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كيف يتعامل الدماغ مع اخلوف؟

ك�سفت درا�سة جديدة، اأجرتها جمموعة من العلماء يف املعهد الوطني 
مع  الدماغ  تعامل  طريقة  عن  املتحدة  الواليات  يف  العقلية  لل�سحة 

اخلوف، االأمر الذي قد يقود اإىل عالج امل�سطربني عقلًيا.
وبح�سب الدرا�سة، فاإن القليل من اخلوف قد يقي من املخاطر، لكن 
بع�ض  ويف  كبرية  نف�سية  م�سكالت  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  منه  الكثري 

احلاالت قد يوؤثر على ال�سحة العقلية.
وركزت الدرا�سة على تاأثري اخلوف على ال�سحة النف�سية، واكت�ساف 
ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل ال��دم��اغ م��ع اخل����وف، وه���و االأم����ر ال���ذي ق��د ي��ق��ود يف 
النهاية اإىل اكت�ساف خيارات عالجية جديدة ملعاجلة من يعانون من 

ا�سطرابات ال�سحة العقلية.
ووفًقا للمعهد، فاإنه عند اال�ستجابة للخوف لفرتة اأطول من املتوقع 
بالن�سبة للحالة التي تعر�ض لها ال�سخ�ض اأو حدوث ردة فعل مبالغ 
فيها قد توؤثر على حياة ال�سخ�ض واأدائه اليومي، فاإنه يتم ت�سنيفه 

كنوع من اأنواع ا�سطرابات القلق.
ُيقال  التي  احل��االت  من  وا�سعة  جمموعة  القلق  ا�سطرابات  وت�سمل 

اإنها توؤثر على %18 من البالغني يف الواليات املتحدة.
مع  تت�سارك  ال��ت��ي  كالثدييات  احل��ي��وان��ي��ة،  ال��ن��م��اذج  العلماء  ودر����ض 
االإن�سان يف بع�ض البناءات الدماغية، للح�سول على معلومات ب�ساأن 
التي  الدرا�سات  واأظهرت  اخل��وف.  لعملية  الع�سبي  العلمي  االأ�سا�ض 
ك��ب��رًيا يف  دوًرا  تلعب  الدماغية  ال��ل��وزة  اأن  احل��ي��وان��ات،  على  اأج��ري��ت 
معاجلة ال�سعور باخلوف اإ�سافة اإىل اأن احُل�َسني يلعب دوًرا مهًما يف 

ت�سكيل ذكريات االأحداث العاطفية.

ملاذا ترتدي �صخ�صيات 
الكرتون قفازات يف الغالب؟

اإىل موؤرخ  وال���ذي حت��دث   )Vox( م��وق��ع االأم���ر ف�سول  ه��ذا  اأث���ار 
التاريخية  ال�سياقات  يف  وبحث  املتحركة،  الر�سوم  ع��امل  يف  خمت�ض 

وال�سيا�سية املحيطة بن�ساأة بع�ض ال�سخ�سيات الكرتونية.
االإجابة املخت�سرة للغاية، فهو الأن ذلك اأ�سهل!! اأما اإن تعمقنا اأكرث 
كانت  وج��ويف،  �سخ�سيات مثل ميكي ماو�ض  اإن�ساء  فعند  اجل��واب،  يف 
الر�سوم املتحركة اآنذاك باللونني االأبي�ض واالأ�سود، وكان من ال�سعب 
االأ�سود  ب��ال��ل��ون  م�سممة  ل�سخ�سية  ���س��وداء  ي��د  روؤي���ة  امل�ساهد  على 

تقريًبا. 
الهدف  كان  التي  البي�ساء،  القفازات  وج��ود  كان  النمط  هذا  ولك�سر 
وكذلك  اأك��رث،  مرئية  ال�سخ�سيات  وجعل  اليدين  حركة  اإب��راز  منها 
اخت�سا�ض  من  باأ�سياء  تقوم  ال�سخ�سيات  فهذه  ب�سرية،  مل�سة  اإ�سفاء 

الب�سر.
التنفيذ يف �سخ�سية ميكي ماو�ض  اأدخ��ل والت ديزين ذلك حيز  وقد 
ُنرد  مل  وق��ال   .)The Opry House( 1929 يف فيلم ع��ام 
اأن يكون مليكي ماو�ض يد فاأر، الأنه من املفرت�ض اأن يبدو ب�سرًيا. وقد 

كتب لقد اأ�سفنا له القفازات.
كما اأ�ساف معّقًبا على وجود اأربعة اأ�سابع ل�سخ�سيات الكرتون: “لقد 
بدا وجود خم�سة اأ�سابع مبالًغا فيه ل�سخ�سية �سغرية، فتم ا�ستبعاد 

اإ�سبع واحد. 
الر�سوم  �سخ�سيات  م��وج��ودة يف معظم  ت��زال  ال  التي  ال��ق��اع��دة  وه��ي 
ل�سخ�سيات  اأ�سابع  اأربعة  لوجود  اأخ��رى  تف�سريات  هناك  الكرتونية. 
الكرتون، ميكنك قراءتها واالطالع على مزيد من التفا�سيل بالنقر 

هنا.
ويتعلق ارتداء القفازات كذلك بخلفية ثقافية، فقد مت اإن�ساء �سخ�سية 
الغنائية.  واحلفالت  الفودفيل  ا�ستعرا�سات  ع�سر  يف  ماو�ض  ميكي 
فقد ظهر ميكي وهو يعزف على البيانو، فكان ال بد من ارتداء تلك 
القفازات البي�ساء التي جتعل امل�ساهدين يرون حركة يديه التي تبدو 

كالب�سر متاًما!
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حبوب الكينوا �صت�صبح غذاء امل�صتقبل
نوع   - الكينوا  تعود  ق��د   .. ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفتها  جينية  اأ���س��رار  بف�سل 
احلبوب املقد�ض يف ح�سارة االإنكا القدمية الذي حد امل�ستعمرون االأ�سبان 

من ا�ستخدامه - لت�سبح م�سدرا للغذاء متنامي االأهمية يف امل�ستقبل.
جينا  وح���ددوا  للكينوا  اجلينية  اخلريطة  اإىل  تو�سلوا  اإنهم  علماء  وق��ال 
ميكن تعديله ليتخل�ض من الطعم املر الطبيعي يف تلك احلبوب مبا ميهد 

الطريق ال�ستخدام جتاري على نطاق وا�سع.
وحبوب الكينوا قادرة على النمو جيدا يف ظروف �سعبة مثل الرتبة عالية 
حرارة  درج��ات  ويف  كبرية  ارتفاعات  وعلى  النوعية  متوا�سعة  اأو  االأم��الح 
اأنواع  لزراعة  �ساحلة  غري  مواقع  يف  تزدهر  قد  اأنها  يعني  مبا  منخف�سة 
كيماويات  وج��ود  لكن  والقمح.  االأرز  مثل  الغذائية  املحا�سيل  من  اأخ��رى 
�سامة ومرة املذاق ت�سمى �سابونني يف بذورها كان من اأحد العراقيل اأمام 

زراعتها بكثافة.
وقال عامل النباتات مارك تي�سرت من جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية 
يف ال�سعودية اإن الدرا�سة حتدد جينا يوجه اإنتاج ال�سابونني يف الكينوا وهو 
ب��ذوره��ا مذاقا  الكينوا دون �سابونني مب��ا مينح  زراع���ة  م��ن  ق��د ميكن  م��ا 

اأف�سل.
بعد  والتجفيف  بالغ�سل  الكينوا  ب��ذور  معاجلة  يجب  ال��راه��ن  الوقت  ويف 

ح�سادها الإزالة ال�سابونني.
الكينوا  نايت�سر  دوري���ة  ن�سرت يف  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ق��اد  ال���ذي  تي�سرت  وق���ال 
حاليا لي�ست م�ستغلة كما ينبغي... اإنها حتتوي على قيمة غذائية مرتفعة 
بالكثري من املحتوى الربوتيني الذي يوازن جيدا االأحما�ض االأمينية وهو 
وغنية  اجللوتني  من  خالية  اإنها  االأ�سا�سية.  احلبوب  يف  معتاد  غري  اأم��ر 

بالفيتامينات واملعادن اأي�سا.

خليل وبيان�صريي تراأ�صان جلنتي 
حتكيم بـ اأ�صوان لالأفالم  

ال���دويل  اأ����س���وان  م��ه��رج��ان  اإدارة  ق��ال��ت 
اإن املخرجة امل�سرية  امل��راأة ام�ض  الأفالم 
�����س����رتاأ�����ض جل���ن���ة حتكيم  ه���ال���ة خ��ل��ي��ل 
�سرتاأ�ض  الطويلة فيما  االأفالم  م�سابقة 
ال��ك��ات��ب��ة وامل��خ��رج��ة االإي��ط��ال��ي��ة ناتايل 
بيان�سريي جلنة حتكيم م�سابقة االأفالم 

الق�سرية.
وتقام الدورة االأوىل للمهرجان يف الفرتة 
من 20 اإىل 26 فرباير �سباط اجلاري 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارت����ي  م��ن  ب��دع��م 

ورعاية املجل�ض القومي للمراأة.
جلنة  اإن  بيان  يف  املهرجان  اإدارة  وقالت 
حتكيم م�سابقة االأفالم الطويلة �ست�سم 
النيوزيلندية  ال���ن���اق���دة  ع�����س��وي��ت��ه��ا  يف 
ريتا  الهندية  وامل��خ��رج��ة  ج���راي  ك��ارم��ن 
داتا واجلورجية نينو اأجنافاريدز مديرة 
واملخرجة  ال�سينمائي  تفلي�ض  مهرجان 
ال�سينية ويان هي. وت�سمل هذه امل�سابقة 
13 فيلما من الواليات املتحدة واجلزائر 
واإيطاليا  واإ���س��ب��ان��ي��ا  وف��رن�����س��ا  وف��ن��ل��ن��دا 
وميثل  وبنجالد�ض.  وال�سني  ورومانيا 
)اأخ�سر  فيلم  امل�سابقة  ه���ذه  يف  م�سر 

ياب�ض( للمخرج حممد حماد.

تو�صيات للنجاة من املخاطر املرعبة 
وامل�صاكل اليومية الب�صيطة �ص 23

خطاأ اإمالئي يع�صف 
بوزراة التعليم الأمريكية

االأمريكية  التعليم  وزي��رة  واجهت 
اجل����دي����دة ان���ت���ق���ادات الذع�����ة على 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 
ب�سبب خطاأ يف كتابة ا�سم يف ر�سالة 
ن�سرها  مت  التعليم  اأه��م��ي��ة  ح���ول 
على موقع تويرت.  وبعد اأي��ام من 
اأداء الوزيرة املثرية للجدل بيت�سي 
املن�سب،  ل��ت��ويل  ال��ي��م��ني  دي��ف��و���ض 
ال  »التعليم  ع��ب��ارة  ال����وزارة  ن�سرت 
واإمنا  ال��ع��م��ل-  يعلمنا  اأن  ينبغي 
االقتبا�ض  وه��ذا  احل��ي��اة«.   يعلمنا 
الذي  ب��وي��ز  دو  ول��ي��ام  ع��ن  منقول 
�ساعد يف تاأ�سي�ض اجلمعية الوطنية 
ل��ل��ن��ه��و���ض ب��امل��ل��ون��ني، وه���ي اأق���دم 
املدنية يف  للحقوق  واأك��رب منظمة 
الواليات املتحدة.  اإال اأن التدوينة 
اأخ�����ط�����اأت يف ك���ت���اب���ة ا����س���م امل������وؤرخ 
والنا�سط احلقوقي الراحل، حيث 
 .  »WEB DeBois« ك��ت��ب��ت��ه 
وكتب اأحد املعلقني على تويرت :اإذا 
اأن تبدي مهتمة  كنتي ترغبني يف 
حقاً، فاإن اإعطاء 15 ثانية للتاأكد 
ا�سم �سخ�ض ما  كتابة  من طريقة 

هو اأمر اأ�سا�سي. 

�صاحنة �صخمة 
ت�صحق �صيارة �صرطة

اأظهر �سريط فيديو حادثا مروعا 
���س��اح��ن��ة عمالقة  ان��ق��ل��ب��ت  ع��ن��دم��ا 
ع���ل���ى دوري��������ة ����س���رط���ة يف اإح�����دى 

الواليات االأمريكية.
وح�����س��ب ���س��ك��اي ن��ي��وز ال��ت��ي ن�سرت 
الفيديو فقد وقع احلادث يف والية 
املتحدة،  الواليات  غربي  وايومنغ 
اأفقدت  ع��ن��دم��ا ه��ب��ت ري����اح ق��وي��ة 
ال�سيطرة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ال�����س��ائ��ق 
���س��اح��ن��ت��ه. وحل�����س��ن احلظ،  ع��ل��ى 
كانت دورية ال�سرطة فارغة عندما 
التي  ال�����س��اح��ن��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ان��ق��ل��ب��ت 

دمرتها ب�سكل كامل.

حتطم الرقم القيا�صي 
يف �صباق التجديف 

اال�سكتلندية  امل��ت�����س��اب��ق��ة  ح��ط��م��ت 
األ����ني ه��وب��ل��ي ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي يف 
للتجديف  �سباق  اأ�سعب  اجتيازها 

عرب املحيط االأطل�سي.
ومتكنت هوبلي البالغة من العمر 
من  لطفلني،  اأم  وه��ي  عاماً   45
اج��ت��ي��از ال�����س��ب��اق ع��ن ف��ئ��ة االإن����اث 
-والذي يعد االأ�سعب بالعامل- يف 
59 يوما و 19 �ساعة و 14 دقيقة. 
وعربت هوبلي خط النهاية �سمن 
 Talisker Whisky حتدي
����س���ب���اح يوم  اأن���ت���ي���غ���وا  يف ج����زي����رة 

االأحد.

فوائد زيت ال�صمك.. حقيقة 
علمية اأم جمرد اإ�صاعة؟

حت�سني  �أج��ل  من  �ل�سمك  زي��ت  حبوب  تناول  يف  يرغب  من  لكل 
�لن�سرة  ذلك  قبل  يقر�أ  لعله  �لأمر��ض،  ومقاومة  �لعامة  �ل�سحة 
�لتي �أ�سدرتها جمعية �ملعاهد �لوطنية لل�سحة �لأمريكية، و�لتي 
تتحدث عن مدى �سحة فو�ئد زيت �ل�سمك و�جلدل �لعلمي حولها.

لل�سحة  �لوطنية  �ملعاهد  جمعية  موقع  يدعم  �لأم��ر،  حقيقة  يف 
يف �لوليات �ملتحدة على �لإنرتنت تناول مكمالت زيت �ل�سمك، 

م�سيفًا �أنها تقلل من خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب، ملا حتتويه 
من �لأحما�ض �لدهنية �ملفيدة و�مل�سماة "�أوميغا 3".

�لندبندنت  �سحيفة  بح�سب  �لأمريكيون،  وينفق  ه��ذ� 
�لربيطانية، نحو 1.2 مليار دولر �سنويًا على �أقر��ض زيت 

�لأبحاث  معظم  �أن  رغم  منه،  �مل�ستقة  �ملكمالت  �أو  �ل�سمك 
�لطبية �ملن�سورة موؤخرً� يف هذ� �ملجال ل ت�سري �إىل وجود �أدلة 

تدعم تاأثري زيت �ل�سمك �لإيجابي على �ل�سحة.
�ملا�سي  �لعام  �ملن�سورة  �لدر��سات  على  �أجريت  ملر�جعة  وطبقًا 
منقو�سة  "�ملكمالت  ف��اإن  �لأمريكيني،  �لأطباء  جمعية  جملة  يف 

�لنجاعة يف ما يتعلق بالعديد من �لنتائج �ل�سحية".

وبالرغم من اأن زيت ال�سمك �سائع لدى الكثري من النا�ض، 
الذي ي�سدقون اأي منتج يتم ت�سويقه على اأنه يطيل العمر 
اأن  يثبت  العلماء،  اأن��ه، وبح�سب  اإال  االأم��را���ض،  ويقي من 
املعتقدات ال�سائدة حول مادة معينة ت�ستمر لفرتة طويلة 

بعد اأن يثبت عدم فعاليتها بالدليل القاطع.
ح���ول ذل���ك، ي��ق��ول ج���ون اإي��ون��ي��دا���ض، االأ���س��ت��اذ يف جامعة 
"لالأ�سف، هذا اأمر �سائع"، م�سيفاً  �ستانفورد االأمريكية: 
اإىل وج��ود ع��دة معتقدات  ب��ه ي�سري  ق��ام  ال��ذي  اأن البحث 
"بيتا  وم���ادة  "ه�" واالإ���س��رتوج��ني  فيتامني  ح��ول  خاطئة 
اإيونيدا�ض:  كاروتني" وفوائدها لل�سحة. ويتابع الدكتور 
ي�ستمر  االأ�سلية  العلمية  االأب��ح��اث  اأن  هو  وج��دن��اه  "ما 
عدم  اإث��ب��ات  م��ن  طويلة  ف��رتة  م���رور  بعد  حتى  اقتبا�سها 

�سحتها، ولكن هذه املعتقدات نادراً ما تختفي".
3" املوجودة يف زيت ال�سمك،  "اأوميغا  اإىل مادة  وبالعودة 
فاإن النزاع العلمي حولها جزء من نقا�ض تاريخي ومعقد 
اإىل  تاريخه  يعود  الغذائية  احلمية  يف  الدهون  دور  حول 
عام 1977. ولكن نظرة مقربة على زيت ال�سمك تو�سح 
بتناوله  املواطنني  بتو�سية  الطبية  ال�سلطات  قامت  كيف 
رغ���م ت�����س��ارب االأدل�����ة ح���ول ف���وائ���ده، وم���ن ث��م ا�ستمرت 
االأثر  تدعم  التي  االأدل��ة  رف�ض  بعد  تو�سياتها حتى  على 

االإيجابي على ال�سحة.
فعلى �سبيل املثال، اأو�ست جمعية اأطباء القلب االأمريكيني 

احلديث  باإمكانية  القلب  اأمرا�ض  من  يعانون  من  بع�ض 
مع طبيبهم حول تناول مكمالت اأوميغا 3. ولكن عندما 
قال  ال��ت��و���س��ي��ة،  ه���ذه  �سبب  تف�سري  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  ُط��ل��ب 
اجلمعية  رئي�ض  وه��و  التو�سية،  ه��ذه  ن�سر  ال��ذي  اخلبري 

ال�سابق الدكتور روبرت اإيكل، اإنها بحاجة اإىل مراجعة.
واأ���س��اف اإي��ك��ل: "لقد ح��ان ال��وق��ت ك��ي يتم حت��دي��ث هذه 
التو�سية. اأغلب الدرا�سات، اإن مل يكن كلها، حول مكمالت 
اأن هذا االأمر  اأعتقد فعاًل  ال�سمك ال تظهر فاعلية.  زيت 
اإىل  ال�سمك  زي��ت  و���س��ل  كيف  ول��ك��ن  مثبت".  غ��ري  يبقى 
العاملني  اكت�ساف  بعد  الق�سة  ت��ب��داأ  اأ���س��اًل؟  املرتبة  ه��ذه 
ب��ان��غ وي����ورن داي���رب���رغ زيت  اأوالف  ال��دامن��ارك��ي��ني ه��ان��ز 
االإنويت  قبائل  تقطنها  ق��ري��ة  اإىل  زي���ارة  خ��الل  ال�سمك 
)االإ�سكيمو( يف �سمال جزيرة غرينالند خالل �سبعينيات 
القرية  �سكان  غ��ذاء  اأن  العاملان  الح��ظ  اإذ  املا�سي،  القرن 
يتكون يف اأغلبه من احليتان والفقمات وال�سمك. وبح�سب 
ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��م��ط��ي، ف���اإن ه���ذه احل��م��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة بالدهون 
القلب،  ب��اأم��را���ض  االإ���س��اب��ة  احتمال  م��ن  تزيد  احليوانية 
ن�سبة  انخفا�ض  اأي  العك�ض،  الحظا  وداي��رب��رغ  بانغ  اأن  اإال 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب لدى �سكان القرية.
���س��ك��ان هذه  م���ن  ���س��خ�����س��اً   130 ن��ح��و  وب���ع���د حت��ل��ي��ل دم 
القرية، اأظهرت النتائج ن�سباً منخف�سة من الكول�سرتول 
والرتايغلي�سريايد، وهي املادتان امل�سوؤولتان ب�سكل رئي�سي 

ارتباط  نظرية  طرح  اإىل  دفعهما  ما  القلب،  اأمرا�ض  عن 
القرية  �سكان  بحمية  املنخف�سة  القلب  اأم��را���ض  ن�سبة 

الغنية مبادة "اأوميغا 3".
ول��ك��ن االإق���ب���ال اجل��م��اه��ريي ع��ل��ى زي���ت ال�سمك ب���داأ بعد 
الطبية  الربيطانية  دورية الن�سيت  اأجرتها  درا�سة كبرية 
عام 1989 و�سملت اأكرث من األفي �سخ�ض من ويلز عانوا 
من �سكتات قلبية. وقد ُطلب من بع�سهم تناول كمية اأكرب 
من زيت ال�سمك، ما اأدى اإىل انخفا�ض معدل الوفاة لديها 

بن�سبة 29 يف املائة على مدى �سنتني.
عقدين  مل��دة  كبرية  ب�سعبية  ال�سمك  زي��ت  متتع  وبعدها، 
العلماء  ت��ق��وم جم��م��وع��ة م��ن نف�ض  اأن  ق��ب��ل  ال��زم��ن،  م��ن 
باإجراء جتربة جديدة عام  اأجروا التجربة االأوىل  الذين 
من  عانوا  ويلز  من  �سخ�ض  اآالف  ثالثة  �سملت   2003
الذبحة ال�سدرية. ولكن بعد اأن ُن�سح بع�سهم بتناول زيت 
ال�سمك اأو اأقرا�ض زيت ال�سمك، اكت�سف العلماء هذه املرة 
اأن املجموعة التي تناولت زيت ال�سمك كانت اأكرث عر�سة 
اأقرا�ض  مبيعات  توقف  مل  النتيجة  ه��ذه  ولكن  ل��ل��وف��اة. 
التي  ال��درا���س��ات  ع��دد  ت��زاي��د  اأن  بعد  حتى  ال�سمك،  زي��ت 
اأكدت عدم فعالية زيت ال�سمك يف تخفي�ض ن�سبة االإ�سابة 
ال�سلطات  وا�سحة من  ر�سالة  القلب. ويف غياب  باأمرا�ض 
ال�سحية، فاإن متناويل زيت ال�سمك يعي�سون على اأمل قد 

ال يتحقق.

