاجلة  ا�ستطاعتها 
وم��ع��اك�����س��ة ظ��اه��رة الل��ت��ه��اب يف الأن���ب���وب ال��ه�����س��م��ي، وقد 
ا�ستخدمته اأقوام الهند ال�سرقية كعاج لتطبل البطن منذ 
اإ�سافة  �ساي،  كمنقوع  اأي�ساً  ال�سمر  ويتناول  ال�سنني،  اآلف 

لإمكانية ا�ستخدامه يف اأي وجبة اأو �سنف من احللويات.

�لنعناع �أو  �لبابوجن  مغلي   .4
امل�سروبني  ه��ذي��ن  اأن  ال��ن��ا���س  م��ع��ظ��م  ل����دى  امل���ع���روف  م���ن 
م����ري����ح����ان ل���ع�������س���ات الأن�����ب�����وب 
على  وي�����ح�����ف�����زان  ال���ه�������س���م���ي، 
والتج�سوؤ..  ال���غ���ازات  ط���رد 
ي�ساعدان  اأن���ه���م���ا  ك��م��ا 
ع���ل���ى ال�����س����رتخ����اء، 

ال�سعور  وتثبيط 

باآلم البطن.

�لليمون ع�صري   .5
ي�������دع�������م ح����ام���������س 
ع�سارة  ال��ل��ي��م��ون 
احلام�سة  امل��ع��دة 
ه�����������������س��������م  يف 
ال�������ربوت�������ي�������ن�������ات 
احل��������ي��������وان��������ي��������ة 
احلليب  وم�����س��ت��ق��ات 
وال������ك������رب������وه������ي������درات 
ي�ساعد  وب���ذل���ك  امل���رك���ب���ة، 
ب�سرعة  الأط��ع��م��ة  م���رور  على 
ما يخفف من  اله�سمي،  الأن��ب��وب  يف 
البطنية،  وال��ن��ف��خ��ة  اله�سم  ���س��وء  اأع���را����س 
وي�ستفيد منه خا�سة الذين ل تفرز خماطية معداتهم 
ما يكفي من احلام�س املعدي، وين�سح ب�سرب ع�سري الليمون 
مع اأقل كمية ممكنة من ال�سكر، لتفادي اأ�سرار ال�سكر املكرر 

املعروفة.

�حلريفة �لبهار�ت   .6
ي��ع��ود ت��اأث��ري ال��ت��واب��ل احل��ري��ف��ة )ك��ال��ف��ل��ف��ل( احل��م��ي��د، اإىل 
تن�سط  التي   ،capsaicin الكاب�ساي�سني  م��ادة  احتوائها 
وحتارب  اله�سمي،  الأن��ب��وب  يف  الطبيعية  اله�سم  خمائر 
ال�سامة  التي تن�سر غازاتها  اجلراثيم )البكترييا( املمر�سة 
البهارات  لإدخ���ال  ا�سع  لذلك  البطن،  لنتفاخ  وت���وؤدي  فيه 
يف  بالنفخة  اأ�سبت  كلما  طعامك  يف  احلريفة  وال�سل�سات 

بطنك.

�لهليون  نبات   .7
البطن،  نفخة  ملحاربة  الأطعمة  اأف�سل  من  الهليون  يعترب 
لدى  ال��ب��ول  رائ��ح��ة  اأن  )ول��و  الإدرار  تن�سيط  على  لقدرته 
احليوية  ال��ب��ادئ��ات  ولح��ت��وائ��ه  م�ستحبة(،  غ��ري  م�ستهلكيه 

prebiotics التي تعدل من تاأثري اجلراثيم املمر�سة 
النفخة،  وت�سبيب  الغازات  ت�سكيل  يف 

املنحلة  ب��الأل��ي��اف  ول��غ��ن��اه 
وغ��������������ري امل�����ن�����ح�����ل�����ة 

ال�سرورية ل�سحة اجلهاز اله�سمي.

�ملوز  .8
امل�سابني بنفخة  املوز يفيد  اأن  املخت�سون  يعتقد 

البطن لأنه يزخر بعن�سر البوتا�سيوم، املعروف 
اله�سمية،  الوظيفة  على  احلميد  ب��ت��اأث��ريه 

اإ���س��اف��ة ل��ت��ع��دي��ل��ه الأ�����س����رار ال��ن��اج��م��ة عن 
ت���ن���اول امل���ل���ح ال�����ذي ي������وؤدي ل���ت���ورم ج���دار 

الأمعاء وي�سبب النفخة، ثم اإن املوز غني 
بالألياف التي تقي من الإم�ساك.

وتفيد يف تخفيف نفخة البطن - كاملوز 
بالبوتا�سيوم  الغنية  الأط��ع��م��ة  ك��ل   -
مثل الآفوكادو، والربتقال، والكيوي.

�خليار  .9
بقدرته  اخل����ي����ار  مي���ت���از 

التورم  تلطيف  ع��ل��ى 
)ولهذا ي�ستخدم يف 

الوذمة  تخفيف 
[الن�������ت�������ف�������اخ[ 
العينني(،  ح����ول 

وي�������ع�������زو ع���ل���م���اء 
خا�سيته  التغذية 
ه��������ذه لح����ت����وائ����ه 
الكوير�سيتني  مادة 

الفافونويدات  من  اأك�سدة  م�ساد  وهي   ،quercetin
املحاربة لالتهاب. 

املوؤدي  التجفاف  ي��ح��ارب  ال���ذي  ب��امل��اء  غني  اخل��ي��ار  اأن  كما 
لاإح�سا�س بالنفخة.

�لبطيخ  .10
%90 من وزنه  اأكرث من  يحتوي البطيخ )كاخليار( على 

كل اأن�سجة اجل�سم، وهذا وحده من ماء، ما يفيد يف اإماهة 
نفخة  م��ن  يخفف  اأن  ���س��اأن��ه 
يعمل  ك���ذل���ك  ال���ب���ط���ن، 
ال��ب��ط��ي��خ ك���م���در، ما 

يفيد يف ت�سريف املاء وامللح الزائدين عن طريق الكليتني.

�لثوم  .11
اكت�سف اخلرباء اأن اأكل الثوم )رغم رائحته غري امل�ستحبة( 
يتناول  اأن  �سريطة  البطن،  غ���ازات  م��ن  التخل�س  يف  يفيد 
ل���وح���ده )ل م���ع غ����ريه م���ن الأط���ع���م���ة(، واأف�������س���ل طريقة 
ك��ث��ريا بطعمه  ال���ت���اأذي  ال�����س��ب��ب )دون  ل��ه��ذا  ل���س��ت��خ��دام��ه 

ورائحته( هي حت�سريه على �سكل ح�ساء، واإليك الطريقة:
- اطحن ف�سني اأو ثاثة من الثوم و�سخنها مع بع�س زيت 
الزيتون، ثم اأ�سفها اإىل مرق اأحد اأنواع اخل�سار، و�سع املزيج 

على حرارة منخف�سة ملدة ع�سر دقائق.

العط�ص املُ�صتمر.. فوائده وم�صاره وُطرق منزلية لعالجه

كي ل تف�صد عليك فعالياتك �ليومية

اطعمة ت�صاعدك على التخل�ص من انتفاخ البطن

فال�صكوى  �ل�صبب،  كان  مهما  ولكن  متعددة،  لأ�صباب  �لبطن  �نتفاخ  يحدث 
�صتعطل علينا فعالياتنا �ليومية ون�صاطاتنا �لجتماعية ما مل جند لها حا، 

فهل هناك �أطعمة ميكن �أن تخفف من حدة هذه �لأعر��ص؟
فال�صكوى  �ل�صبب،  كان  مهما  ولكن  متعددة،  لأ�صباب  �لبطن  �نتفاخ  يحدث 
�صتعطل علينا فعالياتنا �ليومية ون�صاطاتنا �لجتماعية ما مل جند لها حا، 

فهل هناك �أطعمة ميكن �أن تخفف من حدة هذه �لأعر��ص؟
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111291
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/08/18 امل�سجلة حتت رقم  106987  

الفئة  20
املنتجات : الأثاث ، املرايا ، اطارات ال�سور ، املنتجات )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب 
اأو  اأو ال�سدف  اأو عظم احلوت  اأو العاج  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�سف�ساف  اأو اخليزران  اأو الغاب  اأو الفلني 
الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البا�س�تيكية ، و�س�ائد هوائية )لي�س�ت 
لغايات طبية( ، فر�سات هوائية )لي�س�ت لغايات طبية( ، خمدات هوائية )لي�س�ت لغايات طبية( ، اأكيا�س نوم 
 ، البيا�سات(  نوم )ماعدا  ، فرا�س  لاأ�س�رة  اك�س�سوارات غري معدنية   ، للزينة  �ستائر من اخلرز   ، للتخييم 
اأ�سرة للحيوانات الأليفة املنزلية ، �سناديق غري معدنية ، اأدوات اغاق غري معدنية للقوارير ، اأرفف حفظ 
للقوارير ، �سدادات فلني للقوارير ، بطاقات با�ستيكية للمفاتيح )غري م�س�فرة( ، خزانات ذات اأدراج ، اأجرا�س 
الزينة )ديكور( ، �س�ناكل غري معدنية للماب�س ، عاقات معاطف ، م�سابك غري معدنية للمعاطف ، عامود 
 ، القما�س(  من  م�سنوعة  )لي�س�ت  لل�ستائر  مرابط   ، والنقل(  )للتخزين  معدنية  غري  اأوعية   ، للمعاطف 
م�س�ابك لل�س�تائر ، �س�كك لل�ستائر ، حلقات لل�ستائر ، ق�سبان لل�ستائر ، بكرات لل�ستائر ، حبال زينة لل�ستائر 
والأثاث  لاأ�سرة  ل��وازم غري معدنية   ، الأليفة  للحيوانات  بيوت   ، للمنا�سف غري معدنية  اأوعية   ، و�سائد   ،
والأبواب ، اطارات تطريز ، مراوح )غري كهربائية( لا�س�تخدام ال�س�خ�سي ، متاثيل )هياكل( من اخل�سب اأو 
ال�سمع اأو اجلب�س اأو البا�ستيك ، حاجبات نار )منزلية( ، قواعد لأوعية الزهور ، اأرفف زهور )اأثاث( ، اأرفف 
اإي��واء للحيوانات  ، �سناديق  اأرق��ام غري معدنية وغري م�سيئة للمنازل   ، ، كرا�سي عالية لاأطفال  للقبعات 
، مواد  امل�سي  الأطفال على  مل�ساعدة  ، عربات  )اأث��اث(  ، خزانات كتب  ، لوحات تعريف غري معدنية  الأليفة 
دعاية قابلة للنفخ ، علب للمجوهرات لي�س�ت من معادن نفي�س�ة ، �سناديق بريد غري معدنية ، اأرفف للر�سائل 
)اأثاث( ، اأرفف عر�س للمجات ، فر�س�ات ، اأوعية  من البا�ستيك للتعبئة ، خمدات ، اأرفف لاأواين ، اأرفف 
للكوؤو�س ، لوحات ت�س�جيل غري معدنية ، لفتات من اخل�سب اأو البا�ستيك ، مقاب�س غري معدنية لاأدوات 
اأ�س�رطة حواف مزخرفة  من البا�ستيك و/اأو   ، اأ�س�غال من الق�س ، اط��ارات �سور   ، ، �سواين غري معدنية 
اخل�سب لا�ستعمال مع لوازم النوافذ ، زخارف وزينة للنوافذ اأو الأبواب من البا�ستيك اأو ال�سمع اأو اخل�سب 
اأو  اأو ال�سدف  اأو عظم احلوت  اأو العاج  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�سف�ساف  اأو اخليزران  اأو الغاب  اأو الفلني 
الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد ، م�سابك اإحكام لاأكيا�س ، اأوعية من البا�ستيك 
اأو ل�سناديق  الغذائية  البا�ستيك للمواد  ، زخ��ارف من  راأ���س قابلة للنفخ  ، م�س�اند  املعطرة  للعطور وامل��واد 
الوجبات اخلفيفة ، حلقات و�سا�سل مفاتيح غري معدنية ، حواجز لاأبواب ، مقاعد ، �سال غري معدنية 
، اأ�سرة ، طاولت / ن�سد )اأثاث( ، �سناديق من اخل�سب اأو البا�ستيك ، خزانات خ�س�بية ، خزانات )اأثاث( ، 
 ، عربات لأجهزة احلا�س�وب )اأث��اث( ، علب من اخل�سب او البا�ستيك ، كرا�سي )مقاعد( ، �سناديق للدمى 
�سدادات فلني ، خزانات ماب�س )للتخزين( ، اأ�سرة مهد لاأطفال ، �ستائر من اخليزران ، كرا�سي قابلة للطي 
، مكاتب ، عربات طعام )اثاث( ، اأنابيب با�س�تيكية )�س�لمون( مل�س ال�س�راب ، م�س�اند راأ�س )اأثاث( ، لوحات 
)مانيكان(  ، متاثيل  كهربائية  اأقفال غري معدنية غري   ، تقفل  ، خزانات  مكتبات  رف��وف   ، املفاتيح  لتعليق 
لعر�س املاب�س والأزي��اء ، اأرفف )اأث��اث( ، اطارات �سور فوتغرافية ، اطارات �سور ، ح�سان الن�سر ، الأثاث 
املدر�سي ، مقاعد ، اأرائك ، طاولت ، عربات �ساي ، عربات متحركة لل�ساي ، عربات متحركة لأجهزة احلا�س�وب 
)اأثاث( ، قواعد للمظات ، اأ�سرة لاأطفال ، خزائن ، لوحات عر�س ، قطع با�س�تيكية حلب�س وت�سريف مياه 
، كابات  ، �سال  اأو م�س�اند  ، م�س�اند للقدمني وكرا�س�ي بدون ظهر  املجاري )�سمامات( ، طاولت جتميل 
غري معدنية لعاقات املاب�س ، �سامل من اخل�سب اأو البا�ستيك ، خزانات اأدوية ، مفار�س للمغاط�س قابلة 
للنقل ، لوحات غري معدنية لاأ�س�ماء ، لوحات غري معدنية لاأرقام ، م�س�امري واأوتاد غري معدنية ، حظائر 
لعب لاأطفال ، اأعمدة احتكاك للقطط ، رفوف )اأثاث( ، �ستائر داخلية للنوافذ )اأثاث( ، اأ�سغال فنية وهياكل 
اأو  القرون  اأو  ال�سف�ساف  اأو  اأو اخليزران  الغاب  اأو  الفلني  اأو  ومتاثيل �سغرية وزخ��ارف وزينة من اخل�سب 
العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو 
من ال�س�مع اأو اجلب�س اأو البا�س�تيك ، علب حبوب الأدزية )من اخل�سب اأو البا�ستيك( ، اأغطية غري معدنية 

للقوارير ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 20.
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/22 
وحتى تاريخ  2028/04/22

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36240

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم  111687
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/11/11 امل�سجلة حتت رقم  109337  

الفئة  25
املنتجات: ماب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، مراييل )ماب�س( ، ماب�س لل�ساطئ ، ماب�س �سباحة ، 
اأثواب �سباحة ، ماب�س للريا�سة ، ماب�س م�سادة للماء ، قففافيز )ماب�س( ، القفازات ، اأحزمة )ماب�س( 
، �سدريات  الن�س�يج  الأطفال من  ، فوط  الر�سع  ، ماب�س لاأطفال  ، ماب�س لاأطفال وللرجال وللن�ساء 
لاأطفال غري م�سنوعة من الورق ، ماب�س داخلية ، ماب�س النوم والبيجامات ، مباذل )روب( ا�س�تحمام 
 ، ، برييهات )قبعات م�س�تديرة م�س�طحة(  ال�سم�س  ، واقيات من  ، قلن�سوات  ، قبعات  ، حمالت للبنطلونات 
، ماب�س  لاأذنني )ماب�س(  اأغطية   ، اليدين )ماب�س(  لتدفئة  اأغطية   ، ا�ستحمام  وقبعات  راأ���س  اأغطية 
عنق ، ربطات عنق ، كرفتات ، ربطات فرا�سية للعنق ، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة وجوارب البنطلونات 
، اأربطة للجوارب ، جوارب ، حمات البنطلونات الق�سرية واجل��وارب الطويلة ، اأحذية ، اأحذية  الق�سرية 
ريا�سية ، اأخفاف ، اأحذية ال�س�اطئ ، ماب�س للحفات التنكرية ، الأكمام اخلا�سة بالعمل )ماب�س( ، و�ساح 
العنق ، مناديل خمرفة )مناديل للرقبة( ، �سنادل ا�س�تحمام ، اأخفاف ا�س�تحمام ، اأحذية تزلج ، اأحذية عالية 
ن�س�وية  )�س�رتات  قمي�سولت   ، )ماب�س(  ق�سرية  بناطيل   ، لل�سدر  م�س�دات   ، للماب�س  �س�يالت   ، ال�س�اق 
ق�سرية( ، معاطف ، زمامات الأكمام ، �س�الت من الفرو ، اأربطة راأ�س )ماب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات 
)ماب�س( ، اأثواب من ال�سوف )ماب�س( ، �سدارات )�سدر القمي�س( ، ماب�س حمبوكة ، ماب�س خارجية 
، معاطف خارجية ، �س�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�س�ة ، كنزات �سوفية ، �سنادل ، اأو�سحة ، �سالت ، قم�سان 
، قم�سان داخلية )ماب�س داخلية( ، جابيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية طويلة ال�ساق للريا�سة ، قم�سان 
للريا�سة ، بذلت ، اأثواب ا�س�تحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي – �س�ريت( ، بنطلونات ،  ماب�س داخلية ، بذات 
نظامية ، �سدرات ، بذلت رطبة للتزلج على املاء ، ع�سابات للمع�سم )ماب�س( ، ماب�س الن�ساء الداخلية 
، اأحذية للريا�سة البدنية )اجلمنا�ستيك( ، �سدارات )ماب�س ن�س�ائية داخلية( ، ماب�س للريا�سة البدنية 

)اجلمنا�س�تيك( ، اأحزمة للماب�س ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )25( .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/28 
وحتى تاريخ  2018/04/28

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022
EAT 36243

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  112479
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/12/27 امل�سجلة حتت رقم  127442  

الفئة  35
وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  الغري  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  املنتجات:  
لتمكني العماء من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ، هذه اخلدمات تقدم من خال متاجر التجزئة ومنافذ 
البيع باجلملة اأو كتالوجات اأوامر ال�سراء بالربيد اأو عن طريق الو�سائل الإلكرتونية مثل مواقع الإنرتنت 
اخلا�سة بربامج الت�سوق عرب التلفاز حتديداً هدايا احلفات والزخارف والزينة واحللي وال�سابون والعطور 
تواليت  وم��واد  بال�سعر  العناية  ومنتجات  لل�سعر  وغ�سولت  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  وال��زي��وت 
ومنظفات ا�سنان ومنتجات ال�سحة ال�سخ�سية وم�ستح�سرات تنظيف و�سقل وك�سط ومواد لأغرا�س الغ�سيل 
واأظافر  الأظافر  وط��اء  الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�ستح�سرات  الأظافر  تقليم  واأدوات  والكي 
ولفافات لاإ�ساءة  وفتائل  و�سموع  والأطفال وم�ستح�سرات �سحية  للر�سع  واأغذية  م�ستعارة ومواد حمية 
و�سحوم ومزلقات وزيوت للدهانات واأدوات قطع )�سوك و�سكاكني وماعق( واأواين فخارية واأطقم العناية 
املنزلية  والأغرا�س  املطابخ  اآلية لأغرا�س  واآلت وعدد  واأموا�س احلاقة  واأدوات احلاقة  اليدين  باأظافر 
وب�سرية  �سمعية  فيديو ومنتجات  واأق��را���س �سور وم�سجات  وك��ام��ريات  واأف��ام  باليد  ت��دار  يدوية  وع��دد 
واأ�سرطة �سمعية واأ�سرطة فيديو وا�سطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات ت�سجيل واإر�سال و/اأو ن�سخ ال�سوت 
وال�سور واأجهزة تلفزيون وم�سغات وم�سجات اأ�سرطة الكا�سيت وم�سغات و/اأو م�سجات اأ�سرطة الفيديو 
النقالة  والهواتف  الا�سلكية  والهواتف  الهاتف  واأجهزة  الراديو  واأجهزة  الأقرا�س  م�سغات  و/اأو  كا�سيت 
والألعاب  حا�سبة  واآلت  الهاتفية  املكاملات  وموؤ�سرات  للهواتف  واأ�سرطة  وزخ��ارف  النقالة  الهواتف  وعلب 
الكعك  وقوالب  واأواين طهي  وامل��راوح  واأ�سواء  ال�سينمائي  الت�سوير  واأف��ام  احلا�سوب  واألعاب  الإلكرتونية 
الطعام  اأو تخزين  لتقدمي  املعدة  والأواين واحلاويات  املطابخ  واأدوات  واأف��ران  واحللوى وحمم�سات اخلبز 
واأواين مطلية  بلورية  واأواين  واأواين خزف �سيني  واأواين خزف  واأدوات قطع  الأكل  ال�سراب وعيدان  و/اأو 
باملينا واأواين ف�سية واأواين زجاجية واأواين م�سنوعة من الطني النا�سج واأواين خزفية وخزفيات وجمففات 
للدرجات  واأب��واق  وبالونات  الأطفال  امل�سابيح وعربات  �سعر وم�سابيح ومظات م�سابيح وقطع وتركيبات 
و�ساعات اجليب واليد واحلائط والكماليات والأجزاء والقطع اخلا�سة بها واملجوهرات واملجوهرات املقلدة 
واحللي و�سلع م�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها و�سناديق مو�سيقية واآلت مو�سيقية و�سور و�سور 
فوتوغرافية والقرطا�سية والورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد ومواد الفنانني وفرا�سي 
وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  وال��دوري��ات  واملجات  وال�سحف  والكتب  واملطبوعات  الكتابة  واأدوات  التلوين 
يف  امل�ستعملة  الل�سق  وم��واد  ال�سور  وم�ساند  واإط���ارات  والتغليف  احل�سو  وم��واد  اللعب  وورق  الكري�سما�س 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية واملنتجات امل�سنوعة من اجللد و/اأو تقليد اجللود واحلقائب وحمافظ نقود 
واأوت��اد و�سناديق وحاويات ولوحات  واملرايا وعاقات معاطف  والأث��اث  والع�سي  واملظات  وحمافظ جيب 
اأ�سفنج  واأم�ساط،  وللمطبخ  املنزيل  لا�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  واأدوات  �سغرية  منزلية  وتركيبات  اأ�سماء 
وعلب  �سم�سية  ون��ظ��ارات  الطبية  النظارات  واإط���ارات  طبية  ون��ظ��ارات  التنظيف  لأغ��را���س  واأدوات  وفرا�سي 
واملفار�س  واملناديل  وامل��وائ��د  الأ���س��رة  وبيا�سات  اأغطية  الن�سيج  ومنتجات  واملن�سوجات  النظارات  وملحقات 
الزينة  وجدائل  وال�سارات  والأزرار  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  واملاب�س  واملناديل  واخل��ردوات  والأث��اث 
والأ�سرطة )الأو�سحة( وخمرمات ومطرزات ودبابي�س وحلى لل�سعر وم�سابك وحلى لاأحذية وحلى للقبعات 
�سغرية  ومتاثيل  وعرائ�س  اللعب  واأدوات  ولعب  ودمى  وح�سر  وب�سط  و�سجاد  انزلقية  وزمامات  وزمامات 
وادوات ريا�سية وزينات ل�سجر عيد املياد واأطعمة وم�سروبات وحلويات ومنتجات الأزهار وثقاب و�سيجار 
و�سجائر واأدوات املدخنني ، الدعاية والأعان ، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو الأعانية ، ن�سر ن�سو�س 
الدعاية والعان ، ترويج املبيعات لاآخرين ، وكالت العان ، ادارة العمال للفنانني العاملني ، وكالات 
ال�سترياد والت�سدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب ، العان بالربيد املبا�سر ، ادارة اعمال 
 ، ، الع��ان بالتلفزيون  ، الع��ان بالراديو  ، وك��الت الدعاية  ، ابحاث الت�سويق ، توظيف الف��راد  الفنادق 
العان والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، خدمات توفري اأو تاأمني لاآخرين )�سراء �سلع وخدمات 
لعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية والأعان يف و�سائل العام ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري 

اآلت البيع ، جمبعها واقعة يف الفئة 35 .      
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/11 
وحتى تاريخ  2028/05/11

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36247

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  112265
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/12/27 امل�سجلة حتت رقم  127446  

الفئة  41
املنتجات:  الرتفيه ، الت�سلية ، منتزهات ترفيهية ، حدائق املاهي ،  مدن الألعاب ، خدمات قاعات الت�س�لية 
، خدمات الرتبية والتعليم ، تنظيم وتقدمي واإنتاج العرو�س واحلفات املو�س�يقية والعرو�س احلية والأداء 
امل�س�رحي واملعار�س واملباريات الريا�سية والأن�س�طة الريا�سية والثقافية ، قاعات مو�سيقية ، دور ال�سينما ،  
الكتب والن�سو�س  ، ن�سر  التعليم(  اأو  النوادي )للرتفيه  ، خدمات  ال�سينمائية  ا�ستديوهات �سناعة الأفام 
واملجات وال�سحف والدوريات ،  خدمات املكتبات ،  تقدمي مرافق الرتفيه واملعار�س واحلفات املو�سيقية 
 ، ال�سحية  النوادي  خدمات    ، والثقافية  الرتفيهية  والأن�سطة  والألعاب  والريا�سية  امل�سرحية  والعرو�س 
خدمات مع�سكرات العطات )للرتفيه( ، توفري املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�سلية وال�ستجمام 
والريا�سة والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفام واأفام 
الفيديو ، تاأجري الأفام ال�سينمائية وال�سور املتحركة واأ�سرطة الفيديو واأقرا�س الليزر واأقرا�س الفيديو 
واأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتنوعة ، تاأجري م�سجات ال�سوت ،  تاأجري م�ساهد العر�س وامل�ساهد امل�سرحية 
املرفقة معها  الغناء  واأجهزة  وب�سرية  �سمعية  اأجهزة  فيها  املركبة  والردهات  النوادي   ، ، مدار�س احل�سانة 
 ، ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، خدمات امل�سيف  ، ال�سريك  ، تنظيم م�سابقات اجلمال  ، غرف و�سالت اللعب 
تنظيم املعار�س لاأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�سة البدنية )جيمناز( ، توفري 
، تنظيم حفات ) ترفيه(  ،  خدمات الأورك�سرتا  اليان�سيب  اإدارة    ، املتاحف )عر�س ومعار�س(  جتهيزات 
،  خدمات  ، الإنتاج امل�سرحي ، حدائق احليوان  ، خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية 
 ، �سبكة احلا�سوب(  مبا�سرًة )من  املقدمة  الألعاب  ، خدمات  الإلكرتوين  املكتبي  الن�سر   ، الرقمي  الت�سوير 
تف�سري لغة الإ�سارة ، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية( ، ت�سوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف 
املو�سيقي ، الت�سوير الفوتوغرايف ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري 
القابلة للتنزيل( ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ت�سجيل اأ�سرطة الفيديو ،  ماعب البولينج 
، ا�ستاد اأو قبة القذف بامل�سرب لكرة القاعدة )باي�سبول( )األعاب( ، عر�س الأفام مبا�سرة ، تنظيم حفات 

ا�ستقبال الزفاف ، جميعها يف الفئة )41( . 
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/06 
وحتى تاريخ  2028/05/06

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36248

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111248

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/02/28 امل�سجلة حتت رقم  100164  
الفئة  44

اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خدمات   ، البيطرية  اخلدمات   ، الطبية  اخلدمات   : املنتجات    
�سالونات   ، التجميل  �سالونات   ، والغابات  والب�س�تنة  ال��زراع��ة  خدمات   ، احليوانات  اأو  الب�س�رية  للكائنات 
احليوانات  تنظيف   ، احلدائق  زراع��ة   ، الزهور  تن�س�يق   ، بها  والعناية  احليوانات  تنظيف   ، ال�س�عر  ت�س�ريح 
الأليفة والعناية بها ، خدمات العاج بالعطور ، �سناعة اأكاليل الزهور ، م�س�ت�س�فيات ، طب الأ�س�نان ، الو�س�م 

، جميعها مت�سمنة يف الفئة 44 .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2028/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36233

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111249

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/03/16 امل�سجلة حتت رقم  100610  
الفئة  43

املنتجات:  خدمات توفري الأطعمة وامل�س�روبات )الغري كحولية( ، الإقامة املوؤقتة ، خدمات املطاعم  واملقاهي 
وقاعات الطعام و الكانتينات و التزويد بالطعام وال�س�راب )الغري كحويل( مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات الوجبات اخلفيفة ، �سالت الكوكتيل )الغري الكحويل( ، توفري املعلومات 
الإعا�سة  وم��راف��ق  املوؤقتة  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  وحجز  توفري   ، الكحويل(  )ال��غ��ري  وال�����س��راب  باللطعام  املتعلقة 
والفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيات( والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات خميمات العطات ، دور 
 ، الأعرا�س  حلفات  كحويل(  )الغري  وال�س�راب  الطعام  تنظيم   ، ال�سياح  اقامة  اماكن   ، النهارية  احل�سانة 

جميعها مت�سمنة يف الفئة 43 . 
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2028/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36232

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم  111225
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2011/02/03 امل�سجلة حتت رقم  131301  

الفئة  14
ال��واردة يف فئات  اأو املطلية بها )غري  امل�سنوعة من معادن نفي�س�ة  النفي�س�ة وكل خليط منها واملنتجات  املعادن  املنتجات:  
اخرى( ، املجوهرات ، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س 
زمامات   ، نقدية  وقطع  ميداليات  حتديداً  م�س�كوكات   ، نقدية  قطع   ، �سغرية  حلي    ، �س�ل�س��لية  قائد   ، )برو�س(  للزينة 
)مرابط( لأكمام القم�سان ، اأقراط ، خيوط ذهبية ، حلي من معادن نفي�س�ة ،  مواد من الذهب املقلد ، علب للمجوهرات 
، متاثيل ومتاثيل �سغرية  ، خوامت  ال�سرتة  دبابي�س لطية �سدر   ، دبابي�س )جموهرات(   ، ، قائد  ، �سناديق للمجوهرات 
من املعادن النفي�س�ة ، م�س�ابك ربطات العنق ، �ساعات كبرية و�س�اعات واأجزائها وملحقاتها ، �س�يور �ساعات ، اأحزمة �ساعات 
، �سا�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي ، دبابي�س حلي ، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح 
)حلي �سغرية و�س�ا�س�ل �سغرية( ، �سا�سل وعلب/حامات للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ،  
اأ�س�اور )جموهرات( ، علب �س�اعات )لاإهداء( ، علب لل�ساعات الكبرية ، �ساعات كبرية و�س�اعات كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، 
املا�س ، جموهرات للزي ،اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات لأكمام القم�سان من 
ال�سنيل ، دبابي�س ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، اأوعية منزلية من معادن نفي�سة ، اأواين منزلية من معادن نفي�سة 
، اأطقم قهوة من معادن نفي�سة ، اأباريق قهوة غري كهربائية من معادن نفي�سة ، اأوعية مطبخ من معادن نفي�سة ، حامات 
علب   ، نفي�سة  معادن  من  مائدة  اأدوات   ، نفي�سة  معادن  من  التجميل  م�ساحيق  علب   ، نفي�سة  معادن  من  مناديل  وحلقات 

و�سناديق من معادن نفي�سة ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 14 وغري مدرجة يف فئات اأخرى . 
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف   2018/04/21 وحتى تاريخ   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�سر �سنوات  و�ستظل احلماية نافذة 
2028/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36237

�إعان جتديد
يعلن ق�س�م العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 111236

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/08/18 وامل�س�جلة حتت رقم : 106984 
الفئة : 16

املنتجات : الورق ، الورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري املدرجة يف الفئات الأخرى ، املطبوعات 
، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية ، اأدوات ومواد الفنانني ، فرا�سي الدهان او التلوين ، اآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، 
مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البا�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف 
الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، تقاومي ، كتب ، كتالوجات ، بطاقات بريدية ، اإعانات كبرية ، دوريات ، 
من�سورات مطبوعة ، �سحف وجمات ، بطاقات تهنئة ، اأدوات كتابة ، اأختام مطاطية، اأختام وطبعات ، ختمات 
حتبري الأختام ، ختمات حتبري ، البومات �سور ، حوا�سي لإطارات اللوحات وال�سور وال�سور الفوتوغرافية 
، م�ساند للر�سامني ، ورق ن�ساف زيتي خا�س باجللود ، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية ، حرب ، حمارم ورقية ، 
ورق تواليت ، مناديل ورقية اخلا�سة لإزالة املاكياج ، منا�سف ورقية ، مفار�س مو�سعية و�سحون واقية من 
الورق اأو الورق املقوى ، ورق تغليف ، ورق لف ومواد تغليف ، األوان ملائية للفنانني ، ن�سخ تخطيطية ، �سور 
اأ�سخا�س ، مطبوعات حجرية ، اأقام ، اأقام ر�سا�س ، اأقام حرب ، اأقام بول بوينت ، ا�سنان اأقام ، حامات 
اأقام   ، اأق��ام الر�سا�س ، عبوات جديدة لأق��ام احلرب واأدوات الكتابة، ر�سا�س الأق��ام  اأق��ام ، حامات 
ر�سا�س ملونة ، اأقام �سمع ملونة ، علب لاأقام ولأقام الر�سا�س ، برايات اأقام الر�سا�س ، اآلت �سن 
اأقام الر�سا�س ، م�سابك للورق ، ثقالت ورق ، دبابي�س للورق ، م�سابك ر�سم ، اقام تلوين ، معجون و�سمغ 
فتاحات   ، للر�سائل  ، م�ساند  الر�سائل  ، �سواين وحامات  ، ورق معجن  املنزلية  اأو لاأغرا�س  للقرطا�سية 
ر�سائل ، اأ�سرطة ل�سقة ووبكرات لاأ�سرطة الا�سقة )لوازم مكتبية( ، مواد ر�سم ، األواح ر�سم، اأقام ر�سم 
، اأدوات ر�سم ، اأطقم ر�سم ، البومات الطوابع والعمات ، اأكيا�س ومغلفات )قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، م�ساند 
كتب ، ا�سارات للكتب ، موؤ�سرات للكتب ، خزانات للقرطا�سية ، كنفا للر�سم الزيتي ، دفاتر ماحظات ، دفرت 
اليوميات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، دفاتر قطع للكتابة ، دفاتر قطع للمذكرات ، ورق كتابة ، ورق ر�سم ، علب 
األواح الإعانات الكبرية ، حافظات جواز ال�سفر ، حافظات دفاتر  كتابة )قرطا�سية( ، طبا�سري ، �سبورات ، 
ال�سيكات ، اأربطة مطاطية ، �سور ، ورق ا�ستن�سل ، منتجات للمحو ، مماحي ، �سوائل املحي ، فتاحات الر�سائل 
الورق  و/اأو  ال��ورق  وزخ��ارف م�سنوعة من  زينة   ، للمحي  القابلة  ال�سبورات   ، املو�سيقى  اوراق   ، الكهربائية 
املقوى، اوراق املحارم ، مناديل ورقية ، اأكيا�س من الورق اأو البا�ستيك حلفظ الغداء ، علب و�سناديق من 
الورق املقوى ، كتب تلوين ، ملفات التقارير ، ورق التجليد ، دفاتر ماحظات للجيب ، اأقام اللباد ، اأربطة 
للكتب ، اأطقم اقام ر�سا�س اأ�سود ، اأطقم اأقام ر�سا�س ملون ، م�ساطر ، م�ساند الكتابة ، كتب التوغراف 
، م�سابك )قرطا�سية( ، دبا�سات ، قاطعات ال�سرائط ، عامات التحذير ، اأدوات متزيق الورق ، اآلت واأجهزة 
التغليف بالبا�ستيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية حرارياً للم�ستندات وال�سور ، حامات وعلب البطاقات 
، مناديل الأطفال من الورق وال�سيليلوز )ت�ستخدم  األبومات   ، اأو املواد الغذائية  ، زينة ورقية لعلب الغداء 
مرة واح��دة(، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البا�ستيك للتعبئة ، حافظات ورق �سائب ، علب من 
 ، للر�سم  ، فرجار  الهزلية  الكتب   ، والدمغات  ، حامات وعلب لاأختام  بطاقات   ، ال��ورق  اأو  املقوى  ال��ورق 
)لوازم  ت�سحيح  موائع   ، )قرطا�سية(  ن�سخ  ورق   ، الكمبيوتر  برامج  لت�سجيل  ال��ورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة 
مكتبية( ، ملفات للوثائق ، اأغطية واقية لاأ�سابع )لوازم مكتبية( ، اأعام من الورق ، ملفات )قرطا�سية( 
، ملفات لاأوراق ، اأ�سرطة ل�سقة ، مناديل من الورق ، بطاقات مفهر�سة ، اأ�سرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، 
، دفاتر قطع  ، ن�سرات اخبارية دوري��ة  ، بطاقات تهنئة مو�سيقية  رقع غري م�سنوعة من الن�سيج ، خرائط 
)قرطا�سية( ، علب تلوين )مواد مدر�سية( ، كرا�سات ، اآلت تقديد الورق )لا�ستخدام املكتبي( ، حامات 
ر�سا�س الأقام الر�سا�س ، طوابع بريد ، ل�سقات )قرطا�سية( ، مناديل من الورق للموائد ، م�سامري تدفع 
اأغلفة   ، اأو غري كهربائية(  اآلت كاتبة )كهربائية   ، الكاتبة  ل��اآلت  اأ�سرطة   ، ، تذاكر  بالبهام )قرطا�سية( 
ورقية ، فرا�سي كتابة ، طبا�سري الكتابة ، األواح كتابة ، اأغطية )قرطا�سية( ، اأغطية من الورق لأوعية الزهور 
، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مرايل لاأطفال من الورق ، اأكيا�س للطبخ بلمايكرويف ، فاتر قهوة من 
الورق ، كتيبات ، ت�ساميم للتطريز )مناذج( ، �سكاكني للورق )لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد، 
بيا�سات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الفهر�س ، ق�سائم ورقية ، ورق 

