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م�صار ع�صبي يف �لدماغ يزيد �آالم �لر�أ�س 
ب�آالم  ب�أنه عندم� يبدو االإح�س��س  اأجريت على فئران  اأف���دت درا�س�ت 
الراأ�س والوجه اأ�سد من االأمل يف ب�قي اجل�سم ف�إن �سبب ذلك هو اأن 
م�س�را خ��س� يف الدم�غ يزيد من االإح�س��س ب�الأمل يف هذين املك�نني.

وع�دة م� يكون اإح�س��س االإن�س�ن ب�آالم الراأ�س اأكرث اإجه�دا من الن�حية 
النف�سية من االإح�س��س ب�أمل يف اجل�سد ذاته لكن االأ�س��س البيولوجي 

لذلك مل يكت�سف بعد.
ويقول الب�حثون اإن اإ�س�رات االأمل يف الوجه تتجه اإىل مك�ن خمتلف يف 

الدم�غ ولي�س من�طق منبه�ت االأمل يف اأم�كن اأخرى من اجل�سد.
وبحث ف�ن واجن من املركز الطبي جل�معة دي��وك يف دوره���م بوالية 
نورث ك�روالين� وزمالوؤه يف دوائر الدم�غ ذات ال�سلة بت�سور االأمل يف 
الفئران وركزوا على االختالف�ت يف ردود الفعل على حمفزات االأمل 

يف الوجه والقدم.
وك�ن الب�حثون يعرفون ب�لفعل اأن اإ�س�رات االأمل من الوجه تتجه اإىل 
ن�سفي الدم�غ يف منطقة ت�سمى النواة اجل�نبية �سبه الع�سدية. لكن 
مراكز  اإىل  ذل��ك  بعد  تتجه  االإ���س���رات  اأن  اأظهرت  اجلديدة  الدرا�سة 

متعددة يف املخ على �سلة ب�مل�س�عر والغرائز.
وبح�سب م� و�سف الب�حثون يف دورية نيت�سر نيورو�س�ين�س ف�إن خالي� 
مراكز  من  مدخالت  ت�سله�  الع�سدية  �سبه  اجل�نبية  النواة  يف  امل��خ 

ال�سعور تلك.
اإ�س�رات االأمل من القدم تتجه من خالل احلبل  وعلى النقي�س ف�إن 
�سبه  اجل�نبية  ال��ن��واة  من  خمتلفة  منطقة  اإىل  ت�سل  حتى  ال�سوكي 

الع�سدية يف ج�نب املخ املع�ك�س جلهة القدم الذي جرى حتفيزه.
وق�ل واجن يف ر�س�لة لرويرتز هيلث عرب الربيد االإلكرتوين "االأمل 
املزمن  واالأمل  ح�سي�.  ا�سطراب�  فقط  لي�س  املزمن  االأمل  وخ�سو�س� 
للمري�س  احل�سية  املع�ن�ة  على  وبقوة  مب��سرة  يوؤثر  والوجه  للراأ�س 
املع�ن�ة  مع�جلة  املهم  من  ف�إنه  ل��ذا  احل�سي(...  الع�سبي  )االع��ت��الل 

احل�سية ملر�سى االآالم املزمنة".
وق�ل اآرين م�ي من م�ست�سفى ه�مبورغ-اإبندورف اجل�معي يف اأمل�ني� 
وال��ذي اأج��رى كثريا من البحوث على اأمل الوجه يف ر�س�لة ب�لربيد 
االإلكرتوين اإىل رويرتز هيلث "كثريون �سينده�سون عندم� يعلمون 
اأن اأمل الوجه اأكرث خطورة من اأمل الذراع و القدم رغم اأنه نف�سه. هذا 

البحث يبداأ يف ك�سف اخللفية ال�سيكولوجية لذلك".

مو�صيقى �جلاز �لغجرية تدخل للمنطقة 
"جتلي�ت غجرية" .. االألبوم االأول لع�زف الكم�ن الفل�سطيني �س�مر 
را�سد الذي قدم فيه اأحل�ن� غجرية من ت�أليفه على اآلة الكم�ن بعد اأن 

جنح يف اإدخ�ل مو�سيقى اجل�ز الغجرية ملنطقة ال�سرق االأو�سط.
وبعد جتلي�ت غجرية ي�ستعد �س�مر را�سد، الذي اأ�سدر األبومه االأول 

يف 2015، ح�لي� الإ�سدار ث�ين األبوم�ته املو�سيقية.
وق�ل را�سد لتلفزيون رويرتز بل�ست بداأت تعليم املو�سيقى يف القد�س، 
بداية ك�ن عمري ع�سر �سنني بعديه� انتقلت لرتكي� اأتخ�س�س يف اجل�ز 
جتلي�ت  ا�سمه  األبوم  واأطلقت  القد�س  على  رجعت  الغجري.  واجل���ز 
اأول البوم يل خ��س الآلة الفيوال يف ال-٢٠١٥. االألبوم ك�ن  غجرية، 
األبوم يف ال�سرق االأو�سط الآلة الفيوال، وله�ي املو�سيقى ب�لذات.  اأول 
اإط���الق االأل��ب��وم ع��رو���س يف م��دن فل�سطينية يف الداخل  ت��ال ج��ول��ة 
وخ�رج البالد يف دول اأوروبية، ك�ن يل م�س�رك�ت يف مهرج�ن�ت كبرية 

يف اأوروب� حتديدا مثل الربوم في�ستيف�ل.
اأي�س�  الع�مل  الو�سول الإط�ر ع�ملي وتعريف  اإىل  را�سد ح�لي�  وي�سعى 

على اإجن�زاته كفل�سطيني.
املو�سيقى  تعلم  ك���ن يل يف  االأ���س������س��ي  "الداعم  ق���ئ��ال  ذل��ك  واأو���س��ح 
املع�هد  الفيولني والفيوال على  اللي ك�نوا يحملوا يل  اأهلي  ك�ن هم 
االأك��رب. ح�لي� عم  الف�سل  بدر�س، فلهم  ودر���س  يوم  يوم  ويو�سلوين 
ب��ستغل على االألبوم الت�ين اإن �س�ء اهلل راح يتم اإطالقه قريب� وبطمح 
اإنه يتم عر�س املو�سيقى اللي اأن� ب�ستغل عليه� وب�ألفه� يف عرو�س اأكرب 
ع�ملي� برا البلد ويو�سل االألبوم لكل اأنح�ء الع�مل اللي يتعرفوا على 
ن�سويه� هون يف  بنقدر  اإحن�  اللي  االإجن���زات  املو�سيقى وي�سوفوا  نوع 

البلد".
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�آي�صلند� ت�صتعد الأكرب �نفجار بركاين منذ 290 عاما 
حّذر مكتب االأر�س�د اجلوية يف اآي�سلندا، من تزايد ن�س�ط برك�ين حتت اأكرب 
عالم�ت  عليه  تظهر  ب��داأت  حيث  ف�تن�غوكول،  منطقة  يف  جليدي  جمّمد 

االنفج�ر الأول مرة منذ 290 ع�ًم�.
وذكرت �سحيفة ديلي �ست�ر اأون الين الربيط�نية، اأن املُجّمد ال�سخم ُيطلق 
ارتفعت  املنطقة  يف  زل���زايل  ن�س�ط  وج��ود  ع��ن  ف�ساًل  الكربيتيك،  غ����زات 
املُجّمد  ق��ط��ًرا يف م��رك��ز  ���س��ّك��ال  االأخ�����رية، ح��ي��ث  االأ���س��ه��ر  ن�سبتهم� خ���الل 

اجلليدي بلغت م�س�حته 1كم.
وك�سف بول اإين�ر�س�سون خبري علم الرباكني يف ج�معة اآي�سلندا، اأن الزالزل 
االأخرية تعد جزًءا من �سل�سلة تقدم م�ستمر يف الن�س�ط الربك�ين، مو�سًح� 

اأن برك�ن ف�تن�غوكول �سينفجر خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
الظ�هرة  العالم�ت  تكون  اأن  الدولية،  البحرية  نفت منظمة  ن�حيته�  من 
يف املُجمد دلياًل على اندالع برك�ين و�سيك، الفتة اإىل اأنه� ترفع م�ستوى 
حتذير االنفج�ر الربك�ين اإىل االأ�سفر، والذي ُيعد ث�لث اأعلى م�ستوى من 
الربك�نية،  للمنطقة  الدولية من مراقبته�  املنظمة  اأ�سل خم�سة. وكثفت 
مبينة يف بي�ن اأن رمز حتذير اللون اأ�سفر، يدل على اأن الربك�ن تظهر عليه 

عالم�ت مرتفعة من اال�سطراب�ت فوق امل�ستوي�ت املعروفة.
م�سى  وق��ت  اأي  من  برك�ن  اأك��رب  امل��سي  ال�سهر  �سهدت  اآي�سلندا  اأن  ُيذكر 
وا�سمه ب�ردربونغ�، حيث بلغ طوله 6.591 قدم، وُيعد برك�ًن� طبقًي� ن�جًم� 

عن اأربعة زالزل اندلعت يف اآي�سلندا الع�م 2014.
اآي�سلندا،  يف  ال�سخم  اإي�س�فغ�الغوكول  ب��رك���ن  ان��دل��ع  �سنوات  �سبع  وقبل 
 100،000 اإغ��الق  اأوروب����، وت�سبب يف  اأن��ح���ء  واأح���دث رم����ًدا ه�ئاًل عرب 
رحلة جوية، م� اأدى خل�س�رة اقت�س�دية ف�دحة بلغت نحو 4 ملي�رات دوالر 

اأمريكي، ويف ح�ل انفجر برك�ن ف�تن�غوكول، فمن املمكن اأن يكرر ذلك.

�أولدمان يج�صد 
ت�صر�صل يف فيلم جديد 
�سخ�سي�ت  اأول��دم���ن  ج���ري  املمثل  لعب 
الطويلة  الفنية  م�سريته  خالل  عديدة 
ب��ي��ت��ه��وف��ن ويل ه�ريف  امل��و���س��ي��ق���ر  م��ن��ه��� 
جون  االأمريكي  الرئي�س  ق�تل  اأوزوال���د 
ال���روم����ين بيالط�س  ك��ن��ي��دي واحل����ك���م 
البنطي.. لكنه يرى اأن جت�سيد �سخ�سية 
الراحل  ال���ربي���ط����ين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
التحدي  على  ينطوي  ت�سر�سل  ون�ستون 
االأكرب. وق�سى اأولدم�ن �سهورا يف جمع 
واأربع  ت�سر�سل  �سخ�سية  عن  معلوم�ت 
���س���ع���ت ي��وم��ي��� ل��و���س��ع م�����س���ح��ي��ق على 
ال�سوت  املالب�س وتقليد  وارت��داء  الوجه 
اأثن�ء  بريط�ني�  وزراء  لرئي�س  ال�سهري 
احلرب الع�ملية الث�نية وذلك حتى يقدم 
وك�نت  اأوار.  دارك��ي�����س��ت  اجل��دي��د  فيلمه 
قدرة اأولدم�ن على التحمل متثل حتدي� 

اآخر.
وق�ل اأولدم�ن "اإن ت�سر�سل ودون من�زع 
ه����و اأع����ظ����م ب���ري���ط����ين ع���ل���ى االإط������الق 
ب���ل��ن�����س��ب��ة ل��ل��ك��ث��ريي��ن وج�����س��د اآخ�����رون 
�سخ�سيته كثريا يف امل��سي. لي�س عليك 
وتنحيته�  امل����خ�����وف  ه����ذه  ق��ت��ل  ����س���وى 

ج�نب�.

مليون   180
طفل يعي�صون 
يف فقر مدقع

املتحدة  االأمم  ملنظمة  تقرير  اأف���د 
من  ب���أن��ه  اليون�سيف  للطفولة- 
مليون   180 ن��ح��و  اأن  امل���رج���ح 
طفل يف 37 دولة يعي�سون يف فقر 
اأو  اأو ال يذهبون للمدر�سة  �سديد 
يلقون حتفهم يف ا�ستب�ك�ت عنيفة 
وذل��ك اأك��رث مم� ك�ن عليه احل�ل 

منذ 20 ع�م�ً.
اأن  اإىل  ال�����ت�����ق�����ري�����ر  وخ�����ل�����������س 
اال������س�����ط�����راب������ت وال���������س����راع�����ت 
�سمن  م������ن  ال�������س���ي���ئ  واحل������ك������م 
االأ�سب�ب الرئي�سية لرتاجع جودة 
احلي�ة ب�لن�سبة لطفل من بني كل 
12 طفاًل يف تعداد اأطف�ل الع�مل 

الب�لغ عددهم 2.2 ملي�ر طفل. 
ت����راج����ع يف  اأك������رب  ت�����س��ج��ي��ل  ومت 
من  تع�ين  التي  ال�سودان،  جنوب 
يعترب  دم��وي��ة، حيث  اأهلية  ح��رب 
اأ���س��واأ مق�رنة  االأط��ف���ل يف و���س��ع 

ب�جليل ال�س�بق.
وق�ل مدير اإدارة البي�ن�ت والبحث 
لوران�س  ب�ليون�سيف  وال�سي��سة 
من  ال���رغ���م  "على  اأن�����ه  ����س����ن���دي 
مك��سب  �سهد  ال�س�بق  اجليل  اأن 
وا�سعة وغري م�سبوقة فيم� يتعلق 
مب�ستوي�ت املعي�سة ب�لن�سبة ملعظم 
اأطف�ل الع�مل، ف�إن حقيقة اأنه مت 
ا�ستبع�د اأقلية من�سية من االأطف�ل 
من ذلك الت�سنيف، دون ذنب من 
ج�نبهم اأو من ج�نب اأ�سرهم اأمر 

مثري لل�سخرية.
و�سجلت اأكرث من 14 دولة، ت�سمل 
وزميب�بوي  وزام��ب��ي���  ال��ك���م��ريون 
الذين  االأ�سخ��س  ع��دد  يف  زي����دة 
دوالر   90.1 م��ن  ب���أق��ل  يعي�سون 
يومي�ً. كم� مت ر�سد انخف��س يف 
عدد االأطف�ل امللتحقني ب�ملدار�س 
منه�  دول�����ة،   21 يف  االب��ت��دائ��ي��ة 

�سوري� وتنزاني�.
من  اأقل  االأطف�ل  ن�سبة  وارتفعت 
حتفهم  يلقون  الذين  ع�م�ً   19
���س��ب��ع دول  اأح������داث ع��ن��ي��ف��ة يف  يف 
اأفريقي� الو�سطى  وهي جمهورية 
ال�سودان  وجنوب  وليبي�  والعراق 
و�سورية واأوكراني� واليمن. وي�س�ر 
ت�سهد  الدولة  هذه  جميع  اأن  اإىل 

�سراع�ت كبرية.

��صطر�بات �لنوم 
تنذر باآالم �ل�صاقني

ق�لت الرابطة االأمل�نية الأطب�ء االأع�س�ب 
ب�الإ�س�بة  ت��ن��ذر  ال��ن��وم  ا���س��ط��راب���ت  اإن 
 Restless" مبتالزمة متلمل ال�س�قني
ي�سعر  ح��ي��ث   "legs syndrome
املري�س بوخز و�سد يف ال�س�قني واحل�جة 
اإىل اإط�لة الع�سالت، مم� يق�س م�سجعه 

وي�سلب النوم من عينيه. 
اآث�ر هذا خالل النه�ر على �سكل  وتظهر 
الرتكيز.  يف  وا�سطراب�ت  مزمن،  اإره���ق 
ومي��ك��ن ت��خ��ف��ي��ف االأع����را�����س م���ن خالل 
اخلفيفة  الري��سية  التم�رين  مم�ر�سة 

وامل�سي. 
االأمثل  النحو  على  احل�لة  ه��ذه  ولعالج 
هذه  اأن  م��ن  التحقق  ال��ب��داي��ة  يف  ي��ج��ب 
االأمرا�س  اأح��د  اإىل  ترجع  ال  االأع��را���س 

قد  ال�س�قني  متلمل  الأن  ن��ظ��راً  االأخ���رى 
ا�سطراب�ت  اأو  الكلى  �سعف  اإىل  ي��رج��ع 
اأو نق�س احل��دي��د، حتى  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة 
االأدوي��ة مثل مثبط�ت ح�م�س  اأن بع�س 
هذه  نف�س  اإىل  ت��وؤدي  قد  والقهوة  املعدة 

االأعرا�س.
وت���ع���د م��ت��الزم��ة مت��ل��م��ل ال�����س���ق��ني من 
�سهور احلمل  خ��الل  ال�س�ئعة  االأع��را���س 
ا�ستبع�د  واإذا مت  ال���والدة،  وبعد  االأخ���رية 
وقوف اأحد االأمرا�س االأخرى خلف هذه 
املتالزمة  ع��الج  يتم  عندئذ  االأع���را����س، 
مم�ر�سة  م��ع  االأدوي����ة  بوا�سطة  مب��سرة 
ال��ري������س��ي��ة اخل��ف��ي��ف��ة والنوم  ال��ت��م���ري��ن 
امل��ن��ت��ظ��م واال���س��ت��ح��م���م ب����مل����ء ال���ب����رد اأو 

الدافئ. 

ال�سوف�ن  1-
اأكرث االأطعمة املو�سي به� لزي�دة احلليب  يعد ال�سوف�ن من 
فهو يحتوي على الربوتين�ت والفيت�مين�ت واملع�دن ويحتوي 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع���ل��ي��ة م���ن االأل���ي����ف ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت�س�عدك 
ع��ل��ى ال�����س��ب��ع ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة وع��ل��ى م��رك��ب���ت ن�����س��وي��ة تدعى 
ه��رم��ون احل��ل��ي��ب. وميكن  م��ن تركيز  ت��رف��ع  بيت�- ج��ل��وك���ن 
ا�ستخدام ال�سوف�ن يف حت�سري الكثري من الوجب�ت، ك�حل�س�ء 
واملعجن�ت اأو ا�ستخدامه كحبوب لالإفط�ر اأو ر�سه على العديد 

من االأطب�ق التي حت�سرينه� خالل اليوم.
احللبة بذور   2-

االإطالق  على  املنزلية  العالج�ت  اأف�سل  احللبة  ب��ذور  تعد 
لزي�دة حليب االأم. ويف�سل نقع البذور يف امل�ء طوال الليل ثم 

تن�وله� �سب�ح� على معدة ف�رغة.
ال�سب�نخ  3-

الإحتوائه� على كمية وفرية من احلديد، تعد ال�سب�نخ خي�راً 
جيدا لزي�دة كمية حليب االأم الطبيعي.

الثوم  4-
ي��ع��د ال��ث��وم م��ن االأط��ع��م��ة ال�����س��ح��ري��ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن كمية 
احلليب لدى االأم املر�سعة، لذا ين�سح ب�إ�س�فته بكمية كبرية 

ن�سبي�ً للطع�م اأثن�ء فرتة الر�س�عة.
املر القرع   5-

يعترب جميع اأنواع القرع -اليقطني جيدا لزي�دة حليب االأم، 
على  الحتوائه  متيزاً  االأك��رث  يعترب  حتديدا  امل��ر  القرع  لكن 
للر�س�عة  االأول  ال��داع��م  يعترب  وال���ذي   ،96% بن�سبة  امل���ء 
اأو  ع�سري  ���س��ورة  يف  ال��ق��رع  ه���ذا  ت��ن���ول  ومي��ك��ن  الطبيعية، 

ا�ستخدامه يف حت�سري اأ�سن�ف من التحلية.
ع�س�ئر الفواكه  6-

املدرة  االأطعمة  يف  امل���ء  بعد  الث�نية  املرتبة  الع�س�ئر  حتتل 
املو�سمية  ال��ف��واك��ه  ع�س�ئر  بتن�ول  ين�سح  ل��ذا  االأم،  حلليب 
وغريه�،  وال��ربت��ق���ل  ال��رم���ن  البطيخ،  مثل  اأم���م��ك  املت�حة 
ن�سبة  على  حتتوي  التي  الط�زجة  الع�س�ئر  ب�ختي�ر  وين�سح 

كبرية من امل�ء وال حتتوي على ال�سكر.
اللوز  7-

تعترب اأف�سل طريقة لتن�ول اللوز هي نقعه طوال الليل، ثم 
تق�سريه وتن�وله �سب�ح اليوم الت�يل، ف�للوز غني ب�لك�ل�سيوم 
احلليب،  هرمون�ت  تعزز  التي  الدهنية   3 اأوميغ�  واأحم��س 

كم� ميكن تن�ول الك�جو والفول ال�سوداين اأي�س�ً.
-8 ال�سعري

والتي  - جلوك�ن  البيت�  ملركب�ت  ال�سعري م�سدرا غني�  يعترب 
تزيد من احلليب ب�سكل كبري، كم� اأنه غني ب�الألي�ف وي�س�عد 

على ترطيب اجل�سم.
امل�سم�س  9-

ب�الإ�س�فة اإىل اأنه ف�كهة مدرة للحليب، ي�س�عد امل�سم�س على 
توازن الهرمون�ت املوجودة يف اجل�سم اأثن�ء وبعد اجلراح�ت، 

ويف�سل تن�ول امل�سم�س املجفف مع وجبة ال�سوف�ن.
االأبق�ر حليب   10-

يعترب احلليب خمزن� للك�ل�سيوم، 
ال�سيدة  حت�سل  اأن  ويجب 

كوبني  على  املر�سعة 
يومي�  احلليب  من 

على االأقل، وكلم� 

زاد ا�ستهالكه كلم� ك�ن اأف�سل الأنه يزيد كمية حليب االأم، كم� 
يح�فظ على م�ستوى الك�ل�سيوم يف اجل�سم.

بذور ال�سمر  11-
بف�علية  املعدة  انتف�خ  من  التخل�س  يف  ال�سمر  ب��ذور  ت�س�عد 
وت�س�عد  الوجب�ت،  بعد  بتن�وله�  ين�سح  ال�سبب  لهذا  كبرية، 
ب��ستمرار  تن�وله�  يتم  عندم�  الثدي  حليب  اإدرار  على  اأي�س� 

مع �سرب امل�ء.
احلم�س  12-

B فيت�مين�ت  ب�حلديد،  الغنية  االأطعمة  من  احلم�س  يعد 
املركبة، االألي�ف والك�ل�سيوم، وميكن تن�ول احلم�س م�سلوق� 

يف احل�س�ء اأو على �سكل �سلطة.
البني االأرز   13-

من�سط�ت  على  يحتوي  البني  االأرز  اأن  بحثية  درا���س��ة  اأك��دت 
يح�فظ  اأن��ه  كم�  احلليب،  اإف���راز  تعزيز  يف  ت�س�عد  هرمونية 

على م�ستوي�ت ال�سكر يف الدم.
اجلزر  14-

يعد اجلزر من االأطعمة الغنية بفيت�منيA ، مم� ي�س�عد على 
حت�سني جودة حليب الثدي ب�سكل جذري، لذا يو�سى بتن�ول 
كوب اأو كوبني من ع�سري اجلزر الط�زج مع وجبة الفطور اأو 

الغداء، الأنه يوؤثر ب�سكل ملحوظ يف اإدرار احلليب.
الورقية اخل�سراوات   15-

ت��ع��ت��رب اخل�������س���راوات ال��ورق��ي��ة داك��ن��ة ال��ل��ون م�����س��درا جيدا 
وحم�س   K فيت�مني   ،Aوفيت�مني واحل��دي��د  للك�ل�سيوم 
ال��ف��ول��ي��ك ذو االأه���م���ي���ة اخل������س��ة ل�����الأم واجل���ن���ني. ك��م��� اأن 
ال��داك��ن��ة م��ث��ل الريح�ن،  ال��ورق��ي��ة اخل�����س��راء  اخل�����س��راوات 
ن���ب����ت امل���وري���ن���ج����، واخل���������س وغ����ريه����� حت���ت���وي اأي�������س���� على 

لهرمون  امل���م����ث���ل  ال���ف���ي���ت���وا����س���رتوج���ني 
االأ�سرتوجني املهم جدا ل�سحة اأن�سجة الثدي وللر�س�عة.

التمر  16-
م�ستوى  على  احلف�ظ  يف  ي�س�عد  طبيعي�  حملي�  التمر  يعد 
اجللوكوز يف ج�سم املراأة املر�سعة، مم� يعمل على زي�دة اإدرار 
تن�وله  ميكن  والك�ل�سيوم،  ب�حلديد  غني  اأن��ه  كم�  احلليب، 

كوجبة خفيفة.
ال�سلمون  17-

يحتوي ال�سلمون على اأحم��س اأوميغ� 3 الدهنية االأ�س��سية، 
وه���ي م��ن امل��ك��ون���ت االأ���س������س��ي��ة ال��الزم��ة الإن��ت���ج حليب غني 
التي  االأ�سم�ك  تن�ول  من  يحذر  ولكن  الغذائية،  ب�لعن��سر 

حتتوي على الزئبق الأنه� ت�سر ب�سحة االأم واجلنني.
الزب�دي  18-

وي�س�عد  والربوب�يوتيك،  للك�ل�سيوم  م�سدرا  الزب�دي  يعترب 
يف حت�سن عملية اله�سم، احلف�ظ على م�ستوى الك�ل�سيوم يف 
اجل�سم ليتمكن من اإفراز احلليب، وهو �سروري ل�سحة االأم 

واجلنني.
البط�ط� احللوة  19-

حتتوي البط�ط� احللوة على كمية وفرية من مركب البيت�- 
ك�روتني والذي يتميز بقدرته على زي�دة معدل اإنت�ج احلليب 

لدى االأم املر�سعة.
البي�س  20-

الدهنية،   3 اأوميغ�  الأحم��س  متميزا  م�سدرا  البي�س  يعد 
الغذائية  العن��سر  م��ن  وال��ع��دي��د  الك�ل�سيوم   ،Aفيت�مني
االأخرى التي يحت�جه� ج�سم االأم اأثن�ء الر�س�عة الطبيعية. 

كم� يح�سن البي�س نوعية احلليب.

للأمهات املر�ضعات..

نوعًا من �الأطعمة لزيادة �حلليب!  20
العنا�ضر  بجميع  متده  لأنها  للطفل،  تغذية  اأف�ضل  هي  الطبيعية  الر�ضاعة  تعترب 
والبدين،  العقلي  الأمرا�ض وتزيد من تطوره  اللزمة وتك�ضبه مناعة �ضد  الغذائية 
وذلك وفق درا�ضات واأبحاث كثرية. ورغم ذلك يلجاأ كثري من الأمهات لو�ضائل الر�ضاعة 
اأ�ضباب بع�ضها �ضخ�ضية وبع�ضها  لعدة  البديلة والتي تتمثل يف احلليب ال�ضطناعي، 
يتعلق باأن احلليب الطبيعي غري كاف لإ�ضباع الطفل. وفيما يتعلق بال�ضبب الأخري فاإن 
هناك بع�ض الأطعمة التي يحفز تناولها الغدد اللبنية وت�ضاعد يف زيادة اإدرار حليب 

الأم ال�ضروري جدًا لنمو طفلها. واإليكم فيما يلي 24 نوعًا من الأطعمة التي ت�ضاعد 
على الر�ضاعة الطبيعية
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�ش�ؤون حملية

ت�ضم فعاليات وطنية و تراثية و فنية

بلدية مدينة �لعني ت�صتعد لفعاليات �الحتفال باليوم �لوطني 46 يف مدينة �ألعاب هيلي

تعزيزًا للتبادل الثقايف والإن�ضاين

نــانتــا �لكــوري يـبهج طلـبــة جــامعــة �الإمــار�ت

 األقاها نائب الأمني العام ملنظمة "اإم�ضام" بالأمم املتحدة

�لعني بجامعة  حما�صرة  �الإيجابية" يف  �ملو�طنة  مفهوم  "تعزيز 

�ضمن ور�ض عمل

��صت�صر�ف م�صتقبل د�ر ز�يد للثقافة �الإ�صالمية لعام 2030

•• العني - الفجر

لالحتف�ل  ا�ستعداده�  عن  العني  مدينة  بلدية  اأعلنت 
ب�ليوم الوطني يف 1 و 2 دي�سمرب مبدينة األع�ب هيلي ، 
يف حفل وطني �سخم يتن��سب مع جميع اأفراد الع�ئلة و 
ي�ستقبل جميع املواطنني و املقيمني والزوار ، بعرو�س 
فنية و تراثية و وطنية تق�م الأول يف مدينة العني على 

م�س�حة 50 هكت�ر يف مدينة األع�ب هيلي.
يف  ب�لبدء  واالت�س�الت  الع�مة  العالق�ت  اإدارة  وق�مت 
جتهيز منطقة االحتف�ل بفع�لي�ت اليوم الوطني 46 
، حيث مت اعداد م�س�حة خم�س�سة للم�سرح الرئي�سي 

لالحتف�ل و الذي �سي�سم عرو�س االفتت�ح و االأوبريت 
كم�   ، يومني  م��دى  على  الفنية  االأم�سي�ت  و  الوطني 
�سيتمكن زوار مدينة األع�ب هيلي خالل اأي�م االحتف�ل 
م���ن زي������رة ���س��وق ه��ي��ل��ي ال���رتاث���ي مب���� ي��ت�����س��م��ن��ه من 
فع�لي�ت احلرف التقليدية والفنون ال�سعبية واالأ�سواق 
الرتاثية املنت�سرة يف اأرج�ئه. كم� �سيت�سمن االحتف�ل 
ع��رو���س االأل��ع���ب ال��ن���ري��ة وال��ل��ي��زر وال�����س������س���ت امل�ئية 
وغريه�  املو�سيقية  النوافري  عرو�س  بج�نب  احلديثة 
احلكومية  املوؤ�س�س�ت  واأجنحة  الفنية  الفع�لي�ت  من 
�سيف  �سلط�ن  �سرح  و  للطفل.  الرتفيهية  واالأن�سطة 
االت�س�الت  و  الع�مة  العالق�ت  اإدارة  مدير  ال�س�م�سي 

ببلدية مدينة العني ، ب�أن بلدية مدينة العني ت�سعى يف 
كل ع�م بتنظيم االحتف�ل ب�سكل حديث و مبتكر تدمج 
، لتقدم  ال���رتاث  اأح���دث التقني�ت م��ع روح االأ���س���ل��ة و 
التثقيفي  اجل���ن��ب  م��ع  الرتفيهي  اجل���ن��ب  الفع�لي�ت 
، ك���م حت���ر����س ع��ل��ى اختي�ر  ل�����رتاث دول�����ة االإم���������رات 
املن��سبة  هذه  مع  تتن��سب  التي  العرو�س  و  الفع�لي�ت 
الوطنية  االأوبريت�ت  اإنت�ج  حيث  من  الغ�لية  الوطنية 
ب���أف��ك���ر م��ت��ج��ددة ، اإىل ج�نب  احل��دي��ث��ة يف ك��ل ع����م و 
االحتف�ل  ه��ذا  يف  للم�س�ركة  احلكومية  اجله�ت  دع��وة 
الوطني. واأ�س�ف ال�س�م�سي اأنه مت اختي�ر مدينة األع�ب 
هيلي هذا الع�م نظراً ملوقعه� املتميز و �سهولة الو�سول 

اأن  كم�   ، ال��دول��ة  اإم�����رات  م��ن جميع  للق�دمني  اإل��ي��ه��� 
من��سب�ت  ع��دة  ب�حت�س�ن  ق���م��ت  هيلي  األ��ع���ب  مدينة 
الزوار  اأنه� موؤهلة ال�ستقب�ل عدد  حيث  �س�بق�ً  وطنية 
�س��سعة  خ�سراء  مب�س�ح�ت  تتميز  و   ، املتوقع  الكبري 
ب�سكل  االحتف�ل  ب���أج��واء  ب�ال�ستمت�ع  للجمهور  ت�سمح 
اأم�كن اجللو�س املنت�سرة يف احلديقة،  اأكرب وا�ستغالل 
املدينة  حتتوي على عدد كبري  ف���أن  و ملحبي الرتفيه 
اأن  ب�لذكر  اجلدير  املتميزة.  الرتفيهية  االأل��ع���ب  من 
املتحركة  ال�سينم�  بتجديد  ق�مت  هيلي  األع�ب  مدينة 
التي   ، موؤخراً  التزلج  �س�لة  و  اخل�م�س  البعد  بتقنية 

القت رواج�ً جم�هرياً وا�سع�ً .

•• العني - الفجر

كوري�  "مهرج�ن  فع�لي�ت  االإم����رات  ج�معة  ا�ست�س�فت 
"نب�س  ع���ن���وان  حت���ت  اجل���دي���دة  ح��ل��ت��ه  يف   "2017
وتنمية  الثق�فة  وزارة  مع  ب�لتع�ون  الكورية"،  الثق�فة 
واملركز  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري���  و���س��ف���رة جمهورية  امل��ع��رف��ة، 
���س��ع���دة مدير  االإم�������رات، بح�سور  ال��ك��وري يف  ال��ث��ق���يف 
اجل�معة، و�سفري جمهورية كوري� لدى الدولة والوفد 
املرافق له، وعدد من طلبة اجل�معة وجمهور غفري من 

مدينة العني ب�الأم�س. 
– مدير  البيلي  حممد  الدكتور  االأ���س��ت���ذ  �سع�دة  واأك���د 
اجل�معة – اأن تنظيم وا�ست�س�فة فع�لي�ت هذا املهرج�ن 
يف ج�معة االإم�رات ي�أتي كمب�درة ونتيجة ملت�نة العالق�ت 
البلدين  بني  املج�الت  �ستى  يف  الوثيقة  اال�سرتاتيجية 
ال�سديقني، وعرب التب�دل احل�س�ري والثق�يف، وتو�سيع 
واملعريف بني  العلمي  التب�دل  العالقة من خالل  دائ��رة 
يف  العلمي  البحث  ومراكز  وج�مع�ت  االإم����رات  ج�معة 
يف  الر�سيدة  قي�دتن�  روؤي��ة  يحقق  مب�  كوري�،  جمهورية 
ال�سراكة الف�علة لن�سر املعرفة ودعم التنمية امل�ستدامة 
املج�الت  يف  واالبتك�ر  العلمي  البحث  ق��درات  وتطوير 
ذات االأول����وي����ة ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة وحت��ق��ي��ق اأه����داف 
االأجندة الوطنية للدولة.  واأ�س�ر البيلي اإىل اأن التب�دل 

الثق�يف واملعريف يعد جزء حموري�ً يف العالق�ت الثن�ئية 
مع  ت��وط��ي��ده���  يف  اإي��ج���ب��ي  ب�سكل  وي�سهم  ال����دول،  ب��ني 
الثق�ف�ت  على  االنفت�ح  خ��الل  من  ال�سديقة  ال�سعوب 
االأخ�����رى، م��ع��رب���ً ع��ن اأم��ل��ه يف ت��و���س��ي��ع ال��ع��الق���ت بني 
اجل�مع�ت الكورية ومراكزه� البحثية املرموقة وتعزيز 
التدري�سية  الهيئة  اأع�س�ء  واملعريف بني  العلمي  التب�دل 
وال��ب���ح��ث��ني وال��ط��ل��ب��ة ع���رب ب���رام���ج ال��ت��وا���س��ل الثق�يف 

والتب�دل العلمي من خالل هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
بني البلدين، واإنن� يف "ج�معة امل�ستقبل" حري�سون على 

اإثراء هذا التع�ون.
ب���رك ك�نغ ه��و- �سفري جمهورية  اأع��رب �سع�دة  وب��دوره 
اجل�معة  ال�ست�س�فة  �سع�دته  ع��ن  ال��دول��ة  ل��دى  ك��وري��� 
فع�لي�ت مهرج�ن كوري� 2017، وق�ل: اإن هذا املهرج�ن 
منذ انطالقته يف الع�م 2013  ي�سهم  يف تعزيز التب�دل 

الثق�يف بني دولة االإم�رات وجمهورية كوري�، ويرثي من 
روح ال�سداقة بني �سعبي البلدين، م�سريا اإىل اأن مدينة 
العني تعترب املدينة الت�ريخية لدولة االإم�رات العربية 
املتحدة، مل� حب�ه� اهلل من اإرث ت�ريخي عظيم، ولد به� 
الق�ئد املوؤ�س�س لدولة االإم�رات ال�سيخ زايد بن �سلط�ن 
اآل نهي�ن، ومقرا جل�معة االإم���رات، وكل هذه املقوم�ت 
تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  �س�همت  املدينة  به�  تزخر  التي 
اأطر التب�دل الثق�يف والتع�ون العلمي بني البلدين، وم� 
واإن�س�نية  ح�س�رية  وثق�فة  عظيم  اأرث  م��ن  يحمالنه 
راقية بني االأمم، وعرب التوا�سل الطالبي الف�عل ننقل 
جزء من نب�س روح الثق�فة الكورية اإىل دولة االإم�رات".  
عر�س  وهو  امل�سرحي  ن�نت�  عر�س  الفع�لي�ت  وت�سمنت 
فريدة،  وثق�فية  فنية  جتربة  يعك�س  �س�مت  كوميدي 
اإىل  وال�����س��ك���ك��ني  ال��ك��وري  امل��ط��ب��خ  اأدوات  فيه�  حت��ول��ت 
وقت  يف  وليمة  الإجن����ز  امل��وؤدي��ن  ي��د  يف  مو�سيقية  اآالت 
حمدد ت�سعر فيه� ب�الإيق�ع�ت الكورية املبهجة والوجوه 
الذي  الغفري  واجلمهور  املرحني  للطب�خني  املبت�سمة 
���س���رك وت��ف���ع��ل م��ع ه��ذ ال��ع��ر���س امل�سرحي امل��ب��ه��ر، كم� 
املطبخ  ع��رب  ال�سعبية  االأك����الت  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  ت��ع��رف 
�سع�دته  عن  فيه  اجلمهور  اأع��رب  ال��ذي  املتنوع  الكوري 
الوجوه  خمتلف  م��ن  ال��ك��وري��ة  ال��ث��ق���ف��ة  ع��ل��ى  للتعرف 

االإن�س�نية لهذه احل�س�رة العظيمة. 
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الع�مري  حم  بن  م�سلم  بن  حممد  الدكتور  ال�سيخ  دع� 
اإىل  املتحدة،  ب���الأمم  اإم�س�م  ملنظمة  الع�م  االأم��ني  ن�ئب 
اأجل الوطن، واأهمية حتقيق مفهوم  �سرورة العمل من 
اجل  من  نعمل  اأن  كمواطنني  وعلين�  الك�ملة،  املواطنة 
رقي ورفعة وطنن�، وعلين� اأن ال نط�لب مبق�بل اأعم�لن� 
خرياته  من  ومنحن�  الوطن  اأعط�ن�  فكم  الوطن،  لهذا 
االجتم�عي،  والرف�ه  وال�سالم  االأم��ن  فتحقق   ، الوفرية 
وع��س جميع املواطنني واملقيمني يف ح�لة �سالم وتع�ي�س 

كبريين قلم� جتدهم� يف اأي دولة يف الع�مل 
واأكد بن حم اأن املغفور له ب�إذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلط�ن 
اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه، هو املعلم االأول ل�سعب االإم�رات، 
الذي غر�س يف قلوبهم املواطنة االإيج�بية ب�ستى �سوره� 
مق�بل،  ب��دون  عط�ء  هي  املواطنة  ه��ذه  واأن  وجتلي�ته�، 
هي ت�سحية ب�لروح واجل�سد من اأجل اأن ي�ستمر الوطن 
مرفوع الراأ�س واله�مة ، واأن املواطنة احلقيقية يجب اأن 
يعيه� جميع ال�سب�ب واالأجي�ل الق�دمة، الأنهم ب�خت�س�ر 
امل��ج���الت  ج���ء ذلك  امل�ستقبل يف ك�فة  ق���دة  ه��م  �سديد، 
خالل املح��سرة التي األق�ه� لطالب ج�معة العني للعوم 

االإيج�بية  املواطنة  تعزيز  مفهوم  ح��ول  والتكنولوجي� 
بدولة االم�رات العربية املتحدة، بح�سور رئي�س وعمداء 

اجل�معة.
وا�س�ف ن�ئب االأمني الع�م ملنظمة اإم�س�م ب�لالأمم املتحدة 
"ان املواطنة االإيج�بية توؤكد على ارتب�ط االإن�س�ن ب�أر�سه 
والعمل على حم�يته� والدف�ع عنه� و�سونه�، ف�ملواطنة 
هي االأر�س، وهي االنتم�ء لهذه االأر�س، وهذا ال يتحقق 
ال��دوؤوب جلعل الوطن الذي نعي�س فيه كم�  اإال ب�لعمل 
ن�ستهي ون�أمل، ولكن لي�س ب�لتمني وح�سب، بل ب�لعمل 

الف�عل واملوؤمن"

واأو�سح بن حم اأن فكرة املواطنة االإيج�بية اأهم االأفك�ر 
بني  تفريق  دون  من  الن��س  بني  للمن�ق�سة  تطرح  التي 
مواطن ومقيم ، فنحن من خالل هذه الندوات نتعرف 
بع�سن� اإىل بع�س فنتب�دل االآراء ونتق��سم املع�رف واالأفك�ر 
فع�لي�ت  من  ونزيد  ال�سداق�ت  على  ون��وؤك��د  واخل��ط��ط، 
االإم���رات ق�مت على  اأن دولة  واأ�س�ف  العمل اجلم�عي. 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  ف�لق�ئد  وال��ع��ط���ء..  والت�س�مح  املحبة 
زايد بن �سلط�ن )طيب اهلل ثراه( غر�س فين� هذا احلب 
والوالء للوطن مهم� ك�ن حجم التحدي�ت وامل�سوؤولي�ت 

فيجب اأن ن�سعر ب�ل�سع�دة على اأر�س الوطن.
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ور�س  �سل�سلة  االإ���س��الم��ي��ة  للثق�فة  زاي���د  دار  نظمت 
3 جل�س�ت  "ا�ست�سراف امل�ستقبل" بعدد  عمل يف جم�ل 
بح�سور املدير الع�م و مدراء االإدارات وروؤ�س�ء االأق�س�م 
و موظفي الدار، بهدف تطوير من�ذج مبتكرة للخدم�ت 
ق�بلة  مرنة  ا�سرتاتيجية  خطط  وتطوير  امل�ستقبلية 
ل��ل��ت��ع��دي��ل ح�����س��ب امل���ت���غ���ريات، وال��ت��ع���م��ل م���ع خمتلف 
التوجه�ت امل�ستقبلية والتحدي�ت الإحداث نقلة نوعية 
مب�  امل�ستمر  والتجديد  االإ�سالمية   الثق�فة  جم�ل  يف 

يتالءم وتطلع�ت املتع�ملني ويحقق �سع�دتهم.
قدمه�  وال����ت����ي  االأول  ي���وم���ه����  يف  ال���ور����س���ة  حت���دث���ت 
اأ�سرتاتيجي  ت��خ��ط��ي��ط  اأخ�����س���ئ��ي  ال��ن������س��ري  را����س���د 
ع���ن م��وا���س��ي��ع م��ت��ن��وع��ة و خم��ت��ل��ف��ة مت��ث��ل��ت يف ت�ريخ 
املرتادفة،  وم�سطلح�ته�  اال�ست�سرافية  ال��درا���س���ت 
بني  امل�ستقبل،التمييز  ال���س��ت�����س��راف  العلمي  امل��ف��ه��وم 
اال�سرتاتيجي،  والتخطيط  امل�ستقبلي  اال���س��ت�����س��راف 
والتعرف على اأبع�د امل�ستقبل، ب�الإ�س�فة اإىل ا�ست�سراف 
ال  حيث  اال�ستج�بة  و�سرعة   ، احلكوم�ت  يف  امل�ستقبل 

حتت�ج املوؤ�س�س�ت والدول اإىل الكثري من الوقت التخ�ذ 
القرارات املالئمة والت�سرف على نحو فّع�ل وامل�س�همة 

الف�علة يف و�سع احللول للم�ستقبل. 
كم� تطرق املح��سر للحديث حول منهجي�ت ا�ست�سراف 
امل�ستقبل املختلفة، فهم امل�ستقبل من خالل النظري�ت 
يف  امل�ستخدمة  واالأدوات  التقني�ت  عليه�،و  امل��ت��ع���رف 
التفكري  اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  عملية 

ب�ل�سين�ريوه�ت ال�ست�سراف امل�ستقبل املن�سود.
لالأدوات  التطرق  مت  اجلل�س�ت  م��ن  ال��ث���ين  ال��ي��وم  ويف 
والتي  امل�ستقبل  ال�ست�سراف  ُت�ستخدم  التي  التطبيقية 
واال�ستف�دة  كلفة  ب�أقل  واالبتك�ر  االإب���داع  على  ت�س�عد 
ال���ق���رارات التي  امل��ت���ح��ة يف ج���ودة ودق���ة  م��ن املعطي�ت 
من  ومنطقية  مالئمة  ت�سورات  و�سع  اتخ�ذه�،  يتم 
الدار  اليوم  اإليه  و�سلت  م�  على  بن�ًء  حتقيقه�  املمكن 
يف جم�ل الثق�فة االإ�سالمية و تعليم اللغة العربية و 
ب�لثق�فة  املهتمني  و  اجلدد  للمهتدين  الكرمي  القراآن 

االإ�سالمية.
ور�سة  ال���دار يف  اج��ت��م��ع  موظفي  اجلل�س�ت  خ��ت���م  ويف 
ع�سف ذهني بهدف اإعداد ا�سرتاتيجية ملواكبة املتغريات 

ن�بعة من تطلع�ت املوظفني مل�ستقبل دار زايد للثق�فة 
االإ�سالمية 2030م، حيث مت التطرق اإىل اخلدم�ت و 
املتع�ملني و ال�سوؤون امل�لية و الع�ملون، وو�سع ت�سور 
م�ستقبلي لكل جم�ل على حده من خالل و�سع ت�سور 

و  التعليمية  و  الدارالثق�فية  لتح�سني تقدمي خدم�ت 
االجتم�عية احل�لية بت�سور م�ستقبلي متطور يتن��سب 
العربية  االإم������رات  دول���ة  تواكبه�  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  م��ع 

املتحدة يف �ستى املج�الت.

ل�ضتك�ضاف الطرز املعمارية واأ�ضاليب العي�ض يف املا�ضي
جوالت بيتي �لقدمي تعود �إىل �لعني 
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اأبوظبي   – وال�سي�حة  الثق�فة  ل��دائ��رة  الت�بع  الوطني  العني  متحف  ينظم 
الق�دم،  دي�سمرب  و23  احل���يل  نوفمرب   25 القدمي" يومي  "بيتي  برن�مج 

وذلك �سمن برن�مج العني الثق�يف مو�سم 2018-2017.
عليه�  املتزايد  االقب�ل  بعد  اال�ستثن�ئية  اجلولة  هذه  تقدمي  الدائرة  وتعيد 
البيوت  من  جمموعة  ح��ول  جولة  الربن�مج  يت�سمن  حيث  امل��سي،  املو�سم 
الطرز  اأمن����ط  ع��ن  �سرح�ً  اجل��ول��ة  وتت�سمن  معم�ره�،  يف  املميزة  القدمية 
املعم�رية التي اتبعه� االأجداد، واملواد الطبيعية التي ا�ستخدموه�، واأ�س�ليب 

العي�س والتق�ليد التي ارتبطت ب�لفرتة التي ُبنيت فيه� هذه البيوت.
بدًء من متحف العني الوطني،  تنطلق اجلولة من ال�س�عة الت��سعة �سب�ح�ً 
ال��ب��ي��وت واملب�ين  القبي�سي، وع���دد م��ن  وب��ي��ت  ال��ع��ني،  ك��ل م��ن واح���ة  وت�سمل 
الت�ريخية يف واحتي القط�رة واجليمي منه� بيت بن حموده وبيت بن بدوه 
الدرمكي وبن ع�تي الدرمكي و�سوق القط�رة ومركز القط�رة للفنون. وتتميز 
اال�سرتاتيجي  ملوقعه�  نظرا  القدمي  العمراين  ط�بعه�  برثاء  العني  منطقة 
عند مفرتق طرق جت�رية ت�ريخية، ووجود اأقدم امل�ستوطن�ت الب�سرية فيه�، 
وتنوع البيئ�ت الطبيعية مب� فيه� املجتمع�ت الزراعية التي اعتمدت على نظ�م 
االأفالج للري، مم� اأهل جمموعة من مواقعه� االأثرية لدخول الئحة اليون�سكو 
للرتاث الع�ملي.  تتيح اجلولة التعرف على املراحل الت�ريخية التي مرت على 
منطقة العني وطبيعة البيئ�ت املتنوعة فيه�، حيث يعد متحف العني الوطني 
اأقدم متحف اأقيم يف الدولة وذلك ع�م 1969 يف قلعة �سلط�ن بن زايد االأول، 
ثم مت نقله اإىل مبني جم�ور ع�م 1971، واأ�سيفت عليه بع�س الق�ع�ت نتيجة 
تو�سع جمموعة املقتني�ت التي ت�سم اآث�را قدمية ومقتني�ت مع��سرة. بينم� 
يعد حميط واحة العني املج�ل لفهم املب�ين التقليدية يف العني، حيث ترتكز 
�سيدت  وق��د  النخيل،  ب�س�تني  اأط��راف  الواقعة على  احل���رات  املب�ين يف  ه��ذه 
ب��ستخدام الطني امل�ستخرج من مزارع النخيل ومنتج�ته� الث�نوية، وت�سمل 
هذه املب�ين ح�سون واأبراج دف�عية، ومن�زل حم�سنة وم�س�جد.  وميثل بيت 
م�  املحلية من حقبة  للعم�رة  ه�م�ً  مث�اًل  املعرت�س  الواقع يف حي  القبي�سي 
اأ�س��سية  ب�سورة  االعتم�د  ومت  امل��سي.  القرن  من  ال�ستيني�ت  يف  النفط  قبل 
يف بن�ءه على احلجر اجلريي املحلي واجل�س. ويتكون املنزل من �سفني من 
الغرف وممرات خ�رجية على اجل�نبني ال�سم�يل واجلنوبي وفن�ء م�سور. اأم� 
املب�ين الت�ريخية يف واحة اجليمي فت�سم منزل وم�سجد بن حموده الظ�هري 
على احلدود ال�سرقية للواحة، ويتميز ببهوه الوا�سع الذي يتو�سطه بئر عميق 
يرجع ت�ريخه الأكرث من م�ئتي ع�م. واإىل اجلنوب يقع منزل خلف�ن و�سيف 
بن عبد اهلل الظ�هري وهو منزل �سغري من الطوب الطيني يرجع ت�ريخه 
اأحد  الظ�هري  اهلل  عبد  بن  �سلط�ن  منزل  ويعترب  ع���م���ً.  ت�سعون  نحو  اإىل 
املب�ين ذات الغرفة الواحدة والذي يقع مب��سرة �سرق منزل خلف�ن و�سيف بن 
الت�ريخية  املب�ين  القط�رة تقع جمموعة من  عبد اهلل الظ�هري. ويف واحة 
الطيني  ال��ط��وب  م��ن  ب��رج  ال��ذي يحتوي على  الدرمكي  ب��دوة  ب��ن  بيت  منه� 
ويتكون من عدة غرف تتف�وت فرتات بن�ئه� ودرجة اكتم�له�، وميكن ت�أريخ 
هذا البيت للقرن ال�س�بع ع�سر على �سوء اللقى االأثرية املكت�سفة. اأم� بيت بن 
ع�تي الدرمكي الذي يعود غلى نف�س الفرتة، فيتميز بكرثة الغرف وبربجه 
ذي الثالث طوابق، كم� يحتوي على بئر ومدب�سة،مت ا�ستخدام جزء من البيت 
ليحوي مركز القط�رة للفنون، ويحتوي اأي�س�ً متحف�ً م�سغراً )حتت االأر�س( 
يعر�س املكت�سف�ت التي عرث عليه� خالل عملية بن�ء املركز بعد احلف�ظ على 
القط�رة  �سوق  ميثل  بينم�  وترميمه،  التقليدي  للبن�ء  اال�سيلة  اجل��وان��ب 
القدمي منوذج�ً تقليدي� لالأ�سواق وهو مبني مبواد الطني وجذوع النخيل، 
التقليدية  املنتج�ت  عر�س  بغر�س   2012 ع���م  وافتت�حه  ترميمه  مت  وق��د 
اإنت�ج  خالل  من  وتعزيزه  ال��رتاث  على  للمح�فظة  املنتجة  االأ�سر  ولت�سجيع 

فع�ل للحرف اليدوية التقليدية. 