ما هي فوائد �صاي 
الأع�صاب؟

م�سروب  ه��و  )ال���زه���ورات(  الع�سبي  ال�ساي 
والنباتات،  الطبيعية  االأع�����س��اب  م�����س��ن��وع 

�سنتعّرف معكم على فوائد تناوله:
- يعّزز ن�ساط الدماغ: يحتوي �ساي االأع�ساب 
على ن�سبٍة قليلة من الكافيني لذلك ي�ساعد 

يف تن�سيط الذاكرة والقدرة على االإنتباه.
- يقوي جهاز املناعة: يحتوي �ساي االأع�ساب 
واملعادن  الفيتامينات  م��ن  كبري  ع��دد  على 
من  ويحمي  وال��زي��ن��ك،   E الفيتامني  مثل 

نزالت الربد واحل�سا�سيات واالإلتهابات.
- ي�����س��اع��د يف خ�����س��ارة ال�����وزن: ي�����س��ّرع �ساي 
ي�ساعد  وب��ال��ت��ايل  االأي�����ض  االأع�����س��اب عملية 
والتخل�ض  احل��راري��ة  ال�سعرات  ح��رق  على 

من اخلاليا الدهنية.
يف  االأع�ساب  �ساي  ي�ساعد  العظام:  يقوي   -
وبخا�سة  ق��وي��ة  ع��ظ��ام  بنية  على  احل�سول 
ي��ق��وي ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ك��م��ا ي��ح��ت��وي على 
لتقوية  ب���ف���وائ���ده  امل����ع����روف  ال��ك��ال�����س��ي��وم 

العظام.
يحتوي  القلب:  باأمرا�ض  االإ�سابة  مينع   -
���س��اي االأع�������س���اب ع��ل��ى ن�����س��ب��ة م��رت��ف��ع��ة من 
ال���ت���ي حت��م��ي القلب  م�������س���ادات ل��الأك�����س��دة 
االأمرا�ض  خمتلف  من  الدموية  واالأوع��ي��ة 

مثل الكول�ستريول واإرتفاع �سغط الدم. 
باالإ�سافة اإىل ذلك، حتمي م�سادات االأك�سدة 

من االإ�سابة مبر�ض ال�سرطان.
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بالتز�من مع �لقمة �لعاملية للحكومات22

جمل�ش جامعة الإمارات يناق�ش الربامج والتخ�ص�صات الأكادميية اجلديدة التي تتما�صى مع تطلعات احلكومة ل�صت�صراف امل�صتقبل

بعد ��ستقطابه  ما يزيد عن 5 �ألف �سائح

مركز " الثقافة وتنمية املعرفة"  يف اأبوظبي ميثل منارة للثقافة والفن
خطة عمل بالتعاون مع �ل�سركات �ل�سياحية لتفعيل �ل�سياحة �لثقافية يف مر�كزها " �لثقافة" و�سعت 

بهدف ن�سر �لثقافة �لبيئية

بلدية مدينة العني تطلق حملة » داري نظيفة« يف املتنزهات العامة واملناطق ال�صحراوية 

بالتعاون مع جمل�ض �أبوظبي للتعليم

انــطــالق فعــالــيات "مـلتقى جـامــعة اأبــوظـبي الــرتبــوي" 

•• دبي - الفجر

–الرئي�ض  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  معايل  تراأ�ض 
االأع���ل���ى جل��ام��ع��ة امل��ت��ح��دة-االج��ت��م��اع ال���ث���اين ملجل�ض 
وذلك   ،2017/2016 االأك���ادمي���ي  ل��ل��ع��ام  اجل��ام��ع��ة 

بدبي تزامناً مع القمة العاملية للحكومات.
وي�����س��م امل��ج��ل�����ض يف ع�����س��وي��ت��ه ك���ل م���ن ���س��ع��ادة عي�سى 
العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  حمافظ  كاظم-  عبدالفتاح 
املالية،  وزارة  وكيل   - اخل���وري  حاجي  يون�ض  و�سعادة 
ال��ع��ل��م��اء وك��ي��ل وزارة  ال��دك��ت��ور حم��م��د �سليم  و���س��ع��ادة 
ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
للف�ساء،  االإم����ارات  وك��ال��ة  ع��ام  االأح��ب��اب��ي مدير  نا�سر 

و�سعادة الدكتور عبداهلل حممد الكرم مدير عام هيئة 
املعرفة والتنمية الب�سرية بحكومة دبي،  و�سعادة حميد 
�سناعة  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سمري  ع��ب��داهلل 
الطريان واخلدمات الهند�سية ب�سركة مبادلة، و�سعادة 
عائ�سة عبداهلل عمران -رئي�سة حترير )اجللف توداي(، 
و�سعادة الدكتور حممد علي ال�سرياين، و�سعادة االأ�ستاذ 
الدكتور حممد عبداهلل البيلي مدير جامعة االمارات 
العلوم،  ك��ل��ي��ة  امل��ن��ه��ايل  اأب��وب��ك��ر  اأ���س��م��اء  ، وال���دك���ت���ورة 
�سليمان احلوقاين  والدكتور حممد  االإم��ارات،  جامعة 
االإم�����ارات،  ج��ام��ع��ة  ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية   -
والدكتورة �سما جمعة الفال�سي كلية العلوم االإن�سانية 
واالجتماعية، جامعة االإمارات، والدكتور حممد مقداد 

ال�سويدي كلية االإدارة واالقت�ساد، جامعة االإمارات.
املوا�سيع  م���ن  اجل��ام��ع��ة جم��م��وع��ة  ون��اق�����ض جم��ل�����ض 
وا�ست�سراف  التميز  نحو  اجلامعة  م�سرية  تدعم  التي 
ويعزز  العاملية،  املعايري  واأح���دث  اأرق���ى  وف��ق  امل�ستقبل 
من موقعها الريادي �سمن منظومة اجلامعات العاملية 
العلمي،  البحث  وم��راك��ز  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
الذكور،  الطلبة  ال�ستقطاب  اجلامعة  خطة  كتقارير 
لطرح  االأك��ادمي��ي��ة  والتخ�س�سات  ال��ربام��ج  وم��راج��ع��ة 
احلكومة  ت��ط��ل��ع��ات  م��ع  تتما�سى  ج��دي��دة  تخ�س�سات 
ال�ست�سراف امل�ستقبل بهدف تخريج دفعات من الطلبة 
املجل�ض  و�سع  كما  والقياديني.   واملبتكرين  املتمكنني 
ملف  مقرتح  اأي�ساً  وناق�ض  املتميزة،  للكليات  معايري 

اإىل خلق  يهدف  والذي  باجلامعة  واالإيجابية  ال�سعادة 
توؤهل اجلميع لتحقيق طموحاتهم و�سعادتهم يف  بيئة 

البيئة الدرا�سية وبيئة العمل.
خلريجي  العلمية  ال��درج��ات  منح  املجل�ض  ت��ن��اول  كما 
الف�سل الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي 2017/2016 
، وتعيني العمداء اجلدد، ومناق�سة درا�سة حول ا�ستدامة 
امل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة، واإن�������س���اء م��رك��ز االإم�������ارات لتنظيم 
خمرجات التعليم، وغريها من املوا�سيع التي تتما�سى 
مع تطلعات حكومة دولة االإمارات وقيادتها الر�سيدة.  
وقد اعتمد املجل�ض الهيكل التنظيمي اجلديد للجامعة 
االبتكار  جم��االت  يف  احلكومة  توجهات  يعك�ض  وال��ذي 

والريادة واال�ستدامة وا�ست�سراف امل�ستقبل وال�سعادة.

•• اأبوظبي – الفجر

املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مقتنيات  معر�ض  �سهد 
مبركزها يف اأبوظبي اإقباال كبريا من الوفود ال�سياحية 
على مدار �سهري يناير وبداية فرباير حيث زار املعر�ض 
اأ���س��اب��ي��ع من  5 اأالف زائ���ر خ���الل خم�ض  م��ا ي��زي��د ع��ن 
اإيطاليا واإجنلرتا وفرن�سا واأملانيا واإ�سبانيا ور�سيا وياأتي 
هذا االإقبال بعد اأن و�سعت الوزارة خطة عمل بالتعاون 
مع عدد من �سركات ال�سياحة يف الدولة لتفعيل ال�سياحة 
الثقافية با�ستقبال وفود من زوار الدولة لل�سياحة وذلك 
احل�ساري  ال��وج��ه  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  منطلق  م��ن 

امل�سرق لالإمارات. 
الفعاليات  اإدارة  مدير  ال��ق��رق��اوي   يا�سر  اأو���س��ح  ب���دوره 
الثقافة وتنمية املعرفة حر�ست على  اأن وزارة  الثقافية 
الدولة  يف  مراكزها  بجميع  الثقافية  ال�سياحة  تفعيل 

الدولة على ثقافة وف��ن وتراث  زوار  اط��الع  من خ��الل 
لل�سياح  ذل��ك  ي��ق��دم  حيث   ، امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
لذا  البلد،  عن  �سادقة  و�سورة  وا�سحة  تعريف  بطاقة 
قدمت ال��وزارة خططها وبراجمها الدورية لكل ما من 
واأبنائها،  الدولة  وت��راث  وتاريخ  بثقافة  التعريف  �ساأنه 
امل�ستوى  عن  يعرب  ال��ذي   الب�سرية  الفنون  عرب  �سواء 
ال��ربدة )  اأو عرب معر�ض لوحات جائزة  بالدولة  الفني 
اأو عن  االإ�سالمي  الفن  التي تعرب عن   ) العربي  اخلط 
الرتاث  حتاكي  التي  االأث��ري��ة   العمالت  متحف  طريق 

والتاريخ العريق لدولة االإمارات .
ل��ل��م��رك��ز يتجاوز  ال��زائ��ري��ن  ع���دد  اأن  ال��ق��رق��اوي  وق����ال 
االأوربية  ال��دول  ال�سائحني من  اأ�سبوعيا من  زائ��ر  األ��ف 
واالأ���س��ي��وي��ة ب��ج��ان��ب امل��ق��ي��م��ني يف دول����ة االإم�������ارات من 
اأن من  واأ�ساف  واالأجنبية   العربية  اجلن�سيات  خمتلف 
اأكرث االأجنحة باملركز اإقباال من الزائرين  قاعة املتحف 

احلديد  �ساروج   ( موقع  من  تاريخية  قطعا  ت�سم  التي 
( كي يتمكن زوار املركز الثقايف من التعرف اإىل تراثنا 
الوطني العريق واالآثار التاريخية التي تزخر بها دولة 
االإ�سالمية  للعمالت  ج��ن��اح   املتحف  وي�سم  االإم�����ارات 
يليه بعد   ، القاعة ومتثل ع�سورا خمتلفة  املعرو�سة يف 
ذلك قاعة جائزة الربدة التي  حتكي �سرية النبي �سيدنا 
�سعرا وخطا وزخرفة من  و�سلم  حممد �سلى اهلل عليه 
خالل االأعمال الفنية امل�ساركة باجلائزة والتي حتتفظ 
تعد  وه��ي   ، املركز  يف  بها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
من اأكرث االأجنحة اجتذابا للزوار وت�سم عددا كبريا من 
اللوحات الفائزة باجلائزة الأ�سهر اخلطاطني يف العامل .  
كما يت�سمن املركز قاعة اللوحات واملنحوتات الب�سرية 
واأ�سهر  لكبار  منتقاة  فنية  اأعماال  ت�سم  التي  اجلدارية 
الذين  االإم��ارات��ي��ني  والت�سكيليني  والفنانات  الفنانني 
اأعمالهم ور�سوماتهم املتنوعة  اإخراج  اأبدعوا وتفننوا يف 

ومن بينهم الفنان عبد القادر الري�ض وعبد الرحيم �سامل 
وحممد  مكي  جناة  والدكتورة  يو�سف  حممد  والدكتور 
الق�ساب وح�سني �سريف وعبيد �سرور وحممد اأبوحلية 
ومو�سى احلليان والفنانة خلود اجلابري والفنان خليل 
عبد الواحد وعلي العبدان ومطر بن الحج وفهد اجلابر 
جمعان.  �سعيد  واأم���ل  �سريف  واأح��م��د  ن�سراهلل  ونا�سر 
الزائرة  ال�سياحية  ال��وف��ود  اأع���رب  مت�سل  �سعيد  وعلى 
املركز  اأن   موؤكدين  الزيارة  بهذه  �سعادتهم  للمركز عن 
ولوحات  مقتنيات  م��ن  ي�سمه  وم��ا  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقايف 
باالإ�سافة  اإماراتيني  ملبدعني  واأعمال  متنوعة  ت�سكيلية 
اإىل قطع اأث��ري��ة من ال��رتاث االإم��ارات��ي، تعترب رائ��دة ، 
م�سريين اإىل اأن املركز حا�سن وراعي الإبداعات واأن�سطة 
فنية وثقافية متنوعة تتيح املجال للزائر للتعرف على 
االإم���ارات  دول��ة  وت��اري��خ  العريق  واالإرث  احل�سارة  ه��ذه 

العربية املتحدة.

•• العني - الفجر

اأطلقت بلدية مدينة العني موؤخراً حملة »داري نظيفة« 
والتي نظمتها مراكزها اخلارجية وا�ستمرت على مدى 
مدينة  م��ن  ومتفرقة  خمتلفة  مناطق  لت�سمل  اأ�سبوع 
العني ،  مب�ساركة  جمل�ض ابوظبي للتعليم، و ال�سرطة 
املجتمعية و  وزارة البيئة و التغيري املناخي و  مركز اإدارة 
النفايات و تدوير �سركة الفاجيت افريدا . ان�سجاما مع 
اأهداف النظام البلدي الإمارة اأبوظبي يف تقدمي خدمات 
اأبوظبي ،  و  اإم��ارة  للمجتمع مبا يعزز ج��ودة احلياة يف 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  م��ع  التكاملية  االإدارة  دع��م 
وحدمة  العامة  امل�سلحة  فيه  مب��ا  العالقة  اأ�سحاب  و 
املجتمع . وا�ستهدفت حملة داري نظيفة خمتلف �سرائح 
متثلت  حيث   ، العني   مدينة  وزوار  �سكان  من  املجتمع 
اأهدافها يف تكثيف التوعية باأهمية احلفاظ على نظافة 
ا�سرتاتيجية  وتعزيز  للمدينة،  العام  املظهر  و   البيئة 
ملا   ، للم�ساة  و�سديقة  م�ستدامة  مدينة  ال��ع��ني   جعل  
التي  امليدانية   التوعية  ت�سمنته احلملة  من  ج��والت 

، بهدف  امل�ساركة  اجل��ه��ات   ف��ري��ق  عمل ميثل  بها  ق��ام 
الرتفيهية  امل��ن��اط��ق  م���رت���ادي  م���ن  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة 
املدينة مثل احلدائق  وال�سياحية  وم�ستخدمي مرافق 
واملتنزهات العامة واملناطق ال�سحراوية التي تكرث فيها 
املرافق  ب�سرورة احلفاظ على نظافة هذه  ال��رح��الت،  
وعدم ترك املخلفات والنفايات ملا لها من اأ�سرار �سحية 

وبيئية وت�سويه للمظهر احل�ساري .
والتي  امل��دي��ن��ة  م��ن  متفرقة   مناطق  احلملة  و�سملت 
 ، احلالية  الفرتة  يف  ال�سكانية  للتجمعات  كثافة  ت�سهد 
مثل منطقة بدع بنت �سعود واملبزرة اخل�سراء  ومم�سى 
الهيلتون واملنتزهات الرتفيهية مثل حدائق ال�سالمات 
واجلاهلي وال��وادي ، حيث مت خالل اجلوالت امليدانية 
ببع�ض  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  �سهدتها  ال��ت��ي 
ق���وان���ني ح��م��اي��ة امل���راف���ق واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا م���ن خالل 
لها  املخ�س�سة  االأم��اك��ن  يف  اإال  ال�����س��واء  ب��ع��دم  التنويه 
بهدف االهتمام بنظافة احلدائق وامل�سطحات اخل�سراء 
واملحافظة على مكوناتها، وحمايتها من اأ�سكال الت�سوه 
كافة، واالرتقاء باملظهر احل�ساري للحدائق واملتنزهات 

 ، املخلفات  اآث���ار  م��ن  ال�سحراوية  واملناطق  الرتفيهية 
 . املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني   البيئية  الثقافة  ون�سر 
وكانت بلدية مدينة العني اقد اأطلقت حمالت متنوعة 
يف املجال التثقيفي واالإر�سادي لنظافة ومظهر املدينة ، 
، �سمن  الثانية  لتاأتي حملة )داري نظيفة ( يف دورتها 

البلدية من  تنظمها  التي  التوعوية   �سل�سلة احلمالت 
فرتة الأخرى، والتي تثمر دائماً عن نتائج اإيجابية من 
يخ�ض  فيما  واملجتمعي  البيئي  ال��وع��ي  تعزيز  خ��الل 
الق�سايا البيئية و احلفاظ على املظهر العام للمدينة ، 

و تعزيز وتر�سيخ القيم و ال�سلوكيات االإيجابية  .

•• اأبوظبي - الفجر

جامعة  "ملتقى  فعاليات  االأرب��ع��اء  اليوم  �سباح  تنطلق 
بالتعاون  اجلامعة  تنظمه  وال���ذي  الرتبوي"  اأبوظبي 
ت�سليط  اإىل  وي���ه���دف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض  م���ع 
ال�سوء على اأف�سل املمار�سات يف طرق التدري�ض املبتكرة 
واملنهجيات احلديثة يف التعليم، وي�ستقطب امللتقى نخبة 
التعليم  قطاع  يف  والعاملني  وامل��در���س��ني  االأ���س��ات��ذة  م��ن 
وتطلعات  بواقع  تعنى  التي  امل��ح��اور  من  ع��دداً  ملناق�سة 

ال��ع��رب��ي��ة املتحدة.  ال��ت��ع��ل��ي��م يف دول����ة االإم�������ارات  ق��ط��اع 
يف  اجلامعة  ح��رم  فتيحة مدير  ال��دك��ت��ور حممد  واأك���د 
امل�سارك  واالأ�ستاذ  الرتبية  ق�سم  ورئي�ض  باالإنابة  العني 
باجلامعة  وال��ع��ل��وم  االآداب  بكلية  اخلا�سة  الرتبية  يف 
الذي يعد من�سة توا�سل تتيح  امللتقى  اأهمية هذا  على 
واأف�سل  احلديثة،  التدري�ض  طرق  مناق�سة  للم�ساركني 
اآليات االإدارة ال�سفية، واأ�ساليب التعلم واأدوات التقييم، 
حيث يركز امللتقى �سمن حلقات النقا�ض على الق�سايا 
املتعلقة باملهارات املطلوبة يف القرن احلادي والع�سرين 

اإع���داد وتاأهيل خم��رج��ات تعليمية  اأث��ر يف  وم��ا لها م��ن 
تربوية تنه�ض باملجتمع وت�ساهم يف دفع عملية التنمية 
التوا�سل  باأهمية  ال��وع��ي  امللتقى  ي��ع��زز  كما  الوطنية، 
الرتبوي الفعال والدور احليوي الذي يلعبه يف البيئة 
التعليمية لل�سفوف الدرا�سية وانعكا�ساته على �سبطها، 
�ستتطرق  ال��ت��ي  امل��ح��اور  اأب���رز  اأح���د  لعل  اأن  اإىل  م�سرياً 
التعليم  حم��ور  ه��و  امللتقى  �سمن  النقا�ض  حلقات  لها 
وال�سعادة وما لذلك من اأثر مرتاكم على املعلم والطالب 
امللتقى  اأن  فتيحة  الدكتور  واأو�سح  واملجتمع.  واملدر�سة 

�سيناق�ض اأي�ساً من خالل اأوراق العمل املطروحة ق�سية 
تكاملية املناهج ومبداأ ال�سف املقلوب كاأحد اأحدث طرق 
اأثبتت  وال��ت��ي  عاملياً  املتبعة  التدري�ض  وا�سرتاتيجيات 
فعاليتها باإك�ساب الطالب والطالبات املهارات الوظيفية 
يوفر  واحتياجاتهم، وهو ما  تتوافق مع قدراتهم  التي 
الطلبة  ب��ني  ال��ف��ردي��ة  ال��ف��روق  مل��راع��اة  للمعلم  فر�سة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ذل��ك  بينهم،  التعلم  اأمن���اط  واخ��ت��الف 
هو  وم��ا  امل�ستقبل"  "طالب  اإع���داد  كيفية  اإىل  التطرق 

املتوقع منه يف ظل تطورات الع�سر.

تقدير� لدور �لإمار�ت يف �لعمل �لإن�ساين و�لتنموي
اختيار حممد بن م�صلم بن حم نائبًا لالأمني 
العام ملنظمة اإم�صام التابعة لالأمم املتحدة

•• نيويورك – الفجر

االقت�سادي  باملجل�ض  ال���دويل  احل��ك��وم��ي  امل��راق��ب  اإم�����س��ام،  منظمة  عينت 
واالجتماعي لالأمم املتحدة، �سعادة ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم 
العامري ، نائبا لالأمني العام للمنظمة، وذلك تقديرا للدور العاملي الذي 

تقوم به دولة االإمارات يف جمال العمل االإن�ساين والتنموي.
يف  املتحدة  االأمم  مبنى  يف  الرئي�سي  مقرها  يقع  ال��ت��ي  املنظمة،  وت�سعى 
مانهاتن بنيويورك، للق�ساء على اجلوع و�سوء التغذية يف العامل النامي، 

ا�ستخدام  ت��ع��م��ي��م  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
اال�سبريولينا كغذاء.

ال�سفري  ال��ع��ام الإم�سام  االأم���ني  وق��ال 
هذه  على  تعليقا  مارادونا،  رمييجيو 
امل��ن��ا���س��ب��ة: ت��ق��دي��را ل��دول��ة االإم����ارات 
العربية املتحدة، وجهودها االإن�سانية 
تعيني  املنظمة  ق��ررت  فقد  املت�سلة، 
بن  م�سلم  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�سفري 
حم نائبا لالأمني العام، دعما الأهداف 
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم 
العام:  االأم��ني  واأ�ساف   .٢٠١٥-٢٠٣٠
اإ�سافة  �سي�سكل  ح��م  ب��ن  الدكتور  اإن 

املوؤ�س�سي  ال��ت��ط��وي��ر  دع���م  يف  ج��دي��دة 
للمنظمة وحتقيق اأهدافها االإن�سانية 

ومن جانبه قال الدكتور حممد بن حم: ي�سعدين تعييني يف من�سب نائب 
االأمني العام، و�ساأ�سعى لتقدمي كل الدعم املمكن، انطالقا من روؤية قيادتنا 
الر�سيدة يف دولة االإمارات، التي اأعلنت اأن هذا العام هو عام اخلري، و�سياأتي 

عملي االإن�ساين متناغما مع هذه اجلهود وهذه الروؤية.
لل�سري قدما يف  �سن�سعى  املن�سب اجلديد  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  اإننا  واأ���س��اف: 
طريق العمل االإن�ساين، الذي حتتل دولتنا االإمارات فيه مكانة رائدة عامليا، 

بف�سل توجيهات القيادة احلكيمة.
اأنحاء العامل،  اأ�سبح يذكر يف جميع  اأن ا�سم االإم��ارات  واأ�سار بن حم ، اإىل 
وهو ما يوؤكد اأن قيادة الدولة الر�سيدة م�ستمرة على خطى املغفور له باإذن 
ال��ذي ر�سخ قيم  ث��راه«،  اآل نهيان، »طيب اهلل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  اهلل 
الدولة  ا�سم  اأ�سبح  حتى  و�سعبه،  اأبنائه  نفو�ض  يف  واخل��ري  والعطاء  الكرم 

مقروناً بتلك القيم النبيلة.
هذا وتعد اإم�سام هي املوؤ�س�سة احلكومية الدولية ملكافحة �سوء التغذية، ومت 
تاأ�سي�سها مبوجب معاهدات م�سجلة باالأمم املتحدة واأن�سئت للعمل من اأجل 
الق�ساء على �سوء التغذية من خالل ا�ستخدام اال�سبريولينا لتكون حجر 
الزاوية للم�ساعدة يف الق�ساء على خمتلف م�ستويات �سوء التغذية )القاتل 

رقم واحد يف العامل(، وحتقيق االأمن الغذائي، و ردم الفجوة ال�سحية.
التابع  واالجتماعي  االقت�سادي  باملجل�ض  مراقب  اأي�ساً  اإم�سام هي  ان  كما 
لالأمم املتحدة و مبوجب القرار 212/2003 املوؤرخ يف 5 مار�ض 2003 
 )  ECOSOC( املتحدة  ل���الأمم  االجتماعي  و  االق��ت�����س��ادي  للمجل�ض 
79 من قواعد االإج��راءات وهي ت�سارك ب�سفة م�ستمرة يف  مبوجب امل��ادة 

مداوالت املجل�ض ب�ساأن امل�سائل الداخلة يف نطاق اأن�سطتها.

احتفال جماعي لقبيلة 
الروا�صد مبنا�صبة تخرج اأبنائها

•• العني - الفجر:

احتفلت قبيلة الروا�سد بتكرمي اأبنائها اخلريجني من كلية زايد الع�سكرية 
وكيلة ال�سرطة وهم را�سد حممد بن عمري الرا�سدي، وبخيت را�سد �ساعن 
الرا�سدي، و�سعيد �سيف حممد الرا�سدي، وحمد عبداهلل �سلوم الرا�سدي،  
وعبداهلل �سعيد را�سد الرا�سدي، واحمد را�سد حمد الرا�سدي، و�سعيد حارب 
حمد الرا�سدي، ورا�سد �سامل �ساعن الرا�سدي، اإ�سافة اإىل تكرمي عبداهلل 
اأم غافة مبدينة  اأقيم يف منطقة  خلف �سيف النيادي، ح�سر احلفل الذي 
ال�سخ�سيات،  وك��ب��ار  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  قبائل،  ووج��ه��اء  �سيوخ  ال��ع��ني، 
اإ�سافة  امل�سلحة وال�سرطة، وجمع من االأهل واالأ�سدقاء،  القوات  و�سباط 
فنية  عرو�ض  احلفل  وتخللت  املهنئني  من  وح�سد  اخلريجني  زم��الء  اإىل 
تراثية، وتقدمي اأغاٍن وطنية وتراثية وق�سائد ل�سعراء واوبريتات اإن�سادية 

يف حب الوطن واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ. 
واأ�ساد �سامل بن �ساعن الرا�سدي معرف قبيلة الروا�سد يف كلمة له باملنا�سبة 
بتوجيهات القيادة الر�سيدة التي جتعل من ال�سباب �سريكاً حقيقياً يف حماية 

الوطن واحلفاظ على �سيادته وحتمل م�سوؤولية الدفاع عنه.
 من جهتهم عرب اخلريجني املكرمني عن �سعادتهم واعتزازهم وفخرهم 
الوالء  موؤكدين  الطاهر،  وترابه  الوطن  حماية  موؤ�س�سات  اإىل  باالنتماء 

للوطن وقيادته الر�سيدة واحلكيمة.
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حو�دث حتّطم �لطائرة
زل��زااًل قوياً حني تكون  اأب�سط مطّب ي�ساوي  ب��اأن  قد ت�سعر 
على علو 35 األف قدم! لكن تبقى الوفيات املرتبطة بتحطم 
التغطيات  يف  االأح����داث  ت�سخيم  رغ��م  متدنية  ال��ط��ائ��رات 
اأن  ميكنك  الوقائية،  التدابري  بع�ض  وبف�سل  االإع��الم��ي��ة. 