ن�ساف للوجه ، ل�ساقات للهواتف املحمولة ، جميعها واقعة يف الفئة 16.
ال�سرتاطات:               

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/21 
وحتى تاريخ 2028/04/21

ق�ص�م �لعامات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022
EAT 36204

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  112478
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/12/27 امل�سجلة حتت رقم  127441  

الفئة  35
وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  الغري  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات   : املنتجات 
لتمكني العماء من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ، هذه اخلدمات تقدم من خال متاجر التجزئة ومنافذ 
البيع باجلملة اأو كتالوجات اأوامر ال�سراء بالربيد اأو عن طريق الو�سائل الإلكرتونية مثل مواقع الإنرتنت 
اخلا�سة بربامج الت�سوق عرب التلفاز حتديداً هدايا احلفات والزخارف والزينة واحللي وال�سابون والعطور 
تواليت  وم��واد  بال�سعر  العناية  ومنتجات  لل�سعر  وغ�سولت  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  وال��زي��وت 
ومنظفات ا�سنان ومنتجات ال�سحة ال�سخ�سية وم�ستح�سرات تنظيف و�سقل وك�سط ومواد لأغرا�س الغ�سيل 
واأظافر  الأظافر  وط��اء  الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�ستح�سرات  الأظافر  تقليم  واأدوات  والكي 
ولفافات لاإ�ساءة  وفتائل  و�سموع  والأطفال وم�ستح�سرات �سحية  للر�سع  واأغذية  م�ستعارة ومواد حمية 
و�سحوم ومزلقات وزيوت للدهانات واأدوات قطع )�سوك و�سكاكني وماعق( واأواين فخارية واأطقم العناية 
املنزلية  والأغرا�س  املطابخ  اآلية لأغرا�س  واآلت وعدد  واأموا�س احلاقة  واأدوات احلاقة  اليدين  باأظافر 
وب�سرية  �سمعية  فيديو ومنتجات  واأق��را���س �سور وم�سجات  وك��ام��ريات  واأف��ام  باليد  ت��دار  يدوية  وع��دد 
واأ�سرطة �سمعية واأ�سرطة فيديو وا�سطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات ت�سجيل واإر�سال و/اأو ن�سخ ال�سوت 
وال�سور واأجهزة تلفزيون وم�سغات وم�سجات اأ�سرطة الكا�سيت وم�سغات و/اأو م�سجات اأ�سرطة الفيديو 
النقالة  والهواتف  الا�سلكية  والهواتف  الهاتف  واأجهزة  الراديو  واأجهزة  الأقرا�س  م�سغات  و/اأو  كا�سيت 
والألعاب  حا�سبة  واآلت  الهاتفية  املكاملات  وموؤ�سرات  للهواتف  واأ�سرطة  وزخ��ارف  النقالة  الهواتف  وعلب 
الكعك  وقوالب  واأواين طهي  وامل��راوح  واأ�سواء  ال�سينمائي  الت�سوير  واأف��ام  احلا�سوب  واألعاب  الإلكرتونية 
الطعام  اأو تخزين  لتقدمي  املعدة  والأواين واحلاويات  املطابخ  واأدوات  واأف��ران  واحللوى وحمم�سات اخلبز 
واأواين مطلية  بلورية  واأواين  واأواين خزف �سيني  واأواين خزف  واأدوات قطع  الأكل  ال�سراب وعيدان  و/اأو 
باملينا واأواين ف�سية واأواين زجاجية واأواين م�سنوعة من الطني النا�سج واأواين خزفية وخزفيات وجمففات 
للدرجات  واأب��واق  وبالونات  الأطفال  امل�سابيح وعربات  �سعر وم�سابيح ومظات م�سابيح وقطع وتركيبات 
و�ساعات اجليب واليد واحلائط والكماليات والأجزاء والقطع اخلا�سة بها واملجوهرات واملجوهرات املقلدة 
واحللي و�سلع م�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها و�سناديق مو�سيقية واآلت مو�سيقية و�سور و�سور 
فوتوغرافية والقرطا�سية والورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد ومواد الفنانني وفرا�سي 
وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  وال��دوري��ات  واملجات  وال�سحف  والكتب  واملطبوعات  الكتابة  واأدوات  التلوين 
يف  امل�ستعملة  الل�سق  وم��واد  ال�سور  وم�ساند  واإط���ارات  والتغليف  احل�سو  وم��واد  اللعب  وورق  الكري�سما�س 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية واملنتجات امل�سنوعة من اجللد و/اأو تقليد اجللود واحلقائب وحمافظ نقود 
واأوت��اد و�سناديق وحاويات ولوحات  واملرايا وعاقات معاطف  والأث��اث  والع�سي  واملظات  وحمافظ جيب 
اأ�سفنج  واأم�ساط،  وللمطبخ  املنزيل  لا�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  واأدوات  �سغرية  منزلية  وتركيبات  اأ�سماء 
وعلب  �سم�سية  ون��ظ��ارات  الطبية  النظارات  واإط���ارات  طبية  ون��ظ��ارات  التنظيف  لأغ��را���س  واأدوات  وفرا�سي 
واملفار�س  واملناديل  وامل��وائ��د  الأ���س��رة  وبيا�سات  اأغطية  الن�سيج  ومنتجات  واملن�سوجات  النظارات  وملحقات 
الزينة  وجدائل  وال�سارات  والأزرار  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  واملاب�س  واملناديل  واخل��ردوات  والأث��اث 
والأ�سرطة )الأو�سحة( وخمرمات ومطرزات ودبابي�س وحلى لل�سعر وم�سابك وحلى لاأحذية وحلى للقبعات 
�سغرية  ومتاثيل  وعرائ�س  اللعب  واأدوات  ولعب  ودمى  وح�سر  وب�سط  و�سجاد  انزلقية  وزمامات  وزمامات 
وادوات ريا�سية وزينات ل�سجر عيد املياد واأطعمة وم�سروبات وحلويات ومنتجات الأزهار وثقاب و�سيجار 
و�سجائر واأدوات املدخنني ، الدعاية والأعان ، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو الأعانية ، ن�سر ن�سو�س 
الدعاية والعان ، ترويج املبيعات لاآخرين ، وكالت العان ، ادارة العمال للفنانني العاملني ، وكالات 
ال�سترياد والت�سدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب ، العان بالربيد املبا�سر ، ادارة اعمال 
 ، ، الع��ان بالتلفزيون  ، الع��ان بالراديو  ، وك��الت الدعاية  ، ابحاث الت�سويق ، توظيف الف��راد  الفنادق 
العان والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، خدمات توفري اأو تاأمني لاآخرين )�سراء �سلع وخدمات 
لعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية والأعان يف و�سائل العام ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري 

اآلت البيع ، جمبعها واقعة يف الفئة 35 .  
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/11 
وحتى تاريخ  2028/05/11

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36230

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111235

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/08/19 امل�سجلة حتت رقم  107019  
الفئة  16

املنتجات:  الورق ، الورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري املدرجة يف الفئات الأخرى ، املطبوعات 
، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية ، اأدوات ومواد الفنانني ، فرا�سي الدهان او التلوين ، اآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، 
مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البا�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف 
الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، تقاومي ، كتب ، كتالوجات ، بطاقات بريدية ، اإعانات كبرية ، دوريات ، 
من�سورات مطبوعة ، �سحف وجمات ، بطاقات تهنئة ، اأدوات كتابة ، اأختام مطاطية ، اأختام وطبعات ، ختمات 
حتبري الأختام ، ختمات حتبري ، البومات �سور ، حوا�سي لإطارات اللوحات وال�سور وال�سور الفوتوغرافية 
، م�ساند للر�سامني ، ورق ن�ساف زيتي خا�س باجللود ، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية ، حرب ، حمارم ورقية ، 
ورق تواليت ، مناديل ورقية اخلا�سة لإزالة املاكياج ، منا�سف ورقية ، مفار�س مو�سعية و�سحون واقية من 
الورق اأو الورق املقوى ، ورق تغليف ، ورق لف ومواد تغليف ، األوان ملائية للفنانني ، ن�سخ تخطيطية ، �سور 
اأ�سخا�س ، مطبوعات حجرية ، اأقام ، اأقام ر�سا�س ، اأقام حرب ، اأقام بول بوينت ، ا�سنان اأقام ، حامات 
اأق��ام ، حامات اأق��ام الر�سا�س ، عبوات جديدة لأق��ام احلرب واأدوات الكتابة ، ر�سا�س الأق��ام ، اأقام 
ر�سا�س ملونة ، اأقام �سمع ملونة ، علب لاأقام ولأقام الر�سا�س ، برايات اأقام الر�سا�س ، اآلت �سن 
اأقام الر�سا�س ، م�سابك للورق ، ثقالت ورق ، دبابي�س للورق ، م�سابك ر�سم ، اقام تلوين ، معجون و�سمغ 
فتاحات   ، للر�سائل  ، م�ساند  الر�سائل  ، �سواين وحامات  ، ورق معجن  املنزلية  اأو لاأغرا�س  للقرطا�سية 
ر�سائل ، اأ�سرطة ل�سقة ووبكرات لاأ�سرطة الا�سقة )لوازم مكتبية( ، مواد ر�سم ، األواح ر�سم ، اأقام ر�سم 
، اأدوات ر�سم ، اأطقم ر�سم ، البومات الطوابع والعمات ، اأكيا�س ومغلفات )قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، م�ساند 
كتب ، ا�سارات للكتب ، موؤ�سرات للكتب ، خزانات للقرطا�سية ، كنفا للر�سم الزيتي ، دفاتر ماحظات ، دفرت 
اليوميات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، دفاتر قطع للكتابة ، دفاتر قطع للمذكرات ، ورق كتابة ، ورق ر�سم ، علب 
األواح الإعانات الكبرية ، حافظات جواز ال�سفر ، حافظات دفاتر  كتابة )قرطا�سية( ، طبا�سري ، �سبورات ، 
ال�سيكات ، اأربطة مطاطية ، �سور ، ورق ا�ستن�سل ، منتجات للمحو ، مماحي ، �سوائل املحي ، فتاحات الر�سائل 
الورق  و/اأو  ال��ورق  وزخ��ارف م�سنوعة من  زينة   ، للمحي  القابلة  ال�سبورات   ، املو�سيقى  اوراق   ، الكهربائية 
املقوى ، اوراق املحارم ، مناديل ورقية ، اأكيا�س من الورق اأو البا�ستيك حلفظ الغداء ، علب و�سناديق من 
الورق املقوى ، كتب تلوين ، ملفات التقارير ، ورق التجليد ، دفاتر ماحظات للجيب ، اأقام اللباد ، اأربطة 
للكتب ، اأطقم اقام ر�سا�س اأ�سود ، اأطقم اأقام ر�سا�س ملون ، م�ساطر ، م�ساند الكتابة ، كتب التوغراف 
، م�سابك )قرطا�سية( ، دبا�سات ، قاطعات ال�سرائط ، عامات التحذير ، اأدوات متزيق الورق ، اآلت واأجهزة 
التغليف بالبا�ستيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية حرارياً للم�ستندات وال�سور ، حامات وعلب البطاقات 
، مناديل الأطفال من الورق وال�سيليلوز )ت�ستخدم  األبومات   ، اأو املواد الغذائية  ، زينة ورقية لعلب الغداء 
مرة واح��دة(، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البا�ستيك للتعبئة ، حافظات ورق �سائب ، علب من 
 ، للر�سم  ، فرجار  الهزلية  الكتب   ، والدمغات  ، حامات وعلب لاأختام  بطاقات   ، ال��ورق  اأو  املقوى  ال��ورق 
)لوازم  ت�سحيح  موائع   ، )قرطا�سية(  ن�سخ  ورق   ، الكمبيوتر  برامج  لت�سجيل  ال��ورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة 
مكتبية( ، ملفات للوثائق ، اأغطية واقية لاأ�سابع )لوازم مكتبية( ، اأعام من الورق ، ملفات )قرطا�سية( 
، ملفات لاأوراق ، اأ�سرطة ل�سقة ، مناديل من الورق ، بطاقات مفهر�سة ، اأ�سرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، 
، دفاتر قطع  ، ن�سرات اخبارية دوري��ة  ، بطاقات تهنئة مو�سيقية  رقع غري م�سنوعة من الن�سيج ، خرائط 
)قرطا�سية( ، علب تلوين )مواد مدر�سية( ، كرا�سات ، اآلت تقديد الورق )لا�ستخدام املكتبي( ، حامات 
ر�سا�س الأقام الر�سا�س ، طوابع بريد ، ل�سقات )قرطا�سية( ، مناديل من الورق للموائد ، م�سامري تدفع 
اأغلفة   ، اأو غري كهربائية(  اآلت كاتبة )كهربائية   ، الكاتبة  ل��اآلت  اأ�سرطة   ، ، تذاكر  بالبهام )قرطا�سية( 
ورقية ، فرا�سي كتابة ، طبا�سري الكتابة ، األواح كتابة ، اأغطية )قرطا�سية( ، اأغطية من الورق لأوعية الزهور 
، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مرايل لاأطفال من الورق ، اأكيا�س للطبخ بلمايكرويف ، فاتر قهوة من 
الورق ، كتيبات ، ت�ساميم للتطريز )مناذج( ، �سكاكني للورق )لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، 
بيا�سات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الفهر�س ، ق�سائم ورقية ، ورق 

ن�ساف للوجه ، ل�ساقات للهواتف املحمولة ، جميعها واقعة يف الفئة 16.
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2028/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36238

�إعان جتديد
يعلن ق�س�م العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 112477
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2011/02/02 وامل�س�جلة حتت رقم : 131205 

الفئة : 35
النقل( وذلك  ال�سلع ل�سالح الغري )ول ينطوي ذلك على خدمة  :   خدمات جتميع ت�سكيلة من  املنتجات 
لتمكني العماء من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ، هذه اخلدمات تقدم من خال متاجر التجزئة ومنافذ 
البيع باجلملة اأو كتالوجات اأوامر ال�سراء بالربيد اأو عن طريق الو�سائل الإلكرتونية مثل مواقع الإنرتنت 
اخلا�سة بربامج الت�سوق عرب التلفاز حتديداً هدايا احلفات والزخارف والزينة واحللي وال�سابون والعطور 
تواليت  وم��واد  بال�سعر  العناية  ومنتجات  لل�سعر  وغ�سولت  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  وال��زي��وت 
ومنظفات ا�سنان ومنتجات ال�سحة ال�سخ�سية وم�ستح�سرات تنظيف و�سقل وك�سط ومواد لأغرا�س الغ�سيل 
واأظافر  الأظافر  وط��اء  الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�ستح�سرات  الأظافر  تقليم  واأدوات  والكي 
ولفافات لاإ�ساءة  وفتائل  و�سموع  والأطفال وم�ستح�سرات �سحية  للر�سع  واأغذية  م�ستعارة ومواد حمية 
و�سحوم ومزلقات وزيوت للدهانات واأدوات قطع )�سوك و�سكاكني وماعق( واأواين فخارية واأطقم العناية 
املنزلية  والأغرا�س  املطابخ  اآلية لأغرا�س  واآلت وعدد  واأموا�س احلاقة  واأدوات احلاقة  اليدين  باأظافر 
وب�سرية  �سمعية  فيديو ومنتجات  واأق��را���س �سور وم�سجات  وك��ام��ريات  واأف��ام  باليد  ت��دار  يدوية  وع��دد 
واأ�سرطة �سمعية واأ�سرطة فيديو وا�سطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات ت�سجيل واإر�سال و/اأو ن�سخ ال�سوت 
وال�سور واأجهزة تلفزيون وم�سغات وم�سجات اأ�سرطة الكا�سيت وم�سغات و/اأو م�سجات اأ�سرطة الفيديو 
النقالة  والهواتف  الا�سلكية  والهواتف  الهاتف  واأجهزة  الراديو  واأجهزة  الأقرا�س  م�سغات  و/اأو  كا�سيت 
والألعاب  حا�سبة  واآلت  الهاتفية  املكاملات  وموؤ�سرات  للهواتف  واأ�سرطة  وزخ��ارف  النقالة  الهواتف  وعلب 
الكعك  وقوالب  واأواين طهي  وامل��راوح  واأ�سواء  ال�سينمائي  الت�سوير  واأف��ام  احلا�سوب  واألعاب  الإلكرتونية 
الطعام  اأو تخزين  لتقدمي  املعدة  والأواين واحلاويات  املطابخ  واأدوات  واأف��ران  واحللوى وحمم�سات اخلبز 
واأواين مطلية  بلورية  واأواين  واأواين خزف �سيني  واأواين خزف  واأدوات قطع  الأكل  ال�سراب وعيدان  و/اأو 
باملينا واأواين ف�سية واأواين زجاجية واأواين م�سنوعة من الطني النا�سج واأواين خزفية وخزفيات وجمففات 
للدرجات  واأب��واق  وبالونات  الأطفال  امل�سابيح وعربات  �سعر وم�سابيح ومظات م�سابيح وقطع وتركيبات 
و�ساعات اجليب واليد واحلائط والكماليات والأجزاء والقطع اخلا�سة بها واملجوهرات واملجوهرات املقلدة 
واحللي و�سلع م�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها و�سناديق مو�سيقية واآلت مو�سيقية و�سور و�سور 
فوتوغرافية والقرطا�سية والورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد ومواد الفنانني وفرا�سي 
وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  وال��دوري��ات  واملجات  وال�سحف  والكتب  واملطبوعات  الكتابة  واأدوات  التلوين 
يف  امل�ستعملة  الل�سق  وم��واد  ال�سور  وم�ساند  واإط���ارات  والتغليف  احل�سو  وم��واد  اللعب  وورق  الكري�سما�س 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية واملنتجات امل�سنوعة من اجللد و/اأو تقليد اجللود واحلقائب وحمافظ نقود 
واأوت��اد و�سناديق وحاويات ولوحات  واملرايا وعاقات معاطف  والأث��اث  والع�سي  واملظات  وحمافظ جيب 
اأ�سفنج  واأم�ساط،  وللمطبخ  املنزيل  لا�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  واأدوات  �سغرية  منزلية  وتركيبات  اأ�سماء 
وعلب  �سم�سية  ون��ظ��ارات  الطبية  النظارات  واإط���ارات  طبية  ون��ظ��ارات  التنظيف  لأغ��را���س  واأدوات  وفرا�سي 
واملفار�س  واملناديل  وامل��وائ��د  الأ���س��رة  وبيا�سات  اأغطية  الن�سيج  ومنتجات  واملن�سوجات  النظارات  وملحقات 
الزينة  وجدائل  وال�سارات  والأزرار  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  واملاب�س  واملناديل  واخل��ردوات  والأث��اث 
والأ�سرطة )الأو�سحة( وخمرمات ومطرزات ودبابي�س وحلى لل�سعر وم�سابك وحلى لاأحذية وحلى للقبعات 
�سغرية  ومتاثيل  وعرائ�س  اللعب  واأدوات  ولعب  ودمى  وح�سر  وب�سط  و�سجاد  انزلقية  وزمامات  وزمامات 
وادوات ريا�سية وزينات ل�سجر عيد املياد واأطعمة وم�سروبات وحلويات ومنتجات الأزهار وثقاب و�سيجار 
و�سجائر واأدوات املدخنني ، الدعاية والأعان ، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو الأعانية ، ن�سر ن�سو�س 
الدعاية والعان ، ترويج املبيعات لاآخرين ، وكالت العان ، ادارة العمال للفنانني العاملني ، وكالات 
ال�سترياد والت�سدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب ، العان بالربيد املبا�سر ، ادارة اعمال 
 ، ، الع��ان بالتلفزيون  ، الع��ان بالراديو  ، وك��الت الدعاية  ، ابحاث الت�سويق ، توظيف الف��راد  الفنادق 
العان والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، خدمات توفري اأو تاأمني لاآخرين )�سراء �سلع وخدمات 
لعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية والأعان يف و�سائل العام ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري 

اآلت البيع ، جمبعها واقعة يف الفئة 35 .     
ال�سرتاطات:   

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/05/11 
وحتى تاريخ 2028/05/11

ق�ص�م �لعامات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36213

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم  111219
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/08/18 امل�سجلة حتت رقم  106996  

الفئة  3
م�ستح�سرات   ، املاب�س  وك��ي  غ�س�ل  يف  ت�س�تعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�س�ة  تبيي�س  م�ستح�سرات  املنتجات: 
التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط ، ال�سابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، م�س�تح�سرات التجميل ، غ�س�ول 
اأ�سنان ، مواد تواليت ، م�ستح�سرات العناية باأظافر اليد )مانيكري( ، منتجات  )لو�سن( لل�سعر ، منظفات 
بعد  ملا  )لو�سن(  غ�س�ول   ، التجميل  لأغ��را���س  لوا�سق   ، والب�سرة  ال�سعر  ولنظافة  للعناية  وم�ستح�سرات 
احلاقة م�سادات للعرق ، م�س�تح�سرات تنظيف م�سادة لل�س�وا�س لاغرا�س املنزلية ، املواد املعطرة ، حلاء 
الكاجة للغ�س�يل ، اأماح ا�س�تحمام لي�س�ت لغايات طبية ، م�ستح�سرات جتميل لا�س�تحمام ، اأقنعة جتميلية 
، اأماح التبيي�س ، �سودا التبيي�س ، نيلة للغ�س�يل )ال�سبغة الزرقاء( ، م�سافات كيماوية لتن�سيع الألوان 
لغايات  ، م�ستح�سرات جتميل  اأطقم جتميل   ، الأل��وان  اإزال��ة  ، م�ستح�سرات  املنزلية )للغ�س�يل(  لاأغرا�س 
التنحيف ، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل 
، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�سرة ، كرميات للجلد املدبوغ ، مزيات الدهون بخاف امل�س�تخدمة 
يف العمليات الت�سنيعية ، ملمعات الأ�سنان ، م�ستح�سرات لتنظيف الأ�سنان ، مزيات رائحة العرق ، مواد 
تنظيف لا�ستخدام املنزيل ، اأ�سباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، كولونيا ، كرميات لل�سعر ، جل لل�سعر ، �سامبو 
، ملطف لل�سعر ، م�ستح�سرات ترطيب لل�سعر ، عطور ، طاء ال�سفاه ، كرمي ولو�سن للوجه والب�سرة ، اأظافر 
تبيي�س  م�ستح�سرات  ال�سم�س،  اأ�سعة  من  الوقاية  م�س�تح�سرات   ، اأظافر  ومرقق  وطاء  ملمع   ، م�س�تعارة 
 ، الزينة  ، حليب منظف لأغرا�س  )زي��وت عطرية(  للكعك  ، منكهات  التجميل  األ��وان( لأغرا�س  )مزيات 
م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اأقام احلواجب ، ملينات لاأقم�س�ة )ت�س�تخدم يف الغ�س�يل والكي( ، رمو�س 
 ، ال�سعر  ، م�ستح�سرات متويج وجتعيد  ، رذاذ )�س�رباي( لل�سعر  ، �سباغ لل�سعر  ، �س�مع الأر�سيات  م�س�تعارة 
مواد تبيي�س للغ�سيل والكي ، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل ، ن�سا الغ�سيل ، غ�س�ولت )لو�سن( لأغرا�س التجميل 
، غ�سول للفم لي�س�ت  ، م�سكارا  املكياج   اإزال��ة  ، م�ستح�سرات  املكياج  ، م�ستح�سرات  ، مكياج م�س�احيق مكياج 
لغايات طبية ، م�ستح�سرات العناية بالأظافر ، اأقام جتميلية ، ملمع لاأثاث والأر�سيات ، مراهم لأغرا�س 
التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، حجر اخلفاف ، قما�س �س�حج )�س�نفرة( 
، ورق �س�حج )لل�س�نفرة( ،  خ�سب معطر ، �سامبو للحيوانات الأليفة ، كرميات لاأحذية ، ملمعات لاأحذية 
، واك�س )�سمع( لاأحذية ، م�ستح�سرات تنعيم )تن�س�ية( ، �سابون لتن�سيع الن�س�يج ، ملمع ن�س�وي لأغرا�س 
الغ�س�يل ، م�ستح�سرات ل�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س )م�س�تح�سرات جتميل( ، مناديل ورقية م�س�ربة 
بغ�س�ولت )لو�س�ن( جتميلية ، م�ستح�سرات اإزالة طاء الأظافر ، واك�س )�سمع( لإزالة ال�سعر، �س�مع ) واك�س( 
الغ�سيل ، �س�مع �سقل ، �س�مع )واك�س( للجلد املدبوغ ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، فازلني لإغرا�س التجميل ، 

ر�س�وم زينة لل�س�ف لأغرا�س التجميل ، اأعواد بخور )اأعواد اجلو�س( ، عطور ، كلها مت�سمنة يف الفئة 3.
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2028/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36234
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�إعان جتديد
يعلن ق�س�م العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 112007
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2010/12/27 وامل�س�جلة حتت رقم : 127415 

الفئة : 28
املنتجات :   دمى ، اللعب واأدوات اللعب ، عرائ�س )دمى( ، األعاب م�سنوعة من املخمل ، دمى الدببة ، اأ�سكال دمى 
 ، ، كرات وبالونات لعب  اأخرى  ال��واردة يف فئات  اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري   ، واأطقم لعب 
زخرفات وزينة للمهرجانات ، زخرفات وزينة ل�سجرة عيد املياد ، هدايا للحفات ، مركبات لعب ، مركبات كهربائية 
)لعب( ، األ��واح رك��وب الأم��واج ، األ��واح رك��وب الثلج ، زلج��ات ذات عجات ، زلج��ات جليد ، األ��واح التزلج ، ح�س�وات 
حماية للريا�سة والألعاب ، م�سد�سات هوائية )لعب( ، العاب الرند )الزهر( ، كرات للعب ، اأجرا�س زينة �سجرة عيد 
املياد ، كرات بليارد ، طاولت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية ، �س�كاكر انفجارية )مفرقعات لعيد املياد( 
، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، اأجهزة واآلت بولنغ ، األعاب بناء ، �س�معدانات ل�س�جرة عيد املياد ، رقع الداما ، 
لعب الداما ، األعاب �سطرجن ، رقع �س�طرجن ، اأ�سجار عيد املياد كمواد ا�سطناعية ، اأجهزة �سحر )األعاب( ، كو�ساكيوز 
)األعاب نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�سهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�س�رة للدمى ،  ماب�س للدمى 
، بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، الداما )األعاب( ، اأثقال يدوية )متارين ريا�سية( ، 
واقيات لاأكواع )اأدوات ريا�سية( ، اأجهزة مترين )مو�سعات لل�سدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�ساعات للدمى 
اأقرا�س طائرة )لعب(   ، ال�سمك  ، طوافات ل�سيد  لل�سباحة  ، زعانف  ال�سمك  ، عدة �سيد  ال�سمك  ، �سنانري �سيد 
اأجهزة   ، للعب  ، م�سارب  التلفزيوين فقط   ال�س�تقبال  اأجهزة  لاإ�س�تخدام مع  املعدة  اأتوماتيكية بخاف  األعاب   ،
لاألعاب الإلكرتونية بخاف املعدة لا�ستخدام مع اأجهزة ال�س�تقبال التلفزيوين فقط ، حقائب للعبة الغولف ، 
م�سارب غولف ، قفافيز لعبة الغولف ، قفافيز لاألعاب ولاألعاب الريا�سية ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( 
، بكر خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية( ، املهجونغ )لعبة �سينية( ، كرات 
رخامية اأو زجاجية للعب ، دمى متحركة ، اأقنعة م�س�رحية ، اقنعة لعب ، هواتف نقالة )لعب( ، مركبات �سغرية ، 
حلي للحفات وللرق�سات ، ح�س�وات حماية )اأجزاء من املاب�س الريا�سية( ، العاب منزلية ، كب�س�ولت قدح )لعب( 
، م�س�د�س�ات اللعب ، طابات لعب ، دمى متحركة ، م�سارب ، خ�س�خي�س�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�سنة هزازة 
األ��واح �س�راعية ، زلجات ، عربات جليد )اأدوات ريا�سية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات  ، زلجات ذات عجات ، 
فقاقيع �سابون )لعب( ،  فرفرية اأو نحلة )لعب( ، من�سات وثب )اأدوات ريا�سية( ، دراجات هوائية ثابتة للتمارين ، 
برك �سباحة )اأدوات لعب( ، وترات )زعانف( لل�سباحة ، اأرجوحات ، طاولت تن�س ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية 
، زلجات مائية ، اأدوات لعب لل�سباحة ولاألعاب املائية ولاألعاب الريا�سية والن�س�اطات الريا�سية ، كرات �ساطئ ، 
اآلت ت�سلية تعمل اأوتوماتيكيٌا وبالنقد ، حقائب م�سممة خ�سي�سا للزلجات والواح التزلج على املاء ، بطاقات بنغو 
اأحاجي ال�سور   ، ، نثار الورق امللون ، زلجات م�س�تقيمة ذات عجات  ، �سبكات �سيد الفرا�سات ، ورق لعب )�س�دة( 
املقطوعة ، نواظري الأ�س�كال املتغرية ، �سواري  لاألواح ال�س�راعية ، �س�باك انزال ل�سيادي ال�سنارة ، مركبات لعب 

حترك ل�س�لكيٌا ، عجات الروليت ، كرات ثلج ، اأحذية ثلج ، ورق لعب ياباين ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )28( . 
ال�سرتاطات:         

    و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/05/04 وحتى 
تاريخ 2028/05/04

ق�ص�م �لعامات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36210

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  110764
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/08/30 امل�سجلة حتت رقم  107305  

الفئة  3
املنتجات:   م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�س�ة ومواد اأخرى ت�س�تعمل يف غ�س�ل وكي املاب�س ، م�ستح�سرات التنظيف 
)لو�سن(  غ�س�ول   ، التجميل  م�س�تح�سرات   ، العطرية  ال��زي��وت   ، العطور   ، ال�سابون   ، والك�سط  واجللي  وال�سقل 
وم�ستح�سرات  منتجات   ، )مانيكري(  اليد  باأظافر  العناية  م�ستح�سرات   ، تواليت  مواد   ، اأ�سنان  ، منظفات  لل�سعر 
للعناية ولنظافة ال�سعر والب�سرة ، لوا�سق لأغرا�س التجميل ، غ�س�ول )لو�سن( ملا بعد احلاقة م�سادات للعرق ، 
م�س�تح�سرات تنظيف م�سادة لل�س�وا�س لاغرا�س املنزلية ، املواد املعطرة ، حلاء الكاجة للغ�س�يل ، اأماح ا�س�تحمام 
 ، التبيي�س  �سودا   ، التبيي�س  اأم��اح   ، جتميلية  اأقنعة   ، لا�س�تحمام  جتميل  م�ستح�سرات   ، طبية  لغايات  لي�س�ت 
نيلة للغ�س�يل )ال�سبغة الزرقاء( ، م�سافات كيماوية لتن�سيع الألوان لاأغرا�س املنزلية )للغ�س�يل( ، م�ستح�سرات 
اأعواد   ، للحيوانات  م�ستح�سرات جتميل   ، التنحيف  لغايات  م�ستح�سرات جتميل   ، اأطقم جتميل   ، الأل��وان  اإزال��ة 
قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل ، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�سرة ، كرميات 
م�ستح�سرات   ، الأ�سنان  ملمعات   ، الت�سنيعية  العمليات  يف  امل�س�تخدمة  بخاف  الدهون  مزيات   ، املدبوغ  للجلد 
 ، الكولونيا  ماء   ، اأ�سباغ جتميلية   ، املنزيل  تنظيف لا�ستخدام  م��واد   ، العرق  رائحة  ، مزيات  الأ�سنان  لتنظيف 
طاء   ، عطور   ، لل�سعر  ترطيب  م�ستح�سرات   ، لل�سعر  ملطف   ، �سامبو   ، لل�سعر  جل   ، لل�سعر  كرميات   ، كولونيا 
الوقاية  م�س�تح�سرات   ، اأظافر  ومرقق  وط��اء  ملمع   ، م�س�تعارة  اأظافر   ، والب�سرة  للوجه  ولو�سن  كرمي   ، ال�سفاه 
من اأ�سعة ال�سم�س ، م�ستح�سرات تبيي�س )مزيات األوان( لأغرا�س التجميل ، منكهات للكعك )زيوت عطرية( ، 
حليب منظف لأغرا�س الزينة ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اأقام احلواجب ، ملينات لاأقم�س�ة )ت�س�تخدم يف 
الغ�س�يل والكي( ، رمو�س م�س�تعارة ، �س�مع الأر�سيات ، �سباغ لل�سعر ، رذاذ )�س�رباي( لل�سعر ، م�ستح�سرات متويج 
وجتعيد ال�سعر ، مواد تبيي�س للغ�سيل والكي ، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل ، ن�سا الغ�سيل ، غ�س�ولت )لو�سن( لأغرا�س 
التجميل ، مكياج م�س�احيق مكياج ، م�ستح�سرات املكياج ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج  ، م�سكارا ، غ�سول للفم لي�س�ت 
لأغرا�س  مراهم   ، والأر���س��ي��ات  لاأثاث  ملمع   ، جتميلية  اأق��ام   ، بالأظافر  العناية  م�ستح�سرات   ، طبية  لغايات 
التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، حجر اخلفاف ، قما�س �س�حج )�س�نفرة( ، ورق 
�س�حج )لل�س�نفرة( ،  خ�سب معطر ، �سامبو للحيوانات الأليفة ، كرميات لاأحذية ، ملمعات لاأحذية ، واك�س )�سمع( 
لاأحذية ، م�ستح�سرات تنعيم )تن�س�ية( ، �سابون لتن�سيع الن�س�يج ، ملمع ن�س�وي لأغرا�س الغ�س�يل ، م�ستح�سرات 
ل�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س )م�س�تح�سرات جتميل( ، مناديل ورقية م�س�ربة بغ�س�ولت )لو�س�ن( جتميلية 
�س�مع   ، �س�مع �سقل   ، الغ�سيل  �س�مع ) واك�س(   ، ال�سعر  ، واك�س )�سمع( لإزال��ة  اإزال��ة طاء الأظافر  ، م�ستح�سرات 
لأغرا�س  لل�س�ف  زينة  ،ر�س�وم  التجميل  لإغ��را���س  فازلني   ، ال�سعر  اإزال���ة  م�ستح�سرات   ، امل��دب��وغ  للجلد  )واك�����س( 