ي�ضتك�ضف الألعاب ال�ضعبية الإماراتية 
د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة تنظم معر�صًا فنيًا من 
وحي زمن �لرب�ءة مبركز �لقطارة للفنون بالعني

•• العني- الفجر

تنظم دائرة الثق�فة وال�سي�حة – اأبوظبي، معر�س�ً مبتكراً يحتفي ب�الألع�ب 
ال�سعبية االإم�راتية من وجهة نظر فنية مع��سرة، وذلك يف مركز القط�رة 
 7 وي�ستمر حتى  26 نوفمرب اجل���ري،  الفرتة من  ب�لعني خالل  للفنون 
خالل  م��ن  الب�س�طة،  لزمن  مع��سرة  روؤي���ة  املعر�س  يقدم  ال��ق���دم.  ين�ير 
اأعم�ل فنية لفن�نني من االإم�رات مت تكليفهم به� م�سبق� هذا الع�م، فيقدم 
الفن�نون اأعم�اًل مرتبطة ب�الألع�ب ال�سعبية التي ك�ن مي�ر�سه� االأطف�ل يف 
املجتمع االإم�راتي قدمي�ً، والتي اأبتكرته� العقول ال�سغرية بهدف الت�سلية 
وب��ستخدام املواد املت�حة. ومع الوقت اأ�سحت تلك االألع�ب جزءاً اأ�سياًل من 
األع�ب �سعبية هي؛  ال�سوء على �ستة  املعر�س  الرتاث املحلي. وي�سلط هذا 

ت والكرابي واملريح�نة(.  بوُّ )التيلة وحبيل الزبيل والد�سي�س واَلزُّ
ال�س�م�سي، وع�ئ�سة  واأريب م�سعود، ورو�سة  اأمين زيداين،  الفن�نني  واأبدع 
األع�ب  اأعم�اًل من وحي  ح��سر املهريي، وم�يكل راي�س، ومرمي ال�سويدي، 
ودمج  املتفردة  ومه�راته�  اللعبة  مالمح  تعك�س  اخ��ت��ي���ره��م،   م��ن  �سعبية 
ال�سويدي،  ف��ن��ي.  وق���ل��ت �سمية  ل��الأل��ع���ب يف ع��م��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي   اجل���ن��ب 
ن�سعى  – اأبوظبي:  وال�سي�حة  الثق�فة  دائ��رة  املجتمعية يف  الربامج  مدير 
اإىل تقدمي منظور جديد  االإم�راتية  ال�سعبية  االألع�ب  من خالل معر�س 
لعن�سر تقليدي مل يعد مي�ر�س يف الوقت احل��سر، ولكنه يت�سمن مه�رات 
وقيم واأ�س�ليب مميزة تتداخل مع العديد من القيم الرتبوية واالجتم�عية 
املتوارثة، ويتوافق املعر�س مع جهود التوعية ب�لرتاث وا�ستك�س�ف روابطه 
ب�لواقع املع��س، فقد ك�نت االألع�ب ال�سعبية اأحد مظ�هر الرتاحم والتق�رب 

يف املجتمع القدمي والتي يتم مم�ر�سته� ح�لي�ً ب�أ�سك�ل اأخرى.



املف�ضل ال�ضعيف
بح�سب  اأعب�ءن�،  نحمل  وعليهم�  اجل�سم،  ق��وة  مركز  الكتف�ن 
الكتف �سعيف بطبيعته،  الواقع، مف�سل  املعروف. يف  التعبري 
ويزداد �سعف�ً كلم� تقّدمن� يف ال�سن. بدوره�، ت�سبِّب التمّزق�ت 
الذي  الغ�سروف  يف  انخف��س�ً  املف��سل  الته�ب  ع��ن  الن�جتة 

الكتف(،  ول��وح  ال���ذراع  وعظم  )ال��رتق��وة  الكتف  عظ�م  يغطي 
بذل جمهود م�س�عف  اإىل  واحل�جة  االأمل،  االأعرا�س  وت�سمل 

عند التحّرك، وانخف��س�ً يف نط�ق احلركة.
تتدهور االأوت�ر االأربعة والع�سالت االأربع املكونة للكفة املدورة 
)م�سوؤولة عن تثبيت الكتف( مع التقّدم يف ال�سن، م� يعّر�سن� 

خلطر التمّزق يف �سنواتن� املتقدمة. �سحيح اأن معظم التمّزق�ت 
ال يتطّلب عملية جراحية، ولكّن االأخرية ت�سبح ح�جة ملحة 
يوؤدي  ك��ذل��ك  امل����دورة.  الكفة  ر���س��ة مب���زٍق يف  ت�سببت  ح���ل  يف 
تعري�س الكتفني ملجهود م�سٍن كتعليق ال�ست�ئر يف منزلك اإىل 

الته�ب االأوت�ر.

اأ�ضباب اأخرى
ت��وؤدي اإىل �سعف منطقة الكتفني، م�سببة  اأخ��رى  ثمة عوامل 
م��زي��داً م��ن االأوج�����ع. تو�سح دي��ف���ين يف ه��ذا امل��ج���ل: )نعمل 
معظم الوقت وذراع�ن� اأم�من�، م� يوؤدي اإىل تراكم يف ع�سالت 
الكتفني  وت�سحب  الوقت،  ت�سيق مع مرور  اأنه�  ال�سدر. حتى 

اإىل االأم�م(.
 نتيجة لذلك، رمب� تتمّزق ع�سالت الكفة املدورة حتت �سفرة 
االأمل وااللته�ب  ي�سبب ح�لة من  الرتقوة، م�  الكتف وعظمة 
اأوت�ر  متّزق  اإىل  ا�ستمراره�  ي��وؤدي  )اال�سطدام(،  ب��سم  ُتعرف 

الكفة املدورة.
اأو  الكي�سي(  التجويف  ب�)الته�ب  اأحي�ن�ً  الكتف  ُت�س�ب  كذلك 
�س�ئل زاليل  املف�سل يحتوي على  اجل��راب )كي�س �سغري على 

يف الكتف(.

علجات
اإذا دامت اآالم مف�سل الكتف اأكرث من ب�سعة اأ�س�بيع، ال بد من 

زي�رة الطبيب.
مع�لج  اإىل  يحيلك  ب��ل  ع����دة،  اجل��راح��ة  اإىل  االأخ���ري  يلج�أ  ال 

فيزي�ئي، و�ستحت�ج اإىل نحو �ستة اإىل 12 اأ�سبوع�ً من اجلل�س�ت، 
بح�سب حدة احل�لة.

حقن  اأح��ي���ن���ً  ال��ع��الج  ي�سمل  )اال���س��ط��دام(،  ملع�جلة متالزمة 
الكورتيزون اأواًل ملواجهة االلته�ب والتخّل�س منه، ثم اال�ستع�نة 

ب�لعالج الفيزي�ئي.
اأم� عالج الته�ب االأوت�ر، في�ستوجب اإراحة الكتف اأواًل واإعط�ء 

االلته�ب فر�سة للزوال.

العلج الفيزيائي
املدورة  الكفة  ع�سالت  تقوية  على  الفيزي�ئي  ال��ع��الج  ��ز  ي��ركِّ
)ع�سالت اإنفرا�سبين�تو�س و�سوبرا�سبين�تو�س( وع�سالت ن�سل 
الكتف )�سبه املنحرف ال�سفلي واملتو�سط(، وحت�سني ح�لة هذه 

املنطقة وزي�دة نط�ق احلركة مع مت�رين خم�س�سة له�.
�سغط  بتمرين  الفيزي�ئي  املع�لج  ي�س�عدك  املث�ل،  �سبيل  على 
 60 مدة  مع�ً  الكتفني  �سفرات  �سغط  ي�ستوجب  ال��ذي  الكتف 

ث�نية، ثم اال�سرتخ�ء.

للحّد من اآالم الكتف وتف�دي اأية اإ�س�بة يف امل�ستقبل، �ستحت�ج 
اإىل موا�سلة القي�م بتم�رين الكتف يف املنزل بعد انته�ء العالج 
واأن  منتظم�ً،  ت��ك��ون  اأن  )ي��ج��ب  دي��ف���ين:  تن�سح  ال��ف��ي��زي���ئ��ي. 
على  اأ�سبوعي�ً  م��رات  ثالث  اأو  مرتني  كتفيك  مت�رين  مت�ر�س 

املدى الطويل(.
ملزيد من املعلوم�ت حول تقوية املف��سل، راجع تقرير ال�سحة 
اآالم  تخفي�س  كيفية  حول  تدريب  ه�رف�رد:  بج�معة  اخل��س 
www.health.harvard.edu/ ع��ل��ى  امل��ف�����س��ل 
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مترين تعزيز الكفة املدورة )�ضهر(
معًا. الكتفني  اأطراف  وا�ضغط  • قف 

من  ب�لقرب  مرفقيك  اأبِق  وا�سحبهم�.  ببطء  ذراعيك  • اثِن 
اأ�سالعك ووجهم� نحو اجلدار اخللفي.

البداية. و�سعية  اإىل  ببطء  عد  ثم  • توّقف، 
مرة.  15 التمرين  • كّرر 

العمل على كل اجلبهات
ال�سروري  فمن  مم�ثلة،  خم�طر  تف�دي  اأردت  اإذا 
ر����س���م اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ���س���م��ل��ة. ب���خ���الف االأف���ك����ر 
الوحيد.  املوؤثر  الع�مل  الغذاء  ي�سّكل  ال  ال�س�ئدة، 
ي�سّكل  ال��ذي  االإج��ه���د،  م��ن  اأي�س�ً  التخل�س  يجب 
كذلك  االأم��ع���ء.  حركة  يف  الرئي�س  اخللل  م�سدر 
القولون من خالل  الغذاء يف  انتق�ل  يلزم حتفيز 
التنف�سي.  ال��ذات��ي  والتدليك  اجل�سدي  الن�س�ط 
ف�ساًل عن ذلك، توؤدي امللين�ت دوراً يف نظ�م العالج، 
�سرط اأن حت�سني اختي�ره� )اأي اأن تنتقي اأنواع�ً ال 
بينه�؟  االأف�سل  م�  ولكن  االأم��ع���ء(.  تهيج  ت�سبب 
 Forlax، امل��ل��ي��ن���ت اال���س��م��وزي��ة، م��ث��ل  اخ���ت����ري 
 ،Transipeg، Movicol، Importal
اأو Sorbitol، اأو امللين�ت الطبيعية، ولكن ينبغي 
اأال ت�ستخدمي هذه امللين�ت فرتة طويلة من دون 
ا�ست�س�رة الطبيب اأواًل.ت�سّكل حركة االأمع�ء عملية 
ت�سمل مراحل خمتلفة. وقد يوؤدي اأي خلل يف هذه 
تبني  ت�ستطيعني  لكنك  االإم�����س���ك.  اإىل  امل��راح��ل 
ع�دات ت�سّهل حي�تك من هذه الن�حية، مهم� بلغت 

من ال�سن.
اإىل  ال�سعور بح�جة  ال ترجئي دخول احلم�م عند 
املوؤقت  اأو  امل��زم��ن  االإم�����س���ك  اأن  يف  ذل��ك ال عجب 
الأي  ف��ي��م��ك��ن  ���س���ئ��ع��ة.  م�سكلة  اإىل  ال���ي���وم  حت����ّول 
االأمع�ء.  حركة  يف  خلاًل  يحدث  اأن  ب�سيط  تبديل 
تتبع هذه االأخ��رية ع�دات حمددة، وتت�أثر ب�سرعة 

ب�أقل تغيري. من هن� تن�س�أ اأهمية حم�ولة التغوط 
اأال ت�سعري  اإمن� من دون �سّد. كذلك يجب  يومي�ً 
ب�لتوتر اإن مل تنجحي. واالأهم من ذلك اأال ترجئي 
احل�جة اإىل دخول احلم�م. فعندم� ُيحب�س الرباز 
يف امل�ستقيم، يجف مبرور الوقت وي�سبح اإخراجه 

�سعب�ً.
ن�����س��ي��ح��ة: اح��ت��ف��ظ��ي دوم�������ً مب���� ي�����س���ع��دك على 
احملي  لذلك  التغوط.  اال�ستمت�ع خالل حم�ولة 
معك دوم�ً كت�ب�ً اأو جملة اإن كنت حتبني املط�لعة 
قبل  الكر�سي  لتنظيف  ع�سوية  رة  مطهِّ وحم���رم 
ا�ستعم�له. اأو ميكنك ا�ستبدال هذه املح�رم بغط�ء 
ُيب�ع يف ال�سيدلي�ت.  كر�سي من ورق ق�بل للرمي 
لتنظفي  ر  املطهِّ ال�س�ئل  عبوة  ب�لت�أكيد  تن�سي  وال 

يديك عند االنته�ء.

اعتماد الو�ضعية ال�ضليمة
ال�سرر  اإحل�����ق  دون  م��ن  ال����رباز  خ����روج  لت�سهيل 
عند  ال�سليمة  الو�سعية  ات��خ���ذ  ي��ج��ب  ب���ل��ع��ج���ن، 
تكون  اأن  ينبغي  احل��م���م:  ك��ر���س��ي  ع��ل��ى  اجل��ل��و���س 
الفخذان قريبتني من البطن والركبت�ن اأعلى من 

الوركني، كم� لو اأنك جتل�سني القرف�س�ء.
ي�سبه  ن�سيحة: �سعي قدميك على كر�سي �سغري 
على  ال�سغ�ر  االأوالد  مل�س�عدة  ُي�ستخدم  الذي  ذاك 
ب��ل��وغ امل��غ�����س��ل��ة. ي��ك��ف��ي ب��ع��د ذل���ك االن��ح��ن���ء قلياًل 
اأبقيه  اأن تكوري ظهرك، بل  االأم���م من دون  نحو 

مل  اإن  ك��ث��رياً  ت�سدي  اأال  اأهمية  ون��ك��رر  م�ستقيم�ً. 
تنجحي يف التغوط.

الأطعمة امل�ضادة للإم�ضاك
يوؤدي الغذاء دوراً مب��سراً يف عالج االإم�س�ك. ولكن 
على كل اإن�س�ن اأن يكت�سف بنف�سه م� ي�سّهل حركة 

اأمع�ئه. اإليك بع�س الن�س�ئح.

الهدف: حتفيز الأمعاء
تعمل املعدة على ه�سم الطع�م بعد تن�وله، ومن ثم 
ينتقل اإىل االأمع�ء الدقيقة التي متت�س منه املواد 
املغذية املفيدة ل�سحة اجل�سم. وال يتبقى بعد ذلك 
القولون  اإىل  ت�سل  التي  الطع�مية  البلعة  �سوى 
)املعي الغليظ(. تت�ألف هذه البلعة من الف�سالت 
التي تدفعه� تدريجي�ً انقب��س�ت القولون املنتظمة 
االنقب��س�ت  ه��ذه  تكون  كي  ولكن  امل�ستقيم.  نحو 
ب�ل�سكل  ال��ق��ول��ون  البلعة  مت��الأ  اأن  يجب  ف���ع��ل��ة، 
املن��سب.  ب�حلجم  تكون  اأن  يلزم  لذلك  ال�سحيح. 
من هن� تن�س�أ اأهمية االألي�ف. فكلم� احتوى الطع�م 
الف�سالت.  اأك��رب م��ن  �سّكلت ج���زءاً  االأل��ي���ف،  على 
وُتعترب االألي�ف ب�لغة االأهمية الأنه� حتتجز كمية 
كبرية من امل�ء يف البلعة، م� مينحه� حجم�ً ك�في�ً 

يزيد انقب��س�ت القولون ف�علية.

الألياف واملاء
غرام�ً   35 اإىل   20 ت��ت��ن���ويل  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
البقول  الف�كهة،  من  اأك��رثي  يومي�ً.  االألي�ف  من 
املجففة، اخلبز الك�مل، املعكرونة املعدة من احلبوب 
على  ال�سوف�ن...  ب�سكويت  الك�مل،  االأرز  الك�ملة، 
العد�س  غ��رام من   100 كل  املث�ل، يحتوي  �سبيل 
7.8 غ��رام���ت م��ن االأل��ي���ف، يف حني  املطهو على 
ي�سم كل مئة غرام من التني املجفف 11 غرام�ً، 
 3 امل��ط��ه��وة  ال�سب�نخ  7 غ���رام����ت،  ال��ك���م��ل  اخل��ب��ز 
غ��رام���ً. وال بد   2.1 والتف�ح مع ق�سره  غ��رام���ت، 
الزي�دة  ت��ك��ون ه��ذه  اأن  اإىل ���س��رورة  االإ����س����رة  م��ن 
اإن  ب�النتف�خ،  ُت�س�بي  لئال  تدريجية  االأل��ي���ف  يف 
وحده�  االألي�ف  لكن  امل�سكلة.  لهذه  معر�سة  كنت 
ك�فية من  كمية  اأي�س�ً  ت�سربي  اأن  فيلزم  تكفي،  ال 
امل�ء. اإال اأن ال داعي لالإفراط يف ذلك الأن الكمية 
الف�ئ�سة ال ترطب الرباز بل ميت�سه� املعي الدقيق 
اإذاً،  اأن تخرج يف البول.  وتنتقل اإىل الكليتني قبل 
الته�ب  ف�عاًل �سد  امل���ء عالج�ً  االإكث�ر من  ي�سّكل 

املث�نة وح�سى الكليتني ال االإم�س�ك.

اأطعمة يجب تفاديها
ت�س�هم ال�سوكوالتة، االأرز االأبي�س، واملوز يف اإبط�ء 
ب�ختالف  يختلف  ت�أثريه�  اأن  اإال  االأم��ع���ء.  حركة 
هذا  ع�����س��وائ��ي���ً  ت�ستبعدي  ال  ل��ذل��ك  االأ���س��خ������س. 
الطع�م اأو ذاك من غذائك، بل اأ�سغي اإىل ج�سمك 
اإىل حتديد االأطعمة التي تن��سبه. وال بد  وا�سعي 
ي�سبب  الالكتوز  حتمل  ع��دم  اأن  اإىل  االإ���س���رة  م��ن 
اأحي�ن�ً االإ�سه�ل واالنتف�خ، م� يجعل االإم�س�ك اأكرث 

اإزع�ج�ً.

احلركات ال�ضحية

عموم�ً  لل�سحة  مهم�ً  اجل�سدي  الن�س�ط  ُيعترب 
و�سحة االأمع�ء خ�سو�س�ً الأنه ميده� ب�الأوك�سجني، 
ي�س�عده� على التحكم يف االإجه�د، ويعّو�س بت�أثريه 
امليك�نيكي عن ك�سل حركته�. نتيجة لذلك، ي�سّكل 

هذا الن�س�ط جزءاً ال يتجزاأ من عالج االإم�س�ك.

عند اال�ستيق�ظ: ب�سع دق�ئق من التنف�س البطني
عندم� مت�ر�سني التنف�س البطني العميق �سب�ح�ً، 
حت����ّرري����ن احل���ج����ب احل����ج���ز وت��ن�����س��ط��ني بلطف 
االأمع�ء التي ظّلت بدون حراك طوال الليل. وهكذا 

حتّفزينه� بتعري�سه� لعملية تدليك داخلية.
قلياًل  مبعدة  ب�لك�مل،  ظهرك  على  مت���ّددي   •
�س�قيك.  ب���ني  وم���ب����ع���دة  ع���ن ج�����س��م��ك  ذراع����ي����ك 

اأديري كفيك نحو االأعلى.
• تنف�سي الهواء من اأنفك، واأنت تراقبني ت�أثريه 
يف غ�س�ء االأنف املخ�طي. ثم ازفري واأنت ت�سغني 

اإىل �سوت الهواء اخل�رج.
عرب  يدخل  اجل�سم:  يف  ال��ه��واء  م�س�ر  تّخيلي   •
يندفع  ث����م  وال����رئ����ت����ني،  احل���ن���ج���رة،  امل���ن���خ���ري���ن، 
م�س�ره  تخّيلي  ت��زف��ري��ن،  وع��ن��دم���  ال��ب��ط��ن.  ن��ح��و 

العك�سي.
ك��ل مّرة،  ك����ّرري ه���ذه العملية م���رات ع���دة. وم���ع 
احر�سي على التعّمق اأكرث يف البطن، توقفي عن 
التنف�س لفرتة وجيزة، واتركي البطن ينتفخ من 

جديد من كل نف�س.

خلل النهار: احلركة �ضرورية
ي�سّكل الن�س�ط على اختالف اأنواعه عالج�ً مفيداً 
اإىل �سعود  الدراجة  امل�سي وركوب  لالإم�س�ك: من 
ك�ن  مهم�  والرق�س.  الرك�س،  ال�سب�حة،  ال���درج، 
االأمع�ء  ع�سالت  انقب��س  دوم���ً  ي�سمل  الن�س�ط، 
ويحفز اآلي�ً حركة حمتوى اجله�ز اله�سمي. ولكن 
كي يكون هذا الن�س�ط اأكرث ف�علية، يجب اأن تبقى 
تقويته�.  يجب  لذلك  م�سدودة،  البطن  ع�سالت 
ت�ست�سريي مع�جل�ً  اأن  امل��ج���ل  ه��ذا  امل��ه��م يف  وم��ن 
قمت  اإن  الأن����ك  متخ�س�س�ً  م���درب����ً  اأو  ف��ي��زي���ئ��ي���ً 
خ�طئة،  بطريقة  البطن  ع�سالت  �سد  بتم�رين 
االأذى  وت��ل��ح��ق��ني  اخل������رج  اإىل  ب���ل��ب��ط��ن  ت��دف��ع��ني 

ب�لعج�ن والظهر.
قبل النوم: جل�سة من اليوغ� لال�سرتخ�ء وحتفيز 

االأمع�ء
ي�س�هم مترين )ب��سيموت�ن��س�ن�(، الذي ُين�سح به 
وف�ساًل  الك�سولة.  االأمع�ء  تن�سيط  يف  النوم،  قبل 
هذه  ت�س�عدك  االأم��ع���ء،  على  بلطف  ال�سغط  عن 

الو�سعية يف مّط ج�سمك ب�أكمله.
وم�سدودت�ن  مم����دودت�����ن  و����س����ق����ك  اج��ل�����س��ي   •
فوق  مت�س�بكت�ن  وي���داك  االأخ���رى  على  اإح��داه��م��� 
عمودي�ً  ذراع��ي��ك  ترفعني  واأن���ت  تنف�سي  ���س��درك. 
وت��دف��ع��ني ي��دي��ك ن��ح��و ال�����س��م���ء. ���س��دي يف الوقت 
الع�نة  عظم  وادف��ع��ي  اخللف  نحو  ال��ردف��ني  عينه 

نحو االأر�س.
تنف�سي  ثم  يديك نحو �سدرك.  • ازفري، معيدة 

جمدداً من دون اأن تبديل و�سعيتك.
اأم�سكي  االأم�م.  اإىل  واأنت متدين يديك  • ازفري 
بفخذيك، ركبتيك، ك�حليك، اأو قدميك وح�فظي 

على هذه الو�سعية واأنت تتنف�سني بهدوء.
زفرة  كل  مع  يدخل  ال��ذي  البطن  على  • رّك��زي 
ويخرج ببطء مع تنف�س الهواء. يجب اأال ت�سعري 
ب�الأمل يف ظهرك اأو ذراعيك خالل هذه الو�سعية. 

وميكنك ثني الركبتني اإن �سئت.
بعيداً  يديك  مت��ّدي��ن  واأن���ت  ذل��ك  بعد  ازف���ري   •

اأم�مك.
• تن�سقي الهواء مع رفع اليدين عمودي�ً جمدداً. 
فوق  ترفعينهم�  واأن�����ت  ال�����س��م���ء  ن��ح��و  وم��دي��ه��م��� 
نحو  تعيدينهم�  واأن���ت  ذل��ك  بعد  ازف���ري  راأ���س��ك. 

�سدرك.
• متددي على ظهرك، مبعدة قلياًل ذراعيك عن 
لب�سع  وتنف�سي  �س�قيك.  ب��ني  وم��ب���ع��دة  ج�سمك 

ثواٍن، ثم عودي اإىل و�سعية البداية.

راأي الطبيب
يف اأي ح�الت يجب ا�ست�س�رة الطبيب؟

اإن �س�رت حركة  ا�ست�س�رة الطبيب  من ال�سروري 
اإن�����س���ن مل  البتة يف ح���ل��ة  االأم��ع���ء غ��ري منتظمة 
اأن���ه مل يبدل  م��ع  االإم�����س���ك،  ع���ن��ى  اأن  ل��ه  ي�سبق 
ع�داته )ال�سفر، النظ�م الغذائي...(. كذلك يجب 
املزمنة  االإم�س�ك  اإن حتولت ح�لة  الطبيب  اإعالم 
وال  ف���ع��اًل.  �س�بق�ً  ك���ن  عالج�ً  يق�وم  اإم�س�ك  اإىل 
اإن  اأهمية زي�رة عي�دة الطبيب  اإىل  داعي لالإ�س�رة 
ترافق االإم�س�ك مع خ�س�رة كبرية يف الوزن، اأمل يف 

ال�سرج، واأو ظهور دم يف الرباز.
راأي طبيب متخ�س�س يف اجله�ز اله�سمي

تعتمد ن��وع��ي��ة ح��رك��ة االأم���ع����ء ع��ل��ى ال���ت���وازن بني 
ف�ساًل  ب���الأل��ي���ف،  الغنية  االأطعمة  ونوعية  كمية 
عن الن�س�ط اجل�سدي. لذلك، قد نع�ين االإم�س�ك، 
اإذا اختل هذا التوازن يف مرحلة م� ب�سبب اجللو�س 
دوام  تبّدل  ب�سبب  اأو  مثاًل،  ال�سفر،  اأث��ن���ء  مطواًل 
اأخذ  اأو  نتن�وله�،  التي  امل���ء  كمية  ت��راج��ع  العمل، 

الت�سنج(. يف  )مثل م�س�دات  االأدوي���ة  اأن��واع  بع�س 
هذه احل�لة، علين� اأن ننتظر اأي�م�ً اأو حتى اأ�س�بيع 

كي ن�ستعيد حركة اأمع�ئن� الطبيعية.

ن�ضائح الطبيب
خالل  تنت�بك  ال��ت��ي  االأح������س��ي�����س  على  رّك���زي   •

مترين اليوغ�.
االأذى. به  تلحقي  وال  ج�سمك  على  تق�سي  • ال 

االإمك�ن. قدر  ومنتظم�ً  تدريجي�ً  اأ�سلوب�ً  • اتبعي 
ثالث و�سف�ت طبية لطيفة

• املع�جلة املث�لية: اإن كنت تع�نني غي�ب�ً ك�ماًل يف 
يجربك  �سرجي  جف�ف  مع  التغوط  اإىل  احل�جة 
ع��ل��ى ب����ذل جم��ه��ود ك��ب��ري، ت���ن����ويل 5 ح��ب���ت من 

اليوم. يف  مرة   Alumina 5 CH
اإن ك���ن ال���رباز ق��سي�ً وداك���ن ال��ل��ون وي��رتاف��ق مع 
 Bryonia 5CH سداع، تن�ويل 3 حب�ت من�

مرة يف اليوم.
دخول  اإىل  م�����س��ت��م��رة  ب��ح���ج��ة  ت�����س��ع��ري��ن  ك��ن��ت  اإن 
احلم�م، اإال اأنك تعجزين عن ذلك، تن�ويل 3 حب�ت 

من Nux vomica 5 CH مرة يف اليوم.
ت�سبب  التي  النب�ت�ت  تف�دي  ب�لنب�ت�ت:  • العالج 
التهيج مثل ال�سب�ر، ال�سدر، والراوند. يف املق�بل، 
4 مالعق كبرية م��ن بذور  ت��ن���ويل م��رة يف ال��ي��وم 
القطون�ء، بعد اأن تكوين قد نقعته� فرتة ك�فية يف 

امل�ء. من  �سنتلرتاً   20
العطرية: ب�ملواد  • العالج 

قبل كل وجبة، اخلطي قطرتني من زيت الطرخون 
االأ�س��سي مع قطرتني من زيت الليمون احل�م�س 
االأ�س��سي وقطرتني من زيت اإكليل اجلبل االأ�س��سي 

يف ملعقة كبرية من زيت الزيتون وتن�وليه�.
يوؤدي الغذاء دوراً مب��سراً يف عالج االإم�س�ك ولكن 
على كل اإن�س�ن اأن يكت�سف بنف�سه م� ي�سّهل حركة 

اأمع�ئه

طـــــــــــــــب
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حياتية  قواعد  باتباع  اأمعائك  يف  حقيقية  راحة  على  احل�ضول  وميكنك  تن�ضيطها.  يجب  ك�ضولة  اأمعاء  حركة  البع�ض  يعاين 
جديدة ت�ضتطيعني تبنيها ب�ضهولة. 

 ل �ضك يف اأن للإم�ضاك املزمن، الذي يكون موؤملًا اأحيانًا ومزعجًا دومًا، تاأثريًا كبريًا يف نوعية حياة كل اإن�ضان. يف البداية، يتحّول 
انتظار ال�ضعور باحلاجة اإىل دخول احلمام اإىل هو�ض. وعندما ينتابك هذا ال�ضعور، ي�ضعب عليك اإخراج الرباز. واإن جلاأت اإىل 

القوة، تعر�ضني نف�ضك خلطر الإ�ضابة بجرح يف ال�ضرج اأو تلف يف منطقة اأ�ضفل احلو�ض مع هبوط اأع�ضائه.

يحّد الأمل يف الكتف من ا�ضتقلليتك. اكت�ضف امل�ضاكل يف وقت مبكر ومتّتع بالقوة وجتّنب الإ�ضابة يف هذا املف�ضل.
القمي�ض  فاأنت ل تفكر بهما عند و�ضع ذراعيك يف كمي  اأن تتعامل مع كتفيك كجزء ل يتجزاأ من ج�ضمك،  ال�ضهل  من 
اأو عند حماولتك الو�ضول اإىل �ضيء ما. ولكّن الكتفني ال�ضعيفتني اأو امل�ضابتني حتّدان من وظيفتك اليومية وت�ضرقان 

ا�ضتقلليتك. من ثم، �ضتعجز عن فتح الباب، اأو رفع الكر�ضي اأو الأريكة، اأو ارتداء قمي�ضك من دون اأن تتاأمّل.
اميي ديفاين، معاجلة فيزيائية يف م�ضت�ضفى ما�ضات�ضو�ضت�ض العام التابع جلامعة هارفارد، تقول يف هذا ال�ضاأن: )اآلم 

الكتف �ضائعة بني امل�ضنني. وت�ضري الدرا�ضات اإىل اأنها تبلغ ن�ضبة 31٪ لدى البالغني(.

ال تهمل �آالم �لكتف

قواعد حياتية جديدة ت�ضتطيعني تبنيها ب�ضهولة

كيف تتخل�صي من �الإم�صاك �ملزمن باأ�صاليب طبيعية؟
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 4964

ب��س��م: جوكي انرتن��سيون�ل انكوربوري�سن

وعنوانه: ٢3٠٠ ال�س�رع 6٠، كينو�س�، وي�سكن�سن، الوالي�ت املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )٢7١4(  بت�ريخ:  ١99٥/١٠/3٠م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : ٢٠١4/٠٢/٠7م وحتى ت�ريخ : ٢٠٢4/٠٢/٠7م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ٥٠4٠7

ب��س��م: ك�مب�ن ايه بي

وعنوانه: ا�س اى – 8١١١8١ �س�ندف�يكن - ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )4١٢٥8(  بت�ريخ:  ٢٠٠3/٠7/٠8م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف :    ٢٠١٢/١١/١8م وحتى ت�ريخ : ٢٠٢٢/١١/١8م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ٥3١٠8

ب��س��م: جيه ا�س بي ليميتد

وعنوانه: ور�س�م ميل ، مين�سرت لوفيل ، اك�سفورد ، او اك�س 8 ٥ ار اك�س – اململكة 

املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )44647(  بت�ريخ:  ٢٠٠4/٠١/٠7م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف :    ٢٠١3/٠٥/١١م  وحتى ت�ريخ : ٢٠٢3/٠٥/١١م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ٥37٢٢

ب��س��م: انرتن��سيون�ل فران�س�ي�س هولدينج )البوان( ليمتد  

وعنوانه: ليفيل ١٥ )ايه ٢(، مني اوف�س ت�ور، ف�ينين�س�ل ب�رك البوان، ج�الن 

مريديك�، 87٠٠٠ البوان اف تي، م�ليزي�

وامل�سجلة حتت رقم : )443٢٠(  بت�ريخ:  ٢٠٠3/١٢/3١م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف :    ٢٠١3/٠6/١4م وحتى ت�ريخ : ٢٠٢3/٠6/١4م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 734٢7

ب��س��م: بيدرو جروب بي تي اي. ال تي دي.

& كيث جروب هيدكوارترز، �سنغ�فورة  وعنوانه: 6 ت�ي �سينج لينك، ت�س�رلز 

٥34١٠١

وامل�سجلة حتت رقم : )78469(  بت�ريخ:  ٢٠٠6/١٢/٢4م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : ٢٠١٥/٠9/٢٥م وحتى ت�ريخ :  ٢٠٢٥/٠9/٢٥م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 789

ب��س��م: يوجن ك�رمنت م�نيف� ك�سرينج كمب�ين

وعنوانه: 36٢ يوب ب�ب� ليب�ر روود، ٠4-١٥/٠٢/٠١ داجن فتي بلدجن، ١9٥3 - 

�سنغ�فورة

وامل�سجلة حتت رقم : )١٢4٠(  بت�ريخ:  ١99٥/٠١/٢٥م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف :    ٢٠١3/٠6/٢4م وحتى ت�ريخ : ٢٠٢3/٠6/٢4م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١٠9١84   
ب�إ�سم : دن�ت�

وعنوانه : مركز دان�ت� لل�سفر ،  �س.ب. ١٥١٥ ، دبي ، االإم�رات  العربية املتحدة.
بت�ريخ:٢٠١٠/٠8/3٠ وامل�سجلة حتت الرقم : ١٠73١7 

�ضورة العلمة

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠3/١6 وحتى ت�ريخ: ١6/٠3/٢٠٢8.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١٠9١8٥   
ب�إ�سم : دن�ت�

وعنوانه : مركز دان�ت� لل�سفر ،  �س.ب. ١٥١٥ ، دبي ، االإم�رات  العربية املتحدة.
بت�ريخ:١6/٢٠١٠/٠3 وامل�سجلة حتت الرقم : ١٠٠6٥8 

�ضورة العلمة

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠3/١6 وحتى ت�ريخ: ١6/٠3/٢٠٢8.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ٥37٢3

ب��س��م: انرتن��سيون�ل فران�س�ي�س هولدينج )البوان( ليمتد  

وعنوانه: ليفيل ١٥ )ايه ٢(، مني اوف�س ت�ور، ف�ينين�س�ل ب�رك البوان، ج�الن 

مريديك�، 87٠٠٠ البوان اف تي، م�ليزي�

وامل�سجلة حتت رقم : )4٥7١9(  بت�ريخ:  ٢٠٠4/٠3/٢3م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف :    ٢٠١3/٠6/١4م وحتى ت�ريخ : ٢٠٢3/٠6/١4م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ٥7٢63

ب��س��م: ديل مونتي كوربوري�سن

الوالي�ت   ،94١٠٥ ك�ليفورني�  فران�سي�سكو،  �س�ن  ب��الزا،  م�ركيت  ون  وعنوانه: 

املتحدة االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )٥١٥٥٢(  بت�ريخ:  ٢٠٠٥/٠٢/٢6م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : ٢٠١3/١١/٢3م وحتى ت�ريخ :  ٢٠٢3/١١/٢3م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ٥7٢64

ب��س��م: ديل مونتي كوربوري�سن

الوالي�ت   ،94١٠٥ ك�ليفورني�  فران�سي�سكو،  �س�ن  ب��الزا،  م�ركيت  ون  وعنوانه: 

املتحدة االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )٥١٥63(  بت�ريخ:  ٢٠٠٥/٠٢/٢6م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : ٢٠١3/١١/٢3م وحتى ت�ريخ :  ٢٠٢3/١١/٢3م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 73٢84

ب��س��م: دال اند�سرتي�ل كو، ليمتد

وعنوانه: منرب 36 ا�س. اند�سرتي�ل افينيو، اإك�سي�والن ت�ون، زهوجن�س�ن �سيتي، 

جواجندوجن بروفين�س، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وامل�سجلة حتت رقم : )6٠7٠٠(  بت�ريخ:  ٢٠٠6/٠6/١٠م

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : ٢٠١٥/٠9/١8م وحتى ت�ريخ :  ٢٠٢٥/٠9/١8م

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١٠9١86  
ب�إ�سم : دن�ت�

، االإم������رات  العربية  ، دب��ي  ،  ����س.ب. ١٥١٥  دان���ت��� لل�سفر  وع��ن��وان��ه : م��رك��ز 
املتحدة.

بت�ريخ:١6/٢٠١٠/٠3 وامل�سجلة حتت الرقم : ١٠٠668 
�ضورة العلمة

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠3/١6 وحتى ت�ريخ: ١6/٠3/٢٠٢8.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١١3849   
ب�إ�سم : دن�ت�

، االإم������رات  العربية  ، دب��ي  ،  ����س.ب. ١٥١٥  دان���ت��� لل�سفر  وع��ن��وان��ه : م��رك��ز 
املتحدة.

بت�ريخ:٢٠١٠/٠١/٠4 وامل�سجلة حتت الرقم : 99٠9٠ 
�ضورة العلمة

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠6/٠١ وحتى ت�ريخ: ٠١/٠6/٢٠٢8.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١١38٥٠   
ب�إ�سم : دن�ت�

، االإم������رات  العربية  ، دب��ي  ،  ����س.ب. ١٥١٥  دان���ت��� لل�سفر  وع��ن��وان��ه : م��رك��ز 
املتحدة.

بت�ريخ:٢٠١١/٠٢/١4 وامل�سجلة حتت الرقم : ١3٢46٢ 
�ضورة العلمة

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠6/٠١ وحتى ت�ريخ: ٠١/٠6/٢٠٢8.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١١38٥١  
ب�إ�سم : دن�ت�

وعنوانه : مركز دان�ت� لل�سفر ،  �س.ب. ١٥١٥ ، دبي ، االإم�رات  العربية املتحدة.
بت�ريخ:١6/٢٠١٠/٠3 وامل�سجلة حتت الرقم : ١٠٠6٢٠ 

�ضورة العلمة

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠6/٠١ وحتى ت�ريخ: ٠١/٠6/٢٠٢8.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : ١١٥١4٠   
ب�إ�سم : االإم�رات

،  االإم�رات  ، دبي  ، ���س.ب. 686  وعنوانه : املقر الرئي�سي ملجموعة  االإم����رات 
العربية املتحدة.

بت�ريخ:٢٠١٠/١٢/٢7 وامل�سجلة حتت الرقم : ١٢74٥١ 
�ضورة العلمة

و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 
احلم�ية يف: ٢٠١8/٠١/٠4 وحتى ت�ريخ: ٠١/٠4/٢٠٢8.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : ٢7٢١84         بت�ريخ :  ٢6/٠4/٢٠١7
ب��س��م: ن�هيت� ر�ستوران ا�سليتميجليغى يف ي�تريم انونيم �سريكيتي

وعنوانه: ديكيليت��س م�ه�لي�سي، اوزينجى �سوك�ك، نو:8، بويوكه�نلى بالزا، ب�سكت��س، ا�سطنبول، تركي�
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

الوالئم  مرافق  ت�أجري  املوؤقتة،  االإق���م��ة  اأم���ك��ن  حجز  املوؤقتة؛  االإق���م��ة  وال�سراب؛  الطع�م  تزويد  خدم�ت 
ُدور  واالجتم�ع�ت؛  وامل��وؤمت��رات  ال��زف���ف  حفالت  به�  واملعنى  اخل��سة  للمن��سب�ت  االجتم�عية  واالن�سطة 

احل�س�نة النه�رية؛ اإيواء احليوان�ت
الواق�عة ب�لفئة: 43

و�سف العالمة: عب�رة Roman Cuisine ب�حرف التينية ب�للون اال�سود
اال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

١٠39٥٥ املودعة ب�لرقم : 
ب��س��م:  تيكوم لال�ستثم�رات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه: مبنى رقم 4، الط�بق االول، دبي، االإم�رات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الورق واملنتج�ت الورقية؛ الكرتون ومنتج�ت الكرتون؛ الكتيب�ت؛ الن�سرات االإعالنية؛ الكرا�س�ت؛ التق�ومي؛ 
دورية؛  اإخب�رية  ن�سرات  الر�س�ئل؛  الل�س�ق�ت؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بط�ق�ت  املل�سق�ت؛  النم�ذج؛  البط�ق�ت؛ 
الدف�تر؛ دف�تر قطع القرط��سية؛ ورق ن�س�ف؛ دف�تر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ االألبوم�ت؛ 
الكبرية؛  االإع��الن���ت  الربيدية؛  البط�ق�ت  املفهر�سة؛  امللف�ت  امللف�ت؛  الر�س�ئل؛  اأرف��ف  اليومي�ت؛  دف�تر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوري�ت؛  ال�سحف؛  املطبوع�ت؛  الكت�بة؛  للكت�بة؛ ورق  دف�تر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  االأدوات  الكت�لوج�ت؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف  املطبوعة؛  املن�سورات 
اأق���الم احل��رب اجل�ف؛  اأق���الم الر�س��س االآل��ي��ة؛  اأق���الم اللب�د؛  اأق���الم الر�س��س؛  اأق���الم احل��رب؛  االأث�����ث(؛ 

امل�س�طر؛ املم�حي؛ ثق�الت الورق.
الواق�عة ب�لفئة:  ١6

بت�ريخ: ١٠ ابريل ٢٠١١ وامل�سجلة حتت رقم:  ١3٥6٢9 
و�ستظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  6/١٢/٢٠٠7 

وحتى ت�ريخ: 6/١٢/٢٠٢7
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

EAT 36760 EAT 36761

EAT 38449EAT 38448EAT 38447EAT 36762

EAT 38946

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�س�دية ب�ن ال�س������دة/لي�سرت للمق�والت والنقلي�ت الع�مة 

رخ�سة رقم:CN 1972921 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجم�يل من م�س�حة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�سم جت�ري من/ لي�سرت للمق�والت والنقلي�ت الع�مة
LEICETER GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

اىل/لي�سرت العم�ل اخلدم�ت الفنية
LEICETER TECHNICAL SERVICES WORKS

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة خدم�ت التنظيف اخل�رجي )واجه�ت( املب�ين )8١٢9٠٠١(
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة تركيب اال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة )433٠٠١8(

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة اعم�ل الطالء والده�ن�ت للمب�ين )433٠٠٠3(
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة اعم�ل تركيب ورق اجلدران )433٠٠١6(

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة تركيب املواد الع�زلة يف االبنية واملن�س�أت )439٠٠٠٢(
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة اعم�ل النج�رة امل�سلحة )439٠٠٠4(

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة �سي�نة التمديدات الكهرب�ئية )43٢99٠4(
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة �سي�نة التمديدات ال�سحية )43٢99٠6(

تعديل ن�س�ط/حذف مق�والت م�س�ريع املب�ين ب�نواعه� )4١٠٠٠٠٢(
تعديل ن�س�ط/حذف نقل املواد الع�مة ب�ل�س�حن�ت اخلفيفة )49٢3٠١٠(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�س�دية خالل 
اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   ١٥98١١   بت�ريخ : ١٢/٢٠١١/٠7
امل�سجلة ب�لرقم :  ١٥98١١   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١9

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي،

اململكة املتحدة
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١: اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت واجلة 
اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، جمفف�ت لالأيدي 
والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، املراوح ، املراوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، املراوح الق�ئمة على االأر�س ) 
ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء ؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت 
الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( ، الفالتر )لال�ستخدام املنزيل والرتكيب�ت 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من م�كين�ت( ، اجهزة ت�سخني ، �سخ�ن�ت كهرب�ئية ، قطع 

غي�ر وتركيب�ت للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١٥98١٢   بت�ريخ : ١٢/٢٠١١/٠7
امل�سجلة ب�لرقم :  ١٥98١٢   بت�ريخ : ١8/٢٠١٢/٠7

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

 ، اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١: اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل  وذلك لتمييز ال�سلع 
املجفف�ت واجلة اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق 
وحدات املي�ه ، جمفف�ت لالأيدي والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، املراوح ، املراوح الكهرب�ئية ، 
مراوح ال�سقف ، املراوح الق�ئمة على االأر�س ) ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي 
؛ اجهزة تربيد الهواء ؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية 
؛  ؛ م�سخ�ت احل��رارة  ال�سن�عية(  والرتكيب�ت  املنزيل  الفالتر )لال�ستخدام   ، الهواء )للمط�بخ(  �سف�ط�ت 
، �سخ�ن�ت كهرب�ئية ، قطع غي�ر وتركيب�ت  ، اجهزة ت�سخني  مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من م�كين�ت( 

للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١68٠73   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١8
امل�سجلة ب�لرقم :  ١68٠73   بت�ريخ : ٢٥/٠7/٢٠١3

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت 
واجلة اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، 
جمفف�ت لالأيدي والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، امل��راوح ، امل��راوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، 
املراوح الق�ئمة على االأر�س ) ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء 
؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من  املنزيل والرتكيب�ت  ، الفالتر )لال�ستخدام 
�سخ�ن�ت   ، والتربيد  التدفئة  تتمتع بخ�س�ئ�س  ، مراوح كهرب�ئية  �سخ�ن�ت كهرب�ئية   ، ت�سخني  ، اجهزة  م�كين�ت( 

كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، قطع غي�ر وتركيب�ت للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعالن الن�سرعن انتق�ل امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١68٠74   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١8
امل�سجلة ب�لرقم :  ١68٠74   بت�ريخ : ٢٥/٠7/٢٠١3

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت واجلة 
اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، جمفف�ت لالأيدي 
والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، املراوح ، املراوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، املراوح الق�ئمة على االأر�س ) 
ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء ؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت 
الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( ، الفالتر )لال�ستخدام املنزيل والرتكيب�ت 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من م�كين�ت( ، اجهزة ت�سخني ، �سخ�ن�ت كهرب�ئية ، مراوح 
كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، �سخ�ن�ت كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، قطع غي�ر وتركيب�ت 

للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعالن الن�سرعن انتق�ل امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   ١948٥٠   بت�ريخ : ١١/٠7/٢٠١3
امل�سجلة ب�لرقم :  ١948٥٠   بت�ريخ : ٠7/٢٠١٥/٠4

ب�إ�سم امل�لك : ايج� ب��سيفيك ري�سور�سيز انرتن��سيون�ل هولدنغز ال تي دي.
وعنوانة: داال�س بيلدينغ، 7 فيكتوري� �سرتيت، ه�ميلتون ات�س ام١١، برمودا

ا�سم املتن�زل له : اإبريل انرتن��سيون�ل انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة: 8٠ رافلز بلي�س، رقم ٥٠- ٠١ يو او بي بالزا ١، �سنغ�فورة ٠486٢4

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١6: الورق والورق والقرط��سية وتت�سمن وورق الطب�عة  ال�سلع  وذلك لتمييز 
وورق الكتبة والر�سم وورق الطب�عة بوا�سطة االآالت الك�تبة وورق ر�سم املخطط�ت واألواح االأوراق البي�س�ء 
وورق البط�ق�ت الربيدية والورق ال�سف�ف الرقيق والورق ال�سف�ف الرقيق للن�سخ  والورق امل�ستخدم الآالت 
الف�ك�س وورق الر�س�ئل والواح الكت�بة والورق امل�سطر غري املثبت والدف�تر وكرا�س�ت الر�سم وكتب التم�رين 
ولوح�ت االإ�سن�د للكت�بة وورق الن�سخ غري الكربوين ، واأورق املالحظ�ت الال�سقة وامللف�ت الورقية واملل�سق�ت 
والظروف ودف�تر احل�س�ب�ت والورق امل�سطر ، ودف�تر اجليب وورق كت�بة املالحظ�ت ، وورق ومواد التغليف 

واللف ، واملن�ديل الورقية يف الفئة ١6
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ١4/٢٠١7/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١948٥١   بت�ريخ : ١١/٠7/٢٠١3
امل�سجلة ب�لرقم :  ١948٥١   بت�ريخ : ٠7/٢٠١٥/٠4

ب�إ�سم امل�لك : ايج� ب��سيفيك ري�سور�سيز انرتن��سيون�ل هولدنغز ال تي دي.
وعنوانة: داال�س بيلدينغ، 7 فيكتوري� �سرتيت، ه�ميلتون ات�س ام١١، برمودا

ا�سم املتن�زل له : اإبريل انرتن��سيون�ل انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة: 8٠ رافلز بلي�س، رقم ٥٠- ٠١ يو او بي بالزا ١، �سنغ�فورة ٠486٢4

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١6: الورق والورق والقرط��سية وتت�سمن وورق الطب�عة  ال�سلع  وذلك لتمييز 
وورق الكتبة والر�سم وورق الطب�عة بوا�سطة االآالت الك�تبة وورق ر�سم املخطط�ت واألواح االأوراق البي�س�ء 
وورق البط�ق�ت الربيدية والورق ال�سف�ف الرقيق والورق ال�سف�ف الرقيق للن�سخ  والورق امل�ستخدم الآالت 
الف�ك�س وورق الر�س�ئل والواح الكت�بة والورق امل�سطر غري املثبت والدف�تر وكرا�س�ت الر�سم وكتب التم�رين 
ولوح�ت االإ�سن�د للكت�بة وورق الن�سخ غري الكربوين ، واأورق املالحظ�ت الال�سقة وامللف�ت الورقية واملل�سق�ت 
والظروف ودف�تر احل�س�ب�ت والورق امل�سطر ، ودف�تر اجليب وورق كت�بة املالحظ�ت ، وورق ومواد التغليف 

واللف ، واملن�ديل الورقية يف الفئة ١6
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ١4/٢٠١7/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١948٥٢   بت�ريخ : ١١/٠7/٢٠١3
امل�سجلة ب�لرقم :  ١948٥٢   بت�ريخ : ٠7/٢٠١٥/٠4

ب�إ�سم امل�لك : ايج� ب��سيفيك ري�سور�سيز انرتن��سيون�ل هولدنغز ال تي دي.
وعنوانة: داال�س بيلدينغ، 7 فيكتوري� �سرتيت، ه�ميلتون ات�س ام١١، برمودا

ا�سم املتن�زل له : اإبريل انرتن��سيون�ل انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة: 8٠ رافلز بلي�س، رقم ٥٠- ٠١ يو او بي بالزا ١، �سنغ�فورة ٠486٢4

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١6: الورق والورق والقرط��سية وتت�سمن وورق الطب�عة  ال�سلع  وذلك لتمييز 
وورق الكتبة والر�سم وورق الطب�عة بوا�سطة االآالت الك�تبة وورق ر�سم املخطط�ت واألواح االأوراق البي�س�ء 
وورق البط�ق�ت الربيدية والورق ال�سف�ف الرقيق والورق ال�سف�ف الرقيق للن�سخ  والورق امل�ستخدم الآالت 
الف�ك�س وورق الر�س�ئل والواح الكت�بة والورق امل�سطر غري املثبت والدف�تر وكرا�س�ت الر�سم وكتب التم�رين 
ولوح�ت االإ�سن�د للكت�بة وورق الن�سخ غري الكربوين ، واأورق املالحظ�ت الال�سقة وامللف�ت الورقية واملل�سق�ت 
والظروف ودف�تر احل�س�ب�ت والورق امل�سطر ، ودف�تر اجليب وورق كت�بة املالحظ�ت ، وورق ومواد التغليف 

واللف ، واملن�ديل الورقية يف الفئة ١6
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ١4/٢٠١7/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢٠9٠8٢   بت�ريخ : ٠٢/٠4/٢٠١4
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢٠9٠8٢   بت�ريخ : ١١/٠9/٢٠١4

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت هواء ، مراوح كهرب�ئية 
 ، ، اجهزة تربيد الهواء  ، مراوح كهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي  ، مراوح كهرب�ئية ث�بتة  ال�سقف  ، مراوح 

اجهزة تنقية الهواء ، اجزاء وقطع لل�سلع اأنفة الذكر.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   ١68٠7٥   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١8
امل�سجلة ب�لرقم :  ١68٠7٥   بت�ريخ : ٢٥/٠7/٢٠١3

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت 
واجلة اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، 
جمفف�ت لالأيدي والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، امل��راوح ، امل��راوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، 
املراوح الق�ئمة على االأر�س ) ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء 
؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من  املنزيل والرتكيب�ت  ، الفالتر )لال�ستخدام 
�سخ�ن�ت   ، والتربيد  التدفئة  تتمتع بخ�س�ئ�س  ، مراوح كهرب�ئية  �سخ�ن�ت كهرب�ئية   ، ت�سخني  ، اجهزة  م�كين�ت( 

كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، قطع غي�ر وتركيب�ت للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١68٠76   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١8
امل�سجلة ب�لرقم :  ١68٠76   بت�ريخ : ٢٥/٠7/٢٠١3

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت 
واجلة اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، 
جمفف�ت لالأيدي والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، امل��راوح ، امل��راوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، 
املراوح الق�ئمة على االأر�س ) ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء 
؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من  املنزيل والرتكيب�ت  ، الفالتر )لال�ستخدام 
�سخ�ن�ت   ، والتربيد  التدفئة  تتمتع بخ�س�ئ�س  ، مراوح كهرب�ئية  �سخ�ن�ت كهرب�ئية   ، ت�سخني  ، اجهزة  م�كين�ت( 

كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، قطع غي�ر وتركيب�ت للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١68٠77   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١8
امل�سجلة ب�لرقم :  ١68٠77   بت�ريخ : ٢٥/٠7/٢٠١3

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت 
واجلة اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، 
جمفف�ت لالأيدي والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، امل��راوح ، امل��راوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، 
املراوح الق�ئمة على االأر�س ) ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء 
؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من  املنزيل والرتكيب�ت  ، الفالتر )لال�ستخدام 
�سخ�ن�ت   ، والتربيد  التدفئة  تتمتع بخ�س�ئ�س  ، مراوح كهرب�ئية  �سخ�ن�ت كهرب�ئية   ، ت�سخني  ، اجهزة  م�كين�ت( 

كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، قطع غي�ر وتركيب�ت للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ١68١٠9   بت�ريخ : ٢٠١٢/٠١/١8
امل�سجلة ب�لرقم :  ١68١٠9   بت�ريخ : ٢٥/٠3/٢٠١3