تخّف�ض ن�سبة اخلطر بدرجة اإ�سافية:
درا�سة  اكت�سفت  االأوىل:  ال���درج���ة  م��ق��اع��د  اأم���ر  ان�����َض   •
)وراء  اخللفية  امل��ق�����س��ورة  يف  يجل�سون  ال��ذي��ن  ال��رك��اب  اأن 

اجلناحني( مييلون اإىل النجاة بن�سبة 69 % مقارنًة
من  ت��خ��اف  كنت  اإذا  االأوىل.  ال��درج��ة  مقاعد  % يف  ب�49 
تنعم  ك��ي  م��ق�����س��ورة خلفية  اأن حت��ج��ز  ال���ط���ريان، مي��ك��ن��ك 

بالهدوء.
اأجرتها  حم��اك��اٍة  يف  ال�سحيحة:  اجل�سم  و�سعية  خ��ذ   •
اأن  ت��ب��نّي   ،2015 ع��ام  يف  ط��ائ��رة  لتحّطم  )ب��وي��ن��غ(  �سركة 
ال��رك��اب ال��ذي��ن ي��رب��ط��ون ح���زام االأم����ان وي��ت��خ��ذون و�سعية 
الركبتني  فوق  الراأ�ض  اإحناء  القدمني،  )ت�سطيح  متما�سكة 
النجاة.  اإىل  مياًل  اأك��رث  يكونون  االأمامي(  املقعد  باجتاه  اأو 
الإ�سابات  الو�سعية  هذه  يتخذوا  مل  الذين  الركاب  تعّر�ض 
دماغية حادة مع اأنهم كانوا ي�سعون حزام االأمان، وقد مات 
االأ�سخا�ض الذين مل ي�سعوا احلزام ومل يتخذوا الو�سعية 

ال�سحيحة.
ال�سغط  يرتاجع  حني  االأوك�سجني:  بقناع  ت�ستخّف  ال   •
االأوك�سجني  نق�ض  ب�سبب  وع��ي��ك  تفقد  ق��د  امل��ق�����س��ورة،  يف 
امل�سيفات:  من  ال�سالمة  تعليمات  ا�سمع  ثانية.   20 خالل 
ت��اأك��د م��ن ا���س��ت��ع��م��ال ق��ن��اع االأوك�����س��ج��ني اخل��ا���ض ب��ك قبل 
اإذا كنت  م�ساعدة االآخرين. لن تتمكن من تقدمي امل�ساعدة 

ال تتنف�ض!

�ل�سياع يف �لربية
الأربعة  االإن�سان  ي�سمد  اأن  ميكن  اأواًل:  امل��اء  عن  ابحث   •
عن  اب��ح��ث  ج��ف��اف ج�سمك،  لتجنب  م���اء.  ب��ال  تقريباً  اأي���ام 
حيوانات وطيور وح�سرات ونباتات خ�سراء الأنها ت�سري اإىل 
وجود املاء يف مكان جماور. قد حتمل �سقوق ال�سخور اأي�ساً 

خمابئ ملياه االأمطار.
ثالثة  ح��ت��ى  ت�����س��م��د  اأن  مي��ك��ن��ك  ال���غ���ذاء:  ع���ن  • اب��ح��ث 
اأ�سواتاً  م��ع��دت��ك  ���س��ت�����س��در  ل��ك��ن  ط��ع��ام،  دون  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع 
االأع�ساب  اأك���ل  يف  م�سكلة  ال  بكثري.  امل���دة  تلك  قبل  غريبة 

ال�سنوبر.  واإبر  البلوط  امل�ستنقعات وجوز  ونبات 
النوع  ب��ت��ن��اول  اك��ت��ِف  ال���ت���وت،  وج���دت  واإذا 

البنف�سجي واالأزرق.
ن�سمع جميعاً  • واجه احليوانات: 

ال��دب��ب��ة و�سمك  اع����ت����داءات  ع���ن 
احليوانات  تكرث  لكن  القر�ض، 
بغ�ض  االأخ���������رى.  ال���ع���دائ���ي���ة 
احليوان،  ف�سيلة  عن  النظر 
مكانك  يف  ت��ث��ب��ت  اأن  ح�����اول 

عقلية  ي��ن�����ّس��ط  ال��رك�����ض  الأن 
املطاردة لدى احليوان.

وم��ا مل تكن حت��اول الهرب من 
اأفعى، لن ترك�ض ب�سرعة كافية 

يف مطلق االأحوال!
لطلب  اإ���س��ارة  • اأر���س��ل 

امل�������������������س���������اع���������دة: 
ي�ستطيع 

انعكا�ض  ا�ستعمال  ع��رب  امل��ن��ق��ذي��ن  ان��ت��ب��اه  ج���ذب  ال��ك��ث��ريون 
فر�ض  ل��زي��ادة  �ساخبة.  اإح���داث �سجة  اأو  ال��ن��ار  اأو  ال��زج��اج 
ا�ستعمل مراآًة  النجاة، اق�سد منطقة مفتوحة على تلة، ثم 
ال�سوء  لعك�ض  املعدين  احل��زام  م�سبك  اأو  مدجماً  قر�ساً  اأو 
نحو طيار يف طائرة اأو مروحية متّر يف ذلك املكان. الإ�سعال 

دخان اأبي�ض اللون، اأ�سف نباتات خ�سراء اإىل النار.
الظروف  ه��ذه  يف  النا�ض  يكون  املك�سورة:  العظام  ثّبت   •
م��ع��ّر���س��ني ل��ك�����س��ور يف ال��ع��ظ��ام. ل�����س��م��ان ال��ن��ج��اة، ي��ج��ب اأن 
اأ�سرار  ح�����س��ول  وم��ن��ع  االأمل  لتخفيف  ج��ب��رية  ي�ستعملوا 

اإ�سافية والتحرك بطريقة اآمنة.
اإذا ك�����س��رَت ع��ظ��م��ة، ث��ّب��ت امل��ف��ا���س��ل ف���وق االإ���س��اب��ة وحتتها. 
مطلق  يف  وحتته.  فوقه  العظام  ثّبت  مف�سلك،  اأ�سيب  واإذا 
االأحوال، �سع بطانة على االإ�سابة عرب ا�ستعمال قما�ض ناعم 
)قمي�ض اأو جوارب( ثم ا�ستعمل قطعة �سلبة )وتد اخليمة 
اأو ع�سا( لتغطية جهَتي االإ�سابة. اأخرياً اربط املنطقة كلها 
لكن ال  �سميك.  اأو حبل  املالب�ض  �سرائط  اأو  ب�سريط ال�سق 
تكفيك  ال��دم��وي��ة.  ال���دورة  تعيق  اأن  ل��درج��ة  عليها  ت�سغط 

اإ�سابة واحدة!

هجوم �إرهابي
قد  االإرهابية،  االعتداءات  املكان: خالل  تفّقد  على  • اعتد 
ال جتد دوماً من ير�سدك اإىل املخرج. حّدد املخارج بنف�سك 

منذ البداية.
• اختِف عن االأنظار: جد مكاناً تختبئ فيه لالحتماء من 
املجال.  اأف�سل خيار يف هذا  ال�سلب  املخاطر. يكون اجلدار 

واإذا مل جتد خمباأً منا�سباً تظاهر باأنك ميت!
اجلهات  ت��و���س��ي  ال��و���س��ع:  ع���ن  اأب���ل���غ  اخ��ت��ب��ئ،  • ارك�������ض، 
اأو االختباء. لكن  اآمن  بالرك�ض عند روؤية خمرج  الر�سمية 
اأب��ل��غ م�����س��وؤواًل مب��ا ي��ح�����س��ل. ابتعد  ال���ه���رب،  اإذا جن��ح��َت يف 
عن احل�سود وافرت�ض دوماً اأّن اعتداًء ثانياً �سيح�سل خالل 

حلظات!
كي  طريقة  اأف�سل  اإنها  جماعية:  خطة  من  ج��زءاً  كن   •
ال��زح��م��ة. من  امل��ك��ان وتتجنب  ال��ن��ا���ض  ت��غ��ادر جمموعة م��ن 
الناحية النف�سية، مييل معظم النا�ض اإىل م�ساعدة بع�سهم 

حتى يف اأ�سعب الظروف!

�لت�سريح من �لعمل
فعله يف هذه  ما ميكنك  اأف�سل 
البحث  )ع�������دا  امل���رح���ل���ة 
ع��ن عمل ج��دي��د( هو 
ال�����ت�����ح�����رك! وف����ق 
جديدة  درا����س���ة 
اأج��������رت��������ه��������ا 
ج��������ام��������ع��������ة 
 ) تا لبري اأ (
ال���ك���ن���دي���ة 
ع�����������������������������ن 
 ، ة د ل�سعا ا
اأن  ت������ب������نّي 
ال�����ن�����������س�����اط 
ي  جل�سد ا

يزيد 

م�ستوى الراحة اأكرث مما توؤدي البطالة اإىل التعا�سة بثالثة 
اأ�سعاف.

تلقي �لإبر
طّبق  االإب���ر،  من  يخافون  الذين  النا�ض  من  ج��زءاً  كنت  اإذا 

الن�سائح التالية:
روؤية  عند  فعلك  بردة  الطبيب  اأخرب  ب�سعورك:  • اعرتف 

االإبر. قد يطلب منك اأن ت�ستلقي كي ال ت�سعر بالدوار.
بعمق  وتنف�ض  عينيك  اأغم�ض  ال�سعيد:  مكانك  اإىل  • اإجلاأ 
ال�سجة  عن  تعزلك  �سماعة  عرب  املف�سلة  اأغنيتك  وا�سمع 

املحيطة بك.
اأي  اأو  العلكة  ا�ستعمال  ميكنك  خوفك:  لتفريغ  ام�سغ   •

حتلية لذيذة الإلهائك عّما يفعله الطبيب.
ملدة  قلقك  الكافيني  م��ادة  تزيد  قد  القهوة:  ت�سرب  ال   •

ت�سل اإىل �ست �ساعات قبل تلقي االإبرة.
الكر�سي  على  ب��االأم��ان  ت�سعر  قد  اآمنة:  بطانية  اطلب   •
عند و�سع بطانية �سميكة عليك كتلك التي ُت�ستعمل خالل 

الت�سوير باالأ�سعة ال�سينية.

�أغنية متكررة يف عقلك
يكفي اأن ت�سمع ولداً �سغرياً ين�سد اأغنيتك املف�سلة كي َتْعلق 
يف عقلك طوال اليوم. تتعدد الطرق التي ت�سمح لك بال�سفاء 
ميكن  الاإرادي���ة(.  مو�سيقية  )�سورة  العلماء  ي�سميه  ما  من 

جتاوز هذه امل�سكلة املزعجة بطريقتني:
الطريق  يف  االأغنية  ا�سمع  تقاومها:  وال  االأغنية  تقّبل   •
ب��اأع��ل��ى ���س��وت وم���ن االأف�����س��ل اأن ت��غ��ّن��ي م��ع��ه��ا. ح��ني ت�سع 
�ستنتهي  االأغنية،  الكاملة من  الن�سخة  مواجهة  دماغك يف 

ال�سورة املو�سيقية يف عقلك مع انتهاء االأغنية.
على  خمتلفة  اأغنية  �سّغل  اأخ���رى:  اأغنية  بها  ا�ستبدل   •
ال��ط��ري��ق، ب��اأع��ل��ى ���س��وت، مل��ح��اول��ة ط��رد ال�����س��ورة املو�سيقية 
اأن  ح���اول  ن�سيانها.  ي�سهل  ب��اأغ��ن��ي��ة  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا  االأ���س��ل��ي��ة 
االأثر  يعطي  ك��ان  اإذا  ت��ع��رف  ك��ي  ال��وط��ن��ي  الن�سيد  ُت��َه��ْم��ِه��م 

ال�سحري نف�سه.

�سد�ع �ملثلجات
ُتبِلغ  ح��ني  ال���دم���اغ(  اأو )جت��م��ي��د  امل��ث��ل��ج��ات  ���س��داع  يح�سل 

االأع�ساب الواقعة يف �سقف فمك الدماغ باأن الربودة
يف  ال�ساخن  ال��دم  �سخ  عرب  امل�سكلة  الدماغ  فيعالج  مفرطة 

راأ�سك.
فمك  ملء  عرب  ال�سخونة  حافز  ال��ربد  بحافز  ا�ستبدل   •
باملنطقة  ل�سانك  �سغط  ع��رب  اأو  الغرفة  ح���رارة  على  مب��اٍء 

امل�ستهدفة.
اأكلك.  اإيقاع  تبطئ  اأن  حاول  امل�سكلة،  هذه  من  • للوقاية 
145 ط��ال��ب��اً يف  ك��ن��دي يف درا����س���ة �سملت  اك��ت�����س��ف ط��ب��ي��ب 
املثلجات  يلتهمون كوباً من  الذين  االأوالد  اأن  ابنته  مدر�سة 
اأك���رث عر�سة مبرتني  ي��ك��ون��ون  اأق���ل  اأو  ث���واٍن  خ��الل خم�ض 
املثلجات  ياأكلون  اأولئك الذين  لل�سعور بتجميد الدماغ من 

ببطء.

حروق �ل�سم�ض
ُيرّبد  بنف�سك:  �سلطة  ر  ح�سّ ب�����س��دة،  ب�سرتك  حت��م��ّر  ح��ني 
اخل��ي��ار امل��ق��ّط��ع ح��دي��ث��اً ال��ب�����س��رة وي��ل��ّط��ف��ه��ا وي��ح��ق��ق الن�سا 
املوجود يف بر�ض البطاطا اأو خل التفاح الهدف نف�سه. حتتاج 
ال�سفاء. على  لت�سريع   Dو A الفيتاميَنني  اإىل  ب�سرتك 
�سعيد اآخر، زد ا�ستهالك احلليب وِجْد مكاناً منع�ساً 

لالأكل.

حمادثة غريبة
ال�سخ�ض  م��ن  ب��ال��ق��رب  جت��ل�����ض  ك��ن��ت  اإذا 

و�سعرَت  حفلة  يف  قابلته  ال��ذي  الوحيد 
باأن اجلو من حولك غري منا�سب، كيف 

ت�ستطيع جذب انتباهه ب�سال�سة؟
بهذه  جم����ام����ل����ة:  ب����ق����ول  اب���������داأ   •
االآخر  ال�سخ�ض  �سي�سعر  ال��ط��ري��ق��ة 
االإيجابية  االأح��ا���س��ي�����ض  م���ن  مب��وج��ة 
الحقاً  تذّكره  اإىل  مياًل  اأكرث  و�ست�سبح 

ب�سبب ميزة لفتت نظرك فيه. �سي�ستفيد 
جميع االأطراف يف هذه احلالة!

• ا�سمع اأكرث مما تتكلم: ترتكز اأي حمادثة 
 20 مقابل  االإ�سغاء  % من   80 على  فاعلة 

االآخر  ال��ط��رف  ا�ستمالة  ح��اول  ال��ك��الم.  م��ن   %
اأومئ  اهتمامه.  الذي يثري  املو�سوع  التحدث عن  عرب 

براأ�سك واطرح عليه اأ�سئلة تتطلب اأجوبة م�سهبة. كلما �سعر 
الطرف االآخر باأنك تفهمه، �سيزيد ا�ستمتاعه باملحادثة.

املحادثة  ت�سل  حني  لالن�سحاب:  احتياطية  خطة  �سع   •
)لن  م��ث��ل  ع��ب��ارات  ا�ستعمال  ميكنك  م�����س��دود،  ط��ري��ق  اإىل 
�سخ�ض  اإىل  حت��ي��ة  اأر�����س����ل  اأو  ذل�����ك(  م���ن  اأك�����رث  اأوخ�������رك 

م�سرتك بينكما.

�لطالق
قد يكون الطالق اأف�سل احللول يف بع�ض احلاالت. لكن ال 
ُتعترب هذه احلقيقة ال�سعبة كافية اأحياناً لت�سهيل التعامل 
مع االأزمة العاطفية. ت�سمح هذه اخلطوات الثالث بت�سريع 

م�سار التعايف:

• ا�ستعمل الكتابة لتفريغ االأمل: ميكنك اأن ت�ستعيد الراحة 
احلرة  للكتابة  دقيقة   20 تخ�سي�ض  خ��الل  م��ن  بب�ساطة 
يومياً، ط��وال اأرب��ع��ة اأي��ام على ال��ت��وايل. وف��ق درا���س��ات عدة، 
التعبريية  الكتابة  اإىل  يلجوؤون  الذين  االأ�سخا�ض  يعرتف 
باأنهم ي�سعرون ب�سعادة اإ�سافية تزامناً مع تراجع اأحا�سي�سهم 
االأ�سخا�ض  يق�سد  ال��درا���س��ات،  اإح���دى  وبح�سب  ال�سلبية. 
الذين يخفون �سدماتهم النف�سية االأطباء اأكرث من االأفراد 

الذين يتكلمون عن م�ساكلهم �سراحًة بن�سبة 4 %.
2014، ن�سرت  اأوالدك: يف عام  اإىل الو�سع بعيون  • انظر 

مفهوم  ب��ال��رتو  غوينيث  ال�سهرية  املمثلة 
ال���واع���ي( للداللة  ال��رب��اط  )ف���ك 

ع���ل���ى ال�����ط�����الق االإي����ج����اب����ي 
االأطباء  ي��ق��ول  وال������وّدي. 

يقّلدون  االأوالد  اإن 

راً،  الرا�سدين بطبيعتهم. اإذا اأردنا اأن نن�سئ جياًل اأكرث حت�سّ
يجب اأن نحّول ت�سرفاتنا اإىل مناذج ُيحتذى بها يف عالقاتنا 

خالل االأوقات ال�سعبة وال�سهلة.
اأن تفكر مب�سروع غريب  • اأطلق م�سروعاً جديداً: ميكنك 
ا�ستعماالت  ع��ن  ك��ت��اب  تاأليف  مثل  ال��ط��الق  حمنة  لتجاوز 
بذلة الزفاف ال�سابقة... ابتكر اأي فكرة ت�سمح لك بتحويل 

امل�ساعر ال�سلبية اإىل جهود مثمرة!
الراحة  ت�ستعيد  اأن  ميكنك  االأمل:  لتفريغ  الكتابة  ا�ستعمل 
احلرة  للكتابة  دقيقة   20 تخ�سي�ض  خ��الل  م��ن  بب�ساطة 

يومياً
اأي��ام بال ماء ولتجنب  اأربعة  اأن ي�سمد  االإن�سان ميكن 

جفاف اجل�سم ابحث عن نباتات خ�سراء
يرتاجع  حني  االأوك�سجني  بقناع  ت�ستخّف  ال 
املق�سورة  يف  ال�سغط 
وعيك  ت��ف��ق��د  ف���ق���د 
ب���������س����ب����ب ن���ق�������ض 
االأوك�سجني خالل 

ثانية.  20

�ستتجاوز جميع �ملو�قف مهما كانت �سعبة

تو�صيات للنجاة من املخاطر املرعبة وامل�صاكل اليومية الب�صيطة

ح����اف����ظ ع���ل���ى ه���دوئ���ك 
من  وتاأكد  قو�ك  و��ستجمع 
�أنك �ستتجاوز جميع �ملو�قف 

مهما كانت �سعبة.
 �إل��ي��ك ت��و���س��ي��ات �خل���رب�ء 
ل���ل���ن���ج���اة م�����ن �مل���خ���اط���ر 
�ليومية  و�مل�ساكل  �ملرعبة 

�لب�سيطة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٠8/٠9/٢٠١6  املودعة حتت رقم  : ٢٥97٠4  
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

 ، جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزي��وت  عطور   ، �سابون  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
كولونيا وماء التواليت ورذاذ عطري للج�سم ، زيوت وكرميات وغ�سوالت )لو�سن( للب�سرة ، رغوة للحالقة 
للحمام  م�ستح�سرات   ، التلك  م�سحوق   ، احل��الق��ة  بعد  وم��ا  قبل  م��ا  )ل��و���س��ن(  وغ�����س��والت  للحالقة  وج��ل 
واال�ستحمام ، غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر ، �سامبو وبل�سم ، منتجات ت�سفيف ال�سعر ، منظفات االأ�سنان ، غ�سول 
غري طبي للفم ، مزيالت الروائح الكريهة ، م�سادات التعرق لال�ستخدام ال�سخ�سي ، م�ستح�سرات تواليت 

غري طبية. 
الواقعة بالفئة: ٣

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة COLLISION باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٢/٠9/٢٠١6 املودعة حتت رقم  : ٢6٠٢٥8 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: ام بي اند �سلفا منطقة حرة-ذ.م.م  و  فا�ست تراك اإيجن�سي ليمتد
وعنوانه : املقر ٢7٠١ ، الطابق ٢7 ، كونكورد تاور ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة  و �ض.ب. 7٠69٣ ، 6٢ �سارع باكنغهام ، ا�ض دبليو١بيه  9زد بيه ، لندن.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب ، التدريب ، توفري الدورات التدريبية ، الرتفيه ، اخلدمات الرتفيهية املقدمة يف اأو متعلقة 
، تنظيم االأحداث  ، توفري االأن�سطة الريا�سية والثقافية  باالأحداث الريا�سية ، اخلدمات الرتفيهية املقدمة يف �سكل مطالعات عامة لالأحداث الريا�سية 
الريا�سية  الت�سهيالت  ، توفري  القدم  الريا�سية يف جمال كرة  املباريات واالأح��داث  ، تنظيم  واملناف�سات  اليان�سيب  ، تنظيم  الريا�سية والثقافية  واالأن�سطة 
اإنتاج و/اأو تقدمي و/اأو ن�سر و/اأو تاأجري  ، خدمات حدائق الرتفيه ، خدمات النوادي ال�سحية ونوادي اللياقة ، خدمات تاأجري معدات ال�سوت والفيديو ، 
واأقرا�ض  املدجمة  والكتب واالأقرا�ض  االأفالم  التفاعلية حتديداً  التعليمية والرتفيهية  املنتجات  تاأجري  ن�سر و/اأو   ، والفيديو  ال�سوت  االأفالم وت�سجيالت 
الفيديوية الرقمية واالأقرا�ض امل�سغرة واالأقرا�ض املدجمة لذاكرة القراءة فقط ، ن�سر االإح�سائيات وغريها من املعلومات حول العرو�ض الريا�سية ، اإعداد 
التقارير االإذاعية والتلفزيونية عن االأحداث الريا�سية ، خدمات االإنتاج والتحرير لربامج االإذاعة والتلفزيون ، خدمات الت�سوير الفوتوغرايف ، خدمات 
لالأحداث  املقاعد  حجز  خدمات   ، التلفزيونية  املتحركة  الر�سوم  برامج  اإنتاج   ، املتحركة  الر�سوم  اأف��الم  اإنتاج   ، والفيديوي  وال�سوتي  الفوتوغرايف  االإنتاج 
الرتفيهية والريا�سية ، خدمات حجز التذاكر لالأحداث الرتفيهية والريا�سية ، خدمات وكاالت التذاكر الريا�سية ، توقيت املنا�سبات الريا�سية ، ت�سجيل 
االأحداث الريا�سية ، تنظيم م�سابقات اجلمال ، الرتفيه التفاعلي ، توفري خدمات ال�سحوبات ، خدمات االألعاب عرب ال�سبكة ، توفري الرتفيه عرب ال�سبكة على 
�سكل بطوالت األعاب ، تنظيم مباريات األعاب كمبيوتر مبا يف ذلك مباريات األعاب عرب ال�سبكة ، معلومات تتعلق بالرتفيه اأو التعليم مقدمة عرب ال�سبكة من 
قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من خالل االإنرتنت اأو من خالل اأجهزة ات�ساالت اإلكرتونية ال�سلكية ، خدمات االألعاب االلكرتونية املقدمة عرب االنرتنت اأو من 
خالل اأجهزة ات�ساالت اإلكرتونية ال�سلكية )ترفيه( ، ن�سر الكتب ، ن�سر الكتب وال�سحف  االإلكرتونية الفورية ، خدمات الرتفيه على �سكل غرف درد�سة عرب 
االإنرتنت اأو من خالل اأجهزة ات�ساالت اإلكرتونية ال�سلكية ، خدمات الرتفيه على �سكل عرو�ض �سينمائية ، خدمات الرتجمة ، خدمات الرتجمة التف�سريية 
، توفري البنية التحتية للرتفيه حتديداً �ساالت كبار ال�سخ�سيات واألعاب �سكاي بوك�ض داخل وخارج املرافق الريا�سية لغايات الرتفيه ، خدمات ال�سيافة 
حتديداً خدمات ا�ستقبال الزبائن مبا يف ذلك توفري تذاكر لالأحداث الريا�سية اأو الرتفيهية ، تاأجري معدات الريا�سة عدل املركبات ، تاأجري مرافق االإ�ستادات 

، خدمات املع�سكرات الريا�سية ، توقيت املنا�سبات الريا�سية.       الواقعة بالفئة: 4١
�سغرية  جن��وم   7 فوقه  ل��درع  االأب��ع��اد  ثنائي  مميز  ر�سم  عن  عبارة   INTERNATIONAL PEARL TROPHY عالمة  العالمة:  و�سف 
 PEARL كلمات  به  �سريط  االأ�سفل  من  ال��درع  ويلف  قدم  لكرة  ر�سم  الو�سط  ويف  هند�سية  ر�سوم  حتتها   INTERNATIONAL كلمة  بداخله 

الكلمات باللغة االإجنليزية والعالمة باالألوان االأ�سود واالأبي�ض واالأحمر واالأخ�سر والرمادي. وجميع   TROPHY
اال�سرتاطات:

، وذلك خالل )٣٠( يوماً  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٥٥7 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  الدار العقارية �ض.م.ع.
وعنوانه : �ض.ب. ٥١١٣٣ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 ، الرتفيه   ، ال��ت��دري��ب   ، والتهذيب  التعليم  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك   
االأن�سطة الريا�سية والثقافية.