التجميل ، اأعواد بخور )اأعواد اجلو�س( ، عطور، كلها مت�سمنة يف الفئة 3. 
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/14 وحتى 
تاريخ  2028/04/14

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36217

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  110765
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/03/16 امل�سجلة حتت رقم  100619  

الفئة  8
بي�ساء  اأ�س�لحة   ، واملاعق(  وال�سكاكني  )ال�س�وك  اأدوات قطع   ، باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  : عدد  املنتجات 
، علب ماكينات  للعلب  فتاحات غري كهربائية   ، للقوارير  فتاحات   ، اللحى  �س�عر  ، مق�سات  اأدوات حاقة   ،
احلاقة ، قرا�سات الب�س�رة امليتة ، ماقط الب�سرة امليتة ، قطاعات ، اأدوات قطع )تدار باليد( ، اأدوات لت�سفية 
ال�س�وائل )عدد يدوية( ، اأدوات لإزالة ال�سعر ، اأدوات نق�س )عدد يدوية( ، مقلمات اأظافر )كهربائية اأو غري 
كهربائية( ، كما�س�ات م�س�امري ، ملمعات اأظافر )كهربائية اأو غري كهربائية( ، �سوك ، عدد احلدائق )تدار 
اأدوات يدوية غري   ، ال�س�خ�سي  �سعر لا�ستعمال  ، مق�سات  �سعر احليوانات )عدد يدوية(  ، جمزات  باليد( 
كهربائية لتجعيد ال�سعر ، ماقط لإزالة ال�سعر ، معاول لقطع اجلليد ، منا�سري املنحنيات ، �سكاكني )الواردة 
فقط يف الفئة 8( ، جمزات ع�سب )عدد يدوية( ، م�ساحذ جلدية ، رافعات تدار باليد لل�س�يارات ، مبارد اأظافر ، 
مبارد كهربائية لاأظافر ، كما�س�ات م�س�امري )عدد يدوية( ، مبارد اإبرية ، م�س�لكات اخليوط يف البر ، مثاقب 
ترقيم ، ك�سارات جوز لي�س�ت من معادن نفي�س�ة ، فتاحات املحار ، اأطقم العناية باأظافر القدمني )بيديكري( ، 
عدد اإبادة طفيليات النبات ، �سفرات ماكينات احلاقة ، م�س�احذ جلدية لاأموا�س ، ماكينات حاقة كهربائية 
 ، يدوية(  )ع��دد  احل�س�رية  املبيدات  ر�س�ا�س�ات   ، ماعق   ، )�سحذ(  �س�ن  اأدوات   ، مق�سات   ، كهربائية  غري  او 
مدقات ثقيلة )عدد يدوية( ، ماقط مكعبات ال�سكر ، اأدوات املائدة )�س�كاكني و�س�وك وماعق( ، فتاحات غري 
، �س�كاكني اللحم واخل�سار ، ادوات تقطيع غري  كهربائية للعلب ، قطاعات غري كهربائية للحم وللخ�سار 
كهربائية للحم وللخ�سار ، م�س�رحات غري كهربائية للحم وللخ�سار واأجزائها وملحقاتها ، مق�سات حواف 
اأدوات احلاقة  ، علب  اليدين )مانيكري(  باأظافر  العناية  اأطقم   ، ال�س�عر  لتجعيد  ، ماقط  �سعر  ، مكاوي 
 ، كهربائية(  م�س�رحات جن )غري   ، كهربائية(  بي�س )غري  م�س�رحات   ، يدوية(  )ع��دد  ، مغارف  ، ماقط 
قطاعات بيتزا )غري كهربائية( ، هراوات ، اأدوات جتعيد الرمو�س ، اأواين ف�سية وذهبية )�س�كاكني و�س�وك 

وماعق( ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )8( .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/14 
وحتى تاريخ  2028/04/14

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36218

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  112006
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/12/27 امل�سجلة حتت رقم  127414  

الفئة  28
املنتجات: دمى ، اللعب واأدوات اللعب ، عرائ�س )دمى( ، األعاب م�سنوعة من املخمل ، دمى الدببة ، اأ�سكال دمى واأطقم 
لعب ، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى ، كرات وبالونات لعب ، زخرفات 
وزينة للمهرجانات ، زخرفات وزينة ل�سجرة عيد املياد ، هدايا للحفات ، مركبات لعب ، مركبات كهربائية )لعب( 
، األ��واح رك��وب الأم��واج ، األ��واح رك��وب الثلج ، زلج��ات ذات عجات ، زلج��ات جليد ، األ��واح التزلج ، ح�س�وات حماية 
للريا�سة والألعاب ، م�سد�سات هوائية )لعب( ، العاب الرند )الزهر( ، كرات للعب ، اأجرا�س زينة �سجرة عيد املياد 
 ، املياد(  انفجارية )مفرقعات لعيد  �س�كاكر   ، األعاب لوحية   ، بناء )لعب(  ، قوالب  بليارد  ، ط��اولت  بليارد  ، كرات 
اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، اأجهزة واآلت بولنغ ، األعاب بناء ، �س�معدانات ل�س�جرة عيد املياد ، رقع الداما ، 
لعب الداما ، األعاب �سطرجن ، رقع �س�طرجن ، اأ�سجار عيد املياد كمواد ا�سطناعية ، اأجهزة �سحر )األعاب( ، كو�ساكيوز 
)األعاب نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�سهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�س�رة للدمى ،  ماب�س للدمى 
، بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، الداما )األعاب( ، اأثقال يدوية )متارين ريا�سية( ، 
واقيات لاأكواع )اأدوات ريا�سية( ، اأجهزة مترين )مو�سعات لل�سدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�ساعات للدمى 
اأقرا�س طائرة )لعب(   ، ال�سمك  ، طوافات ل�سيد  لل�سباحة  ، زعانف  ال�سمك  ، عدة �سيد  ال�سمك  ، �سنانري �سيد 
اأجهزة   ، للعب  ، م�سارب  التلفزيوين فقط   ال�س�تقبال  اأجهزة  لاإ�س�تخدام مع  املعدة  اأتوماتيكية بخاف  األعاب   ،
لاألعاب الإلكرتونية بخاف املعدة لا�ستخدام مع اأجهزة ال�س�تقبال التلفزيوين فقط ، حقائب للعبة الغولف ، 
م�سارب غولف ، قفافيز لعبة الغولف ، قفافيز لاألعاب ولاألعاب الريا�سية ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( 
، بكر خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية( ، املهجونغ )لعبة �سينية( ، كرات 
رخامية اأو زجاجية للعب ، دمى متحركة ، اأقنعة م�س�رحية ، اقنعة لعب ، هواتف نقالة )لعب( ، مركبات �سغرية ، 
حلي للحفات وللرق�سات ، ح�س�وات حماية )اأجزاء من املاب�س الريا�سية( ، العاب منزلية ، كب�س�ولت قدح )لعب( 
، م�س�د�س�ات اللعب ، طابات لعب ، دمى متحركة ، م�سارب ، خ�س�خي�س�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�سنة هزازة 
األ��واح �س�راعية ، زلجات ، عربات جليد )اأدوات ريا�سية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات  ، زلجات ذات عجات ، 
فقاقيع �سابون )لعب( ،  فرفرية اأو نحلة )لعب( ، من�سات وثب )اأدوات ريا�سية( ، دراجات هوائية ثابتة للتمارين ، 
برك �سباحة )اأدوات لعب( ، وترات )زعانف( لل�سباحة ، اأرجوحات ، طاولت تن�س ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية 
، زلجات مائية ، اأدوات لعب لل�سباحة ولاألعاب املائية ولاألعاب الريا�سية والن�س�اطات الريا�سية ، كرات �ساطئ ، 
اآلت ت�سلية تعمل اأوتوماتيكيٌا وبالنقد ، حقائب م�سممة خ�سي�سا للزلجات والواح التزلج على املاء ، بطاقات بنغو 
اأحاجي ال�سور   ، ، نثار الورق امللون ، زلجات م�س�تقيمة ذات عجات  ، �سبكات �سيد الفرا�سات ، ورق لعب )�س�دة( 
املقطوعة ، نواظري الأ�س�كال املتغرية ، �سواري  لاألواح ال�س�راعية ، �س�باك انزال ل�سيادي ال�سنارة ، مركبات لعب 

حترك ل�س�لكيٌا ، عجات الروليت ، كرات ثلج ، اأحذية ثلج ، ورق لعب ياباين ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )28( .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/04 وحتى 
تاريخ  2028/05/04

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36244

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111856
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/11/11 امل�سجلة حتت رقم  109334  

الفئة  30
الدقيق   ، ال�سطناعي  ال��ن   ، ال�ساغو   ، التابيوكا   ، الأرز   ، ال�سكر   ، ال��ك��اك��او   ، ال�����س��اي   ، ال��ن  امل��ن��ت��ج��ات:  
الأ�س�ود  الع�س�ل   ، الع�سل   ، املثلجات   ، واحللويات  املعجنات   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
 ، الب�سكويت   ، الثلج   ، البهارات   ، التوابل   ، ، ال�سل�سة  ، اخلل  ، اخل��ردل  امللح   ، ، م�سحوق اخلبيز  ، اخلمرية 
اأرز  اأقرا�س   ، العطرية  الزيوت  للكيك بخاف  منكهات   ، لاأكل  للكيك �ساحلة  زخ��ارف   ، الكعك  م�سحوق 
ال�س�وكولته  ا�س�ا�س�ها   م�س�روبات   ، احلليب  مع  �سوكولته  م�س�روبات   ، ال�سوكولته   ، وال�سكاكر  احللويات   ،
ا�س�ا�س�ها  ، م�س�روبات  الكاكاو  ، منتجات  ، م�س�روبات كاكاو مع احلليب  اأ�سجار عيد املياد  ، حلويات لتزيني 
م�س�روبات   ، للقهوة  كبدائل  ت�س�تخدم  نباتية  م�س�تح�سرات   ، القهوة  منكهات   ، القهوة  م�سروبات   ، الكاكاو 
ا�س�ا�س�ها القهوة ، كعك حملى ، ف�س�ار )حب الذرة( ، رقائق الذرة ، يوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( ، ك�سرتد 
، رقائق احلبوب ، منكهات بخاف الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، هاميات )جلي( فواكة )حلويات( ، 
خبز زجنبيل ، قطر ال�سكر ، منقوعات غري طبية ، كات�سب )�سل�سة( ، �سو�س )حلويات( ، قطع حلوى ، فطائر 
حلم ، مطريات حلوم لاأغرا�س املنزلية ، فطائر حماة )بانكيك( ، اأقرا�س حماة ، فطائر ، معجنات ، 
فلفل ، بيتزا ، حلوى البودنغ ، رافيويل ، هام ملكي لاإ�س�تهاك الب�س�ري )بخاف امل�س�تخدم لغايات طبية( 
، �سكر ، معجون الو�س�ابي )توابل( ، �سل�سلة �سويا ، با�ستا )معكرونة( ، نودلز )معكرونة رقيقة( و�س�عريية 
، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �س�و�س�ي ، فانيا )منكهة( ، كعك الوفل ، لن جممد )حلويات مثلجة( 
، ب�س�كويت مملح ، حلوى اللوز ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، عوامل متا�س�ك البوظة )مثلجات لاأكل( ، 
خبز فرجني ، كعك حماة قليًا ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�ست لغايات طبية ، دقيق ذرة ، ب�س�كويت 
 ، ، مايونيز  ، مرزبانية  ، معكرونة  اأو ا�سطناعي  ، ثلج طبيعي  ، قطر  ، مثلجات �ساحلة لاأكل  رقيق ه�س 
دقيق ال�سوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر باي ، بهار ، قر�س�لة )بق�سماط( ، ملح الطعام ، �س�ندوي�س�ات ، �سل�سة 
الطماطم ، توابل ، �سربات )مثلجات( ، �سباجيتي ، حلويات �س�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني قمح 
، توابل ال�سلطة ، �سل�سة مرق اللحم ،  ماأكولت �سريعة اأ�سا�سها احلبوب ، ماأكولت �سريعة اأ�سا�سها الأرز ، 

جميعها يف الفئة 30. 
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/04 
وحتى تاريخ  2018/05/04

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36245

�إعان جتديد
يعلن ق�س�م العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 110762

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/08/24 وامل�س�جلة حتت رقم : 107216 
الفئة : 3

املنتجات  : م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�س�ة ومواد اأخرى ت�س�تعمل يف غ�س�ل وكي املاب�س ، م�ستح�سرات التنظيف 
)لو�سن(  غ�س�ول   ، التجميل  م�س�تح�سرات   ، العطرية  ال��زي��وت   ، العطور   ، ال�سابون   ، والك�سط  واجللي  وال�سقل 
وم�ستح�سرات  ، منتجات  )مانيكري(  اليد  باأظافر  العناية  م�ستح�سرات   ، تواليت  مواد   ، اأ�سنان  ، منظفات  لل�سعر 
للعناية ولنظافة ال�سعر والب�سرة ، لوا�سق لأغرا�س التجميل ، غ�س�ول )لو�سن( ملا بعد احلاقة م�سادات للعرق ، 
م�س�تح�سرات تنظيف م�سادة لل�س�وا�س لاغرا�س املنزلية ، املواد املعطرة ، حلاء الكاجة للغ�س�يل ، اأماح ا�س�تحمام 
لي�س�ت لغايات طبية ، م�ستح�سرات جتميل لا�س�تحمام ، اأقنعة جتميلية ، اأماح التبيي�س ، �سودا التبيي�س ، نيلة 
للغ�س�يل )ال�سبغة الزرقاء( ، م�سافات كيماوية لتن�سيع الألوان لاأغرا�س املنزلية )للغ�س�يل( ، م�ستح�سرات اإزالة 
اأع��واد قطن   ، للحيوانات  ، م�ستح�سرات جتميل  التنحيف  لغايات  ، م�ستح�سرات جتميل  اأطقم جتميل   ، الأل��وان 
لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل ، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�سرة ، كرميات للجلد 
املدبوغ ، مزيات الدهون بخاف امل�س�تخدمة يف العمليات الت�سنيعية ، ملمعات الأ�سنان ، م�ستح�سرات لتنظيف 
كولونيا   ، الكولونيا  ماء   ، جتميلية  اأ�سباغ   ، املنزيل  لا�ستخدام  تنظيف  م��واد   ، العرق  رائحة  مزيات   ، الأ�سنان 
 ، ال�سفاه  ، ط��اء  ، عطور  لل�سعر  ترطيب  ، م�ستح�سرات  لل�سعر  ، ملطف  �سامبو   ، لل�سعر  ، جل  لل�سعر  ، كرميات 
اأ�سعة  الوقاية من  ، م�س�تح�سرات  اأظافر  ، ملمع وطاء ومرقق  اأظافر م�س�تعارة   ، والب�سرة  للوجه  كرمي ولو�سن 
ال�سم�س، م�ستح�سرات تبيي�س )مزيات األوان( لأغرا�س التجميل ، منكهات للكعك )زيوت عطرية( ، حليب منظف 
لأغرا�س الزينة ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اأقام احلواجب ، ملينات لاأقم�س�ة )ت�س�تخدم يف الغ�س�يل والكي( 
، رمو�س م�س�تعارة ، �س�مع الأر�سيات ، �سباغ لل�سعر ، رذاذ )�س�رباي( لل�سعر ، م�ستح�سرات متويج وجتعيد ال�سعر ، 
 ، التجميل  لأغرا�س  )لو�سن(  غ�س�ولت   ، الغ�سيل  ن�سا   ، الغ�سيل  نقع  م�ستح�سرات   ، والكي  للغ�سيل  تبيي�س  مواد 
لغايات  لي�س�ت  للفم  ، غ�سول  م�سكارا   ، املكياج   اإزال��ة  ، م�ستح�سرات  املكياج  ، م�ستح�سرات  م�س�احيق مكياج  مكياج 
التجميل  ، مراهم لأغرا�س  والأر�سيات  لاأثاث  ، ملمع  اأق��ام جتميلية   ، بالأظافر  العناية  ، م�ستح�سرات  طبية 
، ورق �س�حج  ، قما�س �س�حج )�س�نفرة(  ال��ورد املجففة املعطرة )روائ��ح طيبة( ، حجر اخلفاف  اأوراق  ، مزيجات من 
)�سمع(  واك�س   ، لاأحذية  ، ملمعات  لاأحذية  ، كرميات  الأليفة  للحيوانات  �سامبو   ، ،  خ�سب معطر  )لل�س�نفرة( 
لاأحذية ، م�ستح�سرات تنعيم )تن�س�ية( ، �سابون لتن�سيع الن�س�يج ، ملمع ن�س�وي لأغرا�س الغ�س�يل ، م�ستح�سرات 
ل�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س )م�س�تح�سرات جتميل( ، مناديل ورقية م�س�ربة بغ�س�ولت )لو�س�ن( جتميلية ، 
م�ستح�سرات اإزالة طاء الأظافر ، واك�س )�سمع( لإزالة ال�سعر، �س�مع ) واك�س( الغ�سيل ، �س�مع �سقل ، �س�مع )واك�س( 
للجلد املدبوغ ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، فازلني لإغرا�س التجميل ، ر�س�وم زينة لل�س�ف لأغرا�س التجميل ، اأعواد 

بخور )اأعواد اجلو�س( ، عطور ، كلها مت�سمنة يف الفئة 3.
ال�سرتاطات:               

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/14 وحتى 
تاريخ 2028/04/14

ق�ص�م �لعامات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111854

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/03/16 امل�سجلة حتت رقم  100591  
الفئة  30

الدقيق   ، ال�سطناعي  ال��ن   ، ال�ساغو   ، التابيوكا   ، الأرز   ، ال�سكر   ، ال��ك��اك��او   ، ال�ساي   ، ال��ن   : املنتجات: 
 ، الأ�س�ود  الع�س�ل  الع�سل،   ، املثلجات   ، واحللويات  املعجنات   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
 ، الب�سكويت   ، الثلج   ، البهارات   ، التوابل   ، ال�سل�سة   ، اخل��ل   ، اخل��ردل   ، امللح   ، ، م�سحوق اخلبيز  اخلمرية 
اأرز  اأقرا�س   ، العطرية  الزيوت  للكيك بخاف  منكهات   ، لاأكل  للكيك �ساحلة  زخ��ارف   ، الكعك  م�سحوق 
ال�س�وكولته  ا�س�ا�س�ها   م�س�روبات   ، احلليب  مع  �سوكولته  م�س�روبات   ، ال�سوكولته   ، وال�سكاكر  احللويات   ،
ا�س�ا�س�ها  ، م�س�روبات  الكاكاو  ، منتجات  ، م�س�روبات كاكاو مع احلليب  اأ�سجار عيد املياد  ، حلويات لتزيني 
م�س�روبات   ، للقهوة  كبدائل  ت�س�تخدم  نباتية  م�س�تح�سرات   ، القهوة  منكهات   ، القهوة  م�سروبات   ، الكاكاو 
ا�س�ا�س�ها القهوة ، كعك حملى ، ف�س�ار )حب الذرة( ، رقائق الذرة ، يوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( ، ك�سرتد 
، رقائق احلبوب ، منكهات بخاف الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، هاميات )جلي( فواكة )حلويات( ، 
خبز زجنبيل ، قطر ال�سكر ، منقوعات غري طبية ، كات�سب )�سل�سة( ، �سو�س )حلويات( ، قطع حلوى ، فطائر 
حلم ، مطريات حلوم لاأغرا�س املنزلية ، فطائر حماة )بانكيك( ، اأقرا�س حماة ، فطائر ، معجنات ، 
فلفل ، بيتزا ، حلوى البودنغ ، رافيويل ، هام ملكي لاإ�س�تهاك الب�س�ري )بخاف امل�س�تخدم لغايات طبية( 
، �سكر ، معجون الو�س�ابي )توابل( ، �سل�سلة �سويا ، با�ستا )معكرونة( ، نودلز )معكرونة رقيقة( و�س�عريية 
، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �س�و�س�ي ، فانيا )منكهة( ، كعك الوفل ، لن جممد )حلويات مثلجة( 
، عوامل متا�س�ك البوظة )مثلجات لاأكل(،  ، م�ستح�سرات منكهة للطعام  اللوز  ، حلوى  ، ب�س�كويت مملح 
خبز فرجني ، كعك حماة قليًا ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�ست لغايات طبية ، دقيق ذرة ، ب�س�كويت 
 ، ، مايونيز  ، مرزبانية  ، معكرونة  اأو ا�سطناعي  ، ثلج طبيعي  ، قطر  ، مثلجات �ساحلة لاأكل  رقيق ه�س 
دقيق ال�سوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر باي ، بهار ، قر�س�لة )بق�سماط( ، ملح الطعام ، �س�ندوي�س�ات ، �سل�سة 
الطماطم ، توابل ، �سربات )مثلجات( ، �سباجيتي ، حلويات �س�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني قمح 
، توابل ال�سلطة ، �سل�سة مرق اللحم ،  ماأكولت �سريعة اأ�سا�سها احلبوب ، ماأكولت �سريعة اأ�سا�سها الأرز ، 

جميعها يف الفئة 30.  
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/30 
وحتى تاريخ  2028/04/30

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36228

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  112267

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/12/27 امل�سجلة حتت رقم  127447  
الفئة  41

املنتجات : الرتفيه ، الت�سلية ، منتزهات ترفيهية ، حدائق املاهي ،  مدن الألعاب ، خدمات قاعات الت�س�لية 
، خدمات الرتبية والتعليم ، تنظيم وتقدمي واإنتاج العرو�س واحلفات املو�س�يقية والعرو�س احلية والأداء 
امل�س�رحي واملعار�س واملباريات الريا�سية والأن�س�طة الريا�سية والثقافية ، قاعات مو�سيقية ، دور ال�سينما ،  
الكتب والن�سو�س  ، ن�سر  التعليم(  اأو  النوادي )للرتفيه  ، خدمات  ال�سينمائية  ا�ستديوهات �سناعة الأفام 
واملجات وال�سحف والدوريات ،  خدمات املكتبات ،  تقدمي مرافق الرتفيه واملعار�س واحلفات املو�سيقية 
 ، ال�سحية  النوادي  خدمات    ، والثقافية  الرتفيهية  والأن�سطة  والألعاب  والريا�سية  امل�سرحية  والعرو�س 
خدمات مع�سكرات العطات )للرتفيه( ، توفري املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�سلية وال�ستجمام 
والريا�سة والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفام واأفام 
الفيديو ، تاأجري الأفام ال�سينمائية وال�سور املتحركة واأ�سرطة الفيديو واأقرا�س الليزر واأقرا�س الفيديو 
واأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتنوعة ، تاأجري م�سجات ال�سوت ،  تاأجري م�ساهد العر�س وامل�ساهد امل�سرحية 
املرفقة معها  الغناء  واأجهزة  وب�سرية  �سمعية  اأجهزة  فيها  املركبة  والردهات  النوادي   ، ، مدار�س احل�سانة 
 ، ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، خدمات امل�سيف  ، ال�سريك  ، تنظيم م�سابقات اجلمال  ، غرف و�سالت اللعب 
تنظيم املعار�س لاأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�سة البدنية )جيمناز( ، توفري 
، تنظيم حفات ) ترفيه(  ،  خدمات الأورك�سرتا  اليان�سيب  اإدارة    ، املتاحف )عر�س ومعار�س(  جتهيزات 
،  خدمات  ، الإنتاج امل�سرحي ، حدائق احليوان  ، خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية 
 ، �سبكة احلا�سوب(  مبا�سرًة )من  املقدمة  الألعاب  ، خدمات  الإلكرتوين  املكتبي  الن�سر   ، الرقمي  الت�سوير 
تف�سري لغة الإ�سارة ، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية( ، ت�سوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف 
املو�سيقي ، الت�سوير الفوتوغرايف ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري 
القابلة للتنزيل( ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ت�سجيل اأ�سرطة الفيديو ،  ماعب البولينج 
، ا�ستاد اأو قبة القذف بامل�سرب لكرة القاعدة )باي�سبول( )األعاب( ، عر�س الأفام مبا�سرة ، تنظيم حفات 

ا�ستقبال الزفاف ، جميعها يف الفئة )41( .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/06 
وحتى تاريخ  2028/05/06

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36231

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  110766

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/08/30 امل�سجلة حتت رقم  107306  
الفئة  8

بي�ساء  اأ�س�لحة   ، واملاعق(  وال�سكاكني  )ال�س�وك  اأدوات قطع   ، باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  املنتجات:  عدد 
، علب ماكينات  للعلب  فتاحات غري كهربائية   ، للقوارير  فتاحات   ، اللحى  �س�عر  ، مق�سات  اأدوات حاقة   ،
احلاقة ، قرا�سات الب�س�رة امليتة ، ماقط الب�سرة امليتة ، قطاعات ، اأدوات قطع )تدار باليد( ، اأدوات لت�سفية 
ال�س�وائل )عدد يدوية( ، اأدوات لإزالة ال�سعر ، اأدوات نق�س )عدد يدوية( ، مقلمات اأظافر )كهربائية اأو غري 
كهربائية( ، كما�س�ات م�س�امري ، ملمعات اأظافر )كهربائية اأو غري كهربائية( ، �سوك ، عدد احلدائق )تدار 
اأدوات يدوية غري   ، ال�س�خ�سي  �سعر لا�ستعمال  ، مق�سات  �سعر احليوانات )عدد يدوية(  ، جمزات  باليد( 
كهربائية لتجعيد ال�سعر ، ماقط لإزالة ال�سعر ، معاول لقطع اجلليد ، منا�سري املنحنيات ، �سكاكني )الواردة 
فقط يف الفئة 8( ، جمزات ع�سب )عدد يدوية( ، م�ساحذ جلدية ، رافعات تدار باليد لل�س�يارات ، مبارد اأظافر ، 
مبارد كهربائية لاأظافر ، كما�س�ات م�س�امري )عدد يدوية( ، مبارد اإبرية ، م�س�لكات اخليوط يف البر ، مثاقب 
ترقيم ، ك�سارات جوز لي�س�ت من معادن نفي�س�ة ، فتاحات املحار ، اأطقم العناية باأظافر القدمني )بيديكري( ، 
عدد اإبادة طفيليات النبات ، �سفرات ماكينات احلاقة ، م�س�احذ جلدية لاأموا�س ، ماكينات حاقة كهربائية 
 ، يدوية(  )ع��دد  احل�س�رية  املبيدات  ر�س�ا�س�ات   ، ماعق   ، )�سحذ(  �س�ن  اأدوات   ، مق�سات   ، كهربائية  غري  او 
مدقات ثقيلة )عدد يدوية( ، ماقط مكعبات ال�سكر ، اأدوات املائدة )�س�كاكني و�س�وك وماعق( ، فتاحات غري 
، �س�كاكني اللحم واخل�سار ، ادوات تقطيع غري  كهربائية للعلب ، قطاعات غري كهربائية للحم وللخ�سار 
كهربائية للحم وللخ�سار ، م�س�رحات غري كهربائية للحم وللخ�سار واأجزائها وملحقاتها ، مق�سات حواف 
اأدوات احلاقة  ، علب  اليدين )مانيكري(  باأظافر  العناية  اأطقم   ، ال�س�عر  لتجعيد  ، ماقط  �سعر  ، مكاوي 
 ، كهربائية(  م�س�رحات جن )غري   ، كهربائية(  بي�س )غري  م�س�رحات   ، يدوية(  )ع��دد  ، مغارف  ، ماقط 
قطاعات بيتزا )غري كهربائية( ، هراوات ، اأدوات جتعيد الرمو�س ، اأواين ف�سية وذهبية )�س�كاكني و�س�وك 

وماعق( ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )8( .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/14 
وحتى تاريخ  2028/04/14

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36235

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111684

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/03/16 امل�سجلة حتت رقم  100590  
الفئة  25

املنتجات :      ماب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، مراييل )ماب�س( ، ماب�س لل�ساطئ ، ماب�س �سباحة 
، اأثواب �سباحة ، ماب�س للريا�سة ، ماب�س م�سادة للماء ، قففافيز )ماب�س( ، القفازات ، اأحزمة )ماب�س( 
، �سدريات  الن�س�يج  الأطفال من  ، فوط  الر�سع  ، ماب�س لاأطفال  ، ماب�س لاأطفال وللرجال وللن�ساء 
لاأطفال غري م�سنوعة من الورق ، ماب�س داخلية ، ماب�س النوم والبيجامات ، مباذل )روب( ا�س�تحمام 
 ، ، برييهات )قبعات م�س�تديرة م�س�طحة(  ال�سم�س  ، واقيات من  ، قلن�سوات  ، قبعات  ، حمالت للبنطلونات 
، ماب�س  لاأذنني )ماب�س(  اأغطية   ، اليدين )ماب�س(  لتدفئة  اأغطية   ، ا�ستحمام  وقبعات  راأ���س  اأغطية 
عنق ، ربطات عنق ، كرفتات ، ربطات فرا�سية للعنق ، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة وجوارب البنطلونات 
، اأربطة للجوارب ، جوارب ، حمات البنطلونات الق�سرية واجل��وارب الطويلة ، اأحذية ، اأحذية  الق�سرية 
ريا�سية ، اأخفاف ، اأحذية ال�س�اطئ ، ماب�س للحفات التنكرية ، الأكمام اخلا�سة بالعمل )ماب�س( ، و�ساح 
العنق ، مناديل خمرفة )مناديل للرقبة( ، �سنادل ا�س�تحمام ، اأخفاف ا�س�تحمام ، اأحذية تزلج ، اأحذية عالية 
ن�س�وية  )�س�رتات  قمي�سولت   ، )ماب�س(  ق�سرية  بناطيل   ، لل�سدر  م�س�دات   ، للماب�س  �س�يالت   ، ال�س�اق 
ق�سرية( ، معاطف ، زمامات الأكمام ، �س�الت من الفرو ، اأربطة راأ�س )ماب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات 
)ماب�س( ، اأثواب من ال�سوف )ماب�س( ، �سدارات )�سدر القمي�س( ، ماب�س حمبوكة ، ماب�س خارجية 
، معاطف خارجية ، �س�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�س�ة ، كنزات �سوفية ، �سنادل ، اأو�سحة ، �سالت ، قم�سان 
، قم�سان داخلية )ماب�س داخلية( ، جابيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية طويلة ال�ساق للريا�سة ، قم�سان 
للريا�سة ، بذلت ، اأثواب ا�س�تحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي – �س�ريت( ، بنطلونات ،  ماب�س داخلية ، بذات 
نظامية ، �سدرات ، بذلت رطبة للتزلج على املاء ، ع�سابات للمع�سم )ماب�س( ، ماب�س الن�ساء الداخلية 
، اأحذية للريا�سة البدنية )اجلمنا�ستيك( ، �سدارات )ماب�س ن�س�ائية داخلية( ، ماب�س للريا�سة البدنية 

)اجلمنا�س�تيك( ، اأحزمة للماب�س ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )25( .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/28 
وحتى تاريخ  2028/04/28

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36226

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111230
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/11/22 امل�سجلة حتت رقم  125963  

الفئة  43
املنتجات:  خدمات توفري الأطعمة وامل�س�روبات )الغري كحولية( ، الإقامة املوؤقتة ، خدمات املطاعم  واملقاهي 
وقاعات الطعام و الكانتينات و التزويد بالطعام وال�س�راب )الغري كحويل( مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات الوجبات اخلفيفة ، �سالت الكوكتيل )الغري الكحويل( ، توفري املعلومات 
الإعا�سة  وم��راف��ق  املوؤقتة  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  وحجز  توفري   ، الكحويل(  )ال��غ��ري  وال�����س��راب  باللطعام  املتعلقة 
والفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيات( والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات خميمات العطات ، دور 
 ، الأعرا�س  حلفات  كحويل(  )الغري  وال�س�راب  الطعام  تنظيم   ، ال�سياح  اقامة  اماكن   ، النهارية  احل�سانة 

جميعها مت�سمنة يف الفئة 43 .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2018/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36249

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111231
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/08/30 امل�سجلة حتت رقم  107307  

الفئة  44
اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خدمات   ، البيطرية  اخل��دم��ات   ، الطبية  اخل��دم��ات  املنتجات:   
�سالونات   ، التجميل  �سالونات   ، والغابات  والب�س�تنة  ال��زراع��ة  خدمات   ، احليوانات  اأو  الب�س�رية  للكائنات 
احليوانات  تنظيف   ، احلدائق  زراع��ة   ، الزهور  تن�س�يق   ، بها  والعناية  احليوانات  تنظيف   ، ال�س�عر  ت�س�ريح 
الأليفة والعناية بها ، خدمات العاج بالعطور ، �سناعة اأكاليل الزهور ، م�س�ت�س�فيات ، طب الأ�س�نان ، الو�س�م 

، جميعها مت�سمنة يف الفئة 44.
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2018/04/21

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36250

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111293

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/11/11 امل�سجلة حتت رقم  109331  
الفئة  32

املنتجات:  برية )غري كحولية( ، مياه معدنية ، مياه غازية ، م�سروبات ومرطبات غري كحولية ، م�سروبات 
اأ�س�ربة ومركزات وم�س�تح�سرات اأخرى  فواكه وع�سائر فواكه ، م�سروبات خ�سراوات وع�سائر خ�سراوات ، 
لتح�سري امل�س�روبات ، م�س�روبات تواترية ، �س�راب فواكه )نكتار( )غري كحويل( ، اقرا�س حماة للم�س�روبات 
، مياه معدنية للموائد  امل�سروبات  اأ�سربة لتح�سري   ، ، ماء ال�سودا  الفوارة  ، م�ساحيق للم�س�روبات  الفوارة 
)غري  كوكتيات   ، كحولية(  )غري  خفيفة  م�سروبات   ، اللن  م�سل  م�س�روبات   ، )م�س�روبات(  �س�رب  مياه   ،