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة التجفيف ، املجفف�ت امل�ستخدمة  يف املغ��سل ، املجفف�ت واجلة 
اجلف�ف ، جمفف�ت ال�سعر ، جمفف�ت االأيدي ، اجهزة جتفيف االأيدي امل�ستخدمة يف مرافق وحدات املي�ه ، جمفف�ت لالأيدي 
والوجه ، اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت الهواء ، املراوح ، املراوح الكهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، املراوح الق�ئمة على االأر�س ) 
ال حتت�ج اإىل تثبيت( ، املراوح الكهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ؛ اجهزة تربيد الهواء ؛ معقم�ت الهواء )اجهزة( ، منقي�ت 
الهواء )اجهزة( ؛ اجهزة ترطيب الهواء ؛ اأغطية �سف�ط�ت الهواء )للمط�بخ( ، الفالتر )لال�ستخدام املنزيل والرتكيب�ت 
ال�سن�عية( ؛ م�سخ�ت احلرارة ؛ مب�دالت حرارية )لي�ست اجزاء من م�كين�ت( ، اجهزة ت�سخني ، �سخ�ن�ت كهرب�ئية ، مراوح 
كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، �سخ�ن�ت كهرب�ئية تتمتع بخ�س�ئ�س التدفئة والتربيد ، قطع غي�ر وتركيب�ت 

للمنتج�ت املذكورة واردة ب�لفئة ١١.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  ٢٢٥١83   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠١/١٥

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢٢٥١83   بت�ريخ : ٢٠١٥/١٠/٠7
ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 7 اآالت واجهزة تنظيف االأر�سي�ت ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ؛ اآالت غ�سل 
ال�سج�د ب�ل�س�مبو ؛ ملمع�ت االأر�سي�ت ؛ اآالت تنظيف االأر�سي�ت ؛ اآالت التنظيف اجل�ف لالأر�سي�ت وال�سج�د ؛ اآالت 
حممولة  كهرب�ئية  مك�ن�س  ؛  ب�لبخ�ر  تنظيف  اآالت  ؛  وال�سج�د  االأر�سي�ت  على  التنظيف  مواد  ال�ستخدام  واجهزة 
ب�ليد ؛ ع�س� املك�ن�س الكهرب�ئية ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ال�سلكية ؛ اجهزة التنظيف اجل�ف والرطب ؛ مك�ن�س كهرب�ئية 
للمك�ن�س  ل��وازم  ؛  الكهرب�ئية  للمك�ن�س  االأر�سي�ت  تنظيف  اأدوات  ؛  ب�ل�سفط  للتنظيف  من�س�آت مركزية  ؛  روبوتية 
الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ قطع ملحقة ب�ملك�ن�س الكهرب�ئية ؛ اجهزة ف�سل لال�ستعم�ل يف املك�ن�س 
الربية(  للمركب�ت  منه�  ك�ن  م�  )ع��دا  حمرك�ت  ؛  الهواء  تنقية  اجهزة  ؛  تنظيف  اجهزة  من  وغريه�  الكهرب�ئية 
ال�سلع  اج��زاء ومعدات جلميع  ؛  املنزلية ؛ حمرك�ت مم�نعة متغرية  ؛ حمرك�ت كهرب�ئية لال�ستعم�ل يف االجهزة 

املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢33٢87   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢87   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/١

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 7 اآالت واجهزة تنظيف االأر�سي�ت ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ؛ اآالت غ�سل ال�سج�د 
واجهزة  اآالت  ؛  وال�سج�د  لالأر�سي�ت  اجل���ف  التنظيف  اآالت  ؛  االأر���س��ي���ت  تنظيف  اآالت  ؛  االأر���س��ي���ت  ملمع�ت  ؛  ب�ل�س�مبو 
ع�س�  ؛  ب�ليد  حممولة  كهرب�ئية  مك�ن�س  ؛  ب�لبخ�ر  تنظيف  اآالت  ؛  وال�سج�د  االأر���س��ي���ت  على  التنظيف  م��واد  ال�ستخدام 
اأدوات  ؛  روبوتية  ؛ مك�ن�س كهرب�ئية  والرطب  التنظيف اجل�ف  اجهزة  ؛  ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ال�سلكية  الكهرب�ئية  املك�ن�س 
تنظيف االأر�سي�ت للمك�ن�س الكهرب�ئية ؛ لوازم للمك�ن�س الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ قطع ملحقة ب�ملك�ن�س 
تنقية  اجهزة  ؛  تنظيف  اجهزة  من  وغريه�  الكهرب�ئية  املك�ن�س  يف  لال�ستعم�ل  ف�سل  اجهزة  ؛  ف�سل  اجهزة  ؛  الكهرب�ئية 
الهواء ؛ حمرك�ت )عدا م� ك�ن منه� للمركب�ت الربية( ؛ اأنظمة مالحة ت�ستخدم يف املك�ن�س الكهرب�ئية الروبوتية ؛ مك�ن�س 
حدائق ؛ خالط�ت كهرب�ئية ؛ مع�جل�ت اغذية ؛ جم�ر�س ومط�حن كهرب�ئية ؛ خف�ق�ت كهرب�ئية ؛ جمزات ع�سب ؛ اجزاء 

ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  ٢33٢88   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢88   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١
ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 9 بط�ري�ت ؛ بط�ري�ت ق�بلة لل�سحن ؛ اجهزة �سحن البط�ري�ت ؛ بط�ري�ت 
كهرب�ئية  وبط�ري�ت  بط�ري�ت  ؛  املنزلية  االأدوات  بط�ري�ت  �سحن  واجهزة  لل�سحن  ق�بلة  وبط�ري�ت  كهرب�ئية  وبط�ري�ت 
ب�ليد  املحمولة  الكهرب�ئية  املك�ن�س  اأو  الال�سلكية   الكهرب�ئية  املك�ن�س  بط�ري�ت  �سحن  واجهزة  لل�سحن  ق�بلة  وبط�ري�ت 
املراوح  الروبوتية ؛ بط�ري�ت وبط�ري�ت كهرب�ئية وبط�ري�ت ق�بلة لل�سحن واجهزة �سحن بط�ري�ت  الكهرب�ئية  املك�ن�س  اأو 
كمبيوتر  برامج  ؛  االإ�س�ءة  اجهزة  اأو  ال�سعر  ت�سفيف  اجهزة  اأو  ال�سعر  جمفف�ت  اأو  امل��راوح  ومرطب�ت  ومنقي�ت  و�سخ�ن�ت 
للتحكم  ب�ليد  املحمولة  واالج��ه��زة  النق�لة  واالج��ه��زة  الكمبيوتر  الجهزة  برامج  تطبيق�ت   ، واالآالت  االأدوات  يف  ت�ستخدم 
ب�الأدوات الكهرب�ئية ؛ برامج كمبيوتر ت�ستخدم يف اأنظمة املراقبة والتحكم واالأمتتة البيئية ؛ انظمة روؤية ؛ األع�ب الكمبيوتر 

؛ اجزاء ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢89   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١ املودعة ب�لرقم :  ٢33٢89   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9 
ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

املي�ة؛  ل��دورات  اليد  اأجهزة جتفيف  اليد؛  اأجهزة جتفيف؛ جمفف�ت   ١١ ب�لفئة  الواقعة  اأو اخلدم�ت  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
جمفف�ت الوجه واليد؛ جمفف�ت يد كهرب�ئية؛ جمفف�ت يد ملحقة ب�ملغ�سلة؛ حنفي�ت تت�سمن اأجهزة جتفيف اليد؛ �سن�بري 
اأو  التجفيف  اأجهزة  من  )اأج���زاء  مر�سح�ت  �سن�بري؛  حنفي�ت؛  مغ��سل؛  لليدين؛  مغ��سل  اليد؛  جتفيف  اأجهزة  تت�سمن 
جمفف�ت اليد اأو جمفف�ت الوجه واليد اأو جمفف�ت اليد الكهرب�ئية(؛ �سخ�ن�ت م�ء؛ متديدات تر�سيح املي�ه؛ اأجهزة لتنقية 
ا�سربي�سو؛  القهوة؛ مكن�ت  اأجهزة �سنع  اأفران ميكروويف؛ حمم�س�ت خبز؛  امل�ء؛ غالي�ت كهرب�ئية؛  اأجهزة تعدين  امل�ء؛ 
جمفف�ت �سعر؛ م��راوح؛ م��راوح كهرب�ئية؛ م��راوح �سقف؛ م��راوح ذات ق�عدة؛ م��راوح ح�ئط؛ م��راوح كهرب�ئية لال�ستخدام 
ال�سخ�سي؛ مراوح كهرب�ئية تت�سمن اأجهزة اإ�س�ءة؛ اأجهزة تربيد الهواء؛ اأجهزة تكييف الهواء؛ مكيف�ت هواء للمركب�ت؛ 
معقم�ت هواء؛ اأجهزة تنقية الهواء؛ اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو؛ تلطيف اجلو؛ مر�سح�ت هواء اإلكرتو�ست�تية؛ 
اأجهزة ترطيب؛ اأجهزة اإزالة الرطوبة؛ مراوح �سفط؛ اأغطية �سفط؛ مب�دالت حرارية؛ اأجهزة ت�سخني؛ �سخ�ن�ت كهرب�ئية؛ 
ل�سحب  م��راوح  ه��واء؛  غ�س�الت  هوائية؛  �ست�ئر  والتربيد؛  للتدفئة  كهرب�ئية  اأجهزة  والتربيد؛  للتدفئة  كهرب�ئية  م��راوح 
الهواء؛ معدات تهوية للمركب�ت؛ مر�سح�ت (اأجزاء من من�س�آت منزلية اأو �سن�عية)؛ اأجهزة اإ�س�ءة؛ اأ�سواء كهرب�ئية؛ اأ�سواء 
اإ�س�ءة )LED(؛  اأجهزة  اإ�س�ءة؛ م�س�بيح؛  اإ�س�ءة؛ لوازم  اأ�سواء ك�ّس�فة؛ وحدات  اأر�سي�ت؛  اأ�سواء  اأ�سواء مكتب؛  اأ�سقف؛ 
)LED(؛  م�س�بيح  ب�سيالت  م�س�بيح؛  ب�سيالت  وامل�س�بيح؛  لالأ�سواء  وعد�س�ت  ال�سوء  ن�سر  واأدوات  ع�ك�س�ت  فواني�س؛ 

اأجزاء ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7   

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢33٢9٠   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢9٠   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

؛  املنزلية  االأدوات  واإ�سالح  و�سي�نة  تركيب  خدم�ت   37 ب�لفئة  الواقعة  اخلدم�ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
خدم�ت تركيب و�سي�نة و اإ�سالح املك�ن�س الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة 
والدف�ي�ت  وامل��راوح  الهواء  تكييف  واإ�سالح اجهزة  ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة  اليد  واإ�سالح اجهزة جتفيف 
ال�سعر ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة  االأ�سقف وجمفف�ت  التنقية واجهزة الرتطيب وم��راوح  املروحية واجهزة 
خدم�ت  ؛  اليد  وجمفف�ت  منزلية  االأدوات  وا�ستئج�ر  ت�أجري  خدم�ت  ؛   االإ�س�ءة  ومن�س�آت  اجهزة  واإ�سالح 
الرتطيب  واجهزة  التنقية  واجهزة  املروحية  والدف�ي�ت  وامل���راوح  الهواء  تكييف  اجهزة  وا�ستئج�ر  ت�أجري 

ومراوح االأ�سقف ؛ خدم�ت ت�أجري وا�ستئج�ر اجزة و من�س�آت االإ�س�ءة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢33٢9١   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢9١   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 7 اآالت واجهزة تنظيف االأر�سي�ت ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ؛ اآالت غ�سل ال�سج�د 
واجهزة  اآالت  ؛  وال�سج�د  لالأر�سي�ت  اجل���ف  التنظيف  اآالت  ؛  االأر���س��ي���ت  تنظيف  اآالت  ؛  االأر���س��ي���ت  ملمع�ت  ؛  ب�ل�س�مبو 
ع�س�  ؛  ب�ليد  حممولة  كهرب�ئية  مك�ن�س  ؛  ب�لبخ�ر  تنظيف  اآالت  ؛  وال�سج�د  االأر���س��ي���ت  على  التنظيف  م��واد  ال�ستخدام 
اأدوات  ؛  روبوتية  ؛ مك�ن�س كهرب�ئية  والرطب  التنظيف اجل�ف  اجهزة  ؛  ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ال�سلكية  الكهرب�ئية  املك�ن�س 
تنظيف االأر�سي�ت للمك�ن�س الكهرب�ئية ؛ لوازم للمك�ن�س الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ قطع ملحقة ب�ملك�ن�س 
تنقية  اجهزة  ؛  تنظيف  اجهزة  من  وغريه�  الكهرب�ئية  املك�ن�س  يف  لال�ستعم�ل  ف�سل  اجهزة  ؛  ف�سل  اجهزة  ؛  الكهرب�ئية 
الهواء ؛ حمرك�ت )عدا م� ك�ن منه� للمركب�ت الربية( ؛ اأنظمة مالحة ت�ستخدم يف املك�ن�س الكهرب�ئية الروبوتية ؛ مك�ن�س 
حدائق ؛ خالط�ت كهرب�ئية ؛ مع�جل�ت اغذية ؛ جم�ر�س ومط�حن كهرب�ئية ؛ خف�ق�ت كهرب�ئية ؛ جمزات ع�سب ؛ اجزاء 

ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   4١3٠7   بت�ريخ : ٢٠٠١/٢/٢6

امل�سجلة ب�لرقم :  3٢863   بت�ريخ : ٠7/٢٠٠٢/٠8
ب�إ�سم امل�لك : ايج� ب��سيفيك ري�سور�سيز انرتن��سيون�ل هولدنغز ال تي دي.
وعنوانة: داال�س بيلدينغ، 7 فيكتوري� �سرتيت، ه�ميلتون ات�س ام١١، برمودا

ا�سم املتن�زل له : اإبريل انرتن��سيون�ل انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة: 8٠ رافلز بلي�س، رقم ٥٠- ٠١ يو او بي بالزا ١، �سنغ�فورة ٠486٢4

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١6: الورق والورق املقوي واملواد القرط��سية وحتديدا ورق 
الطب�عة وورق الكت�بة والر�سم وورق االآالت الكت�بة وال�سور الفوتوغرافية )للت�س�ميم املعم�ري( واالألواح 
الورقية البي�س�ء والبط�ق�ت الربيدية واملن�ديل الورقية واملن�ديل الورقية التي حتمل كت�ب�ت اأو ر�سوم وورق 
واملفكرات  البع�س(  ببع�سه  املربوط  )غ��ري  الفلت  وورق  ال��ورق  واإ�سم�م�ت  املرا�سلة  وورق  الف�ك�س  اجهزة 
غري  الن�سخ  وورق  للكت�بة  ال��ورق  واإ�سم�م�ت  التعليمية  التم�رين  وكتب  التخطيطية  الر�سوم�ت  وكرا�س�ت 
احل�س�ب�ت  ودف�تر  واملغلف�ت  واملل�سق�ت  ال��ورق  حفظ  وملف�ت  الل�سق  الذاتية  ال��ورق  واإ�سم�م�ت  الكربوين 
والكتيب�ت املحمولة يف اجليب واملذكرات الداخلية )داخل ال�سركة( وورق ومواد التغليف )يف حدود وقوعه� 

يف هذه الفئة( ومن�ديل الوجه وورق الن�سخ. جميعه� يف حدود وقوعه� يف الفئة ١6
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ١4/٢٠١7/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  9١٥69   بت�ريخ : ١١/٠3/٢٠٠7

امل�سجلة ب�لرقم :  864٢٠   بت�ريخ : ٠٢/٠3/٢٠٠8
ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

 ، املجمدات   ، الثالج�ت   ، التربيد  اجهزة   ١١ ب�لفئة  الواقعة  اخلدم�ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
اجهزة التجفيف ، جمف�ف�ت اليد ، جمفف�ت الغ�سيل ، جمفف�ت ال�سعر ، اجزاء وملحق�ت جميع 

ال�سلع املذكورة اعاله.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
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منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  ٢33٢9٢   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢9٢   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١
ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

�سحن  اج��ه��زة  ؛  لل�سحن  ق�بلة  بط�ري�ت  ؛  بط�ري�ت   9 ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
االأدوات  ب��ط���ري���ت  �سحن  واج��ه��زة  لل�سحن  ق�بلة  وب��ط���ري���ت  كهرب�ئية  وب��ط���ري���ت  ب��ط���ري���ت  ؛  البط�ري�ت 
املنزلية ؛ بط�ري�ت وبط�ري�ت كهرب�ئية وبط�ري�ت ق�بلة لل�سحن واجهزة �سحن بط�ري�ت املك�ن�س الكهرب�ئية 
وبط�ري�ت  بط�ري�ت  ؛  الروبوتية  الكهرب�ئية  املك�ن�س  اأو  ب�ليد  املحمولة  الكهرب�ئية  املك�ن�س  اأو  الال�سلكية  
اأو  كهرب�ئية وبط�ري�ت ق�بلة لل�سحن واجهزة �سحن بط�ري�ت املراوح و�سخ�ن�ت ومنقي�ت ومرطب�ت املراوح 
جمفف�ت ال�سعر اأو اجهزة ت�سفيف ال�سعر اأو اجهزة االإ�س�ءة ؛ برامج كمبيوتر ت�ستخدم يف االأدوات واالآالت ، 
تطبيق�ت برامج الجهزة الكمبيوتر واالجهزة النق�لة واالجهزة املحمولة ب�ليد للتحكم ب�الأدوات الكهرب�ئية 
؛ برامج كمبيوتر ت�ستخدم يف اأنظمة املراقبة والتحكم واالأمتتة البيئية ؛ انظمة روؤية ؛ األع�ب الكمبيوتر ؛ 

اجزاء ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢33٢93   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢93   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اأجهزة جتفيف؛ جمفف�ت اليد؛ اأجهزة جتفيف اليد لدورات املي�ة؛ جمفف�ت الوجه واليد؛ 
مغ��سل  اليد؛  اأجهزة جتفيف  تت�سمن  �سن�بري  اليد؛  اأجهزة جتفيف  تت�سمن  ب�ملغ�سلة؛ حنفي�ت  ملحقة  يد  كهرب�ئية؛ جمفف�ت  يد  جمفف�ت 
اليد  جمفف�ت  اأو  واليد  الوجه  جمفف�ت  اأو  اليد  جمفف�ت  اأو  التجفيف  اأجهزة  من  )اأج���زاء  مر�سح�ت  �سن�بري؛  حنفي�ت؛  مغ��سل؛  لليدين؛ 
اأفران ميكروويف؛ حمم�س�ت  اأجهزة تعدين امل�ء؛ غالي�ت كهرب�ئية؛  اأجهزة لتنقية امل�ء؛  الكهرب�ئية(؛ �سخ�ن�ت م�ء؛ متديدات تر�سيح املي�ه؛ 
خبز؛ اأجهزة �سنع القهوة؛ مكن�ت ا�سربي�سو؛ جمفف�ت �سعر؛ مراوح؛ مراوح كهرب�ئية؛ مراوح �سقف؛ مراوح ذات ق�عدة؛ مراوح ح�ئط؛ مراوح 
كهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مراوح كهرب�ئية تت�سمن اأجهزة اإ�س�ءة؛ اأجهزة تربيد الهواء؛ اأجهزة تكييف الهواء؛ مكيف�ت هواء للمركب�ت؛ 
اأجهزة ترطيب؛  اإلكرتو�ست�تية؛  الكريهة من اجلو؛ تلطيف اجلو؛ مر�سح�ت هواء  الروائح  اإزال��ة  اأجهزة  الهواء؛  تنقية  اأجهزة  معقم�ت هواء؛ 
اأجهزة اإزالة الرطوبة؛ مراوح �سفط؛ اأغطية �سفط؛ مب�دالت حرارية؛ اأجهزة ت�سخني؛ �سخ�ن�ت كهرب�ئية؛ مراوح كهرب�ئية للتدفئة والتربيد؛ 
اأجهزة كهرب�ئية للتدفئة والتربيد؛ �ست�ئر هوائية؛ غ�س�الت هواء؛ مراوح ل�سحب الهواء؛ معدات تهوية للمركب�ت؛ مر�سح�ت (اأجزاء من من�س�آت 
منزلية اأو �سن�عية)؛ اأجهزة اإ�س�ءة؛ اأ�سواء كهرب�ئية؛ اأ�سواء اأ�سقف؛ اأ�سواء مكتب؛ اأ�سواء اأر�سي�ت؛ اأ�سواء ك�ّس�فة؛ وحدات اإ�س�ءة؛ لوازم اإ�س�ءة؛ 
م�س�بيح؛ اأجهزة اإ�س�ءة )LED(؛ فواني�س؛ ع�ك�س�ت واأدوات ن�سر ال�سوء وعد�س�ت لالأ�سواء وامل�س�بيح؛ ب�سيالت م�س�بيح؛ ب�سيالت م�س�بيح 

)LED(؛ اأجزاء ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢33٢94   بت�ريخ : ٢٠١٥/٠٥/١9
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢33٢94   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/٠١

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

؛  املنزلية  االأدوات  واإ�سالح  و�سي�نة  تركيب  خدم�ت   37 ب�لفئة  الواقعة  اخلدم�ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
خدم�ت تركيب و�سي�نة و اإ�سالح املك�ن�س الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة 
والدف�ي�ت  وامل��راوح  الهواء  تكييف  واإ�سالح اجهزة  ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة  اليد  واإ�سالح اجهزة جتفيف 
ال�سعر ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة  االأ�سقف وجمفف�ت  التنقية واجهزة الرتطيب وم��راوح  املروحية واجهزة 
خدم�ت  ؛  اليد  وجمفف�ت  منزلية  االأدوات  وا�ستئج�ر  ت�أجري  خدم�ت  ؛   االإ�س�ءة  ومن�س�آت  اجهزة  واإ�سالح 
الرتطيب  واجهزة  التنقية  واجهزة  املروحية  والدف�ي�ت  وامل���راوح  الهواء  تكييف  اجهزة  وا�ستئج�ر  ت�أجري 

ومراوح االأ�سقف ؛ خدم�ت ت�أجري وا�ستئج�ر اجزة و من�س�آت االإ�س�ءة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   ٢4744٢   بت�ريخ : ٠١/٢٥/٢٠١6
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢4744٢   بت�ريخ : ٢١/٠9/٢٠١6

ب�إ�سم امل�لك : ايج� ب��سيفيك ري�سور�سيز انرتن��سيون�ل هولدنغز ال تي دي.
وعنوانة: داال�س بيلدينغ، 7 فيكتوري� �سرتيت، ه�ميلتون ات�س ام١١، برمودا

ا�سم املتن�زل له : اإبريل انرتن��سيون�ل انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة: 8٠ رافلز بلي�س، رقم ٥٠- ٠١ يو او بي بالزا ١، �سنغ�فورة ٠486٢4

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 3٥: توجيه االأعم�ل ؛ الت�سويق املب��سر وت�سويق 
املنتج�ت وخدم�ت البيع ب�جلملة لعجينة الورق والورق املقوي والورق

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    
ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ١4/٢٠١7/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢٥74٢٥   بت�ريخ : ٠7/3١/٢٠١6
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢٥74٢٥   بت�ريخ : ٠٢/٢٠/٢٠١7

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة جتفيف ، جمفف�ت �سعر ، مراوح )لتكييف الهواء( 
، مراوح كهرب�ئية ، مراوح كهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي ، اجهزة تربيد الهواء ، اجهزة تكييف الهواء ، 
مكيف�ت هواء ، مكيف�ت هواء للمركب�ت ، معقم�ت هواء ، اجهزة تنقية الهواء ، اجهزة ازالة الروائح الكريهة 
ازالة  ، اجهزة  ، اجهزة ترطيب  اإلكرتو�ست�تية للهواء  ، مر�سح�ت )فالتر(  ، اجهزة تلطيف اجلو  من اجلو 
م�سخن�ت   ، والتربيد  التدفئة  القدرة عال  له�  كهرب�ئية  م��راوح   ، كهرب�ئية  م�سخن�ت   ، اجلو  الرطوبة من 
 ، التجفيف  اج��ه��زة  م��ن  اج���زاء  كونه�  )ف��الت��ر(  مر�سح�ت   ، والتربيد  التدفئة  على  ال��ق��درة  له�  كهرب�ئية 

مر�سح�ت )فالتر( كونه� اجزاء من الرتكيب�ت املنزلية او ال�سن�عية ، اجزاء وقطع للمنتج�ت اأنفة الذكر.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7  

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   4١3٠6   بت�ريخ : ٢٠٠١/٢/٢6

امل�سجلة ب�لرقم :  3٢86٢   بت�ريخ : ٠7/٢٠٠٢/٠8
ب�إ�سم امل�لك : ايج� ب��سيفيك ري�سور�سيز انرتن��سيون�ل هولدنغز ال تي دي.
وعنوانة: داال�س بيلدينغ، 7 فيكتوري� �سرتيت، ه�ميلتون ات�س ام١١، برمودا

ا�سم املتن�زل له : اإبريل انرتن��سيون�ل انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة: 8٠ رافلز بلي�س، رقم ٥٠- ٠١ يو او بي بالزا ١، �سنغ�فورة ٠486٢4

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١6: الورق والورق املقوي واملواد القرط��سية وحتديدا ورق 
الطب�عة وورق الكت�بة والر�سم وورق االآالت الكت�بة وال�سور الفوتوغرافية )للت�س�ميم املعم�ري( واالألواح 
الورقية البي�س�ء والبط�ق�ت الربيدية واملن�ديل الورقية واملن�ديل الورقية التي حتمل كت�ب�ت اأو ر�سوم وورق 
واملفكرات  البع�س(  ببع�سه  املربوط  )غ��ري  الفلت  وورق  ال��ورق  واإ�سم�م�ت  املرا�سلة  وورق  الف�ك�س  اجهزة 
غري  الن�سخ  وورق  للكت�بة  ال��ورق  واإ�سم�م�ت  التعليمية  التم�رين  وكتب  التخطيطية  الر�سوم�ت  وكرا�س�ت 
احل�س�ب�ت  ودف�تر  واملغلف�ت  واملل�سق�ت  ال��ورق  حفظ  وملف�ت  الل�سق  الذاتية  ال��ورق  واإ�سم�م�ت  الكربوين 
والكتيب�ت املحمولة يف اجليب واملذكرات الداخلية )داخل ال�سركة( وورق ومواد التغليف )يف حدود وقوعه� 

يف هذه الفئة( ومن�ديل الوجه وورق الن�سخ. جميعه� يف حدود وقوعه� يف الفئة ١6
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ١4/٢٠١7/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  ٢437١9   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/١6

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢437١9   بت�ريخ : ١٠/٠٥/٢٠١6
ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

�سحن  اج��ه��زة  ؛  لل�سحن  ق�بلة  بط�ري�ت  ؛  بط�ري�ت   9 ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
االأدوات  ب��ط���ري���ت  �سحن  واج��ه��زة  لل�سحن  ق�بلة  وب��ط���ري���ت  كهرب�ئية  وب��ط���ري���ت  ب��ط���ري���ت  ؛  البط�ري�ت 
املنزلية ؛ بط�ري�ت وبط�ري�ت كهرب�ئية وبط�ري�ت ق�بلة لل�سحن واجهزة �سحن بط�ري�ت املك�ن�س الكهرب�ئية 
وبط�ري�ت  بط�ري�ت  ؛  الروبوتية  الكهرب�ئية  املك�ن�س  اأو  ب�ليد  املحمولة  الكهرب�ئية  املك�ن�س  اأو  الال�سلكية  
اأو  كهرب�ئية وبط�ري�ت ق�بلة لل�سحن واجهزة �سحن بط�ري�ت املراوح و�سخ�ن�ت ومنقي�ت ومرطب�ت املراوح 
جمفف�ت ال�سعر اأو اجهزة ت�سفيف ال�سعر اأو اجهزة االإ�س�ءة ؛ برامج كمبيوتر ت�ستخدم يف االأدوات واالآالت ، 
تطبيق�ت برامج الجهزة الكمبيوتر واالجهزة النق�لة واالجهزة املحمولة ب�ليد للتحكم ب�الأدوات الكهرب�ئية 
؛ برامج كمبيوتر ت�ستخدم يف اأنظمة املراقبة والتحكم واالأمتتة البيئية ؛ انظمة روؤية ؛ األع�ب الكمبيوتر ؛ 

اجزاء ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢437٢٠   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/١6
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢437٢٠   بت�ريخ : ١٠/٠٥/٢٠١6

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اأجهزة جتفيف؛ جمفف�ت اليد؛ اأجهزة جتفيف اليد لدورات املي�ة؛ جمفف�ت الوجه واليد؛ 
مغ��سل  اليد؛  اأجهزة جتفيف  تت�سمن  �سن�بري  اليد؛  اأجهزة جتفيف  تت�سمن  ب�ملغ�سلة؛ حنفي�ت  ملحقة  يد  كهرب�ئية؛ جمفف�ت  يد  جمفف�ت 
اليد  جمفف�ت  اأو  واليد  الوجه  جمفف�ت  اأو  اليد  جمفف�ت  اأو  التجفيف  اأجهزة  من  )اأج���زاء  مر�سح�ت  �سن�بري؛  حنفي�ت؛  مغ��سل؛  لليدين؛ 
اأفران ميكروويف؛ حمم�س�ت  اأجهزة تعدين امل�ء؛ غالي�ت كهرب�ئية؛  اأجهزة لتنقية امل�ء؛  الكهرب�ئية(؛ �سخ�ن�ت م�ء؛ متديدات تر�سيح املي�ه؛ 
خبز؛ اأجهزة �سنع القهوة؛ مكن�ت ا�سربي�سو؛ جمفف�ت �سعر؛ مراوح؛ مراوح كهرب�ئية؛ مراوح �سقف؛ مراوح ذات ق�عدة؛ مراوح ح�ئط؛ مراوح 
كهرب�ئية لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مراوح كهرب�ئية تت�سمن اأجهزة اإ�س�ءة؛ اأجهزة تربيد الهواء؛ اأجهزة تكييف الهواء؛ مكيف�ت هواء للمركب�ت؛ 
اأجهزة ترطيب؛  اإلكرتو�ست�تية؛  الكريهة من اجلو؛ تلطيف اجلو؛ مر�سح�ت هواء  الروائح  اإزال��ة  اأجهزة  الهواء؛  تنقية  اأجهزة  معقم�ت هواء؛ 
اأجهزة اإزالة الرطوبة؛ مراوح �سفط؛ اأغطية �سفط؛ مب�دالت حرارية؛ اأجهزة ت�سخني؛ �سخ�ن�ت كهرب�ئية؛ مراوح كهرب�ئية للتدفئة والتربيد؛ 
اأجهزة كهرب�ئية للتدفئة والتربيد؛ �ست�ئر هوائية؛ غ�س�الت هواء؛ مراوح ل�سحب الهواء؛ معدات تهوية للمركب�ت؛ مر�سح�ت (اأجزاء من من�س�آت 
منزلية اأو �سن�عية)؛ اأجهزة اإ�س�ءة؛ اأ�سواء كهرب�ئية؛ اأ�سواء اأ�سقف؛ اأ�سواء مكتب؛ اأ�سواء اأر�سي�ت؛ اأ�سواء ك�ّس�فة؛ وحدات اإ�س�ءة؛ لوازم اإ�س�ءة؛ 
م�س�بيح؛ اأجهزة اإ�س�ءة )LED(؛ فواني�س؛ ع�ك�س�ت واأدوات ن�سر ال�سوء وعد�س�ت لالأ�سواء وامل�س�بيح؛ ب�سيالت م�س�بيح؛ ب�سيالت م�س�بيح 

)LED(؛ اأجزاء ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢437٢١   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/١6
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢437٢١   بت�ريخ : ١٠/٠٥/٢٠١6

ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

؛  املنزلية  االأدوات  واإ�سالح  و�سي�نة  تركيب  خدم�ت   37 ب�لفئة  الواقعة  اخلدم�ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
خدم�ت تركيب و�سي�نة و اإ�سالح املك�ن�س الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة 
والدف�ي�ت  وامل��راوح  الهواء  تكييف  واإ�سالح اجهزة  ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة  اليد  واإ�سالح اجهزة جتفيف 
ال�سعر ؛ خدم�ت تركيب و�سي�نة  االأ�سقف وجمفف�ت  التنقية واجهزة الرتطيب وم��راوح  املروحية واجهزة 
خدم�ت  ؛  اليد  وجمفف�ت  منزلية  االأدوات  وا�ستئج�ر  ت�أجري  خدم�ت  ؛   االإ�س�ءة  ومن�س�آت  اجهزة  واإ�سالح 
الرتطيب  واجهزة  التنقية  واجهزة  املروحية  والدف�ي�ت  وامل���راوح  الهواء  تكييف  اجهزة  وا�ستئج�ر  ت�أجري 

ومراوح االأ�سقف ؛ خدم�ت ت�أجري وا�ستئج�ر اجزة و من�س�آت االإ�س�ءة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   ٥86٥٠   بت�ريخ : ٠١/٢8/٢٠٠4
امل�سجلة ب�لرقم :  49447   بت�ريخ : ١١/٢9/٢٠٠4

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وامل�س�بغ  املطبخ  يف  لال�ستخدام  الكهرب�ئية  املك�ئن   :7 ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
املك�ن�س   ، وال�سج�د  االأر�سي�ت  وغ�سل  و�سقل  تنظيف  اأدوات   ، ال�سحون  وغ�س�الت  الكهرب�ئية  الغ�س�الت   ،
اجل�ف  التنظيف  اأدوات   ، االأر���س��ي���ت  ملمع   ، ال�س�مبو  فيه�  ي�ستخدم  التي  ال�سج�د  مك�ن�س   ، الكهرب�ئية 
، قطع   ، ال�س�مبو  ومك�ن�س  االأر�سي�ت  وملمع  الكهرب�ئية  للمك�ن�س  االأر�سي�ت  اأدوات   ، وال�سج�د  لالأر�سي�ت 

و قطع غي�ر املنتج�ت املذكورة
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :   ٥86٥١   بت�ريخ : ٠١/٢8/٢٠٠4
امل�سجلة ب�لرقم :  494٠3   بت�ريخ : ١١/٢8/٢٠٠4

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وامل�س�بغ  املطبخ  يف  لال�ستخدام  الكهرب�ئية  املك�ئن   :7 ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
املك�ن�س   ، وال�سج�د  االأر�سي�ت  وغ�سل  و�سقل  تنظيف  اأدوات   ، ال�سحون  وغ�س�الت  الكهرب�ئية  الغ�س�الت   ،
اجل�ف  التنظيف  اأدوات   ، االأر���س��ي���ت  ملمع   ، ال�س�مبو  فيه�  ي�ستخدم  التي  ال�سج�د  مك�ن�س   ، الكهرب�ئية 
اأدوات   ، ال�س�مبو  ومك�ن�س  االأر�سي�ت  وملمع  الكهرب�ئية  للمك�ن�س  االأر�سي�ت  اأدوات   ، وال�سج�د  لالأر�سي�ت 
توزيع عوامل التنظيف على االأر�سي�ت وال�سج�د ، املحرك�ت الكهرب�ئية ، املحرك�ت الكهرب�ئية لال�ستخدام 
املنزيل ، املحرك�ت الكهرب�ئية التي ي�ستخدم يف ت�سغيله� مفت�ح كهرب�ئي ، اأدوات الف�سل ، خراطيم وم�س�يف 

للمك�ن�س الكهرب�ئية ، قطع و قطع غي�ر املنتج�ت املذكورة والواقعة يف الفئة رقم 7
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  9١٥68   بت�ريخ : ١١/٠3/٢٠٠7

امل�سجلة ب�لرقم :  9١٢٥8   بت�ريخ : ٢8/٠8/٢٠٠8
ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وللغ�سيل  للمط�بخ  امل�ستعملة  الكهرب�ئية  االج��ه��زة   7 ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
واالي�سطة  االر���س��ي���ت  وغ�سيل  التلميع   ، للتنظيف  اج��ه��زة   ، ال�سحون  وغ�����س���الت  الغ�سالت  وب�لتحديد: 
ب�ل�س�مبو ، املك�ن�س الكهرب�ئية ، اجهزة تنظيف ال�سج�د ب�ل�س�مبو ، ملمع االر�سي�ت ، اجهزة الغ�سيل اجل�ف 
و�سقل  ب�ل�س�مبو  ال�سج�د  منظف�ت   ، الكهرب�ئية  ب�ملك�ن�س  االر�سي�ت  تنظيف  ادوات   ، وال�سج�د  لالر�سي�ت 
االر�سي�ت ، اجهزة و�سع العوامل املنظفة على االر�سي�ت وال�سج�د ، املحرك�ت الكهرب�ئية لالجهزة املنزلية ، 
املحرك�ت الكهرب�ئية الن�قلة للرتدد )بخالف تلك امل�ستخدمة للمركب�ت الربية( ، اجهزة الف�سل ، اخلراطيم 

زاملر�سح�ت للمك�ن�س الكهرب�ئية ، اجزاء وملحق�ت جميع ال�سلع املذكورة اعاله.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :  ٢437١8   بت�ريخ : ٢٠١٥/١١/١6

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢437١8   بت�ريخ : ١٠/٠٥/٢٠١6
ب�إ�سم امل�لك : دي�سون ري�سريت�س ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبوري ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بيه، اململكة املتحدة
ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد

وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 7 اآالت واجهزة تنظيف االأر�سي�ت ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ؛ اآالت غ�سل ال�سج�د 
واجهزة  اآالت  ؛  وال�سج�د  لالأر�سي�ت  اجل���ف  التنظيف  اآالت  ؛  االأر���س��ي���ت  تنظيف  اآالت  ؛  االأر���س��ي���ت  ملمع�ت  ؛  ب�ل�س�مبو 
ع�س�  ؛  ب�ليد  حممولة  كهرب�ئية  مك�ن�س  ؛  ب�لبخ�ر  تنظيف  اآالت  ؛  وال�سج�د  االأر���س��ي���ت  على  التنظيف  م��واد  ال�ستخدام 
اأدوات  ؛  روبوتية  ؛ مك�ن�س كهرب�ئية  والرطب  التنظيف اجل�ف  اجهزة  ؛  ؛ مك�ن�س كهرب�ئية ال�سلكية  الكهرب�ئية  املك�ن�س 
تنظيف االأر�سي�ت للمك�ن�س الكهرب�ئية ؛ لوازم للمك�ن�س الكهرب�ئية وغريه� من اجهزة التنظيف ؛ قطع ملحقة ب�ملك�ن�س 
تنقية  اجهزة  ؛  تنظيف  اجهزة  من  وغريه�  الكهرب�ئية  املك�ن�س  يف  لال�ستعم�ل  ف�سل  اجهزة  ؛  ف�سل  اجهزة  ؛  الكهرب�ئية 
الهواء ؛ حمرك�ت )عدا م� ك�ن منه� للمركب�ت الربية( ؛ اأنظمة مالحة ت�ستخدم يف املك�ن�س الكهرب�ئية الروبوتية ؛ مك�ن�س 
حدائق ؛ خالط�ت كهرب�ئية ؛ مع�جل�ت اغذية ؛ جم�ر�س ومط�حن كهرب�ئية ؛ خف�ق�ت كهرب�ئية ؛ جمزات ع�سب ؛ اجزاء 

ومعدات جلميع ال�سلع املذكورة.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم :  ٢4٥998   بت�ريخ : ٢٠١٥/١٢/٢7
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢4٥998   بت�ريخ : ١4/٠7/٢٠١6

ب�إ�سم امل�لك : داي�سون ري�سري�س ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سبريي ، ويلت�سري ا�س ان١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

ا�سم املتن�زل له : داي�سون تكنولوجي ليمتد
وعنوانة: تيتبريي هيل ، م�ملي�سربي ، ولت�س�ير ا�س ان ١6 ٠اآر بي، اململكة املتحدة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة ١١ اجهزة تكييف الهواء ، مكيف�ت هواء ، مراوح )لتكييف 
الهواء( ، مراوح كهرب�ئية ، مراوح ال�سقف ، مراوح كهرب�ئية ث�بتة ، مراوح كهرب�ئية لال�ستعم�ل ال�سخ�سي 
، اجهزة ت�سخني و�سخ�ن�ت  ، اجهزة ترطيب  الهواء  ، معقم�ت  الهواء  ، اجهزة تنقية  الهواء  ، اجهزة تربيد 
كهرب�ئية ، مراوح كهرب�ئية له� القدرة على الت�سخني والتربيد مع� ، اجزاء وقطع لل�سلع اأنفة الذكر الواقعة 

يف الفئة ١١ غري املدرجة يف فئ�ت اأخرى.
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  3/٥/٢٠١7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
امل�سجلة ب�لرقم :  ٢٢379١    بت�ريخ : ١٢/٢٠١٥/٠4 املودعة ب�لرقم :   ٢٢379١   بت�ريخ : ١٢/٢3/٢٠١4 

ب�إ�سم امل�لك : برودكوم كوربوري�سن  
وعنوانة:٥3٠٠ ك�لفورني� افنيو ، ايرفني ، ك�لفورني� 9٢6١7 ،  الوالي�ت املتحدة االمريكية

ا�سم املتن�زل له : اف�جو تكنولوجيز جرنال اآي بي )�سنغ�فورة( 
بي تي ئي . ال تي دي

وعنوانة: رقم ١ ي�سون افنيو 7 ، �سنغ�فورة ، 7689٢3 �سنغ�فورة
بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 9: برجمي�ت احل��سوب؛ اأجزاء ومكون�ت احل��سوب؛ اأجزاء ومكون�ت االت�س�الت؛ دارات متك�ملة؛ �سرائح ح��سوب؛ �سرائح 
دارات متك�ملة؛ وحدات دارات متك�ملة؛ اأ�سب�ه املو�سالت؛ �سرائح اأ�سب�ه مو�سالت؛ اأجزاء ومكون�ت �سبك�ت احل��سوب؛ مكمالت االأجهزة والربامج؛ �سرائح اأ�سب�ه مو�سالت؛ 
املو�سالت واأجزاء ومكون�ت �سبك�ت احل��سوب وبرجمي�ت االت�س�الت واالت�س�الت الال�سلكية وق�بلية  واأ�سب�ه  �سرائح احل��سوب واأجزاء ومكون�ت احل��سوب ودارات متك�ملة 
الت�سغيل املتب�دل والتخزين واأمن ال�سبك�ت واإمك�ن�ت الو�سول واالأجهزة املزودة بتقنية التوا�سل قريب املدى؛ اأجزاء ومكون�ت االت�س�الت وال�سبك�ت اأجزاء ومكون�ت االت�س�الت 
وبروتوكوالت  التحتية  ال�سبك�ت  بنى  عرب  الفيديو  وات�س�الت  والبي�ن�ت  والن�سو�س  واملعلوم�ت  واجلرافيك�س  وال�سور  ال�سوت  وتركيم  نقل  اأجهزة  وحتديدا  وال�سبك�ت 
االت�س�الت املتعددة؛ م�سمن�ت وموجه�ت النط�ق العري�س؛ مفرع�ت وحموالت وموجه�ت �سبك�ت احل��سوب؛ اأجهزة واأدوات لت�سجيل ومع�جلة وا�ستالم ون�سخ واإر�س�ل وتعديل 

و�سغط واإزالة �سغط وبث واإدارة والتحكم يف ودمج وتعزيز ال�سوت والفيديو وال�سور واجلرافيك�س واملعلوم�ت والن�سو�س 
النط�ق  ات�س�الت  تقنية  يف  والتحكم  ال�ستخدام  وبرامج  اأجهزة  ومكمالت  برجمي�ت  اله�تفية؛  واملوؤمترات  الفيديو  موؤمترات  يف  امل�ستخدمة  واالأدوات  االأجهزة  والبي�ن�ت؛ 
العري�س ال�سلكية والال�سلكية لتو�سيل وتوجيه وربط البي�ن�ت واملعلوم�ت الرقمية التي ت�ستخدم يف تطبيق�ت االإعالم  االإلكرتوين لتو�سيل وتوجيه وربط معدات النط�ق 
العري�س ولتمكني االت�س�الت ال�سلكية والال�سلكية؛ برجمي�ت ملع�جلة واإدارة والتحكم يف البي�ن�ت واملعلوم�ت الرقمية التي ت�ستخدم يف تطبيق�ت االإعالم االإلكرتوين لت�سغيل 
ال�سلكية والال�سلكية لل�سبك�ت  اإمك�ن�ت الو�سول  واأدوات ومعدات  تقنية نقل ال�سوت عرب بروتوكول االإنرتنت وتطبيق�ت االإعالم االإلكرتوين ونق�ط الو�سول الال�سلكية 
االإلكرتونية وال�ستخدام والتحكم يف الدارات املتك�ملة؛ املنتج�ت االإلكرتونية اال�ستهالكية مب� يف ذلك احلوا�سيب املحمولة واحلوا�سيب اللوحية والهواتف والهواتف املحمولة 
والهواتف اخللوية و�سم�ع�ت الراأ�س وم�سغالت ملف�ت اإم بي ثري وم�سغالت الو�س�ئط ولوح�ت مف�تيح احل��سوب وف�أرة احل��سوب وامل�س�عدات الرقمية ال�سخ�سية و�س��س�ت 
وامل��سح�ت  املتعددة  الو�س�ئط  عر�س  واأجهزة  الع�ملي  املواقع  حتديد  واأنظمة  والك�مريات  الفيديو  ن�سخ  واأجهزة  الفيديو  وم�سجالت  الرقمي  اال�ستقب�ل  واأجهزة  احل��سوب 
ال�سوئية وق�رئ�ت الكتب االإلكرتونية وك�مريات الفيديو والط�بع�ت وال�سم�ع�ت وامل�ستقبالت ال�سوتية و�سم�ع�ت االأذن و�سم�ع�ت االأذن الال�سلكية واحلوا�سيب التي حتمل 
ب�ليد واأجهزة التلف�ز؛ اللوح�ت االأم واللوح�ت الفرعية؛ املنتج�ت االإلكرتونية اال�ستهالكية وحتديدا امل�ست�سعرات االإلكرتونية واأجهزة اال�ست�سع�ر الرقمية واأجهزة التحكم 
االإلكرتوين الرقمية واأجهزة التحكم اال�ست�سع�رية؛ لوح�ت الدارات؛ اأجهزة التحكم يف ال�سبك�ت؛ وحدات واجهة اأجهزة التحكم؛ اأجهزة نق�ط الو�سول الال�سلكية؛ املع�جل�ت 
الرقمية  الفيديو  اأقرا�س  اأو  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س  اأو  املدجمة  لالأقرا�س  ت�سجيل  واأجهزة  واأقرا�س  وم�سجالت  م�سغالت  املركزية؛  املع�جلة  وح��دات  �سغرية احلجم؛ 
بتقنية الدقة الع�لية؛ م�سغالت اأقرا�س الفيديو الرقمية بتقنية الدقة الع�لية؛ اأنظمة املالحة الع�ملية ب�الأقم�ر ال�سن�عية؛ اأجهزة واأدوات االأفالم؛ االأجهزة املدعمة بتقنية 
اأجهزة  الواجهة؛  واأجهزة  التحكم  واأجهزة  التخزين  يف  التحكم  اأجهزة  ال�سن�عية؛  ب�الأقم�ر  االت�س�الت  معدات  القريب؛  املج�ل  بتقنية  املدعمة  الق�رئ�ت  القريب؛  املج�ل 
اأجهزة  الب�سرية؛  االإ�س�رات  لتوليد  واأدوات  اأجهزة  ا�ستقب�ل؛  اأجهزة  اإر�س�ل؛  اأجهزة  العري�س؛  النط�ق  ات�س�ل  االإيرثنت؛ معدات  واأجهزة حتكم  ومكيف�ت  وا�ستقب�ل  اإر�س�ل 
واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف؛ مف�تيح �سبك�ت االت�س�الت؛ االأجهزة واالأدوات الكهرب�ئية؛ اأجهزة واأدوات االت�س�الت؛ طرفي�ت احل��سوب وقطع غي�ره� ولوازمه�؛ برجمي�ت 
احل��سوب املدجمة اأو املت�سمنة يف اأجزاء ومكون�ت احل��سوب؛ معدات احل��سوب وال�سبك�ت وحتديدا برجمي�ت واأجزاء ومكون�ت ال�سبك�ت لتطوير وت�أمني ومراقبة وتهيئة 
ال�سبك�ت بني جه�ز واآخر؛ برجمي�ت واأجزاء ومكون�ت احل��سوب التي ت�ستخدم نقل البين�ت يف اجت�ه واحد وبني �سبكة حو�سبة بي�ن�ت واأجهزة ات�س�الت عن بعد وحتديدا 
اأجهزة تكرار ال�سبك�ت الال�سلكية وحوا�سيب التوجيه واحلوا�سيب املحمولة والهواتف اخللوية واحلوا�سيب التي حتمل ب�ليد؛ موجه�ت بواب�ت الواجهة لل�سبك�ت على �سكل 
اأجزاء ومكون�ت التحكم يف احلوا�سيب؛ االأجهزة االإلكرتونية الرقمية املحمولة التي حتمل ب�ليد؛ االأدلة واملواد التوجيهية املخزنة ب�سري� اأو اإلكرتوني�؛ االت�س�الت الرقمية 
التحكم فيه� وم�ست�سعرات  يتم  واأجهزة  اأجهزة حتكم ال�سلكية و�سلكية  تت�ألف من  التي  وال�سن�عة  واملركب�ت  واملكتب  للمنزل  االتوم�تيكية  االأنظمة  االإلكرتونية؛  املتحركة 
الو�سول  واإمك�ن�ت  الربجمي�ت  من  والتحقق  واختب�ر  لتطوير  الال�سلكية  وال�سرائح  املنتج�ت  جم�الت  يف  برجمي�ت  الال�سلكية؛  لالت�س�الت  ا�ست�سع�ر  �سرائح  اإلكرتونية؛ 
الال�سلكي  االت�س�ل  فيه� خ��سة  تتوفر  التي  املنتج�ت  وتنفيذ  لت�سميم  امل��دى؛ برجمي�ت  قريب  االت�س�ل  بتقنية  اأط��راف  ال�سبك�ت؛  ات�س�الت  ومكون�ت  اأج��زاء  الال�سلكية؛ 
اأدوات تطوير  �سكل حزم  الال�سلكية على  التطبيق�ت  لت�سميم  الربامج؛ برجمي�ت  وبيئ�ت تطوير  التطبيق�ت  اأدوات تطوير الربجمي�ت وواجه�ت برجمة  �سكل حزم  على 
اأدوات تطوير الربجمي�ت  التطبيق�ت وبيئ�ت تطوير الربامج؛ برجمي�ت لت�سميم تطبيق�ت االت�س�الت وال�سبك�ت املدجمة على �سكل حزم  الربجمي�ت وواجه�ت برجمة 
وواجه�ت برجمة التطبيق�ت وبيئ�ت تطوير الربامج؛ اأجزاء ومكون�ت ح��سوب يف جم�الت املنتج�ت وال�سرائح الال�سلكية لتطوير واختب�ر والتحقق من الربجمي�ت واإمك�ن�ت 
الو�سول الال�سلكية؛ معدات دمج البي�ن�ت عن طريق ال�سبك�ت الال�سلكية وامل�ست�سعرات الال�سلكية وحتديدا لوح�ت التقييم ووحدات التمديد؛ برجمي�ت واأجزاء ومكون�ت 
ومراقبة  ال�ست�سع�ر  اإلكرتونية  اأجهزة  البيئية؛  الظروف  ومراقبة  ال�ست�سع�ر  اإلكرتونية  اأجهزة  والال�سلكية؛  ال�سلكية  ال�سبك�ت  عرب  والتحكم  املراقبة  الأجهزة  االت�س�الت 
االأم�كن واملواقع واحلركة؛ اأجهزة اإلكرتونية لتب�دل البي�ن�ت امل�ست�سعر به� مع اأجهزة اأخرى؛ برجمي�ت تطبيق�ت ح��سوب لالأجهزة واحلوا�سيب املحمولة وحتديدا برجمي�ت 
للتحكم واالأمتتة املنزلية والتج�رية والطبية واملكتبية وال�سن�عية واملركبية؛ برجمي�ت تطبيق�ت ح��سوب لالأجهزة واحلوا�سيب املحمولة وحتديدا برجمي�ت للتحكم يف 
البي�ن�ت مع االأجهزة االإلكرتونية واأجهزة اال�ست�سع�ر؛  البي�ن�ت مع االأجهزة االإلكرتونية واأجهزة اال�ست�سع�ر؛ تطبيق�ت حممول ق�بلة للتنزيل للتحكم يف وتب�دل  وتب�دل 
برجمي�ت تطبيق�ت ح��سوب لالأجهزة واحلوا�سيب املحمولة وحتديدا برجمي�ت حلفظ التوازن وحتديد االجت�ه والت�س�رع وتقدير درجة احلرارة واملوقع والتحكم والتقييم؛ 
متديد الك�بالت الهيكلية؛ الك�بالت؛ االأ�سالك؛ ك�بالت االألي�ف الب�سرية؛ الك�بالت الب�سرية؛ �سلع الرتفيه املنزيل؛ اأجهزة االت�س�الت ال�سمعية الب�سرية؛ اأنظمة ال�سوت؛ 
م�سخم�ت ال�سوت؛ مكربات ال�سوت؛ �سم�ع�ت؛ اأنظمة العنوان الع�م؛ اأنظمة االأمن؛ ك�مريات املراقبة؛ اأجهزة التلفزيون؛ اأنظمة االإنذار؛ ك�بالت ال�سبك�ت؛ اأنظمة االت�س�ل 
جمزئ�ت  والبي�ن�ت؛  ال�سوت  لوح�ت  الكهرب�ئية؛  الك�بالت  لوح�ت  للتلفزيون؛  الرئي�س  ال�سن�عية  االأقم�ر  هوائي  اأنظمة  ب�خللفية؛  املو�سيقى  اأنظمة  ب�لفيديو؛  الداخلي 
الفيديو؛ واجه�ت ال�سبك�ت املنزلية التي ت�ستمل على مكون�ت كهرب�ئية واالأ�سالك اخل��سة به�؛ ك�بالت ال�سوت؛ مو�سالت الك�بالت؛ ك�بالت التو�سيل؛ املنتج�ت االإلكرتونية 
اال�ستهالكية وحتديدا م�سخم�ت ال�سوت ومكربات ال�سوت وم�ستقبالت ال�سوت وك�بالت ومو�سالت ال�سوت الكهرب�ئية واأجهزة فك رموز ال�سوت واأجهزة فك رموز الفيديو 
ومكربات ال�سوت واأجهزة حتويل الط�قة؛ وحموالت الط�قة ومعك��س�ت الط�قة؛ ك�بالت البي�ن�ت؛ الك�بالت واالأ�سالك الكهرب�ئية؛ ك�بالت االت�س�الت؛ ك�بالت الفيديو؛ 
اأجهزة التحكم يف اأجهزة االإنذار االأمني؛ اأنظمة الرتفيه الرقمي مل�س�هدة وتخزين وم�س�ركة املحتوى الرقمي على �سبكة ح��سوب منزلية؛ اأجهزة التلفزيون؛ اأجهزة الراديو؛ 
اأجهزة ا�ستقب�ل ال�سوت واأجهزة ا�ستقب�ل ال�سورة؛ م�سجالت الفيديو الرقمية؛ مو�سالت داخلية اإلكرتونية الإ�س�رات ال�سوت وال�سورة؛ ك�مريات الفيديو؛ اأجهزة عر�س 