الواقعة بالفئة: 4١
 YAS ACRES و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي يا�ض ايكرز باللغة العربية حتتهما
باللغة االإجنليزية فوقهم ر�سم مميز الأوراق �سجر على �سكل دائرة جميعهم باللون البيج داخل 

م�ستطيل باللون البني االأرجواين. 
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٠46 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: دي اي اي ماجنمنت منطقة حرة – ذ.م.م.
 وعنوانه : �ض.ب. ٣٣٣٢٢١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال 
الغري )وال ينطوي ذلك على خدمة  ال�سلع ل�سالح  ت�سكيلة من  ، خدمات جتميع  املكتبي  الن�ساط  ، تفعيل 
النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة من خالل حمالت البيع بالتجزئة 
اأو منافذ البيع باجلملة اأو عرب الو�سائل االلكرتونية ، اخلدمات االإعالنية والرتويجية وخدمات املعلومات 
املتعلقة بها ، جميعها مقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من �سبكة كمبيوتر عاملية )مبا يف 
ذلك مواقع الويب( ، خدمات البيع بالتجزئة املقدمة من خالل و�سائل �سبكة كمبيوتر عاملية ، توفري قاعدة 
بيانات عرب ال�سبكة قابلة للبحث حمتوية على �سلع وخدمات لالآخرين ، خدمات متعلقة بالبحث املحو�سب 

عرب ال�سبكة لطلب �سلع امل�ستهلكني.
الواقعة بالفئة: ٣٥

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MODIST باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ١9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥9988 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

 الواقعة بالفئة: ٥
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ORLUTA باللغة االإجنليزية.

 اال�سرتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه

بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ١9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥9987 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

 الواقعة بالفئة: ٥
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة VALIVAND باللغة االإجنليزية.

 اال�سرتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ١9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥9989 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: موؤ�سرات حيوية لغايات طبية.

 الواقعة بالفئة: ٥
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي STERRAD VELOCITY باللغة االإجنليزية.

 اال�سرتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢١/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٠99 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة معاجلة املناظري االآلية.

 الواقعة بالفئة: ١٠
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف و كلمة  ASP AEROFLEX باللغة االإجنليزية.  

اال�سرتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٠٥٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: دي اي اي ماجنمنت منطقة حرة – ذ.م.م.
 وعنوانه : �ض.ب. ٣٣٣٢٢١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية 
باملو�سة  متعلقة  ترفيهية  عرو�ض  وتقدمي  تنظيم   ، ترفيهية  لغايات  االأزي���اء  عرو�ض  تنظيم   ، والثقافية 
، تنظيم  االإجتماعات  واإدارة  ، تنظيم  املوؤمترات  واإدارة  ، تنظيم  الدرا�سية  واإدارة احللقات  ، تنظيم  واالأزي��اء 
، معلومات عن  )تدريب(  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم   ، الندوات  واإدارة  تنظيم   ، الدرا�سية  واإدارة احللقات 
، معلومات  الرتفيه  ، معلومات عن  والتعليم  الرتبية  ، خدمات  التعليمية  االإمتحانات   ، والتعليم  الرتبية 
الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم   ، املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم   ، التدري�ض  خدمات   ، اال�ستجمام  عن 
العملي  التدريب   ، حية  متثيليات  عر�ض   ، الريا�سية  امل��ب��اري��ات  تنظيم   ، العرو�ض  تنظيم   ، التعليمية  اأو 

)ا�ستعرا�ض( ، خدمات مرا�سلي االأخبار ، التوجيه املهني.
الواقعة بالفئة: 4١

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MODIST باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٠٥6 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: دي اي اي ماجنمنت منطقة حرة – ذ.م.م.
 وعنوانه : �ض.ب. ٣٣٣٢٢١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال 
الغري )وال ينطوي ذلك على خدمة  ال�سلع ل�سالح  ت�سكيلة من  ، خدمات جتميع  املكتبي  الن�ساط  ، تفعيل 
النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة من خالل حمالت البيع بالتجزئة 
اأو منافذ البيع باجلملة اأو عرب الو�سائل االلكرتونية ، اخلدمات االإعالنية والرتويجية وخدمات املعلومات 
املتعلقة بها ، جميعها مقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من �سبكة كمبيوتر عاملية )مبا يف 
ذلك مواقع الويب( ، خدمات البيع بالتجزئة املقدمة من خالل و�سائل �سبكة كمبيوتر عاملية ، توفري قاعدة 
بيانات عرب ال�سبكة قابلة للبحث حمتوية على �سلع وخدمات لالآخرين ، خدمات متعلقة بالبحث املحو�سب 

عرب ال�سبكة لطلب �سلع امل�ستهلكني.
الواقعة بالفئة: ٣٥

مميزة  بطريقة  االإجنليزية  THE MODISTباللغة  كلمتي   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
على �سكل معني.  

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٠/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٠٥7 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: دي اي اي ماجنمنت منطقة حرة – ذ.م.م.
 وعنوانه : �ض.ب. ٣٣٣٢٢١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية 
باملو�سة  متعلقة  ترفيهية  عرو�ض  وتقدمي  تنظيم   ، ترفيهية  لغايات  االأزي���اء  عرو�ض  تنظيم   ، والثقافية 
، تنظيم  االإجتماعات  واإدارة  ، تنظيم  املوؤمترات  واإدارة  ، تنظيم  الدرا�سية  واإدارة احللقات  ، تنظيم  واالأزي��اء 
، معلومات عن  )تدريب(  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم   ، الندوات  واإدارة  تنظيم   ، الدرا�سية  واإدارة احللقات 
، معلومات  الرتفيه  ، معلومات عن  والتعليم  الرتبية  ، خدمات  التعليمية  االإمتحانات   ، والتعليم  الرتبية 
الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم   ، املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم   ، التدري�ض  خدمات   ، اال�ستجمام  عن 
العملي  التدريب   ، حية  متثيليات  عر�ض   ، الريا�سية  امل��ب��اري��ات  تنظيم   ، العرو�ض  تنظيم   ، التعليمية  اأو 

)ا�ستعرا�ض( ، خدمات مرا�سلي االأخبار ، التوجيه املهني.
الواقعة بالفئة: 4١

على  بطريقة مميزة  االإجنليزية  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي  THE MODISTباللغة 
�سكل معني.  

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ١8/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥99٢4 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�سروبات غري كحولية ، برية )�سراب ال�سعري( 
غري كحولية.

الواقعة بالفئة: ٣٢
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز للهب من النار.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٥/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٣٠٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات غري طبية للعناية بالب�سرة ملعاجلة 

حب ال�سباب.
الواقعة بالفئة: ٣

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات CORRECT & COVER باللغة االإجنليزية.  
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١8/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥99٣7 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: اإناتا اإنف�ستمنت كوربوري�سن بيه تي ئي. ليمتد.
 وعنوانه : ١6٣ بيناجن رود ، #٠٢-٠٣ وين�سالند هاو�ض اآي اآي ، ٢٣846٣ �سنغافورة.

اأو  والرتكيب  واالإ�سالح  وال�سيانة  البناء  واإع��ادة  االإن�ساء  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك   
التجميع فيما يتعلق بكافة اأنواع املركبات اجلوية وال�سيارات واملركبات البحرية )ال�سفن والقوارب واليخوت 
وال�سيارات وال�ساحنات والطائرات وغريها( واالآالت والتوربينات واملكائن واأجهزة توليد الطاقة واالأجهزة 
الداخلية  االأج���زاء  وجتديد  البناء  واإع���ادة  والبناء  التنظيف   ، املعدات  من  وغريها  واملكونات  االإلكرتونية 
واليخوت  وال��ق��وارب  )ال�سفن  البحرية  وامل��رك��ب��ات  وال�����س��ي��ارات  اجل��وي��ة  امل��رك��ب��ات  اأن���واع  لكافة  واخل��ارج��ي��ة 
وال�سيارات وال�ساحنات والطائرات وغريها( واالآالت والتوربينات واملكائن واأجهزة توليد الطاقة واالأجهزة 
االإلكرتونية واملكونات وغريها من املعدات ، بناء ال�سفن ، خدمات التجميع اأو الرتكيب املتعلقة ببناء ال�سفن 
اأو  جتميع   ، الطلب  ح�سب  ال�سفن  بناء   ، ال�سفن  اإ�سالح   ، ال�سفن  تفكيك   ، ال�سفن  �سيانة   ، البناء  اإع��ادة   ،
تركيب االأجزاء الداخلية لل�سفن ، تنظيف االأ�سطح اخلارجية لل�سفن ، توفري املعلومات املتعلقة ببناء ال�سفن 

، خدمات الطالء الإ�سالح ال�سفن ، خدمات الطالء ل�سيانة ال�سفن.  
الواقعة بالفئة: ٣7

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمةENATA باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه

بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٥/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٣٠4 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
ملعاجلة  بالب�سرة  للعناية  طبية  م�ستح�سرات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك   

حب ال�سباب.
 الواقعة بالفئة: ٥

 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات CORRECT & COVER باللغة االإجنليزية.  
 اال�سرتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٢/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠١88 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( انك.
وعنوانه : ٢7١١ �سنرتفيل رود ، جناح ٣٠٠ ، ويلمنجتون ، ديالوير ١98٠8، الواليات املتحدة االأمريكية.   

، بدائل التبغ  اأو ُم�سنع ، منتجات التبغ   وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: �سجائر، تبغ خام 
)غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، �سيجار ، �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ، والعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�سجائر ، اأنابيب �سجائر ، فالتر �سجائر ، اأجهزة تو�سع يف اجليب للف ال�سجائر ، اآالت حممولة حلقن التبغ 
يف االأنابيب الورقية ، �سجائر الكرتونية ، �سوائل لل�سجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�سخني ، 
املت�سمنة يف فئات  الفئة ٣4 وغري  الواقعة يف  التبغ  اأو  ال�سجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخني 

اأخرى.
 الواقعة بالفئة: ٣4

باللون  �سجائر  علبة  من  االأم��ام��ي  للجزء  االأب��ع��اد  ثنائي  مميز  ر�سم  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   
االأبي�ض بها خطوط قطرية وبو�سطها احلرف  Kباللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الكحلي 
من خلفه ر�سم ملثلث �سغري باللون االأبي�ض ومن اأمامه �سكل هند�سي باللون االأزرق بداخله خطوط رفيعة 

منحنية ومتقاطعة وحتته ر�سم هند�سي مميز باللون الرمادي.
 اال�سرتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه

بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢٥/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٣٠٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: منظفات لالإ�ستخدام يف اأجهزة معاجلة املناظري 

االآلية ولتنظيف االأجهزة الطبية.
الواقعة بالفئة: ٣

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف و كلمة ASP AEROZYME باللغة االإجنليزية.  
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢7/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠4٢٢ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: مون�سرت اإنرجي كومباين 
وعنوانه : ١ مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 9٢879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: امل�سروبات التي اأ�سا�سها االألبان وامل�سروبات التي 
اأ�سا�سها احلليب املحتوية على القهوة و/اأو ال�سوكوالتة و/اأو ع�سائر الفواكه ، خمفوق  احلليب 

)ميلك �سيك(.
 الواقعة بالفئة: ٢9

االإجنليزية بخط وطريقة مميزة على  باللغة   M العالمة عبارة عن حرف  العالمة:   و�سف 
�سكل ر�سم ملخلب.  

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢7/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠4٢4 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: مون�سرت اإنرجي كومباين 
وعنوانه : ١ مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 9٢879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

امل�سروبات   ، اال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز   وذلك 
التي اأ�سا�سها القهوة ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكوالتة ، االأرز ، التابيوكا 
املثلجة  ، احللويات  ، اخلبز والفطائر واحللويات  امل�سنوعة من احلبوب  الدقيق وامل�ستح�سرات   ، وال�ساغو 
ال�سل�سات   ، اخل��ل   ، اخل��ردل   ، امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  ، اخلمرية  االأ���س��ود  والع�سل  النحل  وع�سل  ال�سكر   ،

)التوابل( ، البهارات ، الثلج.
 الواقعة بالفئة: ٣٠

ر�سم  �سكل  على  مميزة  وطريقة  بخط  االإجنليزية  باللغة   M حرف  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   
ملخلب.  

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢7/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠4٢٠ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  مون�سرت اإنرجي كومباين 
وعنوانه : ١ مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 9٢879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

)�سراب  ال��ب��رية   ، الكحولية  غ��ري  امل�سروبات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
ال�سعري( غري الكحولية.

 الواقعة بالفئة: ٣٢
M  باللغة االإجنليزية بخط و طريقة مميزة على  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حرف 

�سكل ر�سم ملخلب باللون االأخ�سر.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 102593 EAT 102620 EAT 99846 EAT 102628

EAT 102640EAT 102632EAT 102631EAT 102629

EAT 102684 EAT 102687 EAT 102690 EAT 102692

EAT 102780EAT 102695EAT 100546EAT 102694

EAT 102806 EAT 102932 EAT 102933 EAT 102934



األربعاء   15   فبراير    2017  م   -   العـدد  11945  25
Wednesday  15  February   2017  -  Issue No   11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢7/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠4٢٥ 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  مون�سرت اإنرجي كومباين 
وعنوانه : ١ مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 9٢879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

)�سراب  البرية   ، الكحولية  غري  امل�سروبات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك   
ال�سعري( غري الكحولية.

الواقعة بالفئة: ٣٢
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمةMONSTER   بخط و طريقة مميزة حتتها كلمة 

االإجنليزية.  باللغة  كليهما   ENERGY
  اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢7/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠4٢١ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  مون�سرت اإنرجي كومباين 
وعنوانه : ١ مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 9٢879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: امل�سروبات التي اأ�سا�سها االألبان وامل�سروبات التي 
اأ�سا�سها احلليب املحتوية على القهوة و/اأو ال�سوكوالتة و/اأو ع�سائر الفواكه ، خمفوق  احلليب 

)ميلك �سيك(.
الواقعة بالفئة: ٢9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي MONSTER ENERGY باللغة االإجنليزية.  
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢7/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠4٢٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  مون�سرت اإنرجي كومباين 
وعنوانه : ١ مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 9٢879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

امل�سروبات   ، اال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
التي اأ�سا�سها القهوة ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكوالتة ، االأرز ، التابيوكا 
املثلجة  ، احللويات  ، اخلبز والفطائر واحللويات  امل�سنوعة من احلبوب  الدقيق وامل�ستح�سرات   ، وال�ساغو 
ال�سل�سات   ، اخل��ل   ، اخل��ردل   ، امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  ، اخلمرية  االأ���س��ود  والع�سل  النحل  وع�سل  ال�سكر   ،

)التوابل( ، البهارات ، الثلج.
الواقعة بالفئة: ٣٠

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي MONSTER ENERGY باللغة االإجنليزية.  
 اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠6١9 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: اأوج انف�ستمنت�ض ليمتد
وعنوانه : �ض.ب. ٣١4٠ ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: املقاهي ، الكافترييات ، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( 
، التزويد بالطعام وال�سراب ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، الفنادق 
 ، والُنزل(  االإقامة )الفنادق  تاأمني  ، مكاتب  املوؤقتة  االإقامة  اأماكن  ، حجز  ال�سغرية )املوتيالت(  الفنادق   ،

تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة ، حجز الفنادق ، اأماكن اإقامة ال�سياح. 
الواقعة بالفئة: 9

مميزة  وطريقة  بخط  االإجنليزية  باللغة   Gatch22 ورق��م  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
و�سرطة احلرف t عبارة عن ر�سم ملخلب ال�سلطعون.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٠٥٥ 
  تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م.(
وعنوانه : �ض.ب. 6٠8١١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: النق�ل ، تغليف وتخزين ال�س�لع ، خدمات النقل )نقل الر�سائل 
اأو الب�سائع( ، ت�سليم الب�سائع ، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي ، ت�سليم الطرود ، تنظيم ت�سليم الب�سائع 
، تنظيم ت�سليم الهدايا ، الت�سليم ال�سريع للب�سائع ، ت�سليم �سالت الهدايا املتعلقة مبنا�سبات معينة ، توفري 

معلومات متعلقة بت�سليم الب�سائع.
٣9 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم حلقيبة ٌكتب عليها كلمتي HANDS FREE باآخرها نقطة 
باللغة االإجنليزية حتتهما كلمتي ت�سٌوقوا براحة باآخرها نقطة باللغة العربية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٥٣6 
  تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�سم: ثري ام كومبني

وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ واالأ�سب�ستو�ض وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من 
، مواد التغليف واحل�سو  ، مواد بال�ستيكية مت�سكلة بالبثق لالإ�ستعمال يف الت�سنيع  اأخرى  هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اأنابيب مرنة غري معدنية ، اأغطية اأو �سفائح بال�ستيكية لي�ست للتغليف ، مواد بال�ستيكية �سبه معاجلة ، مواد  والعزل ، 
الرتقيق مبا يف  اأغطية بال�ستيكية لال�ستخدام يف عمليات   ، اأو �سفائح  اأغطية  �سكل  بال�ستيكية مطلية مبواد ال�سقة يف 
اأ�سطح املركبات ، مواد بال�ستيكية يف �سكل �سفائح لطالء  ذلك لطالء املركبات ، اأغطية بال�ستيكية ومواد �سفائح لطالء 
اأغ�سية حاجبة الأ�سعة ال�سم�ض للنوافذ )اأغ�سية ملونة( ، مواد   ، األياف بال�ستيكية لي�ست لالإ�ستخدام الن�سيجي   ، املركبات 
عازلة ، ل�سقات عازلة ، دهانات عازلة ، ورني�ض عازل ، عوازل ، اأغطية بال�ستيكية ُمرققة لال�ستعمال على النوافذ ، اأغ�سية 
اأغطية بال�ستيكية لالأ�سطح الزجاجية والنوافذ وللحفاظ على الطاقة ال�سم�سية ولتخفي�ض احلرارة   ، ملونة للمركبات 
وللحماية االأمنية ، اأغطية بال�ستيكية حلماية الر�سومات واالأ�سطح من ال�سرر اأو التلف ، اأغطية واقية مبا يف ذلك اأغطية 
حلماية  اأغطية   ، املركبات  اأ�سطح  على  لتطبيقها  �سفائح  وم��واد  بال�ستيكية  اأغطية   ، ال�سيارات  طالء  حلماية  بال�ستيكية 

االأ�سطح ، اأغطية حلماية الدهانات.
١7 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SCOTCHGARD باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١7 /٠١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣47١ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�سم: ثري ام كومبني

وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: معدات اإيقاف ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط 
حتديداً حبال ق�سرية خممدة لل�سدمات.

الواقعة بالفئة:  9
يف�سل  االإجنليزية  باللغة   EZ-STOP وكلمة  اأح��رف  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

بينهما �سرطة.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١7 /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣47٠ 
  تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�سم:   ثري ام كومبني

وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة �سالمة للوقاية من احلوادث اأو االإ�سابات ، مالب�ض 
الُعمال من  ال�سناعية حلماية  ال�سالمة  اأدوات   ، لل�سالمة  القدم  لبا�ض  اأو  العيون  لبا�ض  اأو  راأ���ض  اأغطية  اأو 
احلوادث اأو االإ�سابات ، اأجهزة ال�سالمة ال�سناعية ، معدات اإيقاف ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط ومعدات 
االإنقاذ ، حبال االإنقاذ لل�سالمة ، حبال االإنقاذ لل�سحب الذاتي ، اأنظمة اأفقية حلبال االإنقاذ ، اأنظمة عامودية 
حلبال االإنقاذ ، اأنظمة ال�سالمل لل�سالمة ، �سبكات للحماية من احلوادث ، �سروج ال�سالمة ، حبال ق�سرية 
ال�سناعية ، خممدات ال�سدمات وخممدات الطاقة كونها  العمل واأحزمة اجل�سم كونها لل�سالمة  ومقاعد 

اأجزاء من اأنظمة ال�سالمة ال�سناعية.
9 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف وكلمة DBI SALA باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١8/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥994٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: اإناتا اإنف�ستمنت كوربوري�سن بيه تي ئي. ليمتد.
 وعنوانه : ١6٣ بيناجن رود ، #٠٢-٠٣ وين�سالند هاو�ض اآي اآي ، ٢٣846٣ �سنغافورة.

والرتكيب  واالإ���س��الح  وال�سيانة  البناء  واإع���ادة  االإن�ساء  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
والقوارب  )ال�سفن  البحرية  واملركبات  وال�سيارات  اجلوية  املركبات  اأن���واع  بكافة  يتعلق  فيما  التجميع  اأو 
واليخوت وال�سيارات وال�ساحنات والطائرات وغريها( واالآالت والتوربينات واملكائن واأجهزة توليد الطاقة 
االأجزاء  وجتديد  البناء  واإع���ادة  والبناء  التنظيف   ، املعدات  من  وغريها  واملكونات  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة 
الداخلية واخلارجية لكافة اأنواع املركبات اجلوية وال�سيارات واملركبات البحرية )ال�سفن والقوارب واليخوت 
وال�سيارات وال�ساحنات والطائرات وغريها( واالآالت والتوربينات واملكائن واأجهزة توليد الطاقة واالأجهزة 
االإلكرتونية واملكونات وغريها من املعدات ، بناء ال�سفن ، خدمات التجميع اأو الرتكيب املتعلقة ببناء ال�سفن 
اأو  جتميع   ، الطلب  ح�سب  ال�سفن  بناء   ، ال�سفن  اإ�سالح   ، ال�سفن  تفكيك   ، ال�سفن  �سيانة   ، البناء  اإع��ادة   ،
تركيب االأجزاء الداخلية لل�سفن ، تنظيف االأ�سطح اخلارجية لل�سفن ، توفري املعلومات املتعلقة ببناء ال�سفن 

، خدمات الطالء الإ�سالح ال�سفن ، خدمات الطالء ل�سيانة ال�سفن.  
الواقعة بالفئة: ٣7

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ملر�ساة.
  اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945  

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢6/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٣48 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

 ، اخل�����س��روات  خال�سات   ، اللحوم  خال�سات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
خال�سات الفواكه ، هالم )جيلي( ، مربيات ، حليب ، ق�سدة ، جبنة ، زبدة ، فواكه وخ�سروات 

واأ�سماك حمفوظة ، خملالت.
الواقعة بالفئة: ٢9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MARMITE باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه

بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢6/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠٣٥٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
الواليات   ٠89٣٣ ، ، نيو جري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  : وان جون�سون   وعنوانه 

املتحدة االأمريكية.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: قطب جراحية ، اأدوات و�سل طبية ، اإبر لغايات 

طبية.
الواقعة بالفئة: ١٠

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة   MONOCRYL باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ١٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٠٥4 
  تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه : �ض.ب. 6٠8١١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال 
، تفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات بطاقات الوالء ، تنظيم وا�ست�سارات االأعمال ، املعلومات وامل�سورة التجارية 
للزبائن ، امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو اإدارة البيع بالتجزئة ، اأبحاث الت�سويق ودرا�سات الت�سويق ، عر�ض 
، خدمات  الكفاالت  ، بحث  املبيعات لالآخرين  ، ترويج  بالتجزئة  بيعها  لغايات  االت�سال  و�سائل  ال�سلع على 
جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها ، ميكن تقدمي هذه 
الطلب  كتالوجات  خ��الل  م��ن  اأو  باجلملة  البيع  منافذ  اأو  بالتجزئة  البيع  حم��الت  خ��الل  م��ن  اخل��دم��ات 
الربيدي اأو عن طريق الو�سائل االلكرتونية ، على �سبيل املثال، من خالل مواقع الويب اأو برامج الت�سوق 

عرب التلفزيون.
٣٥ الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم حلقيبة ٌكتب عليها كلمتي HANDS FREE باآخرها نقطة 
باللغة االإجنليزية حتتهما كلمتي ت�سٌوقوا براحة باآخرها نقطة باللغة العربية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٣ /١ /٢٠١7    املودعة حتت رقم  : ٢6٣47٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

حتديداً  ال�سالمة  ومعدات  ال�سقوط  من  احلماية  معدات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
اأنظمة الدرابزين واأنظمة ال�سالمل الثابتة واملتحركة واأنظمة من�سات العمل الثابتة واملتحركة واأنظمة ثابتة 
ومتحركة لرتكيب معدات احلماية من ال�سقوط ب�سكل علوي واأنظمة ثابتة ومتحركة للو�سول لل�سالمة 

املخ�س�سة متكونة من �سالمل الو�سول ومن�سات العمل ودرابزين.
9 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة FLEXIGUARD باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣499 
  تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�سم:   ثري ام كومبني

وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية.

معدات   ، ال�سناعية  ال�سالمة  ومعدات  اأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اإيقاف ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط ، حبال االإنقاذ لل�سالمة ، وعدات االإنقاذ ، حبال االإنقاذ 

لل�سحب الذاتي.
الواقعة بالفئة:  9

يف�سل  االإجنليزية  باللغة   NANO-LOK كلمتي  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بينهما �سرطة.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:       ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣498 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة �سالمة للوقاية من احلوادث اأو االإ�سابات ، مالب�ض 
الُعمال من  ال�سناعية حلماية  ال�سالمة  اأدوات   ، لل�سالمة  القدم  لبا�ض  اأو  العيون  لبا�ض  اأو  راأ���ض  اأغطية  اأو 
احلوادث اأو االإ�سابات ، اأجهزة ال�سالمة ال�سناعية ، معدات اإيقاف ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط ومعدات 
االإنقاذ ، حبال االإنقاذ لل�سالمة ، حبال االإنقاذ لل�سحب الذاتي ، اأنظمة اأفقية حلبال االإنقاذ ، اأنظمة عامودية 
حلبال االإنقاذ ، اأنظمة ال�سالمل لل�سالمة ، �سبكات للحماية من احلوادث ، �سروج ال�سالمة ، حبال ق�سرية 
ال�سناعية ، خممدات ال�سدمات وخممدات الطاقة كونها  العمل واأحزمة اجل�سم كونها لل�سالمة  ومقاعد 

اأجزاء من اأنظمة ال�سالمة ال�سناعية.
9 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة PROTECTA  باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه

بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠6١٥ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  اإن روت انرتنا�سيونال ليمتد 
وعنوانه : ا�ستورانت هاو�ض 6-١٢ ، فيكتوريا �سرتيت ، ويند�سور ، بريك�سري اإ�ض اإل4  ١اإي اإن ، 

اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: تطبيق الربجميات خا�سة فيما يتعلق بتوفري 

ت�سهيالت الطلب لطلب الطعام خ�سو�ساً بالن�سبة لطاقم الطريان.
الواقعة بالفئة: 9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي CREW NOSH باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣497 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�سم: ثري ام كومبني

وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: معدات اإيقاف ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط 
حتديداً حبال ق�سرية خممدة لل�سدمات.