كحولية( ، م�س�روبات فاحتة لل�س�هية )غري كحولية( ، جميعها واقعة يف الفئة 32 وجميعها غري كحولية .
ال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/22 
وحتى تاريخ  2018/04/22

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36246
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العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعــــــــــالن بالن�ضر          

القايدي  احل��م��ودي  �سعيد  �سلطان  �سعيد  ال�سيد/  ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات اجلن�سية ب�سفته مالك �سور كلباء ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ 
، رخ�سة رقم 613744 دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل 
بكامل  اجلن�سية  اإماراتية   ، الكندي  عبداهلل  �سامل  عائ�سة  لل�سيدة/  الرخ�سة  عن 
امل���ادة )14(  ف��ق��رة )5(  م��ن القانون  ال��ت��ج��اري  وع��م��ا بن�س  امل��ح��ل  امل���وج���ودات 
ن�سر هذا  اقت�سى  العدل.  فقد  الكاتب  �سان  ل�سنة 2013م  يف  الحت��ادي رقم )4( 
العان للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور بالعان لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء املدنية الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعــــــــــالن بالن�ضر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/�سعيد �سلطان �سعيد احلمودي القايدي الإمارات 
دائرة   252162 رق��م  رخ�سة   ، ال�سحية  لاعمال  البقاع  مالك  ب�سفته  اجلن�سية 
التنمية القت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة لل�سيدة/ عائ�سة 
�سامل عبداهلل الكندي ، اإماراتية اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري  وعما 
بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على 
الجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 
على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعان لتباع الجراءات 

القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء املدنية الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعــــــــــالن بالن�ضر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد �سعيد را�سد �سعيد الكندي ، الإمارات 
اجلن�سية ، ب�سفته مالك موؤ�س�سة الفني ل�سيانة املباين ، رخ�سة رقم 503798 
الرخ�سة  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  بيع  يف  ي��رغ��ب  ال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
املحل  امل���وج���ودات  بكامل  اجلن�سية  اإم��ارات��ي��ة   ، ���س��امل  خلفان  روي���ه  لل�سيدة/ 
التجاري. وعما بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( 
للعلم  ن�سر ه��ذا الع��ان  اقت�سى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب  �سان  ل�سنة 2013م  يف 
واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكور بالعان لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء املدنية الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 915
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ عائ�سة احمد ابراهيم - �سورية  اجلن�سية وال�سيد/ وائل نذير جرجي - 
�سوري اجلن�سية ، وال�سيد/ غفور مياه بن منري الدين مياه - بنغادي�سي اجلن�سية يرغبون  يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�س�سهم البالغة 100% اىل ال�سيدة/ عائ�سة حممد ح�سني عبا�س - اإماراتية اجلن�سية يف الرخ�سة 

)خطاط امل�ستقل( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )522167( 
تعديات اخرى : - مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات لي�سبح موؤ�س�سة فردية - 
مت تغيري ال�سم التجاري من )خطاط امل�ستقل( لي�سبح )خط النهاية ملقاولت التك�سية والر�سيات( - مت تغيري 

الن�ساط التجاري من )خطاط( لي�سبح )التك�سية والر�سيات  ، مقاولت فئة �ساد�سة(
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 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 12022 بتاريخ 2017/5/17   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 912

اجلن�سية  باك�ستاين    ، حممد  جمعه  حممد  مو�سى  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة/ انوار مردف 
للتجارة ، مبوجب رخ�سة )612953( وذلك لل�سيد/ رازا حممد جمعه حممد ، باك�ستاين 

اجلن�سية  تعديات اخرى : مت تنازل �ساحب الرتخي�س ال�سابق ل�ساحبها احلايل 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 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 12022 بتاريخ 2017/5/17   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 914

افغان�ستاين  اجلن�سية   ، ر�سول  الدين حاجي  ال�سيد/ طاهر  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ كاكي منكل 
 ، امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  املجرة  برج   : التجارية  الرخ�سة  افغان�ستاين اجلن�سية يف   -

رتخي�س رقم )753109( 
تعديات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س 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 12022 بتاريخ 2017/5/17   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 913

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ امتياز احمد بن ا�سام كل - باك�ستاين  اجلن�سية 
�ساه  احمد  ال�سيد/  البالغة 100%  اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
خان عزيزي - افغان�ستاين اجلن�سية يف )خمبز قلعة الرولة( مبوجب رخ�سة رقم 

)740791( - تعديات : 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان 
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�سيد/ �سيف عبد اهلل �سيف هال النقبي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري ال�سرف 
لعمال للحداده ، ن�ساط الرخ�سة حداده ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية 
دائرة  يف   2007/11/6 بتاريخ  ال�سادر   555620 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  
التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ عبدالرحيم �سوهيدول حق ، اجلن�سية 
: بنغادي�س - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/404  ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
حميد حممد حميد احلمراين ال�سام�سي ، اجلن�سية : الإمارات  طلب الت�سديق 
التجارية(  انتظار  )موؤ�سة  با�سم  التجاري  املحل  ت��ن��ازل   : يت�سمن  حم��رر  علي 
  24472  : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�سة 
ال�سيد/ عبداهلل ح�سن حميد  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل 
العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن   - الإم���ارات   : اجلن�سية   ، علي  اآل  العبد  ح�سن 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�ضادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

 اعـــــــالن       
 املرجع :2017/403 ك.ع.ت

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
ثاين خليل قاين ابو زايد امل�سماري ، اجلن�سية : الإمارات - طلب الت�سديق علي 
التكييف(  حمرر يت�سمن : تنازل املحل التجاري با�سم )حورية ملقاولت انظمة 
  71472  : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�سة 
 وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ حممد ابراهيم حممد امل ندو�س ،

 اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
على التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر 

هذا العان.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�ضادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

 اعـــــــالن       
املرجع :2017/365 ك.ع.ت

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
ح�سن �سلطان حممد احمد ب�سي�س النعيمي ، اجلن�سية : الإمارات  طلب الت�سديق 
علي حمرر يت�سمن : تنازل املحل التجاري با�سم )م�س كويت لازياء( واملرخ�سة 
وامل�سجل    38226  : امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ ح�سني حممد ح�سني املرزوقي ، 
اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
تاريخ  ا�سبوعني من  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  التوقيعات  على  

ن�سر هذا العان
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�ضادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اإنذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/2900
املنذر : ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 

املنذر اليه : �سركة �سلفى لتاأجري  ال�سيارات - �س ذ م م 
يوجه املنذر النذار العديل املاثل اىل املنذر اليه ويخطره بطلب �سداد مبلغ وقدره 17500 درهم 
القيمة اليجارية امل�ستحقة ال�سداد خال املهلة القانونية وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ 
ا�ستام واعان النذار العديل املاثل + املطالبة ب�سداد مبلغ وقدره 7000 درهم غرامة تعوي�سية 
طبقا لبنود العقد او الخاء الفوري للماجور يف حالة عدم �سداد القيمة اليجارية خال املهلة 
القانونية مع املطالبة ب�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخاء التام مع اح�سار �سهادة براءة 
ذلك  اىل  ال�ستجابة  عدم  حالة  يف  بانه  املنذر  وينذره  ر�سومها  و�سداد  واملياه  الكهرباء  من  ذمة 
خال الجل املمنوح �سيقوم املنذر باتخاذ كافة الج��راءات القانونية للمطالبة باخلاء و�سداد 
الر�سوم  اليه  املنذر  التام وحتميل  امل�ستحقة وما ي�ستجد من اجره وذلك حتى الخ��اء  الج��رة 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/1101  ا�ضتئناف جتاري    
روغنى 2- ح�سينعلى حممد  امري عبا�س حممد  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
العامة  للتجارة  اب��رات��ك��و  �سركة   -4 روغ��ن��ى  حممد  ح�سنعلي   -3 روغ��ن��ى 
������س.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك م��ل��ي ايران 
وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر 
الربعاء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت  كلي  2015/1499 جت��اري  رق��م  بالدعوى 
 ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/5/17 املوافق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا  علما بان الدعوى جددت من ال�سطب. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 يف الدعوى رقم 2016/553 نزاع تعيني خربة جتاري

الإمارات  نور  ل�سركة  ال�سابق  املدير  ب�سفته  العامري  عوي�سان  �سهيل  �سامل  نا�سر  ال�سيد/ 
جتاري   خ��ربة  تعيني  ن��زاع   )2016/553( رق��م  ال��دع��وى  يف  �سدها  املتنازع  ب�سفتكم  لل�سحن  
نود الف��ادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة 
، وبناء عليه فاننا نرغب  احل�سابية يف الدعوى رقم )2016/553( نزاع تعيني خربة جتاري 
يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �سارع بغداد مقابل مدر�سة 
الطابق   - بناية مركز باتنيوم لاعمال   - العليا للطالبات  التقنية  اللفية بجانب كليات  
الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم الثنني 
املوافق  2017/5/22م يف متام ال�ساعة 10.00 �سباحا،  وذلك ملناق�سة مو�سوع الدعوى املذكورة 
اعاه ، لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور 

موكلكم او من ينوب عنكم 
�لنظم للمحا�صبة و�لتدقيق 
�خلبري �حل�صابي/ماجد حممد فهاد تربان   

الدعوة اىل ح�ضور 
احتماع خربة حما�ضبية 

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
    الدعوى  رقم : 2016/1638 م - مدين، جزئي ، جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�سيد/ نا�سر عبداهلل �سليمان حميد الغ�ساين )جمهول حمل القامة( 

- مبا ان املدعي / بنك دبي ال�سامي ، بوكالة   مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ، قد 
اقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم : 1638-2016 م مدين - جزئي - جتاري - ابوظبي -  فانتم مكلفون 
او وكيلكم القانوين باحل�سور امام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة الوىل باذن 
اهلل يف يوم اخلمي�س املوافق  2017/5/25 م ، ال�ساعة الرابعة ع�سرا ، مبكتب اخلبري )دار البيان للح�سابات 
وال�ست�سارات( دبي ، ديره ، �سارع الحتاد ، مقابل القيادة العامة ل�سرطة دبي ، بجوار حمطة القيادة ، 
مرتو دبي ، مركز KRM لاعمال ، طابق امليزانني ، مكتب رقم 05 ، وللتوا�سل هاتف : 4393733 04 ، 
فاك�س : 4393687 04 ،  2511318 04 م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما 
ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف 

حال عدم احل�سور �سيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سوؤولية.     
اخلبري امل�ضريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف  6521992 050     

اإعالن 
ح�ضور اإجتماع اخلربة 

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
يف الدعوى رقم : 2015/1343  جتاري كلي

املدعى : بنك ابوظبي الوطني - �س م ع 
م   م  ذ  �س   - التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  ل�سناعة  دزاينز  فراجران�س   -1  : عليه  املدعي 
2-خالد ح�سني عطر �سيد قادر ح�سني عطر �سيد - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية فراجرن�س 
ال�سادر من  القرار  بناء على   - م   م  ذ  �س   - التجميل  العطور وم�ستح�سرات  دزاينز ل�سناعة 
اأنكم  ، ومبا  اأعاه  املذكورة  الدعوى  يف   بندبنا خبريا م�سرفيا  البتدائية  دبي  قبل حمكمة 
املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم الثنني املوافق 2017/5/22 يف متام 
الثانية ع�سر والن�سف ظهرا موعدا لاجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة  ال�ساعة 
فندق  بجوار  �سنرت  �سيتي  ديرة  مقابل   - �سنرت  بزن�س  الو�سل  بناية  بور�سعيد   - ديرة   - دبي 
رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور 
يف املوعد املحدد اأعاه ، واإح�سار جميع الوراق وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن 

من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�ضريف  
عمار حممد الن�ضر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�ضرفية 

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
  يف الدعوى  رقم  2016/4937   جتاري جزئي - ال�ضارقة   

 املدعي عليها الوىل : �سركة املده�س ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م 
املدعي عليها الثانية : عز الدين ع�سام الطحان 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالق�سية اأعاه واملرفوعة �سدكم من املدعية/ 
منار العمران لتجارة ال�سقالت - وعليه فاإنتم مكلفون اأو من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع 
مكتب  مبقر  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام   يف   2017/5/24 املوافق  الأربعاء   يوم  خربة 
ال�سيخ زايد - مقابل  الكائن بدبي - �سارع  املنتدب - مكان الجتماع : مكتب اخلبري  اخلبري 
حمطة مرتو اخلليج التجاري - هاتف : 044341111 بناية بري�سم - الطابق الثامن - مكتب 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  واإح�سار  املحددين  واملكان  باملوعد  ح�سوركم  ناأمل   -  )805( رقم 
بالدعوى ويف حال عدم ح�سور اي طرف فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف مبا�سرة اعمالها يف غيابه  

وفقا لل�ساحيات املخولة لها قانونا  لا�ستف�سار الت�سال ب���� : 044341111 04
اخلبري احل�ضابي 
       عبد اهلل الغزاوي  قيد رقم 440         

اخلربة امام  بالن�ضر  اإعالن   مذكرة 
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3119   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /1-  انفن�سن لتجارة مواد الغذاء وامل�سروبات - ذ م م 

2- عامر جمعة حممد بطاح   )جمهول حمل القامة (
الغري  امل��ت��اأخ��رات  لقيمة  ال�سداد  ع��دم  ح��ال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر  
تاريخ  ا�ستحقاق من  بدون  لوجود فرتة  الإيجار  مدفوعة بح�سب عقد 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة  2017/4/15م،   بتاريخ  ال�سيكات  رج��وع 
تاريخ ن�سر هذا العان وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا املاأجور. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3118   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- �سبات للتجارة العامة - ذ م م 

2- اديب احمد يو�سف - )جمهول حمل القامة (
الغري  امل��ت��اأخ��رات  لقيمة  ال�سداد  ع��دم  ح��ال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر  
تاريخ  ا�ستحقاق من  بدون  لوجود فرتة  الإيجار  مدفوعة بح�سب عقد 
من  ي��وم��ا   )30( مدتها  ومبهلة    ، 2017/4/24م  بتاريخ  العقد  انتهاء 
تاريخ ن�سر هذا العان وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا املاأجور. 
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
على  الت�سديق  وط��ل��ب   ، الإم�����ارات   : اجلن�سية   ، النقبي  عبيد  حممد  عبيد  اح��م��د 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة  100% يف ال�سم التجاري التفوق لغ�سيل 
، واملرخ�س  ال�سيارات  ، تلميع  ال�سيارات  ، ن�ساط الرخ�سة غ�سيل وت�سحيم  ال�سيارات 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهينة رقم 509254 ال�سادر بتاريخ 
2001/5/16 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/هيفاء را�سد حممد 
النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اإنذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3110

املنذرة : ورثة �سماء �سلطان عبيد
املنذر اليها الوىل : احلجر للمجوهرات 

املنذرة يوجه هذا النذار القانوين عن طريق الكاتب بالعدل خمطرا اياه ب�سرورة 
املتاأخرة عليكم البالغة 18250 الف درهم وما ي�ستجد  �سداد امل�ستحقات اليجارية 
من ايجار وذل��ك خ��ال ف��رتة  30 ي��وم من تاريخ ن�سركم لهذا الن��ذار القانوين ، 
املمنوح لكم  بال�سداد خال الجل  ا�ستجابتكم لانذار  بانه يف حال عدم  وننذركم 
�سوف نقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم بال�سافة للزامكم  باخاء 
بالفوائد  الزامكم  اىل  بال�سافة  ال�سوائب  م��ن  خاليا  للموكل  وت�سليمه  امل��اج��ور 

القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اإنذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/3125
املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سامي 

هاريب  �سركة  و�سامن  كفيل  ب�سفته   - برافين�ساندرا  ك��وم��ار  بانكاج  كي�سرووال   : اليه  امل��ن��ذر 
للتجارة العامة - م م ح - )جمهويل حمل القامة(  - ينذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
6.106.615/94 درهم )فقط �ستة مايني ومائة و�ستة الف و�ستمائة وخم�سة ع�سر درهما واربعة 
وت�سعني فل�سا لغري( للمنذر خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خال 
هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة  الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية 
املرت�سدة بذمتكم للمنذر مبا فيها طلب بيع العقار رقم 1506 بالطابق رقم 15 مببنى �سيتادل 
على قطعة الر�س رقم    p4-  03،04 تاور رقم 1 البالغ م�ساحته 99.92 مرت مربع واملواقف
62 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي واملرهونة للمنذر بطريق املزاد العلني ا�ستنادا لحكام 
ون�سو�س القانون رقم 14 ل�سنة 2008 اخلا�س بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اإنذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/3109
املنذرة : ورثة علي حممد خلفان ال�سويدي 

املنذر اليها الوىل : �سا�سي للمجهورات 
املنذرة يوجه هذا النذار القانوين عن طريق الكاتب بالعدل خمطرا اياه ب�سرورة 
املتاأخرة عليكم البالغة 84000 الف درهم وما ي�ستجد  �سداد امل�ستحقات اليجارية 
من ايجار وذل��ك خ��ال ف��رتة  30 ي��وم من تاريخ ن�سركم لهذا الن��ذار القانوين ، 
املمنوح لكم  بال�سداد خال الجل  ا�ستجابتكم لانذار  بانه يف حال عدم  وننذركم 
�سوف نقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم بال�سافة للزامكم  باخاء 
بالفوائد  الزامكم  اىل  بال�سافة  ال�سوائب  م��ن  خاليا  للموكل  وت�سليمه  امل��اج��ور 

القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اإنذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/3117

املنذرة : حممد نور ابراهيم القرقاوي 
املنذر اليها الوىل :�سولر �سكوير للخدمات الفنية 

املنذرة يوجه هذا النذار القانوين عن طريق الكاتب بالعدل خمطرا اياه ب�سرورة 
�سداد امل�ستحقات اليجارية فيما يخ�س الق�سط الثالث من القيمة اليجارية وما 
ي�ستجد من ايجار وذلك  خال فرتة 30 يوم من تاريخ ن�سركم هذا النذار القانوين، 
املمنوح لكم  بال�سداد خال الجل  ا�ستجابتكم لانذار  بانه يف حال عدم  وننذركم 
�سوف نقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم بال�سافة للزامكم  باخاء 
بالفوائد  الزامكم  اىل  بال�سافة  ال�سوائب  م��ن  خاليا  للموكل  وت�سليمه  امل��اج��ور 

القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

غرفة عجمان تبحث مع ا�صواق عجمان توفري منافذ ملنتجات رواد الأعمال وم�صانع الإمارة

منطقة عجمان احلرة تد�صن مبنى "جراند مكاتب" تلبية لرغبة امل�صتثمرين

خدمة تهدف �إىل حت�صني �مل�صاءلة و�ل�صفافية

الإلكرتونية التجارة  مواقع  م�صتهلكي  الرقمية" حلماية  "احلماية  مبادرة  دبي" تطلق  "اقت�صادية 

موانئ دبي العاملية �صريك منظم ملنتدى دبي العاملي لإدارة امل�صاريع يف دورته الرابعة

•• عجمان ـ الفجر 

اأ�سواق  جمعية  اإىل  ب��زي��ارة  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن  وف��د  ق��ام 
عجمان التعاونية �سمن �سل�سلة من الزيارات امليدانية التي تنفذها الغرفة 
بهدف بحث التعاون امل�سرتك بني الطرفني مبا يخدم القطاع القت�سادي 
ب�سكل عام، وتراأ�س الجتماع امل�سرتك �سعادة حممد بن خليفة بن �ساملني 

العرياين � اأمني �سندوق جمعية اأ�سواق عجمان التعاونية.
وح�سر الجتماع الذي عقد مبقر جمعية ا�سواق عجمان حممد املهريي 
ق�سم  رئي�س  النعيمي  عبداملح�سن  عبداهلل  و  الع�ساء،  دعم  ق�سم  رئي�س 
اإدارة  ق�سم  رئي�س  املطرو�سي  وهندي  عجمان،  غرفة  يف  اخلدمات  ج��ودة 
�سر  امني  املناعي  اأحمد  و�سلطان  عجمان،  غرفة  يف  القانونية  اخلدمات 
املالية  ال�سوؤون  مدير  ال�سيد  و�سامي  التعاونية  عجمان  اأ���س��واق  جمعية 

والدارية باجلمعية.
توفري  ي�سمن  مبا  التعاون  تعزيز  األ��ي��ات  الطرفان  بحث  اللقاء  وخ��ال 
منافذ ملنتجات اإمارة عجمان حتت مظلة الغرفة بهدف الرتقاء ب�سركات 

وم�سانع المارة ورواد العمال املواطنني ب�سكل خا�س.
للع�سل  "امللكي  م�����س��ن��ع  اإىل  ب���زي���ارة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  م���ن  وف���د  ق���ام  ك��م��ا 
الغرفة  اأن  املهريي  اك��د حممد  ال��زي��ارة حيث  النحل" وخ��ال  ومنتجات 
جانب  اإىل  العمال  ملجتمع  والتحديات  املعوقات  معاجلة  على  حري�سة 
مع  بالتعاون  وذل��ك  ومنت�سبيها  الغرفة  لأع�ساء  النجاح  مقومات  تعزيز 
خمتلف اجلهات املعنية ورفع التو�سيات الازمة لذلك. من جانبه وجه 
عبداهلل عبداملح�سن الدعوة لبحث امكانية امل�ساركة يف املعار�س الداخلية 
واخلارجية حتت مظلة الغرفة مبا يتنا�سب مع ان�سطة ال�سركات وامل�سانع 
واملعار�س امل�ستهدفة كما عدد خدمات الغرفة مو�سحا لهم دليل خدمات 

ت��ق��دم��ه��ا غرفة  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ب��اخل��دم��ات  ال��غ��رف��ة واه��م��ي��ت��ه للتعريف 
عجمان.

�لقت�صاد" وز�رة  مكتب  مع  �لتعاون  "بحث 
اإمارة  بحثت غرفة جتارة و�سناعة عجمان مع مكتب وزارة القت�ساد يف 
اآل��ي��ات دع��م وا���س��ت��دام��ة ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي ب���الإم���ارة، وناق�س  عجمان 
الطرفان خمتلف تطلعات ا�سحاب ال�سركات وامل�سانع والوقوف على اهم 
التحديات مبا يعزز من ايجاد حلول لها. ياأتي الجتماع نتيجة الزيارات 
وال�سركات  امل�سانع  م��ن  ع��دد  اإىل  عجمان  غرفة  تنفذها  التي  امليدانية 
واع�سائها  الغرفة  بني  املبا�سر  التوا�سل  تعزيز  بهدف  عجمان  اإم��ارة  يف 
للتعرف على تطلعات اأ�سحاب امل�سانع واهم الحتياجات والتحديات من 
اأجل ا�ستدامة وتنمية املوؤ�س�سات بكافة ان�سطتها ومبا ي�سب يف روؤية اإمارة 

عجمان وخطتها ال�سرتاتيجية 2021.

•• عجمان-وام: 

د�سنت منطقة عجمان احلرة �سباح ام�س مبنى "جراند مكاتب" اجلديد 
م��ن جميع  بالقرب  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ خليفة  ���س��ارع  على  وذل��ك  لها  التابع 
املرافق احليوية للمدينة ما يوفر كافة احتياجات امل�ستثمرين من ناحية 

الأعمال .
واأك��د �سعادة حممود خليل الها�سمي مدير عام منطقة عجمان احلرة - 
خال تد�سينه املبنى الواقع �سمن جمموعة من الأب��راج با�سم اجلراند 
على م�ساحة 440 الف قدم تقريبا ملحق بها جممع �سكني ومول جتاري 

على م�ساحة 470 الف قدم بالإ�سافة اإىل مواقف �سيارات - ان تد�سني 
املبنى اجلديد جاء تلبية لرغبة امل�ستثمرين املتزايدة يف وحدات مكتبية 

حديثة وع�سرية ملمار�سة اأعمالهم بكل �سهولة وي�سر .
متوقعا ان يزداد ويت�ساعف الطلب على املكاتب مقابل النمو القت�سادي 
اأجنبية للقدوم والبحث  ا�ستثمارية  الإم��ارة ورغبة �سركات  الذي ت�سهده 

عن الفر�س ال�ستثمارية يف خمتلف املجالت القت�سادية.
التو�سعات  تلك  خ��ال  م��ن  ت�ستهدف  احل��رة  املنطقة  ان  الها�سمي  وق��ال 
الإم����ارات  ب��دول��ة  ك��ربى  ل�سركات  وف���روع  اقت�سادية  ك��ي��ان��ات  ا�ستقطاب 
اإطاق بع�س املنتجات اجلديدة التى �سيتم الإعان عنها  اإىل  بالإ�سافة 

قريبا.
ع�����س��ري��ا وحديثا  مكتبا   163 وي�����س��م  ط��اب��ق��ا   25 م��ن  امل��ب��ن��ى  وي��ت��ك��ون 
مب�ساحات خمتلفة تبداأ من 108 اأمتار اإىل 806 اأمتار ومفتوحة ميكن 
تق�سيمها ح�سب طلب ال�سوق واحتياجاته بالإ�سافة اإىل املرافق اخلدمية 

اخلا�سة بامل�ستثمرين.
ع�سرية  ومرافق  وال�سيطرة  الرقابة  اأجهزة  باأعلى  جمهز  املبنى  ان  كما 
مبرافق  ويتميز  واآم��ن��ة،  راق��ي��ة  بيئة  يف  العمل  على  امل�ستثمرين  ت�ساعد 
ع�سرية وفقاً ملوا�سفات منطقة عجمان احلرة عالية الرقي واملعتمدة يف 

هذا النوع من املكاتب.

•• دبي-الفجر: 

قطاع  يف  متمثلة  دب��ي  اقت�سادية  اأطلقت 
امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رق���اب���ة 
خدمة "احلماية الرقمية" لعتماد مواقع 
تقدم خدماتها  التي  الإلكرتونية  التجارة 
الإمارة  واملناطق احل��رة يف  دب��ي  يف مدينة 
ال��ت��ج��اري��ة وقوانني  ب��ال��ل��وائ��ح  لل��ت��زام��ه��ا 
ح��م��اي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف دولة 
ل�سكاوى  املتحدة وحلها  العربية  الإم��ارات 
امل�ستهلك، حيث �سيتم عر�س �سعار حماية 
على  دب��ي  ب�اقت�سادية  اخل��ا���س  امل�ستهلك 

هذه املواقع. 
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار اجلهود امل�ستمرة 
حلماية امل�ستهلكني و�سمان تطبيق اأف�سل 
التجارية  التعامات  جميع  يف  املمار�سات 

الإلكرتونية.
وت��ع��د ه���ذه امل���ب���ادرة ه���ي الأح������دث �سمن 
قطاع  يعتمدها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  �سل�سلة 
امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رق���اب���ة 
التجارية  ب���ال���ل���وائ���ح  الل�����ت�����زام  ل��ت��ع��زي��ز 
الدولة،  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  وق���وان���ني 
وتطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية املراعية 
املوؤ�س�سات  اأو���س��اط  يف  امل�ستهلك  مل�سلحة 
التجارية، يف العاملني الفرتا�سي والفعلي 

على حد �سواء.
وق�����ال حم��م��د ع��ل��ي را����س���د ل���وت���اه، املدير 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وحماية امل�ستهلك: �ستعزز هذه املبادرة ثقة 
امل�ستهلك وت�سجع التعامات الإلكرتونية، 
ول �سيما يف �سياق حتقيق اأهداف روؤية دبي 
يف اأن ت�سبح واحدة من اأذكى املدن واأكرثها 

مواقع  باعتماد  و�سنقوم  العامل.  يف  �سعادة 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
وتدريب  لدينا،  امل�ستهلك  حماية  �سيا�سات 

المتثال  ع���ل���ى  امل�����واق�����ع  ه�����ذه  م���وظ���ف���ي 
دولة  يف  بها  املعمول  والأن��ظ��م��ة  للقوانني 
النظر  وبغ�س  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
اإذا كانت املواقع الإلكرتونية املعتمدة  عما 
م�سجلة �سمن املدينة اأو يف املناطق احلرة، 
فاإنها �ستقوم بعر�س �سعار حماية امل�ستهلك 
معنا  و�ستتعاون  دب��ي  ب�اقت�سادية  اخلا�س 

حلل �سكاوى امل�ستهلكني .
امل�ستمرة  ال��زي��ادة  "يف ظل  واأ���س��اف لوتاه: 
ل��ل��ت��ع��ام��ات الإل���ك���رتون���ي���ة يف دب�����ي، ف���اإن 
التجارة  يف  وامل�����س��اءل��ة  ال�سفافية  ���س��م��ان 
الإلكرتونية �سرورة حتمية للحفاظ على 
تناف�سي.  جت����اري  ك��م��رك��ز  امل��دي��ن��ة  �سمعة 
وت��ق��ود دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
م�سرة التحول اإىل التجارة الإلكرتونية يف 
املنطقة. وترجح الأبحاث اأن ت�سل القيمة 

الإجمالية للتجارة الإلكرتونية يف الدولة 
 10 اأي  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   36.7 اإىل 

مليارات دولر بحلول عام 2018".
احلماية  خدمة  ت�ستهدف  لوتاه:  واختتم 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  ���س��رك��ات  ال��رق��م��ي��ة 
ول��ي�����س الأف������راد. وق���د اأب����دى ال��ع��دي��د من 
اهتماماً  الإلكرتونية  التجارة  موؤ�س�سات 

ملحوظاً باحل�سول على اخلدمة. 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��رك��ات  ومي��ك��ن 
ال��راغ��ب��ة يف احل�����س��ول على ه��ذه اخلدمة 
الت�سال بقطاع الرقابة التجارية وحماية 
بزيارة  امل�سوؤولون  �سيقوم  حيث  امل�ستهلك، 
ال�سركات وتدريب املوظفني على اآليات حل 
و�سيتم  بامل�ستهلكني.  اخل��ا���س��ة  ال�سكاوى 
باعتماد  املتعلقة  اخل��دم��ات  جميع  توفري 

مواقع التجارة الإلكرتونية جماناً .

•• دبي-وام:

موانئ  واملوا�سات  الطرق  هيئة  اأعتمدت 
مل��ن��ت��دى دبي  ���س��ري��ك��ا منظما  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
ي��ق��ام حتت  ال���ذي  امل�����س��اري��ع  ال��ع��امل��ي لإدارة 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
اإىل   20 من  الفرتة  يف  التنفيذي  املجل�س 
"ن�سنع  �سعار  حت��ت  املقبل  نوفمرب   21
تكرمي  الرابعة  ال���دورة  و�ست�سهد  الفرق". 
ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة ح����م����دان ب����ن حممد 
�سعادة  واأع���رب  امل�ساريع  اإدارة  يف  لابتكار 
جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر 
عن  واملوا�سات  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
�سروره بال�سراكة مع موانئ دبي العاملية يف 
العاملي  دبي  ملنتدى  الرابعة  ال��دورة  تنظيم 
كهرباء  هيئة  م��ع  لتن�سم  امل�ساريع  لإدارة 
ومعهد  العقارية  اإعمار  و�سركة  دبي  ومياه 
اإدارة امل�ساريع "PMI " يف تنظيم املنتدى. 
حتقيق  يف  ت�سهم  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  ان  وق���ال 
ال�سوء  ت�سليط  املتمثلة يف  املنتدى  اأه��داف 
ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال���رائ���دة لإم���ارة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  دب��ي 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
حيث تعد دب��ي من امل��دن ال��رائ��دة عامليا يف 
املعايري  اأرقى  وتتبني  امل�ساريع  اإدارة  جمال 
مثل  العماقة  امل�ساريع  تنفيذ  يف  الدولية 

خليفة  وب���رج  العماقة  وامل��وان��ئ  امل��ط��ارات 
ونخلة جمريا ومرتو وترام دبي وامل�ساريع 
من  ال�ستفادة  وك��ذل��ك  الفريدة  املعمارية 
خمرجات هذا املنتدى يف امل�ساريع امل�ستقبلية 
ال�سنوات  يف  تنفيذها  الإم����ارة  تعتزم  التي 
مبعر�س  املتعلقة  امل�ساريع  ل�سيما  القادمة 
الأ�سخم  املعر�س   2020 ال���دويل  اإك�سبو 
والأعرق عامليا حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن 
املعر�س �سي�ستقطب خال فرتة انعقاده - 
�ستة اأ�سهر - قرابة 25 مليون زائر �سياأتي 
و�سيوفر  الدولة  خ��ارج  من  منهم   70%
األ���ف ف��ر���س��ة ع��م��ل. واأكد  اأك���رث م��ن 277 
الطاير اأن املنتدى حقق يف دوراته ال�سابقة 
جن��اح��ا ك��ب��ريا م��ن ح��ي��ث ال��ت��ن��ظ��ي��م اجليد 

وال��دق��ي��ق واحل�����س��ور ال��ك��ب��ري ال���ذي جتاوز 
1500 م�سارك يف كل دورة وكذلك التنوع 
التي  والأن�����س��ط��ة  والفعاليات  املوا�سيع  يف 
ناق�ست  ال��ت��ي  املنتدى  ف��رتة  خ��ال  اأقيمت 
حماور اإدارة امل�ساريع الهند�سية والإن�سائية 
اإ�سافة اإىل اإدارة امل�ساريع يف املجالت الفنية 
البيئية  وال�ستدامة  والطاقة  والريا�سية 
وا�ست�سراف امل�ستقبل واملدن الذكية وغريها 
توج  املنتدى  اأن  اإىل  م�سريا  املوا�سيع  م��ن 
حممد  بن  حمدان  جائزة  باإطاق  جناحة 
لابتك�ار يف اإدارة امل�ساريع و�سيجري تكرمي 
الفائزين يف ال��دورة الأوىل من اجلائزة يف 

الدورة القادمة للمنتدى عام 2017.
بن  اأح��م��د  �سلطان  ���س��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه 
والرئي�س  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���س��ل��ي��م 
العاملية  دب���ي  مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ورئي�س موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
امتدادا  تعد  ال�سراكة  ان هذه  بدبي  احل��رة 
دبي  لنموذج  للرتويج  املتوا�سلة  مل�ساعينا 
التنموي الناجح.. ونعمل باعتبارنا �سفراء 
العامل  جتاريني للدولة على امتداد قارات 
اأكرث  ال�ست ومن خال انت�سارنا العاملي يف 
التجارة يف  بلدا ودورن��ا يف متكني   40 من 
اأك����رث م���ن ن�����س��ف اق��ت�����س��ادات ال���ع���امل على 
جمال  يف  لدبي  املتميزة  اخل��ربات  ت�سدير 
املبتكرة  وامل�ساريع  املتطورة  التحتية  البنى 
روؤية  اإط���ار  يف  ال��ع��امل  دول  م��ع  وم�ساركتها 
ال��ق��ي��ادة وخ��ط��ة دب��ي 2021 ال��رام��ي��ة اإىل 

خمتلف  يف  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل����رات����ب  ت���ب���ووؤ 
املجالت. واأ�ساف ان منتديات كهذه ت�سكل 
يف  الب��ت��ك��ار  اأه��م��ي��ة  لإب����راز  مثالية  من�سة 
دبي  وتعد  والتطور  النمو  دفع  يف  امل�ساريع 
اأن م�ساريعها  ذل���ك ح��ي��ث  ع��ل��ى  م��ث��ال ح��ي��ا 
ال��ع��م��اق��ة امل��ب��ت��ك��رة م��ث��ل م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 
النخلة  وج��زر  علي  جلبل  احل��رة  واملنطقة 
وبرج خليفة وغريها من م�سروعات البنى 
وحولتها  عاملية  �سمعة  اأك�سبتها  التحتية 
و�سياحي  وا���س��ت��ث��م��اري  جت����اري  م��رك��ز  اإىل 
عاملي جاذب وكل ذلك بف�سل روؤية �ساحب 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل وح��ر���س �سموه على 

املعرفة.  على  ق��ائ��م  م�ستدام  اقت�ساد  ب��ن��اء 
واملوا�سات  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اعتمدت �سعار "ن�سنع الفرق" عنوانا رئي�سا 
و�ستجري  امل��ن��ت��دى  م���ن  ال��راب��ع��ة  ل���ل���دورة 
ادارة  يف  ومهمة  جديدة  موا�سيع  مناق�سة 
امل�ساريع منها حلقات نقا�سية عن م�ستقبل 
 2020 اإك�سبو  وم�����س��اري��ع  امل�����س��اري��ع  اإدارة 
واإدارة الطوارئ والأزمات اإىل جانب دورات 
امل�ساريع  اإدارة  ح��ول  تخ�س�سية  تدريبية 
املرنة واإدارة الفوائد وتاأ�سي�س مكاتب اإدارة 
امل�ساريع  وب��رام��ج  حمافظ  واإدارة  امل�ساريع 
 6 املنتدى  الأعمال كما �سيت�سمن  وحتليل 
مع  نقا�سية  حلقات  و4  متزامنة  جل�سات 
حمور  تخ�سي�س  ومت  رئي�سة.  كلمات   4
بناء على  امل�ساريع لل�سباب  اإدارة  مهم حول 
مذكرة تفاهم مع جمل�س الإمارات لل�سباب 
اإدارة  مببادئ  تعريفية  جل�سات  تقام  حيث 
واأهمية  امل�ساريع  جن��اح  وممكنات  امل�ساريع 
تطبيق ممار�سات اإدارة امل�ساريع يف املجالت 
�سبابية  حلقة  تنظيم  ع��ن  ف�سا  املختلفة 
ب�����اإدارة جم��ل�����س الم�����ارات لل�سباب  اأخ����رى 
الإمنائي  ال��ربن��ام��ج  م���ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وج����ار 
امل�ساركة يف حمور  اأجل  لاأمم املتحدة من 
اخلريية  امل�����س��اري��ع  اإدارة  ع���ن  متخ�س�س 
ال��دول��ة لهذا  ت��وج��ه��ات  م��ع  وذل���ك متا�سيا 
تبادل  ب��ه��دف  وذل����ك  اخلري"  "عام  ال���ع���ام 
املنظمات  واخل��ربات مع خمتلف  املعلومات 

العاملية املتخ�س�سة يف هذا املجال.