الفيديو؛ امل�سمن�ت الكيبلية؛ اأجهزة اإر�س�ل التلفزيون الكيبلي؛ حموالت التلفزيون الكيبلي
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ٢/١/٢٠١6     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اإعلن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم :   ٢٢379٢   بت�ريخ : ١٢/٢3/٢٠١4

امل�سجلة ب�لرقم :  ٢٢379٢    بت�ريخ : ٠٢/٢٠١٥/٠4
ب�إ�سم امل�لك : برودكوم كوربوري�سن  

وعنوانة:٥3٠٠ ك�لفورني� افنيو ، ايرفني ، ك�لفورني� 9٢6١7 ،  الوالي�ت املتحدة االمريكية
ا�سم املتن�زل له : اف�جو تكنولوجيز جرنال اآي بي )�سنغ�فورة( 

بي تي ئي . ال تي دي
وعنوانة: رقم ١ ي�سون افنيو 7 ، �سنغ�فورة ، 7689٢3 �سنغ�فورة

بت�ريخ : 3١/١٠/٢٠١7 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١8١ 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 4٢: ت�سميم �سبك�ت احل��سوب؛ ت�سميم اأنظمة احل��سوب؛ ت�سميم اأجزاء 
ومكون�ت احل��سوب؛ ت�سميم مكمالت اأجهزة احل��سوب؛ ت�سميم الدارات املتك�ملة؛ ت�سميم �سرائح احل��سوب؛ ت�سميم اأ�سب�ه 
املو�سالت؛ ت�سميم �سرائح اأ�سب�ه املو�سالت؛ ت�سميم اأجزاء ومكون�ت �سبك�ت احل��سوب؛ الت�سميم للغري يف جم�ل احلوا�سيب 
واالت�س�الت وال�سبك�ت؛ خدم�ت احل��سوب؛ خدم�ت اال�ست�س�رات والت�سميم واالختب�ر واالأبح�ث والن�س�ئح املت�سلة جميعه� 
احل��سوب؛  ومكون�ت  اأج��زاء  جم�ل  يف  ا�ست�س�رات  احل��سوب؛  برجمي�ت  ا�ست�س�رات  احل��سوب؛  وبرجمة  و�سبك�ت  ب�حلو�سبة 
االأبح�ث التقنية؛ االأبح�ث والتطوير للغري؛ خدم�ت ت�سميم املواقع ال�سبكية؛ برجمة احل��سوب؛ حتليل نظم احل��سوب؛ 
ت�أجري  احل��سوب؛  تثبيت برجمي�ت  احل��سوب؛  ومكون�ت وبرجمي�ت  اأج��زاء  وتطوير  اأبح�ث  احل��سوبية؛  ب�لوقت  امل�س�ركة 
اإىل �سبك�ت احل��سوب؛ حتديث برجمي�ت احل��سوب؛  البي�ن�ت؛ ت�أجري وقت للدخول  وا�ستئج�ر احلوا�سيب؛ ت�أجري قواعد 
�سبك�ت احل��سوب؛ خدم�ت خط  ال�سبكية؛ خدم�ت  املواقع  ا�ست�س�فة  �سي�نة برجمي�ت احل��سوب؛ حتليل نظم احل��سوب؛ 
خدم�ت  واالإن��رتن��ت؛  احل��سوب  و�سبك�ت  احل��سوب  بربجمي�ت  يتعلق  فيم�  التقني  الدعم  خدم�ت  احل��سوبية؛  امل�س�عدة 
املعلوم�ت واال�ست�س�رات وامل�سورة املتعلقة بك�فة اخلدم�ت املذكورة اأعاله مب� يف ذلك تلك اخلدم�ت املقدمة مب��سرة اأو عن 
طريق االإنرتنت؛ مراقبة اجلودة للغري؛ الت�سميم ال�سن�عي؛ ت�سميم وا�ست�س�رات وتركيب واإ�سالح اأنظمة ال�سوت واالأنظمة 
ال�سمع ب�سرية؛ ت�سميم وا�ست�س�رات وتركيب واإ�سالح اأنظمة الرتفيه املنزيل؛ ت�سميم وا�ست�س�رات وتركيب واإ�سالح اأنظمة 
املراقبة واأنظمة الك�بالت واأنظمة مراقبة الدخول واأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة واأنظمة هوائي االأقم�ر ال�سن�عية 
الرئي�س للتلفزيون واأنظمة العنوان الع�م واأنظمة املو�سيقى ب�خللفية؛ �سبك�ت البي�ن�ت؛ �سبك�ت االألي�ف الب�سرية؛ ت�سميم 
وا�ست�س�رات وتركيب واإ�سالح االأنظمة ال�سمعية الب�سرية؛ ت�سميم وا�ست�س�رات وتركيب واإ�سالح االأنظمة الكيبلية؛ ت�سميم 
الب�سرية؛  االألي�ف  �سبك�ت  واإ�سالح  وتركيب  وا�ست�س�رات  ت�سميم  املنزيل؛  الرتفيه  اأنظمة  واإ�سالح  وتركيب  وا�ست�س�رات 
تقدم  مب��سرة  ت�سهيالت  الإن�س�ء  احل��سوب  برجمة  خدم�ت  االأنظمة؛  و�سي�نة  ت�سغيل  وجت���رب  واختب�ر  وتركيب  توريد 
ا�ست�س�رات يف جم�الت تقنية االت�س�الت؛ ت�سميم  اإدارة م�س�ريع احل��سوب يف جم�ل االت�س�الت؛  دعم االت�س�الت؛ خدم�ت 
االإلكرتوين يف  البحث  االت�س�الت؛ خدم�ت  �سبك�ت  بحث  و�سي�نة وحتديث حمرك�ت  االت�س�الت؛ تطوير  ومعدات  اأجهزة 
جم�ل تقنية املعلوم�ت واالت�س�الت؛ الت�سميم ح�سب الطلب وتطوير اأجهزة واآالت العر�س املرئية واأجهزة واآالت العر�س 
الربجمي�ت  وتطوير  ت�سميم  االآالت؛  وتطوير  الطلب  ح�سب  الت�سميم  احل��سوب؛  برجمي�ت  وتطوير  ت�سميم  ال�سمعية؛ 
واالأجزاء واملكون�ت مل�سغلي ال�سمعي�ت والب�سري�ت؛ التخزين االإلكرتوين للو�س�ئط االإلكرتونية وحتديدا ال�سور والن�سو�س 
االأمنية  االأنظمة  جم�ل  يف  النظم  وحتليل  الهند�سة  االأمنية؛  االأنظمة  وا�ست�س�رات  وتطوير  ت�سميم  ال�سوتية؛  والبي�ن�ت 
املنزلية؛ الت�سميم ح�سب الطلب وهند�سة اأنظمة الهواتف واأنظمة التلفزيون الكيبلي واالألي�ف الب�سرية؛ حتديد وو�سع 
عالم�ت تو�سح اأم�كن موا�سري اأو ك�بالت اأو اأ�سالك املرافق املوجودة حتت االأر�س؛ خدم�ت ت�سميم اأنظمة احل��سوب؛ حتليل 
اأنظمة احل��سوب؛ خدم�ت دمج اأنظمة احل��سوب؛ ت�سميم وتطوير اأنظمة االت�س�الت الال�سلكية الإر�س�ل وا�ستقب�ل ال�سوت 

والبي�ن�ت والفيديو
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 4/١٠/٢٠١7    

ت�ري�خ انتق�ل امللكية  :  ٢/١/٢٠١6     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�س�دية ب�ن ال�س������دة/موؤ�س�سة ايكون للمق�والت والنقلي�ت الع�مة 

رخ�سة رقم:CN 2027808 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة �سعيد حممد مطر حمد الكعبي ٥١%

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة خ�ن فراز ف�سل الرحمن %49
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف �سعيد حممد مطر تعيب الكعبي

تعديل لوحة االعالن/اجم�يل من م�س�حة ١*١ اىل ١*١
تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة مق�والت م�س�ريع املب�ين ب�نواعه� )4١٠٠٠٠٢(
تعديل ن�س�ط/حذف نقل املواد الع�مة ب�ل�س�حن�ت الثقيله )49٢3٠٠9(

تعديل ن�س�ط/حذف نقل املواد الع�مة ب�ل�س�حن�ت اخلفيفة )49٢3٠١٠(
تعديل ن�س�ط/حذف مق�والت م�س�ريع املب�ين ب�نواعه�- الفئة ال�س�د�سة )7.4١٠٠٠٠٢(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�س�دية خالل 
اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

منوذج اعلن الن�ضر
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك:�سركة الفطيم ذ.م.م

TMAGINE : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم :٢78٢٥٥     بت�ريخ : ١6/٢٠١7/8

ب��س������م :�سركة الفطيم ذ.م.م
وعنوانه:دبي/ام الرمول/في�ستيف�ل �سيتي/الفطيم ت�ور/الط�بق ٢9 - ه�تف:٠٥٠88٢3٢88 

Jamal.Alblooshi@alfuttaim.com:ف�ك�س:٠47٠6٢٠٥٠ - �سندوق الربيد:١٥٢ -  امييل
�ضورة العلمة

االن�سطة  الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  ب�لفئة:4١  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
تنمية  �سبيل  يف  هيئ�ت  او  اف��راد  يقدمه�  التي  اخلدم�ت  ا�س��سية  ب�سفة  تت�سمن  كم�  والثق�فية  الري��سية 
امللك�ت العقلية لدى االفراد او احليوان�ت وكذلك اخلدم�ت التي يراد به� الت�سلية او �سغل الفراغ وتت�سمن 
هذه الفئة ب�سفة خ��سة اخلدم�ت املكونة من ك�فة ا�سك�ل الثق�فة والتعليم لالفراد او التدريب للحيوان�ت ، 
اخلدم�ت التي هدفه� اال�س��سي الرتفية او الت�سلية والرتويح عن الن��س ، عرو�س االعم�ل الفنية او االدبية 

املرئية لغ�ي�ت ثق�فية او تعليمية للجمهور.
ب�ل�سكل. مو�سحة  هي  كم�  مميز  ب�سكل  مكتوبة   TMAGINE و�سف العالمة:كلمة

اال�سرتاط�ت:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�س�د  اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠(  يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180

منوذج اعلن الن�ضر
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طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية : تخيل
املودعة ب�لرقم :٢78٢٥٢     بت�ريخ : ١6/٢٠١7/8

ب��س������م :�سركة الفطيم ذ.م.م
وعنوانه:دبي/ام الرمول/في�ستيف�ل �سيتي/الفطيم ت�ور/الط�بق ٢9 - ه�تف:٠٥٠88٢3٢88 

Jamal.Alblooshi@alfuttaim.com:ف�ك�س:٠47٠6٢٠٥٠ - �سندوق الربيد:١٥٢ -  امييل
�ضورة العلمة

االن�سطة  الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  ب�لفئة:4١  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
تنمية  �سبيل  يف  هيئ�ت  او  اف��راد  يقدمه�  التي  اخلدم�ت  ا�س��سية  ب�سفة  تت�سمن  كم�  والثق�فية  الري��سية 
امللك�ت العقلية لدى االفراد او احليوان�ت وكذلك اخلدم�ت التي يراد به� الت�سلية او �سغل الفراغ وتت�سمن 
هذه الفئة ب�سفة خ��سة اخلدم�ت املكونة من ك�فة ا�سك�ل الثق�فة والتعليم لالفراد او التدريب للحيوان�ت ، 
اخلدم�ت التي هدفه� اال�س��سي الرتفية او الت�سلية والرتويح عن الن��س ، عرو�س االعم�ل الفنية او االدبية 

املرئية لغ�ي�ت ثق�فية او تعليمية للجمهور.
و�سف العالمة:كلمة تخيل مكتوبة ب�سكل مميز كم� هي مو�سحة ب�ل�سكل.

اال�سرتاط�ت:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�س�د  اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠(  يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  22  نوفمرب 2017 العدد 12180
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م�صارف �الإمار�ت حتافظ على �ملركز 
�الأول خليجيا باأ�صول 720 مليار دوالر

•• اأبوظبي-وام:

بداية  منذ  خليجي�  االأول  امل��رك��ز  على  االإم���رات��ي  امل�سريف  اجل��ه���ز  ح�فظ 
الع�م اجل�ري من حيث قيمة االأ�سول التي بلغت 720 ملي�ر دوالر “2.3 
بنك�   48 لنحو  امل��سي  �سبتمرب  �سهر  نه�ية  يف  تقريب�”  دره��م  تريليون 

ع�مال يف الدولة بح�سب اح�س�ءات م�سرف االإم�رات املركزي.
ويعك�س ا�ستمرار تفوق اجله�ز امل�سريف يف الدولة تعزيز املالءة امل�لية التي 
ب�تت تعد االف�سل لي�س على م�ستوى دول اخلليج وح�سب بل على امل�ستوى 
املوؤ�س�س�ت  كربي�ت  ت�سدره�  التي  امل�لية  للدرا�س�ت  وفق�  وذل��ك  االقليمي 

امل�لية يف الع�مل.
الث�نية  ب�ملرتبة  حل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  امل�سريف  اجله�ز  وك���ن 
الث�لث  الربع  نه�ية  دوالر مع  دوالر ملي�ر  609 ملي�رات  ب�أ�سول قيمته� 
2 ملي�ر دوالر مق�رنة مع �سهر يونيو  من الع�م اجل���ري ب�نخف��س قدره 

امل��سي والذي بلغت فيه قيمة االأ�سول 611 ملي�ر دوالر.
و�سلت  فيم�  دوالر  ملي�رات   209 الكويت  البنوك يف  ا�سول  قيمة  وبلغت 
 801 ونحو  دوالر  ملي�ر   189 البحرين  مملكة  يف  البنوك  اأ�سول  قيمة 

ملي�ر دوالر �سجلت الأ�سول اجله�ز امل�سريف يف �سلطنة ُعم�ن.
االأول من حيث قيمة اال�سول  املركز  االأول بت�سدر  اأبوظبي  وا�ستمر بنك 
التي بلغت 175 ملي�ر دوالر خالل الربع الث�لث من الع�م 2017 وبنمو 
170 ملي�ر دوالر يف نه�ية الن�سف االول من  %2.9 مق�رنة مع  ن�سبنه 

ذات الع�م.
119 ملي�ر  ب�أ�سول قيمته�  الث�ين  ب�ملركز  ال�سعودي  االأهلي  البنك  وج�ء 
نف�س  على  حم�فظة  دوالر  ملي�ر   85 الكويتي  الوطني  البنك  وثم  دوالر 
املتحد  االهلي  البنك  اأ�سول  قيمة  وارتفعت  امل��سي..  يونيو  منذ  امل�ستوى 
عند  م�سقط  بنك  اأ���س��ول  بقيت  ح��ني  يف  دوالر  ملي�ر   34 اىل  البحريني 

م�ستوى 29 ملي�ر دوالر.
اأبوظبي االأول على املرتبة االوىل  وعلى �سعيد الربحية فقد ح�فظ بنك 
�سهر  نه�ية  يف  دوالر  ملي�ر   2.2 حققه�  ال��ت��ي  االرب�����ح  ���س���يف  بلغ  بعدم� 
1.5 ملي�ر دوالر يف الن�سف االول  �سبتمرب من الع�م اجل�ري مق�رنة مع 

من الع�م ذاته.
الع�م  من  الث�لث  الربع  نه�ية  مع  ال�سعودي  االهلي  البنك  اأرب����ح  وبلغت 
1.5 ملي�ر دوالر يف  ب�أرب�ح قدره� نحو  1.9 ملي�ر دوالر مق�رنة  اجل�ري 
�س�يف  دوالر..وب��ل��غ  مليون   800 الوطني  الكويت  بنك  ثم  االول  الن�سف 
 300 ونحو  دوالر  مليون   500 البحريني  املتحد  االه��ل��ي  البنك  اأرب����ح 

مليون دوالر لبنك م�سقط.

�ألف ز�ئر للمهرجان �لوطني �لر�بع   85.5
للحرف و�ل�صناعات �لتقليدية يف �لعني

•• اأبوظبي-وام:

اختتم املهرج�ن الوطني الرابع للحرف وال�سن�ع�ت التقليدية فع�لي�ته يف 
�سوق القط�رة مبنطقة العني حتت رع�ية �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة العني .. وذلك بعد اأن جنح يف ا�ستقط�ب 

85.5 زائر على مدى 18 يوم�.
ونظمت دائرة الثق�فة وال�سي�حة- اأبوظبي املهرج�ن منذ االأول من ال�سهر 
احل�يل مب�س�ركة جمموعة وا�سعة من احلرفيني املتخ�س�سني ب�ل�سن�ع�ت 
الرتاثية الذين قدموا عرو�س حية ملم�ر�س�ت املهن واحلرف التقليدية مثل 
�سن�عة الفخ�ر واحلرف املتعلقة ب�لن�س�ء مثل اخلو�س والتلي وال�سدو اإىل 
ج�نب عر�س املنتج�ت الرتاثية من م�سغوالت يدوية مت تطويره� ملواكبة 

اال�ستخدام�ت اليومية املع��سرة.
وق�ل �سع�دة �سيف �سعيد غب��س مدير ع�م الدائرة “ يحقق املهرج�ن اأهداف 
الدائرة يف دعم جهود احلف�ظ على الرتاث الوطني، عرب توفري االأجواء 
ملم�ر�سته ونقل خرباته لالأجي�ل املقبلة وتطوير املنتج�ت احلرفية خلدمة 
ح�ج�ت جديدة” .. منوه� اإىل حر�س احلرفيني االإم�راتيني على امل�س�ركة 
االآب�ء  وت��راث  �سنوية ه�مة الإب��راز عراقة  اأ�سبح من�سة  الذي  املهرج�ن  يف 
واالأجداد بخ��سة و�سط ح�سور متميز من ج�نب الزوار وال�سي�ح من ك�فة 
الرتاث  لعن��سر  ال��رتوي��ج  يف  املهرج�ن  م�س�همة  اإىل  واأ���س���ر  اجلن�سي�ت. 
الثق�يف  ل��ل��رتاث  التمثيلية  اليون�سكو  ق�ئمة  على  اأدرج  ال���ذي  االإم����رات���ي 
اأ�سح�به�  ودع��م  اليدوية  احل��رف  بدعم  نلتزم  حيث  للب�سرية  امل���دي  غري 
وت�سجيعهم على مم�ر�سته�.. ونعمل يف الوقت نف�سه على توظيف الرتاث 
يتلقى  للحرفيني  متخ�س�سة  مع�هد  واإن�س�ء  ال�سي�حة  رواف��د  من  كرافد 
للفنون  القط�رة  مركز  يف  التقليدية  احل��رف  مه�رات  على  تدريب�ت  فيه� 

ب�لعني وور�س عمل متنوعة على مدار الع�م.

•• اأبوظبي-وام:

جميع  ابوظبي  االقت�س�دية  التنمية  دائ���رة  وجهت 
على  لديه�  املرخ�سة  التج�رية  والوك�الت  ال�سرك�ت 
العلي�  اللجنة  ق��رار  بتنفيذ  اأبوظبي  اإم���رة  م�ستوى 
ب�س�أن  االقت�س�د  وزارة  برئ��سة  امل�ستهلك  حلم�ية 
توحيد عقود البيع وال�سي�نة واالإلكرتوني�ت وقطع 
الغي�ر الكهرب�ئية ذات ال�سلة والتي �سيتم تطبيقه� 

مع بداية الع�م الق�دم 2018.
ال�����س���أن اىل  ب��ه��ذا  واأو���س��ح��ت ال��دائ��رة يف تعميم له� 
اأبوظبي  يف  املرخ�سة  التج�رية  والوك�الت  ال�سرك�ت 
ال�سروط الواجب توافره� يف من�ذج العقود املوحدة 
التي اعتمدته� اللجنة العلي� حلم�ية امل�ستهلك ومت 
املرخ�سة  االقت�س�دية  اجله�ت  ك�فة  على  تعميمه� 
االإلكرتوين  املوقع  واملتوفرة على  اأبوظبي  اإم���رة  يف 
الرابط  يف  اأب��وظ��ب��ي  االق��ت�����س���دي��ة  التنمية  ل��دائ��رة 

.https://ded.abudhabi.ae/ar
واكد حممد منيف املن�سوري املدير التنفيذي ب�الإن�بة 

قرار  اإن  ل��ل��دائ��رة  الت�بع  ل��الأع��م���ل  ابوظبي  مبركز 
توحيد عقود البيع وال�سي�نة وااللكرتوني�ت وقطع 
امل�ستهلكني  حم�ية  اىل  ي��ه��دف  الكهرب�ئية  ال��غ��ي���ر 
عملي�ت  تنظيم  اىل  ب���الإ���س���ف��ة  ح��ق��وق��ه��م  وح��ف��ظ 
ال�سك�وى  من  التقليل  يف  ي�سهم  مب�  وال�سراء  البيع 

واملن�زع�ت التي حتدث بني الب�ئع وامل�سرتي .
تتلق�ه�  التي  ال�سك�وى  من  العديد  هن�ك  اإن  وق���ل 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل�ستهلك  ب��ح��م���ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه���ت 
االقت�س�دية  التنمية  دائ����رة  �سمنه�  وم���ن  ال��دول��ة 
ابوظبي تتعلق بعدم و�سوح بنود العقود مم� يت�سبب 
مبن�زع�ت بني املوردين والب�ئعني وامل�ستهلكني على 
حد �سواء م�سريا اىل ان قرار توحيد العقود �سي�سهم 
من دون �سكل يف احلد من هذه ال�سك�وى مل� يت�سمنه 
م��ن ب��ن��ود وا���س��ح��ة حت��ف��ظ ح��ق��وق جميع االط���راف 
العالقة  ذات  اجله�ت  ورق�بة  ب�إ�سراف  العالقة  ذات 

ب�لدولة.
العلي� حلم�ية  اللجنة  ب�أن  املن�سوري  واو�سح منيف 
امل�ستهلك برئ��سة وزارة االقت�س�د بينت احلد االأدنى 

بيع  خ��الل  م��ن  تلبيته�  يجب  ال��ت��ي  املتطلب�ت  م��ن 
االأجهزة الكهرب�ئية اأو االإلكرتوني�ت، والتي يجب اأن 
ت�ستويف العقود ال�سروط واالأحك�م الواجب تطبيقه� 

. يف االول من ين�ير 2018 
التنمية  دائ���رة  اأ���س��درت��ه  ال��ذي  التعميم  ان  وا���س���ف 
االقت�س�دية  اجله�ت  ك�فة  اىل  اأبوظبي  االقت�س�دية 
املرخ�سة على م�ستوى اإم�رة اأبوظبي يت�سمن العديد 
من االحك�م الواجب توافره� يف العقود املوحدة من 
اأهمه� اأن يتم �سي�غته� ب�للغة العربية، حيث ميكن 
االأطراف  اأو  ب�لبيع  اأخ��رى متعلقة  لغ�ت  اأي  اإ�س�فة 
يف  احل��ق  لل�سركة  ان  ايل  املن�سوري  واأ���س���ر  املعنية. 
للعقد  من��سبة  معلوم�ت  اأو  م�سطلح  اأي  اإ���س���ف��ة 
�سريطة اأال تتع�ر�س هذه ال�سروط اأو املعلوم�ت مع 
القوانني االحت�دية اأو املحلية ال�س�رية واأن يت�سمن 
العقد �سع�ر �سركة البيع اأو مقدم اخلدمة ب�الإ�س�فة 

اىل ختم �سركة البيع .
املعلوم�ت  جميع  ي�سمل  اأن  ينبغي  العقد  اإن  وق����ل 
التي اعدته� وزارة االقت�س�د  املطلوبة وفق� للنم�ذج 

•• دبي-وام: 

ت��وا���س��ل��ت ج��ل�����س���ت ال���ي���وم ال���ث����ين مل��ن��ت��دى دب���ي الع�ملي 
مثل  حيوية  موا�سيع  الرابعة  بن�سخته  امل�س�ريع  الإدارة 

اال�ستدامة واإدارة امل�س�ريع العمالقة.
اإدارة  يف  “ اال�ستدامة  بعنوان  االوىل  اجلل�سة  وتن�ولت 
“ ثالثة عرو�س مرئية هي حلول اال�ستدامة  امل�س�ريع 
ال��ع��م��الق��ة والط�قة  ل��ل��م��دن االأك�����رث ذك�����ء وامل�����س���ري��ع 
املتجددة وم� هو اأبعد من اال�ستدامة ق�سة ق�سب ال�سكر 
ال��ط���ق��ة والزراعة  ن��ظ���م  ال��ق��وي وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة 
املعتمد على مي�ه البحر كجزء من �سل�سلة توفري م�س�در 

الوقود البديلة للطريان.
االإم����رات  ف��رع  رئي�س  املو�سى  مو�سى  اجلل�سة  وا�ستهل 
االأو�سط  وال�����س��رق  ال��ه��ن��د  “داو  ل�����س��رك��ة  امل����يل  وامل���دي���ر 
“حلول  عنوان  حمل  مرئي  بعر�س  وتركي�”  واأفريقي� 
اال���س��ت��دام��ة ل��ل��م��دن االأك����رث ذك����ء وامل�����س���ري��ع العمالقة 
حم�ور  خ��الل��ه  م��ن  وا���س��ت��ع��ر���س  املتجددة”  وال��ط���ق��ة 

دولة  يف  احل�سرية  التحدي�ت  م��ع  التع�مل  منه�  ع��دة 
االإم�رات واالبتك�رات الكيم�ئية للمدن الذكية وامل�س�ريع 
اإىل ع���وام���ل م��ه��م��ة تتعلق  امل��و���س��ى  واأ����س����ر  ال��ع��م��الق��ة. 
داخل  ال��ه��واء  ج���ودة  وه��ي  ال�سحية  البيئية  ب��ستدامة 
االأبنية واملن�زل ومع�جلة املي�ه للح�سول على م�ء �س�لح 
التحتية  البنى  على  واملح�فظة  الط�قة  وكف�ءة  لل�سرب 
الث�ين  املرئي  العر�س  وق��دم  املتجددة.  الط�قة  وحلول 
ال�سكر  ق�سب  ق�سة  اال�ستدامة  م��ن  اأب��ع��د  ه��و  م���  ملحور 
القوي �سعدي عدرا خبري مكتب اإدارة م�س�ري والرئي�س 
العر�س  ومتحور  م  م.  ���س.  اأدف���ي��زرز  ل�سركة  التنفيذي 
نتج  وم�  ال�سكر  لق�سب  م�سنع  اإن�س�ء  ح�لة  ق�سة  حول 
ع��ن ه���ذا امل�����س��روع يف م��راح��ل��ه ال��الح��ق��ة م��ن م�س�ريع 
وا�ستخدامه�  امل�سنع  خملف�ت  مع�جلة  مثل  م�ستدامة 
مم�  املحيطة  االأر���س  واخ�سرار  احليوي  الوقود  الإنت�ج 
دفع الق�ئمني على امل�سروع ال�ستجالب عدد من االأبق�ر 
بعد  فيم�  حتويله  مت  ال��ذي  احلليب  ب�إنت�ج  ب���داأت  التي 
اإىل حليب جمفف وبيعه يف اأم�كن اأخرى ب�الإ�س�فة اإىل 

ا�ستغن�ء امل�سروع عن الكهرب�ء الوطنية حيث بداأ ب�إنت�ج 
الط�قة وبيع الف�ئ�س منه� اإىل ال�سبكة الوطنية ن�هيك 
ال�سك�ن  من  ع��دد  دخ��ول  لي�ستوعب  امل�سروع  تن�مي  عن 
حيث حتول من جمرد م�سروع ع�دي اإىل مدينة �سغرية 
م�ستدامة تنتج كل يحت�جه �سك�نه� ذاتي�. وختم الدكتور 
الط�قة  بحوث  احت���د  مدير  ج�لف�ن  ريو�س  األيخ�ندرو 
احليوية امل�ستدامة واأ�ست�ذ اإدارة اأنظمة هند�سة املم�ر�سة 
يف معهد م�سدر - اأبوظبي اجلل�سة بعر�س مرئي حول 
على  املعتمد  والزراعة  الط�قة  نظ�م  اال�ستدامة  حتقيق 
الوقود  م�س�در  توفري  �سل�سلة  م��ن  كجزء  البحر  مي�ه 
العمالقة  امل�س�ريع  اإدارة  جل�سة  ويف  للطريان.  البديلة 
حت���دث ك��ل م��ن ���س��ي��م��ون راي���ت م��دي��ر ب��رن���م��ج م�سروع 
لندن كرو�سريل عن ال�سكك احلديدية يف القرن احل�دي 
املدير  ف���رج������س  ري���ك����ردو  بينم� حت���دث  وال��ع�����س��ري��ن.. 
يف  امل�ستدامة  امل�س�ريع  اإدارة  مم�ر�س�ت  ملجموعة  ال�س�بق 
جمل�س  ع�سو  امل�س�ريع  خل��دم���ت  املتحدة  االأمم  مكتب 
االإدارة التنفيذي عن قي�دة امل�س�ريع يف البيئ�ت املتقلبة.. 

ويجب الت�أكد من اأن الكت�بة يجب اأن تكون مقروءة 
ووا�سحة وميكن اأن يفهمه� امل�ستهلك على اأن يراعى 
عند اعداد العقد مراجعة القوانني واللوائح املتعلقة 
ب�سروط ال�سم�ن وخدم�ت م� بعد البيع، وفق م� ج�ء 
يف الق�نون االحت�دي رقم 2006/24 ب�س�أن حم�ية 
امل�ستهلك واللوائح التنفيذية له، وكذلك ا�ستم�رات 

عقد البيع وال�سم�ن وقطع الغي�ر.

التنفيذي  امل��دي��ر  ليفينج�ستون  �ستيف  اجلل�سة  وختم 
للم�س�ريع الكربى يف موقع �سيالفيلد النووي متحدث� 
ع���ن ال��ت��ع��ل��م م���ن ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س���ري��ع ال��رئ��ي�����س��ة يف موقع 
برن�مج  مدير  راي��ت  �سيمون  وق���ل  ال��ن��ووي.  �سيالفيلد 
م�سروع لندن كرو�سريل اإن �سكة حديد لندن كرو�سريل 
�ستكون اأول �سكة حديدية رقمية يف اململكة املتحدة وك�ن 
اإن�س�ء  اأن  بعد موؤكدا  االأجهزة فيه� مراقب� عن  اأداء كل 
�سركة لتنفيذ هدف حمدد كم� ح�سل مع “كرو�سريل” 
يوؤدي اإىل حتقيق اأف�سل النت�ئج والنج�ح. واأ�س�ر اإىل اأن 
امل�سروع الذي بلغت ن�سبة االإجن�ز فيه اأكرث من 90 يف 
�سرق  يربط  م�سروع�  ليكون   2005 ع���م  انطلق  امل�ئة 
ل��ن��دن ب��غ��رب��ه��� وح�����س��ل ع��ل��ى ال��رتاخ��ي�����س ع����م 2007 
 2018 ع���م  ليكون   2009 ع���م  العملي  التنفيذ  وب��داأ 
ع�م ت�سليم امل�سروع الذي ميتد 180 كيلومرتا و�سوف 
وب�أنف�ق  ال�سري  ا�ستيع�ب حركة  امل�ئة من  10 يف  يوؤمن 
بلغ طوله� 42 كيلومرتا ورفع قيمة العق�رات واالأ�سول 

حول مواقع امل�سروع بن�سبة 18 يف امل�ئة.

�أر��صي دبي تطلق �لن�صخة �لثانية من »جائزة �لعقار�ت �خلليجية« 

لإن�ضاء �ضركة م�ضاهمة م�ضرية باأ�ضم �ضركة التحدي امل�ضرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك

�جلر�فات �لبحرية �لوطنية توقع �تفاق �صر�كة مع هيئة قناة �ل�صوي�س 
ال�سوي�س  ق���ن����ة  مل��ن��ط��ق��ة  االق��ت�����س���دي��ة 
الرئي�س  زغ��ل��ول  ن�سر  ي��سر  واملهند�س 
البحرية  اجل��راف���ت  ل�سركة  التنفيذي 
�سراكة  ات��ف���ق��ي��ة  االم����رات���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 

••اأبوظبي-الفجر:

رئي�س هئية  الفريق مه�ب ممي�س  وقع� 
الع�مة  الهئية  ورئ��ي�����س  ال�سوي�س  ق��ن���ة 

م����ن اجل������ئ�����زة ب�����إق����ب�����ل ك����ب����ري، حيث 
 150 على  يزيد  م�  الدائرة  ا�ستقبلت 
يف  الع�ملة  ال�سرك�ت  من  تر�سيح  ملف 
ب�ملج�ل  ال�سلة  ذات  االأن�سطة  خمتلف 
اجل�ئزة  ل��ك��ون��ه���  ون����ظ����ًرا  ال���ع���ق����ري. 
املج�ل،  ه��ذا  يف  املتخ�س�سة  االإقليمية 
ف��ق��د الق����ت اه��ت��م���ًم��� ع���ل��ًي��� م���ن قبل 
واجلديدة  التقليدية  االإع���الم  و�س�ئل 

ب���ني اجل���ن��ب��ني ب��ح�����س��ور ���س��ع���دة �سفري 
ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة وائ�����ل ج�د 
و���س��ع���دة حم��م��د ث����ين ال��رم��ي��ث��ي رئي�س 
البحرية  �سركة اجلراف�ت  اإدارة  جمل�س 

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن م��ع��ه��د دب����ي ال���ع���ق����ري، ال�����ذراع 
واالأمالك  االأرا�سي  لدائرة  التعليمية 
اإنرتن��سيون�ل«  اأوارد���������س  و  دب����ي  يف 
 Awards International
عن اإطالق الن�سخة الث�نية من ج�ئزة 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ق���رات 
القط�ع  يف  ال��ع���م��ل��ة  ال�����س��رك���ت  ك���ف��ة 

العق�ري مبنطقة اخلليج.
وت�أتي هذه اجل�ئزة بن�ًء على توجيه�ت 
����س����ح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم���م���د بن 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم،   اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح���ك��م دب���ي - 
االبتك�ر،  م���ن  امل���زي���د  ن��ح��و  اهلل،  رع�����ه 
ل��ي��ك��ون ل��ه���  اأك����رب االأث����ر ع��ل��ى ال�سوق 
اخلليج،  منطقة  يف  اخلليجي  العق�ري 
اأف�سل  ت�����س��ج��ي��ع  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  ح���ي���ث 
امل��م���ر���س���ت امل��ب��ت��ك��رة امل��ت��ب��ع��ة م���ن قبل 
والو�س�طة  العق�ري  التطوير  �سرك�ت 
الهند�سية  واخل��دم���ت  امل��راف��ق  واإدارة 

واال�ست�س�ريني  واملق�ولني  والق�نونية 
وغريه� الكثري. وق�ل حممود الربعي، 
العق�ري  دبي  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 
الذراع التعليمية الرا�سي دبي: تكت�سب 
اأه��م��ي��ة ق�����س��وى نظًرا  ه����ذه اجل����ئ���زة 
لقي�م اأرا�سي دبي بتنظيمه� واالإ�سراف 
بنخبة  ا�ستع�نته�  ج���ن��ب  اإىل  عليه�، 
جم�الت  يف  واملخت�سني  اخل����رباء  م��ن 
رفيعة  حتكيم  جلنة  لت�سكيل  اجل���ئ��زة، 
م�ستوي�ت  ب�أق�سى  وتتمتع  امل�����س��ت��وى، 
���س��م��ن مع�يري  وال�����س��ف���ف��ي��ة  ال��ن��زاه��ة 
ونهدف  النت�ئج،  على  مبنية  حمكمة 
تعزيز  اإىل  اجل����ئ���زة  ه���ذه  خ���الل  م���ن 
العق�رية  ال�سرك�ت  املن�ف�سة بني  ثق�فة 
اال�ستثم�ر  بيئة  على  اإيج�ب�ً  يوؤثر  مب� 
حيث  اخلليجية.  دول��ت��ن���  يف  ال��ع��ق���ري 
تتم��سى اجل�ئزة مع توجه�ت الدولة يف 
وال�سع�دة  واالب��داع  واال�ستدامة  التميز 
فئ�ت اجل�ئزة  ك�نت  ولهذا  والتن�ف�سية 

ع�ك�سة ملثل هذه االجندة الوطنية.
واأ�س�ف الربعي حظيت الدورة االأوىل 

تغطية  و�سجلت  وال��ع���مل،  املنطقة  من 
االإ�س�دة  م��ع  م�سبوقة،  غ��ري  اإع��الم��ي��ة 
مب�����س��ت��واه���، وت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 
الأول  به�  ال��ف���ئ��زة  وال�����س��رك���ت  فئ�ته�، 
الرت�سيح   ب������ب  اأن  م���و����س���ح����  م�������رة. 
جميع  اأم����م  مفتوًح�  الث�نية  للن�سخة 
العق�رات،  جم�ل  يف  الع�ملة  ال�سرك�ت 
�سواء ك�نت خ��سة اأو ع�مة، ال�سيم� واأن 
متنوًع�  طيًف�  ي�سم  اجل���ئ��زة  ب��رن���م��ج 
من الفئ�ت املختلفة، مل�س�عدة اأي �سركة، 
واالأم���الك  االأرا����س���ي  دائ���رة  و�ستتوىل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بتنظيم  امل��ه���م  ك���ف��ة  دب���ي  يف 
اجل�ئزة التي �ستكون االأرقى من نوعه� 
لتقدير ومك�ف�أة  املنطقة  على م�ستوى 
انطالًق�  ال��ع��ق���ري  ال��ق��ط���ع  يف  التميز 
من اإم�رة دبي. وحددت الدائرة جدواًل 
زمنًي� للدورة االأوىل من اجل�ئزة، حيث 
�سيكون املوعد النه�ئي لطلب اال�سرتاك 
بينم�  امل��ق��ب��ل،  دي�سمرب   18 يف  امل��ب��ك��ر 
املوعد  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب  يوم27  ح���دد 
اللجنة  و�ستعلن  للم�س�ركة.  النه�ئي 

جمل�س  اع�س�ء  م��ن  وبع�س  االم���رات��ي��ة 
ال�سركة  ه��ذه  وت��ه��دف  اجل��ه��ت��ني.  اإدارة 
اىل التك�مل فى جم�ل خربات التكريك 
تخدم  التي  البحرية،  واالأعم�ل  وال��ردم 
والتج�رة  ال��ط���ق��ة،  ق��ط���ع���ت  خم��ت��ل��ف 
ال����ب����ح����ري����ة، وال����ت����ط����وي����ر احل�������س���ري، 

وال�سي�حة، والبيئة
�سركة  اإن�������س����ء  ع����ن  االت����ف�����ق  واأ����س���ف���ر 
“�سركة  ب����أ����س���م  م�������س���ري���ة  م�������س����ه���م���ة 
التحدي” امل�سرية االإم�راتية لالأعم�ل 
بن�سبة  مم��ل��وك��ة  وال��ت��ك��ري��ك  ال��ب��ح��ري��ة 
املوانئ  الأع��م���ل  القن�ة  ل�سركة   .51%
ال��ك��ربي )اإح����دى �سرك�ت  وامل�����س��روع���ت 
ل�سركة  و49%  ال�سوي�س(  ق��ن���ة  هيئة 

اجلراف�ت البحرية االم�راتية.
�سع�دته  الفريق ممي�س عن  اأع��رب  وق��د 
بداية  يعد  ال��ذي  االتف�ق  بهذا  الغ�مرة 
����س���رك����ت ه��ي��ئ��ة قن�ة  ل���ت���ط���وي���ر  ق���وي���ة 
ال�سوي�س التي متتلك اإمك�ني�ت وخربات 
كثرية يف جم�ل امل�س�ريع الكربى واإن�س�ء 
امل��وان��ئ واالأر���س��ف��ة ال��ب��ح��ري��ة، وق����ل اأن 

للنه�ئي�ت  املر�سحني  اأ�سم�ء  املخت�سة 
اإق�مة  تتم  اأن  على   ،2018 م�ر�س  يف 
وت��وزي��ع اجل��وائ��ز يوم  احلفل اخلت�مي 

21 م�ر�س 2018.
املدير  ه�����م����ل  م��������رك  ال�������س���ي���د  وق��������ل 
اإنرتن��سيون�ل   اأوارد���������س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 :Awards International
ثبت الع�م امل��سي اأن هذا املج�ل بح�جة 
من  �سف�فية  ذي  ج��وائ��ز  ب��رن���م��ج  اإىل 
احلقيقيني  ال�����رواد  ي��ن��ت��ق��ي  اأن  ���س���أن��ه 
اأ����س���ح����ب اأف�������س���ل االإ����س���ه����م����ت. ومع 
امل���ن���ط���ق���ة، من  ال���ك���ب���ري يف  ال���ن�������س����ط 
اأن يكون هن�ك حدث واحد  ال�سروري 
املج�الت  جميع  يف  املتخ�س�سون  ي�سعر 
مت�س�وية  فر�سة  لديهم  ب���أن  العق�رية 
وب�سرف  والتكرمي.  التقدير  الكت�س�ب 
 � اأي�سً احل��دث  يعد  الف�ئز،  ع��ن  النظر 
االأق����ران،  م��ن  للتعلم  عظيمة  ف��ر���س��ة 
ب�الإ�س�فة اإىل قي�م املر�سحني النه�ئيني 
جل�ن  اأم���م  جن�حهم  ق�س�س  مب�س�ركة 

التحكيم املفتوحة.

ال�سركة اجلديدة �ستقوم ب�أعم�ل تطوير 
وتطهري وواإن�س�ء املوانئ امل�سرية وتوفري 

فر�س عمل جديدة لل�سب�ب امل�سري
وكم� اأو�سح �سع�دة حممد ث�ين الرميثي 
اجلراف�ت  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سراكة  ه��ذة  ان  االم���رات��ي��ة  البحرية 
امل�ستمر  التع�ون  نت�ئج  احدى  اال  م�هي 
اأن  ري����ب  ب���ني م�����س��ر واالإم������������رات. وال 
ال��ع��الق��ة ب��ني م�����س��ر واالإم��������رات ت�سكل 
مث�اًل يحتذى للعالق�ت االأخوية والت�آزر 

والتع�ون بني البلدان ال�سقيقة
واأكد املهند�س ي��سر ن�سر زغلول رئي�س 
اأن  “التحدى”  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال�����س��رك��ة ���س��وف ت��ك��ون حم��ف��زه للتنمية 
وتب�دل  واالإج���ت���م����ع���ي���ة  االإق���ت�������س����دي���ة 
�سب�ب  ي��ك��ون  وامل��ع��رف��ة واخل����ربات حتى 
واأ�س�ف  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  ب��ن���ء  ع��م���د  م�����س��ر 
زغلول اأن ال�سركة اجلديدة �سوف تخلق 
لل�سب�ب،  وخ������س��ة  ج��دي��دة  عمل  ف��ر���س 
اإيج�بي لالأجي�ل  اإرث  اأنه� �ست�سبح  كم� 

الق�دم.

�قت�صادية �بوظبي توجه بااللتز�م بتطبيق 
عقود �لبيع �ملوحدة �بتد�ء من �لعام �ملقبل

تو��صل جل�صات �ليوم �لثاين و�الأخري ملنتدى دبي �لعاملي الإد�رة �مل�صاريع 2017 
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جمموعة »�ينوك« حت�صد 
جائزة »�لطاوو�س �لذهبي«

•• دبي-وام:

ف�زت جمموعة “اينوك” بج�ئزة “الط�وو�س الذهبي” الع�ملية لال�ستدامة 
لع�م 2017 تقديرا جلهوده� املتوا�سلة يف حتقيق اأعلى م�ستوي�ت التميز 

يف االأداء ملب�درات التنمية امل�ستدامة يف املنطقة. 
“الط�وو�س  ج�ئزة  على  حت�سل  �سركة  اأول  “اينوك”  جمموعة  وتعترب 
�سعيد  على  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  لال�ستدامة  الع�ملية  الذهبي” 
قط�ع الط�قة وذلك تقديرا ملب�دراته� ال�سديقة للبيئة واالآث���ر االإيج�بية 
واالإيج�بية  ال�سع�دة  روح  بتعزيز  والتزامه�  املعنيني  ك�فة  على  لعملي�ته� 
لدى املوظفني وت�أتي هذه اجل�ئزة كح�فز للمجموعة نحو تطبيق م�س�ريع 

جديدة ت�س�هم يف رفع الكف�ءة يف ا�ستهالك موارد الط�قة.
“اينوك”  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  الفال�سي  وق�ل �سع�دة �سيف حميد 
ا�ستهالك  الكف�ءة وتر�سيد  لتعزيز  اإنن� نحر�س على بذل كل جهد ممكن 
اعتم�د  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز  ال���ط����ق���ة 
امل�ستدامة  التنمية  مم�ر�س�ت  اأف�سل 
اإط�����الق  اأع����ق�����ب  ويف  ع��م��ل��ي���ت��ن���  يف 
ب�لط�قة  تعمل  خ��دم��ة  حم��ط��ة  اأول 
العربية  االإم���رات  ال�سم�سية يف دولة 
االألواح  املتحدة وخططن� ال�ستخدام 
�سنعمل  التي  املحط�ت  يف  ال�سم�سية 
ع���ل���ى ب���ن����ئ���ه���� م�����س��ت��ق��ب��ال يف دب���ي 
رافدا  عملي�تن�  ت��ك��ون  الأن  ونتطلع 
اال�ستدامة  ال�سرتاتيجي�ت  حقيقي� 
ال���دول���ة، م�سريا  ال��ذك��ي��ة يف  وامل����دن 
الذهبية  ال��ط���وو���س  ج���ئ��زة  اأن  اإىل 
لال�ستدامة هي خري جت�سيد الأهمية 
الرتويج  يف  ن��ب��ذل��ه���  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 

لكف�ءة الط�قة واال�ستدامة. 
واأطلقت جمموعة اينوك العديد من مب�درات امل�سوؤولية االجتم�عية البن�ءة 
مثل �سراكته� مع بلدية دبي يف حملة اليوم الع�ملي لالمتن�ع عن التدخني 
من خالل وقف بيع منتج�ت التبغ ليوم واحد �سمن جميع حمط�ت خدمة 
اينوك وايبكو كم� تع�ونت مع اجل�معة الربيط�نية يف دبي لتنظيم الدورة 
اإىل  تهدف  والتي  الدولية  ال�سيفية  الرحلة  البيئية  مب�درته�  من  االأوىل 
اينوك  حت��دي  اأي�����س���  واأط��ل��ق��ت  البيئية  ب�ال�ستدامة  الطلبة  وع��ي  تعزيز 
لتمكينهم  امل�ستحقني  لالأفراد  املهنية  امله�رات  تعزيز  اإىل  اله�دف  ال�سنوي 

من اإيج�د فر�س عمل جمدية وامل�س�ركة بدور فع�ل يف املجتمع.
ت�أ�س�ست ع�م  املوؤ�س�سي  الذهبي للري�دة والتميز  الط�وو�س  اأن جوائز  يذكر 
1991 من قبل معهد املديرين IOD وتعترب من املع�يري الع�ملية املعتمدة 
لتقييم اأداء ال�سرك�ت يف الع�مل ومت اإطالق ج�ئزة اال�ستدامة بهدف ت�سجيع 
تر�سيخ  ال�سرك�ت على جهوده� يف  وتكرمي  ال�سوء  ت�سليط  على  املوؤ�س�س�ت 

اأ�س�س وتطبيق مب�درات اال�ستدامة يف عملي�ته� على ك�فة امل�ستوي�ت.

»خليفة �الإن�صانية« تنظم �صوقا 
لت�صويق منتجات �الأ�صر �ملو�طنة

•• الباهية -وام:

نظمت موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهي�ن لالأعم�ل االإن�س�نية وبلدية مدينة 
اأبوظبي ب�لتع�ون دائرة اأبوظبي لل�سي�حة والثق�فة ورواد االأعم�ل املحليني 
اأطلق عليه� ا�سم �سوق  و�سندوق خليفة لتطوير امل�س�ريع �سوق� جمتمعية 
“نه�ية االأ�سبوع” يعر�س م� تنتجه االأ�سر املواطنة التي تلقى الدعم من 

موؤ�س�سة خليفة.
وال�سه�مة  الب�هية  مثل  اأبوظبي  ج��زي��رة  خ���رج  �سك�ن  ال�سوق  وت�ستهدف 

والرحبة وال�سمحة وال�سليلة.
اأي�م 16 و17 كم� �ستق�م يف  واأقيمت ال�سوق نه�ية االأ�سبوع امل��سي خالل 
نه�ية االأ�سبوع احل�يل يومي 23 و24 من �سهر نوفمرب احل�يل 2017.

امل�س�ركة  على  الوطنية  املوؤ�س�س�ت  حر�س  اإط���ر  �سمن  امل��ب���درة  ه��ذه  وت�أتي 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأطلقه�  التي  االإن�س�نية  امل��ب���درة  مع�ين  جت�سيد  يف 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واملتمثلة يف جعل ع�م 

2017 ع�م� للخري والعط�ء.
االأ�سر  دع��م  اىل  مب�درته�  خ��الل  م��ن  االإن�س�نية  خليفة  موؤ�س�سة  وت��ه��دف 
املواطنة وتوفري االأم�كن املالئمة لت�سويق منتج�تهم وم�س�عدتهم يف بيع 
هذه املنتج�ت املحلية يف من�س�ت عر�س من��سبة اإ�س�فًة اإىل حتفيز ال�سب�ب 
وت�أ�سي�س  امل��ب���درة  اىل  واالإجت����ه  العمل  قيم  تعزيز  على  املواطنة  واالأ���س��ر 
متنوعة  دخل  م�س�در  واإيج�د  واملتو�سطة  ال�سغرية  االإقت�س�دية  امل�س�ريع 
ومزجه�  وال��رتاث��ي��ة  وال�سعبية  املحلية  امل�����س��غ��والت  جم���ل  يف  وخ�سو�س� 
االأن�سطة  من  العديد  الفع�لية  وت�سمنت  الع�سرية.  اللمح�ت  بع�س  مع 
لالأطف�ل  األ��ع���ب  االأول��ي��ة  الطبية  الفحو�س�ت  مثل  االأخ����رى  وال��ربام��ج 
والتعريف مبكتبة حديقة الب�هية ب�لتن�سيق مع دائرة ال�سي�حة والثق�فة. 
وحديثة  �سعبية  متنوعة  م���أك��والت  لبيع  حم��الت  على  ال�����س��وق  وت�ستمل 
ترفيهية  األع�ب  ر�سم ومنطقة  ولوح�ت  ملنتج�ت ع�سوية و�سحية  وعر�س 
والر�سم على القم�س�ن وحمالت بيع الزهور والعطور والبخور وور�س عمل 

متخ�س�سة وحرفية وركن للحيوان�ت االأليفة.

مليون درهم ت�صرفات �لعقار�ت يف دبي �م�س  579
•• دبي-وام:

حققت الت�سرف�ت العق�رية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي اأكرث من 
579 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ام�س ت�سجيل 226 مب�يعة بقيمة 
392 مليون درهم منه� 18 مب�يعة لالأرا�سي بقيمة 156 مليون درهم و 

208 مب�يعة لل�سقق والفلل بقيمة 236 مليون درهم.
وقد ج�ءت اأهم مب�يع�ت االأرا�سي بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة القوز 
تليه�  ال�سطوة  منطقة  يف  دره��م  مليون   37 بقيمة  مب�يعة  تليه�  الث�نية 
مب�يعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة ال�سطوة. وقد ت�سدرت منطقة 
حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد املن�طق من حيث عدد املب�يع�ت اإذ �سجلت 3 
الث�لثة بت�سجيله�  12 مليون درهم وتلته� منطقة احلبية  مب�يعة بقيمة 
3 مب�يعة بقيمة 15 مليون درهم وث�لثة يف ال�سطوة بت�سجيله� 2 مب�يعة 
بقيمة 51 مليون درهم. اأم� فيم� يتعلق ب�أهم مب�يع�ت ال�سقق والفلل فقد 
ج�ءت مب�يعة بقيمة 6 ماليني درهم مبنطقة مر�سى دبي ك�أهم املب�يع�ت 
تلته� مب�يعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي واأخريا مب�يعة 

بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة.