الواقعة بالفئة:  9
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SHOCKWAVE باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣496 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 
با�سم: ثري ام كومبني

وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية.

معدات   ، ال�سناعية  ال�سالمة  ومعدات  اأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اإيقاف ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط ، حبال االإنقاذ لل�سالمة ، وعدات االإنقاذ ، حبال االإنقاذ 

لل�سحب الذاتي.
الواقعة بالفئة:  9

يف�سل  االإجنليزية  باللغة    ULTRA-LOK كلمتي  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بينهما �سرطة.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٥٢٣ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 

االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة واأدوات ال�سالمة واحلماية من ال�سقوط 
واالإنقاذ ، اأجهزة واأدوات الهبوط ، اأجزاء وقطع للمنتجات اآنفة الذكر الواقعة يف الفئة 9 وغري 

املدرجة يف فئات اأخرى.
الواقعة بالفئة:  9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ROLLGLISS باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٥٢٥ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة ومعدات ال�سالمة ال�سناعية ، معدات اإيقاف ال�سقوط 
اأنظمة   ، الذاتي  لل�سحب  االإنقاذ  ، حبال  لل�سالمة  االإنقاذ  ، حبال  االإنقاذ  ومعدات  ال�سقوط  واحلماية من 
 ، ال�سالمة  �سروج   ، احل��وادث  للحماية من  �سبكات   ، االإنقاذ  اأنظمة عامودية حلبال   ، االإنقاذ  اأفقية حلبال 
 ، حبال ق�سرية ومقاعد العمل واأحزمة اجل�سم كونها لل�سالمة ال�سناعية ، مزالق معدنية الإخالء النا�ض 
اأحزمة �سالمة معدنية ، اأجهزة اإيقاف ال�سقوط ، خممدات ال�سدمات وخممدات الطاقة كونها اأجزاء من 

اأنظمة ال�سالمة ال�سناعية.
9 الواقعة بالفئة:  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة UNILINE باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ١١/٢٣/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣78١ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه : �ض.ب. 6٠8١١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: ال�سوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، وكالء 
االإ�سكان ، اإدارة العمارات ، اال�ستثمار يف العقارات واملباين ، وكاالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�سراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل االإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري املباين.
٣6 الواقعة بالفئة:  

rawdat al ghaf العربية حتتهما   باللغة  الغاف  العالمة عبارة عن كلمتي رو�سة  العالمة:  و�سف 
باللغة االإجنليزية بخط مميز فوقهم احلرف M باللغة االإجنليزية بطريقة مميزة على �سكل ر�سم ثالثي 

االأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�سوم لورق �سجر.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 104614

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٥٢6 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 

االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات توثيق منتجات االنرتنت.

الواقعة بالفئة:  4٢
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات 3M SAFE GUARD باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 104512

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٥٢7 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 

االأمريكية.
للتنف�ض  امل�ستخدمة  بخالف  تنف�ض  اأج��ه��زة  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اال���س��ط��ن��اع��ي ، م�����راوح و���س��م��ام��ات ال���ه���واء الأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����ض ب��خ��الف امل�����س��ت��خ��دم��ة للتنف�ض 

اال�سطناعي.
الواقعة بالفئة:  9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي COOL FLOW باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 104506

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ:  ٢٠ /١١ /٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٣٥٢4 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:   ثري ام كومبني
وعنوانه : ثري ام �سنرت ، ٢٥٠١ هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ٥٥١44 ، الواليات املتحدة 

االأمريكية.
اإيقاف  معدات   ، ال�سناعية  ال�سالمة  معدات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

ال�سقوط واحلماية من ال�سقوط ، اأنظمة ال�سالمة لل�سالمل وُكالبات احلبال.
الواقعة بالفئة:  9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي LAD-SAF باللغة االإجنليزية يف�سل بينهما �سرطة
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 104505

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ١8/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢٥99٣٥ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: ماجد الفطيم العقارية )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه : �ض.ب. 6٠8١١ ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

ال�سوؤون   ، املالية  ال�سوؤون   ، التمويلية  ال�سوؤون   ، التاأمني  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
العقارية ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، اإدارة العمارات ، ا�ستثمار روؤو�ض االأموال ، اال�ست�سارات املالية ، 
املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، الكفاالت املالية ، اخلدمات التمويلية ، ا�ستثمار االأموال ، وكالء االإ�سكان ، 
اال�ستثمار يف العقارات واملباين ، متويل ال�سراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، وكاالت العقارات ، تثمني العقارات 
، �سم�سرة العقارات ، اإدارة العقارات التقييم املايل للعقارات ، حت�سيل االإيجارات ، تاأجري املكاتب )عقارات( ، 

تاأجري ال�سقق ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية ، تاأجري املباين ، تقييم تكاليف الت�سليح )تقييم مايل(.
الواقعة بالفئة: ٣6

 M باللغة االإجنليزية بخط مميز فوقها احلرف midtown و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة
باللغة االإجنليزية بطريقة مميزة على �سكل ر�سم ثالثي االأبعاد لقنطرة مزخرفة باأ�سكال هند�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 101465
 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠6٢٠ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم:  اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
املتحدة  ال���والي���ات   ، ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 9١4٠6   ، ن��اي�����ض  ف���ان   ، ب��ول��ي��ف��ارد  رو���س��ك��و   ١6٣8٠ : وع��ن��وان��ه 

االأمريكية.
املعجون  لعبة  للت�سكيل على هيئة  قابلة  م��ادة  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
ُت�ستخدم كاأداة لعب وت�سلية ، اأطقم اأن�سطة لالأطفال حتديداً اأطقم ِحرف هواية موؤلفة من مادة 

قابلة للت�سكيل على هيئة لعبة املعجون ُت�ستخدم كاأداة لعب وت�سلية.
الواقعة بالفئة: ٢8

يف�سل  االإجنليزية  باللغة   GEL-A-PEEL كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بينهم �سرطة.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 101652
 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: ٢9/٠9/٢٠١6    املودعة حتت رقم  : ٢6٠6٢١ 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�سم: اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
املتحدة  ال���والي���ات   ، ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 9١4٠6   ، ن��اي�����ض  ف���ان   ، ب��ول��ي��ف��ارد  رو���س��ك��و   ١6٣8٠ : وع��ن��وان��ه 

االأمريكية.
الأ�سكال  لعب  اأطقم   ، وملحقاتهم  ُدمى  اأ�سكال  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

ُدمى ، لعبة االأختام.
الواقعة بالفئة: ٢8

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي  NUM NOMS باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 101653

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ٢٥/٢٠١١/٠4   املودعة حتت رقم: ١٥6٣٢٠ 
بتاريخ: ٢٠١٢/٠٢/٢٣ امل�سجلة حتت رقم: ١64844 

با�سم : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي
وعنوانه: اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )  ١١٢ ( – ) ٢٠١١/١١/٢9  (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

الواقعة بالفئة: ٥
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

تنازل رقم : ١
ا�سم مالك العالمة : جان�سن اآر اآند دي اأيرلندا

ا�سم املتنازل له : جان�سن �سيان�سز اأيرلندا يو �سي
مهنته : م�سنعون وجتار

جن�سيته : اأيرلندا.
عنوانه وحمل اإقامته : اإي�ستجيت فيليج ، اإي�ستجيت ، ليتل اأيالند ، كاونتي كورك ، اأيرلندا.

تاريخ انتقال امللكية : ٠٢/٢4/٢٠١6
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : ١٢/٠4/٢٠١6

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945

EAT 98943

OLYSIO

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرق�م : AE/T/0001/99356 بتاريخ :2007/8/29

با�س������م :كومنك�ض املحدودة  

وعنوان����ه :املريجة - ال�سارقة

 وامل�سجلة حتت رقم :  )93556 (    بتاريخ : 5 / 2/ 2017

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف : 08/29/ 2017 وحتى تاريخ: 2027/08/29.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945 العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سلع للمقاوالت العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1178427 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح عبداهلل ح�سن حممد احلمادي ٥١%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد ح�سن حممد ح�سن احلمادي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة ٠.6٠*٠.4٠ اىل ١*١

حممد  �سعيد  مبارك  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
املن�سوري - ار�ض 9٠ اىل قطعة 94 حمل 6 مالك مبارك �سيف حممد احلديلي 

املن�سوري واخرون
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سروات للمقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1757849 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل احمد مبارك حممد احلارثي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالكرمي �سالح مبارك احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن لئحة تنفيذ رقم 04/05042/2016 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/05234/2016  �صكني- ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده: جامي�ض دانيال دانيال ماثيو 
وحديقة الكتب للتجارة -  �ض ذ م م  - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: حممد حميد نا�سر �سامل العوي�ض  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

الدعوى  ال��ع��ني حم��ل  ب��اخ��الء  امل��دع��ي عليهم  ال���زام   - ١- ن�ض احل��ك��م 
وت�سليمها خالية من ال�سواغل

االجرة  ب��دل  دره��م   48766 وق���دره  مبلغ  ب�سداد  ال���زام  احلكم  ٢- ح�سب 
امل�ستحقة من تاريخ ٢٠١٥/4/١ وحتى ١/٢٠١6/7  
٣- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف 

يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن لئحة تنفيذ رقم 04/00760/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/07099/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده: ٣6٠ ارك ريتيل للتجارة العامة �ض ذ م م   - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ:  عبد الرحمن عبد الرحيم ح�سني بال�سالح 

وح�سني عبد الرحيم ح�سني بال�سالح    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

اج��رة من  ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 498١٢.٥٠ وم��ا ي�ستجد من  ب��ان  الزامه  ١- مع 
تاريخ من ٢٠١6/١٠/4 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 996٢٥ درهم �سنويا ، والزامه 

بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء، 
٢- بالزام املدعي عليه باخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل

اج��رة من  ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 498١٢.٥٠ وم��ا ي�ستجد من  ب��ان  الزامه  ٣- مع 
تاريخ من ٢٠١6/١٠/4 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 996٢٥ درهم �سنويا ، والزامه 

بتقدمي �سهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء. 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن لئحة تنفيذ رقم 04/00166/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/06177/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : مركز تامي باال�ض لالعمال 
جمهول حمل االقامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة ا�سيكو اخلليجية العقارية �ض ذ م م  فرع دبي
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

١- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ اجمايل ٣١668٠ درهم 
اجره  من  ي�ستجد  وم��ا   ٢٠١6/8/٢٥ يف  وحتى   ٢٠١6/٢/١ من  للفرتة 

حتى تاريخ االخالء التام 
٢- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من 

�سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
     اعلن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/01139/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : مطعم ومقهي جراند ابو �سقرة - فرع 
مبا اأن املدعي : خلفان حممد الحج الهاجري   

 قد اأقام �سدكم الدعوى ٠٢/٠١١٣9/٢٠١7/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من ٢٠/٢٠١6/8 
رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   4٢٠.٠٠٠.٠٠ مبلغ  بذمته  فرت�سد    ٢٠١6/١٢/٢٥ وحتى 

اخطاره بال�سداد او االإخالء يف ١/١٠/٢٠١7    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ٢٠/٢٠١6/8  

وحتى ٢٠١6/١٢/٢٥  و رغم اخطاره يف ٢٠١7/١/١٠  ميتنع عن ال�سداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االرب���ع���اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
٢٠١7/٢/١٥  ال�ساعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن لئحة تنفيذ رقم 04/05041/2016 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/05246/2016  �صكني- ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده: عبد اهلل بن حممد بن عثمان العنقري 
و وايت ليون ادفريتيزينج اند برودك�سن  - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد حميد نا�سر �سامل العوي�ض   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

١- ن�ض احلكم - الزام املدعي عليه االول باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي 
خالية من ال�سواغل

�ستون   )6٠.٠٠٠( وق��دره  مبلغ  املدعي  للمنفذ  ي��وؤدوا  ب��ان  املنفذ �سدهم  ال��زام   -٢
الزام  اىل  باال�سافة   ،  ٢٠١6/7/٣ تاريخ  للفرتة من ٢٠١٥/٣/٣ وحتى  دره��م  الف 
التام  االخ��الء  تاريخ  حتى  االي��ج��ار  ب�سداد  االول  عليه  املدعي  االول  �سده  املنفذ 
 الزام املنفذ �سدهم بتقدمي ما يفيد براءة ذمة املاجور عن فواتري املاء والكهرباء

٣- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
   اعادة اعلن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/00578/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : الكفاءة ملقاوالت البناء - �ض ذ م م

مبا اأن املدعي : ال�سيخ في�سل بن خليفة بن خالد عبد الرحمن ال ثاين 
 قد اأقام �سدكم الدعوى ٠٢/٠٠٥78/٢٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من ١٥/٢٠١6/4 
اخطاره  �سداده رغم  درهم وميتنع عن   ٥٢7٥٠ بذمته مبلغ  وحتى  ٢٠١7/١/١7 فرت�سد 

بال�سداد او االإخالء يف ١١/١7/٢٠١6 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ١٥/٢٠١6/4 
 وحتى ٢٠١7/١/١7  و رغم اخطاره بالن�سر يف ٢٠١6/١١/١7   بالن�سر باجلريدة ميتنع عن ال�سداد.

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
٢٠١7/٢/١9   ال�ساعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة العا�سرة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
     اعلن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/00700/2017 / �صكني  

اىل املدعى عليه : كارال بونتينو تاليون  
مبا اأن املدعي :  �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م - 

         وميثاء علي عبداهلل العوي�ض    
قد اأقام �سدكم الدعوى ٠٢/٠٠7٠٠/٢٠١7/�سكني ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة  املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة 
التام والفعلي وذلك  تاريخ االخ��الء  من ٢٠١6/٣/١١ وحتى ٢٠١6/4/6 حتى 

ح�سب الفاتورة النهائية للكهرباء واملياه.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 
٢٠١7/٢/٢٠ ال�ساعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة 
 ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
     اإعادة اعلن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/00397/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : كويك للطباعة والهدايا - �ض ذم م 

مبا اأن املدعي : حممد �سالح الزرعوين    وحممد �سالح الزرعوين للعقارات   
 قد اأقام �سدكم الدعوى ٠٢/٠٠٣97/٢٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد كافة املتاأخرات االيجارية من قيمة االيجار حتى 
تاريخ االخالء الفعلي. 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من ١٥/٢٠١6/9 
وحتى ٢٠١6/١٢/١4 فرت�سد بذمته مبلغ ٢8.٢٠٠ درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االإخالء يف ١٢/٢6/٢٠١6    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ١٥/٢٠١6/9 

وحتى ٢٠١6/١٢/١4 ورغم اخطاره يف ٢٠١6/١٠/٢6  ميتنع عن ال�سداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.  

املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
االإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  ال�ساعة ٣.٠٠م   ٢٠١7/٢/١9
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الأربعاء  15  فرباير 2017 العدد 11945
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املال والأعمال

�صلطان اجلابر ي�صارك يف موؤمتر ومعر�ش 
م�صر الدويل للبرتول بالقاهرة

•• القاهرة-وام:

�سارك معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد �سلطان اجلابر وزير دولة الرئي�ض 
�سركاتها يف  اأدنوك وجمموعة  الوطنية  اأبوظبي  ل�سركة برتول  التنفيذي 

موؤمتر ومعر�ض م�سر الدويل للبرتول.
حتيات  اأنقل  اأن  ي�سرفني  امل��وؤمت��ر  خ��الل  كلمته  م�ستهل  فى  معاليه  وق��ال 
ال��ق��ي��ادة يف دول���ة االم�����ارات ومتنياتها ب����دوام ال��ن��م��و وال��ت��ق��دم واالزده����ار 
اأن  وي�سرين  و�سعباً،  وحكومًة  قيادة  العربية  م�سر  جمهورية  يف  لالأ�سقاء 
اأ�سارك يف الدورة االأوىل من موؤمتر ومعر�ض م�سر الدويل للبرتول، واأن 
األتقي جمدداً مع االأخوة يف احلكومة امل�سرية، ومع االأ�سدقاء والزمالء يف 
قطاع النفط والغاز من م�سر ومن خمتلف اأنحاء العامل .  واأ�ساف معاليه 
اعتماد  خ��الل  م��ن  الطاقة  قطاع  م��وث��وق يف  �سريك  اأن��ه��ا  اأثبتت  ان م�سر 
�سيا�سات مالية منا�سبة، وتطبيق اأطر ت�سريعية وتنظيمية مالئمة ت�سجع 
اإيني و �سل و دانا غاز وغريها  اأمثال بي بي و  �سركات النفط العاملية من 
على اال�ستثمار يف م�سر حيث بداأت هذه ال�سيا�سات توؤتي ثمارها مع حتقيق 
اكت�سافات مهمة يف املوارد الهيدروكربونية مثل حقل ُظهر للغاز الذي يعد 
االأكرب يف البحر املتو�سط باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، 
اإ�سافة اإىل اكت�سافات مهمة يف مناطق دلتا النيل وال�سحراء الغربية، والتي 
�ستتيح مل�سر حتقيق االكتفاء الذاتي يف جمال الطاقة، ف�ساًل عن اإمكانية 

حتولها اإىل ُم�َسّدٍر مهم للغاز الطبيعي.
اجتماع  اأن  على  اجلابر  �سلطان  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  واأك��د   
هذه الرثوة الهيدروكربونية مع ال�سيا�سات االقت�سادية املنا�سبة، هو عامل 
اأ�سا�سي يعزز ثقة امل�ستثمرين العامليني، ويوؤكد النمو امل�ستقبلي مل�سر، منوهاً 
بالعديد من املوؤ�سرات يف هذا املجال مبا فيها النمو الذي حقته البور�سة 
ال�سندات  على  الكبري  واالإق��ب��ال  املا�سي،  العام  يف   76% بن�سبة  امل�سرية 
الدولية التي مت اإ�سدارها يف ال�سهر املا�سي والتي زاد حجم االكتتاب فيها 
على القيمة املطلوبة بعدة مرات، وتقرير براي�ض واترهاو�ض كوبر االأخري 
للنمو العاملي الذي توقع اأن تكون م�سر يف املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة عاملياً من 

حيث حجم االقت�ساد يف عام 2050.
واملوؤ�س�سات  العاملية  االأ���س��واق  ثقة  توؤكد  املوؤ�سرات  هذه  اأن  معاليه  واو�سح 
االقت�سادي،  م�سر  مب�ستقبل  ال��دويل،  النقد  �سندوق  فيها  مبا  الدولية، 
وبدورها املهم واملحوري الأمن واأمان وا�ستقرار املنطقة مما يوؤكد اأن االآن 

هو بالفعل الوقت املثايل لال�ستثمار يف م�سر.
و�سدد معاليه على اأن دولة االإمارات وبف�سل توجيهات قيادتها، تعمل على 
ا�ست�سراف امل�ستقبل وو�سع خطط ا�سرتاتيجية بعيدة املدى تت�سم باملرونة 
والكفاءة من اأجل �سمان ا�ستدامة مكانتها كمزوٍد موثوق للطاقة، ومتكيناً 
�سركة  اأن  اإىل  الفتاً  والب�سرية،  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  جلهود 
قطاع  م�ستقبل  ا�ست�سراف  على  تعمل  /اأدن���وك/  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
االرتقاء  على  جهة  من  تركز  ومتوازنة  �ساملة  منهجية  وتعتمد  الطاقة 
وزيادة  اال�سرتاتيجية،  ال�سراكات  واإبرام  الت�سغيلية،  الكفاءة  ورفع  باالأداء، 

املرونة، وتعزيز القيمة يف جوانب القطاع.
اال�ستك�ساف  يف  اال�ستثمار  ا�ستمرار  على  اأدن���وك  تركز  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
البرتوكيماوية  وال�سناعات  امل�سايف  ط��اق��ة  وزي���ادة  واالإن���ت���اج،  والتطوير 
وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة، وتطوير الكوادر الب�سرية.  وتناول معاليه 
يف كلمته م�سهد الطاقة العاملي م�سرياً اإىل اأن الطلب العاملي على الطاقة 
ينمو ب�سكل �سريع، حيث ت�سري الدرا�سات واالأبحاث اإىل اأنه �سيزداد بن�سبة ال 
تقل عن %25 حتى عام 2040، اأي ما يعادل اال�ستهالك احلايل الأمريكا 
ال�سمالية واجلنوبية جمتمعتني. واأو�سح معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
ال��دول غري  �ستاأتي من  الطلب  الزيادة يف  اأن غالبية هذه  �سلطان اجلابر 
االأع�ساء يف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، والتي �ست�سكل نحو ثلثي 

اال�ستهالك العاملي يف عام 2040.

دائرة الأرا�صي والأمالك و» نا�صداك دبي « توقعان 
مذكرة لت�صهيل الإدراجات املتعلقة بالقطاع العقاري

•• دبي -وام:

وقعت دائرة االأرا�سي واالأم��الك يف دبي و بور�سة “ نا�سداك دبي “ ام�ض 
مذكرة تفاهم تهدف اإىل ت�سهيل اإدراج ال�سركات العاملة يف القطاع العقاري 

يف االإمارة بالبور�سة ف�سال عن فئات االأ�سول املتعلقة بالعقارات.
و  الدائرة  بني  االت�ساالت  عملية  ت�سهيل  اإىل  التفاهم  مذكرة  تهدف  كما 
نا�سداك دبي فيما يتعلق باالأمور االإدارية التي تقدم الدعم للكيانات التي 

تدر�ض االإدارج اأو الكيانات املدرجة بالفعل.
وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة االأرا�سي واالأمالك 
يف دبي يف ت�سريح �سحفي له ام�ض.. اإن املذكرة تتما�سى مع روؤية الدائرة 
على  الرتكيز  م��ع  عامليا  رائ���دة  عقارية  كوجهة  دب��ي  تر�سيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
االبتكار والثقة وال�سعادة. واأ�ساف اأن اجلانبني �سي�ساهمان يف دعم طموحات 
�سركات القطاع اخلا�ض ال �سيما العاملة يف خمتلف االأن�سطة العقارية مما 
ترغب يف ت�سجيل ح�سور متميز لها يف ال�سوق من خالل اإدراج اأ�سهمها يف 
اقت�ساد دبي  امل�ستدامة يف  التنمية  الذي ي�سهم يف حتقيق  االأمر  البور�سة 

املحلي واالرتقاء بامل�سداقية وتر�سيخ ال�سفافية يف القطاع العقاري.
وقال حامد علي الرئي�ض التنفيذي ل� “ نا�سداك دبي “ اإن عالقات البور�سة 
الوثيقة مع دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي يوؤكد التزامها بزيادة حت�سني 
بال�سوؤون  يتعلق  فيما  امل�سدرين  عن  بالنيابة  وبعده  االإدارج  قبل  البيئة 

العقارية.

غرفة راأ�ش اخليمة تبحث تو�صيع ال�صراكة القت�صادية وال�صتثمارية مع بلجيكا
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ا���س��ت�����س��اف��ت غ��رف��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة مبقرها 
امل�ستوى  رف��ي��ع  ب��ل��ج��ي��ك��ي��اً  وف����دا  ال��رئ��ي�����س��ي 
برئا�سة معايل بيرت دي كرمي وزير الدولة 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي، لالطالع  ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة 
وبهدف  املتاحة،  اال�ستثمارية  الفر�ض  على 
اجلانبني  بني  االقت�سادية  العالقات  تعزيز 

وتوطيد �سبل التعاون.
الوفد  زي��ارة  هام�ض  على  اللقاء  ه��ذا  وياأتي 
البلجيكي اإىل االإم��ارات التي ينظمها احتاد 
غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة بالتعاون 
البلجيكية  العربية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة  م��ع 
 17-12 ال��ف��رتة  خ���الل  اللوك�سمبورغية 
التعاون  ف���ر����ض  ل��ب��ح��ث  اجل������اري  ف���رباي���ر 

امل�سرتكة بني البلدين.
م�ساعد  ال�سميلي  را�سد  اأحمد  الدكتور  اأك��د 
التجارية  اخل���دم���ات  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
على  اخليمة  راأ���ض  بغرفة  االأعمال  وتطوير 
ت���اري���خ ال���ع���الق���ات االق��ت�����س��ادي��ة ب���ني دولة 
م�سرياً  وبلجيكا،  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
اأن دول���ة االإم������ارات ب��وج��ه ع���ام واإم����ارة  اإىل 
راأ������ض اخل��ي��م��ة ب�����س��ك��ل خ��ا���ض ت�����س��ع��ى دائماً 
خمتلف  م��ع  ومم��ي��زة  متينة  ع��الق��ات  لبناء 
اأقطار العامل يف كافة املجاالت مع الرتكيز 
االأداة  اأ�سبح  وال��ذي  التجاري  اجلانب  على 

الفعالة واملحرك الرئي�سي لالقت�ساد. 
فر�سة  يعد  ال��ل��ق��اء  ب���اأن  ال�سميلي  واأ���س��اف 
ثمينة للت�ساور حول املزيد من �سبل التعاون، 
وا�ستك�ساف الفر�ض اال�ستثمارية املتاحة بني 
اأن غرفة راأ�ض  راأ���ض اخليمة وبلجيكا، واأك��د 
اخليمة ملتزمة بخدمة قطاع االأعمال بكل 
ال�سبل املمكنة، وقال اأن الغرفة عملت خالل 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وحتديث 

خدماتها و�سراكاتها اال�سرتاتيجية خلدمة 
القطاعني العام واخلا�ض. 

م���ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه م��ع��ايل ب��ي��رت دي كرمي 
البلجيكي،  اخلارجية  للتجارة  الدولة  وزير 
والتقدير  بال�سكر  ال��ل��ق��اء  اأث��ن��اء  كلمته  يف 
لغرفة راأ�ض اخليمة على ا�ست�سافتها للوفد 
ب���داي���ة رائعة  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي، ح��ي��ث اع��ت��ربه��ا 
التعاون  تو�سيع  �سبل  ال�ستك�ساف  وموفقة 
الطرفني،  ب���ني  االق��ت�����س��ادي��ة  امل���ج���االت  يف 
ي�سعى يف جولته احلالية  الوفد  اأن  واأ�ساف 
حيث  ال�سمالية،  االإم�����ارات  ا�ستك�ساف  اإىل 
ي�سم ممثلني من عدة قطاعات مثل البناء 
واال�ست�سارات واالأغذية والهند�سة وغريها، 
ن���ظ���رائ���ه���م من  م����ع  ال���ت�������س���اور  اإىل  ودع������ى 

ال�سركات املتواجدة يف راأ�ض اخليمة.
وتطرق معايل بيرت دي كرمي اإىل املنتجات 
ال���ت���ي ت��ن��ت��ج��ه��ا ب��ل��ج��ي��ك��ا، واخل�������ربات التي 
العديد  يف  البلجيكية  ال�����س��رك��ات  متتلكها 
والتكنولوجية  ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
واالإم�����داد وال��ت��م��وي��ن وال��ب��ن��اء وغ��ريه��ا من 
تطرح  بلجيكا  اأن  اأو���س��ح  ك��م��ا  ال��ق��ط��اع��ات، 
لل�سركات  اال�ستثمارية  الفر�ض  من  العديد 
النهاية على متانة  اأك��د يف  االإم��ارات��ي��ة، كما 
ال���ع���الق���ات االق��ت�����س��ادي��ة وال���ت���ج���اري���ة بني 
البلدين، واأن الوفد يعمل على تو�سيع تلك 
ل��ق��اءات االأع��م��ال التي  العالقات من خ��الل 
عقدها و�سيعقدها يف الدولة خالل زيارتهم 

احلالية.
واأ����س���ار ع��م��اد ال��دي��ن اأوب�����ريي، م��دي��ر اإدارة 
اخليمة،  راأ����ض  غ��رف��ة  يف  اال�ستثمار  ت��روي��ج 
اإىل اأن بلجيكا متثل واحدة من االقت�سادات 
ال���ع���امل ح���ال���ي���اً، كما  ال�����س��ري��ع��ة ال��ن��م��و يف 
راأ�ض  اإم���ارة  ت�سهده  ال��ذي  النمو  ا�ستعر�ض 
التجارة  ح��ج��م  اأن  اإىل  م�����س��ريا  اخل���ي���م���ة، 

 9 بلغ   2015 العام  ل��الإم��ارة يف  اخلارجية 
ال�سادرات  حجم  بلغ  حيث  دره���م،  مليارات 
3.6 م��ل��ي��ار دره����م وحجم  امل��ح��ل��ي��ة ح����وايل 
3 مليارات دره��م، فيما بلغ حجم  ال���واردات 
م��ل��ي��ار دره����م للعام   2.4 ال��ت�����س��دي��ر  اإع�����ادة 
من  اخل��ي��م��ة  راأ������ض  ت��ع��ت��رب  ك��م��ا   ،2015
االأو�سط،  ال�سرق  اأ�سرع االقت�سادات منوا يف 
8.8 م��ن��ذ العام  ب��ل��غ  ومب��ع��دل من��و ���س��ن��وي 
2011 وحتى العام 2015، وقال اأوبريي 
اأن التجارة البينية بني بلجيكا وراأ�ض اخليمة 
10.013 مليون درهم  قد بلغت ما يعادل 
 ،2015 ال��ع��ام  2013 وح��ت��ى  ال��ع��ام  م��ن��ذ 
امل�سجلة  البلجيكية  ال�سركات  بلغ عدد  فيما 
بغرفة راأ�ض اخليمة 19 �سركة متار�ض 40 

ن�ساطا جتاريا.
واأ�ساف اأوبريي باأن اقت�ساد االإمارة يحظى 
بثقة عالية اإذ ح�سل على ت�سنيف  اإئتماين

الق�سري والطويل من  املديني  A/A  على 
A/A-1  من  وت�����س��ن��ي��ف  ف��ي��ت�����ض،  وك���ال���ة 
ا�ستعر�ض  كما  ب���وورز،  اآن��د  �ستاندرد  وك��ال��ة 
عدداً من امل�ساريع الكربى املقامة يف االإمارة 
اأن  اإىل  م�سرياً  فيها،  اال�ستثمار  ومم��ي��زات 
االإمارة تزخر بالعديد من ال�سناعات، حيث 
قد ت�سل ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف 
 33 يعادل  ما  اخليمة  لراأ�ض  املحلي  الناجت 
منقطع  اهتماماً  احلكومة  اأول��ت  وق��د   ،%

النظري بهذا القطاع.
ال�سياحة  راأ�ض اخليمة لتنمية  وقامت هيئة 
جمال  يف  اال�ستثمارية  الفر�ض  با�ستعرا�ض 
التطور  ا�ستعر�ست  كما  ب��االإم��ارة،  ال�سياحة 
ال����ذي ���س��ه��ده ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف االإم�����ارة، 
االأ�سواق  م��ن  تعد  بلجيكا  اأن  على  م��وؤك��دة 
العاملية  االأ���س��واق  اأهمية  ال��واع��دة من حيث 
الهيئة  ب��اأن  اأف���اد  راأ����ض اخليمة، كما  الإم���ارة 

تعمل على ا�ستقطاب 1.1 مليون زائر لراأ�ض 
اخليمة بحلول 2019. وقامت مدينة راأ�ض 
منو  ي�سرح  فيديو  بعر�ض  املالحية  اخليمة 
املواينء يف االإمارة واالأن�سطة واخلدمات التي 
تقدمها، كما تطرقت للموقع اال�سرتاتيجي 
يوؤهلها  وال���ذي  اخليمة،  راأ����ض  حتتله  ال��ذي 
اأن ت��ك��ون وج��ه��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��م��ي��زة، كما 
براأ�ض  احل��رة  املنطقة  قدمت كال من هيئة 
لال�ستثمار،  اخليمة  راأ����ض  وهيئة  اخليمة، 
عرو�سا  العقاري  للتطوير  احلمرا  و�سركة 
ت��و���س��ح امل��م��ي��زات ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا االإم����ارة 
اأو�سحت  حيث  لال�ستثمار،  ج��اذب��ة  كوجهة 
واخلدمات  الت�سجيل  اآل��ي��ة  احل���رة  املنطقة 
التي توفرها للم�ستثمرين، كما قامت �سركة 
احلمرا للتطوير العقاري بتقدمي نبذة عن 
امل�ساريع التي نفذتها وامل�ساريع قيد االن�ساء، 
ال���ذي ت�سهده االإم����ارة،  ال��ع��ق��اري  وال��ت��ط��ور 
وكيفية م�ساهمة ال�سركة يف تطوير اجلانب 

ال�سياحي يف االإمارة.
ج�������رى خ�������الل ال����ل����ق����اء ب����ح����ث ال����ع����الق����ات 
االقت�سادية والتجارية بني الطرفني، و�سبل 
تطويرها مبا ي�سهم يف زيادة جمال الفر�ض 
بينهما، وناق�ض اجلانبان اإمكانية اال�ستفادة 

�سراكات  الإي����ج����اد  ال���ع���دي���دة  ال���ف���ر����ض  م���ن 
جانب  اإىل  مثمرة  وا�ستثمارية  اقت�سادية 
القطاعات  ال��ت��ع��اون يف  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  ب��ح��ث 

احليوية املهمة.
�سقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ض دائ�����رة اجل���م���ارك رئي�ض 
براأ�ض  احل���رة   املنطقة  هيئة  اإدارة  جمل�ض 
اخليمة، و�سعادة يو�سف عبيد النعيمي رئي�ض 
و�سعادة  اخليمة،  راأ���ض  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
بالدولة،  بلجيكا  �سفرية  مينري  دومينيك 
ال�سميلي  را����س���د  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 
ل��ق��ط��اع اخلدمات  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د 
رامي  و�سعادة  االأع��م��ال،  وتطوير  التجارية 
املنطقة  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ج���الد 
احلرة وهيئة اال�ستثمار براأ�ض اخليمة، وعدد 
باالإمارة،  وامل�ستثمرين  امل�سوؤولني  كبار  من 
بلجيكية  و���س��رك��ة  م��وؤ���س�����س��ة   29 ومم��ث��ل��ي 
وجماالت  خمتلفة  قطاعات  يف  متخ�س�سة 
والت�سييد  ال���ب���ن���اء  اأب����رزه����ا  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
واالأغذية وامل�سروبات والهند�سة واخلدمات 
واملالية  امل�سرفية  واخلدمات  واال�ست�سارات 
واخلدمات  الداخلية  والت�ساميم  والديكور 

القانونية وال�سناعية والكهرباء

قيمة قطاع ال�صياحة يف اململكة العربية ال�صعودية �صت�صل اإىل 81 مليار دولر بحلول العام 2026

ت�ساعد �لعالمة يف تقييم ومر�جعة خطو�ت و��سرت�تيجية �لأعمال �مل�سوؤولة بال�سركات

تكرمي 39 موؤ�ص�صة حا�صلة على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية الجتماعية
•• دبي-الفجر:

كرمت غرفة جتارة و�سناعة دبي 39 �سركة 
دبي  غرفة  عالمة  على  ح�سلت  وموؤ�س�سة 
وذلك  للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
ام�ض يف مقرها الإبراز  خالل حفٍل نظمته 
امل�سوؤولية  جم��ال  يف  ال�سركات  ه��ذه  ري���ادة 
يف  واال���س��ت��دام��ة  للموؤ�س�سات  االجتماعية 
ن�����س��اط��ات��ه��ا واأم���اك���ن ع��م��ل��ه��ا، ل��ي�����س��ل عدد 
اإطالق  258 منذ  اإىل  العالمات املمنوحة 
ال�سركات  2010. وتوزعت  املبادرة يف عام 
ال��ت��ي ك��رم��ت يف ح��ف��ل ال���ي���وم ح�����س��ب عدد 
م����رات احل�����س��ول ع��ل��ى ع��الم��ة غ��رف��ة دبي 
حيث  للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
جمموعة  االأوىل  ل���ل���م���رة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����س��ل 
ت��ي��ك��وم وخ���دم���ات ال��ن��ق��ل امل��در���س��ي وهيئة 
BLUE يف  وب��ل��و  وامل���وا����س���الت  ال���ط���رق 
وبنك  و���س��رك��اه  اأب��ي��ال  �سركة  ح�سلت  ح��ني 
ترايدينغ  ���س��ي  اإم  واإن  ال��وط��ن��ي  االحت�����اد 
وجم���م���وع���ة   NMC Trading
احلديث  ال�������دويل  وامل�����س��ت�����س��ف��ى  م������رياك 
 Corporate �سرف�سز  بزن�ض  وكوربرت 
واأم�����الك   Business Services

للتمويل على العالمة للمرة الثانية.
وح�������س���ل���ت ك�����ل م�����ن ����س���ام���ت���ي���ك ال�������س���رق 
 Quick ريج�سرتي�سن  وكويك  االأو�سط 
Registration واإتقان العاملية اإمباور 
ال�سرق  وت�سيب  والبناء  لل�سيانة  و�سيكاغو 

 CHEP Middle East االأو����س���ط 
 Bond Interiors ان��ت��ريي��رز  وب��ون��د 
والفطيم  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وب��ي��ت��ا 
الثالثة،  ل��ل��م��رة  ال��ع��الم��ة  ع��ل��ى  ك��اري��ل��ي��ون 
زليخا  م�ست�سفى  م��ن  ك��ل  ح�سل  ح��ني  يف 
�سي�ستمز  كومبيوتر  وب��ارام��اون��ت  وفيوليا 
 Paramount Computer
امل���راف���ق  الإدارة  وم������اب   »Systems
 Kimoha ان�����رتب�����ري�����رز  وك���ي���م���وه���ا 
ف���ورت  واإن����ف����و   Entrepreneurs
�سلهوب  وجم����م����وع����ة   InfoFort
 Al Rostamani والر�ستماين بيجل 

الرابعة.  للمرة  العالمة  على   Pegel
وح�������س���ل���ت ك�����ذل�����ك ك������ل م������ن االإم������������ارات 

ل����ل���������س����راف����ة و������س�����ام�����رت�����اون ان����ت����ريي����رز 
 Summertown Interiors
وب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي وم��اج��د الفطيم 
 Emrill للخدمات  واإمي��ري��ل  ال��ع��ق��اري��ة 
االإم���������ارات  وم����وا�����س����الت   Services
ل��ل��م��رة اخلام�سة،  ال��ع��الم��ة  ع��ل��ى  ودوك�����اب 
ت�سارترد  �����س����ت����ان����درد  ح�������س���ل���ت  ح�����ني  يف 
امل�سرق  وبنك  التجارية  ال��ق��رم  وجمموعة 
للمرة  ال��ع��الم��ة  على  العاملية  واإن��رتك��وي��ل 
ال�����س��اد���س��ة. وخ���الل اف��ت��ت��اح��ه ح��ف��ل تكرمي 
ال�سركات احلا�سلة على عالمة غرفة دبي 
هّناأ  للموؤ�س�سات،  االجتماعية  للم�سوؤولية 
جمل�ض  رئي�ض  الغرير،  �سيف  ماجد  �سعادة 
ان  اإىل  م�سرياً  الفائزين،  دب��ي  غرفة  اإدارة 

لل�سركات  م��ث��ااًل  اأ�سبحت  ال�����س��رك��ات  ه��ذه 
امل�سوؤولة  امل���م���ار����س���ات  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
اأن  معترباً  بها،  يحتذى  التي  واملجتمعية 
ال��ع��الم��ة  ت�����س��اع��د ال�����س��رك��ات ع��ل��ى تقييم 
االأعمال  وا�سرتاتيجية  خطوات  ومراجعة 
م�سيفاً  ال�سركات،  داخل  املطبقة  امل�سوؤولة 
وهو  عليها  للح�سول  تزايد  االإق��ب��ال يف  اأن 
لتقييم  ك����اأداة  ال��ع��الم��ة  اأه��م��ي��ة  يعك�ض  م��ا 
ال�سركة  �سمعة  وتعزيز  امل�سوؤولة  املمار�سات 
وم�ستدامة.  م�سوؤولة  كموؤ�س�سة  ال�سوق  يف 
غ���رف���ة دبي  ع���الم���ة  اإن  ال��غ��ري��ر  واأ�����س����اف 
ت�سكل  للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
منهجاً لل�سركات لتطبيق اأف�سل ممار�سات 
العالمة  لها  تتيح  حيث  امل�سوؤولة  االأعمال 
اكت�ساف نقاط ال�سعف والقوة يف توجهاتها 
التجاري  ن�ساطها  تاأثريات  الإدارة  العملية 
على البيئة واملجتمع، كما ميكن اال�ستفادة 
اإج�����راء م��راج��ع��ٍة داخلية  ال��ع��الم��ة يف  م��ن 
املطبقة  امل�سوؤولة  االجتماعية  لل�سيا�سات 
يف ال�سركة، وتقييم االأداء وتطويره يف كافة 
ي�سعدنا  قائاًل:  �سعادته  واأ�ساف  النواحي. 
ال��ي��وم ت��ك��رمي 39 ���س��رك��ة وم��وؤ���س�����س��ة وهو 
اعلى عدد من ال�سركات تكرم يف حفل واحد، 
ال�سركات  اإىل  عالمة   258 منح  مت  حيث 
يعك�ض  مم��ا   2010 ع��ام  يف  اإطالقها  منذ 
على  ال�سركات  م�ساعدة  يف  العالمة  اأهمية 
امل�سوؤولة.  ممار�ساتها  فعالية  م��ن  ال��ت��اأك��د 
اأن  دبي  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واعترب 

•• دبي-الفجر:

من املتوقع اأن ي�ساهم قطاع ال�سفر وال�سياحة 
اأم��ري��ك��ي يف  م��ل��ي��ار دوالر   81 م���ن  ب���اأك���رث 
العربية  اململكة  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت 
وفق  وذل��ك   2026 ع��ام  بحلول  ال�سعودية 
العاملي،  وال�سياحة  ال�سفر  جمل�ض  بيانات 
اأبرز الركائز الرئي�سية  اأحد  وهذا ما ميثل 
وال�سركات  اجل���ه���ات  �ست�ستعر�سها  ال��ت��ي 
ال�سفر  �سوق  امل�ساركة يف معر�ض  ال�سعودية 
�ستنعقد  ال���ذي   )2017 )امللتقى  العربي 
ال��ت��ج��اري العاملي  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف م��رك��ز دب���ي 
خالل الفرتة من 23-27 اأبريل 2017.

اإىل  رئي�سي  ب�سكل  التقديرات  هذه  وُتعزى 
اململكة،  يف  الداخلية  ال�سياحة  ق��ط��اع  من��و 
ال�سياحية  ال����رح����الت  ع����دد  جت�����اوز  ح��ي��ث 
العام  يف  م��ل��ي��ون   47.5 ال����  ح��اج��ز  املحلية 
بن�سبة  ارت���ف���اع  وه����و   ،)2016( امل��ا���س��ي 
وتوجد   .2015 عام  مع  باملقارنة   2.3%
اإنفاق  لزيادة  الرامية  اخلطط  من  العديد 
والرتفيهية  الثقافية  االأن�سطة  على  االأ�سر 
اإطار  اإىل %6 يف  م��ن 2.9%  ال��ب��الد  داخ���ل 

روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030.
وبهذا ال�سياق قال �سيمون بري�ض، مدير اأول 
معر�ض �سوق ال�سفر العربي: يجري العمل 
و�ساق،  ق��دم  على  ه��ذه اخلطط  تنفيذ  على 

العام  اأعلنت  ال�سعودية قد  وكانت احلكومة 
للرتفيه،  العامة  الهيئة  اإن�ساء  عن  املا�سي 
 SIX ك��م��ا ك�����س��ف��ت ���س��رك��ة ���س��ك�����ض ف��الغ��ز
نوعها  م���ن  ب�����ارزة  خ��ط��ة  ع���ن   FLAGS
اململكة  يف  ترفيهية  ح��دي��ق��ة  اأول  الإط����الق 

ومن املقرر افتتاحها يف 2021/2020.
واأردف بالقول: ت�سعى روؤية اململكة العربية 
مواقع  ع����دد  ل���زي���ادة   2030 ال�����س��ع��ودي��ة 
ت����دي����ره منظمة  ال������ذي  ال�������دويل  ال�������رتاث 
كما  املحلية،  ال�سياحة  لت�سجيع  اليون�سكو 
العديد  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  ت�سهد 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  م�������س���اري���ع  م����ن 

الرئي�سية قيد التنفيذ اأو يف طور االإعداد.
ال�سعوديون يف معر�ض  العار�سون  و�سريكز 
���س��وق ال�����س��ف��ر ال��ع��رب��ي )امل��ل��ت��ق��ى 2017( 
التي  امل��ق��وم��ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  ع��ل��ى 
تتمتع بها اململكة واأبرز امل�ساريع امل�ستقبلية. 
فالغز  ���س��ك�����ض  ح��دي��ق��ة  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
الرتفيهية، �ست�سهد مدينة الريا�ض افتتاح 
وهما:  ال��ك��ربى  الت�سوق  م��راك��ز  م��ن  اثنني 
مول ال�سعودية مب�ساحة اإجمالية ت�سل اإىل 
300 األف مرت مربع من م�ساحات التجزئة 
الوا�سعة  ال��ث��ل��ج��ي��ة  واحل��دي��ق��ة  وال��رتف��ي��ه 
ت�سل  بتكلفة  الريا�ض  واالأفنيوز  والفنادق، 
م�سروع  يوجد  كما  دوالر.  مليار   1،9 اإىل 
برج  يف  يتمثل  ج��دة  مدينة  يف  اآخ���ر  �سخم 

اململكة الذي �سي�سبح اأطول ناطحة �سحاب 
اك��ت��م��ال��ه. وك�����س��ف تقرير  ال���ع���امل ع��ن��د  يف 
حول  انرتنا�سيونال”  “كوليريز  اأ�سدرته 
�سوق ال�سيافة يف اململكة العربية ال�سعودية 
بن�سبة  �سينمو  الداخلية  ال�سياحة  قطاع  اأن 
%7.5 �سنوياً حتى عام 2020 باملقارنة مع 

ن�سبة %6.1 للزوار القادمني من اخلارج.
ويف وقت �سابق من هذا ال�سهر، قال االأمري 
رئي�ض  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  بن  �سلطان 
الوطني،  وال��رتاث  لل�سياحة  العامة  الهيئة 
�ست�سبح  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن 

الرئي�سيني  ال��الع��ب��ني  اأك�����رب  م���ن  واح�����دة 
اأعقاب  يف  ذل����ك  وي���اأت���ي  ال���ق���ط���اع.  ه����ذا  يف 
يف  اإ�سافية  حكومية  ا�ستثمارات  تخ�سي�ض 

قطاع ال�سياحة بقيمة 800 مليون دوالر.
�سيتم  املتوقع،  الطلب  حجم  تلبية  وبهدف 
جديدة  فندقية  غ��رف��ة   61،224 اإط���الق 
الرغم  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
من انخفا�ض م�ستويات االإ�سغال ومتو�سط 
الكربى خالل عام  املدن  اليومي يف  ال�سعر 
النفط  اأ�سعار  النخفا�ض  كنتيجة   2016
وخ���ف�������ض االإن�����ف�����اق احل���ك���وم���ي واخل���ا����ض 

عموماً.
كما اأ�سارت بيانات اإ�ض تي اآر ال�سركة الرائدة 
اأن م�ستويات  اإىل  يف جمال حتليل البيانات 
اإ�سغال الفنادق يف اململكة العربية ال�سعودية 
 59.5% ن�����س��ب��ة  ���س��ج��ل��ت   2016 ع����ام  يف 
العام  ع��ن   4.8% ن�سبته  بلغت  بانخفا�ض 
ال�سابق.  كما متو�سط ال�سعر اليومي بن�سبة 

اإىل 764 ريال �سعودي. لي�سل   3.9%
اأن  نتوقع  بالقول:  بري�ض  �سيمون  واأ�ساف 
يكون العام 2017 اأكرث اإيجابية مع تركيز 
والدينية  الرتفيهية  ال�سياحة  على  وا�سح 
م�ساهمة  اإط�������ار  يف  ال����ب����الد  يف  وامل���ح���ل���ي���ة 

القطاعات غري النفطية.
ينعقد  ال��ذي  العربي  ال�سفر  �سوق  ويعترب 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
دب��ي، احل��دث االأهم  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
واالأبرز للمتخ�س�سني يف قطاع ال�سياحة يف 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. و�سهد هذا 
ال��زوار بن�سبة  املعر�ض زي��ادة كبرية يف عدد 
%8 يف عام 2016 لي�سل العدد اإىل اأكرث 

من 39،800 زائر. 
 2520 م�ساركة  ال�سابقة  ال��دورة  و�سجلت 
جتارية  �سفقات  وت��وق��ي��ع  ع��ار���س��ة،  ���س��رك��ة 
خالل  دوالر  م��ل��ي��ار   2.5 جت����اوزت  بقيمة 

فعاليات املعر�ض التي متتد الأربعة اأيام.

عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية االجتماعية 
الغرفة   ن�ساطات  �سمن  ت��اأت��ي  للموؤ�س�سات 
لدعم وتعزيز مبادرة “عام اخلري” لدولة 
االإمارات التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأحد اأبرز املحاور  اأن  حيث  اهلل-،  –حفظه 
لعام اخلري هي تر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية 
اأن  معترباً  اخل��ا���ض،  القطاع  موؤ�س�سات  يف 
بال�سركات  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ت�ساعد  ال��ع��الم��ة 
املجتمعية  مب�سوؤوليتها  وامللتزمة  ال��رائ��دة 
ال�سركات  �سمعة  م��ن  وت��ع��زز  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�سعادته  و���س��دد  ال��ع��م��ل.  وب��ي��ئ��ة  ال�����س��وق  يف 
اأخالقيات  م��رك��ز  يلعبه  ال���ذي  ال���دور  على 
متنوعة  وم���ب���ادراٍت  اأدواٍت  وع��رب  االأع��م��ال 
على تعزيز وعي جمتمع االأعمال حول دمج 
�سمن  للموؤ�س�سات  االجتماعية  امل�سوؤولية 
ما مييز  ان  ال�سركات، حيث  ا�سرتاتيجيات 
عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية االجتماعية 
يف  متطور  ب��رن��ام��ج  اأول  اأن��ه��ا  للموؤ�س�سات 
ال�����س��رق االأو����س���ط مل�����س��اع��دة ال�����س��رك��ات على 
امل�سوؤولة.  ممار�ساتها  فعالية  م��ن  ال��ت��اأك��د 
حل�سولهم  تقديرهم  عن  املكرمون  وع��رّب 
للم�سوؤولية  دب�����ي  غ����رف����ة  ع����الم����ة  ع���ل���ى 
اإياها  معتربين  للموؤ�س�سات،  االجتماعية 
حافزاً لهم على تعزيز ن�ساطاتهم، وحت�سني 
رواد  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��م  ال�����س��وق  يف  �سمعتهم 
الأف�سل  امل��ط��ب��ق��ة  ال����دول����ة  يف  ال�������س���رك���ات 

املمار�سات امل�سوؤولة وامل�ستدامة.
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املال والأعمال

�صندوق الهالل العاملي املتوازن 
يوزع اأرباحا بن�صبة 1.94 يف املائة 

•• اأبوظبي-وام:

 “ املتوازن  العاملي  “ الهالل  �سندوقه  اأرب��اح  توزيع  الهالل  اأعلن م�سرف 
يناير   24 حتى  امل�سجلني  ال��وح��دات  حاملي  لكل  امل��ائ��ة  يف   1.94 بن�سبة 
امل��ا���س��ي. وي��ه��دف ���س��ن��دوق ال��ه��الل ال��ع��امل��ي امل���ت���وازن اإىل ت��وف��ري اإي����رادات 
على  احل�سول  فر�سة  للم�ستثمرين  يتيح  حيث  ا�ستثماراته  من  منتظمة 
اأرباح منتظمة وحتقيق منو طويل االأجل لراأ�ض املال من خالل اال�ستثمار 
يف حمفظة عاملية متنوعة من االأ�سهم عالية العوائد واالأوراق املالية ثابتة 

الدخل “ال�سكوك” املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.
لل�سندوق  االأ�سول  قيمة  املائة من �سايف  1.94 يف  ن�سبته  ما  توزيع  ومت 

ا�ستنادا اإىل �سايف القيمة االأولية لالأ�سول والبالغة 10 دوالرات للوحدة.
�سعر  معدل  انخفا�ض  ظ��ل  يف   - لل�سندوق  االإي��ج��اب��ي  االأداء  ه��ذا  ويعك�ض 
الفائدة وحالة عدم اليقني يف االأ�سواق العاملية - اخلربة االإدارية لل�سندوق 
الهالل  م�سرف  يف  اال�ستثمارية  امل�سرفية  اخل��دم��ات  جمموعة  قبل  من 

وامل�ست�سار اال�ستثماري “كريديت �سوي�ض – اإدارة االأ�سول .
�سندوق  فيها  مبا  مفتوحة  �سناديق  ثالثة  حاليا  الهالل  م�سرف  ويوفر 
اأول  اخلليجية  لالأ�سهم  الهالل  �سندوق  ويعترب  املتوازن.  العاملي  الهالل 
منذ  قويا  اأداء  حقق  حيث   2011 العام  خ��الل  امل�سرف  يطلقه  �سندوق 
تاأ�سي�سه بالرغم من ظروف ال�سوق �سديدة التقلب. وحقق ال�سندوق عوائد 
على  وح�سل  تاأ�سي�سه  منذ  املائة  يف   23 بلغت  وبن�سبة  رقمني  من  جيدة 
جائزة اأف�سل �سندوق اإ�سالمي خالل حفل توزيع جوائز بانكر ميدل اإي�ست 
للمنتجات امل�سرفية يف االإمارات لعامي 2013 و2014 . ويف مار�ض عام 
2012 .. اأطلق م�سرف الهالل �سندوق الهالل لل�سكوك العاملية الذي 
يهدف اإىل توفري دخل منتظم اإ�سافة اإىل حتقيق منو راأ�ض املال من خالل 
اال�ستثمار يف االأوراق املالية العاملية املتنوعة ذات الدخل الثابت “ال�سكوك” 
املتوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية والتي ت�سدرها ال�سناديق ال�سيادية و�سبه 
يف   3.83 ن�سبته  ما  العام  هذا  ال�سندوق  وزع  وقد   . وال�سركات  ال�سيادية 

املائة لكل حاملي الوحدات امل�سجلني حتى تاريخ 24 يناير 2017.

درهم اأرباح  مليون   206.5
منازل العقارية خالل 2016 

•• اأبوظبي-وام:

206.5 مليون درهم خالل  بقيمة  اأرباحا  العقارية  �سركة منازل  حققت 
خالل  دره���م  مليون   195 ب���  مقارنة  امل��ائ��ة  يف   5.6 بنمو   2016 ال��ع��ام 
ا�سرتاتيجيتها  حققتها  التي  باملكا�سب  مدفوعا  النمو  ذلك  وجاء   2015
749 مليون درهم خالل  اإىل  ال�سركة  اإي��رادات  الهيكلة. وارتفعت  الإع��ادة 
بتقدم  .. مدفوعة   2015 دره��م خ��الل  740 مليون  ب�  مقارنة   2016
البناء وبيع اأكرث من 90 يف املائة من م�سروع “ الريف 2 “ خالل العام 
عمليات  يف  االإجن��از  �سرعة  وبف�سل  عملها  ا�سرتاتيجية  يعزز  مما  املا�سي 
البناء فاإنه يتوقع ت�سليم املرحلة االأوىل خالل 2017. كما ارتفعت قيمة 
درهم  مليون   4211 م��ن  العقارية  م��ن��ازل  ل�سركة  االإج��م��ال��ي��ة  االأ���س��ول 
ن�سبتها  بزيادة  خالل عام 2015 اإىل 4691 مليون درهم خالل 2016 
درهم  مليون   2.600 من  امل�ساهمني  حقوق  وارتفعت  املائة.  يف   11.4
اأدى  م��ا   2016 ع��ام  بنهاية  دره���م  مليون   2.802 اإىل   2015 خ��الل 
 31 بتاريخ  دره��م   1.08 ال��واح��د  لل�سهم  الدفرتية  القيمة  اإرت��ف��اع  اإىل 
بزيادة   2015 خ��الل  لل�سهم  واح��د  دره��م  م��ع  مقارنة   2016 دي�سمرب 
8 يف املائة. وبلغت القيمة االأ�سا�سية لربحية لل�سهم الواحد 0.079 درهم 
مقارنة ب� 0.075 درهم لل�سهم الواحد لعام 2015 على اأ�سا�ض راأ�ض مال 
القبي�سي  مهنا  حممد  �سعادة  وق��ال  دره��م.  مليون   2.600 قيمته  بلغت 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة منازل العقارية اإن النتائج اأظهرت اأداء قويا لعام 
الدخل  م�سادر  تنوع  على  املرتكزة  العمل  با�سرتاتيجية  مدفوعا   2016
واملحافظة على منو االيرادات وتقلي�ض امل�ساريف . ولفت اإىل اأن ال�سركة ما 
زالت توا�سل تركيزها على اإثراء وتنويع حمفظتها اال�ستثمارية من خالل 
درا�سة وتنفيذ م�ساريع عقارية و�سياحية مميزة حيث مت موؤخرا االإعالن 
عن االإطالق القريب مل�سروع ال�سركة ال�سياحي اجلديد الواقع يف منطقة 
غنتوت والبدء يف تنفيذ مدينة منازل الطبية خالل 2017 مما �سيكون 

له االأثر االإيجابي على نتائج ال�سركة امل�ستقبلية.

» دبي لل�صياحة « ت�صتقبل طلبات مبادرة  
»م�صياف « لتوطني القطاع ال�صياحي يف الإمارة

•• دبي -وام:

نظمت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي “ دبي لل�سياحة “.. يوما 
مفتوحا ا�ستقبلت خالل طلبات ال�سباب املواطنني الراغبني بااللتحاق يف 

مبادرة “ م�سياف “ لتوطني القطاع ال�سياحي يف االإمارة.
وتعد مبادرة توطني القطاع ا ل�سياحي م�سياف اأحدث املبادرات التي ترتكز 
النمو يف هذا  زي��ادة معدالت  اإىل  الرامية  اأهدافها  الدائرة لتحقيق  عليها 
القطاع احليوي خالل الفرتة املقبلة فيما اأعدت برناجما تدريبيا متكامال 
ملختلف فئات املنت�سبني من املواطنني خا�سة من فئة ال�سباب ومن اجلن�سني 

اإذ تهدف املبادرة اإىل ا�ستقطاب 500 مواطن مع نهاية العام احلايل.
دبي  كلية   � ال�سياحي  القطاع  توطني  اإدارة  م��دي��رة  املعيني  م��رمي  وق��ال��ت 
اإبراز  اإىل  تهدف  م�سياف  م��ب��ادرة  ت�سمية  اإن  لل�سياحة  دب��ي  يف  لل�سياحة 
بها  ات�سف  حميدة  ع��ادات  وهي  واجل��ود  وال�سخاء  والكرم  ال�سيافة  ح�سن 
ت�سعى من  ال��دائ��رة  اأن  واأ���س��اف��ت  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم����ارات  دول��ة  �سعب 
خالل هذا الربنامج اإىل توفري فر�ض التدريب الالزم واإعطاء االإماراتيني 
فر�سة احل�سول على الوظائف احليوية يف قطاع ال�سياحة يف دبي الإبراز 
الثقافة االإماراتية االأ�سيلة وت�سجيع م�ساركة االإماراتيني يف حتقيق روؤية 
عام  قدومهم خالل  يتوقع  زائ��ر  مليون   20 ب�  والرتحيب  ال�سياحية  دبي 
من هذه املبادرة يرتكز على  االأهم  الهدف  اأن  املعيني  واأو�سحت   .2020
زيادة الوعي لدى املواطنني بالفر�ض الوظيفية املتاحة يف قطاع ال�سياحة 
وال�سيافة وت�سليط ال�سوء على اأهمية ما ميثله العمل يف جمال ال�سياحة 
اإذ يعد فر�سة فريدة واع��دة الإب���راز مدينة دب��ي ودول��ة االإم���ارات العربية 
املتحدة واإرثها الثقايف باالإ�سافة اإىل حت�سني املنتج ال�سياحي وتعزيز جتربة 
ال�سائح من خالل اإبراز االإماراتيني يف االأدوار احليوية يف قطاع ال�سياحة 

وال�سيافة وت�سجيعهم على التوا�سل املبا�سر مع زوار دبي.

يف �ليوم �لثالث من �لقمة �لعاملية للحكومات 

رئي�ش البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: الف�صاد عائق 
اأمــام ال�صــتدامة والقطـاع اخلا�ش املحرك الأ�صا�صي للتنمية

•• دبي-الفجر: 

اأك����د ���س��وم��ا ���س��اك��راب��ارت��ي رئ��ي�����ض البنك 
االأوروب�������ي الإع�����ادة ال��ب��ن��اء وال��ت��ن��م��ي��ة اأن 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ه��و االأك����رث ق���درة على 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف ظل 
دول  يف  احلكومات  منها  تعاين  حتديات 
اأفريقيا  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  منطقة 
والبريوقراطية  ال��ف�����س��اد  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 

وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي. 
اليوم  ���س��ب��اح  ���س��اك��راب��ارت��ي يف  وحت����دث 
العاملية  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال���ث���ال���ث 
االأوروبي  البنك  للحكومات عن م�ساريع 
الإعادة البناء والتنمية والتي �ساهمت يف 
على  املنطقة  دول  م��ن  العديد  م�ساعدة 
االق��ت�����س��ادي��ة م�سرياً  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
م�سر  م��ن  ك��ل  يف  البنك  ا�ستثمارات  اإىل 
واالأردن واملغرب وتون�ض وبلغ حجم هذه 
ي���ورو �سملت  5 م��ل��ي��ارات  اال���س��ت��ث��م��ارات 

م�سروعاً.  120
االإقرا�ض  م��ن   60% ن�سبة  اأن  واأو���س��ح 

الذي يخ�س�سه البنك للمنطقة و75% 
عن  وك�سف  اخلا�ض.  للقطاع  خم�س�سة 
ي���واج���ه���ان منطقة  اأ���س��ا���س��ي��ني  حت��دي��ني 
وهما:  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
على  ت�سغط  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اب��ي��ة  ال��ف��ق��اع��ة 
�سوق العمل ب� 6 ماليني وظيفة جديدة 
يف  اال�ستثمارات  من  م��زي��داً  يتطلب  مما 
قطاع التعليم لالرتقاء باآلياته ومناهجه 
م��واك��ب��ًة الح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��وظ��ائ��ف يف 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض. اأم���ا ال��ت��ح��دي الثاين 
الذي  االق��ت�����س��ادي  ال�����س��راع  يف  فيتمثل 
امل��ن��ط��ق��ة ال���س��ت��ح��داث وظائف  ت�����س��ه��ده 

ت�ستوعب اأعداد ال�سباب. 
واعترب �ساكرابارتي اأن القطاع احلكومي 
للتحديات  حلول  اإي��ج��اد  على  ق��ادر  غ��ري 
يف  واحل��ي��وي��ة  امل��رون��ة  بغياب  امل�ستقبلية 
عن  واالن���ك���ف���اء  واالإدارة  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات 
االبتكار، مما ي�ستدعي النظر اىل القطاع 
االإنتاجية  لتعزيز  اأمثل  كخيار  اخلا�ض 
االق��ت�����س��ادي��ة وحتقيق  ال���ه���ج���رة  وم���ن���ع 

االأهداف التنموية امل�ستدامة. 

وعدد رئي�ض البنك االأوروبي الإعادة البناء 
والتنمية التحديات التي تواجه موؤ�س�سات 
تطلعاتها  حت��ق��ي��ق  يف  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
الدويل  البنك  به  ق��ام  م�سح  اإىل  ا�ستناداً 
 600 و�سمل  االوروب��ي  اال�ستثمار  وبنك 
موؤ�س�سة من القطاع اخلا�ض �سمن نطاق 
جغرايف �سمل جيبوتي ولبنان وقطاع غزة 
وال�سفة وتون�ض واملغرب. وخل�ست نتائج 
التقرير اإىل اأن %50 من تلك املوؤ�س�سات 
تعترب الف�ساد يف احلكومات عائقاً اأ�سا�سياً 
اأمام تطوير امل�ساريع اال�ستثمارية، مربراً 
احلكومات.  مع  تعاون  اأي  لتفادي  كافياً 
كما اأن حالة الال ا�ستقرار ال�سيا�سي التي 
تتفاقم ت�سكل عائقاً ثانياً مينع اأي تقدم 

يف ال�سراكة واال�ستثمارات امل�ستقبلية.
موؤ�س�سات  تواجهه  ال��ذي  الثالث  العائق 
يتمثل  التقرير  بح�سب  اخلا�ض  القطاع 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  مت��وي��ل  �سعوبة  يف 
واملتو�سطة مما دفع بالقطاع اخلا�ض اإىل 
اعتماد مقاربة ع�سرية حيال االعتمادات 

لدعم رواد االأعمال. 

البنك  ا�ستعداد  عن  �ساكرابارتي  واأع��رب 
البناء والتنمية لتذليل  االأوروبي الإعادة 
التي  للتحديات  واإيجاد احللول  العقبات 
ت���واج���ه م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
االأعمال  ري�����ادة  دع����م  جم����ال  يف  خ��ا���س��ة 

وقطاع التجارة.
العديد من احلكومات يف  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
العقبات  لتبديد  جهودها  تكر�ض  العامل 
القطاع  وم��وؤ���س�����س��ات  امل�ستثمرين  اأم����ام 
اخلا�ض الأنها تدرك فعالية هذا القطاع 
النمو  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  اجل���وه���ري  ودوره 

وتوفري املقومات لتحقيق اال�ستدامة. 
البنك  رئ��ي�����ض  دع����ا  ك��ل��م��ت��ه،  خ���ت���ام  ويف 
والتنمية  ال���ب���ن���اء  الإع���������ادة  االأوروب�����������ي 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  احل��ك��وم��ات 
تدابري  ات���خ���اذ  اإىل  اأف���ري���ق���ي���ا  و����س���م���ال 
عمل  ت�����س��ه��ي��ل  يف  ت�����س��ه��م  اإ����س���الح���ي���ة 

املحفزة  البيئة  وتوفري  املانحة  املنظمات 
يف  لال�ستثمار  اخلا�ض  القطاع  ملوؤ�س�سات 
م�ساريع تنموية تلبي احتياجات التنمية 

امل�ستدامة.  
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  ي���ذك���ر 
�سخ�سية   4000 م��ن  اأك���رث  ا�ستقطبت 
من  اأك��رث  م��ن  وعاملية  واإقليمية  وطنية 
البارزة  امل��ك��ان��ة  يعك�ض  م��ا  دول���ة،   138
والدويل  االإقليمي  امل�ستوى  على  للقمة 
وااله�����ت�����م�����ام ال���ك���ب���ري م�����ن احل���ك���وم���ات 
القطاعني  وه��ي��ئ��ات  العاملية  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال���ع���ام واخل���ا����ض و���س��ّن��اع ال���ق���رار ورواد 
اجلامعات  واالأكادمييني وطلبة  االأعمال 
 150 القمة  وت�ست�سيف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن.  
لت�سليط  ج��ل�����س��ة   114 يف  م���ت���ح���دث���اً 
امللحة  العامل  اأكرث حتديات  ال�سوء على 
واحللول  املمار�سات  اأف�سل  وا�ستعرا�ض 

الع�سرية للتعامل معها.

القمة العاملية للحكومات: ميكن للطاقة النووية اأن ت�صهم يف خف�ش انبعاثات الغازات الدفيئة

مطارات اأبوظبي متنح عقد اإدارة وت�صغيل مواقف ال�صيارات ملجمع املطار اجلديد 

وتنفيذها  عمل  اأط��ر  و�سع  عن  اجلل�سة 
لتمكني دول معينة من تطوير م�ساريع 
�سفافة  ب���ط���ري���ق���ة  ال����ن����ووي����ة  ال���ط���اق���ة 

وفعالة.
اإىل ان حتقيق معايري  امل�ساركون  واأ�سار 
االأمن وال�سالمة داخل وخارج موؤ�س�سات 
التحديات  اأب��رز  ي�سكل  النووية  الطاقة 
معاجلتها  العامل  دول  على  ينبغي  التي 
اإىل  البلدان  العديد من  يف خ�سم �سعي 

بناء حمطات نووية.
 30% اإن ح����واىل  اأم���ان���و  وق����ال ي��وك��ي��ا 
ا�ستخدام  يف  تفكر  النامية  البلدان  من 
الطاقة النووية لالأغرا�ض املدنية وهي 
ب�سكل  ال�ستخدامها  الدعم  اإىل  بحاجة 
اإط���ار احل��دي��ث عن  اآم��ن وم�ستدام. ويف 
املتعلقة  الكوارث  امل�ستفادة من  الدرو�ض 
ت�سرنوبل  م��ث��ل  ال���ن���ووي���ة  ب��امل��ف��اع��الت 
وفوكو�سيما وجزيرة الثالثة اأميال قال 

اأنه  علمتنا  التجربة  ان  جاميت  فيليب 
وتوقعاتنا  ح�ساباتنا  نعترب  ال  اأن  علينا 
املوؤ�سفة  ف���احل���وادث  م�����س��ل��م��ات  وك��اأن��ه��ا 
املا�سية كانت موؤ�سراً على �سرورة و�سع 
كاأولوية لدى  وال�سالمة  االأمن  معايري 
الدول التي خا�ست غمار جمال الطاقة 

النووية اأو تعتزم الدخول فيه.
واأو�سح ان بع�ض الدول تعمل حالياً على 
التي  ال��ن��ووي��ة  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  التخل�ض 
و�سحية  بيئية  م�ساكل  ت�سبب  اأن  ميكن 
اأن  ال���دول  ان��ه على تلك  جّمة ..م��وؤك��دا 
�سعبي  ت���واف���ق  ك�����س��ب  ع��ل��ى  اأواًل  ت��ع��م��ل 
مرافق  لبناء  االأخ�سر  ال�سوء  مينحها 
النفايات  ه���ذه  م��ن  للتخل�ض  �سخمة 

وي�ستمر عملها على مدى طويل.
من جانبه قال اأمانو ان الوكالة الدولية 
عينيها  ن�سب  و�سعت  ال��ذري��ة  للطاقة 
احلد  يف  ت�سهم  عالية  معايري  تاأ�سي�ض 

ال���ك���رب���ون���ي���ة وحتقق  االن���ب���ع���اث���ات  م����ن 
وال�سالمة  االأم��ن  من  عالية  م�ستويات 
من  للتخل�ض  مرحلية  اأه���داف���اً  وت�سع 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ن��ووي��ة ب��االإ���س��اف��ة اىل ان 
الوكالة حتر�ض على عدم زيادة االنت�سار 
لالأ�سلحة النووية من خالل ح�ض الدول 
االنت�سار  توقيع معاهدة احلد من  على 
النووي. ووذكر انه يف ظل توقعات االأمم 
من  العامل  �سكان  ع��دد  بارتفاع  املتحدة 
6.7 مليار �سخ�ض يف 2011 اإىل 8.7 
مليار بحلول العام 2035 فمن املتوقع 
اأي�ساً ارتفاع الطلب على الطاقة ف�ساًل 
من  التمّدن  نحو  التوجه  ا�ستمرار  عن 
بحلول   62% اإىل   2011 يف   52%
ل�70%  ت�����س��ل  اأن  اإىل   2035 ال��ع��ام 
اىل  ..م�������س���ريا   2050 ب��ح��ل��ول  ع��امل��ي��اً 
الدائم  ال��ن��ف��اذ  ال�����س��ك��ان م��ن  ان مت��ك��ني 
وال�سرف  النظيفة  وامل��ي��اه  ال��غ��ذاء  اإىل 

•• دبي-وام:

اأكدت القمة العاملية للحكومات 2017 
دب����ي خ����الل جل�سة  امل��ن��ع��ق��دة ح��ال��ي��ا يف 
بعنوان “م�ستقبل الطاقة النووية” انه 
ب�سكل  ت�سهم  اأن  النووية  للطاقة  ميكن 
الغازات  ان��ب��ع��اث��ات  خ��ف�����ض  م��ل��ح��وظ يف 
وتاأمني  الطاقة  اأم��ن  وحت�سني  الدفيئة 
احتياجات الطاقة بكميات كبرية ب�سكل 
املتزايدة  ال�سكان  اأع��داد  متطلبات  يلبي 
يف  �سارك  التنمية.  تعزيز  على  وي�ساعد 
عام  مدير  اأمانو  يوكيا  من  كل  اجلل�سة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفيليب 
جاميت املفو�ض ال�سابق ل�سلطة ال�سالمة 
�سعادة حمد  واأداره��ا  الفرن�سية  النووية 
االإمارات  لدولة  الدائم  املندوب  الكعبي 

لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحت����دث خ����رباء ق��ط��اع ال��ط��اق��ة خالل 

والتعليم  ال�سحية  واخل��دم��ات  ال�سحي 
واالت�سال يحتاج اإىل الطاقة.

ويف ختام اجلل�سة اأثنى اأمانو على التزام 
باأعلى  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
املعايري العاملية منذ بداية عمل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية مع الدولة .
م��ع جامعة  ال��وك��ال��ة  ت��ع��اون  اإىل  م�سريا 
لتاأهيل  ل��ك��ل��ي��ة  االإع��������داد  ع��ن��د  خ��ل��ي��ف��ة 
الكوادر للعمل يف جمال الطاقة النووية 

يف االإمارات.
موؤمتر  مل��خ��رج��ات  تطلعه  ع��ن  واأع�����رب 
ال��وك��ال��ة ال�����وزاري ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف 
اأكتوبر  انعقاده يف  ال�21 واملزمع  القرن 
من العام القادم يف اأبوظبي حيث يتوقع 
ت�سليط  يف  مهماً  دوراً  املوؤمتر  يلعب  اأن 
النووية  الطاقة  اإ�سهامات  على  ال�سوء 
لتحقيق اهداف التنمية امل�ستدامة على 

املدى الطويل.

كهرباء ال�صارقة ت�صتعر�ش ا�صرتاتيجيتها 
لرت�صيد ال�صتهالك يف منتدى بال�صعودية 

•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ا�ستعر�ست 
ال�سعودي  امل��ن��ت��دى  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ����الل 
للمياه والبيئة واملعر�ض امل�ساحب له الذي 
اأق��ي��م يف ال��ري��ا���ض خ���الل ال��ف��رتة م��ن 11 
اأه��م ق�سايا  13 من فرباير اجل��اري  حتى 

البيئة واال�ستدامة .
ك���ه���رب���اء ومياه  وت��ت��م��ث��ل م�����س��ارك��ة ه��ي��ئ��ة 
ال�سارقة يف املعر�ض من خالل عر�ض اأهداف 
اأطلقتها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  الرت�سيد  اإدارة 
الهيئة �سمن ا�سرتاتيجية ال�سارقة مدينة 
اإىل  الهادفة  ان�سجاماً مع روؤيتها  الرت�سيد 
تبادل اخلربات والتجارب العاملية. واأو�سح 
�سعادة الدكتور املهند�ض را�سد الليم رئي�ض 
الهيئة  اأن  ال�����س��ارق��ة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
ت�سعى لتفعيل التعاون وتبادل اخلربات مع 
كافة اجلهات املعنية ب�سوؤون الطاقة واملياه 
اأو العاملية ملواجهة التحديات  �سواء املحلية 
كيفية  تت�سمن  وال��ت��ي  الطاقة  �سناعة  يف 
االنبعاثات  ت���اأث���ريات  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
الغازية ال�سادرة وتطبيق التقنيات اجلديدة 
لتطوير وتطبيق منظومة ال�سبكات الذكية 
م�سرية  ملوا�سلة  ال��الزم��ة  الطاقة  وتوفري 

التنمية امل�ستدامة .