روؤية الإمارات توقع اتفاقيات تعاون 
مع عدد من ال�صركات املحلية

•• عجمان-وام:

مع  التعاون  اتفاقيات  م��ن  ع��ددا  الإع��ام��ي��ة  الإم����ارات  روؤي���ة  �سبكة  وقعت 
انعتني  وتطبيق  الفني  لاإنتاج  وجرنا�س  املعار�س  لتنظم  نقطة  �سركة 
وفريق �سم�سون العرب للقوة اخلارقة و�سركة ثري اإم ميديا لا�ست�سارات 

الإعامية .
ل�سبكة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سحي  عبداهلل  الإع��ام��ي  امل�ست�سار  واأو���س��ح 
حقيقية  ترجمة  يعد  الت��ف��اق��ي��ات  توقيع  اأن  الإع��ام��ي��ة  الإم�����ارات  روؤي���ة 
جلهود ال�سبكة التي ت�سعى اإىل اأن تكون الوجه الإعامي امل�سرق لل�سركات 
واملوؤ�س�سات املحلية ما يدل على ال�سمعة الطيبة التي ا�ستطاعت اأن حتققها 
 6 ب��داأت منذ  التي  اكت�سبتها خال م�سريتها  التي  الإم��ارات والثقة  روؤي��ة 

اأعوام.
 " ملهرجان  الإعامية  التغطية  اإىل  تهدف  التي   - الأوىل  التفاقية  وق��ع 
" يف �سهر رم�سان املبارك - عن روؤي��ة الإم��ارات الإعامية رئي�سها  بق�سة 
مديرتها  املعار�س  لتنظيم  نقطة  �سركة  وعن  ال�سحي  عبداهلل  التنفيذي 

بدور العو�سي .
ووقع ال�سحي التفاقية الثانية مع جرنا�س لاإنتاج الفني ممثلة مبديرها 
اإعاميا  ط��ف��رت  ال��ع��ي��ال  م�سرحية  تغطية  ب��ه��دف  اجل�سمي  اأح��م��د  ال��ع��ام 

وت�سويقيا والتي �ستعر�س طيلة اأيام عيد الفطر ال�سعيد القادم.
الزعابي  عبداهلل  مع  الثالثة  التعاون  اتفاقية  ال�سحي  امل�ست�سار  وق��ع  كما 
موؤ�س�س تطبيق "انعتني" - اأول تطبيق يدعم اأ�سحاب ال�سركات واملوؤ�س�سات 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  لكافة  الإع��ام��ي  للرتويج   - الإم��ارات��ي��ة  الوطنية 

الوطنية امل�سجلة يف التطبيق.
اأما التفاقية الرابعة فقد قعها ال�سحي مع حممود علي ح�سن رئي�س فريق 
�سم�سون العرب للقوة اخلارقة بهدف ن�سر اأخبار الفريق يف قنوات التوا�سل 
من  الفريق  مل�ساركات  الرتويج  على  ع��اوة  بال�سبكة  اخلا�سة  الجتماعي 

خال هذه القنوات.
ولفت امل�ست�سار الإعامي عبداهلل ال�سحي اإىل اأن التفاقيات جاءت وليدة 
اإىل  ال�سبكة  ت�سعى  وا�سحة  واأه���داف  معينة  ملعايري  ووفقا  معمقة  درا�سة 

حتقيقها يف �سبيل الريادة والتميز .
من ناحية اخري وقعت روؤية الإمارات ممثلة مبديرة مركز الروؤية للتدريب 
وال�ست�سارات الإعامية مرمي ال�سام�سي اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية مع 
�سركة " ثري اإم ميديا للتدريب وال�ست�سارات الإعامية " ممثلة مبديرها 
عقد  بهدف  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اتفاقية  وه��ي  الرجوب  عامر  الإع��ام��ي 

دورات تدريبية اإعامية واإدارية على م�ستوى الدولة.

كهرباء ومياه دبي ت�صتقبل وفدا 
من �صركة "اإجني" الفرن�صية

•• دبي-وام:
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  ا�ستعر�س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأرب����ول  �سيب�ستيان  اأم����ام  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
الو�سطى  واآ�سيا  اآ�سيا  وجنوب  الأو���س��ط  ال�سرق  -منطقة  "اإجني"  ل�سركة 
تقوم  التي  وامل��ب��ادرات  وامل�ساريع  ال��ربام��ج  اأه��م   .. امل��راف��ق  وال��وف��د  وتركيا 
واإن�سائها  اإم��ارة دبي  الهيئة لتعزيز ال�ستدامة والقت�ساد الأخ�سر يف  بها 
واأف�سل  املعايري  اأعلى  وفق  دبي  واملياه يف  الكهرباء  لبنية حتتية خلدمات 
املمار�سات العاملية. من ناحيته ا�ستعر�س وفد �سركة "اإجني" الفرن�سية اآخر 
احللول والتقنيات التي تطرحها ال�سركة يف جمال انتاج الطاقة التقليدية 
واملتجددة وتطوير احللول الذكية وامل�ستدامة التي ت�ساهم يف تعزيز اقت�ساد 
منخف�س الكربون معرباً عن اهتمامه يف امل�ساركة مب�سروعات هيئة كهرباء 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  والتقنيات  واملعلومات  اخل��ربات  وت��ب��ادل  دب��ي  ومياه 

النمو امل�ستدام لإمارة دبي.

عودة التما�صك اىل اأ�صواق املال 
الإماراتية بقيادة البنوك

•• اأبوظبي - وام:

عاد التما�سك اىل اأ�سواق املال الإماراتية خال جل�سة ام�س بقيادة عدد من 
اأ�سهم البنوك الثقيلة التي �سهدت عمليات �سراء منتقاة نفذتها موؤ�س�سات 
بالإ�سافة لبع�س كبار امل�ستثمرين ما ا�سهم يف �سعودها بن�سبة جيدة وادى 

بالتايل اىل دعم املوؤ�سرات العامة يف �سوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
و�ساهم الن�ساط امل�سجل على اأ�سهم هذه البنوك يف زيادة �سيولة التداولت 
ال�سوقني  ال�سابق حيث بلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف  مقارنة مع اليوم 
 400 اك��رث من  املتداولة  الأ�سهم  ع��دد  دره��م وجت��اوز  615 مليون  نحو 

مليون �سهم نفذت من خال 5641 �سفقة.
بنك  �سهم  ع��ل��ى  ال��ن�����س��اط  ت��وا���س��ل  للتعامات  ال��ي��وم��ي  التحليل  وي��ظ��ه��ر 
بنك  ل�سهم  بالإ�سافة  وذل��ك  دره��م   11.30 اىل  املرتفع  الأول  اأبوظبي 

اأبوظبي التجاري ال�ساعد اىل 7.35 درهم .
ويف مقابل ارتفع �سهم بنك الإم��ارات دبي الوطني اىل 8.25 درهم بنمو 
ن�سبته %2.5 تقريبا و�سط ت��داولت جيدة وتبعه يف نف�س الإجت��اه �سهم 

م�سرف عجان اىل 1.17 درهم.
 0.39% بن�سبة  ارتفع  املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  وكان 
4582 نقطة يف حني اغلق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند نف�س  اىل 

م�ستواه يف اليوم ال�سابق تقريبا وهو 3376 نقطة مع ختام التعامات.
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن اغاق املوؤ�سرات كانت متوازنة خال جل�سة ام�س 
حيث متكنت من اظهار التما�سك وهو اأمر جيد لكن الأ�سواق تبقى بحاجة 

اىل زيادة ال�سيولة املتداولة ملنحها الدعم الازم.
الأيام  خ��ال  البنوك  اأ�سهم  بع�س  على  ال��ت��داول  �سهية  زي���ادة  اأن  واأك����دوا 
املا�سية ميكن اأن يكون ممهدا لبناء مراكز �سعرية جديدة حتى يف ظل بقاء 

التعامات هادئة ب�سكل عام يف الأ�سواق.
ي�سار اىل اأن عدد الأ�سهم املتداولة يف ال�سوقني و�سل اىل 69 �سهما ارتفعت 
 14 اأ�سهم  28 �سهما وحافظت  اأ�سعار  27 منها يف حني انخف�ست  اأ�سعار 

�سركة على م�ستوياتها ال�سابقة.
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املال والأعمال
خال ��صتقبال وفد رجال �لأعمال �لهندي �لز�ئر �إىل �لدولة

وزارة القت�صاد تبحث مع احتاد ال�صناعات الهندي �صبل توطيد اأوا�صر التعاون
�ملن�صوري: فر�ص و�عدة �أمام �ل�صركات �لهندية للتو�صع يف جمالت �لبتكار و�خلدمات �لتكنولوجية و�لنقل 

را�صد بن فهد: حتويل املن�صة العاملية ل�صناعة احلالل يف الإمارات اإىل مبادرة دولية متخ�ص�صة

•• اأبوظبي-الفجر:

�سبل  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  معايل  بحث 
تعميق روابط التعاون القت�سادي والتجاري القائمة مع جمهورية الهند، 
املر�سحة لإقامة �سراكات جديدة خال  اأبرز املجالت  كما ناق�س معاليه 
املرحلة املقبلة مبا يخدم الروؤية التنموية امل�ستقبلية للجانبني. جاء ذلك 
خال ا�ستقبال معاليه وفد رفيع امل�ستوى من كبار رجال الأعمال وممثلي 
احتاد  رئي�سة  كامينيني،  �سوبانا  �سعادة  برئا�سة  الهندي  اخلا�س  القطاع 

ال�سناعات الهندية.
ح�سر اللقاء �سعادة جمعة حممد الكيت الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون التجارة 
الهند،  التجاري للدولة لدى  امللحق  الفاحي  اأحمد  وال�سيد  اخلارجية، 
الهند  �سوري، �سفري جمهورية  �سينغ  �سعادة نفديب  اللقاء  �سارك يف  كما 

لدى الدولة. 
يف  التعاون  اأوج��ه  تعميق  يف  امل�سرتكة  الرغبة  على  التاأكيد  اللقاء  تناول 
جديدة  ف��ر���س  ا�ستك�ساف  على  والعمل  القت�سادية،  امل��ج��الت  خمتلف 
القائم  وال�ستثماري  التجاري  التبادل  حجم  من  تعزز  �سراكات  لإقامة 

وتدفع عاقات التعاون اإىل مزيد من امل�ستويات املتقدمة.
على  القت�ساد،  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  معايل  اأك��د 
متيز عاقات ال�سراكة التي جتمع الإمارات والهند والقائمة على جذور 
على  العمل  موا�سلة  يف  اجلانبني  من  م�سرتكة  ورغبة  متينة  تاريخية 
تنويع جمالت التعاون مبختلف املجالت القت�سادية والتنموية، والتي 
اأكدتها الزيارات رفيعة امل�ستوى املتبادلة، خا�سة الزيارة الر�سمية ل�ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
املا�سي،  يناير  �سهر  يف  الهند  اإىل  اهلل(،  )حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
والتي اتاحت فر�س حقيقية لتوطيد الروابط بني البلدين وبحث العديد 

من جمالت التعاون احليوية.
واأ�ساد معاليه خال اللقاء مبا حققته ال�سركات الهندية من اأداء متميز 
يف اأ�سواق الدولة، ف�سا عن امتاكها خربات وا�سعة وقدرة على املناف�سة 
اأمام نظرائها من خمتلف الأ�سواق العاملية يف عدد من املجالت احليوية 
والبنية  والنقل  املعلومات  تكنولوجيا  جم��الت  يف  واأب��رزه��ا  املتخ�س�سة، 

التحتية وال�سناعات التحويلية وال�سناعات الغذائية.
وتابع اأن امل�ستوى املتقدم حلجم ال�ستثمارات املتبادلة بني اجلانبني يعك�س 
م�ستوى الثقة لدى القطاع اخلا�س يف اأ�سواق البلدين والرغبة امل�سرتكة 
يف تطوير العديد من ال�سراكات التي تخدم الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة، 
اإذ تقدر اإجمايل ال�ستثمارات الإماراتية يف الأ�سوق الهندية بحوايل 10 
مليار دولر، فيما تتجاوز قيمة ال�ستثمارات الهندية يف الإمارات اأكرث من 
املرتبة الأوىل عربيا والعا�سرة  6 مليار دولر، لتكون بذلك الإمارات يف 
عامليا من حيث القيمة الرتاكمية لا�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف الهند، 

فيما تاأتي الهند يف املرتبة الثالثة كاأكرب م�ستثمر اأجنبي يف الدولة.
ودعا املن�سوري اإىل العمل على مزيد من املبادرات التي من �ساأنها توطيد 

بني  جديدة  �سراكات  واإقامة  القائمة  ال�سراكات  وتنويع  التعاون  اأوا�سر 
البلدين تخدم الروؤى امل�ستقبلية، خا�سة يف جمالت البتكار والتكنولوجيا 
وتطوير حلول ملعاجلة املياه وحلول ابتكارية خلدمات النقل ويف جمالت 
خال  القطاعات  تلك  يف  للطلب  املتوقع  النمو  ظ��ل  يف  التحتية  البنية 
املرحلة املقبلة، واأي�سا تطوير �سراكات يف جمالت ال�ستثمارات الزراعية 
والت�سنيع الغذائي، وتعزيز تواجد احلا�سات الزراعية الهندية باأ�سواق 

الدولة.
اأولوية على اأجندة  وا�ستعر�س املن�سوري عدد من القطاعات التي حتتل 
الدولة خال املرحلة املقبلة والتي تتملك فيها ال�سركات الهندية خربات 
واإمكانيات توؤهلها لإقامة �سراكات نوعية بها، ومن بينها القطاعات ال�سبع 
وتكنولوجيا  نقل  م��ن  لابتكار  الوطنية  ال�سرتاتيجية  حددتها  التي 
وطاقة متجددة ومياه وتعليم و�سحة وف�ساء، م�سريا اإىل وجود م�ساحة 
لفتح اأفاق اأو�سع لتعزيز التعاون يف جمال الف�ساء خا�سة يف ظل امتاك 

الهند لربنامج تنموي واعدة يف هذا ال�سدد.
القت�سادية  للعاقات  املتقدمة  امل�ستويات  م��ن  بالرغم  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
ت���زال ه��ن��اك م��زي��د م��ن الفر�س  اأن���ه ل  اإل  ب��ني البلدين  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 
بها  التعاون  اأوا�سر  لتعزيز  جديدة  جم��الت  واكت�ساف  �سراكات  لتطوير 
الإم��ارات م�ساريعها  دول��ة  املقبلة، خا�سة يف ظل موا�سلة  املرحلة  خال 
ملعر�س  ا�ست�سافتها  وم��ع  والنقل،  التحتية  البنية  جم��الت  يف  التنموية 
م��زي��د من  �سيفتح  وال���ذي  ال��ب��ارز،  ال���دويل  وه��و احل���دث  اإك�سبو2020، 

الفر�س اأمام ال�سركات الهندية لتعزيز تواجدها باأ�سواق الدولة.

واأكد على اأن القطاع اخلا�س ميثل ركيزة اأ�سا�سية يف دفع عاقات التعاون 
الثنائي بني البلدين اإىل م�ستويات اأكرث تقدما تلبي الطموحات وحتقق 

منفعة متبادلة.
البلدين �سجل نحو  النفطي بني  التجاري غري  التبادل  اأن حجم  ويذكر 
الهندية  ال�سركات  عدد  يبلغ  فيما   ،2016 عام  خال  دولر  مليار   36
العاملة يف الدولة اأكرث من 4300 �سركة م�سجلة، ونحو 5500 عامة 

جتارية هندية باأ�سواق الدولة.
ال�سناعات  احت��اد  رئي�سة  كامينيني،  �سوبانا  �سعادة  اأك��دت  جانبها،  وم��ن 
الهندية، على الأهمية التي حتظى بها دولة الإمارات من قبل امل�ستثمرين 
الهنديني، يف ظل ما تتمتع به الدولة من العديد من املقومات اجلاذبة 

لراأ�س املال، ف�سا عن العاقات الأخوية التي جتمع البلدين.
لل�سركات  اجل���اذب���ة  الأ����س���واق  اأه���م  ت�سكل  الإم������ارات  دول���ة  اأن  واأ���س��اف��ت 
الهندية  ال�سناعات  احت��اد  حر�س  اإىل  م�سرية  الهندية،  وال�ستثمارات 
على تو�سيع جمالت ال�سراكة مع جهات وموؤ�س�سات اإماراتية من ممثلني 
املعلومات  وتبادل  الأع��م��ال  رج��ال  بني  ال��رواب��ط  لتعزيز  اخلا�س  القطاع 
التي  املجالت  خمتلف  يف  ال�سراكات  من  مزيد  لإقامة  املتاحة  والفر�س 

حتظى باهتمام م�سرتك.
ومن جانبهم، ا�ستعر�س روؤ�ساء ال�سركات الهندية وامل�ستثمرين من اأع�ساء 
والقطاعات  ا�ستثماراتهم،  جم��الت  ال��دول��ة  اإىل  ال��زائ��ر  الهندي  ال��وف��د 
باأ�سواق  تواجدهم  تعزيز  على  حر�سهم  واأك���دوا  بها،  التو�سع  امل�ستهدف 

الدولة يف ظل ما تطرحه الإمارات من بيئة مثالية لنمو الأعمال.

•• دبي -وام:

اأحمد بن فهد وزير دولة  اأعلن معايل الدكتور را�سد 
للموا�سفات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املن�سة  حت��وي��ل  ع��ن  ام�����س  "موا�سفات"  وامل��ق��اي��ي�����س 
اإىل مبادرة دولية  العاملية ل�سناعة احلال يف الدولة 
متخ�س�سة ت�سمل جمالت متنوعة يف �سناعة احلال 
وال�سياحة  وال�����س��ي��اف��ة  الأغ���ذي���ة  ق��ط��اع��ات  تت�سمن 
احلال وم�ستح�سرات التجميل والعناية ال�سخ�سية.

وقال معاليه خال افتتاحه لفعاليات الدورة الثانية 
دبي  يف  املنعقدة  احل��ال  ل�سناعة  العاملية  املن�سة  من 
م�ستح�سرات  ���س��ن��اع��ة  م�ستقبل  "دفع  ���س��ع��ار  حت���ت 
القت�ساد  قطاع  اإن  العاملية"  نحو  احل��ال  التجميل 
الإ�سامي يعد من اأكرث القطاعات القت�سادية تطورا 
منظومة  يف  مهما  حيزا  و�سغل  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
والفر�س  الإمكانات  ظل  يف  ل�سيما  العاملي  القت�ساد 
الواعدة التي يزخر بها واحللول املبتكرة التي يقدمها 
وم�ستدام  م��ت��وازن  اقت�سادي  منو  لتحقيق  م�سعى  يف 

ينعك�س اإيجابا على كافة �سرائح املجتمع.
العاملي  الإن����ف����اق  ح��ج��م  ي�����س��ل  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وت���وق���ع 
نحو  اإىل  التجميل  م�ستح�سرات  على  للم�ستهلكني 
782 مليار درهم " 213 مليار دولر" بحلول العام 
ذلك  عازيا  متخ�س�سة  دولية  تقارير  ح�سب   2021
العاملية  ال�ستثمار  ثقافة  يف  تغري  من  نلم�سه  ما  اإىل 
املالية العاملية والتي  خ�سو�سا يف مرحلة تلت الأزم��ة 
عززت من اأفكار ال�ستثمار الآمن وامل�سوؤول والرتكيز 
على اأمناط اقت�سادية ذات قيمة م�سافة ذات انعكا�سات 
التي  وه���ي  التنمية  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأب���ع���اد  ت��راع��ي 
الإ�سامي  القت�ساد  بنية  يف  جوهرية  معايري  تعترب 
"�سناعة احلال" متثل  اأن  واأك��د معاليه  ب�سكل ع��ام. 
واأن  القطاع احليوي ل�سيما  املحاور يف هذا  اأهم  اأحد 
الأ�سواق العاملية لتجارة املنتجات احلال ت�سهد منوا 
بجودة هذه  امل�ستهلكني  اهتمام  بزيادة  كبريا مدفوعا 
املنتجات التي بلغ حجمها نحو 2.3 تريليون دولر يف 

العام 2015 .
وقال: لدينا هنا يف الإمارات على �سعيد م�ستح�سرات 
اأف�����س��ل ن��ظ��ام ���س��ام��ل ومتطور  ال��ت��ج��م��ي��ل وال��ع��ط��ور 

واحلوكمة  وال���ط���ل���ب  ال���ع���ر����س  ي��ت�����س��م��ن  لإن���ت���اج���ه���ا 
الإمارات  اإذ ت�سبق  الت�سعري  الوعي وكذلك  وموؤ�سرات 
تقرير  ح�سب  امل��وؤ���س��رات  ه��ذه  يف  و�سنغافورة  ماليزيا 
 –  2016 للعام  الإ�سامي  العاملي لاقت�ساد  املوؤ�سر 

.  2017
ال���ذي جن��د فيه بع�س الدول  ال��وق��ت  اأن���ه يف  واع��ت��رب 
يف  مكانتها  تعزيز  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
الأ�سواق احلال مدفوعة بالزيادة يف اأعداد امل�سلمني 
املنت�سرين يف اأكرث من 112 دولة حول العامل فاإن هذه 
املوؤ�سرات تفر�س علينا ا�ست�سراف م�ستمر مل�ستقبل هذا 
التعاون  القطاع �سمن منظومة عاملية توفر جمالت 
والتوا�سل الفعال بني خمتلف الفئات املعنية مبكونات 
ودوائر  ا�سرتاتيجيني  �سركاء  م��ن  التقيي�س  اأنظمة 
حكومية وجهات العتماد ومنح ال�سهادات وامل�سنعني 

و�سوف تخدم املن�سة العاملية هذا الغر�س.
وا����س���اف م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را����س���د اأح���م���د ب���ن ف��ه��د اأن 
م��ن��ظ��وم��ة ���س��ن��اع��ة احل����ال ت��ع��ي�����س جن���اح���ات عاملية 
ا�سرتاتيجيا  بعدا  حتتل  التي  ال�سناعة  وهي  متتالية 
يعترب  وال���ذي  الإ���س��ام��ي  القت�ساد  قطاع  تطوير  يف 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  جوهري  بعد  بالتبعية 
للدول ونحن يف الإم��ارات نحقق جناحات متتالية يف 

هذا القطاع.
واأو�سح معاليه اأن فعاليات الدورة الثانية من املن�سة 
العاملية ل�سناعة احلال تت�سمن جل�سات متخ�س�سة 
لبحث وتطوير �سناعة م�ستح�سرات التجميل احلال 
واأخرى �ستناق�س تعزيز ثقة امل�ستهلك يف هذه املنتجات 
اإىل  و�سول  الأ���س��واق  وم�سح  املطابقة  باأنظمة  م��رورا 
تبادل اخلربات والتجارب ونقل املعرفة بني ال�سركات 
واجلهات  للحال  الوطنية  العامة  على  احلا�سلة 
املعنية مبنح �سهادات احلال مبا يعزز من جتارب هذا 

القطاع الواعد.
"موا�سفات"  ت��ب��ن��ت  ع��ن��دم��ا  اأن����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
نوعها  من  قيا�سية  ملوا�سفة  م�سروع  اأول  اأع���وام  قبل 
مل�ستح�سرات التجميل احلال على امل�ستوى الإقليمي 
م��ن اخلرباء  م��ن خ��ال فريق عمل  الهيئة  واأع��دت��ه��ا 
اأعدت  مهنية  عمل  ف��رق  ل��ذل��ك  خ�س�س  واملخت�سني 
درا�سات مرجعية ومقارنات معيارية لأف�سل املمار�سات 

يف جمال �سناعة م�ستح�سرات التجميل ومواد العناية 
املمار�سات  اأف�سل  على  واطلعت  احل��ال  ال�سخ�سية 
املوا�سفة  ا���س��ت��ح��داث  ق��ب��ل  امل���ج���ال  ه���ذا  ال��دول��ي��ة يف 

حمليا.
واأكد معاليه اأن وجود املنتدى الدويل لهيئات اعتماد 
اإمارة دبي والذي عقد اول اجتماع ملجل�س  احلال يف 
لتكون مرجعا  الدولة  الول يعزز مكانة  ام�س  ادارت��ه 
عامليا لأف�سل املمار�سات على �سعيد اعتماد "احلال" 
و�سيتيح للدولة اإمكانية م�ساندة وت�سجيع الكثري من 
الدول النامية من اأجل اإن�ساء اأجهزة متطورة لاعتماد 
ب��ق��ط��اع -احل����ال م��ن خ���ال ا���س��ت��ف��ادت��ه��ا م��ن جتربة 
الإم����ارات ال��رثي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال وه��ي ال��ت��ي ت�سطلع 

بدور اإقليمي رائد يف هذا املجال وتلك ال�سناعة.
ويف ت�سريح �سحفي قال معايل الدكتور را�سد احمد 
كمن�سة  الثانية  للمرة  يعقد  املوؤمتر  ه��ذا  ان  فهد  بن 
عاملية ل�سناعات احلال يف التجميل والتي تنمو ب�سكل 

كبري وميثل جزءا مهما فى حجم التجارة العاملية .
وقال ان دولة المارات ب�سهادة اجلميع تخطو خطوات 
كبرية فى عوملة قطاع منتجات احلال ب�ستى انواعها 
انطاقا من مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" بجعل المارات عا�سمة 

القت�ساد ال�سامي.
واأ�ساف معاليه: اطلقنا الكثري من املبادرات التي تعزز 
مكانة دب��ي يف ه��ذا الجت��اه وام�س الول عقد يف دبي 
اعتماد احل��ال وهي  ال��دويل لهيئات  املنتدى  اجتماع 
مبادرة عاملية وخطونا خطوات كبرية يف اطاق عامة 
على  جلنتني  الم���ارات  ت��راأ���س  كما  للحال..  وطنية 
املوا�سفات  ال�سامي يف جمال  التعاون  دول  م�ستوى 
وحتظى بثقة العامل يف تطوير قطاع احلال وقطاع 
التجميل احد قطاعات احلال وهو بحاجة اىل تنظيم 
من خال اجراءات تقوم بها دولة المارات من خال 

هيئة املوا�سفات واملقايي�س .
وا�سار اىل ان �سناعة التجميل ك�سناعة عاملية واعدة 
التعاون  دول  يف  خا�سة  كبري  ب�سكل  تنمو  ان  ويتوقع 
ال���س��ام��ي يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة وه���ي ب��ح��اج��ة اىل 

تنظيم خا�سة بالن�سبة للتجميل احلال .

العاملية يف  اجل��ه��ود  ت��ق��ود  الم����ارات  دول���ة  ان  م�سيفا 
املنتجات  م��ن  التجميل  ومنتجات  احل���ال  منظومة 
الوطنية  ال�سركات  داعيا  كبرية..  ا�سوق  ولها  الرائدة 
التجميل  جم���ال  يف  ب��ال��دول��ة  امل�ستثمرة  وال�����س��رك��ات 

للح�سول على عامة احلال.
وق����ال ان دب����ي خ��ط��ت خ���ط���وات ك��ب��رية ن��ح��و تطبيق 
توجيهات القيادة الر�سيدة بان تكون عا�سمة ل�سناعة 
احلال وهناك �سناعات ح�سلت على عامة احلال 

الماراتية.
املعيني  ال��ق��ادر  عبد  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه 
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم������ارات  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
التجميل  م�ستح�سرات  ���س��رك��ات  منح  اأن  موا�سفات 
قبل  "حال"  عامة  والعطور  ال�سخ�سية  والعناية 
اأعوام يف الإمارات تعد اخلطوة الأوىل من نوعها على 

م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط.
التجميل  مل�ستح�سرات  ح��ال  عامة  اأن  اإىل  م�سريا 
تتخذ من  التي  اأو  الوطنية  ال�سركات  ق��درة  زادت من 
الإمارات مقرا لها على التو�سع ب�سادراتها يف خمتلف 
الأ�سواق العاملية وبقدرات تناف�سية اأكرب مع مطابقتها 
عامة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  وم��ع��اي��ري  اجل����ودة  متطلبات 

حال.
عامل  معر�س  يف  الهيئة  م�ساركة  جن��اح  �سعادته  واأك��د 
الذي  العاملي  التجاري  دبي  2017 يف مركز  اجلمال 
ا�ستقطب مئات من الزوار خ�سو�سا من خال من�سة 
امل�ساركني  ا�ستهدفت تعريف  املعر�س والتي  الهيئة يف 
وزوار املعر�س بخطط الهيئة واملوا�سفات التي تطبقها 
يف هذا القطاع احليوي ل�سيما واأن املعر�س وفر من�سة 
للتقاء املنتجني وامل�سنعني والتجار واملهتمني بقطاع 

التجميل والعناية ال�سخ�سية يف املنطقة.
على  "موا�سفات" امل�����س��رف  ف��ري��ق  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
ج��ن��اح ال��ه��ي��ئ��ة يف امل��ع��ر���س ق���دم ل���ل���زوار م���ن الأف�����راد 
وممثلي ال�سركات وحتى التجار معلومات ومطبوعات 
الهيئة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ح���ول  متخ�س�سة 
واأهدافها ودورها يف حماية امل�ستهلك ودعم القت�ساد 
جودة  ورف���ع  الأ���س��واق  على  ال��رق��اب��ة  وتعزيز  الوطني 
امل��ن��ت��ج��ات امل���ت���داول���ة ب���اأ����س���واق ال���دول���ة وغ���ريه���ا من 

الأن�سطة العديدة التي تقوم بها الهيئة.