خلل ملتقى اأعمال بح�ضور املن�ضوري وم�ضوؤولني اأ�ضرتاليني

»�القت�صاد« ت�صتعر�س يف ملبورن �لفر�س �لتجارية و�ال�صتثمارية باالإمار�ت
•• ملبورن-الفجر:

التقى مع�يل املهند�س �سلط�ن بن �سعيد 
والوفد  االق��ت�����س���د،  وزي����ر  امل��ن�����س��وري، 
املو�سعة  ال���زي����رة  اإط������ر  ل���ه يف  امل���راف���ق 
كل  اإىل  االقت�س�د  وزارة  تنظمه�  ال��ت��ي 
م��ن اأ���س��رتال��ي��� ون��ي��وزي��ل��ن��دا، ع����دداً من 
عن  وممثلني  االأ���س��رتال��ي��ني  امل�سوؤولني 
ملبورن،  م��دي��ن��ة  يف  االأع���م����ل  جم��ت��م��ع 
هيئة  نظمته  ل��الأع��م���ل  ملتقى  خ���الل 
حلكومة  الت�بعة  واال�ستثم�ر  ال��ت��ج���رة 

والية فيكتوري�.
ا�ست�س�ف امللتقى �سع�دة فرانك مغواير 
ع�سو برمل�ن فيكتوري� واالأمني الربمل�ين 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  ل�سوؤون 
وح�سره  الطبية،  واالأب��ح���ث  واالبتك�ر 
الكتبي  ال��دك��ت��ور عبيد  م��ع���يل  ك��ل م��ن 
اأ�سرتالي�،  ل��دى  االإم�����رات  دول���ة  �سفري 
و����س���ع����دة امل��ه��ن��د���س حم��م��د اأح���م���د بن 
وزارة  وك����ي����ل  ال�������س���ح���ي  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
االقت�س�د لل�سوؤون االقت�س�دية، و�سع�دة 
لدولة  الع�م  القن�سل  ال�سريي،  �سعيد 
اإبراهيم  و�سع�دة  ملبورن،  يف  االإم����رات 
الت�أمني،  لهيئة  ال��ع���م  امل��دي��ر  ال��زع���ب��ي 
وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني ورج����ل االأعم�ل 

امل�س�ركني يف الوفد.
الفر�س  اأب�������رز  امل��ل��ت��ق��ى  وا����س���ت���ع���ر����س 
ال��ت��ج���ري��ة واال���س��ت��ث��م���ري��ة ال��ت��ي تتمتع 
ب��ه��� بيئة االأع���م����ل يف دول���ة االإم������رات، 
التع�ون  بجهود  الدفع  �سبل  ن�ق�س  كم� 
االق���ت�������س����دي وت��ن��م��ي��ة ال�����رواب�����ط بني 
االإم�����رات����ي ونظريه  ال��ق��ط���ع اخل��������س 
االأ����س���رتايل يف ع���دد م��ن امل���ج����الت ذات 
امل�س�ريع  اأبرزه�  االهتم�م امل�سرتك، من 
ال�سغرية واملتو�سطة واالبتك�ر واملنتج�ت 

الغذائية. 
واأك�������د م���ع����يل امل���ه���ن���د����س ���س��ل��ط���ن بن 
���س��ع��ي��د امل��ن�����س��وري خ���الل امل��ل��ت��ق��ى قوة 
الروابط االقت�س�دية بني دولة االإم�رات 
م��� يجمعهم�  اإىل  ا���س��ت��ن���داً  واأ���س��رتال��ي���، 
على  ق�ئمة  متينة  ثن�ئية  عالق�ت  من 
وحتقيق  املتب�دل  واالح���رتام  ال�سداقة 
يوفر  ال���ذي  االأم���ر  امل�����س��رتك��ة،  امل�س�لح 
مثمرة  ���س��راك���ت  لبن�ء  وا���س��ع��ة  م�س�حة 
احلكومي  امل�ستويني  على  البلدين  بني 

واخل��س.
واأو�سح مع�ليه اأهمية امللتقى يف توفري 
الفر�س  ال���س��ت��ك�����س���ف  ح��ي��وي��ة  م��ن�����س��ة 
واالإمك�ن�ت املت�حة يف اقت�س�دي البلدين 
والرتكيز على القط�ع�ت اال�سرتاتيجية 
االقت�س�دية،  خططهم�  يف  واحل��ي��وي��ة 
لتكون حم�ور رئي�سية للتع�ون التج�ري 

رئي�س  اأبوزيد   اأ. مو�سى حممود  ومع�يل 
ديوان املوظفني الع�م بفل�سطني ب�الإ�س�فة 
املهدي   ال���ه����دي  ال�����س���دق  د.  م��ع���يل  اإىل 
ب�ل�سودان  الب�سرية  امل����وارد  تنمية  وزي���ر 
ع�م  م��دي��ر  القحط�ين  ن��سر  ال��دك��ت��ور  و 

املنظمة العربية لتنمية االإدارية. 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����س���م�����س��ي  م��ر���س��د  وق������ل 
ي�سعدن�  الق�سر:  ب�ب  بفندق  الت�سريف�ت 
املوؤمتر املهم يف فندق ب�ب  ا�ست�س�فة هذا 
رئي�سي  ع�مل  نكون  ب���أن  ونفخر  الق�سر 
يف جن�����ح امل���وؤمت���ر وا���س��ت�����س���ف��ة ع����دد من 

ال�سخ�سي�ت املهمة يف الفندق. 
املوؤمتر  ه���ذا  ان��ع��ق���د  اإن  ق���ئ��ال:  واأ����س����ف 
املهم يف اأبوظبي هو انعك��س ملك�نة االإم�رة 
ال��ب���رز م��وؤك��داً ال�سعي يف دع��م روؤي���ة دولة 
تكون  اأن  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة  االم�������رات 
رائدة يف االبتك�ر وحتقيق القي�دة والتميز 

يف القط�ع واملم�ر�س�ت االإدارية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ست�س�ف فندق ب�ب الق�سر اأحدث فن�دق 
اخلم�س جنوم يف اأبوظبي  املوؤمتر العربي 
الرابع لالإ�سالح االإداري والتنمية والذي 
عقد حتت رع�ية �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زاي����د  اآل ن��ه��ي���ن ن���ئ��ب جمل�س ال�����وزراء ، 

وزير �سوؤون الرئ��سة.
وعقد ه��ذا امل��وؤمت��ر خ��الل االأي����م الثالثة 
بني  االإدارة   “ ع����ن����وان  حت����ت  امل��������س���ي���ة 
التوجه  اخل��س:  و  احلكومي  القط�عني 
من  ع��دد  مب�س�ركة  املوؤ�س�سي  التميز  نحو 
ال�سخ�سي�ت املهمة منه� مع�يل اأ. �سليم�ن 
بن عبد اهلل احلمدان وزير اخلدمة املدنية 
ب�ململكة العربية ال�سعودية و مع�يل ال�سيد 
حممد بن عبد الق�در الوزير املنتدب لدى 
رئي�س احلكومة املكلف بتحديث االإدارة و 
املغربية  ب�ململكة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ب���ل��وظ��ي��ف��ة 

بلحيف �لنعيمي: �الإمار�ت جاهزة للمناف�صة على ع�صوية جمل�س »�ملنظمة �لبحرية �لدولية« �لفئة »ب«
•• دبي -وام:

اأعرب مع�يل الدكتور عبداهلل بن حممد 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  النعيمي  بلحيف 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  التحتية 
االحت�دية للموا�سالت الربية والبحرية 
عن ثقته ب�لدور احليوي والفع�ل الذي 
ميكن للدولة اأن تلعبه كع�سو يف جمل�س 
موؤكداً  الدولية”  البحرية  “املنظمة 
اجل�هزية الت�مة للم�س�ركة يف االجتم�ع 
لندن  الربيط�نية  الع��سمة  يف  املرتقب 
الن��ت��خ���ب االأع�����س���ء اجل����دد. ج����ء ذلك 
اجتم�ع�ً  ال��ي��وم  م��ع���ل��ي��ه  ت���راأ����س  خ���الل 
اال�ستعدادات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  تن�سيقي�ً 
النه�ئية و�سط الت�أكيد على اأهمية الفوز 
دفعة  كونه  “ب”  الفئة  عن  ب�لع�سوية 
قوية ب�جت�ه تر�سيخ مك�نة الدولة كقوة 
الع�ملية  البحرية  اخل�رطة  على  موؤثرة 
والع��ب رئي�س يف ر�سم مالمح م�ستقبل 

التج�رة البحرية.
اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  “مم� ال  م��ع���ل��ي��ه:  وق�����ل 
امل��ن���ف�����س��ة ���س��م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ث���ن��ي��ة “ب” 
تر�سح  م��ع  �سّيم�  للغ�ية  ق��وي��ة  �ستكون 
لنيل  ال��ب��ح��ري  امل���ج����ل  يف  رائ������دة  دول 
�سرف ع�سوية جمل�س املنظمة البحرية 
ال��دول��ي��ة. ل��ذل��ك ن��ح��ن ح��ري�����س��ون على 
الدولة  ت��ر���س��ح  مل��ل��ف  اجل��ي��د  التح�سري 

ق��ب��ل ع��ر���س��ه خ���الل االج��ت��م���ع املرتقب 
للمنظمة يف لندن وبحث ك�فة اجلوانب 
اأجل  من  ب�لتف�سيل  امللف  بهذا  املتعلقة 
اخل�����روج مب��ل��ف م��ت��ك���م��ل ي��ع��ك�����س ري����دة 
االإم�رات �سمن القط�ع البحري الع�ملي 
اأهم  20 مين�ًء من بني  كونه� حتت�سن 
املوانئ الع�ملية من حيث البنية التحتية 
املتطورة يف جم�ل النقل البحري. ونحن 

على ثقة من اأن دول��ة االإم����رات جديرة 
به  تتميز  مل���  الع�سوية  على  ب�حل�سول 
امل�ستوى  ع���مل��ي��ة  ب��ح��ري��ة  م��ق��وم���ت  م���ن 
التج�رة  جم�ل  يف  كبرية  دولية  و�سمعة 
الدولة  احتلت  حيث  الدولية  البحرية 
والث�لثة  وعربي�ً  اإقليمي�ً  االأوىل  املرتبة 
التحتية  البنية  ج���ودة  جم���ل  يف  ع���مل��ي���ً 
للموانئ وال�س�د�سة ع�ملي�ً يف بنية املوانئ 

-2014 التن�ف�سية  البحرية يف موؤ�سر 
 ».2015

واكد انه فى اإط�ر حر�سه� على االرتق�ء 
ال��ب��ح��ري��ة تعمل  ب���مل��ن��ظ��وم��ة  امل�����س��ت��م��ر 
ال��دول��ة على م��واك��ب��ة ك��ل م��� ه��و جديد 
�سيم�  ال  البحرية  ال�سن�عة  يف  ومبتكر 
البحرية  املحط�ت  ب�أمتتة  يتعلق  فيم� 
والتج�رة  للبيئة  ال�����س��دي��ق��ة  وامل���وان���ئ 

اأف�سل  وتطبيق  االلكرتونية  البحرية 
املوانئ  ل��ت��ح��وي��ل  ال���دول���ي���ة  امل��م���ر���س���ت 
املوانئ  وت��ه��ي��ئ��ة  لوج�ستية  م��راك��ز  اإىل 
من  ال��ق���دم  اجل��ي��ل  ال�ستقب�ل  حت�سرياً 
ال�سفن ذاتية القي�دة وا�ستخدام االأقم�ر 
وتطوير  االأ���س���ط��ي��ل  الإدارة  ال�سن�عية 

املنظومة البحرية. 
ب�لع�سوية  ال��ف��وز  اأّن  م��ع���ل��ي��ه  واع��ت��رب 
���س��ي��م��ث��ل خ���ط���وة م��ت��ق��دم��ة ع���ل���ى درب 
املحلي  ال���ب���ح���ري  ب����ل���ق���ط����ع  االرت�����ق������ء 
م�ستوى  على  كبرياً  ت��ط��وراً  �سهد  ال��ذي 
ال�سفن  وبن�ء  و�سي�نة  وت�سغيل  امل��وان��ئ 
والت�أمني  والتمويل  اجل�فة  واالأحوا�س 
ب�ل�سالمة  املعنية  الدولية  امل��ب���دئ  وف��ق 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  وح���م����ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 

واحلف�ظ على االأمن البحري.
تخلله  التن�سيقي  االج��ت��م���ع  اأّن  ي��ذك��ر 
من�ق�سة اآخر امل�ستجدات اخل��سة مبلف 
الزي�رة  ب��رن���م��ج  اع��ت��م���د  م���ع  ال��رت���س��ح 
امل���ق���ررة اإىل ل��ن��دن يف ال��ف��رتة ب��ني 27 
املقبل  دي�����س��م��رب  و1  اجل������ري  ن��وف��م��رب 
املرافق  ال��ف��ري��ق  اع��ت��م���د  اإىل  ب���الإ���س���ف��ة 
�سيغة  على  االت��ف���ق  اآلية  وبحث  للوفد 
اجتم�ع  خ���الل  االآراء  ل��ت��واف��ق  حم����ددة 
انتخ�ب�ت  بعد  م�  خطة  وبحث  املنظمة 
البحرية  “املنظمة  جم��ل�����س  ع�����س��وي��ة 

الدولية«.

االأطر الت�سريعية والتنظيمية امل�سجعة 
امل�����س���ف��ة يف  ال��ق��ي��م��ة  ل��ل��ق��ط���ع���ت ذات 
االقت�س�د، ودعم ري�دة االأعم�ل وامل�س�ريع 
القط�ع  يف  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
اخل��س، م�سرياً اإىل دور اال�سرتاتيجية 
املم�ر�س�ت  حتفيز  يف  لالبتك�ر  الوطنية 
عرب  �سيم�  وال  ال���دول���ة،  يف  االب��ت��ك���ري��ة 
لتنمية  ال�سبعة  الرئي�سية  ال��ق��ط���ع���ت 
والنقل  املتجددة  الط�قة  وهي  االبتك�ر، 
والتعليم وال�سحة والتكنولوجي� واملي�ه 
ال�سحي  الوكيل  �سع�دة  وذكر  والف�س�ء. 
اال�ستثم�رية  اجل���ذب��ي��ة  م��ق��وم���ت  اأب���رز 
املوقع  مثل  الدولة،  يف  االأعم�ل  لقط�ع 
اال����س���رتات���ي���ج���ي وح�����ل����ة اال����س���ت���ق���رار 
احلديثة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى  واالأم������ن، 
الفع�لة،  االق���ت�������س����دي���ة  وال�����س��ي������س���ت 
والتي  لالأعم�ل  ال�سديقة  والت�سريع�ت 
ثقة  وتعزز  وال�سف�فية  الكف�ءة  ت�سمن 
االقت�س�دية  وال��ع��الق���ت  امل�ستثمرين، 

القوية على ال�سعيد الدويل. 
ك��م��� اأو�����س����ح ���س��ع���دت��ه االأه���م���ي���ة التي 
اإقليمي  ك��م��رك��ز  ال����دول����ة  ب��ه���  ت��ت��م��ت��ع 
وع���مل��ي ل��ل��ت��ج���رة، وب���واب���ة ل��ل��ع��دي��د من 
العديد  اإىل  م�سرياً  الع�ملية،  االأ���س��واق 
من احلوافز املهمة االأخرى مثل حرية 
حت��وي��ل االأرب�������ح وال��ع��وائ��د واالأ����س���ول، 
وقوانني حم�ية اال�ستثم�رات االأجنبية، 
املي�سرة،  اجل���م���رك���ي���ة  واالإج���������������راءات 
املحفزة،  ال�������س���ري���ب���ي���ة  وال�������س���ي��������س����ت 
ظل  يف  الفع�لة  احلكومية  واخل��دم���ت 
م��ب���درة احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
وجود مركز طريان ع�ملي متطور يوفر 
و�سي�حي  جت���ري  وتب�دل  توا�سل  �سبكة 

ومعريف مع خمتلف دول الع�مل.
وا�ستعر�س �سع�دته القط�ع�ت التنموية 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل حم�����ور مهمة 
واال�ستثم�ري  االق���ت�������س����دي  ل��ل��ت��ع���ون 
للدولة،  االق��ت�����س���دي��ة  االأج���ن���دة  �سمن 
ومن اأبرزه� البرتوكيمي�ئي�ت، والط�قة 
التحتية،  وال��ب��ن��ى  وال��ن��ق��ل  امل���ت���ج���ددة، 
وال�سحة  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة،  وال�������س���ن����ع����ت 
وال�سي�حة،  وال����ع����ق�����رات،  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

والزراعة واملي�ه، وبرامج الف�س�ء. 
تطرحه  م����  اإىل  ���س��ع���دت��ه  اأ�����س�����ر  ك��م��� 
من   2020 دب����ي  اإك�����س��ب��و  ا���س��ت�����س���ف��ة 
فر�س ا�ستثم�رية وجت�رية وا�سعة، حيث 
ي�ستقطب املعر�س على مدى �ستة اأ�سهر 
التج�رة  جم�����الت  يف  امل��ن��ت��ج���ت  اأح����دث 
الع�مل،  اأن���ح����ء  م���ن ج��م��ي��ع  واالب���ت���ك����ر 
زائر،  مليون   25 ي�ستقطب  اأن  ويتوقع 
األف   277 اأكرث من  اإيج�د  وي�س�هم يف 
فر�سة عمل يف دولة االإم�رات واملنطقة.

واال�ستثم�ري خالل املرحلة املقبلة.
حماور رئي�ضية للتعاون

اأن����ه يف ظ���ل اجلهود  واأ�����س�����ف م��ع���ل��ي��ه 
لبن�ء  االإم������������رات  ل����دول����ة  امل���ت���وا����س���ل���ة 
اق��ت�����س���د ت��ن���ف�����س��ي م��ت��ن��وع ق����ئ���م على 
املعرفة واالبتك�ر بقي�دة كف�ءات وطنية، 
 ،2021 روؤي���ة  حم���ددات  م��ع  ان�سج�م�ً 
التنموية  اال�سرتاتيجي�ت  اإىل  وا�ستن�داً 
االإم�����رات،  دول���ة  حكومة  تتبن�ه�  ال��ت��ي 
لالبتك�ر  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مثل 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي، ف�إن 
دولة االإم�رات ترغب يف تطوير عالق�ت 
اأ�سرتالي�  مع  اخل��ربات  وتب�دل  التع�ون 
االقت�س�دية  امل�����ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
امل�س�ريع  ���س��ي��م���  وال  واال����س���ت���ث���م����ري���ة، 
االأعم�ل  وري�����دة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
والبحث  ب�البتك�ر  املرتبطة  وامل��ج���الت 
والتع�ون  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���،  وال��ت��ط��وي��ر 
ال���ت���ج����ري واال����س���ت���ث���م����ري وال���ف���ن���ي يف 
جم�الت الزراعة واملنتج�ت وال�سن�ع�ت 
التعليم  قط�ع�ت  عن  ف�ساًل  الغذائية، 
امل�لية  واخل��دم���ت  ال�سحية  وال��رع���ي��ة 
وغريه�، وال �سيم� اأن اأ�سرتالي� تعد من 
ال���دول ال��رائ��دة ع���مل��ي���ً يف ه��ذه خمتلف 

هذه املج�الت. 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  مع�ليه  واأك����د 
املب��سر  للتوا�سل  فع�لة  قنوات  الإيج�د 
بني جمتمع االأعم�ل واأ�سح�ب امل�س�ريع 
االإم�رات،  واملتو�سطة يف دولة  ال�سغرية 
ال�����والي������ت  ون����ظ����رائ����ه����م يف خم���ت���ل���ف 
االأ�����س����رتال����ي����ة، مب����� ي���ع���زز ال���ت���ب����دالت 
البلدين.  بني  واال�ستثم�رية  التج�رية 
ال�سرك�ت  اإىل  ال���دع���وة  م��ع���ل��ي��ه  ووج����ه 
ال���ت���ج����ري���ة وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن يف والي����ة 

فيكتوري� لزي�رة االإم�رات والتعرف عن 
اجل�ذبة  اال�ستثم�رية  البيئة  اإىل  كثب 
القط�ع  م����ع  ����س���راك����ت  يف  وال�����دخ�����ول 
اخل��س يف ك�فة القط�ع�ت االقت�س�دية 

احليوية للدولة.

البتكار  يف  تفاهم  مذكرات  بحث 
واعتماد احللل

و���س��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ات���ف����ق اجل���ن��ب��ني على 
مذكرات  م��ن  ع��دد  على  التف�و�س  ب��دء 
وامل�س�ريع  االب��ت��ك���ر  تت�سمن  ال��ت��ف���ه��م 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وال���ت���ع����ون بني 
بدولة  وامل��ق���ي��ي�����س  امل���وا����س���ف����ت  ه��ي��ئ��ة 
فيكتوري�  والي�����ة  وح��ك��وم��ة  االإم���������رات 
ب�س�أن مع�يري واأنظمة املنتج�ت احلالل 
التي تتبنى  و�سه�دات االعتم�د للمراكز 
اإع���داده من قبل هيئة  النظ�م ال��ذي مت 

املوا�سف�ت واملق�يي�س ب�لدولة.
كم� مت االتف�ق على زي�دة التع�ون ب�س�أن 
ال  بحيث  �س�مل  ب�سكل  الغذائي  االأم���ن 
يقت�سر على ت�سدير املنتج�ت الغذائية 
ب�ب  ف��ت��ح  يت�سمن  واإمن�����  ال���دول���ة،  اإىل 
واجله�ت  اخل��س  القط�ع  بني  التع�ون 
الفحو�س  اإج���������راء  يف  االأ�����س����رتال����ي����ة 
الغذائية  ب�ملنتج�ت  املتعلقة  املخربية 
واإج����������راءات ال�����س��الم��ة وف���ق����ً الأح����دث 

التطبيق�ت التكنولوجية.
وب����دوره، رح��ب ���س��ع���دة ف��ران��ك مغواير 
ب���وف���د دول������ة االإم������������رات، واأث����ن����ى على 
من  متتلكه  وم���  االقت�س�دي  منوذجه� 
تنموية مهمة  واإجن����زات  واع��دة  فر�س 
موؤكداً حر�س  املج�الت،  العديد من  يف 
ح��ك��وم��ة والي����ة ف��ي��ك��ت��وري��� ع��ل��ى تعزيز 
ع���الق����ت ال��ت��ع���ون م���ع دول����ة االإم������رات 

جمتمع�ت  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ج�سور  وب��ن���ء 
االأعم�ل فيه� لال�ستف�دة مم� تتيحه من 
فر�س اقت�س�دية وجت�رية متب�دلة تعود 
مغواير  واألقى  اجل�نبني.  على  ب�ملنفعة 
ال�������س���وء ع��ل��ى اأب������رز احل����واف����ز وامل���زاي���� 
واال�ستثم�ر  ال��ت��ج���رة  اأن�سطة  ملم�ر�سة 
والية  حكومة  تتبنى  حيث  ملبورن،  يف 
فيكتوري� ا�سرتاتيجية ا�ستثم�رية ن�سطة 
ملبورن  يف  االأع��م���ل  قط�ع  ب��ني  للربط 
اأبرز  اأن  م��و���س��ح���ً  ال��ع���مل��ي��ة،  واالأ����س���واق 
ال��ق��ط���ع���ت ذات ال��ف��ر���س ال���واع���دة هي 
احليوية  والتكنولوجي�  التحتية  البنى 
ال�سحية  ال���رع����ي���ة  وق���ط����ع  وال��ط��ب��ي��ة 
اإىل  م�سرياً  والتعليم،  والنقل  وال��غ��ذاء 
اأن معظم هذه القط�ع�ت متثل قوا�سم 
م�سرتكة للتع�ون مع دولة االإم�رات مب� 

يحقق تطلع�ت اجل�نبني.
من ج�نبه، قدم �سع�دة املهند�س حممد 
عر�س�ً  ال�سحي،  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
اقت�س�د  مرتكزات  فيه  اأو�سح  تقدميي�ً 
دول�����ة االإم����������رات وامل����ي����زات واحل���واف���ز 
ال���ت���ي ي���وف���ره���� ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن واأه�����م 
ال�سي��سة  يف  االأول���وي���ة  ذات  ال��ق��ط���ع���ت 
التج�رية  وال��ف��ر���س  ل��ل��دول��ة  التنموية 
النت�ئج  واأب���رز  ال��واع��دة،  واال�ستثم�رية 
موؤ�سرات  ع��ل��ى  ال���دول���ة  حققته�  ال��ت��ي 

التنمية والتن�ف�سية الع�ملية.
وا����س���ت���ع���ر����س ����س���ع����دت���ه حم�������ور روؤي�����ة 
بن�ء  وم���رت���ك���زات   ،2021 االإم���������رات 
ركزت  ح��ي��ث  م��ع��ريف،  تن�ف�سي  اق��ت�����س���د 
اجلهود  ات��خ���ذ  على  الوطنية  االأج��ن��دة 
الرامية جلعل االإم�رات ع��سمة جت�رية 
االبتك�ر  دور  وتعزيز  ع�ملية،  و�سي�حية 
والبحث والتطوير يف التنمية، وتطوير 

فندق باب �لق�صر ي�صت�صيف �ملوؤمتر �لعربي �لر�بع لالإ�صالح �الإد�ري و�لتنمية
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العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   اإعالن عن بيع عقار باملزاد عن طريق الن�صر     

يف الق�صية التنفيذية رقم   2004/202 راأ�س اخليمة 
وثيقة  العق�ر  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
رق��م  ١986/7٠8 وه��ي عب�رة من )ارب��ع��ة بيوت + خم��زن( مبنطقة دف���ن برا�س 
الف  وخم�سم�ئة  مليون  دره��م(   ١٥٠٠٠٠٠( للعق�ر  التقديرية  والقيمة  اخليمة  
درهم والع�ئدة ملكيته� للمحكوم عليه / ١- اوالد حممد علي الواحدي  ٢-ورثة 
دبي  بنك   / ل��ه  امل��ح��ك��وم  ل�س�لح  العلني  ب���مل��زاد  ال��واح��دي  علي  امل��رح��وم حممد 
التج�ري وذلك بت�ريخ ٢٠١7/١١/٢6 يف مت�م ال�س�عة الث�نية ع�سر ظهرا ، علم� 

ب�ن قيمة الت�أمني ٢٠% تدفع نقدا   
التنفيذ  دائ��رة  االط��الع مراجعة  او  او االعرتا�س  ب�ال�سرتاك  فعلى من يرغب 

اأثن�ء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

 عن طريق الن�صر     
يف الق�صية التنفيذية رقم   2017/126  راأ�س اخليمة 

منقوالت  ب��ي��ع   ع��ن  التنفيذ  دائ����رة   - االب��ت��دائ��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  تعلن حممكة 
خلدم�ت  االإم����رات  �سم�  مركز   - عليه  للمحكوم  ملكيته�  والع�ئد  واملحجوزات 
الفلية  ادن��وك -  ب�لقرب من  راأ���س اخليمة -  االإم����رات -   : العنوان  ال�سي�رات - 
- الرقم : ٠٥٥636٠٥٢٥ يف املزاد العلني والقيمة التقديرية للمنقوالت )436٠٠ 
درهم( فقط ثالثة واربعون الف و�ستم�ئة درهم بت�ريخ ٢٠١7/١١/٢6 وذلك يف 
مت�م ال�س�عة الث�نية ع�سر ظهرا ، علم� ب�أن قيمة الت�أمني ١٠% تدفع نقدا وذلك 
ل�س�لح املحكوم له / يون�س مي�ه حنيف مي�ه - فعلى من يرغب ب�ال�سرتاك او 
االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثن�ء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة 

املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   يف  الدعوى 2017/2634   جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه� / ابراهيم حمد حممد علي الدبدوب 
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي املوقرة العم�ل اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
حددن� يوم االحد املوافق ٢٠١7/١١/٢6  يف مت�م ال�س�عة احل�دية ع�سر والن�سف �سب�ح� 
لعقد االجتم�ع االأول للخربة وذلك  مبقر مكتبن� الك�ئن يف : مكتب ال�س�رد - دبي - 
ديرة - �س�رع املط�ر - مبنى الفجر لالعم�ل - مكتب رقم ١١9 ، مق�بل �سركة ارامك�س 
، لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�سور االجتم�ع املذكور مع اح�س�ر ك�فة 
امل�ستندات املتعلقة ب�لدعوى ، وعليه مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�س�أن اية ا�ستف�س�رات 

وملت�بعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليه�. 
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
    يف الدعوى رقم 2017/700 جتاري جزئي    

املعلن اليه� / املدعي عليه� االوىل / الدين�ر خلدم�ت الفنية - ذ م م -ح�لي� 
يون�يتد لالأملنيوم - �س ذ م م )�س�بق�( 

املدعي عليه الث�ين / ن��سر رو�سن علي ق��سم 
الدعوى  يف  املح�س�بية  اخل��ربة  العم�ل  املوقرة  ال�س�رقة  حمكمة  قبل  من  تكليفن�  على  بن�ء 
الرابعة ع�سرا موعدا  املوافق ٢٠١7/١١/٢9 وذلك يف مت�م   اعاله فقد حددن� يوم االربع�ء  
ال�سيخ  �س�رع  الك�ئن دبي- بر دبي-  املح��سبية وذلك مبكتبن�  لعقد االجتم�ع  االول للخربة 
زايد ب�لقرب من حمطة مرتو املركز امل�يل - برج  العط�ر مكتب رقم ٢4٠3 الط�بق الرابع 
والع�سرون- ه�تف رقم  ٠4/3٥89996 وف�ك�س 3٥89966-٠4 �س ب 9١١٥3 دبي - لذا يطلب 
ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�سور االجتم�ع املذكور مع اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املتعلقة 

ب�لدعوى.
 i٢an م�سعل الزرعوين للمح��سبة الق�نونية- ع�سو يف

اخلبري املح��سبي: د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�صور الجتماع الول
للخربة املحا�صبية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اإعالن املدعي عليهما مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليه� االوىل / ع�تكة الع�ملية للتج�رة - �س ذ م م 
املدعي عليه الث�ين / احمد املخت�ر حممد عثم�ن خليفة 

يعلن اخلرب احل��سبي/ حممد اخل�سر بدء اعم�ل اخلربة املح��سبية مبوجب احلكم ال�س�در  
كلي  جت�ري   ٢٠١7/١٥8٥ رقم  الدعوى  يف   ٢٠١7/١٠/3٠ بت�ريخ   االبتدائية  دبي  حمكمة  من 
من  كل  يعلن   - البال�ستيك  واأكي��س  البال�ستيكية  للعبوءات  يوجي   / م�سنع  من  واملق�مة   -
املدعي عليه� االوىل / ع�تكة الع�ملية للتج�رة - �س ذ م م - واملدعي عليه الث�ين / احمد املخت�ر 
حممد عثم�ن خليفة او من ميثله�  مبوعد اإجتم�ع خربة لتقدمي ك�فة م� لديه� من م�ستندات 
وذلك يوم االثنني املوافق ٢٠١7/١١/٢7  يف مت�م ال�س�عة الث�لثة ع�سرا   وذلك مبقر مكتب 
اخلبري والك�ئن يف ام�رة دبي - ديرة بن�ية مك�تب، خلف ال�سركة العربية لل�سي�رات - توكيل 
ني�س�ن - مق�بل الفطيم اوتومول .. الط�بق الت��سع مكتب 9١٠  - حممول / 48١4٢٠3-٠٥٠    ، 

ف�ك�س / ٢947٠٠3 - ٠4 
اخلبري / حممد اخل�صر  

اإعالن بالن�صر 
مكتب ا�صل املعايري لتدقيق احل�صابات 
اخلبري/ حممد علي �صلطان اخل�صر   

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

  اإعادة اعالن امل�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�صرا  
الدعوى اال�ستئن�فية رقم )٥6٢( ل�سنة )٢٠١7( ا�ستئن�ف مدين عجم�ن 

�س�در بت�ريخ ٢٠١7/6/١8 م ، يف الق�سية رقم )١٢9( ل�سنة )٢٠١7( م مدين جزئي - عجم�ن 
امل�ست�أنف /  بنك ام القيوين الوطني 

امل�ست�أنف �سده� /   حممد �سعيد حممد را�سد 
العنوان / ن�سرا 

انت مكلف ب�حل�سور ام�م مدير الدعوى يف حمكمة عجم�ن االحت�دية اال�ستئن�فية يوم الثالث�ء   
٢٠١7/١٢/٥  ال�س�عة 9.4٠ �س �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي ك�فة امل�ستندات خالل 
اال�ستئن�فية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنه�  وم��ن  االع��الن  ا�ستالم  ت�ريخ  من  اي���م  ع�سرة 
املرفوعة من امل�س�ت�أنف ، ويف ح�ل عدم ح�سورك �سخ�سي� او بوا�سطة وكيلك املعتمد ف�ن اال�ستئن�ف 

�سي�سمع يف غيبتك  ، 
حرر االعالن يف  ١١/٢٠/٢٠١7

          مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اإعادة اإعالن بالن�صر للم�صتاأنف �صده الثاين 

يف ال�صتئناف رقم 787 ل�صنة 2017 م جتاري 
اإىل امل�ست�أنف �سده الث�ين / ع�مر منري حممد خ�ن 

نعلمكم ب�أن امل�ست�أنف : بنك ام القيوين الوطني - ذ م م 
جت�ري   ٢٠١٥ ل�سنة   3٠٥8 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�����س���در  احلكم  ا�ست�أنف  ق��د 
ال�س�عة  مت���م  يف   - ٢٠١7/١٢/7م  جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�����س���رق��ة  )ج��زئ��ي( 
لذا   - الث�لثة  املدنية  الدائرة  ام�م  املحكمة  والن�سف �سب�ح� مبقر هذه  الت��سعة 
ح�لة  ويف  لديكم  م���  لتقدمي  ق�نون�  ميثلكم  م��ن  او  ب�حل�سور  التف�سل  يرجى 
الق�نون.  ملحوظة  وفق� الح�كم  اال�ستئن�ف  نظر  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  غي�بكم 
املحكمة جت�ه  اأي��ة م�سوؤولية على  امل�ست�أنف دون  االع��الن على نفقة  ين�سر هذا   :

حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

     الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن ن�صرا        

اإىل املدعي عليه /التف��سيل لتج�رة الزهور 
عبدالرحيم  حممد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فك�ن  خور  مدينة  ومقره� 
تنفيذ   ٢٠١7/١١4 ب�لرقم  ايج�رية  دعوى  �سدكم  اأق�م  قد   - النقبي 
فيقت�سي  فك�ن  ببلدية مدينة خور  االيج�رية  املن�زع�ت  لدى جلنة ف�س 
احلكم  تنفيذ  اأو  طلب�تكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �سخ�سي�  ح�سوركم 
ال�س�در يف مدة ١٥ يوم من ت�ريخ االإعالن . ويف ح�لة تخلفكم عن احل�سور 
اأو عدم اإر�س�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم بنظر 

الدعوى يف غي�بكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/8213  
املنذرة :موؤ�س�سة ند ال�سب� العق�رية 

املنذر اليه� / ن�يف للنج�رة 
ينبه املنذر املنذر اليه املذكور ا�سمه� اعاله ب�سرورة اخالئه� للعني املوؤجرة يف ت�ريخ 
اق�س�ه 3٠ يوم من ت�ريخ ا�ستالمه� لهذا الن�سر و�سداد م� ي�ستحق عليه� من ايج�ر 
حتى االخالء الفعلي للمكتب خالل ا�سبوع ويف ح�له رف�س املنذر اليه اج�به طلب 
امل�لك ف�ن املنذر �سوف ي�سطر التخ�ذ ك�فة االج��راءات الق�نونية التي حتفظ له 
حقه ورفع الدع�وى االيج�رية ام�م مركز ف�س املن�زع�ت االيج�رية بدبي واملط�لبة 
واتع�ب  التق��سي  ور�سوم  امل�س�ريف  وحتميلكم  �سرر  او  عطل  كل  عن  ب�لتعوي�س 

املح�م�ة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اإعالن بالن�صر
رقم 2017/8129  

املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين - ميثله ب�لتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وك�لة 
م�سدقة ا�سوال ب�لك�تب العدل يف دبي مبحرر رقم )٢٠١7/١/١٥9٥88( بت�ريخ ١9/٢٠١7/7 

املخطر اليه / الف�ر�س االبي�س لالعم�ل الفنية 
رقم   - رقم )٠-٢4٢(  ار���س  والواقع علىقطعة  الرباحة  الك�ئن مببنى   ، رقم )١١(  املحل  لت�أجريكم  نظرا 
البلدية )666-١١7( يف منطقة املرر - مق�بل م�سلي العيد بدبي والع�ئد ملكيته للمخطر ، مبوجب عقد 

ايج�ر ينتهي بت�ريخ ٢٠١8/7/9 
اربعة   )١4.33٢( مبلغ  بواقع  للمخطر  املت�أخر  االيج�ر  بدل  ب�سداد  االخط�ر  هذا  مبوجب  نخطركم  ف�إنن� 
ا�سر الف� وثالثم�ئة واثنني وثالثون درهم� خالل ثالثون يوم� من ا�ستالمكم االخط�ر امل�ثل وفق املقرر 
ب�سريح امل�دة )٢٥/اأ( من الق�نون رقم ٢٠٠8/33 واال �سن�سطر اآ�سفني اىل اتخ�ذ االجراءات الق�نونية بحقكم 

ملط�لبتكم ب�سداد املت�أخر من بدل االيج�ر واالخالء ، مع الزامكم ب�لر�سوم وامل�سروف�ت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ماك�ض بويجل الإمارات - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم ١٢7 - ملك را�سد خليفة را�سد ب�لهول املهريي - الرب�س�ء - ال�سكل 
الق�نوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: ٥89١77  رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري 
الت�أ�سري يف  ب�أنه قد مت  : ١٠٠٢9١٢ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حم�كم  املذكورة  ال�سركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�سجل 
دبي بت�ريخ ٢٠١7/3/9  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ  ٢٠١7/3/9  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني تي ار �ضي بامكو ال�ضرق 
الو�ضط للتدقيق واملحا�ضبة العنوان : مكتب رقم 9 ف�طمة علي عبداهلل العوي�س - 
امل�ستندات  ك�فة  معه  : ٢٢98787-٠4  م�سطحب�ً  ف�ك�س  - ه�تف ٢٢98777-٠4  املرقب�ت 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/تي ار �ضي بامكو ال�ضرق الو�ضط للتدقيق واملحا�ضبة 
العنوان : مكتب رقم 9 ف�طمة علي عبداهلل العوي�س - املرقب�ت - ه�تف ٢٢98777-٠4 
ف�ك�س : ٢٢98787-٠4  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه 
قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ماك�ض بويجل الإمارات - �ض ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ ٢٠١7/3/9 واملوثق لدى ك�تب العدل 
اأو مط�لبة  اع��رتا���س  اأي  لديه  وعلى من  بت�ريخ  ٢٠١7/3/9   دب��ي  حم�كم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوم�ً من 

ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١947
وال�سيد/ علي  اإم�راتي اجلن�سية    - ال�س�م�سي  �س�مل احمد عبداهلل  ال�سيد/ ج��سم  ب�ن  ليكن معلوم� للجميع 
ذو الفق�ر ا�سغر علي علي �سيتواال - هندي اجلن�سية وال�سيد علي ا�سغر موال من�سور به�ي خم�سمي - هندي 
ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�سية  هندي   - �سيتواال  علي  �سرف  علي  ا�سغر  وال�سيد/  اجلن�سية 
ح�ستهم الب�لغة )١٠٠%( وذلك اىل ال�سيدة/ امل ابراهيم احمد ابراهيم اجل�سمي املعيني - اإم�راتية اجلن�سية 
ال�س�رقة مبوجب رخ�سةرقم  ب�إم�رة  ت�أ�س�ست  امل�سم�ة ب��سم )مطعم الع�سل اللذيذ - ذ م م(  وذلك يف الرخ�سة 
)6٠36٢٥( - تغيريات اخرى :- مت تغيري ال�سكل الق�نوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية 
- مت تغيري اال�سم التج�ري من اال�سم التج�ري القدمي )مطعم الع�سل اللذيذ - ذ م م( لي�سبح اال�سم التج�ري 
اجلديد )مطعم الع�سل اللذيذ( - وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  
٢٠١3 يف �س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر 
اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١948

ب�ك�ست�ين اجلن�سية   - ال�سيد/ غالم عب��س مري عب��س خ�ن  ب�ن  للجميع  ليكن معلوم� 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة ١٠٠%  ح�سة اىل ال�سيد/ نزير عب��س 
بن مري عب��س - ب�ك�ست�ين اجلن�سية يف الرخ�سة التج�رية : ملحمة خيرب - ترخي�س رقم 

)7٢6٠٢7(  تعديالت اخرى : تن�زل �س�حب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١949

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ �س�ه فهد برويز اإقب�ل - ب�ك�ست�ين اجلن�سية يرغب يف البيع والتن�زل 
ال�سي�رات  لتج�رة  �س�ه   / امل�سم�ة  الرخ�سة  امل�سم�ة / يف  الرخ�سة  الب�لغة ١٠٠%  يف  عن ك�مل ح�سته 
امل�ستعملة وقطع غي�ره� - مبوجب رخ�سة )6١3٠٥7( وذلك لل�سيد/ �سهزادن�سر اهلل خ�ن - ب�ك�ست�ين 
اجلن�سية  تعديالت اخرى : مت تغري اال�سم التج�ري للرخ�سة من )�س�ه لتج�رة ال�سي�رات امل�ستعملة 

وقطع غي�ره�( اىل )�سهزاد ن�سر لتج�رة ال�سي�رات امل�ستعملة وقطع غي�ره�( 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �س�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر اليه بعد 
الك�تب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١94٠

هندي    - �سرك�دت  كونهى  حممد  �سرك�دت  �سريف  ال�سيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
)�سوبرم�ركت  يف    %١٠٠ الب�لغة  ح�سته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
�سجعة املن�مة( والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )٥٥٥٠84( وذلك اىل 

ال�سيد/ حممد ت�را�س� ب�رامب�ت - هندي اجلن�سية 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١939
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ انور ح�سني عبد املن�ف - بنغالدي�س  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته  يف / �س�لون انوار بنجالدي�س للحالقة - 6٠7٠97 اىل 
ال�سيد/ حممد زم�ن عبدالغفور بنغالدي�س اجلن�سية - تعديالت اخرى : مت تغيري وكيل 

اخلدم�ت ال�س�بق بوكيل خدم�ت جديد. 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١94٢

يرغب  اجلن�سية  هندي   ، كري�سن�ن  بورك�الم  ج�ي�س  ال�سيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
لتج�رة  والهند  )االإم�رات  يف    %١٠٠ الب�لغة  احل�س�س  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
اخل�سروات والفواكه( مبوجب رخ�سة رقم )٥3976١( وذلك اىل ال�سيد/ موراليده�ران 

ك�يل جوفيندان ، هندي اجلن�سية  - تعديالت اخرى: تن�زل �س�حب الرخ�سة الخر 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١943

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ �سمرا راي عدن�ن احمد ب�ك�ست�نية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيدة/ هريي�ستين� بفلوف� 
بكالروف� بلغ�رية اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املهنية ب��سم �س�لون مل�س�ت االمل لل�سيدات  

- مبوجب رخ�سة مهنية رقم )6٢66٥٠( 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١946

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ ابراهيم عبيد �سعيد عثم�ن املهريي - اإم�راتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيدة/ �سمر حممد العب�سي - �سورية 

اجلن�سية يف )مغ�سلة قرط�ج( مبوجب رخ�سة رقم )٥٥479١( 
تعديالت : مت تغيري ال�سكل الق�نوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدم�ت 

مت تغيري الن�س�ط من غ�سيل وكي املالب�س اىل بيع الوجب�ت اخلفيفة - ك�فتريي� 
مت تغيري اال�سم التج�ري من مغ�سلة قرط�ج اىل ك�فتريي� �سجرة ال�سمر. 

وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �س�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر اليه بعد 

ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم الثالث�ء املوافق   ٢٠١7/١١/٢١ م    
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ عبيد جمعه عبيد جمعه املرزوقي - وجن�سيته االإم�رات ، ويحمل بط�قة الهوية 
رقم : 784١969١٠648٠6٠ ب�سفته وكيال عن ورثة / جمعه عبيد جمعه املرزوقي - اإم�راتي اجلن�سية بط�قة الهوية 
رقم : 784١944384749٠3 مبوجب وك�الت ع�مة ب�الإرث رقم : ١( ٢٠١7/٠٢م ، ٢( ٢٠١7/٠3م ال�س�درة من حمكمة 
دب� احل�سن بت�ريخ  ٢٠١7/١/٢٥ م - وب�سفة املرحوم م�لك/ حمل فتح اخلري لبيع اال�سم�ك - رخ�سة جت�رية رقم 
)٢4٠6٠4( �س�درة من دائرة التنمية االقت�س�دية - فرع دب� احل�سن / ال�س�رقة ون�س�طه التج�ري / جت�رة اال�سم�ك 
، بيع االأ�سم�ك واالأغذية البحرية اململحة واملحفوظة - ب�لتجزئة ب�أنه تن�زل عن ح�س�س املرحوم يف /  الط�زجة 
املرزوقي  ال�سيد/ عبيد جمعه عبيد جمعه  والب�لغة ١٠٠% وذلك للوكيل نف�سه   ، االأ�سم�ك  حمل فتح اخلري لبيع 
- وجن�سيته : االإم���رات - ويحمل بط�قة الهوية رقم : 784١969١٠648٠6٠ -   وللمتن�زل اليه مطلق احلرية يف 
الت�سرف يف ح�سته امل�س�ر اليه� عاله وله حق الت�سرف فيه� ت�سرف امل�لك يف ملكة.  وعمال لن�س امل�دة )١6( فقرة 
3 من الق�نون االحت�دي رقم )٢٢( ل�سنة ١99١ يف �س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وعلى 
كل من له حق االعرتا�س على هذا االجراء ان يقوم ب�ملراجعة اىل ك�تب العدل خالل ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا 

االعالن  واال�ست�ستكمل االجراءات الق�نونية

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�صن الحتادية البتدائية   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة دبا احل�صن البتدائية   

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 يف النزاع رقم 2017/80 تعيني خربة عقاري  

اىل املتن�زع �سدهم : ١- فينود موه�ن الل الهوري 
٢- م�دهو �س به�نداري 3- كلداري انف�ستمنت اوفي�س ليمتد للعق�رات - �س ذ م م  

مب� اأن املتن�زع : ط�هر حممد حم�سن - قد اق�م �سدكم النزاع امل�س�ر اليه وحكمت 
املحكمة بتعيني اخلبري الهند�سي �س�حب الدور يف النزاع ، يتعني عليكم مراجعة 
مكتب اخلبري على العنوان الت�يل : دبي - مكتب اك�سي�س لتدقيق احل�س�ب�ت الك�ئن 
الع��سر مكتب ١٠٠٥ ه�تف  الط�بق  اوب�ل  بن�ية برج  التج�ري -  مبنطقة اخلليج 
من  لديكم  م�  لتقدمي   ٠43٢84449 ف�ك�س   ٠43٢87778  : ه�تف  و   ٠٥٥9٠٠٥949

م�ستندات خالل ا�سبوع من ت�ريخ االإعالن. 
اخلبري هند�صي 
حممد علي بلقي�س      

اإعالن للح�صور  اإىل 
مكتب اخلبري الهند�صي / حممد علي بلقي�س 

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   يف  الدعوى 2017/846  جتاري كلي    

�سد املدعي عليهم / �سركة االحمد للنقلي�ت واملق�والت الع�مة - ذ م م / االحمد للنقل 
ال��ربي الع�م - �س ذ م م / �سركة ا�سرتينت ري��دي مك�س كونكريت - ذ م م   - املق�مة من 
االبتدائية  دب��ي  دع��وى مق�مة �سدكم مبحكمة  ان هن�ك  ع  - مب�  م  امل�سرق - �س  / بنك 
الدعوى  ان��ه مت ندبن� خبريا  م�سرفي� يف  ، وحيث  حتت رق��م : ٢٠١7/846 جت���ري كلي  
املذكورة اعاله ف�نن� وعمال ب�حك�م ق�نون االثب�ت ل�سنة ١99٢ م بخ�سو�س اعم�ل اخلربة 
�سيعقد يف  وال��ذي  ق�نون�  او من ميثلكم  اجتم�ع خ��ربة   ، ندعوكم حل�سور  املح�كم  ام���م 
ادن���ه وذلك يوم االثنني  املوافق ٢٠١7/١١/٢7 يف مت�م  مقر مكتبن� على العنوان املو�سح 
ال�س�عة ٠٠ : ١٢ ظهرا ، ويرجى منكم اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند 

ح�سوركم لالجتم�ع   - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الط�بق الرابع 
ه�تف : ٢٥٢7888-٠4 � ف�ك�س : ٢698876-٠4 

اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2016/291 
اىل املحكوم عليه / م�سنع �س�يتك االإم�رات - ذ م م   - ٢- هريم�ن اأرجون�س �سو  
3- بول ليني  - ليكن معلوم� لديك ب�ن حمكمة عجم�ن االحت�دية االبتدائية قد 
اأ�سدرت بحقك حكم� يف الدعوى رقم ٢٠٠9/99 مدين )كلي(  - يق�سى ب�إلزامك 
بدفع مبلغ وقدره )١٢43٥٥( درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف ، وحيث ان املحكوم 
له / ورثة املتوفى في�سل عمر عمر ،  -  قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�سجل 
التنفيذ حتت رقم ٢٠١6/٢9١  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )١٥( 
املحكمة �ستتخذ  ف�إن  ن�سر االخط�ر ويف ح�ل تخلفك عن ذلك  ت�ريخ  يوم� من 

بحقك االجراءات الق�نونية املن��سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول. 
        قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان

     الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

م�صرف �لهالل يح�صد جائزة �مل�صرف �الإ�صالمي �الأكرث �أمانًا يف �خلليج للعام �لثاين

»�لتنظيم و�لرقابة « يعرف �ل�صركات باآلية مر�قبة �الأد�ء 

تكرميًا لبتكارات البنك يف جمال اإدارة البيانات واإجناز التحّول الرقمي
»�لعربي �ملتحد« يفوز بجائزة 

�البتكار 2017 من »�إنفورماتيكا«
•• ال�شارقة-الفجر:

ف�ز “البنك العربي املتحد” ب�ج�ئزة االبتك�ر 2017 التي متنحه� �سركة 
اإدارة  جم�ل  يف  املتخ�س�سة  االأمريكية   )Informatica( اإنفورم�تيك� 

البي�ن�ت، وذلك عن فئة “مه�م قي�دة العملي�ت احل�س��سة«.
وج�ء فوز البنك بج�ئزة اإنفورم�تيك� تكرمي�ً الإجن�زاته املتميزة يف جم�ل 
البي�ن�ت  الإدارة  ذك��ي��ة  من�سة  وت��ط��وي��ر  احل�س��سة  العملي�ت  ق��ي���دة  م��ه���م 

واال�ستف�دة من منتج�ت اإدارة البي�ن�ت يف العملي�ت الت�سغيلية.
يف  للعملي�ت  التنفيذي  الرئي�س  �سالمة  اأب���و  ال��دي��ن  ع��ز  ال�سيد  وت�سّلم 
ع�م  مدير  رفيق  ك��سف  من  املرموقة  اجل�ئزة  هذه  املتحد  العربي  البنك 
اإنفورم�تيك� ال�سرق االأو�سط واأفريقي�، واإميليو ف�لديز ن�ئب رئي�س �سركة 
اإنفورم�تيك� ملنطقة اأوروب� وال�سرق االأو�سط وجنوب اأفريقي�، وذلك خالل 
فع�لي�ت قمة اإنفورم�تيك� دات� دي�سرب�سن  التي اأقيمت موؤخراً يف فندق برج 

العرب بدبي.
 2017 االبتك�ر  بج�ئزة  املتحد  العربي  البنك  ف��وز  اإن  ال��دي��ن  ع��ز  وق���ل 
اإنفورم�تيك� ي�سكل دلياًل �س�طع�ً على مك�نته وري�دته التي يتمتع به�  من 
ك�أحد البنوك املبتكرة يف جم�ل بي�ن�ت القط�ع امل�سريف، هو م� ين�سجم مع 

ا�سرتاتيجيته الرامية الإجن�ز التحّول الرقمي.
واأ�س�ف عز الدين اأن �سراكة البنك العربي املتحد مع اإنفورم�تيك� �س�عدت 
البنك على اكت�س�ف البي�ن�ت احل�س��سة والو�سول اإليه� ودجمه� وتقدميه� 
اأ�سهم يف ت�سهيل القي�م ب�لتحليالت  ب�سكل موثوق وعلى نط�ق وا�سع، مب� 
والعملي�ت اله�مة، ف�ساًل عن اإر�س�ء عملية مكونة من مرحلة واحدة لدمج 

التطبيق�ت املختلفة للبنك.
من ج�نبه، ق�ل ك��سف رفيق: “لط�مل� اأبدى البنك العربي املتحد التزام�ً 
را�سخ�ً يف بن�ء عالق�ت م�ستدامة وطويلة االأمد مع متع�مليه، ف�ساًل عن 
الرتاث  مع  االأمثل  الوجه  على  ين�سجم  مبتكراً  م�سرفي�ً  منهج�ً  اعتم�ده 
الفت�ً اإىل البنك العربي املتحد  العريق لدولة االإم�رات العربية املتحدة”، 
 ،2017 جنح يف �سوء �سراكته مع اإنفورم�تيك� منذ الربع االأول من ع�م 
امل�ستند  الرقمي  ب�لتحّول  روؤيته اخل��سة  اإجن�ز  نحو  تقدم ه�ئل  بتحقيق 
“اإنفورم�تيك�”  من�سة  ق���درات  م��ن  اال�ستف�دة  ع��رب  وذل��ك  البي�ن�ت،  اإىل 
اخل��سة  التوقع�ت  تغيري  يف  الرقمي  التحول  وي�سهم  البي�ن�ت.  الإدارة 
مب�ستقبل ال�سرك�ت، حيث ي�س�عد على توفري خدم�ت اأف�سل وزي�دة �سرعة 
الرقمي من  التحول  تك�ليفه�. ويتطلب  للمتع�ملني مع خف�س  ت�سليمه� 
ال�سرك�ت اإجن�ز هذا التحول ملواكبة التطورات احل��سلة والتي تلعب فيه� 

البي�ن�ت دوراً حموري�ً. 