الإمارات للدرا�صات امل�صرفية ينظم 760 
برناجما تدريبيا منذ اإطالقه العام املا�صي 

•• دبي -وام:

نظم معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية � املخت�س مبجال التعليم 
تاأهيليا  برناجما   760  � دب��ي  ومقره  وامل�سريف  امل��ايل  للقطاع  والتدريب 
بقطاع التاأمني مب�ساركة نحو 13 األف متدرب ومتدربة 37 يف املائة منهم 
اإماراتيون وذلك منذ اإطاق براجمه التدريبية يف قطاع التاأمني يف العام 

املا�سي.
القدرات  اإىل تعزيز  الرامية  اأه��داف احلكومة  وتتما�سى هذه الربامج مع 
العمل  اإنتاجية  ن�سبة  ورفع  الإماراتيني  املواطنني  لدى  املهنية  واملوؤهات 

بقطاع التاأمني.
وقال جمال اجل�سمي مدير عام معهد الإمارات للدار�سات امل�سرفية واملالية 
اإن املعهد ي�سهد عاما بعد عام منوا ملحوظا يعك�س مدى قابلية ا�ستقطاب 
الدولة ويعزز ذلك تنوع براجمه  امل�ساركني من مواطني  اأكرث من  اأع��داد 

ودوراته التعليمية و�سراكته مع كربى املعاهد التعليمية عامليا.
واأ�ساف اجل�سمي " اإن املعهد يجدد التزامه ببناء كوادر موؤهلة من املواطنني 
الإماراتيني الذين يعملون يف قطاعي اخلدمات املالية وامل�سرفية وقطاع 
التي  احلكيمة  القيادة  بروؤية  ا�سرت�سادا  ياأتي  وذل��ك  الإم���ارات  يف  التاأمني 
املوؤ�س�سات  وتوجه  اأولوياتها  قمة  يف  املواطنة  الب�سرية  امل��وارد  تنمية  ت�سع 

املعنية لبذل اجلهد يف �سقل مهارات املهنيني من اأبناء الدولة.
اأن  للتاأمني  برناجما   93 تنظيم  خ��ال  م��ن  ا�ستطاع  املعهد  اأن  واأو���س��ح 
ي�ستقطب 1795 موظفا خال العام املا�سي من بينهم 144 موظفا من 
امل�ستمر  التعاون  بف�سل  وذلك  املائة  يف   15 بلغت  بن�سبة  الدولة  مواطني 
ومديري  امل�سرفيني  واخل���رباء  القطاع  وخ���رباء  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  م��ع 

اأق�سام املوارد الب�سرية وتطوير املواهب.
و�سمان  للقطاع  حم��ددة  معايري  لو�سع  دائما  ي�سعي  املعهد  اأن  اإىل  واأ�سار 
ت��واف��ق م��ب��ادرات ال��ت��دري��ب م��ع الح��ت��ي��اج��ات م��ن خ��ال درا���س��ة التحديات 
املتنامية للقطاع وت�سميم برامج تلبي هذه الحتياجات و�سيوا�سل العمل 
على توفري اأف�سل برامج التعليم والتدريب املتخ�س�سة لرفع م�ستوى اأداء 
املوظفني العاملني يف قطاع اخلدمات املالية يف الإمارات وتاأهيل املوظفني 

لا�ستفادة من فر�س العمل على اأر�س الواقع.
وبني اجل�سمي اأن من بني الربامج التعليمية التي ينظمها املعهد برنامج 
"اإماراتي" وهو برنامج متكامل تدريبي � مدته خم�سة اأ�سهر � ويهدف اإىل 
يف  للعمل  موؤهلني  لي�سبحوا  مهاراتهم  وتنمية  للعمل  املواطنني  تاأهيل 
عملية  وتدريبات  درا�سية  وف�سول  ح�س�سا  يت�سمن  حيث  التاأمني  جمال 
اإذ  ال�سحيحة  املهنية  واملمار�سات  الأ�ساليب  وتطبيق  لفهم  عمل  وور����س 

يحتوى الربنامج على جميع املواد املهنية ال�سرورية لتاأهيل امل�سرتكني.
ا�ستكملوا  مواطنني   10 وت�سم  الأوىل  الدفعة  تخريج  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت 
�سركة  م��ع  بالتعاون  املا�سي  الأ���س��ب��وع  يف  "اإماراتي"  برنامج  يف  درا�ستهم 

اأبوظبي الوطنية للتاأمني .
تدريب  بهدف  اتفاقيات  وي��وق��ع  �سراكات  يعقد  املعهد  اأن  اجل�سمي  وذك��ر 
جم��م��وع��ة م��ن امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات ال��راغ��ب��ني يف ال��ع��م��ل ل���دى �سركات 

التاأمني .
موؤكدا اأن ذلك ياأتي يف وقت اأ�سبح فيه توطني الوظائف هدفا من الأهداف 

الرئي�سة التي تتطلب ت�سافر اجلهود وتعاون �سركات القطاع اخلا�س.
ونوه اإىل وجود تعاون وثيق بني معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية 
ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني وامل�سرف املركزي وهيئة التاأمني واحتاد 
م�سارف الإم��ارات لتوفري فر�س وظيفية للمواطنني الباحثني عن عمل 
يف البنوك و�سركات ال�سرافة و�سركات التاأمني وبيوت ال�ستثمار وتاأهيلهم 
لتوجيهات  تنفيذا  القطاعات  الوظيفية يف هذه  الدرجات  للو�سول لأرفع 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

بتعزيز م�ساركة الكوادر الوطنية يف القطاع اخلا�س.
نوعية  نقلة  �سيحدث  بالنقاط  اجلديد  التوطني  نظام  اأن  اجل�سمي  واأك��د 
بالبنوك  العاملني  املواطنني  ووظ��ائ��ف  ون�سب  اأع���داد  يف  وهيكلية  وكمية 
مع  ت��زام��ن  اإط��اق��ه  اأن  ال��دول��ة خ�سو�سا  يف  العاملة  ال��ت��اأم��ني  و���س��رك��ات 
املبادرة التي نفذت بنجاح بتوظيف اأكرث من 1000 مواطن يف 75 يوما 
يف القطاع امل�سريف واملايل ما يعطي خطط التوطني بالقطاع زخما كبريا 

وي�سهم يف ت�سريع معدلت الزيادة بن�سب التوطني بالبنوك. 
وياأتي " نظام النقاط" �سمن ا�سرتاتيجية التوطني اجلديدة التي اعتمدها 
القطاع  يف  للتوطني  العليا  اللجنة  ت�سرف  حيث  امل��وق��ر  ال����وزراء  جمل�س 
امل�سريف وقطاع التاأمني على تنفيذها وي�سهم املعهد بدوره البارز يف تدريب 

العاملني املعنيني يف �سركات التاأمني واعدادهم للقيام بتطبيقها.
احلكومية  واجلهات  امل��ايل  القطاع  مع  بال�سراكة  عمل  فريق  ت�سكيل  ومت 
امل�سرعات  ع��ل��ى  ل��اإ���س��راف  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  وزارة  ب��اإ���س��راف 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء  احلكومية 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
وي�سارك معهد المارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية الفريق الذي تتوىل 
اأي�سا  الب�سرية والتوطني وي�سم يف ع�سويته ممثلني  املوارد  قيادته وزارة 
وبنك  الوطني  دب��ي  الم���ارات  وبنك  التاأمني  وهيئة  املركزي  امل�سرف  عن 
ابوظبي  و�سركة  الفطيم  ماجد  وجمموعة  ن��ور  وبنك  الوطني  اأبوظبي 

الوطني للتاأمني و�سركتي الر�ستماين والفردان لل�سرافة. 

اأ�صعار اأوبك عند 49.72 دولرا للربميل 
•• فيينا -وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط "اأوبك" اأن �سعر �سلة خاماتها ال� 13 
49.72 دولر للربميل مقارنة ب�سعر يوم اجلمعة  و�سل اأم�س الأول اىل 

املا�سي 48.27 دولر.
الإنتاج  �سيا�سة  م�ستوى  يف  مرجعا  تعد  "اأوبك" التي  خامات  �سلة  وت�سم 
وخ��ام مزيج �سحارى اجلزائري  الإم��ارات��ي  خ��ام مربان   : التالية  الأن���واع 
والإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�سدر 
م��رياي وجريا�سول  الفنزويلي  واخل��ام  ال�سعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.
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املال والأعمال

يناق�ص �صبل تفعيل دور جمال�ص �إد�ر�ت �ل�صركات �ململوكة للدولة

مايو و24   23 يومي  دبي  يف  ع�صر  احلادي  ال�صنوي  موؤمترها  "حوكمة" تنظم 

�صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "اتفاقيات التجارة الإقليمية للبلدان العربية وال�صرق الأو�صط"

اأحمد بن �صعيد يد�صن م�صنع ن�صتلة املها يف دبي اجلنوب بقيمة 530 مليون درهم 

•• دبي-الفجر:

 " "حوكمة  ال�سركات  م معهد حوكمة  ُيَنظِّ
م��اي��و اجل����اري يف فندق  23 و24  ي��وم��ي 
ال��دورة احلادية ع�سرة من  اأرم��اين بدبي، 
"تفعيل  ال�����س��ن��وي حت���ت ع���ن���وان  م���وؤمت���ره 
اململوكة  ال�سركات  يف  الإدارة  جمال�س  دور 
التعاون  منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للدولة" 

القت�سادي والتنمية. 
وي���ج���م���ع امل�����وؤمت�����ر ن���خ���ب���ة م����ن اخل������رباء 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  واملتخ�س�سني 

ال�سلة  ذات  الق�سايا  م��ن  جملة  ملناق�سة 
ب��ح��وك��م��ة ال�������س���رك���ات م���ع ال���رتك���ي���ز على 
ال�سركات واملوؤ�س�سات اململوكة للدولة. وقد 
املايل  دب���ي  مب��رك��ز  "حوكمة"  معهد  داأب 
مع  العمل  على   2006 ع��ام  منذ  العاملي 
ووا�سعي  واحل��ك��وم��ات  ال�سركات  خمتلف 
ال��ت�����س��ري��ع��ات يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ط��وي��ر اأُُط�����ر 
عاملياً يف جم��ال حوكمة  بها  عمل معرتف 
ال�����س��رك��ات.  وق���ال ���س��ع��ادة ح��م��د بوعميم، 
رئي�س جمل�س اإدارة معهد حوكمة: ي�سعدنا 
املوؤمتر  ال��دورة احلادية ع�سرة من  تنظيم 

ال�سنوي حلوكمة ال�سركات، �سمن جهودنا 
الإمارات  دول��ة  يف  املمار�سات  اأف�سل  لن�سر 

العربية املتحدة واملنطقة العربية. 
وُيَعدُّ هذا املوؤمتر من اأهم املن�سات لتحقيق 
اأهدافنا، حيث ن�ست�سيف اأ�سحاب اخلربات 
اأبرز  على  ال�سوء  ون�سلط  والخت�سا�س، 
ال�سعيد  ع��ل��ى  وال��ت��وج��ه��ات  امل�����س��ت��ج��دات 

الدويل لتعزيز الوعي يف هذا املجال .
كيفية  �سيتناول  املوؤمتر  اأن  بوعميم  ��د  واأكَّ
ال�سركات  يف  الإدارة  جمال�س  دور  تفعيل 
اأع�ساء  اختيار  كيفية  ذلك  العامة، مبا يف 

امل��ج��ال�����س، وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى القيام  ه���ذه 
امل�سافة  القيمة  ل��زي��ادة  بفاعلية  ب��دوره��م 
التي  امل��وا���س��ي��ع  اأن  م�����س��ي��ف��اً  ل��ل�����س��رك��ات، 
لتفعيل  منطلقاً  ت�سكل  املوؤمتر  �سيناق�سها 
دور جمال�س الإدارة يف جمال ن�سر وحتفيز 
الر�سيدة  احل��وك��م��ة  مم���ار����س���ات  وت���روي���ج 
من  ع����دداً  امل���وؤمت���ر  ويت�سمن  ل��ل�����س��رك��ات. 
واحللقات  امل�����س��ت��دي��رة  امل���ائ���دة  اج��ت��م��اع��ات 
جملة  على  ال�سوء  �سُتلقي  التي  النقا�سية 
ال���دول يف  م��ن الق�سايا م��ن بينها جت��ارب 
اململوكة  املوؤ�س�سات  اإدارة  جمال�س  اإ�ساح 

مقابل  الدولة  دور  اإىل  بالإ�سافة  للدولة، 
وبحث  ال�سركات،  تلك  اإدارة  جمال�س  دور 

�ُسُبل تعزيز فعاليتها.
ويجمع موؤمتر حوكمة ال�سركات عدداً من 
الأعمال،  وق��ادة  ال�سيا�سات،  وا�سعي  اأب��رز 
جمال  يف  ال��دول��ي��ة  وال��ق��ي��ادات  واملفكرين، 
التطورات  اأح������دث  مل��ن��اق�����س��ة  احل���وك���م���ة، 
للدولة.  امل��م��ل��وك��ة  ال�������س���رك���ات  جم����ال  يف 
الق�سايا  م��ن  �سل�سلة  امل��وؤمت��ر  و�سيناق�س 
املنطقة  حلكومات  املحورية  الأهمية  ذات 

يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

النقد  ب�سندوق  القت�سادية  ال�سيا�سات  معهد  نظم 
ام�س  العاملية  التجارة  منظمة  م��ع  بالتعاون  العربي 
للبلدان  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  "اتفاقيات  ح���ول  دورة 
باأبوظبي  ال�سندوق  مقر  الأو�سط"  وال�سرق  العربية 

وت�ستمر ملدة ثاثة اأيام.
وتاأتي الدورة التي ي�سارك فيها 29 م�ساركاً من الدول 
العربي  النقد  �سندوق  من  اإمي��ان��اً  الأع�ساء  العربية 
باأهمية اأجندة الدوحة واملفاو�سات التجارية فقد درج 
منظمة  مع  بالتعاون  ال���دورات  من  العديد  عقد  على 
التجارة العاملية من اأجل تقدمي العون الفني واملوؤ�س�سي 
للدول العربية يف جمالت التجارة اخلارجية هذا من 
ناحية ومن ناحية اأخرى حتفيز هذه الدول على زيادة 
وتو�سيع امل�ساركة يف النظام التجاري متعدد الأطراف 
تطوير  طريق  عن  التناف�سية  قدراتها  لتعزيز  �سبيًا 
تكاليف  من  واحل��د  لا�ستثمار  الت�سجيعية  احل��واف��ز 

الرئي�سية  اخلدمات  بتح�سني  مثًا  كالقيام  التجارة 
للمنتجني وتي�سري ممار�سة اأن�سطة التبادل التجاري.

زيادة  ع��ل��ى  ي�ساعد  الأ����س���واق  ف��ت��ح وحت��ري��ر  اأن  ي��ذك��ر 
فتحرير  ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  التجاري  التبادل 
تخفيفها  اأو  اجلمركية  الر�سوم  اإزال���ة  يعني  التجارة 
اجلمركية  القيود  واإزال���ة  التجارية  احلماية  وتقليل 
وغ���ري اجل��م��رك��ي��ة م��ث��ل امل��ع��وق��ات الإداري�����ة ومعوقات 
ال�ستثمار وحترير قطاع اخلدمات وتطوير القوانني 

والت�سريعات املنظمة لاأ�سواق.
واأك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن عبداهلل 
جناح  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  احل��م��ي��دي 
اإىل منظمة  الن�سمام  العربية يف  ال��دول  العديد من 
قامت  ال���دول  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة، م�سريا  ال��ت��ج��ارة 
وتبنى  العاقة  ذات  واأنظمتها  ت�سريعاتها  مبراجعة 
اإمياناً  هيكلي  وت�سحيح  ا�ستقرار  برامج  منها  العديد 
منها باأهمية النخراط يف املنظومة التجارية العاملية 
اتفاقيات  ب���اإب���رام  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ق��ام��ت معظم  ك��م��ا 

ثنائية اأو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول 
الحتاد الأوروبي والدول ال�سناعية الأخرى من اأجل 

فتح الأ�سواق لل�سادرات ورفع كفاءة الإنتاج املحلي.
العربية  التجارة احلرة  اإن�ساء منطقة  انه مت  وا�ساف 
وتبني  ال��ت��ج��اري��ة  الأن��ظ��م��ة  اإ����س���اح  واأدى  ال���ك���ربى 
الفكرية  امللكية  حقوق  وحماية  ال��دول��ي��ة  املوا�سفات 
امل��ن��اخ التجاري  وغ��ريه��ا م��ن الج����راءات اىل حت�سني 

للدول العربية والرتقاء اإىل امل�ستوى العاملي.
اأمام  انفتاحاً  اأك���رث  اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  اإن  وق���ال 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ت��ك��ون يف ال���ع���ادة اأك����رث ق����درة على 
البلدان  م��ن  اأ���س��رع  من��و  م��ع��دلت  وحت��ق��ي��ق  املناف�سة 
ال��ت��ي مل ت��ق��م ب��ذل��ك. وا����س���اف ان���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
النامية مب�ساعفة جهودها  البلدان  العديد من  قيام 
مل��ع��اجل��ة اأوج����ه ال��ق�����س��ور ه���ذه ف��اإن��ه��ا جت��د نف�سها يف 
اأغلب الأحيان تواجه حتديات لدخول اأ�سواق البلدان 
ب��ق��اء احلواجز  ل���س��ت��م��رار  نتيجة  ال��ك��ربى  امل��ت��ق��دم��ة 
ال��دول خا�سة  اأم��ام �سادرات تلك  الرئي�سية  التجارية 

يف جمالت ال�سلع الزراعية كما اأن العديد من الدول 
من  العاملية  املالية  الأزم���ة  ب�سبب  ت��اأث��رت  قد  النامية 
الازم  التمويل  على  احل�سول  يف  قدرتها  ع��دم  حيث 

لتغطية ن�ساطها التجاري.
وا�سار اىل اأن الهدف من الدورة هو اطاع امل�ساركني 
على الأ�س�س واملفاهيم واللتزامات املن�سو�س عليها يف 
اتفاقيات التجارة القليمية كجزء من النظام التجاري 

متعدد الأطراف .
على  الت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  ت��اأث��ري  ال����دورة  ت�ستعر�س  كما 
التقيد  م��ع  ل��ه��ا،  املنظمة  وامل���ب���ادئ  ال��ت��ج��اري  ال��ن��ظ��ام 
بالنظم ال�سفافة املعمول بها وفقا ملبادئ عمل منظمة 

التجارة العاملية.
القانونية  امل��ب��ادئ  موا�سيع  �ستعالج  ال���دورة  اأن  وذك��ر 
اتفاقيات  وخ�سائ�س  العاملية  التجارة  منظمة  ل��دى 
خ�سائ�س  اىل  اإ�سافة  واخل��دم��ات  القليمية  التجارة 
التجارة  ق��واع��د منظمة  الحت���اد اجل��م��رك��ي مب��وج��ب 

العاملية.

•• دبي -وام: 

رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  د���س��ن 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة 
الإمارات م�سنع ن�ستله- املها وهو امل�سنع الثامن ع�سر 
بح�سور  املنطقة  يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ن�ستله  ل�سركة 
ورئي�س  التنفيذي،  الرئي�س  نائب  �ستيميربي  م��ارك��و 
يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  وال�����س��رق  اأوروب����ا  مناطق 
"دبي اجلنوب مزايا  ن�ستله. وقال �سموخ يوفر م�سروع 
ا�سرتاتيجية جتعل منه وجهة مثالية وجاذبة لل�سركات 
حمورية  رك��ي��زة  امل�����س��روع  ي�سكل  كما  ال��رائ��دة  العاملية 
تلبي  �ساملة  من�سة  توفري  اإىل  الرامية  دب��ي  روؤي���ة  يف 
والنقل اجلوي، واخلدمات  الطريان،  احتياجات قطاع 

اللوج�ستية، وخمتلف الن�ساطات التجارية.
من جانبه اأكد �سعادة خليفة الزفني الرئي�س التنفيذي 
ن�ستله  ان  ودب��ي اجلنوب  للطريان  دبي  ملوؤ�س�سة مدينة 
نظراً  اجل��ن��وب  دب���ي  يف  امل�ستثمرين  اأوائ����ل  م��ن  تعترب 
باعتباره  امل�سروع  لهذا  وال��واع��دة  الكبرية  لاإمكانات 

من�سة اقت�سادية ت�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل وقد انطلقت 
ال�سركة يف خطوتها هذه م�ستفيدة من البنية التحتية 
املتينة والت�سهيات املتوفرة يف امل�سروع والتي تعزز منو 

الأعمال وتطويرها.
وبدوره اأ�سار ماركو �ستيميربي نائب الرئي�س التنفيذي 
للم�ستهلك  التزامنا  املها  م�سنع  افتتاح  ميثل  لل�سركة 
ال��وظ��ائ��ف وطموحنا  ورغ��ب��ت��ن��ا يف ال���س��ت��ث��م��ار وت��اأم��ني 
البالغ530  اإن هذا ال�ستثمار  البيئي.  اآدائنا  لتح�سني 
ال�سرق  لن�ستله  ع�سر  الثامن  امل�سنع  يف  دره��م  مليون 
على  املنطقة  يف  لأعمالنا  نوعية  ا�سافة  ه��و  الأو���س��ط 
اأن��ه دليل على ثقتنا  .. كما  80 عاما  اأك��رث من  م��دى 
ال��ت��ام��ة باملكانة ال��رائ��دة لإم����ارة دب��ي ودول���ة الإم����ارات 
بال�ستقرار  يت�سم  ديناميكي  كمركز  املتحدة  العربية 

والتناف�سية لتاأ�سي�س الأعمال.
340 موظفاً  ل���  ف��ر���س عمل  اجل��دي��د  امل�سنع  وي��وف��ر 
منهم   60% اأعمار  تقع  فيما  20 جن�سية،  ل�  ينتمون 

حتت �سن 30 عاماً.
يتبع  دب��ي  يف  اآخ��ري��ن  م�سنعني  "ن�ستله" حالياً  وتدير 

اأحدهما ل� ن�ستله ووترز والآخر ل� ن�ستله دبي ال�سناعية، 
وت�سمل منتجات هذين امل�سنعني كيت كات، وماكنتو�س 
اإ���س��اف��ة اإىل م��ن��ت��ج��ات ن��ي��دو. ونّوه  ك��وال��ي��ت��ي ���س��رتي��ت 
التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  منجارد  اإي��ف 
ل�سركة ن�ستله ال�سرق الأو�سط باّن م�سنع ن�ستله- املها 
للتاأ�سي�س  �سعيهم  �سياق  يف  ت��ن��درج  اأخ���رى  خطوة  يعد 
املجتمع  جت��اه  بالتزاماتهم  وال��وف��اء  م�سرتكة  لقيمة 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط. وقد حقق امل�سنع اجلديد 
نتائج فائقة من حيث ال�سامة بدون اأي حادث خال 
�ساهت  فقد  اجل��ودة  �سعيد  على  اأم��ا  الإن�ساء،  مرحلة 
اأوىل عمليات الإنتاج مع املعايري ال�سارمة التي تتبناها 
على  حا�سل  املها  ن�ستله-  م�سنع  اأن  اإىل  ي�سار  ن�ستله. 
�سهادة حال التي متنحها هيئة الإمارات للموا�سفات 
واملقايي�س ويعمل بن�سبة %100 باأ�سواء �سمام ثنائي 
اأدنى  ب��ا���س��ت��ه��اك  ال��ت��ي مت��ت��از   LED ل��ل�����س��وء  ب��اع��ث 
معدلت الطاقة كما مت عزل امل�سنع ب�سكل كلي لتوفري 
باإعادة  اأي�����س��اً  وي��ق��وم  التكييف،  يف  امل�ستهلكة  ال��ط��اق��ة 
عن  ال�سادرة  املخلفات  من   100% ن�سبته  ما  تدوير 

املنتجات واملواد الأولية مما يجعل حجم نفاياته ي�سل 
لرت�سيد  اآل��ي��ات  بتنفيذ  امل�سنع  يقوم  كما  ال�سفر  اإىل 
ي��ط��م��ح ل����س���ت���خ���دام الطاقة  ف��ي��م��ا  امل���ي���اه  ا���س��ت��ه��اك 

ال�سم�سية لتوليد الكهرباء.
تعر�س  بحيث  ال��دائ��م  امل��ع��ر���س  امل�سنع  يت�سمن  ك��م��ا 
ال�سركة التزاماتها للمجتمع مثل برنامج ن�ستله اأجيال 
�سليمة املوجود اليوم يف خم�سة بلدان يف املنطقة حيث 
و�سل اىل اأكرث من 40 الف طفل حتى الآن، بال�سافة 
اأكرث  اليها  ان�سم  التي  اأبنائنا  ل�سحة  معاً  مبادرة  اىل 
الأو����س���ط، بهدف  ال�����س��رق  م��ن  ف����ردا   580000 م��ن 
اأي�ساً  املعر�س  يتميز  كما  �سحة.  اأك��رث  اأج��ي��ال  تن�سئة 
بحيث   Oculusو  iPads م��ث��ل  ح��دي��ث��ة  ب������اأدوات 
درجة   360 الفيديوهات  خ��ال  م��ن  ال����زوار  يتفاعل 
حيث  ال��ع��امل  ح��ول  ن�ستله  حقول  اىل  برحلة  تاأخذهم 
ت�����س��ت��ورد امل�����واد اخل����ام ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ف�����س��ا ع���ن تقدمي 
واجلامعات  املدار�س  طاب  لل�سباب،  خا�سة  معلومات 
للم�ساهمة اىل تعزيز املزيد من الفر�س لبدء وتطوير 

م�سريتهم املهنية. 

انطالق مبادرة 3 اأيام من 
التخفي�صات الكربى يف دبي غدا

•• دبي-وام:

تنطلق مبادرة 3 اأيام من التخفي�سات الكربى لقطاع التجزئة يف دبي غدا 
اخلمي�س مب�ساركة اأكرث من 1000 حمل جتاري تعر�س ب�سائع خمتلفة 
ت��رتاوح بني  250 عامة جتارية عاملية حتت قائمة تخفي�سات  حل��وايل 
الأول من نوعه خال مو�سم  املائة يف حدث هو  90 يف  اإىل  املائة  30 يف 

الربيع وذلك مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك وعيد الفطر ال�سعيد.
وكذلك  الراقية  العاملية  العامات  اقتناء  وحمبي  الت�سوق  لهواة  وميكن 
من  ���س��واء  لل�سفر  اأو  الأع��ي��اد  م�ستلزمات  ل�����س��راء  ت�ستعد  ال��ت��ي  للعائات 
الأنواع  اأج��ود  اأن حت�سل على ب�سائع من  ال�سياح  اأو  املقيمني  اأو  املواطنني 
و�ساعات  واإك�س�سوارات  وحقائب  واأح��ذي��ة  ماب�س  م��ن  الأ���س��ع��ار  وباأف�سل 
وعطور واأدوات منزلية ومفرو�سات وغريها مع ن�سبة توفري عالية خال 
عطلة نهاية الأ�سبوع احلايل مب�ساركة كثري من العامات التجارية العاملية 

الراقية.
� التي  اأيام من التخفي�سات الكربى   3 وياأتي اختيار هذا التوقيت ملبادرة 
بهدف  لل�سياحة�  دب��ي  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  تنظمها 
م�سرتكة  ا�ستفادة  لتحقيق  امل�ستهلكني  وكذلك  التجار  اأم��ام  املجال  اإتاحة 
يف الفرتة التي تقع ما بني ف�سلي الربيع وال�سيف مبا ميكن التجار من 
تقدمي تخفي�سات على جمموعة وا�سعة من الب�سائع واملنتجات لعامات 
باأ�سعار  يلزمهم  ما  �سراء  من  املت�سوقني  متكن  وكذلك  خمتلفة  جتارية 

مميزة ومناف�سة للغاية.

ال�صركات املدرجة يف �صوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية حتقق معدل التزام 99 باملائة

•• اأبوظبي-وام:

امل�ساهمة  ال�سركات  اإف�ساح  ن�سبة  اأن  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
عن  الإف�ساح  حيث  من  باملائة   99 بلغت  لديه  والأجنبية  املحلية  العامة 

النتائج املالية للربع الول من العام 2017.
وق��د ج��اء ذل��ك يف ح��دود ف��رتة املهلة 
الزمنية القانونية املحددة لاإف�ساح 
ع��ن ن��ت��ائ��ج ال�����س��رك��ات امل���درج���ة وهي 
تاريخ  م����ن  ي����وم����اً   45 ب  امل����ح����ددة 
انتهاء الفرتة املالية ويف هذا ال�سدد 
�سركة   65 التزام  اإىل  النتائج  ت�سري 
يف  واأج��ن��ب��ي��ة  حملية  ع��ام��ة  م�ساهمة 
ال�سركات  جممل  متثل  التي  ال�سوق 
ال��ع��ام��ة امل��درج��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 66 

�سركة.
مبقارنة  اأن����ه  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت����در 
املدرجة  لل�سركات  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

للربع الأول من العام 2017 مع نف�س الفرتة من العام2016 يتبني اأن 
اأرباح ال�سركات املدرجة قد ارتفعت بن�سبة 18.94 باملائة حيث كانت اأعلى 
ن�سبة زيادة يف قطاع اخلدمات بلغت444.23 باملائة وتاها قطاع الطاقة 

بن�سبة159.38 باملائة.
واأكد ال�سيد �سيف �سياح املن�سوري رئي�س اول اإدارة �سوؤون ال�سركات املدرجة 
يف �سوق اأبو ظبي لاأوراق املالية " اأن التعاون املثمر القائم بني اإدارة �سوق 
ال�سركات  اإدارات  القائمني على  املالية من جانب وبني  ل��اأوراق  اأب��و ظبي 
وب��ن��اء حيث يبدو ذلك  ت��ع��اون م�ستمر  اآخ��ر ه��و  امل��درج��ة لديه م��ن جانب 
لل�سركات  امل��ايل  لاإف�ساح  العالية  الن�سبة  تعك�سه  ما  خ��ال  من  وا�سحاً 

املدرجة والتي بلغت 99باملائة ".
املالية  الأ�سواق  ان هذا اللتزام يدعم وترية ن�ساط  واأ�ساف يف حديثه له 
لتحقيق  الهادفة  العام  ال�سالح  تطلعات  يخدم  الوقت  نف�س  ويف  بالدولة 

الإف�ساح وال�سفافية يف الأ�سواق املالية.

قيمة  درهم  مليون   561
ت�صرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي -وام:
بيع  واإج���راءات  وفيات  و�سقق  اأرا���س  من  العقارات  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س 561 مليون درهم منها 361 
مليون درهم معامات بيع اأرا�س و�سقق وفيات ونحو 200 مليون درهم 
عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن 
166 مبايعة  ب��اأن الدائرة �سجلت ام�س  دائ��رة الأرا���س��ي والأم��اك بدبي 
منها 39 لأرا�س بقيمة 177 مليون درهم و127 مبايعة ل�سقق وفيات 

بقيمة 184 مليون درهم.
املبايعات  ع��دد  حيث  من  دب��ي  مناطق  باقي  على   2 ال�سفا  وادي  وتقدمت 
 2 ال��ي��ف��رة  فمنطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   23 بقيمة  م��ب��اي��ع��ات   10 بت�سجيلها 

بت�سجيلها اأربع مبايعات قيمتها �ستة مايني درهم.
31 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���س��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  وك��ان 
درهم يف منطقة الكرامة تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة 
والفيات مبايعتني يف منطقة  ال�سقق  اأهم مبايعات  كان  بينما  ال�سيف  اأم 
مر�سى دبي الأوىل بقيمة 12 مليون درهم والثانية ب�سبعة مايني درهم.

ال�سقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  الرابعة  الرب�ساء جنوب  وت�سدرت 
والفيات م�سجلة 19 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة وادي 

ال�سفا 7 بت�سجيلها 19 مبايعة مببلغ 32 مليون درهم.
دره��م منها  200 مليون  بقيمة  ره��ون  ت�سجيل  ام�س  الدائرة  �سهدت  كما 
بقيمة  وفيات  ل�سقق  رهنا  و41  درهم  مليون   156 مببلغ  لأرا�س   21
68 مليون درهم  44 مليون درهم كان اأهمها يف منطقة املركا�س بقيمة 

واأخرى يف منطقة نخلة جمريا بقيمة 27 مليون درهم.
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العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/974  جتاري كلي               
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال�سعدي   حم�سن  حممد  1-حم�سن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان املدعي/ البنك التجاري ال��دويل - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال�سام�سي  العمران 
والر�سوم  دره��م(   841.555.59( وق��دره  مببلغ  ال�سعدي  حم�سن  حممد  حم�سن  عليه 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
املوافق   الح���د   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.   ب��ا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و 
2017/5/28  ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن بالن�ضر
 رقم 2017/3142   

املنذر : ح�سن عبداهلل احمد البحري
املنذر اليه : الفاح واي للزجاج واملرايا - �س ذ م م 

املو�سوع 
فان املنذر يخطر املنذر اليه بال�سداد خال مدة اق�ساها 15 يوما وال 
اليجار  قيمة  ���س��داد  م��ع  الخ���اء  بطلب  دع���وى  اق��ام��ة  اىل  �سي�سطر 
امل�ستحقة بال�سافة اىل ر�سوم الدعوى والتقا�سي مع حفظ كافة حقوق 

الطالب الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 2015/682 احوال نف�س م�ضلمني 
اىل املدعي عليه/1- نور علم �سيد  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
ام �سلمى بنت احمد الرحمن  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بنت  �سلمي  ل�سالح/ام  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  2015/10/12  يف  بتاريخ  
احمد الرحمن بحكمت املحكمة مبثابة احل�سور بثبوت ن�سب الولد نادية 
وعالية وعي�سى منه لوالدهم املدعي عليه نور علم �سيد والزامه بالر�سوم 
وامل�ساريف.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/256 جتاري كلي                              

م  2-حم��م��د مقبول  م  ذ   - العاملية  ع��ب��دال��روؤوف  -�سركة   1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالروؤوف 3-حممد اعجاز عبدالروؤوف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سيتي بنك اإن ايه قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/1  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
امل�سريف  اخلبري  بندب  امل��و���س��وع  يف  الف�سل  وقبل  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة 
املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك 
اجلل�سة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/6/8  ال�ساعة 

00 : 10 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 لورود التقرير. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/260  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - ال�سقر لتجارة الديزل - ذ م م 2-غفور مادابورام جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �سيتي بنك ان ايه  قد اقام الدعوى املذكورة اعاه 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/11 احلكم 
يف  الف�سل  وق��ب��ل   - احل�����س��وري  ومبثابة  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي 
املو�سوع  بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه 
الدعوى تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة.  وحددت لها 
�سباحا يف   10  :  00 ال�ساعة    2017/5/29 املوافق  الثنني   يوم  املحكمة جل�سة 

القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد المانة. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     
   يف  الدعوى 2017/188  تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- قدور بن عبدالكرمي القبطني   جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /بنك الحتاد الوطني - �س م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
يو�سف ال�سباغ  قد اقام عليك التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف  الدعوى رقم 2017/297 والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سه 
 ch1.B.6 يوم الحد  املوافق 2017/5/21  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
ايام على الأق��ل ويف  اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     
   يف  الدعوى 2017/206    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- مديح بن خليل ال�سعال  جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم 
ال�سباغ قد  يو�سف  احمد عبدالعزيز  : منى  ع وميثله  م  �س  الوطني  الحت��اد  /بنك 
الدعوى  ال�سادر يف  القرار  تظلم من  اع��اه ومو�سوعه  املذكور  التظلم  اق��ام عليك 
رقم  2017/347 امر على عري�سة جتاري  والغاء القرار املتظلم منه وا�سدار المر 
جمددا مبنع املتظلم منه من ال�سفر ما مل يودع مبلغ 312.519 والر�سوم وامل�ساريف.    
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/5/21  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على الأقل ويف  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/424  ا�ضتئناف جتاري   

اخل���ري  جمهول  اب��و  علي حممد  ���س��ده/ 1-حم��م��د  امل�ستاأنف  اىل 
املازمي    غلوم  م��راد  ح�سن  /عبيد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
جتاري   2015/1662  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د 
املوافق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/3/1 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة     2017/6/5
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/932  ا�ضتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-علي عبد الفتاح وهبة جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف /علي ابراهيم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - وميثلها/ 
علي ابراهيم حممد احلمادي وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي   قد 
ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/495 مدين جزئي  وحددت 
لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/6/5  ال�ساعة 10.30 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/788  جتاري كلي               

ان املدعي/  ابوظريفه جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-هانى حممد �سليمان 
�سمري غالب عبدالعزيز ق�سيات وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم الول والثالثه بالت�سامن والتكافل مببلغ 
املدعي عليها الول  وال��زام  املنا�سب عما حلقه واخل�سائر  وق��دره )372000 دره��م( والتعوي�س 
رد ت�سليم �سيك ال�سمان رقم 836825 والزام املدعي عليه الرابع بت�سليم ال�سيك رقم 836813 
تاريخ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم   العربي  بنك  م��ن  امل�سحوب 
املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/28  ال�ساعة 10.00 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/870  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-موهن م�سند اآر�سي م�سند  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سم�س الرحمن مولوي عبدالرحيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املدعي عليهم مببلغ  وال��زام  املدعي واملدعي عليهم  العقد بني  املطالبة بف�سخ 
وقدره )170000 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
الحد  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/635  جتاري كلي               
ديكو�ستا  �سيربيان  2-ج���اك  م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  اي�ست  ت��امي ميدل  1-دي���ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�سيربيان دافيد ديكو�ستا - ب�سفته �سريك ومدير وكفيل �سامن ل�سركة ديل تامي ميدل اي�ست للتجارة 
العامة - �س ذ م م 3- ماهيندر ك�سان ت�ساند بودها - ب�سفته �سريك ومدير وكفيل �سامن ل�سركة ديل 
تامي ميدل اي�ست للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الهرمودي - قد  : عبداهلل حممد ر�سول علي  وميثله 
املتنازع �سده مببلغ وقدره )860.398 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 20% �سنويا 
اخلمي�س   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  التجاري  القر�س  عن 
املوافق  2017/5/25  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/428  جتاري كلي               

اىل اخل�سم املدخل/ 1- �سركة منوج للمجوهرات - �س م ح - �سركة اإماراتية  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ دهكن كي�سافجي كهيمجي هرجي   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  با�سدار احلكم بحل وت�سفية �سركة منوج للمجوهرات �س م ح 
املنطقة احلرة يف جبل علي مبوجب رخ�سة رقم 09578  �سلطة  ا�سول لدى  امل�سجلة 
وتعني م�سفي لنهاء عملية الت�سفية وت�سمني املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2017/5/30   ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  10.00 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/886  جتاري كلي               

دروي�س  حممد  احمد  2-حممد  حممد  ابراهيم  احمد  1-���س��اح   / عليه  املدعي  اىل 
جربوه  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : 
عبا�س م�ستت فندي املالكي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )29.578.967/82 درهم( والفائدة بن�سبة  %9 
من تاريخ ال�ستحقاق يف 2017/1/20 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء   املوافق  2017/5/30   ال�ساعة 10.00 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/385  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-عمر راتب علي الهريدي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة ال�سرفاء خلدمات التاأمني - ذ م م وميثله : ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد 
وت�سعمائة  ال��ف  وثمانون  واثنان  ومائتني  )مليون  دره��م   1.282.933 وق��دره   مبلغ 
وثاثة وثاثون درهم فقط ل غري مع الزامه الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة(.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق  2017/5/23  ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/617  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-حممد عمر عبداهلل �سالح عزاين جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري )�س م ع (وميثله : من�سور عبداهلل حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  احمد الزرعوين   قد 
عليه مببلغ وقدره )2803156.55 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/5/25  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1262  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سلمان غلوم ح�سن دروي�س البلو�سي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
ي��وؤدي للبنك  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن  -  قد 
القانونية  بالفائدة  للمدعي  للق�ساء  بال�سافة  دره��م(   378.595.30( وق��دره  مبلغ 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  الدعوى وحتى مت��ام   قيد  تاريخ  �سنويا من   %12 بواقع 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/6/12  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1383  جتاري جزئي              

ان  القامة مبا  بينا جمهول حمل  ديا  فران�سي�سكو  1-بوينا   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   22574.99( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 2.49% من تاريخ 2011/12/25 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2017/6/8  يوم اخلمي�س  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل )علما باأنه مت احالة  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/942  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-احمد غامن عبداهلل علي حممد جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  العمران ال�سام�سي -  قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   611911.15( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة   12% من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/295  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-علم�سنداين ارجندا�س نارايندا�س جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/اماك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد 
احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )47910( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1-ف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�سع  عبارة  و�سطب  الدعوى  مو�سوع  وماحقها  بالتملك 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته( 2-ت�سليم الوحدة 
العقارية مو�سوع التفاقية الفيا رقم )8( املقامة على قطعة الر�س رقم )561( مبنطقة 
الرب�ساء جنوب الرابعة للمدعية خالية مما ي�سغلها ورد احليازة اليها.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1053   تنفيذ جتاري  
ب��ي��اري ما�سي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل املنفذ ���س��ده/1- ف���اروق 
 - اخلارجية  والتجارة  لا�ستثمار  العربي  التنفيذ/امل�سرف  طالب  ان 
اأقام  قد   - اآل علي  الناخي  : عبداهلل خمي�س غريب  - وميثله  امل�سرف 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )427016( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/847   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سيلك�س للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل 
م  م  ذ  ���س   - ال�سيارات  لتاأجري  التنفيذ/اتورنت  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
يو�سف  احمد  يو�سف حممد   : بن وميثله  �سهيل  بن  احمد   / -وميثلها 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  اأقام عليك الدعوى  احلمادي - قد 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )507297.90( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 يف الق�ضية رقم   2017/334  )تنفيذ( 

املنفذله /تكنو�سريف خلدمات التزويد بالعاملني 
املنفذ �سده / ال�سركة ال�سعبية للهند�سة - ذ م م 

اإعان بالن�سر من ال�سيد اخلبري/ كتاب �سعيد حممد الحبابي
بال�سارة اىل رقم الق�سية اأعاه ، وقرار قا�سي حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - الدائرة 
التنفيذية ، بندبنا كخبري هند�سي يف الدعوى املذكورة - يعلن ال�سيد اخلبري ال�سيده/ �سناء 
نا�سر �سعيد الزعابي - ب�سفتها مالكة للرخ�سة التجارية للمنفذ له ، وال�سيد/ مراد ح�سن 
بريداد البلو�سي - ب�سفته املدير العام للمنفذ له. باملثول امام جل�سة اعمال اخلربة الأوىل يف 
الجتماع  املقرر له يوم الربعاء املوافق 17 مايو 2017 م ، وذلك يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساءا، 
مبقر مكتب اخلبري يف املركز الإداري - بناية فرع بريد الإم��ارات بالطابق الثاين - العني ، 

لا�ست�سفار هاتف رقم : 050/3333004 
 اخلبري الهند�ضي املنتدب 
كتاب �ضعيد حممد الحبابي   

 اإعالن بالن�ضر

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1398  جتاري جزئي
ي��و���س��ف��ي جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان املدعي/  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- ر���س��ا  اىل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  م�����س��وؤول��ي��ة حم�����دودة(  ال��ت��ج��اري��ة )ذات  ال���غ���ادي  ���س��رك��ة 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��ا ب����رد ال�����س��ي��ارة وال��ب��ال��غ��ة قيمتها 
،ورقم   O13867:ال�سيارة رق��م  بياناتها  الت��ي  عليها  واحل��ج��ز  دره��م   )30000(
لها  وح���ددت   . وامل�ساريف  وال��ر���س��وم   RKLBB9HE7E5016491:ال�سا�سيه
 Ch 1.C.12 جل�سة يوم الحد املوافق  2017/5/28  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2016/2301 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة اريان براند انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
2- نا�سر �سكر اهلل �ساكر ب�سفته مدير اريان براند انرتنا�سيونال للتجارة و�سخ�سه 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران وميثله:احمد 
علي مفتاح �سالح الزعابي قد اأقام عليكم الدعوى املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )441281.71( درهم  بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  او خزينة 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1441  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة ال�سهيل التجارية )ذات م�سوؤولية حمدودة( 2- �سيد نور الدين �سيد ابو القا�سم 
العامة  للتجارة  ايتاىل  3-تكنوكيت�سن  و�سخ�سة  التجارية  ال�سهيل  �سركة  مدير  ب�سفته   - حقيقي  قيومي 
���س.ذ.م.م 4- حممد عبد الوهاب خوان�ساري - ب�سفته مدير تكنوكيت�سن ايتاىل للتجارة العامة و�سخ�سه 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - فرع وميثله:احمد علي مفتاح �سالح الزعابي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )236.333.92( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 17% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة )جميع  الطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة الدعوى( . وحددت لها جل�سة يوم الحد   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/75  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- برينابي كونانان فينتورا جمهول حمل القامة 
غريب  خمي�س  وميثله:عبداهلل  العقارية  لوتاه  �س  املدعي/�س  ان  مبا 

الناخي اآل علي .
البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����س���ت�������س���دار  ط���ل���ب 
درهم   )15000( مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  ب���ت���اري���خ:2017/3/5 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�ضر
                يف  الدعوى 2017/243  اأمر على عري�ضة مدين

القرني�س  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ي��و���س��ف   -1  / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
تال  وادي  وموؤ�س�سة  والتخلي�س  لل�سحن  القرني�س  موؤ�س�سة  �ساحب 
املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نوال املرباطي للمحاماة 
املرباطي   القانونية وميثله:نوال م�سطفى حممد �سالح  وال�ست�سارات 
قد اأقام عليكم الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتقدير التعاب والتي تبلغ 
ال��دع��وى رق����م:214/2009 م��دين كلي وال���زام املدعي عليه  )50000( يف 

بالر�سوم وامل�ساريف.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/658   جتاري كلي    
اىل اخل�سم املدخل : بدري جعفر - جمهول حمل الإقامة بام ان املدعي/ حممد 
حنيف ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإن�ساء �س.م.خ قد اأقام 
التي  الت�سرفات  املدعي من جميع  املطالبة برباءة ذمة  الدعوى ومو�سعها  عليك 
قام بها اأع�ساء جمل�س اإدارة املدعى عليها الأوىل وباإلزام املدعى عليهم باأن ميكنوا 
 2007 تاريخ  منذ  وامليزانيات  والتقارير  امل�ستندات  كافة  على  الط��اع  من  املدعي 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 
2017/5/23 ال�ساعة 9:30 �سباحاً بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونياً وعليك تقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�ضر
                يف  الدعوى 2017/252  اأمر على عري�ضة مدين

ال��ق��ري��ن�����س جم��ه��ول حمل  ي��و���س��ف ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/نوال املرباطي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

وميثله:نوال م�سطفى حممد �سالح املرباطي .
امل�����واف�����ق:2017/5/22  الث��ن��ني  ي���وم  املحكمة  ام���ام  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 
ال�ساعة:8:30 �سباحا يف القاعة رقم:ch2.D.17 لذا فانتم مكلفني 
باحل�سور او من ميثلكم قانونيا وعليكم بتقدمي ما لديكم من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�ضر

                يف  الدعوى 2017/253  اأمر على عري�ضة مدين

اىل املدعي عليه / 1- يو�سف عبدالعزيز القريني�س جمهول حمل 
وال�ست�سارات  للمحاماة  املرباطي  املدعي/نوال  ان  مبا  القامة 
قد   . املرباطي  �سالح  حممد  م�سطفى  وميثله:نوال  القانونية 
اأقام عليكم الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتقدير التعاب والتي 

تبلغ )5000( يف الدعوى رقم:613/2009 مدين كلي.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اإعالن  بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/569  احوال نف�س م�ضلمني

القامة  حمل  جمهول  ابراهيم   حممد  املر�سي  ماجد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
قد  احل��م��ادي   حممد  ابراهيم  وميثله:علي  ت�سفايت  �سكينه  امل��دع��ي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطاق لل�سرر ونفقة وعدم النفاق 
والهجر ومطالبة بامل�ستحقات ال�سرعية والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
يوم  الثنني املوافق  2017/5/29   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )3( لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2261  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سيث م.د.م.�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بينفيندا 
اليك�سندرا بينت ودا �سيلفا مينديز وميثله:عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )367.037.51( درهم وهي عبارة عن م�ستحقات املدعية لدى املدعي 
عليها بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/22 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/597 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سم�س الدين تيكيبوراتو حمي الدين تيكيبورات  
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ك��ارت��ي��ك راجابان 
وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )104836(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1509  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- فورتري�س برامي للتجارة العامة �س.ذ.م.م - وميثلها مديرها العام/
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  القامة  م�سعود حممد �سديق جمهول حمل  ع��ارف  حممد 
بن  ل�سالح/ريا�س  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها 
 )3.360.000( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�سعدي  عبده  ب��ن  حممد 
تاريخ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  ال��ف  و�ستون  وثاثمائة  )ث��اث��ة مايني 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2016/10/5 حتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2689  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  التلفزيون   4 �سانل  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / لودميا بوتناري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )43247 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( 
لها  وحددت    MB166691226AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1431  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عني املها للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  مياه  موفيج  منان   / املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )11905 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( 
  mb168885287ae:رقم العمالية  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/28 امل����واف����ق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3161  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ركن املرجان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / برفيز اخرت ب�سري احمد  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5567 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   mb154456983ae ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
القا�سي   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/5/23  الثاثاء  لها جل�سة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/669  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- املر�سى للمقاولت العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/

حممود حممد ال�سناوي قا�سم بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )ت�سعة واربعون 
الف واربعمائة درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه فيها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2687  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفني للتجارة الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد عرفان حممد �سديق �ساد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9.401 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB168472328AE وحددت 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2928  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دانة المارات لتجارة الو�سائل والدوات العانية ملالكها 
وليد احلو�سني �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عادل ر�سيد ر�سيد احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )20.021 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
لها  وح��ددت   MB168861381AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم 
  ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2750  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ابداع امل�ستقبل للطباعه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / فاروق ح�سني بال ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   25800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB171415407AE/2017 وحددت 
  ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2883  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  امل��ه��ارة  1-ب��ي��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حميد خان عبداملنان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6767 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171316746AE  وحددت 
لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري وامرت بتق�سري املدة. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2857  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ي��ورو فورج ميدل اي�ست لتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  �سامويل  روب��ني   / املدعي  ان  القامة مبا 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   29067( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB170284659AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
8.30 �س  ال�����س��اع��ة   2017/5/30 امل���واف���ق  ال��ث��اث��اء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2271  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انديامو لتاأجري قوارب و�سفن النزهة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �ساون �ستوربيك رو�سو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26282 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb169273789ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/5/23  الثاثاء  يوم  جل�سة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
الأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كوك�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ مايولني لومايوه بيلداد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )7708 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 8.30 
�س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/8629  عمايل جزئي

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  م.د.م.����س  كون�سالتينغ  ثوما�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/19  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/
اليا�س عطااهلل اليا�س خري بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )220500 درهم( 
عدا  التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
التعوي�س عن ف�سخ العقد من �سريورة احلكم نهائيا وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا 
مامل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي 
خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ورف�ست  منها 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/1964  جتاري كلي
نعلنكم  القامة  ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  ال�سرايا  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/9  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/بنك دبي ال�سامي �س.م.ع حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعي عليها 
للمدعي  بالن�سبة  الدعوى  قبول  الثاين/اول:بعدم  عليه  للمدعي  وح�سوريا  الوىل 
عليه الثاين لرفعها على غري ذي �سفة ، ثانيا:بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي 
والزامك  درهما  و�ستون  وت�سعة  الفا  وع�سرون  واربعة  �سبعمائة  مبلغ  املدعي  للبنك 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�ساريف 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1468  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املدينة  دي  ب��ي  ا���س  او  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد حممود لل حممل  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )28815(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )2186( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/772  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م  امل��ب��اين  تنظيف  ���س��ده/1- جنمة م�سايف خل��دم��ات  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بال ح�سني ابو احل�سني  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )13765(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1155( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1460  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- املتحدة للنقل بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لياقت علي عبد احلميد بروهي  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8032( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/292 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  حممد حممد م��روان اخلياط  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
امل��ذك��ورة اعاه  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  زي���دان  قد  ب��دوي  التنفيذ/يا�سر حممود 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )220( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
امل���وؤرخ:2016/6/16 واملت�سمن بيع املدعي للمدعي عليه  2- ب�سحة ونفاذ عقد بيع �سيارة 
ال�سيارة رقم:P60388 خ�سو�سي دبي ماركة ني�سان ماك�سميا موديل 2002 نظري مبلغ 
اربعة الف درهم وعلى ادارة مرور دبي ت�سجيل العقد مع الزام املدعي عليه ب�سداد قيمة 
امل�ساريف  من  باملنا�سب  والزمته  البيع  تاريخ  من  ال�سيارة  على  املقررة  املرورية  املخالفات 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/494 تنفيذ مدين  
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كومار  ناريندرا  كومار  فينت  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
التنفيذ/امر احل�سن حممد ابو احل�سن  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5306( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
2- ب�سحة ونفاذ عقد البيع املربم بني طريف التداعي على املركبة م�سجلة بامارة دبي من 
ال�سا�سيه  رق��م   )K24W91052676( املحرك  رق��م   2015 ط��راز  اللون  ا�سود  هوندا  ن��وع 
)5J6RM3833FI700186( مقابل مبلغ اجمايل قدره:59.800 درهم وعلى ادارة مرور 
دبي ت�سجيل العقد.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1102  مدين جزئي

املدعي/ ان  القامة مبا  زاب��ت��وف  جمهول حمل  فا�سيلي  املدعي عليه / 1-  اىل 
اأقام  قد  اينات�سينكا   بالتوقيع:يوليا  وميثله  رجن��رب  توانكر  اهلل  حجت  ح�سني 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)6000( درهم والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
 Ch 2.D.17 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة   2017/5/28 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/504  مدين جزئي

������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  الغذائيه  امل���واد  لتجارة  ال�سفا  زه���رة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �سلطان حممود حنيف للنقليات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بت�سليم ال�سيارتني )�سيارة رقم:P58536 - دبي 
 D11095:خ�سو�سي لون ابي�س( والبالغ قيمتها خم�سه ع�سر الف درهم )وال�سيارة رقم
بالر�سوم  والزامها  دره��م  الف  ع�سره  مبلغ  قيمتها  والبالغ  ازرق(  ل��ون  خ�سو�سي  دب��ي 
ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/6/6    الثاثاء    ي��وم  وامل�ساريف.  وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1812  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املا�سه لتنقية املياه املعدنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد �سجاد حممد ا�سلم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب املدعي 
من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعان املدعي عليها ب�سورة من لئحتها واحلكم 
بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )19533( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 
  mb170467119ae:درهم( والزامها بالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى العمالية
 ch1.A.2:وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2535  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سبرييرو لتجارة قطع غيار ال�سيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حمزه �سرياكونهي كاندي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   36699( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  mb168984230ae/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/6/1 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2431  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-بن ب�سر للخدمات 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / حم�سن �سهزاد حممد علي  قد 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8683( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
mb169285031ae وحددت لها  درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى 
لذا  القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/5/23 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/7859  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1- زه��ران خلدمات المن 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/حممد عثمان بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )7000( درهم )�سبعة 
الف دره��م( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )2000 دره��م( ما 
مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/8368  عمايل جزئي
القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدينة للخدمات  املحكوم عليه/1- �سقر  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/9  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  عبداملالك  ل�سالح/عبدالرحمن  اع��اه 
او ما  ع��ودة اىل وطنه عينا  )10340()ع�����س��ر الف وثاثمائة واربعون دره��م( وتذكرة 
يقابلها نقدا وهو مبلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  بامل�ساريف.  عليها  املدعي  والزمت 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��ان �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثاثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2713  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-كابيتال لاعمال الكهروميكانيكية 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سريف  م�سعود حممد  اأر���س��د   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14193 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170151223AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/5/23 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

     يف الدعوى رقم 2015/1271  تنفيذ جتاري   
 ، كلي  جت��اري  رق����م:2014/1032  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 

ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )1537786( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:ناتوار و�سركاه )ت�سامنية(

املطلوب اعانه:املنفذ �سده:1- هناء م�سطفى ال�سيخ ح�سن جمهول حمل القامة
مو�سوع العان:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار رقم الر�س:1/82 
الكائن مبنطقة القرهود - عدد ال�سهم:362/45 وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2013/1299 تنفيذ جتاري

عبدالرحيم  ع��ب��داهلل حممد  ع��ب��داهلل  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ماجد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  انوهي 
حممد عبداهلل حممد املرزوقي وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل 
رحمه العوي�س ال�سام�سي نعلنكم بقرار قا�سي التنفيذ املذكورة 

اعاه يف:2017/4/24 باخطار املنفذ �سده للمراجعة.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2015/134  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- امري رحمن خان جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/راما�ساندران موتوفيل .

البتدائية  دب���ي  ق���ررت حمكمة  ف��ق��د  اأداء  اأم���ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
بتاريخ:2017/4/28 اإلزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )15.000( درهم 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احل��ق يف التظلم من الأم��ر خ��ال 15 ي��وم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2595  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عدنان يا�سني للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / رحمن جاويد حممد جاويد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25720.6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
mb168666980ae وحددت لها  درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1283  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هو�س اوف ليديا كلينيغ & تكنيكال �سريفي�سز �س.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ك��روز  دل��ة  الك�سندر قويجتار   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )47325 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB167937967AE/2016:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/5/23 امل�����واف�����ق  ال����ث����اث����اء  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2122  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رمال ال�سحراء ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / عبداملغني حممد عبداحلميد �سليمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39032 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    MB171764777AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا  القا�سي  مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/5/29 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2678  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  للمقاولت  انرتنا�سيونال  1-ال���ربق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / عابد ح�سني فقري �ساين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   8400( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت    MB170504248AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري وارمت بتق�سري املدة. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2593  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-التوا�سل ال�سريع خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كلور�س  برون�س  را�سيلي   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
عوده  وتذكرة  دره��م(   5965( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb171051856ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/5/28 امل����واف����ق  الح������د  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة
اأيام  بثاثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2938  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  ال��ع��رب��ي  امل��دع��ي عليه / 1-الن�سر  اىل 
القامة مبا ان املدعي / احمد حم�سن عبداحلميد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(   11680( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb170206699ae:مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/5/23 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1905  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  وال�سباغ  اجلب�س  لعمال  1-ج��م��ريا   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ملك مياه افاز الدين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 3000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   18876( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  mb170032018ae:درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/6/1 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/831  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  كا�سيك  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/17  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/حممد عادل عبد املختار بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 
)ع�سرون الف وثاثمائة وت�سعة و�سبعون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها 
نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب 
من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��ان �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2016/311  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جون براون اجننريجن جاز توريني ليمتد جمهول حمل القامة مبا 
املالكي قد  ان املدعي/ ماهتاب جو�ستار انرتنا�سيونال م.ح.ح وميثله:عبا�س م�ستت فندي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ 
 )20.480.210( وقدره  الماراتي مببلغ  بالدرهم  يعادله  ما  او  يورو   )5.132.949( وقدره 
درهم مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق 2017/6/5  الثنني  يوم  لها جل�سة  املحاماه.   وح��ددت  واتعاب  وامل�ساريف 
10.00 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.

رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/233  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- كنامبوراث فالبيل اونني كوتي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/3/15  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/الدلة للتجارة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية )مبلغ ثاثة 
تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  و�سبعمائة وخم�سني  الف  واربعني 
ال�ستحقاق احلا�سل يف:2013/6/17 والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1309  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالعزيز �سكري عبداهلل ح�سن �سكري البلو�سي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ال�سات نوربردييف وميثله:احمد عبدالقادر احمد الهاجري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )120.000( 
دره���م )م��ائ��ة وع�����س��رون ال��ف دره��م��ا ل غ��ري( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب املحاماة 
لها  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق:2016/2/20  تاريخ  من   %12 والفائدة 
جل�سة يوم الحد املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1326  جتاري جزئي
ان  ����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- عمارة للمقاولت  اىل 
املدعي/ مامادو اداما با قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )5000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
 Ch 1.C.12 جل�سة يوم الحد املوافق  2017/5/28  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
بان  علما   ، الأق��ل  اأي��ام على  بثاثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  مذكرات 

الدعوى حمالة من اإدارة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1142  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  املتقنة  للمعادن  اخلليج    -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/توين هارت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )10050( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.12 يوم الثاثاء املوافق  2017/5/23   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1190  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- طريق الثقة لتجارة مواد البناء   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ تزامن للمقاولت وال�سيانة العامة -  قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   191400( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف   والفائدة  9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/298  تنفيذ عقاري   
ان طالب  �سايوو  جمهول حمل القامة مبا  ايل هادج  املنفذ �سده/1-زبريو  اىل 
التنفيذ/د. علي ا�سماعيل اجلرمن وميثله : ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك   نعلنكم 
الحد  ي��وم  ع��ق��اري  علي عري�سة  ام��ر   2017/7 رق��م  ال��دع��وى  ال�سادر يف  باحلكم 
بتاريخ  2017/1/13  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره 
الدعوى حمل  الطالب يف  املبذول من  اتعاب حماماة عن اجلهد  )30947( درهم 
الأمر الزمت املعروي�س �سده اأدائها وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العان.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2016/714  تنفيذ عقاري   
ان  ال��ه��اج��ري  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املنفذ ���س��ده/1-م��ذك��ر نا�سر مذكر  اىل 
ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   : وميثله  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/432 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ  
وقدره  مبلغ  ب�����س��داد  ب��ال��زام��ك��م   -1 وذل���ك  تنفيذيا  ���س��ن��دا  ب��اع��ت��ب��اره    2013/9/23
)221277648.25( درهم والفائدة القانونية بواقع 2.5 حتى متام ال�سداد  وت�سليمه 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العان  2- 
بقبول الطلب العار�س املبدي من املدعي عليه �سكا  3-بانتهاء الدعوى ال�سلية.  
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/989   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م 2-ارون كومار ناير جاجناد هاران ب�سفته كفيل 
و�سامن ملديونية مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م 3- ماجنو راما�ساندران م م راما �ساندران ب�سفتها 
كفيل و�سامن ملديونية مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م 4-�سيدلية اطل�س هيلث كري �س ذ م م  ب�سفتها 
كفيلة و�سامنة ملديونية مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م  5-�سيدلية جنمة اطل�س �س ذ م م ب�سفتها 
م  م  ذ  الطبي �س  اطل�س  م 6- خمترب جنمة  م  ذ  - �س  الطبي  اطل�س  كفيلة و�سامنة ملديونية مركز جنمة 
ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م 7- مركز الوافر الطبي ذ م م ب�سفته 
كفيل و�سامن ملديونية مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م 8- ميديد للت�سخي�س الطبي �س ذ م م ب�سفتها 
كفيلة و�سامنة ملديونية مركز جنمة اطل�س الطبي - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك الفجرية الوطني - �س م ع فرع دبي وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1371241( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1286   تنفيذ جتاري  
جمهول  �ساحم   حميد  حممد  عبيد  عمر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  ال�سامي   دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
اأق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اه وال��زام��ك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )149793.21( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1337   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سي�ستم لان�ساءات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
م  م  ذ   - املحدودة  لل�سناعت  بت  بويل  التنفيذ/هنيكل  ان طالب   مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - لوتاه  علي عبدالرحمن  : ح�سني  وميثله 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)3523327( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/843   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مرمي غلوم عبداهلل ح�سني ابراهيم  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س م ع وميثله 
: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )698727.13( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/832   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبدالغني �سرموك  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/امل�ستقلة للتبغ - م م ح وميثله : علي ا�سماعيل 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - اجلرمن  ابراهيم 
املنفذ به وقدره )150750( درهم اىل  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1320   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ  �س    - للمقاولت  ال�سم�س  ���س��ده/1- جزيرة  املنفذ  اىل 
 - خر�سانة  ل��ان�����س��اءات  التنفيذ/الغرير  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأق���ام عليك  ق��د   - اجل��رم��ن  ابراهيم  ا�سماعيل  : علي  م وميثله  م  ذ  ���س 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)626825.53( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1234  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- دار ال�سداره للخدمات الفنية - �س ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رجب كمال رجب ال�سبا�سي   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان  
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1454  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �س   - التنظيف  خلدمات  الذهبية  الفرا�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ديبو بوزاكال جوفيندان 
اع��اه والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ب��وزاك��ال 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 900  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1505  تنفيذ عمايل 
���س ذ م م جم��ه��ول حمل  ب��ن ه��ن��دي -  املنفذ ���س��ده/1- م�ساريع  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جينج زهاجن   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)11128( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 980 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �ضفرت
جميل  حم����م����د  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
ع���ب���دال�������س���ت���ار  حم����م����د   ،  ال������دي������ن 
 MD JAMILUDDIN
 MD  ABDUL  SATTAR"
،  اجل��ن�����س��ي��ة  - جواز   ب��ن��ج��ادي�����س��ي 
 )0246805( رق��������م  �����س����ف����ره 
م��ن يجده  م��ن بنجادي�س    ���س��ادر 
ع���ل���ي���ه الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م 

   055/7014218

فقدان جواز �ضفرت
ف��������ق��������د  امل������������دع������������و/ ��������س�������الي 
 اح������������م������������د ع����������ب����������د اخل����������ال����������ق  
  SALAYAHMED KHALIK"
بنجادي�سي ،  اجلن�سية  - جواز  
 )0583271( رق�����م  ����س���ف���ره 
�سادر من بنجادي�س   من يجده 
ع��ل��ي��ه الت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/7014218

اإعــــــــــــــــــالن 
جمموعة بريد �لإمار�ت 

�لغاء ترخي�ص بريدي 319 
�ك�صرب�ص خلدمات نقل �لوثائق �ص ذ م م

تعلن جمموعة بريد الإمارات بانه مت الغاء الرتخي�س الربيدي رقم 
)199( املتمثل يف 319 اك�سرب�س خلدمات نقل الوثائق �س ذ م م ، بناء 
على طلب املرخ�س له علما بان جمموعة بريد الإمارات غري م�سوؤولة 

عن اي حق للغري بعد هذا العان 

فقدان جواز �ضفرت
ماريتي�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اندري�س،  ���س��ان  ب���ولن���دى 
ال������ف������ل������ب������ني اجل����ن���������س����ي����ة 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9272881( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/1242990

فقدان جواز �ضفرت
لرى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الكامريون     ، تيبوه  تيكو 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )180567( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/5555530

فقدان جواز �ضفرت
فقد املدعو / جنيد فرهاد 
باك�ستان   ، دي�����ن  اح���م���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8946861( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5610080

فقدان جواز �ضفرت
حممود   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�سوريا   ، ال���ري�������س  ح�����س��ن 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )007052151( رق��م 
ي���ع���رث عليه  ي���رج���ى مم����ن 
ال�سورية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/03860/2017 جتاري 

اىل املدعى عليه : جنوم امل�ستقبل للو�ساطة التجارية 
مبا اأن املدعي : بلو باي للعقارات - �س ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03860/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
- مطالبة مالية - مع احت�ساب ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/4/27 وحتى 

تاريخ الخاء
- اخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/9/27 وحتى 
2017/4/26 فرت�سد بذمته مبلغ 49.584 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او 
 الخاء يف 2017/2/2 فتعذر الخطار فتم اخطاره مرة اخرى بالن�سر بتاريخ 2017/3/4 
ل��ل��ف��رتة من  اي��ج��اري��ة  امل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���س��د  ان���ه   - م��ال��ي��ة  - مطالبة 
او الخاء يف 2017/2/2 فتعذر  بال�سداد  اخطاره  2016/9/27 وحتى 2017/4/26 ورغم 

الخطار فتم اخطاره مرة اخرى بالن�سر بتاريخ 2017/3/4 ميتنع عن ال�سداد. 
 - مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��اث��اء  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��ان��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/5/23 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة العا�سرة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02155/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/08421/2016  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : �سركة ليدر جيت لوجي�ستك�س 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخاء املاأجور و�سداد امل�ستحقات اليجارية 
وقدرها  اليجارية  امل�ستحقات  و�سداد  املاجور  باخاء  عليه  املدعي  ال��زام   -2
68750 درهم  وما ي�ستجد من 2016/12/31 وحتى الخاء التام مع الر�سوم 

وامل�ساريف. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �ضفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ اح��م��د ع�سام 
الدرن     ، ال������زي������ود  ف����ري����د 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )194503(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
او اقرب  بال�سفارة الردنية  

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �ضفرت
�سالح  �سليم  امل��دع��و/  ف��ق��د 
ال�سودان    ، ���س��ال��ح  ع��ب��داهلل 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )1192510(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة ال�سودانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   
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يحتفل بعامه �لعا�صر:

ملتقى دبي ال�صينمائي يفتح باب الت�صجيل

اأعمال ترميم م�صرح ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
 يف ق�صر فونتينبلو يف باري�ص تدخل مراحلها الأخرية

•• دبي-الفجر: 

ال���دويل«  ال�سينمائي  دب���ي  »م��ه��رج��ان  اأع��ل��ن 
ع����ن ف���ت���ح ب�����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل ل����� »م��ل��ت��ق��ى دبي 
امل�سرتك  الإن��ت��اج  �سوق  م��ب��ادرة  ال�سينمائي«، 
الأكرث جناحاً يف املنطقة، والذي يعد الذراع 
التجاري للمهرجان. وينطلق »مهرجان دبي 
ال�سينمائي الدويل« بدورته ال� 14 يف الفرتة 

من 6 اإىل 13 دي�سمرب 2017.
ويحتفل امللتقى هذا العام بالذكرى العا�سرة 
ل���ه، ح��ي��ث ���س��اه��م ب��ن��ج��اح اك��ت�����س��اف ع���دد من 
من  النا�سئني  واملنتجني  واملخرجني  الكّتاب 
املتخ�س�سني  اإىل  وتقدميهم  العربي،  العامل 
يف هذا القطاع حول العامل. ومن اأ�سل اأكرث 
روائي  روائ��ي وغ��ري  فيلم  135 م�سروع  من 
الربنامج،  دعم  على  للح�سول  اختيارهم  مت 

مت اإكمال 56 م�سروعاً.
و�سهد ملتقى دبي ال�سينمائي منذ انطاقه يف 
العام 2007 حت�سناً كبرياً يف جودة املحتوى 
واإبداعه واأ�سالته العربية، ولعب دوراً مهماً يف 
خلق فر�س للنمو والتعاون بني رواد ال�سينما 
ال��ع��رب وال��ع��امل��ي��ني. وم���ن الأف����ام الناجحة 
احلرام«  »ب��ن��ت  فيلم  امللتقى  يف  ق��دم��ت  ال��ت��ي 

م��ن اإخ����راج ه��دى بنيامينا، ال���ذي ع��ر���س يف 
اأ���س��ب��وع��ي امل��خ��رج��ني ���س��م��ن مهرجان  ق�����س��م 
اإىل فيلم  2016، بالإ�سافة  كان ال�سينمائي 
اأن�سوين،  رائ���د  للمخرج  اأ���س��ب��اح«  »ا���س��ط��ي��اد 
اأف�سل فيلم وثائقي  الذي ح�سل على جائزة 
العام خال مهرجان  �سابق من هذا  يف وقت 
برلني ال�سينمائي الدويل، وفيلم »ملا �سفتك« 
للمخرجة اآن ماري جا�سر، التي مت اختيارها 
جائزة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  امل�������س���ارك���ة  ل��ت��ك��ون 
كما  اأج��ن��ب��ي��ة،  بلغة  فيلم  لأف�����س��ل  الأو���س��ك��ار 
فازت بجائزة اأف�سل فيلم اآ�سيوي يف مهرجان 
وجائزة   63 ال����  ال����دويل  ال�سينمائي  ب��رل��ني 
عن  ف�سًا  الآ�سيوية.  ال�سينما  ترويج  �سبكة 
فيلم »وجدة« للمخرجة هيفاء املن�سور، الذي 
الأكادميية  جلائزة  وتر�سح  جوائز  بعدة  ف��از 

الربيطانية لفنون الأفام والتلفزيون.
ل�  الإداري  امل���دي���ر  ب��ان��دي��ا،  ���س��ي��ف��اين  وق���ال���ت 
»يعتمد  ال��دويل«:  ال�سينمائي  دبي  »مهرجان 
العربية واملهرجان  ال�سينما  م�ستقبل �سناعة 
ع���ل���ى اجل����ه����ود امل�������س���رتك���ة لإي����ج����اد امل���واه���ب 
ل�سّناع  اأع���م���ال  من�سة  وت��وف��ري  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
هذه  �سخ�سيات  اأه���م  م��ع  للتوا�سل  الأف����ام 
هذه  يف  امل�����س��ارك��ة  ميكنهم  ال��ذي��ن  ال�سناعة، 

امل����ايل لإمتامها.  ال��دع��م  وت��وف��ري  امل�����س��اري��ع 
العربية  الأف����ام  ع��دد  يف  زي���ادة  �سهدنا  لقد 
الكربى  ال�سينمائية  املهرجانات  يف  امل�ساركة 
وكثري  املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  م��دى  على 
ال�سالت  ع��ر���س��ه��ا يف  الأف�����ام مت  ه���ذه  م��ن 
جتارياً.  جن��اح��اً  و�سجلت  عاملي  جمهور  اأم���ام 
مهرجان  خ���ال  ع���ام  ك��ل  ن��ع��ر���س  اأن  ي�سرنا 
عمق  تعك�س  اأفاماً  ال��دويل  ال�سينمائي  دبي 
تلمع  ت��زال  ل  التي  منطقتنا،  مواهب  وتنوع 
دبي  ملتقى  برنامج  يف  م�ساركتها  خ��ال  من 
ال�سينمائي، ونحن نتطلع اإىل ال�سنوات الع�سر 