�صوق �أبوظبي ين�صم لع�صوية �ملنظمة 
�لعاملية خلدمات �الأور�ق �ملالية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية عن ان�سم�مه لع�سوية املنظمة الع�ملية 
�سوق م�يل يف منطقة  اأول  ليكون بذلك   ISSA امل�لية  االأوراق  خلدم�ت 

ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اأفريقي� يحظى بهذه الع�سوية.
وتوؤكد الع�سوية اجلديدة حر�س ال�سوق على توافق مم�ر�س�ته التنظيمية 
مع تلك اخل��سة ب�الأ�سواق امل�لية الع�ملية اإ�س�فة اإىل حر�سه على امل�س�همة 
يف اال�ستقرار امل�يل وتعزيز النظم امل�لية يف االإم�رة وذلك يف اإط�ر التزامه 

بربن�مج خطة اأبوظبي نحو تطوير االأداء امل�يل.
كم� ت�أتي اعرتاف� من املنظمة الع�ملية خلدم�ت االأوراق امل�لية لالإجن�زات 
التي حققه� ال�سوق على �سعيد امل�س�همة يف تعزيز قدرات �سوق راأ�س امل�ل 
يف الدولة وبذلك يعزز ال�سوق موقفه من خالل تف�عله مع جمتمع �سبكة 
الق�س�ي�  يت�س�ركون يف مع�جلة  الذين  االأعم�ل  اأقرانه و�سرك�ء  ع�ملية من 
املم�ر�س�ت يف جم�ل خدم�ت  اأف�سل  امل�س�همة يف تطوير  املتط�بقة والأج��ل 
االأوراق امل�لية. و�سيتيح ان�سم�م ال�سوق لع�سوية املنظمة فر�سة اال�ستف�دة 
يتعلق  فيم�  الأع�س�ئه�  املنظمة  ت��وف��ره���  ال��ت��ي  والتح�ليل  االأب��ح���ث  م��ن 
ب�الأ�سواق امل�لية والق�س�ي� اجلوهرية يف قط�ع التمويل على م�ستوى الع�مل 
مم� ي�سهم يف حتقيق اإحدى اأولوي�ت ال�سوق يف خطة اأبوظبي وهي امل�س�همة 

يف تنمية وتطوير قط�ع اخلدم�ت امل�لية يف االإم�رة.
امل�ستثمرين  التوا�سل مع  تعزيز قنوات  ال�سوق من  الع�سوية  �ستمكن  كم� 
�سرك�ته  يف  املت�حة  اال�ستثم�رية  للفر�س  الرتويج  الأج��ل  االأعم�ل  ورج���ل 
على  ع���م  ب�سكل  االإم����رة  يف  اال�ستثم�رية  والفر�س  خ��س  ب�سكل  امل��درج��ة 
امل�ستوى الدويل وذلك من خالل التوا�سل امل�ستمر مع اأع�س�ء املنظمة من 

مديري االأ�سول وال�سن�ديق اال�ستثم�رية واملوؤ�س�س�ت امل�لية.
زيورخ-  ومقره�  امل�لية  االأوراق  خل��دم���ت  الع�ملية  املنظمة  اأن  اإىل  ي�س�ر 
من   110 من  اأك��رث  ح�لي�  ولديه�   1979 ع���م  يف  اإن�س�وؤه�  مت  �سوي�سرا 

املوؤ�س�س�ت االأع�س�ء ميثلون 50 دولة.
الت�سوية  و�سرك�ت  االأم��ني  احلفظ  بنوك  يف  االأع�س�ء  املوؤ�س�س�ت  وتتمثل 
امل���ل��ي��ة و�سرك�ت  االأوراق  واأ����س���واق  امل��رك��زي��ة  االإي����داع  و���س��رك���ت  وامل��ق������س��ة 
توحيد  يف  امل�س�همة  املنظمة  اأه���داف  اأه���م  م��ن  اأن  كم�  امل���ل��ي��ة.  الو�س�طة 
املع�يري ورفع ن�سبة الوعي ب�ال�ستثم�ر االآمن ون�سر املعرفة ب�الأ�سواق امل�لية 

والتعريف ب�أح�سن املم�ر�س�ت يف جم�الت التداول ب�الأوراق امل�لية.

» بروج « تفوز جائزة حمد�ن بن 
حممد لالبتكار يف �إد�رة �مل�صاريع

•• اأبوظبي-وام:

امل�س�ريع  اإدارة  يف  لالبتك�ر  حممد  بن  حمدان  بج�ئزة  ب��روج  �سركة  ف���زت 
�سمن فئة “الفكرة املبتكرة يف اإدارة حم�فظ امل�س�ريع« .

للدائن  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اهلل  عبد  عمر  اأح��م��د  وق����ل 
البال�ستيكية بروج الذي ت�سلم اجل�ئزة يعترب االبتك�ر يف بروج اأحد عن��سر 
بهذه  فوزن�  اأن  كم�  وامل�ستقبل..  واحل��سر  امل��سي  يف  الرئي�سية  جن�حن� 
اجل�ئزة دليل على جن�حن� يف اأعم�لن� والتزامن� يف تعزيز قدراتن� االبتك�رية 

الن�جحة ب�سكل متوا�سل تعزيزاً مل�سرية منون� وتطورن�.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال���ه���الل ع��ل��ى ج�ئزة  ح�����س��د م�����س��رف 
امل�����س��رف االإ����س���الم���ي االأك�����رث اأم����ن����ً يف 
اخل��ل��ي��ج ل��ل��ع���م ال���ث����ين ع��ل��ى ال���ت���وايل، 
ن�سرته  تقرير خ��س  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
جملة غلوب�ل ف�ين�ن�س يف عدده� ل�سهر 
األيك�س  ال�����س��ي��د  ت�����س��ل��م  وق����د  ن��وف��م��رب، 
مل�سرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ك���وي���ل���و، 
ال���ه���الل اجل�����ئ����زة خ����الل ح��ف��ل توزيع 
ال�30  ب���ل��ذك��رى  اجل���وائ���ز واالح��ت��ف���ل 
لت�أ�سي�س املجلة والذي اأقيم يف الع��سمة 
انعق�د  خ����الل  وا���س��ن��ط��ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
الدويل  للبنك  ال�سنوية  االج��ت��م���ع���ت 

و�سندوق النقد الدويل. 
وقد ح�سل م�سرف الهالل على املرتبة 
اأم�ن�ً  امل�س�رف  اأكرث  ق�ئمة  يف  ال�س�د�سة 
يف ال�سرق االأو�سط وعلى املرتبة الث�منة 
اأم�ن�ً  االأك���رث  امل�����س���رف  ق�ئمة  يف  ع�سر 
نظ�م  بف�سل  وذلك  الن��سئة  االأ�سواق  يف 

واحللول  امل��ت��م��ي��زة  امل�����س��رف��ي��ة  عملي�ته 
من  ع��ززت  والتي  يقدمه�  التي  املبتكرة 
والع�ملي  الوطني  ال�سعيد  على  وج��وده 
م���ق����رن���ة ب�����أك����رث م����ن األ�������ف م����ن اأك����رب 
االإ�س�رة  ال��ع���مل، وه��ن��� جت���در  م�����س���رف 
اإىل اأن م�سرف الهالل ح�سل على هذه 
ف�ين�ن�س  غ��ل��وب���ل  قبل  م��ن  التكرمي�ت 
بعد تقييم ت�سنيف�ت العمالت االأجنبية 
ت�سدره  ال������ذي  ال���ط���وي���ل  امل������دى  ع���ل���ى 
وك�الت الت�سنيف الع�ملية فيت�س وموديز 
و���س��ت���ن��درد اآن���د ب���ورز، وذل���ك م��ن خالل 
A1 م��ن م��ودي��ز و   ت�سنيفه االئ��ت��م���ين 

من فيت�س.  +A
األيك�س  ال�����س��ي��د  امل��ن������س��ب��ة ���س��رح  وب��ه��ذه 
مل�سرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ك���وي���ل���و، 
نح�سل  اأن  لن�  لي�سرف  “اإنه  ال��ه��الل: 
على هذه التكرمي�ت واأن نح�سد ج�ئزة 
امل�����س��رف االإ����س���الم���ي االأك�����رث اأم����ن����ً يف 
من  ال��ت��وايل  على  ال��ث���ين  للع�م  اخلليج 
اإن هذه اجل�ئزة  ف�ين�ن�س.  قبل غلوب�ل 

واأهمية  ق�����وة  ع���ل���ى  دل���ي���ل  اإال  ه����ي  م����� 
ال�سريفة االإ�سالمية يف جم�ل امل�س�رف 
وبهذه  والع�ملي،  املحلي  امل�ستويني  على 
ال�سكر  بجزيل  نتوجه  اأن  اأود  املن��سبة 
والتقدير ملتع�ملين� االأعزاء على دعمهم 

وثقتهم املتوا�سلة يف م�سرف الهالل«.
ال�������س���ي���د جوزيف  اأك�������د  ج����ن���ب���ه،  وم�����ن 
يف  ون��سر  التحرير  رئي�س  ج��ي���راب��وت��و، 
اأهمية  ف���ي��ن���ن�����س ع��ل��ى  جم��ل��ة غ��ل��وب���ل 
اخل�����دم������ت امل�������س���رف���ي���ة امل���ت���واف���ق���ة مع 
التمويل  جم�ل  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة 
التي  احلثيثة  ب�جلهود  واأ���س���د  ال��ع���مل��ي، 
ي��ب��ذل��ه��� م�����س��رف ال���ه���الل واخل���دم����ت 
اإن تقدمي  التي يقدمه� ق�ئاًل:  املتميزة 
ال�سريعة  اأح��ك���م  م��ع  متوافقة  منتج�ت 
الع�ملية  ب�لعرو�س  مق�رنة  االإ�سالمية 
تعترب حتدي�ً كبرياً تفوق عليه م�سرف 
ج�ئزة  على  ح�سوله  خالل  من  الهالل 
امل�����س��رف االإ����س���الم���ي االأك�����رث اأم����ن����ً يف 

اخلليج للع�م الث�ين على التوايل.

غلوب�ل  جم���ل���ة  اأن  ب����ل���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ويتم   ،1987 ع����م  ت�أ�س�ست  ف�ين�ن�س 
توزيع 50.000 عدداً منه� يف م� يق�رب 
180 بلداً. وي�سمل جمهور قراء املجلة 
ك��ب���ر امل��دي��ري��ن امل���ل��ي��ني امل�����س��وؤول��ني عن 
ب�ال�ستثم�رات  املتعلقة  ال��ق��رارات  اتخ�ذ 

ال�����س��رك���ت متعددة  يف  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجل��ن�����س��ي���ت وامل���وؤ����س�������س����ت امل����ل���ي���ة. كم� 
يف  م�ستثمراً   8000 املجلة  ت�ستهدف 
اأكرث من  حم�فظ دولية م�سوؤولني عن 
الع�ملية  االأ����س���ول  جم��م��وع  م��ن   80%

اخل��سعة الإدارة مهنية.

غرفة دبي تعزز تعاونها مع غرفة �لريا�س عرب تبادل �خلرب�ت يف جمال �صهاد�ت �ملن�صاأ و�الأنظمة �لتقنية
•• دبي-الفجر:

وتب�دل  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع����ون  اإط������ر  يف 
التج�رة  ب��ني خم��ت��ل��ف غ���رف  اخل����ربات 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة، ا���س��ت��ق��ب��ل��ت غ���رف���ة جت�����رة 
و�سن�عة دبي موؤخراً يف مقره� وفداً من 
وذلك  ال��ري������س  و�سن�عة  غ��رف��ة جت����رة 
ل��ت��ب���دل اخل����ربات وامل���ع����رف، واالط���الع 
على اأف�سل املم�ر�س�ت يف جم�ل �سه�دات 
الع�سوية  وت�سجيل  والت�سديق�ت  املن�س�أ 

واالأنظمة الذكية.
ال�سيد  ال���ري��������س  وت����راأ�����س وف����د غ��رف��ة 
للغرفة،  الع�م  االأم��ني  ال�سويلم،  اأحمد 
الفهيد،  ال�سيد في�سل  الوفد  حيث �سم 
العمالء  الع�م خلدم�ت  االأم��ني  م�س�عد 
يف غ��رف��ة ال���ري��������س وع�����دٍد م���ن م����دراء 

االأق�س�م املختلفة لغرفة الري��س. 
�سع�دة  ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�ستقب�ل  وك���ن يف 
ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع����م غ��رف��ة دبي، 
وال�سيد عتيق جمعة ن�سيب، ن�ئب رئي�س 
اأول لقط�ع اخلدم�ت التج�رية  تنفيذي 
روؤ�س�ء ومدراء  يف غرفة دبي وع��دد من 

االإدارات املختلفة لغرفة دبي. 
وعر�ست غرفة دبي خالل اجتم�عه� مع 
وف��د غ��رف��ة ال��ري������س اأف�����س��ل مم�ر�س�ت 

الغرفة يف خدم�ت الع�سوية والت�سديق 
و�سه�دات املن�س�أ، واإدارة خدم�ت العمالء 
واالأن����ظ����م����ة امل�����س��ت��خ��دم��ة، واخل����دم�����ت 
االإلكرتونية واالأنظمة الذكية، خ�سو�س�ً 
واأن غرفة دبي تعترب من اجله�ت الع�ملية 
املتميزة يف اإ�سدار �سه�دات املن�س�أ وخدمة 

العمالء واإثراء جتربتهم.
واأ�س�ر بوعميم اإىل اأن غرفة دبي حتر�س 
على تعزيز عالقته� الثن�ئية مع اأ�سق�ئه� 
ال�سعوديني، موؤكداً ان التع�ون مع غرف 
التج�رة ال�سعودية املختلفة ق�ئم وفع�ل، 
ويعك�س عمق الراوبط امل�سرتكة، م�سدداً 
ومب�دراته�  دب��ي  غرفة  خ��ربات  اأن  على 
االأ�سق�ء  خل���دم���ة  م�����س��خ��رٌة  امل��ت��ن��وع��ة 
ي�����س��م��ن حتقيق  ومب������  ال�������س���ع���ودي���ني، 

االأهداف املو�سوعة.
العربية  اململكة  ان  اإىل  �سع�دته  ول��ف��ت 
ل�س�درات  وجهة  اأك��رب  تعترب  ال�سعودية 
واإع������دة ����س����درات اأع�����س���ء ال��غ��رف��ة  عن 
واإع����دة �س�درات  من��و يف قيمة ���س���درات 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  اأع�س�ئه� 
خ��الل ال��ف��رتة ي��ن���ي��ر- اأك��ت��وب��ر 2017 
خالل  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   ،20.2% بن�سبة 
هذه الفرتة 87.6 ملي�ر درهم اإم�راتي 
اإم�راتي  دره��م  ملي�ر   72.9 ب���  مق�رنًة 

 ،2016 الع�م  من  الفرتة  نف�س  خ��الل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يجعل  مم��� 
ل�س�درات  االأوىل  ال��ت��ج���ري��ة  ال��وج��ه��ة 

واإع�دة �س�درات اأع�س�ء غرفة دبي.
ال�سرك�ت  ع���دد  ان  اإىل  ال��غ��رف��ة  ول��ف��ت��ت 
الغرفة  ع�سوية  يف  امل�سجلة  ال�سعودية 
 2150 يبلغ  دب���ي  اإم������رة  يف  وال��ع���م��ل��ة 
توفري  على  الغرفة  تعمل  حيث  �سركة، 
ال�سعودية  لل�سرك�ت  حمفزة  عمل  بيئة 

الفر�س  من  اال�ستف�دة  على  مل�س�عدته� 
يف �سوق االإم�رة يف خمتلف القط�ع�ت.

واأ�س�د ال�سويلم ب�الإجن�زات التي حققته� 
غ��رف��ة دب���ي ع��ل��ى ���س��ع��ي��د دع���م جمتمع 
التج�رية  التدفق�ت  وت�سهيل  االأع��م���ل، 
دول  يف  نظرائه�  على  الثن�ئي  والتع�ون 
ال��ع��رب��ي، م��وؤك��داً احل��ر���س على  اخلليج 
مع  اخل��ربات  وتب�دل  امل�سرتك،  التع�ون 
غ��رف��ة دب����ي، واال���س��ت��ف���دة م��ن جت�ربه� 

ومب�دراته� مل� فيه امل�سلحة امل�سرتكة.
وج����ل ال��وف��د ال��زائ��ر ب��ع��د االج��ت��م���ع يف 
م��ق��ر ال��غ��رف��ة يف ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة حيث 
دبي  غ��رف��ة  مبنى  م��زاي���  ا�ستعرا�س  مت 
�سه�دة  على  واحل���ئ��زة  للبيئة  ال�سديق 
اعتم�د الري�دة يف ت�سميم اأنظمة الط�قة 
اخلدم�ت  وتفقد  لييد،  البيئة  وحم�ية 
وخ�سو�س�ً  للغرفة  االأخ����رى  وامل���راف���ق 

اإدارة الع�سوية والتوثيق التج�ري.

�ملعر�س �لتجاري �لتايالندي 2017 ينطلق يف مركز �إك�صبو �ل�صارقة
ال�سراك�ت  وبن�ء  الت�يلنديني  نظرائهم 
وال��ع��الق���ت ال��ت��ج���ري��ة وت��ع��ري��ف رج�ل 
االأعم�ل ب�ملنتج�ت واخلدم�ت الت�يلندية 

املميزة.
حتى  ي�ستمر  ال����ذي  امل��ع��ر���س  واج���ت���ذب 
 100 اأك��رث م��ن  25 نوفمرب اجل����ري، 
ع���ر���س م��ن ت���ي��الن��د ي��ق��دم��ون عرو�س�ً 
ومتنوعة  وا���س��ع��ة  ت�سكيلة  على  مذهلة 
الت�يلندية  واخل���دم����ت  امل��ن��ت��ج���ت  م���ن 
منتج�ت  مثل  واملبتكرة،  اجل���ودة  ع�لية 
ال��ت��ج��م��ي��ل وال�����س��ب��� وال�����س��ح��ة واالأزي������ء 
املنتج�ت  اإىل  ب�الإ�س�فة  واالأك�س�سوارات، 
واالأطعمة  ال��ي��وم��ي��ة  واحل���ي����ة  امل��ن��زل��ي��ة 
ج�نب  اإىل  ال��ت���ي��ل��ن��دي��ة،  وامل�������س���روب����ت 
جم��م��وع��ة م���ن اخل����دم�����ت ال����رائ����دة يف 
واخلدم�ت  واالمتي�زات  البن�ء  جم�الت 
وامل�ست�سفي�ت  وال���ع���الج���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 

وغريه�.
املعر�س  ي�����س��ت��ق��ط��ب  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
الزوار  من  االآالف  الت�يلندي  التج�ري 
خالل اأي�مه ال�ستة ليمثل فر�سة مميزة 
لل�سرك�ت ورج�ل االعم�ل لاللتق�ء ب�أهم 
امل�����س��ن��ع��ني وم��ق��دم��ي اخل���دم����ت وجت�ر 
اجلملة وال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة 
ت�يلندية  م��ن��ت��ج���ت  ي��ع��ر���س��ون  ال���ذي���ن 
القط�ع�ت  خمتلف  م��ن  اجل���ودة  ع�لية 

وب�أ�سع�ر من�ف�سة.
الت�يلندي  ال���ت���ج����ري  امل��ع��ر���س  وي���ق����م 
للتج�رة  ف��ي��غ���  ���س��رك��ة  ب���ني  ب����ل���ت���ع����ون 
وجمل�س   Vega وامل��ع���ر���س  الداخلية 
ومركز  دب����ي،  ال��ت���ي��ل��ن��دي يف  االأع����م�����ل 
اك�����س��ب��و ال�������س����رق���ة، وب���دع���م م���ن هيئة 
و����س���ف����رة مملكة  ت���ي��ل��ن��د  ال�����س��ي���ح��ة يف 
التج�رة  وجمعية  االإم������رات،  يف  ت�يلند 
االإ�سالمية الت�يلندية، وي�ستمر املعر�س 

حتى 25 نوفمرب اجل�ري.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�س�رقة  اك�������س���ب���و  م����رك����ز  ا����س���ت�������س����ف 
“املعر�س التج�ري الت�يلندي 2017”، 
مب�س�ركة  ال��ث��الث���ء،  ام�س  انطلق  ال��ذي 
ت�يالند  م���ن  ع����ر����س   100 م���ن  اأك����رث 
ت�سكيلة  على  مذهلة  عرو�س�ً  يقدمون 
وا�سعة ومتنوعة من املنتج�ت واخلدم�ت 

الت�يلندية ع�لية اجلودة.
اك�سبو  مركز  يف  االفتت�ح  حفل  وح�سر 
كم�لن�فني”  “كوم�ت  �سع�دة  ال�س�رقة 
���س��ف��ري ت���ي��الن��د ل����دى دول����ة االإم�������رات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، و���س��ع���دة ول��ي��د عبد 
الرحمن بوخ�طر الن�ئب الث�ين لرئي�س 
و�سع�دة  ال�س�رقة،  غرفة جت�رة و�سن�عة 
حم��م��د را����س���د دمي��������س ع�����س��و جمل�س 
حممد  ���س��ي��ف  و����س���ع����دة  ال���غ���رف���ة  اإدارة 
اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع 
�سونغ  ت�نغ�سيلكيو  واأك���ف��وت  ال�����س���رق��ة، 
للتج�رة  فيغ�  ل�����س��رك��ة  االإداري  امل��دي��ر 

البينية واملع�ر�س.
وق�ل �سع�دة �سيف حممد املدفع: تعترب 
ال�س�رقة مركزاً رئي�سي�ً للتج�رة، ومن�سة 
من  ك��ب��ري  ع���دد  فيه�  ت��ت��م��رك��ز  اقليمية 
ا�ست�س�فة  ويعك�س  ال��ع���مل��ي��ة،  ال�����س��رك���ت 
للمعر�س  ال�������س����رق���ة  اك�������س���ب���و  م����رك����ز 
املركز  اه���ت���م����م  ال��ت���ي��ل��ن��دي  ال���ت���ج����ري 
الت�يلندية  ال�����س��رك���ت  ح�����س��ور  ب��ت��ع��زي��ز 
اك�سبو  مركز  اختي�ر  وج���ء  االم�����رة،  يف 
ال�����س���رق��ة الإق���م��ة امل��ع��ر���س ل��ك��ون اإم�رة 
لل�سرك�ت  م��ف�����س��ل��ة  وج���ه���ة  ال�������س����رق���ة 
ع�ملية  ووج��ه��ة  لالأعم�ل  حيوي  وم��رك��ز 
يحقق  اأن  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ل��ال���س��ت��ث��م���ر، 
فر�س�ً  ت��وف��ري  يف  م�ستهدف�ته  امل��ع��ر���س 
االأعم�ل  ورواد  للم�ستثمرين  ث��م��ي��ن��ة 
م��ن االم�������رات وامل��ن��ط��ق��ة ل��الل��ت��ق���ء مع 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي ور�سة  التنظيم والرق�بة  عقد مكتب 
االأداء  مراقبة  ب�آلية  ال�سرك�ت  لتعريف  عمل 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  مب��ت��ط��ل��ب���ت  واالل����ت����زام 
التي  الرتخي�س  �سروط  يف  واملحددة  والبيئة 
مت تطويره� واعتم�ده� من قبل املكتب وذلك 
بح�سور عدد من اأ�سح�ب ال�سرك�ت املرخ�سة. 
اإىل  االأج����راء  ه��ذا  خ��الل  م��ن  املكتب  وي�سعى 
مبع�يري  يتعلق  م�  يف  ال�سرك�ت  اأداء  حت�سني 
اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 

مراقبة ال�سالمة الع�مة.
وخالل الور�سة مت تعريف احل�سور مبع�يري 
احل�������وادث  اإدارة  ت�����س��م��ل  وال����ت����ي  ال��ت��ق��ي��ي��م 
املوظفني  وتدريب  النف�ي�ت  واإدارة  واملخ�طر 

واإدارة  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  جم���ل  يف 
واملتطلب�ت  املتع�قدين  اإدارة  الطوارئ  ح�الت 
العلوي مدير  الرحمن  وذكر عبد  الق�نونية. 
مبكتب  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  اإدارة 
التنظيم والرق�بة اأنه من خالل هذا االإجراء 
ال�سرك�ت املرخ�سة  �سيتم تقييم مدى تط�بق 
مع مع�يري ال�سحة وال�سالمة والبيئة ب�سكل 
التح�سني  ف��ر���س  حت��دي��د  اإىل  اإ���س���ف��ة  دوري 
املت�حة وو�سع خطط عمل لتطبيقه� ب�لتع�ون 
وال�سرك�ت  وال���رق����ب���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��ك��ت��ب  ب���ني 
املرخ�سة. واأ�س�ف العلوي اأن هذا االإجراء هو 
�سيتم  حيث  لل�سرك�ت  ذات��ي  تقييم  عن  عب�رة 
ال�سرك�ت  قبل  م��ن  التقييم  من���ذج  ا�ستكم�ل 
والرق�بة  التنظيم  ملكتب  واإر�س�له�  املرخ�سة 

للتقييم واملط�بقة.
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العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   اإعالن عن بيع عقار باملزاد عن طريق الن�صر     

يف الق�صية التنفيذية رقم   2004/202 راأ�س اخليمة 
وثيقة  العق�ر  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
رق��م  ١986/7٠8 وه��ي عب�رة من )ارب��ع��ة بيوت + خم��زن( مبنطقة دف���ن برا�س 
الف  وخم�سم�ئة  مليون  دره��م(   ١٥٠٠٠٠٠( للعق�ر  التقديرية  والقيمة  اخليمة  
درهم والع�ئدة ملكيته� للمحكوم عليه / ١- اوالد حممد علي الواحدي  ٢-ورثة 
دبي  بنك   / ل��ه  امل��ح��ك��وم  ل�س�لح  العلني  ب���مل��زاد  ال��واح��دي  علي  امل��رح��وم حممد 
التج�ري وذلك بت�ريخ ٢٠١7/١١/٢6 يف مت�م ال�س�عة الث�نية ع�سر ظهرا ، علم� 

ب�ن قيمة الت�أمني ٢٠% تدفع نقدا   
التنفيذ  دائ��رة  االط��الع مراجعة  او  او االعرتا�س  ب�ال�سرتاك  فعلى من يرغب 

اأثن�ء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 

 عن طريق الن�صر     
يف الق�صية التنفيذية رقم   2017/126  راأ�س اخليمة 

منقوالت  ب��ي��ع   ع��ن  التنفيذ  دائ����رة   - االب��ت��دائ��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  تعلن حممكة 
خلدم�ت  االإم����رات  �سم�  مركز   - عليه  للمحكوم  ملكيته�  والع�ئد  واملحجوزات 
الفلية  ادن��وك -  ب�لقرب من  راأ���س اخليمة -  االإم����رات -   : العنوان  ال�سي�رات - 
- الرقم : ٠٥٥636٠٥٢٥ يف املزاد العلني والقيمة التقديرية للمنقوالت )436٠٠ 
درهم( فقط ثالثة واربعون الف و�ستم�ئة درهم بت�ريخ ٢٠١7/١١/٢6 وذلك يف 
مت�م ال�س�عة الث�نية ع�سر ظهرا ، علم� ب�أن قيمة الت�أمني ١٠% تدفع نقدا وذلك 
ل�س�لح املحكوم له / يون�س مي�ه حنيف مي�ه - فعلى من يرغب ب�ال�سرتاك او 
االعرتا�س او االطالع مراجعة دائرة التنفيذ اأثن�ء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة 

املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   يف  الدعوى 2017/2634   جتاري جزئي - دبي 

املعلن اليه / املدعي عليه� / ابراهيم حمد حممد علي الدبدوب 
بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة دبي املوقرة العم�ل اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
حددن� يوم االحد املوافق ٢٠١7/١١/٢6  يف مت�م ال�س�عة احل�دية ع�سر والن�سف �سب�ح� 
لعقد االجتم�ع االأول للخربة وذلك  مبقر مكتبن� الك�ئن يف : مكتب ال�س�رد - دبي - 
ديرة - �س�رع املط�ر - مبنى الفجر لالعم�ل - مكتب رقم ١١9 ، مق�بل �سركة ارامك�س 
، لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�سور االجتم�ع املذكور مع اح�س�ر ك�فة 
امل�ستندات املتعلقة ب�لدعوى ، وعليه مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�س�أن اية ا�ستف�س�رات 

وملت�بعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليه�. 
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
    يف الدعوى رقم 2017/700 جتاري جزئي    

املعلن اليه� / املدعي عليه� االوىل / الدين�ر خلدم�ت الفنية - ذ م م -ح�لي� 
يون�يتد لالأملنيوم - �س ذ م م )�س�بق�( 

املدعي عليه الث�ين / ن��سر رو�سن علي ق��سم 
الدعوى  يف  املح�س�بية  اخل��ربة  العم�ل  املوقرة  ال�س�رقة  حمكمة  قبل  من  تكليفن�  على  بن�ء 
الرابعة ع�سرا موعدا  املوافق ٢٠١7/١١/٢9 وذلك يف مت�م   اعاله فقد حددن� يوم االربع�ء  
ال�سيخ  �س�رع  الك�ئن دبي- بر دبي-  املح��سبية وذلك مبكتبن�  لعقد االجتم�ع  االول للخربة 
زايد ب�لقرب من حمطة مرتو املركز امل�يل - برج  العط�ر مكتب رقم ٢4٠3 الط�بق الرابع 
والع�سرون- ه�تف رقم  ٠4/3٥89996 وف�ك�س 3٥89966-٠4 �س ب 9١١٥3 دبي - لذا يطلب 
ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�سور االجتم�ع املذكور مع اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املتعلقة 

ب�لدعوى.
 i٢an م�سعل الزرعوين للمح��سبة الق�نونية- ع�سو يف

اخلبري املح��سبي: د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�صور الجتماع الول
للخربة املحا�صبية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اإعالن املدعي عليهما مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليه� االوىل / ع�تكة الع�ملية للتج�رة - �س ذ م م 
املدعي عليه الث�ين / احمد املخت�ر حممد عثم�ن خليفة 

يعلن اخلرب احل��سبي/ حممد اخل�سر بدء اعم�ل اخلربة املح��سبية مبوجب احلكم ال�س�در  
كلي  جت�ري   ٢٠١7/١٥8٥ رقم  الدعوى  يف   ٢٠١7/١٠/3٠ بت�ريخ   االبتدائية  دبي  حمكمة  من 
من  كل  يعلن   - البال�ستيك  واأكي��س  البال�ستيكية  للعبوءات  يوجي   / م�سنع  من  واملق�مة   -
املدعي عليه� االوىل / ع�تكة الع�ملية للتج�رة - �س ذ م م - واملدعي عليه الث�ين / احمد املخت�ر 
حممد عثم�ن خليفة او من ميثله�  مبوعد اإجتم�ع خربة لتقدمي ك�فة م� لديه� من م�ستندات 
وذلك يوم االثنني املوافق ٢٠١7/١١/٢7  يف مت�م ال�س�عة الث�لثة ع�سرا   وذلك مبقر مكتب 
اخلبري والك�ئن يف ام�رة دبي - ديرة بن�ية مك�تب، خلف ال�سركة العربية لل�سي�رات - توكيل 
ني�س�ن - مق�بل الفطيم اوتومول .. الط�بق الت��سع مكتب 9١٠  - حممول / 48١4٢٠3-٠٥٠    ، 

ف�ك�س / ٢947٠٠3 - ٠4 
اخلبري / حممد اخل�صر  

اإعالن بالن�صر 
مكتب ا�صل املعايري لتدقيق احل�صابات 
اخلبري/ حممد علي �صلطان اخل�صر   

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

  اإعادة اعالن امل�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�صرا  
الدعوى اال�ستئن�فية رقم )٥6٢( ل�سنة )٢٠١7( ا�ستئن�ف مدين عجم�ن 

�س�در بت�ريخ ٢٠١7/6/١8 م ، يف الق�سية رقم )١٢9( ل�سنة )٢٠١7( م مدين جزئي - عجم�ن 
امل�ست�أنف /  بنك ام القيوين الوطني 

امل�ست�أنف �سده� /   حممد �سعيد حممد را�سد 
العنوان / ن�سرا 

انت مكلف ب�حل�سور ام�م مدير الدعوى يف حمكمة عجم�ن االحت�دية اال�ستئن�فية يوم الثالث�ء   
٢٠١7/١٢/٥  ال�س�عة 9.4٠ �س �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي ك�فة امل�ستندات خالل 
اال�ستئن�فية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنه�  وم��ن  االع��الن  ا�ستالم  ت�ريخ  من  اي���م  ع�سرة 
املرفوعة من امل�س�ت�أنف ، ويف ح�ل عدم ح�سورك �سخ�سي� او بوا�سطة وكيلك املعتمد ف�ن اال�ستئن�ف 

�سي�سمع يف غيبتك  ، 
حرر االعالن يف  ١١/٢٠/٢٠١7

          مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اإعادة اإعالن بالن�صر للم�صتاأنف �صده الثاين 

يف ال�صتئناف رقم 787 ل�صنة 2017 م جتاري 
اإىل امل�ست�أنف �سده الث�ين / ع�مر منري حممد خ�ن 

نعلمكم ب�أن امل�ست�أنف : بنك ام القيوين الوطني - ذ م م 
جت�ري   ٢٠١٥ ل�سنة   3٠٥8 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�����س���در  احلكم  ا�ست�أنف  ق��د 
ال�س�عة  مت���م  يف   - ٢٠١7/١٢/7م  جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�����س���رق��ة  )ج��زئ��ي( 
لذا   - الث�لثة  املدنية  الدائرة  ام�م  املحكمة  والن�سف �سب�ح� مبقر هذه  الت��سعة 
ح�لة  ويف  لديكم  م���  لتقدمي  ق�نون�  ميثلكم  م��ن  او  ب�حل�سور  التف�سل  يرجى 
الق�نون.  ملحوظة  وفق� الح�كم  اال�ستئن�ف  نظر  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  غي�بكم 
املحكمة جت�ه  اأي��ة م�سوؤولية على  امل�ست�أنف دون  االع��الن على نفقة  ين�سر هذا   :

حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

     الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن ن�صرا        

اإىل املدعي عليه /التف��سيل لتج�رة الزهور 
عبدالرحيم  حممد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فك�ن  خور  مدينة  ومقره� 
تنفيذ   ٢٠١7/١١4 ب�لرقم  ايج�رية  دعوى  �سدكم  اأق�م  قد   - النقبي 
فيقت�سي  فك�ن  ببلدية مدينة خور  االيج�رية  املن�زع�ت  لدى جلنة ف�س 
احلكم  تنفيذ  اأو  طلب�تكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �سخ�سي�  ح�سوركم 
ال�س�در يف مدة ١٥ يوم من ت�ريخ االإعالن . ويف ح�لة تخلفكم عن احل�سور 
اأو عدم اإر�س�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم بنظر 

الدعوى يف غي�بكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/8213  
املنذرة :موؤ�س�سة ند ال�سب� العق�رية 

املنذر اليه� / ن�يف للنج�رة 
ينبه املنذر املنذر اليه املذكور ا�سمه� اعاله ب�سرورة اخالئه� للعني املوؤجرة يف ت�ريخ 
اق�س�ه 3٠ يوم من ت�ريخ ا�ستالمه� لهذا الن�سر و�سداد م� ي�ستحق عليه� من ايج�ر 
حتى االخالء الفعلي للمكتب خالل ا�سبوع ويف ح�له رف�س املنذر اليه اج�به طلب 
امل�لك ف�ن املنذر �سوف ي�سطر التخ�ذ ك�فة االج��راءات الق�نونية التي حتفظ له 
حقه ورفع الدع�وى االيج�رية ام�م مركز ف�س املن�زع�ت االيج�رية بدبي واملط�لبة 
واتع�ب  التق��سي  ور�سوم  امل�س�ريف  وحتميلكم  �سرر  او  عطل  كل  عن  ب�لتعوي�س 

املح�م�ة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اإعالن بالن�صر
رقم 2017/8129  

املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين - ميثله ب�لتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وك�لة 
م�سدقة ا�سوال ب�لك�تب العدل يف دبي مبحرر رقم )٢٠١7/١/١٥9٥88( بت�ريخ ١9/٢٠١7/7 

املخطر اليه / الف�ر�س االبي�س لالعم�ل الفنية 
رقم   - رقم )٠-٢4٢(  ار���س  والواقع علىقطعة  الرباحة  الك�ئن مببنى   ، رقم )١١(  املحل  لت�أجريكم  نظرا 
البلدية )666-١١7( يف منطقة املرر - مق�بل م�سلي العيد بدبي والع�ئد ملكيته للمخطر ، مبوجب عقد 

ايج�ر ينتهي بت�ريخ ٢٠١8/7/9 
اربعة   )١4.33٢( مبلغ  بواقع  للمخطر  املت�أخر  االيج�ر  بدل  ب�سداد  االخط�ر  هذا  مبوجب  نخطركم  ف�إنن� 
ا�سر الف� وثالثم�ئة واثنني وثالثون درهم� خالل ثالثون يوم� من ا�ستالمكم االخط�ر امل�ثل وفق املقرر 
ب�سريح امل�دة )٢٥/اأ( من الق�نون رقم ٢٠٠8/33 واال �سن�سطر اآ�سفني اىل اتخ�ذ االجراءات الق�نونية بحقكم 

ملط�لبتكم ب�سداد املت�أخر من بدل االيج�ر واالخالء ، مع الزامكم ب�لر�سوم وامل�سروف�ت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ماك�ض بويجل الإمارات - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم ١٢7 - ملك را�سد خليفة را�سد ب�لهول املهريي - الرب�س�ء - ال�سكل 
الق�نوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: ٥89١77  رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري 
الت�أ�سري يف  ب�أنه قد مت  : ١٠٠٢9١٢ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حم�كم  املذكورة  ال�سركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�سجل 
دبي بت�ريخ ٢٠١7/3/9  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ  ٢٠١7/3/9  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني تي ار �ضي بامكو ال�ضرق 
الو�ضط للتدقيق واملحا�ضبة العنوان : مكتب رقم 9 ف�طمة علي عبداهلل العوي�س - 
امل�ستندات  ك�فة  معه  : ٢٢98787-٠4  م�سطحب�ً  ف�ك�س  - ه�تف ٢٢98777-٠4  املرقب�ت 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/تي ار �ضي بامكو ال�ضرق الو�ضط للتدقيق واملحا�ضبة 
العنوان : مكتب رقم 9 ف�طمة علي عبداهلل العوي�س - املرقب�ت - ه�تف ٢٢98777-٠4 
ف�ك�س : ٢٢98787-٠4  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه 
قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ماك�ض بويجل الإمارات - �ض ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ ٢٠١7/3/9 واملوثق لدى ك�تب العدل 
اأو مط�لبة  اع��رتا���س  اأي  لديه  وعلى من  بت�ريخ  ٢٠١7/3/9   دب��ي  حم�كم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوم�ً من 

ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١947
وال�سيد/ علي  اإم�راتي اجلن�سية    - ال�س�م�سي  �س�مل احمد عبداهلل  ال�سيد/ ج��سم  ب�ن  ليكن معلوم� للجميع 
ذو الفق�ر ا�سغر علي علي �سيتواال - هندي اجلن�سية وال�سيد علي ا�سغر موال من�سور به�ي خم�سمي - هندي 
ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�سية  هندي   - �سيتواال  علي  �سرف  علي  ا�سغر  وال�سيد/  اجلن�سية 
ح�ستهم الب�لغة )١٠٠%( وذلك اىل ال�سيدة/ امل ابراهيم احمد ابراهيم اجل�سمي املعيني - اإم�راتية اجلن�سية 
ال�س�رقة مبوجب رخ�سةرقم  ب�إم�رة  ت�أ�س�ست  امل�سم�ة ب��سم )مطعم الع�سل اللذيذ - ذ م م(  وذلك يف الرخ�سة 
)6٠36٢٥( - تغيريات اخرى :- مت تغيري ال�سكل الق�نوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية 
- مت تغيري اال�سم التج�ري من اال�سم التج�ري القدمي )مطعم الع�سل اللذيذ - ذ م م( لي�سبح اال�سم التج�ري 
اجلديد )مطعم الع�سل اللذيذ( - وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  
٢٠١3 يف �س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر 
اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١948

ب�ك�ست�ين اجلن�سية   - ال�سيد/ غالم عب��س مري عب��س خ�ن  ب�ن  للجميع  ليكن معلوم� 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة ١٠٠%  ح�سة اىل ال�سيد/ نزير عب��س 
بن مري عب��س - ب�ك�ست�ين اجلن�سية يف الرخ�سة التج�رية : ملحمة خيرب - ترخي�س رقم 

)7٢6٠٢7(  تعديالت اخرى : تن�زل �س�حب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١949

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ �س�ه فهد برويز اإقب�ل - ب�ك�ست�ين اجلن�سية يرغب يف البيع والتن�زل 
ال�سي�رات  لتج�رة  �س�ه   / امل�سم�ة  الرخ�سة  امل�سم�ة / يف  الرخ�سة  الب�لغة ١٠٠%  يف  عن ك�مل ح�سته 
امل�ستعملة وقطع غي�ره� - مبوجب رخ�سة )6١3٠٥7( وذلك لل�سيد/ �سهزادن�سر اهلل خ�ن - ب�ك�ست�ين 
اجلن�سية  تعديالت اخرى : مت تغري اال�سم التج�ري للرخ�سة من )�س�ه لتج�رة ال�سي�رات امل�ستعملة 

وقطع غي�ره�( اىل )�سهزاد ن�سر لتج�رة ال�سي�رات امل�ستعملة وقطع غي�ره�( 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �س�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر اليه بعد 
الك�تب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١94٠

هندي    - �سرك�دت  كونهى  حممد  �سرك�دت  �سريف  ال�سيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
)�سوبرم�ركت  يف    %١٠٠ الب�لغة  ح�سته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
�سجعة املن�مة( والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )٥٥٥٠84( وذلك اىل 

ال�سيد/ حممد ت�را�س� ب�رامب�ت - هندي اجلن�سية 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١939
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ انور ح�سني عبد املن�ف - بنغالدي�س  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته  يف / �س�لون انوار بنجالدي�س للحالقة - 6٠7٠97 اىل 
ال�سيد/ حممد زم�ن عبدالغفور بنغالدي�س اجلن�سية - تعديالت اخرى : مت تغيري وكيل 

اخلدم�ت ال�س�بق بوكيل خدم�ت جديد. 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١94٢

يرغب  اجلن�سية  هندي   ، كري�سن�ن  بورك�الم  ج�ي�س  ال�سيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
لتج�رة  والهند  )االإم�رات  يف    %١٠٠ الب�لغة  احل�س�س  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
اخل�سروات والفواكه( مبوجب رخ�سة رقم )٥3976١( وذلك اىل ال�سيد/ موراليده�ران 

ك�يل جوفيندان ، هندي اجلن�سية  - تعديالت اخرى: تن�زل �س�حب الرخ�سة الخر 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١943

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ �سمرا راي عدن�ن احمد ب�ك�ست�نية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيدة/ هريي�ستين� بفلوف� 
بكالروف� بلغ�رية اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املهنية ب��سم �س�لون مل�س�ت االمل لل�سيدات  

- مبوجب رخ�سة مهنية رقم )6٢66٥٠( 
وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١946

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ ابراهيم عبيد �سعيد عثم�ن املهريي - اإم�راتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيدة/ �سمر حممد العب�سي - �سورية 

اجلن�سية يف )مغ�سلة قرط�ج( مبوجب رخ�سة رقم )٥٥479١( 
تعديالت : مت تغيري ال�سكل الق�نوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدم�ت 

مت تغيري الن�س�ط من غ�سيل وكي املالب�س اىل بيع الوجب�ت اخلفيفة - ك�فتريي� 
مت تغيري اال�سم التج�ري من مغ�سلة قرط�ج اىل ك�فتريي� �سجرة ال�سمر. 

وعمالبن�س امل�دة )١4( فقرة )٥( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١3 يف �س�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر اليه بعد 

ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم الثالث�ء املوافق   ٢٠١7/١١/٢١ م    
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ عبيد جمعه عبيد جمعه املرزوقي - وجن�سيته االإم�رات ، ويحمل بط�قة الهوية 
رقم : 784١969١٠648٠6٠ ب�سفته وكيال عن ورثة / جمعه عبيد جمعه املرزوقي - اإم�راتي اجلن�سية بط�قة الهوية 
رقم : 784١944384749٠3 مبوجب وك�الت ع�مة ب�الإرث رقم : ١( ٢٠١7/٠٢م ، ٢( ٢٠١7/٠3م ال�س�درة من حمكمة 
دب� احل�سن بت�ريخ  ٢٠١7/١/٢٥ م - وب�سفة املرحوم م�لك/ حمل فتح اخلري لبيع اال�سم�ك - رخ�سة جت�رية رقم 
)٢4٠6٠4( �س�درة من دائرة التنمية االقت�س�دية - فرع دب� احل�سن / ال�س�رقة ون�س�طه التج�ري / جت�رة اال�سم�ك 
، بيع االأ�سم�ك واالأغذية البحرية اململحة واملحفوظة - ب�لتجزئة ب�أنه تن�زل عن ح�س�س املرحوم يف /  الط�زجة 
املرزوقي  ال�سيد/ عبيد جمعه عبيد جمعه  والب�لغة ١٠٠% وذلك للوكيل نف�سه   ، االأ�سم�ك  حمل فتح اخلري لبيع 
- وجن�سيته : االإم���رات - ويحمل بط�قة الهوية رقم : 784١969١٠648٠6٠ -   وللمتن�زل اليه مطلق احلرية يف 
الت�سرف يف ح�سته امل�س�ر اليه� عاله وله حق الت�سرف فيه� ت�سرف امل�لك يف ملكة.  وعمال لن�س امل�دة )١6( فقرة 
3 من الق�نون االحت�دي رقم )٢٢( ل�سنة ١99١ يف �س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وعلى 
كل من له حق االعرتا�س على هذا االجراء ان يقوم ب�ملراجعة اىل ك�تب العدل خالل ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا 

االعالن  واال�ست�ستكمل االجراءات الق�نونية

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�صن الحتادية البتدائية   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة دبا احل�صن البتدائية   

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 يف النزاع رقم 2017/80 تعيني خربة عقاري  

اىل املتن�زع �سدهم : ١- فينود موه�ن الل الهوري 
٢- م�دهو �س به�نداري 3- كلداري انف�ستمنت اوفي�س ليمتد للعق�رات - �س ذ م م  

مب� اأن املتن�زع : ط�هر حممد حم�سن - قد اق�م �سدكم النزاع امل�س�ر اليه وحكمت 
املحكمة بتعيني اخلبري الهند�سي �س�حب الدور يف النزاع ، يتعني عليكم مراجعة 
مكتب اخلبري على العنوان الت�يل : دبي - مكتب اك�سي�س لتدقيق احل�س�ب�ت الك�ئن 
الع��سر مكتب ١٠٠٥ ه�تف  الط�بق  اوب�ل  بن�ية برج  التج�ري -  مبنطقة اخلليج 
من  لديكم  م�  لتقدمي   ٠43٢84449 ف�ك�س   ٠43٢87778  : ه�تف  و   ٠٥٥9٠٠٥949

م�ستندات خالل ا�سبوع من ت�ريخ االإعالن. 
اخلبري هند�صي 
حممد علي بلقي�س      

اإعالن للح�صور  اإىل 
مكتب اخلبري الهند�صي / حممد علي بلقي�س 

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
   يف  الدعوى 2017/846  جتاري كلي    

�سد املدعي عليهم / �سركة االحمد للنقلي�ت واملق�والت الع�مة - ذ م م / االحمد للنقل 
ال��ربي الع�م - �س ذ م م / �سركة ا�سرتينت ري��دي مك�س كونكريت - ذ م م   - املق�مة من 
االبتدائية  دب��ي  دع��وى مق�مة �سدكم مبحكمة  ان هن�ك  ع  - مب�  م  امل�سرق - �س  / بنك 
الدعوى  ان��ه مت ندبن� خبريا  م�سرفي� يف  ، وحيث  حتت رق��م : ٢٠١7/846 جت���ري كلي  
املذكورة اعاله ف�نن� وعمال ب�حك�م ق�نون االثب�ت ل�سنة ١99٢ م بخ�سو�س اعم�ل اخلربة 
�سيعقد يف  وال��ذي  ق�نون�  او من ميثلكم  اجتم�ع خ��ربة   ، ندعوكم حل�سور  املح�كم  ام���م 
ادن���ه وذلك يوم االثنني  املوافق ٢٠١7/١١/٢7 يف مت�م  مقر مكتبن� على العنوان املو�سح 
ال�س�عة ٠٠ : ١٢ ظهرا ، ويرجى منكم اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند 

ح�سوركم لالجتم�ع   - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الط�بق الرابع 
ه�تف : ٢٥٢7888-٠4 � ف�ك�س : ٢698876-٠4 

اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2016/291 
اىل املحكوم عليه / م�سنع �س�يتك االإم�رات - ذ م م   - ٢- هريم�ن اأرجون�س �سو  
3- بول ليني  - ليكن معلوم� لديك ب�ن حمكمة عجم�ن االحت�دية االبتدائية قد 
اأ�سدرت بحقك حكم� يف الدعوى رقم ٢٠٠9/99 مدين )كلي(  - يق�سى ب�إلزامك 
بدفع مبلغ وقدره )١٢43٥٥( درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف ، وحيث ان املحكوم 
له / ورثة املتوفى في�سل عمر عمر ،  -  قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�سجل 
التنفيذ حتت رقم ٢٠١6/٢9١  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )١٥( 
املحكمة �ستتخذ  ف�إن  ن�سر االخط�ر ويف ح�ل تخلفك عن ذلك  ت�ريخ  يوم� من 

بحقك االجراءات الق�نونية املن��سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول. 
        قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان

     الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل



األربعاء   22   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12180  31
Wednesday  22   November   2017  -  Issue No   12180

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/368   امر اداء    
اىل املدعى عليه: ١- حممد اي��وب حممد عمر  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/ حممد جم�ل خليفة �سقر املري وميثله / جم�ل 
حممد خليفة �سقر املري - طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة 
دبي االبتدائية بت�ريخ  ٢٠١7/9/4  الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 8١6٠٠ 
االمر  من  التظلم  يف  احلق  ولكم  وامل�س�ريف.  والر�سوم  للمدعي  دره��م 

خالل ١٥ يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.   
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/426   امر اداء    

اىل املدعى عليه: ١- احمد را�سد احمد املطوع  جمهول حمل االق�مة مب� 
ان ط�لب التنفيذ/ �سيف احمد خليفة عجيل ال�سويدي وميثله / خ�لد 
كلندر عبداهلل ح�سني -  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي 
االبتدائية بت�ريخ  ٢٠١7/١١/٢   الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 68٠٠٠٠ 
درهم للمدعي + ٥٠٠ درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة،  والر�سوم وامل�س�ريف. 
اليوم الت�يل لن�سر  ولكم احلق يف التظلم من االم��ر خالل ١٥ يوم من 

هذا االعالن.   
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/437   امر اداء    
اىل املدعى عليه: ١-مرمي حممد جه�د م�سطفى ي��سني   جمهول حمل 
وميثله  الهن�ئي   حميد  يحيى  التنفيذ/�سعيد  ط�لب  ان  مب���  االق���م��ة 
قررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب    - ح�سني  عبداهلل  كلندر  خ�لد   /
حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ  ٢٠١7/١٠/٢4   الزام املدعى عليه ب�سداد 
مبلغ ١١٠٠٠٠ درهم  وامل�س�ريف ب�ال�س�فة اىل )٥٠٠( درهم مق�بل اتع�ب 
حم�م�ة.  ولكم احلق يف التظلم من االمر خالل ١٥ يوم من اليوم الت�يل 

لن�سر هذا االعالن.   
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

 يف الطعن   2017/745  طعن جتاري   
تدعو دائرة حم�كم دبي - حمكمة التمييز

ن�سيب  عبدالرحمن   / وميثله  ليمتد  فنت�سرز  ب��سيفيك  ال��ط���ع��ن/ 
عبدالرحمن بن ن�سيب - ب�عالن املطعون �سدهم� /١-  ليلى جرامي 

٢- كلمن�س م�ج ايور بوجنراتز  -  جمهول حمل االق�مة.
نعلنكم ب�ن الط�عن اق�م عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/1929  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�ست�أنف �سده/ ١- الدرة لتج�رة مواد البن�ء -  جمهول حمل االق�مة 
�سعيد  �سيف   / وميثله  يف  بي  ابريزيفز  جوب�ن  /�س�نت  امل�ست�أنف  ان  مب� 
ب�لدعوى  ال�س�در  القرار/ احلكم  ا�ست�أنف  -  قد  ال�س�م�سي  الغب�ر  را�سد 
رقم : ٢٠١6/٢939 جت�ري جزئي بت�ريخ ٢٠١7/١٠/١٥ وحددت له� جل�سه 
يوم االربع�ء   املوافق ٢٠١7/١١/٢9   ال�س�عة ١٠.٠٠ �سب�ح�  ب�لق�عة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2015/1648  ا�صتئناف جتاري   