املقبلة«.
دبي  م��ل��ت��ق��ى  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب�����اب  اأن  ي���ذك���ر 
لتقدمي  م��ف��ت��وح��اً  الآن  اأ���س��ب��ح  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
ال��روائ��ي��ة وغ���ري الروائية  م�����س��اري��ع الأف����ام 
اأ�سحاب  اأو  ال���ع���رب  ل��ل��م��خ��رج��ني  ال��ط��وي��ل��ة 
الأ�سول العربية. ويتيح �سوق الإنتاج امل�سرتك 
على  م�ساريعهم  ع��ر���س  ال��ع��رب  للمخرجني 
العامليني وعلى مدى  الأف��ام  م�ستوى �سّناع 
اأي���ام م��ن الج��ت��م��اع��ات املكثفة خال  ث��اث��ة 
املهرجان. اآخر موعد للتقدمي هو 1 اأغ�سط�س 
املوقع  على  التفا�سيل  كافة  تتوفر   ،2017
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الفنون  مركز  مو�صم  يف  ي�صاركون  بلدا    20
بجامعة نيويورك اأبوظبي �صبتمرب املقبل

اعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي انه �سينظم خال 
مو�سمه الثالث يف �سبتمرب املقبل جمموعة وا�سعة من العرو�س 
الفنية واملو�سيقية وعرو�س الأداء لأملع الفنانني من حوايل 20 
املو�سم جمموعة متنوعة  �سيت�سّمن هذا  .كما  العامل  بلداً حول 
العائلة،  لأف��راد  موجهة  واأخ��رى  العربية  باللغة  الفعاليات  من 
و�ستعتمد الكثري من العرو�س على الو�سائط التفاعلية، تاأكيداً 
على التزام مركز الفنون بتقدمي اأعمال مبتكرة ل�سد الفجوة بني 

خمتلف اأ�سكال الفنون والتكنولوجيا املتقّدمة، و�ستتناول معظم 
والدعم  والت�سامح  الن��دم��اج  مثل  متنوعة  موا�سيع  الأع��م��ال 

وتعزيز الفهم املتبادل مع الآخرين.
وقال بيل براجن، املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة 
مركز  لفعاليات  الثالث  املو�سم  ع��رو���س  ان  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
التي  املوا�سيع  م��ن  متنوع  طيف  على  ال�سوء  �ست�سلط  الفنون 
والندماج  الت�سامح  قيم  تر�سيخ  يف  ال��ف��ن��ون  دور  على  ت��ربه��ن 

امل�سرحية  العرو�س  اإيّل ان كثري من  النا�س ..م�سيا  الوثيق بني 
والراق�سة ت�ساهم يف اقرتاح حلول موؤثرة ملعاجلة بع�س الأزمات 

التي تواجه العامل اليوم . 
اأبوظبي مبثابة من�سة  يعترب مركز الفنون يف جامعة نيويورك 
جميع  من  متميزين  لفنانني  اأعماًل  تقدم  امل�ستوى  عاملية  فنّية 
اأنحاء العامل، اإ�سافة اإىل اأعمال يقوم باإنتاجها الطاب واأع�ساء 

هيئة التدري�س واملجتمع.
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•• باري�س-الفجر: 

اأعلنت هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة عن انطاق املرحلة 
الإمرباطوري  امل�����س��رح  ترميم  لأع��م��ال  والأخ����رية  الثانية 
فونتينبلو  ���س��اح��ي��ة  يف  ي��ق��ع  وال����ذي  فونتينبلو،  ق�سر  يف 
بالعا�سمة الفرن�سية باري�س. ويحمل امل�سرح التاريخي اليوم 
ا�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اجلمهورية  من  وعرفان  �سكر  كبادرة  اهلل،  حفظه  الدولة، 
مل�ساعيها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإىل  الفرن�سية 
اإع��ادة هذا املعلم العريق اإىل احلياة مرة اأخرى  الكبرية يف 
وحفظه من الندثار بعد فرتة اإغاق جتاوزت 100 عام، 

حيث يعد جزءاً اأ�سيًا من مكونات التاريخ الفرن�سي. 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  م�سرح  ترميم  اأع��م��ال  وجت�سد 
بحفظ  الإم�����ارات  دول���ة  اه��ت��م��ام  فونتينبلو  بق�سر  ن��ه��ي��ان 

يف  وتاأتي  العامل،  حول  والثقافية  الرتاثية  املواقع  و�سون 
اأبوظبي واجلمهورية  اإمارة  التفاقية احلكومية بني  اإطار 
ال��ف��رن�����س��ي��ة امل�����س��ت��م��رة م��ن��ذ ع���ام 2007، وم���ن ب���ني اأب���رز 
م�ساريعها، اإن�ساء متحف اللوفر اأبوظبي يف املنطقة الثقافية 

يف ال�سعديات. 
وقال �سعادة حممد خليفة املبارك، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
الثقايف  اُث  ال����رُتّ ك��ان  لطاملا  والثقافة:  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي 
الإم���ارات  دول���ة  واأوَل���وي���اِت  اهتمامات  ِم��ن  يتجزاأ  ل  ُج���زءاً 
امل�ستمرة ل�سون  العربية املتحدة، والذي يت�سح يف اجلهود 
اأرج������اء الدولة  امل��ن��ت�����س��رة يف خم��ت��ل��ف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���واق���ع 
ل�سمان  التزامنا  واإن  القادمة.  لاأجيال  عليها  واملحافظة 
وبني  بيننا  م�سرتكاً  قا�سماً  ي�سكل  الثقايف  امل��وروث  حماية 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، يف ���س��ي��اق ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني 
البلدين، والذي من خاله متكّنا من قطع اأ�سواط كبرية 

يف هذا املجال الإن�ساين. وت�سهد عملية ترميم م�سرح ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان على اإميان دولتنا العميق باأهمية 
وح�سب،  منطقتنا  يف  لي�س  ال��ث��ق��ايف،  الإرث  على  احل��ف��اظ 
الإن�سانية  للح�سارة  م��راآة  كونه  العاملي،  ال�سعيد  على  بل 
وتاريخها، واإن احلفاظ عليه ي�ساعدنا على بناء جمتمعات 
تنمية هوايتها، وربط ما�سيها بحا�سرها  و  اأكرث حت�سراً، 

وم�ستقبلها. 
امل�سرح  ت���رم���ي���م  اأع�����م�����ال  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  وك����ان����ت 
 ،2014 اأبريل من عام  الإمرباطوري قد اكتملت يف �سهر 
و���س��ه��دت جت��دي��د ه��ي��ك��ل وب��ن��ي��ة امل�����س��رح، وت��رم��ي��م زخارفه 
وت�ساميمه الداخلية و�سيانة اأثاثه العتيق، ل�ستعادة بريقه 
املهمة  ه��ذه  الثانية لإمت��ام  املرحلة  وت��ب��داأ  ك��ان.  كما  امللكي 
الأر�سيات  اأعمال �سيانة  �ست�سمل  2017، والتي  يف يونيو 
اآلياتها،  وتثبيت  وتركيب  امل�سرح  ملن�سة  العلوية  والأل���واح 

امل�ساهد  اأهم  ذكريات عن  الق�سر  �سي�ستعيد  بف�سلها  والتي 
امل�سرحية والأدائية الفرن�سية التي ُقدمت على خ�سبة هذا 
امل�سرح العريق. و�سيفتتح امل�سروع للجمهور ب�سكل نهائي يف 
ربيع عام 2019، لريوي تاريخ الق�سر الغني ويعّرف زّواره 
ليفيول  هيكتور  �سّممها  التي  الراقية  املعمارية  بالرباعة 

للعائلة الفرن�سية احلاكمة ما بني 1853 و 1856. 
ن��ه��ي��ان عند  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ خليفة  و���س��ي��م��ّث��ل م�����س��رح 
الزخرفية  ب��ال��ف��ن��ون  يتغنى  ا�ستثنائياً  ���س��رح��اً  اف��ت��ت��اح��ه، 
والأدائية التي ات�سمت بها الإمرباطورية الفرن�سية الثانية 
يف القرن التا�سع ع�سر، و�سهادًة على التعاون الثقايف املثمر 
بني دولة الإم��ارات واجلمهورية الفرن�سية يف جمال حفظ 

الرتاث الثقايف.
ومن اجلدير بالذكر، اأن ق�سر فونتينبلو، بحدائقه وحمتواه 
اليون�سكو  ع��ل��ى لئ��ح��ة منظمة  اإدراج���ه���م  ق��د مت  ال��ث��ق��ايف، 

امللكية  الق�سور  اأه��م  اأح��د  باعتباره  العاملي،  ال��رتاث  ملواقع 
واإمرباطوراً فرن�سياً على  34 ملكاً  الفرن�سية، حيث �سكنه 
اأك��رب جمموعات  احت�سانه لإح��دى  الزمن، ف�سًا عن  مر 
الأثاث العتيقة يف فرن�سا، والقطع الأثرية والفنية، والتي 
لبع�س  الق�سر  وخ�سع  ثمينة.  قطعة   1530 اإىل  ت�سل 
اأبان فرتة حكم نابليون الأول حتى اأ�سبح على  التعديات 
هيئته التي نعرفه بها الآن، و�سملت تلك التعديات تو�سعة 
مدخل الق�سر املر�سوف باحل�سى ليت�سع لعربات اخليول. 
ومن بني اأبرز الأحداث التاريخية التي �سهدها هذا الق�سر، 
اإىل  ذه��اب��ه  قبل  وحا�سيته  حلر�سه  الأول  نابليون  ت��ودي��ع 
املنفى عام 1814. كما كان ق�سر فونتينبلو مقّراً لنابليون 
يف  الثانية  الفرن�سية  الإم��رباط��وري��ة  اإم���رباط���ور  ال��ث��ال��ث، 
القرن التا�سع ع�سر. وي�سم الق�سر حالياً الأكادميية الفنية 

الأمريكية لتعليم الفنون والهند�سة املعمارية واملو�سيقى. 

قبل مرحلة الترميم األولىبعد مرحلة الترميم األولى



ما بني )�ختيار �إجباري( و)حكايات بنات 2( ح�صر �لفنان �ل�صاب كرمي 
فهمي در�ميًا خال �لفرتة �ملا�صية، وحقق �مل�صل�صان ن�صبة م�صاهدة كبرية. 
يف  م�صاركته  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صل�صلني،  عن  كرمي  يتحدث  هذ�  حو�ره  يف 

)حتت �أمر �ل�صيادة( مع ي�صر� خال رم�صان �ملقبل.

جنوى �صعيدة بنجاح )تعا بورد بقلبي(
تخطت اأغنية الفنانة اللبنانية جنوى كرم اجلديدة )تعا بورد 
اأحد  على  الر�سمية  قناتها  ع��رب  م�ساهدة،  املليون  بقلبي( 

مواقع الإنرتنت، بعد اأ�سبوع على طرحها.
جمهور  قام  الأّول  مليونها  الأغنية  بتخطي  واحتفاًل 
الفنانة  و�ساركتهم  وا�سعة،  اإلكرتونية  بحملة  ك��رم 
حيث  اخلا�سة،  �سفحتها  عرب  املنا�سبة  ه��ذه  فرحة 
اأ�ستغرب  ول  امل��اي��ني  على  منكم  )اع��ت��دت  كتبت: 
ع��ي��ن��ي ورم����و�����س عيني(.  اأن���ت���م يف  الأم�������ر.  ه����ذا 
وتابعت: )كم يتمنى املرء اأن يكون لديه معجبون 
جنوى  كلمات  من  الأغنية  اأن  مثلكم...(.ُيذكر 
ك����رم، واأحل������ان ج���وزي���ف ج��ح��ا، وت���وزي���ع طارق 
ع��اك��ف.م��ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، حت��ي��ي ك���رم حفلة 
لهذا  موازين  مهرجان  فعاليات  �سمن  غنائية 
العام، حيث تلتقي حمّبيها يف 17 مايو املقبل، 
القدمية  اأغانيها  اأجمل  من  جمموعة  وتقّدم 

واجلديدة، التي يحّبها جمهورها يف املغرب.

ب�صمة وهبة تتحمل 
جزءًا من تكلفة )اتكلم(

اجلديد  برناجمها  اإنتاج  تكلفة  من  ج��زءاً  وهبة  ب�سمة  الإعامية  حتملت 
)اتكلم( الذي يعر�س على �سا�سة )القاهرة والنا�س(، على اأمل با�ستمراره 

خال الأ�سابيع املقبلة ب�سبب الأزمة املالية التي متر بها القناة.
من  رم�ساين  برنامج  تقدمي  نور  ط��ارق  القناة  مالك  على  عر�ست  ب�سمة 
30 حلقة وجذب رعاة قبل بداية الت�سوير، لكنه ربط موافقته النهائية 

باتفاق املعلنني.

كارول �صماحة ُتطلق
 )رجع قلبي(

اأطلقت النجمة كارول �سماحة اأغنيتها اجلديدة )رجع قلبي( ح�سرياً عرب 
تطبيق )اأنغامي(. 

الأغنية رومان�سية بامتياز ومن كلمات �سليم ع�ساف، واأحلان حممود عيد 
عرب  متوافرة  الأغنية  اأ�سبحت  كذلك  نا�ستا.  واإيليا  عيد  حممود  وتوزيع 
قناة كارول �سماحة الر�سمية على )يوتيوب(. من جهة اأخرى، تفتتح كارول 
مهرجانات البرتون الدولية يف لبنان بحفلة فنية �سخمة يف 12 اأغ�سط�س 

الفنية. اأعمالها  من  عدداً  خالها  ُتقدم   2017

فــن عــربـــي
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�ملناف�صة موجودة طو�ل �لوقت �صو�ء خارج رم�صان �أو د�خله

كرمي فهمي: التمثيل جتربة جماعية، 
ول يوجد ممثل ينجح مبفرده

-علي بابا يحمل معاجلة �صينمائية خمتلفة ول عاقة له بالق�صة �لأ�صطورية
ال�سيادة(؟ اأمر  )حتت  يف  جتربتك  عن  • حدثنا 

تقوم  عمل  يف  بامل�ساركة  حم��ظ��وظ��اً  نف�سي  اأع��ت��رب   -
حتظى  ممثلة  فهي  ي�سرا،  الكبرية  الفنانة  ببطولته 
خمتلفة  جت��رب��ة  وت��ق��دم  واح��رتام��ه،  اجلمهور  بحب 
يتناول  منها.  ج��زء  باأنني  �سعيد  واأن���ا  ك��ام��ل،  ب�سكل 
تفا�سيل  وي��ح��م��ل  ل��ل��خ��دم  اخل��ف��ي  ال��ع��امل  امل�سل�سل 
تعر�س على ال�سا�سة للمرة الأوىل، واأقدم دوراً �سيكون 

مفاجاأة لأن اجلمهور ل يت�سّورين فيه.
هاين  وامل��خ��رج  ي�سرا  م��ع  ال��ت��ع��اون  وج���دت  كيف   •

خليفة؟
حري�سة  وكانت  للغاية،  متوا�سعة  �سخ�سية  ي�سرا   -
بداأ  ال��ت��ي  اإج���ب���اري(  )اخ��ت��ي��ار  بتجربة  تهنئتي  ع��ل��ى 
ع��ر���س��ه��ا ب��ال��ت��زام��ن م���ع حت�����س��رين��ا ل��ل��ع��م��ل، ودارت 
تابعته.  اأن��ه��ا  واأ���س��ع��دين  امل�����س��روع،  ع��ن  مناق�سة  بيننا 
التي  الثانية  املرة  املخرج هاين خليفة فهذه هي  اأما 
مر(،  )�سكر  فيلم  يف  معه  جتربتي  بعد  فيها  نتعاون 
وهو خمرج ميلك روؤية فنية يف التعامل مع معاجلة 
الأحداث درامياً، ول ميّرر م�سهداً اإل اإن كان مقتنعاً 
مرهقاً  ك��ون��ه  ب��ق��در  معه  فالعمل  ل��ذا   .100% ب��ه 

ويركز باأدق تفا�سيل، هو اأي�ساً ميتاز باملتعة.
ال�سباق  يف  ال����ع����م����ل  م���ن���اف�������س���ة  ت�������رى  ك����ي����ف   •

الرم�ساين؟
يليق  ج���ي���داً  ع���م���ًا  ن���ق���ّدم   -

لدينا  م��ا  اأق�سى  ون��ب��ذل  عقليته،  وي��ح��رتم  بامل�ساهد 
اأما  م��ن جمهود لإط���اق جتربة درام��ي��ة حم��رتم��ة. 
املناف�سة فموجودة طوال الوقت �سواء خارج رم�سان 

يف  ت���اأخ���ذ  ك���ان���ت  واإن  داخ���ل���ه،  اأو 
طابعاً  الرم�ساين  ال�سباق 

اأكرث حدة ب�سبب كرثة 
عموماً،  الأع����م����ال. 

مهمة  جت���رب���ت���ن���ا 
اأن  واأمت����������ن����������ى 
بفر�سة  حت��ظ��ى 

عر�س جيدة.
توقعت  ه��ل   •
ال����������ن����������ج����������اح 
حققه  ال���ذي 
)اخ������ت������ي������ار 

اإجباري(؟
جن����������اح   -

فاق  ال���ع���م���ل 
توقعات،  اأي���ة 
واأث��ب��ت يل اأن 

اأية  التجربة كان يف حمله. رغم رف�سي  رهاين على 
اأعانيه  ال��ذي  جت��ارب درام��ي��ة طويلة ب�سبب الإره���اق 
ي�ستغرقها  التي  الطويلة  وال��ف��رتة  الت�سوير  خ��ال 
ال��ت��ن��ق��ل ب��ني ب��ات��وه��ات ك��ث��رية ف��ي��م��ا ميكن 
اأو  اأكرث من جتربة �سينمائية  اأق��دم  اأن 
درامية، فاإنني عندما قراأت �سيناريو 
باأنني  �سعرت  اإج��ب��اري(  )اختيار 
يناق�س  خمتلف  �سيناريو  اأم��ام 
ق�سية حم��وري��ة، وف��ك��رت يف 
اأن اأحتدث اإىل املوؤلف حازم 
يخت�سر  ك����ي  احل����دي����دي 
حلقة،   30 اإىل  ح��ل��ق��ات��ه 
الأحداث  اأن  وج��دت  لكن 
اخ���ت�������س���اره���ا،  مي����ك����ن  ل 
تابع  ع���ن���دم���ا  واجل���م���ه���ور 

احللقات مل ي�سعر بامللل.
كوالي�س  ع����ن  ح���دث���ن���ا   •

الت�سوير.
- كانت اأكرث من ممتازة، ومل 
تكن لدينا رغبة يف اإنهاء الت�سوير. 
ب���اأح���م���د زاه�����ر وخ���ال���د �سليم  ع��اق��ت��ي 
مل  املنتجة  وال�سركة  للغاية،  توطدت 
م�ستلزمات  اأي��ة  توفري  يف  تبخل 
عن  ف�����س��ًا  اإل��ي��ه��ا،  احتجنا 
مل  ال����ك����وم����ي����دي����ا  اأن 
تفارق  ت��ك��ن 

وظهر  )وظيفة(،  ن��وؤدي  باأننا  ن�سعر  فلم  الكوالي�س، 
ذلك على ال�سا�سة ب�سكل جيد.

تقلق  اأمل  مراهقة،  لفتاة  الأب  �سخ�سية  قدمت   •
من اأن يخرجك الدور من �سورة الفتى الو�سيم؟

بوابة  يكون  رمب��ا  بل  للنجاح،  معياراً  لي�س  ال�سكل   -
التمثيلي،  الأداء  على  راهنت  لكني  فح�سب.  للعبور 
اأ�سعدين  اأمر  لفتاة مراهقة  اأب  �سخ�سية  وجت�سيدي 
لأنني ظهرت ب�سورة خمتلفة، واأردت اأن اأو�سل ر�سالة 
اإىل الأب��اء باأن اجليل احلايل من الأبناء بحاجة اإىل 

التعامل بذكاء مع املواقف التي مير بها.
م�سل�سل  م��ن  ال��ث��ال��ث  اجل���زء  يف  ت�ستمر  مل  مل���اذا   •

)حكايات بنات(؟
الثاين.  اجل��زء  نهاية  م��ع  عا�سم  �سخ�سية  انتهت   -
اإيّل واأدي�����ن ل��ه بف�سل  ع���ّرف ه���ذا ال��ع��م��ل اجل��م��ه��ور 
النجاح، وهو اأمر ل ميكن اأن اأنكره، وجتمعني عاقة 
يف  للجميع  التوفيق  واأمت��ن��ى  ال��ع��م��ل،  بفريق  طيبة 

اجلزء اجلديد.
من  اأقل  جناحاً  حقق  الثاين  اجلزء  اأن  ترى  • هل 

اجلزء الأول؟
- على العك�س. كانت ردود الفعل على العمل اإيجابية، 
اأحام  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  احل��ب  ق�سة  متابعو  وازداد 

وعا�سم، و�سعدت كثرياً بهذا الأمر.
للم�ساركة  املنتج طارق اجلنايني  اإيّل   عندما حتدث 
اأت������ردد، ع��ل��ى ال��ع��ك�����س وافقت  يف اجل����زء اجل��دي��د مل 
وحتم�ست للفكرة، خ�سو�ساً اأن اجلمهور كان ي�ساألني 

دائماً عن موعد اجلزء الثاين.
مع  )احلرباية(  م�سل�سل  عن  اعتذارك  �سحة  ما   •

هيفاء وهبي؟
- حدثت ات�سالت بيني وبني ال�سركة املنتجة، لكن مل 
اأو العتذار، وكانت لدي  اإىل مرحلة الرت�سيح  ت�سل 
م�ساريع اأعمل عليها فعًا. عموماً، هيفاء وهبي فنانة 
مميزة واأمتنى اأن يكون يل دور منا�سب للتعاون معها 

خال الفرتة املقبلة.
اأحمد؟ ب�سقيقك  يجمعك  م�سروع  ثمة  • هل 

- حتى الآن ل، لكن اأمتنى اأن يتوافر م�سروع يجمعنا 
�سواء يف ال�سينما اأو التلفزيون.

اأفامك؟ اختيار  معايري  هي  • ما 
- حتكم اختياراتي عوامل عدة، اأبرزها �سركة الإنتاج 
�ساأتعاون  الذي  املخرج  اإىل  بالإ�سافة  العمل  وفريق 

معه، وهل الدور الذي �ساأقّدمه منا�سب يل.
اإبداء  قبل  بها  اأه��ت��م  ك��ث��رية  تفا�سيل  ثمة  ك��ذل��ك   
جماعية،  جتربة  التمثيل  لأن  العمل،  من  موقفي 

ول يوجد ممثل ينجح مبفرده.
)علي  امل��ق��ب��ل  ال�سينمائي  م�����س��روع��ك  ع��ن  ح��دث��ن��ا 

بابا(..
بابا(  )علي  اجلديد  فيلمي  كتابة  من  انتهيت   -  
��ر ل��ه م��ع امل��خ��رج ���س��ادي ال��رم��ل��ي. خال  واأح�����سّ

الفرتة الراهنة،
اأن نبداأ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى   نعكف 
مبا�سرة.  امل��ق��ب��ل  رم�����س��ان  �سهر  ب��ع��د  بالت�سوير 
ول  خمتلفة  �سينمائية  م��ع��اجل��ة  ال��ع��م��ل  ي��ح��م��ل 
عاقة له بالق�سة الأ�سطورية )علي بابا وال�40 

حرامي(.
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اإنتاج اأوعية دموية بالطباعة الثالثية
اأوع��ي��ة دم��وي��ة ناب�سة  واإن��ت��اج �سبكة  اأم��ريك��ي��ون يف تطوير  ب��اح��ث��ون  جن��ح 
الطريق  ميهد  مما  الأب��ع��اد،  ثاثية  الطباعة  تقنية  با�ستخدام  باحلياة، 

ل�ستخدام هذه التقنية يف الطب التجديدي.
واأو�سح الباحثون -يف درا�سة اأجريت بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، ون�سرت 
اأول من اأم�س يف دورية Biomaterials- اأن )�سبكة الأوعية الدموية 
املوجودة يف  الأوعية  �سبكة  باأمان مع  تندمج  اأن  التي مت تطويرها، ميكن 

اجل�سم، لنقل الدم، وذلك بعد جناح التجارب التي اأجريت على الفئران(.
اإ�ستخدم فريق البحث يف الدرا�سة بقيادة الدكتور ت�ساومني ت�سن بجامعة 
كاليفورنيا، تقنية الت�سوير الطبي لت�سكيل اأمناط رقمية من �سبكة الأوعية 
الأبعاد، بنية  املوجودة يف اجل�سم، وو�سعوا فى الطابعات ثاثية  الدموية 
البطانة  ت�سكل  التي  الدموية، وهي اخلايا  الأوعية  حتوي خايا بطانة 

الداخلية لاأوعية الدموية.

ملاذا يجب اأن تتوقف عن ا�صتخدام 
العيدان القطنية لتنظيف الأذن؟

من منا مل ي�ستخدم عيدان تنظيف الذنني للتخل�س من �سمع الأذن، ولكن 
ج��دا. يف  �سيئة  العادة  اأن هذه  اأظهرت  درا�سات  عدة  اأن  هو  اليوم،  املفاجاأة 

الواقع، �سمع الأذن، يحمي قنوات الأذن لدينا ويبقيها لينة. 
م�سادة  خ�سائ�س  على  ويحتوي  الأذن  اإف����رازات  م��ن  الذن  �سمع  يتكون 

للميكروبات ت�ساعد �سد اللتهابات. 
ومع ذلك، فاإن اإزالة �سمع الأذن هي امل�سكلة ال�سغرية، امل�سكلة الأكرب، هي 
يف الطريقة التي يزال بها �سمع الأذن. فقد ا�سارت الدرا�سات اإىل اأن �سمع 
الأذن يتم دفعه اىل داخل القناة ال�سمعية عند ا�ستخدام العيدان القطنية. 
والأ�سواأ من ذلك هو اأن هذه العادة ميكن ان ت�سبب متزق طبلة الأذن. فما 

هي الطريقة الأف�سل لتنظيف الأذنني؟ تعالوا لنعرف:
ا�ستخدمها لتنظيف  باملاء.  وبللها  ناعمة  1: خذ قطعة قما�س  - اخلطوة 
املنطقة  ت��رى  اأن  ميكنك  وه��ك��ذا،  ب��ك،  اخلا�سة  ل���اأذن  اخل��ارج��ي��ة  القناة 

نظيفة من اخلارج.
- اخلطوة 2: خذ زيت الأطفال اأو الزيت املعدين وقم بعمل هذا املحلول:  

حملول ملحي من ن�سف ملعقة �سغرية ون�سف كوب ماء دافئ.
بريوك�سيد الهيدروجني )حملول %3 اأو اأقل( مع املاء مبقادير مت�ساوية.

- اخلطوة 3: خذ كرة القطن وانقعها يف املحلول اأو با�ستخدام القطارة اإذا 
بحيث  راأ�سك  باإمالة  قم  املعدنية.  الزيوت  اأو  الطفال  زيت  ت�ستخدم  كنت 
تواجه الأذن التي حتتاج اىل تنظيف الأعلى. قم بتقطري الأذن من 4-3 

قطرات.
وحركها  الأذن  م��ن  ال�سغرية  القطعة  على  بال�سغط  ق��م   :4 اخل��ط��وة   -

بطريقة دائرية حتى يدخل املحلول اىل الأذن جيدا.
- اخلطوة 5: امل راأ�سك اىل اجلهة الأخرى، وتخل�س من الزيت الفائ�س. 

كرر لاأذن الأخرى.
اأو  علمي  اأ�سا�س  لها  ولي�س  البديل  الطب  من  الطريقة  ه��ذه  ماحظة: 

طبي، ا�ست�سر الطبيب قبل القيام بها.

�لهاتف؟ خمرتع  هو  • من 
- جراهام بل

�لفوتوغر�يف؟ �لت�صوير  �آلة  خمرتع  هو  • من 
- جورج اإي�ستمان

؟ �ملذياع  خمرتع  هو  • من 
- دي فور�ست

؟ �لتلفاز  خمرتع  هو  • من 
- فيل فارنذورث 

؟ �ملكرر  حذف  بعد  �لبخاري  �لإمام  �أحاديث  عدد  • كم 
- 2762 حديث

اجلراحة. خيوط  مبتكر  هو  الرازي  بكر  اأبا  اأن  تعلم  • هل 
وكذلك هو وا�سف دائي اجلدري واحل�سبة.

والرازي يعترب اأ�سهر اأطباء العرب يف الع�سر العبا�سي على الطاق. فيل�سوف حكيم، كيماوي، اأولع بال�سعر 
واملو�سيقى يف �سغره، ثم عكف على درا�سة الطب والفل�سفة والكيمياء فنبغ وا�ستهر. توىل تدبري مار�ستان 
كتبه  اأج��ل  يعترب  ال��ذي  )احل���اوي(  موؤلفاته  واأه��م  بغداد  الع�سوي يف  البيمار�ستان  اأطباء  رئا�سة  ثم  ال��ري، 
ابتكر خيوط اجلراحة من م�سارين احليوانات. وهو  اأول من  ال��رازي  واأعظمها يف �سناعة الطب. ويعترب 
اأول من و�سف دائي اجلدري واحل�سبة حق الو�سف، وذلك يف ر�سالة كبرية تعد مفخرة من حفاظ  اأي�ساً 
املوؤلفات الطبية عند العرب. وفيها اأول بيان �سريري للجدري. وقد نقلت هذه الر�سالة اإىل خمتلف لغات 

العامل.
منها: نذكر  الطبية  املبتكرات  من  العديد  يف  الف�سل  الرازي  بكر  اأبو  للعامل  اأن  تعلم  • هل 

� اأنه اأول من ا�ستخدم فتيلة اجلرح.
� وهو اأول من ا�ستخدم الر�سا�س الأبي�س يف املراهم.

� وهو اأول من اأدخل الزئبق يف امل�سهل.
� وهو اأول من اأجرى التجارب على احليوان، فقد جرب العقاقري على القرود اأوًل للتاأكد من فاعليتها.

هو اأول من ف�سل الطب عن ال�سيدلة، فجعل ال�سيدلة علماً م�ستقًا قائماً بذاته. بعد اأن كانت ال�سيدلة 
مت�سلة بالطب، وهو اأول من اكت�سف عامل الوراثة.

الطالب املجتهد
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�لكرز 

ثمرة اأنيقة ذات ق�سرة لمعة وهي من الثمار احلم�سية وحتتوي على ن�سبة 
عالية من فيتامني C وحام�س التفاح، وم�ستقات ال�ساي�سات. 

فوائده: 
- له القدرة على مقاومة اللتهابات وبالذات اذا اأخذ بكميات كبرية. 

- مفيد يف حالت ال�سابات احلادة. 

اأن نوبات الدوار  ك�سفت درا�سة علمية حديثة 
تكون عامة حتذير  العمر، قد  فى منت�سف 
ب�20  اأعرا�س املر�س  من اخلرف قبل ظهور 
عاماً، و يعتقد العلماء اأن النخفا�س املفاجئ 
فى �سغط الدم غالبا ي�سبب �سررا دائما فى 

الدماغ، ويزيد من خماطر اخلرف.
ووجدت الدرا�سة، التى اأجريت على 11 األف 
اأولئك الذين  اأن  �سخ�س فى منت�سف العمر، 
عانوا من هذه امل�سكلة، واملعروفة با�سم هبوط 
عند  "الدوار  اأو  الن��ت�����س��اب��ى،  ال����دم  ���س��غ��ط 
الوقوف" كانوا اأكرث عر�سة لتطوير اخلرف 

فى وقت لحق فى احلياة مبعدل 40%.
واأو�سح الدكتور اأندريا رولينجز، من مدر�سة 
فى  العامة  لل�سحة  بلومربج  هوبكنز  جونز 
رئي�س  الأم��������ريكية،  املت��������حدة  ال������وليات 
فريق البحث، اأن هوؤلء النا�س الذين يعانون 
م��ن ان��خ��ف��ا���س ���س��غ��ط ال����دم الن��ت�����س��اب��ى فى 
منت�سف العمر مت تتبعهم على مدى ال�سنوات 
منهم   40% اأن  وتبني  لهم،  املقبلة   20 ال��� 
اأك����رث ع��ر���س��ة ل��ت��ط��وي��ر اخل����رف م���ن اأولئك 
ال���ذي���ن مل ي��ت��ع��ر���س��وا ل��ن��ف�����س ان��خ��ف��ا���س فى 

�سغط الدم.

املعرفى  للتدهور  عر�سة  اأي�سا  اأنهم  واأ�ساف 
فى الختبارات مبعدل %15 اأي�ساً، لفتاً اإىل 
اأن انخفا�س �سغط الدم يرتبط مبا�سرة اإىل 
اخلرف اأو يكون موؤ�سراً على بع�س الأمرا�س 

الكامنة الأخرى.
ومن اجلدير بالذكر اأن اأى �سخ�س ميكن اأن 
ب��اخل��رف، مب��ا فى  يقلل م��ن خطر الإ���س��اب��ة 
ذلك الأ�سخا�س الذين يعانون من انخفا�س 
التوقف  خ��ال  م��ن  النت�سابى،  ال��دم  �سغط 
ع��ن ال��ت��دخ��ني، وات���ب���اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ى �سحى 

والقيام باأعمال اأكرث ن�ساطا بدنياً.

نوبات الدوار فى منت�صف العمر عالمة على اخلرف

�لبطلة �لفرن�صية �لأوملبية لور� فلي�صل كولوفيت�ص يف �صورة من فوق برج �إيفل خال زيارة جلنة �لتقييم �إىل 
باري�ص، قبل �لت�صويت لدورة �لألعاب �لأوملبية �ل�صيفية 2024.  )� ف ب(

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرية الفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
ان ي�سرتي له  امنية خالد فاباه لي�ستطيع  ،كانت هذه  �ساعة قيمة  اليه  انا يف حاجة  ..ه��ذا ما  و�ساعة قيمة 
واحدة غالية، اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع، بذل خالد كل جهد و�سهر كثريا راجع 
�سفت  املرتقب..  اليوم  جاء  حتى  معلومة،  وكل  عون  لكل  �سيحتاج  فهو  وقيمة  كثرية  معلومات  واختزن  كتبا 
الطاولت والكرا�سي وبداأ املتناف�سون من فرق املدار�س تتناف�س..  اجلميع يبذل جهده، ع�سر مدار�س ا�سرتكت 
يف هذه امل�سابقة تقابلت كل مدر�ستني حتى اقرتبت النهاية.. نعم الن بقيت مدر�ستان فقط انها مدر�سة خالد 
واملدر�سة املناف�سة لها، وبداأت ال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبريا كان الن�سيب الكرب خلالد 
لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله، اما املدر�سة الخرى فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت ال�سئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطيعا ذلك فقد بداأت عامتهما تقل 
وترتفع عامات خالد وزميله، وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي، وعندما اطلقت �سفارة 
النهاية واعلنت املدر�سة الفائزة كانت مدر�سة خالد، ف�سفق اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�سة ليقول: لقد 
�سرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ست لدى مديره.. 
ف�سحك اجلميع لهذا املديح و�سفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد، فاز ب�ساعة قيمة هدية من 
املدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط لتكون ذكرى، وعاد 

للبيت يلب�س ال�ساعة ويحمل �سهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة.