حمل  جمهول  �سقر   ام��ني  م�سعد  ١-ف�طمة  �سده/  امل�ست�أنف  اىل 
 / اهلل وميثله  زكي ج�د  املغ�وري  امل�ست�أنف /حم�ده  ان  االق�مة مب� 
الدعوى  تعجيل  املحكمة  ق���ررت   - امل��رزوق��ي  �سلم�ن  علي  حممد 
م��ن ال��وق��ف اجل��زائ��ي - وح���ددت له� جل�سه ي��وم االرب��ع���ء   املوافق 
 ch2.D.18 رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�    ١٠.٠٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١٢/6
او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/66 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/١-  �سركة اأميب للتج�رة - �س ذ م م  جمهول حمل االق�مة 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  ٢٠١6/3/٢٢  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�س�لح/�سركة ان جي كي �سب�رك بلج كو ليمتد ب�لزام املدعي 
عن  تعوي�س�  دره��م  ال��ف  م�ئة  مبلغ  ب�لت�س�من  للمدعية  ي��وؤدي���  ب���ن  عليهم� 
اال�سرار التي حلقت به� والزمتهم� ب�مل�سروف�ت ومبلغ ثالثم�ئة درهم مق�بل 
اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1940 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/١- دايكوتك - �س ذ م م ٢- �سيد ح�سن نقوي �سيد ط�هر نقوي  جمهويل 
حمل االق�مة مب� اأن املدعي / اجلوزاء ملواد البن�ء - وميثله� / ك�يربات بون�ك�ل ج�ني�س 
ب�بو وميثله / خ�لد كلندر عبداهلل ح�سني - نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة 
بت�ريخ ٢٠١7/9/٢7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ اجلوزاء ملواد البن�ء - وميثله� / 
ك�يربات بون�ك�ل ج�ني�س ب�بو ب�لزام املدعي عليهم� مت�س�منني ب�ن يدفع� اىل املدعية مبلغ 
١7١633 درهم� وف�ئدة 9% من ت�ريخ ٢٠١7/6/١ م وحتى مت�م ال�سداد والزمتهم� ب�لر�سوم 
وامل�س�ريف ومبلغ ثالثم�ئة درهم اتع�ب املح�م�ة ، ورف�ست م� زاد على ذلك من طلب�ت.   
الت�يل  اليوم  اعتب�را من  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1934 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/١- ام ايه بي انترييرز - ذ م م   جمهول حمل االق�مة مب� اأن املدعي / اجلوزاء 
ملواد البن�ء - وميثله� / ك�يربات بون�ك�ل ج�ني�س ب�بو وميثله / خ�لد كلندر عبداهلل ح�سني 
- نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ ٢٠١7/9/٢7 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�س�لح/ اجلوزاء ملواد البن�ء - وميثله� / ك�يربات بون�ك�ل ج�ني�س ب�بو ب�لزام املدعي عليه� ب�ن 
توؤدي اىل املدعية مبلغ 37479٥ درهم� وف�ئدة 9% من ت�ريخ ٢٠١7/١/١ م وحتى ال�سداد الت�م 
، والزمته� بر�سوم وم�سروف�ت الدعوى ومبلغ ثالثم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست 
م� زاد على ذلك من طلب�ت.   حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/7638  عمايل جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-فيديل فيبي�ر م�رزان جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي 
اأق���م عليك الدعوى ومو�سوعه�  اإيجين�سي - م د م ���س   قد  / ليجند �سيبينغ 
وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   797١6( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة 
واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠١7/١٢/7  ال�س�عة 
ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch1.A.2 ب�لق�عة  ���س   8.3٠
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2291  جتاري كلي               

ان  مب�  االق�مة  حمل  جمهول  والهند�سة   للحديد  املع�دن  خليج   -١  / عليه  املدعي  اىل 
ال�سيد/ جريف��سي�س  املع�دن - �س ذ م م  وميثله� / ق�نون� مديره�  املدعي/ �سركة قلب 
وتثبيت احلجز  احل��ق  ب�سحة  احل��ك��م  ال��دع��وى ومو�سوعه�   اأق����م عليك  ق��د  ت��وم������س   
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب���ن  ال��ث���ل��ث  عليه  امل��دع��ي  وال����زام   ٢٠١7/٢١88٢ رق��م  التحفظي 
)١9٠٠٠٠٠ ( قطري اأو م� يع�دله والف�ئدة ١٢% والزام املدعي عليهم االأول والث�ين ب�ن 
يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )3٥٠٠٠٠٠ درهم( والف�ئدة  ١٢% والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل 
اتع�ب املح�م�ة.   وحددت له� جل�سة يوم االثنني  املوافق  ٢٠١7/١١/٢7  ال�س�عة 9.3٠ �س 
ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2176   تنفيذ جتاري  
اإنب�ب  املنفذ �سده/١- �سوكت علي خ�ن - ب�سفته كفيل و�س�من ملديونية  اىل 
اإن��ب���ب منطقة ح��رة - ذ م م  جمهول حم��ل االق�مة  منطقة ح��رة - ذ م م ٢- 
مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك اأبوظبي الوطني - وميثله / حممد عي�سى �سلط�ن 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  ال�سويدي - قد 
والتك�فل  اىل ط�لب  ب�لت�س�من  وق��دره )٢١6٠397.9٥( درهم  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية 
ن�سر  ت�ريخ  يوم� من   ١٥ املذكور خالل  ب�لقرار  االلتزام  عدم  ح�لة  بحقك يف 

هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2014/720   تنفيذ جتاري  

�سيداراك�ت  جمهول حمل  �س�يف  �سده/١- حممد  املنفذ  اىل 
 االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
دبي  حمكمة  -ق���ررت  ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر  خ�لد   / وميثله 
الف�ئدة  ل�����س��داد  اع��الن��ك��م   ٢٠١7/١١/١4 ب��ت���ري��خ  االب��ت��دائ��ي��ة 

امل�ستجدة وقدره� )894١( درهم. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1494   تنفيذ مدين  
املعال - جمهول حمل  املنفذ ���س��ده/١- م��روان ن��سر احمد ن��سر  اىل 
االمريي  يعقوب  ع��ب��دال��ك��رمي  التنفيذ/مرمي  ط���ل��ب  ان  مب���  االق���م��ة 
ومي��ث��ل��ه / خ���ل��د ك��ل��ن��در ع���ب���داهلل ح�����س��ني -  ق���د اأق������م ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢3٢٥6( 
درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

١٥ يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1596   تنفيذ مدين  
امل��ق���والت الكهرب�ئية - ذ م م - ف��رع دب��ي -   اىل املنفذ ���س��ده/١- �سركة 
جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/االآف�ق وم�س�ركوه - مكتب 
اأق�م  -  قد  الزرعوين  ا�سم�عيل حممد عبداهلل  حم�م�ة وميثله / علي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )368١44( دره��م اىل ط�لب 
ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4528  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - الع�مة  للمق�والت  دمل���  م��ب���ين  �سركة  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ه�س�م عبداملغني حممد  ان ط�لب  جمهول حمل االق�مة مب� 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك  ابراهيم -  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )83668( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. ب�ال�س�فة اىل مبلغ 6٠٥7 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : اميبل لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م 
العنوان: مكتب رقم ٢١٢ ملك حممد خلف�ن خرب��س املري - املركز التج�ري -  ال�سكل 
ب�ل�سجل  القيد  رق��م    76١766 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات  ال��ق���ن��وين: 
قد مت  ب�أنه  بدبي  االقت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  ١٢36344 مبوجب  التج�ري: 
اأع��اله، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�سركة  ب�إنحالل  التج�ري لديه�  ال�سجل  الت�أ�سري يف 
بت�ريخ   العدل حم�كم دبي  واملوثق لدى ك�تب  بت�ريخ ٢١/٢٠١7/6   قرار حم�كم دبي 
٢٠١7/6/٢١  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كوتاري 
لتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 6 و 7 ملك م�س�ريع قرق��س - بردبي - زريبة 
امل�ستندات  دوي��ه  -  ه�تف  3٥٢633٠-٠4 ف�ك�س: 3٥٢633٢-٠4  م�سطحب�ً معه ك�فة 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ كوتاري لتدقيق احل�ضابات  
 العنوان : مكتب رقم 6 و 7 ملك م�س�ريع قرق��س - بردبي - زريبة دويه  -  ه�تف  ٠4-3٥٢633٠ 
ف�ك�س: 3٥٢633٢-٠4  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه 
اميبل لتجارة اللكرتونيات -  اأعاله لت�سفية  قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ ٢٠١7/6/٢١ واملوثق لدى 
ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ ٢٠١7/6/٢١  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( 

يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم2017/1/8160   

مقدم من  املنذرة : - �سنك�لب للعق�رات - �س ذ م م رخ�سة جت�رية رقم : ٢٢٥٠64 ، ميثله� املدير / ع�س�م ح�سن 
�س�لح ح�سن حمبوب اإم�راتي اجلن�سية ، جواز �سفر رقم زدواي بي ال 836٥4 ميثله ال�سيد/ فيج�ي كوم�ر وا�س�نت 
راي ب�تيل بريط�ين اجلن�سية هوية اإم�راتية رقم 8-٢68363٥-١963-784 مبوجب وك�لة م�سدقة لدى الك�تب 
ن��سر  العنوان : مكتب ملك  املوؤجرة    بت�ريخ ٢٠١٥/٥/6، ب�سفته�   ٢٠١٥/١/9867١ : الرقم  العدل بدبي حتت 
 عبداهلل بن ح�سني - ديرة ، ال�سم�ل ، ه�تف ٠4٢٢٥١8٥٥ ، ف�ك�س / ٠4٢٢67٢٠٠ - اله�تف املتحرك : - ٠٥٠6٢٥١٢١4  
�سد : املنذر اليه� / املعم�ري للمق�والت - رخ�سة جت�رية رقم ٢4١384 ، م�لكه� ح�سب الرخ�سة : جم�ل حممد 
امل�ست�أجرة جمهولة  ، ب�سفته�  �سفر رقم )ق��دمي( ٢٢8٠٠8٠ع  اإم�راتي اجلن�سية جواز   ، العبدويل  عبداهلل احمد 

حمل االق�مة   - تنذر املنذرة املنذر اليه� مبوجب هذا االنذار ب�سرورة ب�التي :-
 اوال : االلتزام الت�م ب��ستغالل امل�أجور امل�س�ر اليه اعاله لغر�س ت�سكني العم�ل الذين يحملون اق�م�ت ق�نونية 
�س�درة ب��سم املعم�ري للمق�والت فقط.  وذلك خالل 3٠ يوم ثالثون يوم� من ت�ريخه ويف ح�ل عدم التزامكم 
العني  االخ��الء من  �سبق وطلب  الق�نونية اللزامكم مب�  االج���راءات  ك�فة  اتخ�ذ  اىل  اآ�سف�  املنذر  ي�سطر  �سوف 

املوؤجرة وحتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف واالتع�ب

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2114  جتاري كلي               

عي�سى  �سمري   -٢ م  م  ذ  ���س   - التج�رية  اخلليل  �سركةخريات   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبداهلل اأبو علي  جمهويل حمل االق�مة مب� ان املدعي/ اأكرم جمعه حلوم عبدالرحيم 
احلج�زي وميثله / علي ا�سم�عيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأق�م عليك الدعوى 
ب�لت�س�من مببلغ وقدره )7٥٠٠٠٠ درهم(   املدعي عليهم�  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه� 
والف�ئدة الق�نونية بواقع ١٢% من ت�ريخ اال�ستحق�ق احل��سل يف )٢٠١6/8/٢٥( وحتى 
اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  مت�س�منني  عليهم�  املدعي  وال��زام   ، الت�م  ال�سداد 
املح�م�ة.   وح��ددت له� جل�سة يوم االربع�ء  املوافق  ٢٠١7/١٢/٢٠  ال�س�عة 9.3٠ �س 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 ب�لق�عة 
اأي���م على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 

االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2084  جتاري كلي               
حمل  جمهول  ال�س�ئغ   عبدالرحمن  بن  ف�يز  بن  عبدالعزيز   -١  / عليه  املدعي  اىل 
االق�مة مب� ان املدعي/ اأ�س�مة ه�دي فتح اهلل وميثله / اإ�سم�عيل ح�سن اإبراهيم ال�سف�ر 
ب�لزام املدعي عليه )4٠٠٠٠٠٠ درهم  اأق���م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة  -  قد 
والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم   ) درهم  )اربعة ماليني  وق��دره  مببلغ 
١٢% من ت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سيك وحتى ال�سداد الت�م  و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل 
ال�س�عة 9.3٠ �س  املوافق  ١١/٢7/٢٠١7   بال كف�لة  وح��ددت له� جل�سة يوم االثنني  
ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/549  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / ١- تت�س مي ل�سن�عة م�ستح�سرات التجميل - �س ذ م م  جمهول 
حمل االق�مة مب� ان املدعي/ جممع دبي ال�سن�عي - �س ذ م م - ح�لي� - و�س�بق� مدينة 
دبي ال�سن�عية -�س ذ م م وميثله / علي ا�سم�عيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأق�م 
ت�أجري قطعة االر�س رقم ٥3٠74  اتف�قية  عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بف�سخ 
واملوؤرخة ٢٥ اأغ�سط�س ٢٠٠9 )االإيج�رة طويلة االأمد( الخالل املدعي عليه� ب�لتزام�ته� 
واالتع�ب.    وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليهم�  املدعي  ال��زام  االج��رة   �سداد  بعدم  التع�قدية 
ب�لق�عة  �س   9.3٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١١/٢8 امل��واف��ق   الثالث�ء   ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت 
م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2588  مدين  جزئي              

 اىل املدعي عليه / ١- معر�س بي او واي يو اي لتج�رة �سي�رات الرك�ب - �س ذ م م 
اأق���م عليك الدعوى   جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ احمد ك�ملة   قد 
بينهم  فيم�  والت�س�من  ب�لتك�فل  عليهم  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه� 
مببلغ وقدره )4٥٠.٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  
١٢% من ت���ري��خ  رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�سداد ال��ت���م.   وح��ددت له� جل�سة يوم 
 Ch2.D.18 ب�لق�عة  ���س   8.3٠ ال�س�عة     ٢٠١7/١٢/١١ امل��واف��ق   االث��ن��ني  
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
اأي�م على االأقل ويف ح�لة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/598  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / ١- الفوز لل�سن�ع�ت املعدنية - ذ م م  جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سن�عي - �س ذ م م - ح�لي� - مدينة دبي ال�سن�عية -�س ذ م م 
اأق���م عليك الدعوى  ال��زرع��وين  قد  ا�سم�عيل حممد عبداهلل  �س�بق� - وميثله / علي 
واملدعي  املدعية  ب��ني  امل���ربم  امل���دة  ط��وي��ل  االي��ج���ر  عقد  بف�سخ  املط�لبة   ومو�سوعه� 
عليه�  املدعي  ال��زام  مع   ٢٠٠9/٥/3١ وامل��وؤرخ  م�سروع  تطوير  ب�تف�قية  واملعنون  عليه� 
ب�لر�سوم وامل�سروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.   وحددت له� جل�سة يوم االثنني  املوافق  
٢٠١7/١١/٢7  ال�س�عة 9.3٠ �س ب�لق�عة Ch1.C.15 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10738  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة  املدعي عليه / ١-ك�بيت�ل بال�س للمق�والت  اىل 
مب� ان املدعي /احمد عبدال�ست�ر عبدال�سالم حممد خ�طر قد اأق�م عليك الدعوى 
ومو�سوعه� املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )١٠483 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178169101AE:ال�سكوى رقم  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
وحددت له� جل�سة يوم االربع�ء املوافق ٢٠١7/١١/٢9 ال�س�عة ١٥.٠٠ م�س�ءا ب�لق�عة 
ch1.A.2 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10493  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مرحب� ك�سمري للنقل ب�ل�س�حن�ت الثقيلة �س.ذ.م.م جمهول 
اأق�م عليك الدعوى  حمل االق�مة مب� ان املدعي /معراج الدين �سراج الدين قد 
عودة  وتذكرة  دره��م(   4448٠( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه� 
  mb177876772ae:مببلغ )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�س�ريف رقم ال�سكوى
ال�س�عة ٠8.3٠ �س مبكتب  املوافق ١١/٢9/٢٠١7  االربع�ء  يوم  له� جل�سة  وح��ددت 
الق��سي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8518  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ك�مل عمر ابراهيم مك�سب جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي /
مركز جتميل ان فوغ م.د.م.�س وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأق�م عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  قيمة  املدعية  اىل  ي���وؤدي  ب���ن  عليه  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه� 
املط�لبة  ت�ريخ  بواقع ١٢% من  الق�نونية  الف�ئدة  )١37.٠٠٢( درهم فقط ال غري مع 
الق�س�ئية وحتى مت�م ال�سداد والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة  وحددت له� 
ch1.A.2 لذا  جل�سة يوم االثنني املوافق ٢٠١7/١٢/١١ ال�س�عة ٠8.3٠ �س ب�لق�عة 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11768  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل االق���م��ة مب� ان  اىل املدعي عليه / ١-ك���راج ح�فظ علي 
املدعي /حممدعرف�ن م�ست�ق احمد قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة 
درهم(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   899٥7( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB178847073AE:ال�سكوى رق��م  وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الثالث�ء املوافق ٢٠١7/١٢/١9 ال�س�عة ٠8.3٠ �س مبكتب الق��سي لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10165  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�سيدلية فواغي العلمية �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي /ريزالين� م�جب�نت�ى لون�ر قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة 
درهم(   ١٥٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   ١8١٢٠( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
والر�سوم وامل�س�ريف رقم ال�سكوى:mb177705936ae  وحددت له� جل�سة 
لذا   ch1.A.2 ب�لق�عة  م�س�ءا   ١٥.٠٠ ال�س�عة  املوافق 6/١٢/٢٠١7  االربع�ء  يوم 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10132  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ا�ستديو ثري دي اي �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي /ابراهيم ابراهيم داود ابراهيم داود قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   334٢4( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة 
  MB177790154AE:3٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�س�ريف رقم ال�سكوى(
وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق ٢٠١7/١١/٢8 ال�س�عة ٠8.3٠ �س مبكتب 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م�  الق��سي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل، 

ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10696  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ق�سر احل�سن للخدم�ت الفنية ذ.م.م جمهول حمل االق�مة 
مب��� ان امل��دع��ي /اح��م��ي��د حم��م��د حم��م��د حم��م��د ع��ث��م���ن ق��د اأق�����م عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   ٢١٥٠٠( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه� 
  mb178024092ae:مببلغ )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�س�ريف رقم ال�سكوى
مبكتب  �س   ٠8.3٠ ال�س�عة   ٢٠١7/١٢/6 املوافق  االرب��ع���ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت 
الق��سي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة 

تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10430  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ق�سر احل�سن للخدم�ت الفنية ذ.م.م جمهول حمل االق�مة 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه�  مب� ان املدعي /رمزي حممد ابراهيم ح�سن قد 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )١8١٥3 
  AE178022591MB:٢٠٠٠ درهم( وب�لر�سوم وامل�س�ريف يف ال�سكوى رقم(
ال�س�عة ٠8.3٠ �س مبكتب  املوافق ١١/٢8/٢٠١7  الثالث�ء  يوم  له� جل�سة  وحددت 
الق��سي لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل، ويف ح�لة 

تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4734  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- القمة اخل�سراء ملق�والت البن�ء �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ال�سيد �سكري عبدال�س�دق ح�س�نني 
قد اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب  وق��دره )7٠٠٠(  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه ف�ن  ر�سوم خلزينة  دره��م  ب�ال�س�فة اىل مبلغ )77٠( 
االلتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4471  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- جلف بورجن جمهول حمل االق�مة مب� ان ط�لب 
التنفيذ/عط� الرحمن نور الوه�ب قد اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )8١٠٠( درهم 
 )8٢٥( مبلغ  اىل  ب���ال���س���ف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط���ل��ب  اىل 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2015/1541  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-نوازي�س مقدوم لي�قت علي جمهول حمل االق�مة مب� 
ان ط�لب التنفيذ/حممد علي �سفدر علي وميثله:احمد احل�ج خ�دم بطي 
امليدور املهريي قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )٥33١8( دره��م اىل ط�لب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة .وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3535 تنفيذ جتاري  
�سينغ جم��ه��ول حمل  ام��ري��ك  ك���ن��وار  �سينغ  ���س��ده/١-م���جن��ي��ت  املنفذ  اىل 
االق����م���ة مب���� ان ط���ل��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك را�����س اخل��ي��م��ة ال��وط��ن��ي �����س.م.ع 
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره��م   )3٢6٥34٢.١3( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
�ستب��سر االجراءات  املحكمة  املحكمة .وعليه ف�ن  او خزينة  التنفيذ  ط�لب 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/3537 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-ال�س�حنة البي�س�ء لتج�رة قطع غي�ر ال�سي�رات �س.ذ.م.م ٢- فرا�س 
فرح�ن اال�سعد عن نف�سه وب�سفته املدير املخول ب�لتوقيع ل�سركة  ال�س�حنة البي�س�ء 
لتج�رة قطع غي�ر ال�سي�رات ���س.ذ.م.م كفيل و�س�من جمهول حمل االق�مة مب� ان 
ط�لب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �س�ملني ظبيك احلو�سني قد 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  والتك�فل  ب�لت�س�من  دره��م   )٥4١٢٥3.44(
االلتزام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف���ن  .وعليه 

ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4988  عمايل  جزئي 
االق�مة  حمل  جمهول  التج�رية   للو�س�طة  االم���رات  دان��ة  عليه/١-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    ٢٠١7/9/١9 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�س�لح/فهد بن فرج احلم�مي ب�لزام املدعى عليه� ب�أن توؤدي للمدعي 
مبلغ )4٠٢.٠٠٠( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سي�حية عني او 
امل�سروف�ت  ب�ملن��سب من  والزمته�  اخر  يلتحق بخدمة �س�حب عمل  م� مل  نقدا 
واعفت املدعي من ن�سيبه منه�. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/205  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / ١- رينو فيلت ب�نتف�دي� جمهول حمل االق�مة مب� ان 

املدعي/من�سور احلق حممد �سديقي .
االبتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )3٠٠٠٠( مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  ب���ت����ري���خ:٥/٢٠١7/6 

للمدعي والر�سوم وامل�س�ريف . 
ولكم احلق يف التظلم من االأم��ر خالل ١٥ يوم من اليوم الت�يل لن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/830  ا�صتئناف مدين    

���س��ريي��ل ك�رولني  امل�����س��ت���أن��ف ���س��ده/ ١- م��ه��رزاد حم��م��دي ٢-  اىل 
ك��الري��ك  جمهول حمل االق���م��ة مب� ان امل�ست�أنف / ف���دي ممدوح 
اب��راه��ي��م ت����در����س ق��د ا���س��ت���أن��ف / احل��ك��م ال�����س���در ب���ل��دع��وى رقم 
٢٠١7/86٥ مدين جزئي بت�ريخ:٢٠١7/6/١7 وحددت له� جل�سه يوم 
رقم  ب�لق�عة  ال�س�عة ١٠.٠٠ �سب�ح�   املوافق ١٢/١٠/٢٠١7  االح��د  
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2699  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /م�سعود ربيع م�سعود ربيع بن ب�سيت جمهول حمل االق�مة 
ات�س�الت(  )جمموعة  لالت�س�الت  االم����رات  جمموعة  املدعي/�سركة  ان  مب� 
�س.م.ع قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )87.٢3٢.8٥( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة ١٢% 
االثنني  ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت  ال��ت���م.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحق�ق  ت�ريخ  من 
ف�أنت  ل��ذا   Ch2.D.18 ب�لق�عة  �س   8.3٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١١/٢7 امل��واف��ق 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2700  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /حممد عبداهلل حممد امل�جد الزع�بي جمهول حمل االق�مة 
ات�س�الت(  )جمموعة  لالت�س�الت  االم����رات  جمموعة  املدعي/�سركة  ان  مب� 
�س.م.ع قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )33.9١4.٥٢( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة ١٢% 
االثنني  ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت  ال��ت���م.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحق�ق  ت�ريخ  من 
ف�أنت  ل��ذا   Ch2.D.18 ب�لق�عة  �س   8.3٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١١/٢7 امل��واف��ق 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2701  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه /حم��م��د ام��ني ف��رزان��د علي جم��ه��ول حم��ل االق���م��ة مب��� ان 
�س.م.ع  االم����رات(  )جمموعة  لالت�س�الت  االم���رات  جمموعة  املدعي/�سركة 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %١٢ والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم   )3٢.٥7٥.83(
ت�ريخ اال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م. وحددت له� جل�سة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 ب�لق�عة  ���س   8.3٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١١/٢7
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2644  مدين جزئي

مب�  االق�مة  حمل  جمهول  العور  حممد  احمد  علي  /خ�لد  عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/�سركة جمموعة االم�رات لالت�س�الت )جمموعة االم�رات( �س.م.ع 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %١٢ والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم   )64.١٢8.١٥(
ت�ريخ اال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م. وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 ب�لق�عة  ���س   8.3٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١٢/٥
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2227  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /م�سبح �سعيد �س�مل العبد البدواوي جمهول حمل االق�مة 
ات�س�الت(  )جمموعة  لالت�س�الت  االم����رات  جمموعة  املدعي/�سركة  ان  مب� 
�س.م.ع قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ 
والف�ئدة  املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )٢6.9٢4.9٠( وق��دره 
جل�سة  له�  وح���ددت  ال��ت���م.  ال�سداد  وحتى  املط�لبة  ت���ري��خ  م��ن   %١٢ الق�نونية 
 Ch2.D.17 ب�لق�عة  �س   8.3٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١٢/6 املوافق  االربع�ء  يوم 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/609  عقاري كلي
اىل املدعي عليه /ح�سني �سفر علي خطري�ن جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/
�سركة متويل - �سركة م�س�همة خ��سة وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سح�ر 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بف�سخ اتف�قية االيج�رة املنتهية ب�لتملك 
وت�سليم العق�ر مو�سوعه� والزام املدعي عليه� بدفع مبلغ وقدره )834.74٥.4٥( درهم 
املعجل  ب�لنف�ذ  و�سمول احلكم  املح�م�ة  اتع�ب  وامل�س�ريف ومق�بل  والر�سوم  كتعوي�س 
وبال كف�لة. وحددت له� جل�سة يوم االربع�ء املوافق ٢٠١7/١١/٢9  ال�س�عة ١١.٠٠ �س 
ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2668  مدين جزئي
ان  االق�مة مب�  بو�سريط جمهول حمل  عبدالرحيم  ١-هيثم   / عليه  املدعي  اىل 
�س.م.ع   االم������رات(  ل��الت�����س���الت )جم��م��وع��ة  االم�����رات  �سركة جمموعة  امل��دع��ي/ 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد 
)3٥.44١.١8( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة ١٢% من ت�ريخ 
املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق ١٢/١٠/٢٠١7 
ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2667  مدين جزئي

املدعي/  ان  املدعي عليه / ١-علوي كوتي ف�ك�يل جمهول حمل االق�مة مب�  اىل 
�سركة جمموعة االم�رات لالت�س�الت )جمموعة االم�رات( �س.م.ع  قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3٥.3١٠.٥6( درهم 
اال�ستحق�ق وحتى  ت�ريخ  والف�ئدة ١٢% من  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم 
ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١7/١٢/١٠ ال�س�عة 8.3٠ �س 
ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على 

االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2041  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / ١-العمري معوي�س العمري عمر الرا�سدي جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي/ م�سرف االم�رات اال�سالمي �س.م.ع وميثله:ج�بر را�سد حممد ج�بر را�سد 
يوؤدي  ب�ن  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  ال�سالمي  
للمدعي مبلغ وقدره )١.٥33.938.٠٢( درهم مع الزامه ب�لغرامة الت�أخريية بواقع %9 
وذلك اعتب�را من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م وحتميله ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف 
ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠١7/١٢/١4 ال�س�عة 
9.3٠ �س ب�لق�عة Ch2.E.21 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2143  جتاري كلي

�سوريندر  غ��وري   -٢ مدين  ذ.م.م  البن�ء  مل��واد  اال�سيوية  ١-ال�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
االق�مة  �سينغ جوري )كفيل �س�من( جمهول حمل  �سينغ )كفيل �س�من( 3- ه�رميت 
ج�بر  حممد  را�سد  وميثله:ج�بر  ���س.م.ع  اال�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  املدعي/  ان  مب� 
عليهم�  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد  ال�سالمي   را�سد 
واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )9٢٢73٢7.3٠( وق��دره  مببلغ  والتك�فل  بت�س�من 
املح�م�ة و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.  وحددت له� جل�سة يوم االثنني املوافق 
٢٠١7/١٢/١8 ال�س�عة 9.3٠ �س ب�لق�عة Ch2.E.22 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3598  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ك�مكو للمق�والت الع�مة �س.ذ.م.م )فرع دبي( جمهول حمل االق�مة 
الفنية ذ.م.م فرع دبي وميثله:عبيد خليفة بطي  املع�دن  مب� ان املدعي/ �سركة ت�سنيع 
بن دوري�س الفال�سي  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� 
مببلغ وقدره )3٠.٠86( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  الق�نونية 
بواقع ١٢% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق 
٢٠١7/١٢/١٠ ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2719  جتاري جزئي
ان  االق���م��ة مب�  ب�رثولوم�و�س جمهول حمل  اث��ور ج��ورج  املدعي عليه / ١-ك���ورت  اىل 
الفندق/ مدير  وميثله  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  الفندقية  وال�سقق  جلوري�  فندق  امل��دع��ي/ 

عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  فريد   احمد  حممد 
مببلغ وقدره )3١.٢٥٠( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  الق�نونية 
بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
٢٠١7/١٢/١4 ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة Ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3569  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-وريد علي�ن عبدالكرمي اأبودام�س جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي/ ادفينت�سر ون لت�أجري ال�سي�رات �س.ذ.م.م قد اأق�م عليك الدعوى 
وامل�س�ريف.   وال��ر���س��وم  دره���م   )١١8٠٠( وق���دره  مببلغ  املط�لبة  ومو�سوعه� 
وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق ٢٠١7/١٢/٥ ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م 

على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3104  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١-معزز للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م ٢- حممد ح�سني ن��سر يحيى 
بور جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ بنك �س�درات ايران )الفرع الرئي�سي(  
ب�لتك�فل  عليهم�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د 
وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم   )١3١٢١٥.8١( وق��دره  مببلغ  بينهم�  فيم�  والت�س�من 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  الت�خريية االتف�قية بواقع ١4% من ت�ريخ اال�ستحق�ق 
ال�س�عة  الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق ١٢/١٠/٢٠١7  ال�سداد  وحتى 
8.3٠ �س ب�لق�عة Ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 
وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/519 جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/١- علي �سليم�ن مراد عبداهلل الط�هر البلو�سي جمهول حمل االق�مة 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ ٢٠١7/7/3١ يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  ب�ن  املدعي عليه  ب�لزام  ���س.م.ع  املتحد  العربي  البنك  ل�س�لح/ 
)مليون واثن�ن و�ستون الف واربعم�ئة و�سبع واربعون درهم و�ستة و�ستون فل�س( والفوائد 
ال�سداد  مت���م  وح��ت��ى  يف:٢4/٢٠١6/4  ال��ن��زاع  قيد  ت���ري��خ  م��ن  �سنوي�   %9 ب��واق��ع  الق�نونية 
والزامك ب�مل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال 
ب��سم  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم�  لال�ستئن�ف خالل ثالثني 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3689  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /عالء الدين يحي عبدالق�در حممد جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي/م�سرف الهالل )�سركة م�س�همة ع�مة( وميثله:ن��سر م�ل اهلل حممد 
غ�من قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)٢86.8٠٢.46( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سة يوم 
Ch1.C.12 لذا ف�أنت  االحد املوافق ٢٠١7/١١/٢6  ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او  مكلف ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3691  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /جنم اأ�سد ح�سن �سيبت�ين جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/
غ�من  حممد  اهلل  م���ل  وميثله:ن��سر  ع���م��ة(  م�س�همة  )�سركة  ال��ه��الل  م�سرف 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد 
)٢٥.386.33( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سة يوم 
االثنني املوافق ٢٠١7/١١/٢7  ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة Ch1.C.13 لذا ف�أنت 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او  مكلف ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3655  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /ه�رليز للتج�رة واخلي�طة �س.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة مب� 
املط�لبة  الدعوى ومو�سوعه�  اأق�م عليك  املدعي/نو�سروان بهرام م�سرقي قد  ان 
ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6٠٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�س�ريف والف�ئدة %9 
املعجل بال كف�لة.  ب�لنف�ذ  الت�م و�سمول احلكم  ال�سداد  من ت�ريخ املط�لبة وحتى 
ب�لق�عة  8.3٠ �س  ال�س�عة    ٢٠١7/١٢/١7 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  له� جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2646  مدين جزئي
املدعي/  ان  االق���م��ة مب�  بوثنفيتيل جمهول حمل  ١-���س���راث   / عليه  املدعي  اىل 
�سركة جمموعة االم�رات لالت�س�الت )جمموعة االم�رات( �س.م.ع  قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )43.73٥.4١( درهم 
اال�ستحق�ق وحتى  ت�ريخ  والف�ئدة ١٢% من  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم 
ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١7/١٢/١٠ ال�س�عة 8.3٠ �س 
ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على 

االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2693  مدين جزئي

االق���م��ة مب�  ن��سر جمهول حم��ل  ع��ب��داهلل حممد  امل��دع��ي عليه /حممد  اىل 

ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  �سبحي  ح�سن  احمد  املدعي/حممود  ان 

يوم  جل�سة  له�  وح���ددت  تعوي�س.  مق�بل  دره���م   )١٠٠٠٠٠( مببلغ  مط�لبة 

الثالث�ء املوافق ٢٠١7/١٢/١٢  ال�س�عة 8.3٠ �س ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا 

من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  . 

رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/565  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / ١- ا�ستيل ال�سرق االو�سط - �س ذ م م  جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/ 
جممع دبي ال�سن�عي - �س ذ م م - ح�لي� - )مدينة دبي ال�سن�عية - ذ م م �س�بق�(  وميثله 
املط�لبة   الدعوى ومو�سوعه�  اأق���م عليك  الزرعوين  قد  ا�سم�عيل حممد عبداهلل  / علي 
بف�سخ اتف�قية االيج�ر طويل املدة املعنونة ب��� )اتف�قية تطوير م�سروع( املوؤخرة ٢9/٢٠٠6/6 
هذه  مو�سوع  االر���س  قطعة  املدعية  بت�سليم  عليه�  املدعي  ال��زام  مع  االي��ج���ر  ب��دل  �سداد 
االتف�قية واملبينة ب�سدر هذه االتف�قية والزام املدعي عليه� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل 
اتع�ب املح�م�ة.   وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء   املوافق  ٢٠١7/١١/٢8  ال�س�عة 9.3٠ �س 
ب�لق�عة Ch2.E.21 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1244  ا�صتئناف مدين    

حمل  جمهول  بطي   �سيف  حميد  �سيف  عبيد   -١ �سده/  امل�ست�أنف  اىل 
/ ح�سن حميد  الظ�هر وميثله  امل�ست�أنف /احمد حممد  ان  االق�مة مب� 
رقم  ب�لدعوى  ال�س�در  ا�ست�أنف   احلكم  قد    - ال�سويدي  عبداهلل ح�سن 
له� جل�سه  بت�ريخ ٢٠١6/١٢/١3    وح��ددت  م��دين جزئي   ٢٠١6/١٢٢١ :
يوم االثنني  املوافق ٢٠١7/١١/٢7  ال�س�عة ١٠.٠٠ �سب�ح�  ب�لق�عة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2014/2074  ا�صتئناف عمايل    

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - لالن�س�ءات  اراب��ت��ك   -١ �سده/  امل�ست�أنف  اىل 
االق�مة مب� ان امل�ست�أنف /ح�سن ع�سمت دج�ين وميثله / علي ا�سم�عيل 
حممد عبداهلل الزرعوين -  قد ا�ست�أنف   احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 
: ٢٠١4/6٥6 عم�يل كلي بت�ريخ ٢٠١4/١٠/٢١    وحددت له� جل�سه يوم 
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�    ١١.٠٠ ال�س�عة    ٢٠١7/١٢/١8 امل��واف��ق  االث��ن��ني  
ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/122  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �سده/١- اأمري ح�سن من�سور �س�ه علي   جمهول حمل االق�مة مب� 
ان ط�لب التنفيذ/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - وميثله / حممد عي�سى �سلط�ن 
ال�سويدي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ ٢٠١7/١١/١4 اعالنكم ل�سداد 
قيمة املط�لبة به� )٢.644.666( درهم خالل 3٠ يوم من ت�ريخ  االع��الن واال 
بيع العق�ر املبني او�س�فه ادن�ه بطريق املزايدة وفق� لن�س امل�دة ٢9٥ من ق�نون 
االجراءات املدنية - نوع العق�ر : فيال - املنطقة : وادي ال�سف�  6 - رقم االر�س 

: ٢7١٠ - رقم البلدية : 78١4-664 م�س�حة العق�ر : 349.78 مرت مربع. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/668  تنفيذ عقاري   
 -٢ العط�ر  عبدالرحيم  احمد  مل�لكه�  العط�ر  عبدالرحيم  احمد  عق�رات  �سده/١-  املنفذ  اىل 
 عق�رات احمد عبدالرحيم العط�ر - �س ذ م م - �س�بق� وامل�سم�ة �سيلفر �سك�ي للعق�رات - �س ذ م م - 
 / وميثله  جم�ين  دا���س  جوب�ل  التنفيذ/انيل  ط�لب  ان  مب�  االق���م��ة  حمل  جمهويل   - ح�لي� 
ري��س عبداملجيد حممود الكب�ن -  نعلنكم ب�حلكم ال�س�در يف الدعوى رقم ٢٠١6/٢٢ عق�ري 
كلي يوم االربع�ء  بت�ريخ  ٢٠١7/3/١٥  ب�عتب�ره �سندا تنفيذي� وذلك ١- ب�لزامكم ب�لت�س�من  
ب�سداد مبلغ وقدره )٥٢4٢37( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% حتى مت�م ال�سداد تعوي�س� 
اأو خزينة املحكمة خالل ١٥ يوم من ت�ريخ  عم� حلقه� من �سرر وت�سليمه اىل ط�لب التنفيذ 
ن�سر هذا االع��الن  ٢- بف�سخ اتف�قية البيع عن الوحدة حمل التداعي -  وعليه ف�ن املحكمة 
�ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل ١٥ يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة :  “ كينغ كونيكت للتج�رة “ )�س.ذ.م.م(
IC1-MOR- رقم الرخ�س��ة :   722555 عن�وانه� :  نخيل – املدينة الع�ملية – دبي

I08-S09 ال�سك�ل الق�نوين :  ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري 
قد   ، ب���أن��ه  ب��دب��ي  االقت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    1149633   :
مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�نحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�س�در من اجلمعية العمومية لل�سرك�ء بت�رخ )2017/11/16( واملوثق لدى 
ال�سيد الك�تب العدل بت�ريخ )2017/11/16(  وعلى من لديه اعرتا�س او مط�لبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10 - 9( ملك مركز منت لالعم�ل - رقة البطني 
– 04( م�ستحب� معه ك�فة  – 04( ف�ك�س )2223773  -  ه�تف : )2226266 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن

دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

حكـــــومـــــة دبـــــــــي
دائرة التخطيط والتطوير 

موؤ�ص�صة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
يو�سف بن خ�دم لتدقيق احل�س�ب�ت ا�س����م امل�سفي : 

عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعم�ل  - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه ، قد مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� 
بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقي�م بت�سفية “ كينغ كونيكت للتج�رة “ )�س.ذ.م.م( 
وذلك   IC1-MOR-I08-S09 – دب��ي  الع�ملية  – املدينة  نخيل    : وعنوانه�  
مبوجب القرار ال�س�در من اجلمعية العمومية لل�سرك�ء بت�رخ )2017/11/16( 
لديه  م��ن  وعلى    )2017/11/16( بت�ريخ  ال��ع��دل  الك�تب  ال�سيد  ل��دى  وامل��وث��ق 
اعرتا�س او مط�لبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10 - 9( ملك مركز منت 
 لالعم�ل - رقة البطني - ه�تف : )2226266 – 04( ف�ك�س )2223773 – 04( 
م�ستحب� معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا االعالن
دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

حكـــــومـــــة دبـــــــــي
دائرة التخطيط والتطوير 

موؤ�ص�صة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2062  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-�س�مي حممد �سيف را�سد النقبي جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي/ م�سرف االم�رات اال�سالمي �س.م.ع وميثله:ج�بر را�سد حممد ج�بر را�سد 
ال�سالمي  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )٢.64١.3٥6.89( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 
والغرامة الت�أخريية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� 
 Ch2.E.22 ال�س�عة 9.3٠ �س ب�لق�عة  املوافق ١٢/١8/٢٠١7  جل�سة يوم االثنني 
من  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك 

ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر  2017/8202   
املنذر / ارابيان �سنرت - �ش م م م 

املنذر اليها / اك�سيوم تيليكوم - �ش ذ م م 
 

  

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8201   

املنذر / ارابيان �سنرت - �ش م م م 
املنذر اليها / مركز الروعة للتجميل وتدريب العاملني 

 
  

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 8215 /2017   

املنذر : البنك العربي املتحد 
املنذر اليه : م�ضبح حممد �ضلطان عبيد ال�ضويدي - جمهول حمل الإقامة 

 
  

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12180 بتاريخ 2017/11/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 8216 /2017   

املنذر : البنك العربي املتحد 
1- ر�ضا ح�ضنني حممد ح�ضنني املنذر اليه / 

2- طاهره ر�ضا ر�ضا ح�ضنني  - جمهول حمل الإقامة     
  

الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ثقافة وفن�ن

34
بدعوة من ندوة الثقافة والعلوم بدبي

�الأديب عبد �لغفار ح�صني يحا�صر حول دبي �الأوىل �زدهارً� وتطورً� ومنوً�
�سقر  ����س���ل���ط����ن  ل���ل���م���ح��������س���رة  ق������دم 
ندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سويدي 
ب�حل�سور  م��رح��ب���ً  ال��ع��ل��وم  ال��ث��ق���ف��ة 
معرف�ً ب�الأديب عبدالغف�ر ح�سني ب�أنه 
االأدي����ب االإم����رات���ي امل��رم��وق، واملثقف 
اإط����الق  يف  االأول  وامل����ب�����در  امل����وه����وب، 
فقد  الثق�فية،  املوؤ�س�س�ت  من  الكثري 
ال�ستيني�ت،  اأخب�ر دبي يف  اأ�س�س جملة 
ع�مة  مكتبة  اأول  موؤ�س�سي  م��ن  وك���ن 
الفهيدي،  م��ت��ح��ف  وك����ذل����ك  ب����دب����ي، 
واحت������د ك��ت���ب االإم��������رات ال����ذي توىل 

رئ��سته ملدة اأربع �سنوات.
الغف�ر  عبد  اأ�سهم  ال�سويدي  واأ���س���ف 
العمل  تعزيز  كبري يف  بن�سيب  ح�سني 
اأنه  ف��خ��را  ويكفيه  ب���ل��دول��ة،  ال��ث��ق���يف 
اأمن�ء  ك����ن ���س��م��ن م��وؤ���س�����س��ي جم��ل�����س 
تراأ�س  الثق�فية، حيث  العوي�س  ج�ئزة 
جمل�س االأمن�ء ملدة 16 �سنة، كم� ك�ن 
والعلوم،  الثق�فة  ن��دوة  موؤ�س�سي  م��ن 
العربية  املنظمة  يف  ف�عل  ع�سو  وه��و 
حلقوق االإن�س�ن ورئي�س جمعية حقوق 

االإن�س�ن.
الغف�ر ح�سني  اأن عبد  ال�سويدي  واأكد 
للمثقف  امل�������س���رف  ال���ن���م���وذج  ي��ج�����س��د 
ال��وط��ن��ي ال����ذي ي��ع��م��ل ب���إخ��ال���س من 
ن�س�طه  ك����ن  واإذا  ب����الده،  رف��ع��ة  ااأج����ل 
الثق�يف ميتد منذ االآب�ء االأوائل الذين 
يعمل  هو  فه�  احلبيبة،  دولتن�  اأ�س�سوا 
راي����ة دولة  ل��ت��ظ��ل  االآن  ب��ج��دي��ة ح��ت��ى 
قي�دتن�  حت��ت  ع�لي�ً  خف�قة  االإم�����رات 
ال�سمو  �س�حب  يف  املتمثلة  ال��ر���س��ي��دة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
�س�حب  واأخ���ي���ه  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء ح�كم دب��ي، رع���ه اهلل، 
و���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
الق�ئد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه 

اهلل.
ح�سني  عبدالغف�ر  االأدي��ب  اأن  واأ�س�ف 
1935م،  ع������م  دب�����ي  دي�������رة،  يف  ول�����د 
ودر�س يف الكت�تيب ثم التحق ب�ملدر�سة 
االأح��م��دي��ة ودر�����س ع��ل��ى ي��د املط�وعة 
م���ن احل�س�ب  ال��ع��رب��ي��ة و���س��ي��ئ���ً  ع��ل��وم 
ب�لقراءة  و���س��غ��ف  ال��دي��ن��ي��ة.  وال��ع��ل��وم 
وج��م��ع ال��ك��ت��ب م��ن��ذ ���س��غ��ره، وق����راأ يف 
لكب�ر  وال�سري  والت�ريخ  العربي  االأدب 
ال���ك���ت����ب ال���ق���دام���ى وامل���ح���دث���ني وهو 

)حمب للمتنبي و�سعره(.
بلدية دبي  التحق بوظيفة �سغرية يف 

1957، وت��درج يف  ت�أ�سي�سه� ع�م  عند 
من��سب عدة، واأ�سبح �سكرتري املجل�س 
املجل�س،  مل�����س���ب��ط  وك����ت���ب����ً  ال���ب���ل���دي، 
وتدرب اأثن�ء ذلك على الكت�بة، وهن�ك 
يف  بقلمه  امل�س�بط  لهذه  ك�مل  �سجل 

بداية ال�ستين�ت من القرن املن�سرم. 
و�سل اإىل من�سب ن�ئب مدير البلدية، 
عدة  يف  البلدية  ومث�ّل  مدير،  بدرجة 
عن  وعربية  ع�ملية  ون��دوات  موؤمترات 
درا�سية يف  ب��دورات  والتحق  البلدي�ت، 
وبريط�ني�،  م�سر  م��ن  املحلي  احلكم 
 22 ط��وال  البلدية  يف  من�سبه  و�سغل 
ع�م�ً حتى ا�ستق�ل يف �سبتمرب 1979 
و�سن�عية  جت����ري���ة  اأع����م�����اًل  ل���ي���زاول 

خ��سة. 
التمهيدية  ال��ل��ج���ن  بع�س  يف  ���س���رك 
لقي�م احت�د االإم���رات العربية املتحدة 
الت�س�عي  االحت�������د  م�������س���روع  اأث����ن�����ء   ،
البلدي�ت واالأرا�سي واالأمالك  كلجنة 

واالإعالم. 
ال�سحف  امل��ق���الت يف  م��ن  امل��ئ���ت  كتب 
واملجالت والدوري�ت يف الت�ريخ واالأدب 
وال�����س��ي������س��ة وتراجم  وال��ف��ك��ر  وال��ن��ق��د 
االأ���س��خ������س وال���رتج���م���ة، و����س����رك يف 
كثري من الندوات الفكرية والثق�فية. 
ح�سني  عبدالغف�ر  اأن  ال�سويدي  وذك��ر 
ح�����س��ل ع��ل��ى ج����ئ���زة ���س��خ�����س��ي��ة الع�م 
والعلوم  الثق�فة  ن���دوة  م��ن  الثق�فية 
لع�م  املتحدة  العربية  االإم���رات  بدولة 
1998، وج�ئزة موؤ�س�سة ترمي عمران 
التقديرية للرواد يف املج�ل الثق�يف ع�م 
ال�سح�فيني  2007، وج�ئزة جمعية 
املجمع،  مل��ج��ل��ة  ت���أ���س��ي�����س��ه  ع���ن  وذل�����ك 
ويف ال��ث���ين م��ن ف��رباي��ر ع���م 2011 
را�سد  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د  �سمو  ق��ل��ّده 
و����س����ح حممد  ح��ف��ظ��ه اهلل  م��ك��ت��وم  ال 
يف  وعط�ءاته  اجن�زاته  على  را�سد  بن 
وامل�س�ركة  واالإن�����س���ن  املجتمع  خ��دم��ة 
واالأن�سطة  االإن�����س���ن��ي��ة  االأع����م�����ل  يف 
يف  زاوي��ة  ول��ه  والثق�فية،  االجتم�عية 
امل��ل��ح��ق ال��رم�����س���ين جل��ري��دة اخلليج 
بني  جتمع  ملونة،  بك�س�كيل  معروفة 
ومو�سوع�ت  والنقد  وال��ت���ري��خ  االأدب 
ع��دة تتعلق ب���ل��رتاث االإم����رات���ي، منذ 

الع�م 2000 وحتى الع�م 2010.
وع���ن اإ����س���دارات���ه االأدب���ي���ة ف��ق��د �سدر 
منه�:  كتب  ع��دة  ح�سني  لعبدالغف�ر 
ترمي عمران، ملح�ت من حي�ته، الربدة 
كتب من  ق��راءات يف  ونهجه�،  املب�ركة 
االإم�رات، �سلط�ن العوي�س، اجل�ئزة... 

وال�سعر، هموم وطنية.

ويف حم��سرته ذكر عبدالغف�ر ح�سني 
اأن دبي له� ال�سبق يف امل�س�ريع العمرانية 
املعروفة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  واالق��ت�����س���دي��ة 
ب�س�حل عم�ن، تلك امل�س�ريع التي يعود 
ت�ريخه� اإىل م� يق�رب 120 ع�م� منذ 
تويل ال�سيخ مكتوم الث�ين بن ح�سر اآل 
واأ�س�ف   .1896 ع���م  احل��ك��م  مكتوم 
دب���ي ج���زء م��ن االإم�������رات ول��ك��ن��ه��� كم� 
برع�ية  وخ������س��ة  �سب�قة  ك���ن��ت  ذك���رت 
�سيوخه� الكرام ومل� يتمتع به اأهله� من 

ح�س جت�ري.
ال�سعراء  الكثري من  وقد كتب يف دبي 
وم��ن��ه م��� ق���ل��ه ال�����س���ع��ر اأح��م��د اأمني 

املدين بقوله:
.. وم� اأبه�ك للعني نزهة ُدبيًّ
واأجمل م� يبدو لعني، واأبدُع

حبوتِك من روحي روائع ثّرًة
بحبي، واأ�سع�ر بذكرك ت�سدُع

اأرى ال�سم�س يف اآف�قك الزرق ف�سًة 
متوج ب�ألوان اجلم�ل ومترُح

اذا قلُت �سعراً كنِت اأحلى ق�س�ئدي
واإن رن عودي فهو فيك موّلُع

ول�ست ب�س�ٍد ان هتفت مرمن�ً
حلوين يف الدني�، وغريك ي�سمُع

رحيقي هواِك ال�سمح والك�أ�س مهجتي
فنحن كالن� ع�زف وموّقُع

تب�ركِت اأر�س�ً ب�لفداء خليقة
واإنِك عني للمحب وم�سمُع

دبي االأوىل، لي�س الق�سد منه الت�س�بق 
ولكنه تو�سيح مل�سرية دبي و�سعيه� دائم� 
والفكر  اجل����د  ب�لعمل  ال�����س��دارة  اإىل 
املح��سرة  نق�سده يف هذه  وم�  املثمر، 
هو التوثيق للت�ريخ.. ويعتقد البع�س 

اأن���ه���� االوىل  دب�����ي،  ع���ن  ي���ق����ل  م����  اأن 
ت�ريخ  يف  التنمية  ب���أ���س��ب���ب  االأخ����ذ  يف 
االإم���رات، فيه �سيء من املب�لغة، ومن 
واإع���الم���ي���ون.. وعندم�  ك��ت���ب  ه����وؤالء 
يعتقده،  م�  بربهنة  املت�سكك  نط�لب 

ال جند جواب�ً.
التنمية  ح��م��ل��ة  وت���ق���ود  ق������دت  دب�����ي، 
ك��ل جديد يف يومن� هذا  واالب��ت��ك���ر يف 
منذ  االأوىل  ك���ن��ت  ن��ت��ع���ي�����س��ه،  ال����ذي 
ق��ري��ة �سغرية  ت��ت��ح��ول م��ن  ب����داأت  ان 
قبل  ودمي��غ��راف��ي���ً،  ج��غ��راف��ي���ً  وتتو�سع 
م� يق�رب 120 ع�م�ً، بحيث اأ�سبحت 
اليوم اأيقونة املدن وتتجه اإليه� اأنظ�ر 

الن��س يف كل مك�ن..
ال��ع��م��راين والتنموي  املَ��ع��ل��م  ب���داأ  وق��د 
1894، بتويل  يف دبي مع حلول ع�م 
ال�سيخ مكتوم بن ح�سر بن مكتوم بن 
بطي بن �سهيل، اإذ ك�ن زعيم�ً واعي�ً وذا 
اإىل  ب�أر�س�ل وفود  ح�س واإدراك.. فق�م 
اإىل �سواحل اخلليج، يدعوهم  التج�ر، 
دب����ي حيث  واالق�����م����ة يف  امل���ج���يء  اإىل 

يوفر لهم مين�ءاً بحري�ً طبيعي�ً،
 هو اخلور الذي ال مثيل له يف املنطقة 
جت�ر  ف��ستج�ب  اال���س��واق،  لهم  ويبني 
عرب  من  لنجة  من  وخ��سة  كثريون 
وع��ج��م وب����ن���ي����ن، و���س���ع��د ع��ل��ى ذلك 
�سهدته  ال��ت��ي  ال�سي��سي  اال���س��ط��راب 
ال�سواحل الف�ر�سية.. وبهذا اأ�سبح هذا 
َمعلم عمراين  اأّول  دبي،  املين�ء، مين�ء 
يف املنطقة ب�إدارته وموظفيه وخم�زنه 

وم�ستودع�ته..
كم� ج�ءت اأّول ب�خرة �سحن من الهند 
يف يونيو 1902، ور�ست يف مي�ه دبي 

اأمي�ل، وهذه الب�خرة  على بعد ثالثة 
املنطقة،  اإىل  االأوىل  ه���ي  ال��ت��ج���ري��ة 
اأنه� ك�نت حتمل ب�س�ئع ل�سوق  ويق�ل 
ال��ت���ج��ر عبدالق�در  ع��ل��ى ح�����س���ب  دب���ي 
عب��س، الذي اإنتقل اإىل دبي من لنجة، 

ع�م 1899..
اأّول  افتتح   ،1902 ال��ع���م  نف�س  ويف 
 Gray Pole ب��واخ��ر  وك���ل��ة  مكتب 
Gray Mackenzie، ع�م  ، ثم، 

..1916
اأ�س��س لنواة مدر�سة تدر�س  كم� و�سع 
 ،1906 ع���م  العربية،  واللغة  الفقه 
م���ن ِق���ب���ل ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن دمل����وك، 
االح�س�ء  من  مدر�سون  له�  وا�ستجلب 

كم� يقول كت�ب �سعراء هجر..
وذكر اأن اأّول مكتب بريد اأقيم يف �سوق 
مكتب  اأّول  وهو   1907 ع�م  الب�ني�ن 

بريد يف املنطقة.
ت�ريخ  يف  م����رة  الأول  اج��ت��م��ع��ت  ك��م��� 
امل��ن��ط��ق��ة واخل��ل��ي��ج اجل��م���ه��ري يف دبي 
1912 الختي�ر ح�كم  ع�م  اأكتوبر  يف 
مكتوم..  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  ويب�يعون 
ال�سيخ  امل���ب����ي���ع���ني،  االأه���������يل  وي����ق����ود 
امل���ر ب���ن ح���ري���ز، وح��م��ي��د ب���ن عبداهلل 
ع�دي�ً  �سيئ�ً  ه��ذا  يكن  ومل  الب�سطي، 
يف  التقليدية  القبلية  املجتمع�ت  يف 

اجلزيرة العربية.
اأّول طي�رة يف املنطقة، يف خور  ونزلت 
ب�سكل  وا���س��ت��م��رت   1933 ع�����م  دب����ي 
ب������س��ت��خ��دام اخل����ور كمط�ر  م��ت��ق��ط��ع، 
ل���ل���ط����ئ���رات ال���ربم����ئ���ي���ة ح���ت���ى ع����م 

.1937
ك�ن  ا�ست�س�ري  جمل�س  اأّول  ك���ن  كم� 

احل�كم..  يراأ�سه   1934 ع���م  دب��ي  يف 
واأّول جمل�س للتج�ر على �سكل غرفة 

التج�رة تق�م يف دبي ع�م 1940.
املي�ه  ل��ل��م��رط��ب���ت،  معمل  اأّول  ك��ذل��ك 
معمل  ه�����و  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ال�����غ������زي�����ة، 
العربة  �سوق  يف  اخل�جة،  عبدالرحيم 
يف دبي ع�م 1945، و�سميت هذه املي�ه 
الغ�زية »ن�مليت« وهو يعني ب�لهندية 

ال�سراب املحلى..
اأّول معمل للثلج يف املنطقة هو معمل 
على  دي���رة  يف  عبداللطيف  م�سطفى 

اخلور، ع�م 1946.
 « املنطقة  يف  جت����ري  لبنك  ف���رع  اأّول 
وال�سرق  الإي�����ران  ال��ربي��ط���ين  ال��ب��ن��ك 
را�س  ك���ن يف   ،1946 ع���م  االو���س��ط« 
العربة.. واأّول ت�جرين ي�سع�ن فلو�س 
ال���ت����ج���ران علي  يف ح�����س���ب��ه��م��� ه���م����، 
عبداهلل العوي�س و حممد علي بدري، 
فقد و�سع علي العوي�س 12 الك نقداً، 
5 الك من  ب��دري  وو�سع حممد علي 
التي  الفلو�س  ال��روب��ي���ت، وك���ن��ت ه��ذه 
ال��ب��ن��ك، حديث  م��ن  اأخ��ب���ره���  ت�سربت 

املدينة.
املنطقة،  يف  ���س��ي��دل��ي��ة  اأول  واأن�������س����أ 
الدكتور حممد حبيب الر�س�، يف دبي 

ع�م 1946.
ت�������ن�������وي�������ع�������ي  م���������ت���������ج���������ر  اأّول 
 ”Department Store“
يف  ف���روق،  عبدالكرمي  الت�جر،  اأن�س�أه 

بر دبي على العربة، ع�م 1949..
اأّول مدر�سة يف دبي على منط التعليم 
احلديث اأن�س�أه� علي ع�مر احلمداين، 
مدر�سة  مدر�سته،  و�سمى  العراق،  من 

احلكمة، يف را�س ديرة ع�م 1950.
يف  املو�سيقية  االآالت  لبيع  متجر  اأول 
ع�م  اخل���ج��ة  متجر  دب���ي،  يف  املنطقة 

.1950
اأول مطرب غن�ئي ي�سجل ا�سطوانة هو 
دب��ي، من  عبدال�سالم، من  بن  حممد 

 ،1951 ع�م  العقيلي  ال�س�عر  كلم�ت 
ويف االأغنية:

قلب ال�سجي املدّله
   من ذا على احلب دّله

حتى غدا ذا ولوٍع 
   وذا غرام موّله      واالأغنية طويلة..
اأن�سيء يف دبي  القدم،  اأّول فريق لكرة 
ع��ل��ى ي���د ع��ق��ي��ل خ���دي���ج����ن، وحممد 
 ..1952 ع����م  ب�����س��ت��ك��ي،  ع���ب���دال���رزاق 
االأول  م��ب���راة  اأقيمت  ال��ع���م  نف�س  ويف 
اأم  مربعة  عند  املنطقة،  يف  نوعه�  من 
وفريق  الوطني  املنتخب  بني  الريول، 
م���ن ال�����س��الح اجل����وي ال��ربي��ط���ين يف 
املنطقة، واأخذ الفريق الوطني حوايل 

مرم�ه. يف  هدف   25
افتت�ح اأّول م�ست�سفى يف املنطقة يف دبي، 

هو م�ست�سفى املكتوم ع�م 1952.
املنطقة،  �سينم� جت�رية يف  اأول  افتت�ح 
وهو   ..1954 ع����م  اأواخ�����ر  دي����رة  يف 
ال��ذي �سمي  امل��ي��دان  ال��وط��ن يف  �سينم� 

بعد ذلك مبيدان جم�ل عبدالن��سر.
حديث  ���ُس��رط��ي  م��رك��ز  اأول  ت���أ���س��ي�����س 
ع�م  ب��دب��ي،  ن���ي��ف  ب��رج  املنطقة، يف  يف 
ال�سب�ط  اأح��د  اإىل  واأوك��ل   ..1956
االجنليز من جي�س �س�حل عم�ن اإدارة 

ال�سرطة.
اأول  ت�أ�سي�س   ،1957 ع����م  اب��ري��ل  يف 
جم��ل�����س ب��ل��دي��ة م��ن امل��ن��ط��ق��ة يف دبي، 
تلته� اإدارة البلدية يف م�ر�س من الع�م 

نف�سه..
امل��ن��ط��ق��ة،  مت  اأّول مطبعة جت���ري��ة يف 
اإن�س�وؤه� يف دبي من قبل كويتي، ا�سمه 
حممد الر�سوان، ع�م 1957، وك�نت 
الن��س تتلقى مطبوع�ته� من مببي اأو 

البحرين.
لت�سجيل  دائ���رة  اأّول  دب��ي  يف  ت�أ�س�ست 
املنطقة،  يف  واالم���������الك  االأرا�������س������ي 
بخبري من  ل��ه���  وج���يء   ،1958 ع����م 
ال�����س��ودان، وي��ق���ل اأن اأق���دم ورق���ة بيع 

اأرا�سي تعود اإىل الع�م 1307 هجري، 
اأو 1890 ميالدي.

مت البدء يف و�سع اأّول تخطيط مدن يف 
املنطقة لدبي ع�م 1958 و 1959.

يف  ع���م��ة  م�س�همة  �سركة  اأّول  اإن�����س���ء 
املنطقة للكهرب�ء يف دبي ع�م 1959.

ت�أ�سي�س اأّول �سركة م�س�همة للتليفون 
ع�م 1960، ك�أول �سركة من نوعه� يف 

املنطقة.
اأّول جريدة ر�سمية يف املنطقة  ا�سدار 

حلكومة دبي ع�م 1961..
املنطقة  يف  وط��ن��ي  ب��ن��ك  اأّول  اإن�������س����ء 
ك�سركة م�س�همة، هو بنك دبي الوطني 

ع�م 1963.
يف  املنطقة  يف  ع�مة  مكتبة  اأّول  اإن�س�ء 
الع�مة،  دي���رة، وه��ي مكتبة دب��ي  را���س 

ع�م 1964.
ب�سكل  املنطقة  يف  جملة  اأّول  اإ���س��دار 
منتظم ع�م 1965، وهي جملة اأخب�ر 

دبي.
�سبكة  م�سروع  يف  البدء   ،1965 ع���م 
اأول م�����س��روع من  ال�����س��ح��ي،  ال�����س��رف 

نوعه يف املنطقة.
اأول  حيوان،  حديقة  افتت�ح   ،1967

م�سروع من نوعه يف املنطقة.
اأّول متحف يف املنطقة يف قلعة  افتت�ح 

الفهيدي ع�م 1971.
اإن�س�ء اأّول نفق يف مدخل خور دبي ع�م 
1975، نفق ال�سندغة، وهو اأّول نفق 

من نوعه يف ت�ريخ اخلليج.
الع�م  وح���ت���ى   ،1981 ال���ع����م  وم���ن���ذ 
العمرانية  احل��رك��ة  ���س���رت   1996
للم�س�ريع  ت��ن��ظ��ي��م��ي���ً  ���س��ك��اًل  ت����أخ���ذ 

الق�ئمة دون اإ�سف�ء جديد عليه�.
ال�سيخ  ت���وىل   1996 ال��ع���م  ه���ذا  ويف 
العهد، فدفع  را���س��د والي��ة  ب��ن  حممد 
ك����ربى،  ع���م���ران���ي���ة  ق���ف���زة  اإىل  ب���دب���ي 
تلو  ال�������واح�������دة  ث�����ب����ت����ة  وب�����خ�����ط�����وات 
االأخ�������رى.. وه���ك���ذا اأ���س��ب��ح��ت دب���ي يف 
عهده وحتى يومن� هذا اأيقونة الدني� 
دانة  دب��ي  اأغنية  تقول  كم�  دانته�،  اأو 
ت�سرئب  ذك��ر  اإذا  ال��ذي  واملك�ن  الدني�، 
اإليه االأعن�ق.. وظلت كم� هي كم� ق�ل 
العقيلي«  حمد  ب��ن  »م��ب���رك  العقيلي 
نه�سته� منذ  ب��داي���ت  ع������س يف  ال���ذي 
قول  ن��ذك��ر  اخل��ت���م  ويف  ع����م..   100

ال�س�عر العقيلي:
اأ�س���رْتِن��������ي ِب�هواه���� 

من������ُذ م� كن���ُت �سب���ُي
بل�دٌة ط���������َب هواَه����

مهبط اخلي����ر ُدب�������ُي 

�ضجل ح�ضورًا جماهرييًا 

ختام ناجح لفعاليات �لدورة �لتا�صعة من »فن �أبوظبي«
•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي«  »فن  الت��سعة من  ال��دورة  حققت 
اأي�م  اأرب��ع��ة  ك��ب��رياً بعد  جن���ح���ً ج��م���ه��ريي���ً 
والتي  امل��ب��ت��ك��رة،  الفنية  ب���ل��ربام��ج  ح���ف��ل��ة 
اأبوظبي  وال�سي�حة-  الثق�فة  دائرة  نظمته 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  رع�ية  حتت 
بن زايد اآل نهي�ن، ويل عهد اأبوظبي، ن�ئب 
من�رة  يف  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  الق�ئد 

ال�سعدي�ت.
ال�سيخ  �سمو  ال���دورة  ه��ذه  افتتح  ق��د  وك����ن 
هزاع بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س املجل�س 
دويل  بح�سور  اأبوظبي،  الإم���رة  التنفيذي 
عر�س  ���س���ل��ة   47 م�����س���رك��ة  �سهد  وا����س���ع، 
ف��ن��ي��ة ع���ري���ق���ة ون��������س���ئ���ة م����ن 18 دول�����ة. 
و���س��ج��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى م�����دار اأرب���ع���ة اأي�����م 
ن�س�ط�ً جت�ري�ً حيوي�ً ج�سدته �سفق�ت بيع 
التف�عل  اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  الفنية،  االأع��م���ل 
اجلم�هريي الوا�سع، عرب من�سة برن�جمه 
الع�م امل�س�حب، الذي قدم جل�س�ت حوارية 
مو�سيقية  فنية  وا�ستعرا�س�ت  عمل  وور���س 

وم�سرحية لفن�نني ع�مليني. 
ال���ذي حققته  ال��ن��ج���ح  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  ويف 
اأب��وظ��ب��ي«، ق�ل  »ف��ن  الت��سعة م��ن  ال����دورة 
�سع�دة �سيف �سعيد غب��س، مدير ع�م دائرة 
– اأب���وظ���ب���ي: ت�سهد  ال��ث��ق���ف��ة وال�����س��ي���ح��ة 
اأبوظبي  يف  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق���ف��ي��ة  ال�����س���ح��ة 

العديد  �س�همت  وق��د  مت�س�رعة،  ت��ط��ورات 
الطريق  والربامج يف متهيد  املب�درات  من 
للو�سول اإىل مرحلة االزده�ر املتن�مي لهذه 
اأبوظبي«  »ف���ن  ال�����س���ح��ة احل��ي��وي��ة، وم��ن��ه��� 
ال���ذي اأ���س��ه��م ع��ل��ى م���دار ال�����س��ن��وات الت�سع 
اإثراء ال�س�حة الفنية والثق�فية  امل��سية يف 
للجمهور  م��ن�����س���ت  ب��ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
للتف�عل مع الفنون، كم� زودتهم ب�الأدوات 
ل��زي���دة مع�رفهم حول  ال��الزم��ة  وامل��ع���رف 
ي�سهد  حيث  املع��سرة.  الفنون  مم���ر���س���ت 
»فن اأبوظبي« تطورات ملحوظة ع�م�ً بعد 
اأبرز  ك���أح��د  مك�نته  تر�سيخ  ع���م، وجن��ح يف 
الثق�فية  الفع�لي�ت  رزن�مة  على  االأح��داث 

يف اأبوظبي.
ومن جهته�، ق�لت دي�ال ن�سيبة، مديرة فن 
جمتمع  بو�سع  الع�م  هذا  نفخر  اأبوظبي: 
من  القلب  يف  واالإقليمي  املحلي  الفن�نني 
اأعم�اًل  ت�سمنت  والتي  الع�م،  هذا  عرو�س 
وور�س  ال��ف��ن���ن��ني  م��ع  وح�����وارات  تركيبية، 
عمل اأقيمت على مدار فرتة املعر�س. وقد 
الفن�نني  اأعم�ل  اقتن�ء  على  االقب�ل  عك�س 
جمع  وه���واة  ع�س�ق  ق���ع��دة  من��و  الن��سئني 
اإىل  ونتطلع  ال��دول��ة،  يف  الفنية  املقتني�ت 
مت�بعة منو هذه الق�عدة م�ستقباًل. ونحن 
�سعداء ب��ستقب�ل كوكبة من حمرتيف جمع 
املقتني�ت من حول الع�مل والذين يزورون 

اأبوظبي الأول مرة.

2017 »جمموعة  اأبوظبي  »فن  وا�ستقبل 
م���ن رم�����وز امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي م���ن ج�معي 
ال�سيخ  مع�يل  بينهم  من  الفنية،  املقتني�ت 
اآل نهي�ن وزير الت�س�مح،  نهي�ن بن مب�رك 
اآل  ���س��ل��ط���ن ب��ن خليفة  وال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن 
موؤ�س�سة  اأم����ن�����ء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ه���ي����ن 
نهي�ن  اآل  خليفة  ب��ن  �سلط�ن  ال�سيخ  �سمو 
بنت  ح��ور  وال�سيخة  والعلمية،  االإن�س�نية 
ال�س�رقة  موؤ�س�سة  رئي�س  الق��سمي  �سلط�ن 
للفنون،  ال�س�رقة  موؤ�س�سة  رئي�س  للفنون، 
ك�تب  ال��ق������س��م��ي،  ���س��ع��ود  �سلط�ن  وال�����س��ي��خ 
وج����م���ع ل���وح����ت ورج����ل اأع���م����ل اإم����رات���ي، 
ب��ن حممد قرق��س  اأن��ور  الدكتور  وم��ع���يل 
ومع�يل  اخل�رجية،  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
ال���دك���ت���ور زك����ي اأن�����ور ن�����س��ي��ب��ة وزي����ر دول����ة، 
ومع�يل نورة الكعبي وزيرة الثق�فة وتنمية 
املب�رك،  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع���يل  امل��ع��رف��ة، 

رئي�س جه�ز ال�سوؤون التنفيذية.
املقتني�ت  ج�معي  من  نخبة  ا�ستقبل،  كم� 
واالأع���م����ل ال��ف��ن��ي��ة امل��ع��روف��ني ع���مل��ي���ً، من 
وندا  واي���ن،  واأن����درو  كوهلي،  ج��ول  بينهم، 
روجرز،  وكري�ستوفر  ن����در،  ودن��ي���  بيو�س، 
وف����ي���زة الجل����ي، واأم���ي���ل ���س��وم���ين، ودين� 
�سينتيدوج�ن،  �س�ب�ن�سي  ودمييت  الزاملي، 
�سنجيز �سينتيدوج�ن، ك�زوفومي ميم�كي، 
وفيليب دوتويل، وديلني برانت، وولي�م زاو، 
وجري�س �س�و، وكري�سي �سيوجن، وتي�ن رونغ 

وحممد  �س�ل�س�يل،  ورام��ني  ن�قفي،  ف�يزة 
اأفخمي. 

ك��م��� ا���س��ت��ق��ب��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى م���دى اأي�مه 
االأربعة، عدداً من الرواد واملقيمني الفنيني 
من حول الع�مل، ومدراء املت�حف، واأع�س�ء 
جم�ل�س اإدارة موؤ�س�س�ت ثق�فية ع�ملية، من 
متحف  مدير  اأرم�سرتونغ  ريت�س�رد  بينهم 
موؤ�س�سة �سولومون اآر.  جوجنه�مي، و�سلمى 
اإيه«،  اأن��د  »يف  ل��دى  الفنية  القيمة  طوق�ن 
وفينيت� بورتر القيمة الفنية لدى املتحف 
القيم  م���ي��ك��ل��وف،  وه�����رييف  ال���ربي���ط����ين، 
جمموعة  ل��دى  وامل�ست�س�ر  امل�ستقل  الفني 
»اأم  وفيليب فريجن مدير   اأت�س،  اأم  اإل يف 
جمل�س  ع�سو  كو�سي  وب���وال  اإي����ه«،  �سي  اأو 
بنيويورك،  امليرتوبوليت�ن  متحف  اأم��ن���ء 
الدويل  املجل�س  ع�سو  وامي����ن،  وفكتوري� 
ديفيد،  وك���ث��ري��ن  ج��وج��ن��ه���مي،  مل��وؤ���س�����س��ة 
ن�ئب مدير املتحف الوطني للفن احلديث 
وال��دك��ت��ور هرني  وم��رك��ز ج��ورج بومبيدو، 
ك��ي��م م��دي��ر م��ت��ح��ف م��وؤ���س�����س��ة االأغ����� خ�ن، 
وف������روق دي��رك�����س���ين م��دي��ر ج����ئ���زة االأغ���� 
راعية  فالم�ريون،  و�سوزان�  للعم�رة،  خ�ن 
متحف الفن احلديث دو ال فيال يف ب�ري�س، 
اإيه يف  اأم  اأو  اأم  وف��سيلي ت�سرييتيلي مدير 
رو���س��ي���، وووان���غ زون��غ��ج���ن م��ن متحف فن 
هوانغ  زف��و  وم���ي��ك��ل  بيجني،  يف  املو�سيقى 
ال�سريك املوؤ�س�س ملتحف اأم وودز يف بيجني، 

املع��سرة؛  للفنون  �سكي�غو  متحف  وم��ن 
الفن  ملتحف  الفني  القّيم  األرب�ست،  �س�رة 

املع��سر يف �سيك�غو.
الفنية  العر�س  ���س���الت  خمتلف  وجن��ح��ت 
يف ت�سجيل مبيع�ت قوية، من بينه� اأعم�ل 
ب�ي  عر�س  �س�لة  حفونة  ���س��وزان  للفن�نة 
اآرتوورك�س، واأنيل اأغ� اأيكون ج�لريي، ووائل 
�سوقي، وبيدور ري��س لي�سن ج�لريي، وعبد 
ال���ق����در ال��ري�����س ه��ون���ر ج����ل���ريي، وي�يوي 
نح��س  ونبيل  ج�لريي  وايت�ستون  كو�س�م� 
اأج���ي����ل ج����ل���ريي، ورا���س��ي��د ران����� وج�كوب 

ه��سيموتو ليلى هيلر ج�لريي.
منه�  يتكون  التي  العر�س  �س�الت  وقدمت 
ال��ق�����س��م ال��رئ��ي�����س��ي اجل���دي���د مل��ع��ر���س فن 
اأب��وظ��ب��ي »ن��ح��و ف�����س���ءات ج���دي���دة«، الذي 

اأ���س��رف عليه ال��ق��ي��م ال��ف��ن��ي ال��دك��ت��ور عمر 
جمموعة  اأب��دع��ه���  ك��ربى  م�س�ريع  خليف، 
اأجي�ل،  ع��دة  ميثلون  ال��ذي��ن  الفن�نني  م��ن 
ن��سئة  ف��ن��ي��ة  ع���ر����س  ����س����الت  وق��دم��ت��ه��� 
ومعروفة جلمهور املنطقة الأول مرة. ومن 
بني اأبرز املعرو�س�ت التي مت بيعه�، اأعم�ل 
والتي  ���س��ري��ف،  ح�سن  االإم����رات���ي،  للفن�ن 
اإيزابيل  ج���ل��ريي  ع��ر���س  �س�لة  عر�سته� 
ف�ن دن اإيندي، واأعم�ل للفن�ن اإدري�س خ�ن 
)�سون كيلي ج�لريي(، ب�الإ�س�فة اإىل اأعم�ل 
بينون م�ري�ن جودم�ن  لكل من؛ جو�سيب 
ب�����روث م�جريز،  ب��ي��ن��ي  واأوت������و  ج����ل���ريي، 

و�سميحة بركو�سوي ج�لريي�ست.
 2017 اأب����وظ����ب����ي  ب���رن����م���ج ف����ن  و����س���ه���د 
اجلديدة  التقيمية  ال���روؤى  م��ن  جمموعة 

وم�ي�  خليف،  عمر  ال��دك��ت��ور  قدمه�  ال��ت��ي 
وكري�ستي�ن�  ك����ظ���م،  وحم���م���د  األ���ي�������س���ون، 
ومنرية  الفتوح،  اأب��و  وط����رق  م�ر�سيه،  دي 
وت�ستمر  ب��و���س��ت��و.  وف����ب���ري�������س  ال�������س����ي���غ، 
جم��م��وع��ة م��ن ب��رام��ج امل��ع��ر���س يف تقدمي 
واالأ�سهر  االأ�س�بيع  خالل  الفنية  عرو�سه� 

الق�دمة. 
متنوعة  جمموعة  يف  اجلمهور  �س�رك  كم� 
الع�مة  ال���ت���ف����ع���ل���ي���ة  ال���ع���م���ل  ور��������س  م����ن 
ا�ستوديو  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  وامل��ت��خ�����س�����س��ة، 
فيه�  و�س�ركت  ال�سعدي�ت،  مبن�رة  الفنون 
فر�س�ً  وق��دم��ت  ال��ع��م��ري��ة.  ال��ف��ئ���ت  جميع 
ع����دي����دة ال���س��ت��ك�����س���ف ج����وان����ب ���س��ت��ى من 
ب�لفنون  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل��وا���س��ي��ع  االأ���س���ل��ي��ب 

التعبريية. 
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• دبي - د.حممود علياء 

نظمت ندوة الثقافة والعلوم بدبي م�ضاء يوم اأم�ض الأول الثنني حما�ضرة 
بعنوان »دبي الأوىل« للأديب عبدالغفار ح�ضني وبح�ضور معايل حممد املر 
رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتبة حممد بن را�ضد، ومعايل حممد �ضعيد الرقباين 
بوملحة  اإبراهيم  و�ضعادة  اخلريية،  الفجرية  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
عام  مدير  لوتاه  نا�ضر  ح�ضني  واملهند�ض  دبــي،  حلاكم  الثقايف  امل�ضت�ضار 
بلدية دبي واأع�ضاء جمل�ض اإدارة ندوة الثقافة والعلوم ونخبة من املهتمني 

واملعنني.
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�صابر �لرباعي مقتنع مبر�حل عمره
الفن�ن  ق����ل  ت�����س��ري��ح���ت ج��ري��ئ��ة،  يف 
ال��ت��ون�����س��ي ���س���ب��ر ال���رب����ع���ي اإن�����ه مل 
اأو حقن  يخ�سع الأية جراحة جتميل 
مقتنع  اأن����ه  اإىل  م�����س��رياً  ب��وت��وك�����س، 
مق�بلة  ويف  ك��ل��ه���.  ال��ع��م��ر  مب���راح���ل 
معه، اأ�س�ر اإىل اأنه خ�سع لزرع �سعر يف 
الوالي�ت املتحدة االأمريكية. يف �سي�ق 
خمتلف، ذكر اأنه ع�تب على اإدارة قن�ة 
)اأم بي �سي(، الأنه� مل تتوا�سل معه وال 
ل�سكرهم على  التحكيم  اأع�س�ء جلنة 
تع�ونهم ثالث �سنوات يف التحكيم يف 
)ذا فوي�س(، بعد توقيف عقود العمل 
الإدارة  ميكن  )ك���ن  واأ���س���ف:  معهم. 
القن�ة اأن تت�سرف بطريقة متح�سرة 
م��ن اأج����ل اإظ���ه����ر االح������رتام(. وعند 
ال�س�بقة  اللجنة  ل  يف�سّ م��ن  ���س��وؤال��ه 
اللجنة  اأو  ف��ي��ه���  ي�����س���رك  ك����ن  ال��ت��ي 
ل �سريين  الراهنة، لفت اإىل اأنه يف�سّ
اإل��ي�����س���، وك����ظ���م ع��ل��ى حم�قي  ع��ل��ى 
و�س�بر على اأحالم. )كالم �س�بر ج�ء 

قبل ا�ستبع�د اأحالم(.

مي�س حمد�ن تتابع 
درو�س �ل�صال�صا

مي�س  االأردن��ي��ة  الفن�نة  تتم�سك 
)ال�س�ل�س�(،  ب��رق�����س  ح���م���دان 
اإتق�ن  يف  ت���ط���وراً  ت��ظ��ه��ر  وب�����داأت 
امل��ه���رات يف ه��ذا امل��ج���ل، لدرجة 
ك�ملة  اأ�سبحت متلك جراأة  اأنه� 
اأحد  على  �سفحته�  عرب  لتن�سر 
االجتم�عي،  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع 
وهي  ف��ي��ه  تظهر  ف��ي��دي��و  مقطع 
الرق�س�ت، وتعّلق:  اإح��دى  ت��وؤدي 
و�سرت  ال�س�ل�س�  درو����س  )اأت���ب��ع 

اأف�سل، واملقبل كثري(.
وك���ن��ت مي�س ���س���رك��ت اأخ����رياً يف 
م�سل�سل )�سيء من امل��سي(، من 
اإخراج ح�س�م حج�وي، و�سين�ريو 
واإنت�ج  وح���واره����،  احل��ج��ة  روال 
لالإنت�ج  حج�وي  ع�س�م  موؤ�س�سة 

والتوزيع الفني،
ي��سر  ب���ط���ول���ت���ه:  يف  و������س������رك   
وهيف�ء  غلوم،  وحبيب  امل�سري، 

ح�سني، وغريهم.

األبومك؟ طرح  ت�أخر  • مل�ذا 
ب�سبب  ت�أجل  لكنه  ال�سيف،  بداية  االأل��ب��وم  اأن يطرح  ك���ن يفرت�س   -
ال�سهر  اأط��رح��ه خ��الل  الت�سويق.  به� وظ���روف  ال��ت��ي من��ّر  احل����وادث 
التي �سورته� بطريقة  االأغ����ين  اإح��دى  اإط��الق  مع  تزامن�ً  اجل����ري، 

الفيديو كليب.
االأغ�ين؟ هذه  هي  • م� 

- �سورت ثالث اأغ�ن من االألبوم هي )�سريك حي�تك(، و)�سمعته من 
بعيد(، و)بيكدب علي�(، واأطرحه� تب�ع�ً، كذلك اأخطط لت�سوير اأغنية 
اأخ���رى م��ن االأل��ب��وم موجهة اإىل االأط��ف���ل حت��ت اإدارة امل��خ��رج حممد 

االألبوم  اأن  �سيم�  ب�سكل نه�ئي، ال  اأ�ستقر عليه� بعد  �س�مي، لكن مل 
ي�سم اأغنيتني لالأطف�ل.

وتف��سيله؟ االألبوم  عن  • م�ذا 
اأغ�نيه  اخ���رتت  ع���دة،  ق�س�ي�  ين�ق�س  اجتم�عي  األ��ب��وم  ه��و   -

بعن�ية �سديدة، واأترقب رد فعل اجلمهور عليه عند طرحه 
خالل االأي�م املقبلة.

اإبلي�س  )اأف����راح  م�سل�سل  يف  م�س�ركتك  ع��ن  حدثين�   •
2(؟

- اأج�سد �سخ�سية �سيدة �سعيدية �سريرة، حت�ول التالعب 
عدة،  وم��واق��ف  بتحوالت  ومت��ّر  ال��دي��ن،  ب��سم  ب�الآخرين 
اأبو رية  ويتغري م�ستواه� االجتم�عي، وهي زوجة لكم�ل 

يف االأحداث.
االأحداث؟ بت�س�عد  مرتبطة  التحّوالت  • هل 

- ثمة اأحداث كثرية لكل مرحلة فيه� حتوالته� اخل��سة، 
اأح�ول  اخل���رج مع ع�ئلته�.  �سنوات يف  اأم�ست  �سيدة  فهي 
التع�ي�س مع ال�سخ�سية واإظه�ر مالحمي ب�سكل خمتلف، 

علم�ً ب�أن تقدمي اأدوار ال�سر لي�س ب�ل�سكل فح�سب. اأمتنى اأن 
يجد اأدائي رد فعل جيداً.

للتجربة؟ حم��ستك  �سبب  • م� 
كثرية،  بتحوالت  ومت��ّر  ال�سخ�سية خمتلفة،   -

كنت  ل��ذا  ال���ورق،  على  اأعجبني  واأ�سلوبه� 
ال�سعيدية  اللهجة  اإت��ق���ن  على  حري�سة 
ب�سكل ك�مل، واأع�دتني حت�سريات العمل 

اإىل اأي�م درا�ستي يف ج�معة اأ�سيوط 
ب�ل�سعيد.

التجربة؟ من  قلقة  • األ�ست 
جمهوري  م�س�ركة  على  وحر�ست  له�،  متحم�سة  اأن���  العك�س،  على   -
ب�سورة من كوالي�س الت�سوير عرب ح�س�بي على )اإن�ستغرام(، ف�لتجربة 
مهمة ب�لن�سبة اإيل الأنه� تخرج جوانب خمتلفة يف �سخ�سيتي الفنية.

للغ�ية(؟ )�سري  فيلم  خالل  من  ال�سينم�  اإىل  • تعودين 
قراري،  يكن  الغي�ب مل  اأن  ال�سينم�، خ�سو�س�ً  اإىل  بعودتي  �سعيدة   -
على  العثور  دوم����ً  اأنتظر  كنت  اإذ 
ال�����ع�����م�����ل امل�����ن������������س�����ب، 
اأن  واحل���ق���ي���ق���ة 
ال���ت���ع����ون مع 
ال�������ك��������ت�������ب 
ال�����ك�����ب�����ري 
وح������ي������د 
ح����م���د 
وح����ده 
يكفي 

للموافقة على امل�س�ركة يف الفيلم. واالأخري من االأعم�ل املهمة للغ�ية، 
اأ�س�رك فيه مع جمموعة كبرية من الفن�نني من بينهم اأحمد ال�سق�، 
الذي  الفريق  مع  ب�لتع�ون  و�سعيدة  رم�س�ن،  وحممد  رزق،  واأحمد 

يبذل جمهوداً وا�سح�ً خلروج العمل اإىل النور.
دورك؟ عن  • م�ذا 

اأن�  ب�إمك�ين  لي�س  العمل  وف��ري��ق  املنتجة  ال�سركة  طلب  على  بن�ء   -
واملمثلني ك�سف تف��سيل اأدوارن�. كل م� اأ�ستطيع ت�أكيده راهن�ً اأن عماًل 
جيداً وخمتلف�ً قيد الت�سوير، واأمتنى اأن ين�ل اإعج�ب اجلمهور عند 

عر�سه يف ال�س�الت.
يف  امل�س�ركة  عن  التوقف  اإىل  �سيدفعك  التمثيل  يف  االن�سغ�ل  • هل 

تقدمي برن�مج )ال�ست�ت ميعرفو�س يكدبوا(؟
- على العك�س، �سعيدة ب��ستمرار الربن�مج للع�م ال�س�بع على التوايل، 

وبنج�حه يف جذب امل�س�هدين من خمتلف االأعم�ر.
ب�سكل خمتلف، والربن�مج منذ  نن�ق�سه�  اأفك�راً جديدة  دائم�ً   نطرح 
ب��داي��ت��ه م��� ان��ف��ك ي��ت��ط��ّور ب�سكل ك��ب��ري، ومل يعد ق������س��راً على امل���راأة، 
مزيداً  ن�ستمد  ومنهم  االأ���س��رة،  اأف���راد  لكل  اجتم�عية  ن���ف��ذة  ه��و  ب��ل 
يف  لال�ستمرار  يحم�سني  م���  اأك���رث  وه��و  لنطرحه�،  امل��و���س��وع���ت  م��ن 

التجربة.
والربن�مج؟ الت�سوير  بني  توفقني  • كيف 

- الربن�مج مب��سر على الهواء، ومواعيده معروفة �سلف�ً، واأن� للمرة 
لذا  نف�سه،  الربن�مج  بتوقيت  وم�سل�سل  فيلم  بت�سوير  اأرتبط  االأوىل 
اأي منهم�، واالأم��ور ت�سري ب�سكل جيد،  اأت�أخر على  م وقتي كي ال  اأنظِّ
خ�سو�س�ً اأن ابني يدر�س الطريان، وي�س�فر ب��ستمرار، وابنتي تزوجت 

قبل اأ�سهر، فلم تعد لديَّ ارتب�ط�ت ع�ئلية كبرية مثل ال�س�بق.
�سالمة؟ ه�ين  مع  م�سروعك  عن  • م�ذا 

ح�س�ن  لل�سين�ري�ست  ال�سح�ب(  م�ستوى  )ف��وق  م�سل�سل  �سيجمعن�   -
اأن يعر�س يف رم�س�ن املقبل، من  ده�س�ن، وهو عمل درامي يفرت�س 
ه�ين  �سقيقة  �سخ�سية  لتقدمي  ور�سحت  العزيز،  عبد  روؤوف  اإخ��راج 
�سالمة، والتح�سريات ال تزال يف مراحله� االأوىل، حتى اأنني مل اأوقع 
العمل مكتوب بطريقة جيدة  لكن  بعد،  املنتجة  ال�سركة  التع�قد مع 

و�سيقة.
العمل؟ فريق  حتّدد  • هل 

الت�سوير  موعد  يتحّدد  ومل  بدايته،  يف  امل�سروع  ي��زال  ال   -
حتى االآن ب�نتظ�ر االنته�ء من بع�س التح�سريات 

الفنية وتوقيع العقود.
يف  دوره�  على  الفعل  ردود  • حول 
تقول  يجمع(،  )احل�س�ب  م�سل�سل 

منى عبد الغني:
-����س���ع���دت ل��ل��غ���ي��ة ب���ل��ع��م��ل مع 
وي�سرا،  خليفة  ه����ين  امل��خ��رج 
رغم  ال��ع��م��ل،  يف  ف�سخ�سيتي 
طبيعته� التي كرهه� كثريون 
ف�إنه�  ت�����س��رف���ت��ه���،  ب�سبب 
اإن�س�نية  تف��سيل  حملت 
ب�سكل  وقدمتني  كثرية، 

خمتلف.
العمل  )ح��ّق��ق  تت�بع: 
جن�����ح�����ً ك����ب����رياً مع 
اجل������م������ه������ور رغ�����م 
القوية  امل��ن���ف�����س��ة 
ال�������������س������ب�������ق  يف 

الرم�س�ين(.

�ضعيدية �ضريرة، حتاول التلعب بالآخرين با�ضم الدين

منى عبد �لغني: �ألبومي �جتماعي
 يناق�س ق�صايا عدة

ــة منى  ــري ــض ــ� امل ــة  ــان ــن ــف ال تــ�ــضــتــعــد 
اجلديد  األبومها  لــطــرح  عبدالغني 
عدة  اأعمال  يف  م�ضاركتها  مع  تزامنًا 

بني ال�ضينما والتلفزيون.
 يف حوارها هذا تتحّدث منى عبدالغني 
وتفا�ضيل  اجلــديــدة،  اأعــمــالــهــا  عــن 

م�ضاركتها الدرامية اجلديدة.

ي�صر� �للوزي يف )قانون عمر(
الدرامي اجلديد  مل�س�ركته م�سروعه  اللوزي  ي�سرا  ر�ّسح حم�دة هالل زميلته 

)ق�نون عمر( الذي يكتبه يف الوقت احل�يل ال�سين�ري�ست فداء ال�سندويلي.
املمثل  من  طلب  فيم�  احللق�ت،  كت�بة  من  االنته�ء  على  يعكف  ال�سندويلي 
النه�ئية  التف��سيل  على  اال�ستقرار  ح��ني  اإىل  الرت�سيح�ت  ت�أجيل  امل�سري 
ملالمح كل �سخ�سية يف امل�سل�سل املقرر عر�سه يف رم�س�ن املقبل والذي ينتجه 

�س�دق ال�سب�ح.
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حتذير.. عقار معالج 
لل�صلع يوؤدي لـ »�النتحار  «

رت الوك�لة الوطنية الأمن العق�قري الطبية الفرن�سية، من ا�ستخدام    حذَّ
عق�ر )فين� �سترييد( الذي يع�لج �سقوط ال�سعر وال�سلع لدى الب�لغني من 

ال�سب�ب؛ َم� ُي�َسبِّب االكتئ�ب والتفكري يف االنتح�ر.
األف وحدة   30 ا�ستهالك  “اإنه يتم  نو  اإيف  الفرن�سي ج�ن  الطبيب  وق�ل 
ملن�سط�ت  عق�ر م�س�د  اأن��ه  اإىل  ُم�ِسرَياً  العق�ر،  ال�سهر من هذا  عالجية يف 
“الت�ستو�ستريون” وي�ستخدم يف  ت�أثري هرمون  يعرقل  ِلَذا فهو  الذكورة؛ 
ُمْنُذ  اأن��ه  اإىل  التقرير  ���َس���َر  َواأَ عليه�.  وال�سيطرة  الربو�ست�ت�  ت�سخم  عالج 
والتفكري  االكتئ�ب  يف  املمثلة  النف�سية  اآث����ره  ظهرت   1999 يف  ت�سويقه 
عن  ال��ف��وري  التوقف  يتطلب  م���  الع�طفية؛  واال���س��ط��راب���ت  االن��ت��ح���ر  يف 

ا�ستخدامه، كم� اأنه ي�سبب �سرط�ن الثدي لدى الرج�ل.

�لعلماء يكت�صفون موطن  وباء �لكولري�
التي  املر�س  اأن���واع  وق��وع خمتلف  الكولريا يف  واح��دة من  �ساللة  ت�سببت   
حتديد  العلم�ء  وا�ستط�ع  االأخ����رية،  االآون���ة  يف  واأم��ري��ك���  اأفريقي�  �سربت 
م�سدره�. وق�ل كبري اخلرباء يف منظمة ال�سحة الع�ملية دومينيك ليغر�س 
اإفريقي� واأمريك� ال يحتوي�ن على م�س�در  اأن  اإن هذا االكت�س�ف ي�سري اإىل 
عدد  اأن  واأ�س�ف  عليه.  الق�س�ء  ب�الإمك�ن  اأن  ذلك  ويعني  للمر�س،  دائمة 
اأن يتقل�س بحلول  الكولريا ميكن  الن�جمة عن االإ�س�بة مبر�س  الوفي�ت 

ع�م 2030 بن�سبة 90%.
اأحدهم�  نوعني،   Vibrio cholerae لبكتريي�  اأن  اخلبري  واأو���س��ح 
كال�سيكي ت�سبب يف وقوع غ�لبية االأوبئة خالل القرن ال�19، واالآخر نوع 
ع�م  منذ  االأوب��ئ��ة  غ�لبية  وق��وع  يف  ت�سبب  "الطور"،  عليه  اأط��ل��ق  مع��سر 
1960. وقد مت العثور على ال�ساللة اجلديدة الأول مرة ع�م 1905 يف 
مدينة الطور امل�سرية. وميوت كل �سنة نتيجة االإ�س�بة به� ح�سب املعلوم�ت 

املتوفرة لدى منظمة ال�سحة الع�ملية نحو 120 األف �سخ�س.
وبعد بحث ج�د، ك�سف ع�مل الوراثة من معهد �سنغر الربيط�ين نيكوال�س 
توم�سون وزمالوؤه، املوطن االأ�سلي للمر�س، بعد حتليل احلم�س النووي 
لنم�ذج الكولريا التي ت�سببت يف وقوع االأوبئة الكبرية يف اإفريقي� واأمريك� 
700 من��وذج من  العلم�ء من جمع   50 ع�م� م�ست. ومتكن  على مدى 
جينوم  بني  ب�ملق�رنة  ق�موا  ثم  ال��ن��ووي.  حم�سه�  �سفرة  وف��ك  امليكروب�ت 
 Vibrio بكتريي�  ل�سالالت  ال��وراث��ي��ة  ال�سفرة  ومن����ذج  البكتريي�  تلك 
cholerae التي ك�نت تعدي االإن�س�ن دون اأن تت�سبب يف االأوبئة ب�أوروب� 
وقع�  اللذين  الالتينية،  اأمريك�  يف  الكبريين  الوب�ءْين  اأن  وات�سح  واآ�سي�. 
ع�مي 1991 و2010، و11 وب�ء للكولريا انت�سرت يف اأفريقي�، ت�سببت 
بنغ�ل  خليج  �س�طئ  على  ول��د  ال��ذي  للميكروب  واح��دة  �ساللة  جميع�  به� 

وغريه من من�طق جنوب وجنوب �سرق اآ�سي�.
اآ�سي�، الأن جينومه�   اإن كل تلك االأوبئة ج�ءت مب��سرة من  وق�ل توم�سون 
اأن  اإىل  الوراثة  علم�ء  واأ�س�ر  االآ�سيوية.  امليكروب�ت  جلينوم  عملي�  مم�ثل 
هذا االكت�س�ف ي�سمح للعلم�ء واالأطب�ء بك�سف م�س�در االأوبئة ومك�فحته� 
بنج�ح عن طريق مت�بعة �سال�سل انت�س�ر امليكروب�ت يف الع�مل كله، بن�ء على 

ظهور طفرات يف احلم�س النووي للبكتريي�.

نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة اأم�س 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�سمت 

من  احلــديــث  الع�ضر  يف  لبناين  ورحــالــة  اأديـــب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- اأمني الريح�ين.
العربي؟  الأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �ضاحب  • من 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�ضتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظ�ن. 
العاملية؟  عطيل  م�ضرحية  �ضاحب  • من 

- وليم �سك�سبري

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  االأ�سلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
ب�لك�في�ر يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �سمك احلف�س  اأ�س��س�ً يف ال�سح�رى  واأن موطن ال�سب 

االأ�سود. 
اجلنوبية.  اأمريك�  �سواحل  على  يتواجد  والذي  االأنقلي�س،  هو  االأقوى  الكهرب�ئي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 
م�  وه��ذا  فولت�ً.   550 بقوة  كهرب�ئية  �سدمة  ينتج  اأن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهرب�ئي  ع�سوه 

يوؤدي اإىل �سعق وقتل االأ�سم�ك القريبة املج�ورة. 
هيكاًل  يفرز  املرج�ني�ت  ط�ئفة  من  ثوابت  بحرية  حيوان�ت  جن�س  هو  )والي�س(  املرج�ن  اأن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�سي  والهيكل  اأبي�س.  اأو  وردي����ً  يكون  م�  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�سعب�ً  كل�سي�ً 
لالأجزاء احلية ب�الختب�ء فيه يف ح�لة اخلطر. وي�سبه هذا املرج�ن النب�ت�ت يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة واحدة 
ل�سن�عة  اأولية  م�دة  املرج�ين  الهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  ك�أزه�ر  اأغ�س�ن  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�ستعمل بعد قطعه� و�سقله� يف  ن�درة  اأحج�ر �سلبة �سف�فة  الكرمية هي  اأن االأحج�ر  •  هل تعلم 
ال�سف�فة  ون�سف  ال�سف�فة  الكرمية  ن�سف  واالأحج�ر  ال�سف�فة  الكرمية  االأحج�ر  تنتمي  املجوهرات.  �سن�عة 
اال�سبينل  جمموعة  الي�قوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  امل��س،  جمموعة  االأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوب�ز، التورم�لني، البج�دي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�س 

الفقري واجلائزة 
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الين�ضون النجمي ال�ضيني
اأجرته�  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 
خ���ب���رية ت��غ��ذي��ة ف��رن�����س��ي��ة، اأن 
الين�سون  ن����ب�����ت  ا�����س����ت����خ����دام 
العديد  ل��ه  ال�سينى  النجمى 
حيث  الطبيعية،  ال��ف��وائ��د  م��ن 
الروم�تيزم،  ل��ع��الج  ُي�ستخدم 
بعد  ب���������ذوره  م�������س���غ  اأن  ك���م���� 

الوجب�ت ي�س�عد على اله�سم.
لل�سع�ل،  كم�س�د  ي�ستخدم  النب�ت  هذا  اأن  من�سون،  فيجيه  �سويف  واأ�س�رت 
اأن��ه م�س�د  كم�  التن��سلي،  اأو  البوىل  واجله�ز  املعدة  الغ�زات من  والإخ��راج 

لتقل�س�ت البطن والع�سالت.
وق�مت �سركة رو�س ال�سوي�سرية ل�سن�عة االأدوية ب��ستخدام %90 من هذا 
النب�ت ال�سينى فى اإنت�ج امل�دة الفع�لة مل�سل “الت�ميفلو” امل�س�د الأنفلونزا 

الطيور، وم�س�دات امليكروب�ت واجلراثيم، وم�س�دات االأك�سدة، واملهدئ�ت.
ُيذكر اأن نب�ت الي�ن�سون النجمى ال�سينى هو �سجرة �سغرية دائمة اخل�سر 
ال�سني، وهى على �سكل جنمة  تنمو فى �سم�ل �سرق فيتن�م وجنوب غرب 

وحت�سد قبل اأن تن�سج.

قلبية  ب�أزمة  االإ�س�بة  خطر  من  تزيد  قد  امل�لية،  االأ�سخ��س  خم���وف   
تقريًب�،  اأ���س��ع���ف   6 مب��ق��دار  العمل  �سغط  وت��زي��د  �سعًف�،   13 مب��ق��دار 

بح�سب م� ك�سفته درا�سة حديثة.
اإفريقي�،  جنوب  يف  ويتواتر�سراند  بج�معة  ب�حثون  ال��درا���س��ة  واأج���رى 
وعر�سوا نت�ئجه�، )االأحد 12 نوفمرب 2017(، اأم�م املوؤمتر ال�سنوي 
مدينة  يف  ح���ل��ًي���  يعقد  ال���ذي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ل��ب  جلمعية  ع�سر  ال��ث���م��ن 

جوه�ن�سربج، بجنوب اإفريقي�.
االإ�س�بة  فر�س  على  واالجتم�عية  النف�سية  العوامل  ت���أث��ري  ول��درا���س��ة 
اإىل  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  املر�سى  م��ن   106 الب�حثون  فح�س  قلبية،  ب���أزم��ة 
فح�س  كم�  قلبية،  بنوبة  اإ�س�بتهم  نتيجة  جوه�ن�سربج  يف  م�ست�سفى 
106 م�س�ركني  بلغ عدده�  االأ�سخ��س  اأخ��رى من  الب�حثون جمموعة 

كمجموعة �سبطية.
االكتئ�ب  ح��ول  اأ�سئلة  ع��ن  االإج���ب��ة  املجموعتني  م��ن  الب�حثون  وطلب 

والقلق واالإجه�د وال�سغط املرتبط ب�لعمل، وال�سغوط امل�لية.

لنوع من  تعر�سوا  ب�أنهم  قلبية  ب�أزمة  اأ�سيبوا  الذين  %96 من  واأف���د 
من  �سديدة  مل�ستوي�ت  تعر�سوا  اإن��ه��م  منهم   40% ق���ل  فيم�  ال��ت��وت��ر، 

التوتر.
وك�ن االأ�سخ��س الذين اأبلغوا عن تعر�سهم ل�سغوط م�لية كبرية، اأكرث 
الذين  اأول��ئ��ك  من  قلبية  بنوبة  لالإ�س�بة  غريهم  من  م��رة   13 عر�سة 

لديهم احلد االأدنى من االأموال التي تكفيهم للعي�س.
الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�س  ف���إن  الع�ملية،  ال�سحة  ملنظمة  ووفًق� 
عدد  اإن  حيث  الع�مل؛  اأنح�ء  جميع  يف  الوفي�ت  اأ�سب�ب  �سدارة  يف  ت�أتي 
اأ�سب�ب  اأّي من  الن�جمة عن  الوفي�ت  يفوق عدد  عنه�  الن�جمة  الوفي�ت 

الوفي�ت االأخرى.
جّراء  نحبهم  يق�سون  ن�سمة  مليون   17.3 نحو  اأن  املنظمة  واأ�س�فت 
تقع  التي  الوفي�ت  %30 من جمموع  م� ميثل  �سنوًي�،  القلب  اأمرا�س 
مليون   23 وف���ة  املتوقع  2030، من  ع���م  وبحلول  ع���م،  كل  الع�مل  يف 

�سخ�س ب�سبب االأمرا�س القلبية �سنوًي�.

�ل�صغوط �ملالية تزيد خطر �الإ�صابة باالأزمات �لقلبية 13 �صعفا

ممثلة بوليوود الهندية اأي�ضواريا راي بات�ضان تداعب ابنتها اأرادهيا خلل حدث ترويجي يف مومباي. )ا ف ب(

مل يكن عبود يعرف م� �سيحدث له لكنه على كل ح�ل عرف يف النه�ية .. ك�ن عبود رجال طيب القلب يقدم 
االي���م وج��د قطة �سغرية  اح��د  .. ويف  ك���ن حيوان �سغري  اإىل م�س�عدة حتى لو  اإىل كل من يحت�ج  م�س�عدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من الربد ف�أخذه� معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع له� جلب�ب� ب�لي� ثم غط�ه� به 
وحلب املعزة وو�سع له� بع�س احلليب و�سرب هو الب�قي .. ا�ستمر احل�ل هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستع�دت 
ع�فيته� فك�نت تخرج مت�سي وراءه مثل ظله و�سبح�ن اهلل ك�ن ف�له� دائم� خري عليه فكلم� خرجت وارءه طلبه 
�سخ�س� م� لق�س�ء عمل مق�بل رزق وفري .. ام� اذا ن�مت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�س� 
ب�سيط ويف ذات يوم خرج� مع� اإىل ال�سوق الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو ح�ر خ�نق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�س اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�س 
الطع�م وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة ال�سغرية لوجهه .. ازاحه� لين�م لكن ال ف�ئدة ا�ستمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل ب�ب البيت عدة مرات حتى اح�س ب�أن هن�ك �سيئ� م� فق�م وخرج وراءه��� وهن�ك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�س الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وك�أنه� تدعوه لي�أتي وينك�س الرتاب 
اي�س� فظن انه� تريد ان تق�سي ح�جة فق�م ب�زاحة بع�س الرتاب لكنه اح�س ب�ن هن�ك �سيئ� يربز من حتته 
وك�ن عب�رة عن جره �سغرية �سحبه� بيده فوجده� قد اقفلت ب�حك�م بقطعة من الفخ�ر اي�س� حمله� بيده وهو 
منده�س ويت�س�ءل كيف عرفت القطة ب�أمره� ،هن�ك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة فوجده� ممتلئة عن اخره� 
بقطع نقدية وم�سغوالت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينم� ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجده� بل وجد ب�ب بيته مغلق ف��سرع وفتح الب�ب لكنه� مل تكن هن�ك .. منذ ذلك الوقت اختفت 

القطة ومل يره� ابدا لكنه دائم� يتذكره� ويقول اين انت ي� �س�حبة الف�سل؟ 
هو االن رجل مي�سور احل�ل جدا وقد خ�س�س بع�س م�له مل�س�عدة املحت�جني الذين مل يكن ي�ستطيع م�س�عدتهم 

وهو فقري .