مالية الوطني الحتادي ت�صتكمل مناق�صة مواد م�صروع قانون الإجراءات ال�صريبية 
•• دبي-الفجر:

ا����س���ت���ك���م���ل���ت جل����ن����ة ال�������������س������وؤون امل���ال���ي���ة 
للمجل�ض  وال�����س��ن��اع��ي��ة  واالق���ت�������س���ادي���ة 
اجتماعها  خ�����الل  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
للف�سل  الثاين  ال��ع��ادي  االنعقاد  دور  من 
الثالثاء  ام�ض  ع�سر،  ال�ساد�ض  الت�سريعي 
االأم���ان���ة  مب��ق��ر  2017م،  ف���رباي���ر   14
ال���ع���ام���ة ب���دب���ي، ب��رئ��ا���س��ة ����س���ع���ادة ماجد 
مناق�سة  اللجنة،  رئي�ض  ال�سام�سي  حمد 

ج��م��ي��ع م������واد م�������س���روع ق����ان����ون احت�����ادي 
وح�سر   . ال�سريبية  االإج������راءات  ب�����س��اأن 
من:  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  االجتماع 
اللجنة،  م��ق��رر  ال�سام�سي  ع��ب��داهلل  ���س��امل 
، واأح���م���د يو�سف  ال��زع��اب��ي  وع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ن��ع��ي��م��ي. واأف������اد ���س��ع��ادة ���س��امل عبداهلل 
ام�ض  مت  ب��اأن��ه  اللجنة  م��ق��رر  ال�سام�سي 
املقارن  اجل���دول  على  التعديالت  اإدخ���ال 

ب�ساأن م�سروع القانون .
دعوة  �سيتم  ب��ان��ه  ال�سام�سي  ���س��امل  وق���ال 

مم��ث��ل��ي غ����رف ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة اإىل 
اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ادم ل��ال���س��ت��م��اع اإىل 
مالحظاتهم حول م�سروع القانون ، وذلك 
مت��ه��ي��داً الإع����داد ت��ق��ري��ره��ا ح���ول م�سروع 
ال���ق���ان���ون االحت�������ادي ب�������س���اأن االإج��������راءات 
رفعه  بعد  فيما  لها  ليت�سنى  ال�سريبية 
اإىل املجل�ض ملناق�سته . واجلدير بالذكر اأن 
اللجنة اطلعت يف اجتماعاتها ال�سابقة على 
جتارب عدة دول فيما يخت�ض باإجراءاتها 
املجل�ض  جل����ان  وحت���ر����ض   . ال�����س��ري��ب��ي��ة 

الوطني االحتادي على دعوة ذوي اخلربة 
املوؤ�س�سات  خمتلف  وممثلي  واالخت�سا�ض 
مناق�سة  خ����الل  واالأه���ل���ي���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
العامة  واملو�سوعات  القوانني  م�سروعات 
الت�سورات  باأف�سل  ت��ق��اري��ره��ا  لت�سمني 
للمجل�ض،  ب��رف��ع��ه��ا  وت��ق��وم  وال��ت��و���س��ي��ات 
الذي يج�سد توجيهات  بال�سكل  ملناق�ستها 
واهتمامات  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات 
امل��واط��ن��ني، وم��ا و�سلت اإل��ي��ه ال��دول��ة من 

تقدم وتطور يف خمتلف املجاالت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي ام�ض عن منح عقد اإدارة وت�سغيل 
املطار اجلديد  ال�سيارات يف م�سروع جممع مبنى  مواقف 
مبوجبه  لتتوىل  وذل��ك  �سليو�سنز،  باركينج  زون  ل�سركة 
اأعمال ت�ساميم وتوريد واإن�ساء وت�سغيل و�سيانة نظام اإدارة 
ومواقف  والطويلة  الق�سرية  للفرتات  ال�سيارات  مواقف 
املوظفني �سمن امل�سروع، وذلك ملدة خم�ض �سنوات.  وُيعد 
مطار اأبوظبي الدويل اأحد اأ�سرع املطارات منواً يف املنطقة، 
وياأتي اإن�ساء جممع مبنى املطار اجلديد ليتنا�سب مع منو 

اأعداد امل�سافرين الذي من املتوقع اأن ي�سل اإىل 45 مليون 
م�سافر بحلول العام 2025، وي�سمل ذلك م�سروع اإن�ساء 
3،400 موقف للفرتات  �سيوفر  الذي  ال�سيارات  مواقف 
ال�سدد،  وبهذا  الطويلة.  للفرتات  و1،500  الق�سرية، 
يف  ب��االإن��اب��ة  ال��ت��ج��اري  التنفيذي  الرئي�ض  ك��اب��ل  دان  ق��ال 
مطارات اأبوظبي: “ن�سعى من خالل مبنى املطار اجلديد 
اإىل توفري جتربة �سفر مبتكرة وعاملية امل�ستوى.  ومن هذا 
مع  �سراكات  عقد  اإىل  اأبوظبي  مطارات  حتر�ض  املنطلق، 
االبتكار  حيث  من  متطلباتنا  تلبية  على  القادرة  اجلهات 
واخلربة، �سمن اآلية تعود بالقيمة امل�سافة ملطار العا�سمة«. 

واأ�ساف: يعد مبنى مطار اأبوظبي اجلديد اأحد اأهم البنى 
التحتية قيد االإن�ساء يف اإمارة اأبوظبي، والتي تدعم التنوع 
 .2030 اأب��وظ��ب��ي  اإل��ي��ه روؤي����ة  ال���ذي ت�سعى  االق��ت�����س��ادي 
م�سريتها  يف  بامل�سي  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  تلتزم  وب��ال��ت��ايل، 
نحو تقدمي مرافق عاملية امل�ستوى ق��ادرة على دعم قطاع 
الطريان املحلي والدويل لعقود قادمة، من خالل خدمات 
قال  بالعقد،  ال��ف��وز  على  وتعليقاً  ا�ستثنائية.  وعمليات 
زون  �سركة  يف  باالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  عظيم  عاطف 
باركينج �سليو�سنز : نت�سرف بالتعاون مع مطارات اأبوظبي 
على م�سروع مبنى املطار اجلديد املرموق، ونتطلع للعمل 

على حتقيق روؤية امل�سروع من خالل توفري جتربة مميزة 
مل�ستخدمي مرافقه، وذلك باال�ستناد اإىل خرباتنا ال�سابقة 
توفري  على  العمالء  م��ن  وا�سعة  جمموعة  م��ع  العمل  يف 
زون  ���س��رك��ة  اأن  ي��ذك��ر  الح��ت��ي��اج��ات��ه��م.  خم�س�سة  ح��ل��ول 
املتخ�س�سة  ال�سركات  اأب��رز  اأحد  تعترب  �سليو�سنز  باركينج 
البنى  وتطوير  واال�ست�سارات  ال�سيارات  مواقف  اإدارة  يف 
التحتية يف منطقة ال�سرق االأو�سط، حيث تعمل مع قائمة 
واملناطق  حكومية  هيئات  ت�سمل  العمالء،  م��ن  مرموقة 
وم�ست�سفيات  جت���اري���ة  وم���راك���ز  ���س��ه��رية  وف���ن���ادق  امل��ال��ي��ة 

وجامعات و�سركات التطوير العقاري. 
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املال والأعمال

�صعرخامات »الأوبك« ي�صل اإىل 
ام�ش للربميل  دولرا   53.47

•• فيينا - وام:

ال�  خاماتها  �سلة  �سعر  اأن  االأوب���ك  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  اأعلنت 
ب�سعر  مقارنة  للربميل  دوالرا   53.47 اىل  االول  اأم�ض  ي��وم  و�سل   13
وت�سم  للربميل.    دوالرا   53.23 اىل  و�سل  ال��ذي  املا�سي  ي��وم اجلمعة 
�سلة خامات “االأوبك” التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة االإنتاج االأنواع 
التالية: خام مربان االإماراتي وخام مزيج �سحارى اجلزائري واالإيراين 
ال�سدر  وخام  الكويتي  الت�سدير  وخام  العراقي  اخلفيف  والب�سرة  الثقيل 
واخلام  القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  بوين  وخ��ام  الليبي 
العربي اخلفيف ال�سعودي واخلام الفنزويلي مرياي وجريا�سول االأنغويل 

وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري.

اأ�صواق املال الإماراتية ت�صتوعب 
موجة جني الأرباح وتعود للتعوي�ش

•• اأبوظبي -وام: 

رغم  ام�ض  جل�سة  يف  توازنها  اإ�ستعادة  يف  االإماراتية  امل��ال  اأ�سواق  جنحت 
خاللها  توا�سلت  ال��ت��ي  االأوىل  ال�ساعة  رب��ع  يف  لها  امل��رتاج��ع��ة  ال��ب��داي��ة 
وبداأت  جمددا  بالتح�سن  اأخ��ذت  القيادية  االأ�سهم  اأن  ،اإال  البيع  عمليات 
اليوم  يف  لها  تعر�ست  التي  االأرب���اح  جني  عمليات  بعد  التعوي�ض  رحلة 
بالغا   0.42% بن�سبة  امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  املوؤ�سرالعام  وارتفع   . ال�سابق 
املوؤ�سر  اأغلق  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  3652 نقطة ،ويف �سوق  م�ستوى 
العام عند 4572 نقطة بنمو ن�سبته %0.19 مقارنة مع جل�سة اأم�ض 
االول. وبرغم االإغالق االأحمر ملوؤ�سر قطاع العقار،نتيجة انخفا�ض �سهم 
اعمار مل�ستوى 7.60 درهم اإال ان الدعم االأكرب لل�سوق جاء من �سريحة 
اأ�سهم مدرجة يف ذات القطاع ،و قفز �سهم االإحتاد العقارية بن�سبة 5% 
تقريبا بالغا 1.03 درهم يف حني ك�سب �سهم ديار %4.3 �ساعدا اىل 
داماك مل�ستوى 2.83 درهم. وعلى �سعيد اأداء  �سهم  ،وارتفع  فل�سا   61
االكرث  ال�سلع  قطاع  موؤ�سر  كان  فقد  القطاعي  امل�ستوى  على  املوؤ�سرات 
االإ�ستثمار  %2.6 تاله موؤ�سر قطاع  بن�سبة  للمكا�سب مرتفعا  حتقيقا 
ملوؤ�سر قطاع اخلدمات  بالن�سبة  %2.4 يف حني بلغت  الذي منا بن�سبة 
كان  لالأ�سهم  التح�سن  ع���ودة  اإن  ال�����س��وق  يف  و���س��ط��اء  وق���ال   .1% نحو 
متوقعا بعدما هبطت اأ�سعار غالبية االأ�سهم اىل م�ستويات مغرية �سواء 
لالإ�ستثمار اأو امل�ساربة، م�سريين اىل اأن هناك فر�سة ملزيد من التح�سن 
ال�سعري خالل االأيام القادمة. واأكد ه�سام عامر اخلبري املايل اأن جني 
االرباح امل�سجل اأم�ض �ساهم يف خلق فر�ض ا�ستثمارية خا�سة على اأ�سهم 
ال�سركات التي اأعلنت عن توزيعات مغرية عن اأرباح العام املا�سي، قائال 
اإن امل�ستثمرين مازالوا باإنتظار اإف�ساح �سركة اإعمار العقارية عن بياناتها 
املالية عن العام املا�سي وذلك باالإ�سافة لتح�سن �سهية التداول . ويف اإطار 
احلديث عن �سهية التداول فقد بلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف �سوقي 
اأبوظبي ودبي املاليني 914 مليون درهم وو�سل عدد االأ�سهم املتداولة 
9435 �سفقة. واأ�سفرت احل�سيلة  847 مليون �سهم نفذت من خالل 
النهائية للتعامالت عن اإغالق اأ�سعار 33 �سركة على ارتفاع من اإجمايل 
اأ�سعار  انخف�ست  فقد  ،وباملقابل  ام�ض  تداولها  جرى  �سركة   63 ا�سهم 

اأ�سهم 26 �سركة ،ومل يطراأ تغيري يذكر على اأ�سعار اأ�سهم 4 �سركات .

 55.06 دولرًا للربميل �صعر ت�صوية العقد 
الآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة

•• دبي-وام:

تراجع �سعر ت�سوية العقد االآجل خلام عمان � ت�سليم �سهر اأبريل املقبل � 
0.39 دوالر اأمريكي  لدى تداوله يف بور�سة دبي للطاقة ام�ض بقيمة 
للربميل الواحد مقارنة ب�سعر ت�سويته اأم�ض ليبلغ 55.06 دوالر عند 

ال�ساعة 12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض.
وتهدف بور�سة دبي للطاقة � وهي اأول بور�سة دولية يف منطقة ال�سرق 
� اإىل تزويد �سركات اإنتاج النفط  االأو�سط لعقود الطاقة االآجلة وال�سلع 
ال�سوي�ض  ���س��رق  ت��ق��ع  ال��ت��ي  ب��االأ���س��واق  املهتمني  وال��ع��م��الء  وامل��ت��داول��ني 
افتتاحها  منذ  البور�سة  وتعد  اخل��ام.  للنفط  بال�سفافية  تت�سم  باأ�سعار 
البور�سات املتخ�س�سة على م�ستوى العامل واأ�سبح  اإحدى   2007 عام 
االأك��رث موثوقية  املعيار  االآج��ل خلام عمان  العقد  وهو  الرئي�ض  عقدها 
اإىل ال�سوق التي ت�سهد منوا �سريعا �سرق ال�سوي�ض  للنفط اخلام املتجه 
واأكرب  متفردة  ب�سورة  االآ�سيوية  املنطقة  اقت�سادات  تعك�ض  التي  واالأداة 
عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي وثالث معيار �سعري 
للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�سديره 
اأرقى  اأعمالها كافة  من عمان ودب��ي. وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف 
اأكرث من  اإليها انطالقا من  االأنظمة االإلكرتونية التي ميكن الو�سول 
والواليات  واأوروب��ا  اآ�سيا  يف  الرئي�سة  املالية  املراكز  منها  منطقة   20

املتحدة.

غرفة الفجرية تبحث 
العالقات القت�صادية مع اثيوبيا

•• الفجرية -وام:

و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الكعبي  خليفة  ���س��ع��ادة  اأك���د 
يف  ال�سيما  اأفريقيا  ف��ى  اال�ستثمار  على  االإم����ارات  دول��ة  حر�ض  الفجرية 
الغذائي خا�سة  االأم��ن  املبذولة لتحقيق  اط��ار اجلهود  ال��زراع��ة يف  جم��ال 
اأرا�ض زراعية مب�ساحات  اأثيوبيا متتلك  االأفريقية ومن بينها  البلدان  اأن 

�سا�سعة وم�سادر للمياه لتوليد الطاقة الكهربائية.
علمو  يبلتال عمرو  �سعادة  الغرفة  لقائه يف مكتبه مبقر  ذلك خالل  جاء 
الدولة  ل��دى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  اأث��ي��وب��ي��ا  جمهورية  ع��ام  قن�سل 
يرافقه ال�سيد خ�سر غيتاهون نائب القن�سل العام رئي�ض ترويج االأعمال 

بالقن�سلية وبح�سور �سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة.
االإمارات  بني  والتجارية  االقت�سادية  العالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 

واثيوبيا و�سبل توا�سل اأ�سحاب االأعمال يف اإمارة الفجرية واثيوبيا.
واأكد الكعبي حر�ض الغرفة على فتح قنوات لتوا�سل اأ�سحاب االأعمال يف 

االإمارة مع نظرائهم يف اثيوبيا .

مدير عام �سندوق �لنقد �لدويل تلتقي برجال �لعمال و�لقياد�ت �لن�سائية �لمار�تية

وزارة املالية تنظم جل�صتني على هام�ش اأعمال القمة العاملية للحكومات
مدير عام �سندوق �لنقد �لدويل تلتقي باملبتكرين �لعرب يف حو�ر �لبتكار

•• دبي-الفجر: 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف دعم  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 
واإطار  املايل،  العمل  بيئة  االبتكار �سمن 
يف  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  ب��دوره��ا  ال��ت��زام 
القمة  فعاليات  يف  وامل�ساركة  التح�سري 
نظمت   ،2017 ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
اليوم  فعاليات  هام�ض  على  املالية  وزارة 
الثاين من القمة من جل�ستني بالتعاون 

مع �سندوق النقد الدويل. 
وزير  الطاير،  حميد  عبيد  معايل  واأك��د 
التزام  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
الوزارة بدعم حماور االأجندة واملوا�سيع 
ال���ت���ي ت��غ��ط��ي��ه��ا ال�������دورة اخل��ام�����س��ة من 
اجلهود  خمتلف  ب��ذل  وموا�سلة  القمة، 
اأهميتها  واإب����راز  القمة  الإجن���اح  والعمل 
والعاملي.  االإق���ل���ي���م���ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
وق���ال م��ع��ال��ي��ه: ه��دف��ن��ا م��ن امل�����س��ارك��ة يف 
اإىل  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  تنظيم 
دع���م وت��ع��زي��ز امل��و���س��وع��ات امل��ال��ي��ة التي 
املن�سة  هذه  خالل  من  مناق�ستها  �سيتم 
ال���رائ���دة اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً وال��ت��ي جتمع 
القيادات احلكومية و�سناع القرار، ورواد 
�سبل  ملناق�سة  اخل��ا���ض،  وال��ق��ط��اع  الفكر 
باال�ستناد  احلكومات،  م�ستقبل  تطوير 
ع��ل��ى اأح������دث ال���ت���ط���ورات واالجت����اه����ات 

امل�ستقبلية.
تكنولوجيا �خلدمات �ملالية

تكنولوجيا  ج��ل�����س��ة  ح�������س���ور  وت����ق����دم 
االأمري   FinTech املالية  اخل��دم��ات 
ل��وك�����س��م��ب��ورج ومعايل  ع��ه��د  ج��ي��وم ويل 
ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وزي������ر ال���دول���ة 
ل���ل�������س���وؤون امل���ال���ي���ة، ح��ي��ث ق���دم���ت م���دام 
ملهمة  افتتاحية  كلمة  الغ��ارد  كر�ستني 
تطوير  دع��م  تكنولوجيا يف  اأهمية  ح��ول 

منظومة العمل املايل يف العامل، واأهمية 
اال�ستفادة من التجارب واملمار�سات التي 
تعتمد عليها بع�ض الدول ال�سباقة يف هذا 
املجال، حيث اأكدت على اأن دعم االبتكار 
النمو  حتقيق  يف  االأ�سا�سي  العن�سر  ه��و 
الذي  اليوم  ع��امل  يف  لال�ستمرار  القابل 
يت�سم بالتغيري ال�سريع، ودولة االإمارات 
تقود امل�سرية. وقدم معايل بيري جرامينا 
رئي�سية  كلمة  لوك�سمبورج  مالية  وزي��ر 
خ���الل اجل��ل�����س��ة ح���ول جت��رب��ة ب����الده يف 
وما  املالية  اخلدمات  تكنولوجيا  جم��ال 
قدمه هذا القطاع من م�ساهمات لدعم 
اإىل  اإ�سافة  واخلا�ض  احلكومي  القطاع 
الأ�سحاب  تقدمها  يتم  التي  اال�ستفادة 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
واأكد معايل عبيد بن حميد الطاير على 
اأه��م��ي��ة ال��ط��ي��ف ال��وا���س��ع م��ن اخلدمات 
الذي توفره تكنولوجيا اخلدمات املالية 
�سيقدمها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  وامل�����س��اه��م��ات 
يف  الرقمية  التقنيات  جم��ال  يف  التطور 
نقلة نوعية يف توفري اخلدمات  اإح��داث 
اجلل�سة  عر�ست  معاليه:  وق��ال  املالية. 
تقدمها  ال���ت���ي  وال���ف���ر����ض  ال���ت���ح���دي���ات 
و�سرورة  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات  تكنولوجيا 
ا�ستجابة ال�سيا�سات واجلهات التنظيمية 
ف�������س���اًل عن  ال����ق����ط����اع،  ل���ل���ت���ط���ورات يف 
ا�ستعرا�ض �سبل حتقيق التوازن املطلوب 
ا�ستخدام  واإ���س��اءة  املخاطر  معاجلة  بني 
التكنولوجيا من جانب، وجتنب االفراط 

يف التنظيم الذي قد يحد من االإبداع.
حو�ر �لبتكار

من  الثاين  اليوم  فعاليات  هام�ض  وعلى 
وزارة  نظمت  للحكومات  العاملية  القمة 
االبتكار”  “حوار  بعنوان  جل�سة  املالية 
ب��ح�����س��ور م���دام ك��ر���س��ت��ني الغ����ارد مدير 

و�سعادة  ال�����دويل،  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  ع���ام 
ه���دى ال��ه��ا���س��م��ي م�����س��اع��د امل���دي���ر العام 
خالد  و�سعادة  واالبتكار،  لال�سرتاتيجية 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الب�ستاين  علي 
والدولية  االقليمية  امل��ال��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
وجمموعة من املخت�سني من ال�سندوق 
االأ�سا�سيات  الغ����ارد:  وق��ال��ت  وال������وزارة. 
االإم����ارات  ت�ساعد  ال��ق��وي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
بيئة  مع  التكييف  على  املتحدة  العربية 
تتمكن  و�سوف  اجل��دي��دة،  النفط  اأ�سعار 
البالد من املحافظة على م�ستوى اأدائها 
يف  ا�ستمرارها  م��ع  امل�ستقبل  يف  الناجح 
لزيادة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  االإ����س���الح���ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
تنويع االقت�ساد وحت�سني مناخ االأعمال 
وتقوية  ال���ع���ام���ة  امل���������وارد  ت���ع���زي���ز  م����ع 
مت  اللقاء  بداية  ويف  العامة.   املوؤ�س�سات 
ا���س��ت��ع��را���ض اه���م امل���ب���ادرات ال��ت��ي تبنتها 
االبتكار،  لدعم  االم����ارات  دول��ة  حكومة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  رئي�سية،  ق��ط��اع��ات  �سبع  يف 
امل�����س��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا وزارة 
املالية لتوفري احللول املالية للمبتكرين 
را�سد  ب��ن  ���س��ن��دوق حممد  اإط���الق  مثل 

لالبتكار.
كر�ستني  االبتكار”  “حوار  وج����م����ع 
املبتكرين  م���ن  جم��م��وع��ة  م���ع  الغ������ارد 
الذي  االم����ارات،  ودول���ة  العربية  ال���دول 
اأفكارهم مبتكرة يف جماالت  ا�ستعر�سوا 
خمتلفة منها التعليم وال�سحة والطاقة 
اأغلبها  ج���ه���ود  ب��ف�����س��ل  حت���ول���ت  وال���ت���ي 
الواقع.  اأر���ض  على  م�ساريع  اإىل  فردية 
اأهمية  ملناق�سة  فر�سة  اجلل�سة  وك��ان��ت 
التي  وال�سعوبات  والتحديات  االب��ت��ك��ار 

تواجه املبتكرين و�سبل التغلب عليها.
االبتكار  ����س���رورة  ع��ل��ى  واأك�����دت الغ�����ارد 
امل�ستدامة،  للتنمية  اأ���س��ا���س��ي  ك��م��ح��رك 

م�سيداً  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن،  امل��ا���س��ة  واحل���اج���ة 
ب���ال���دور ال����ري����ادي ال�����ذي ت��ت��خ��ذه دول���ة 
العربية من خالل  املنطقة  االم��ارات يف 
اإط������الق ال���ع���دي���د م���ن امل�����ب�����ادرات لدعم 
ذل��ك من خ��الل �سن  ك��ان  االبتكار �سواء 
لالبتكار  داع��م��ة  و���س��ي��ا���س��ات  ت�����س��ري��ع��ات 
اأو م��ن خ��الل تبني االب��ت��ك��ارات وتقدمي 
واأ�سافت  للمبتكرين.  امل��ال��ي��ة  احل��ل��ول 
الغ�����ارد: االق��ت�����س��اد امل��ت��ن��وع ه��و االأك���رث 
االقت�سادي  ال��ن��م��و  ت�سجيع  ع��ل��ى  ق���درة 
القوي وخلق فر�ض العمل عندما ت�سيق 
ال��ع��ام��ة، م��ع موا�سلة  امل��ال��ي��ة  االأو����س���اع 
الكلية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سات  ان��ت��ه��اج 
االأعمال  بيئة  على  واحل��ف��اظ  ال�سليمة، 
ال��ن�����س��ط��ة وامل����وات����ي����ة. وحت�����س��ني ج���ودة 
اعتماد  انخفا�ض  اإىل  ���س��ي��وؤدي  التعليم 
االقت�ساد االإماراتي على النفط وتعزيز 

منو القطاع اخلا�ض وفر�ض العمل.
ال�����������وزارة ج����ول����ة ملدير  ون���ظ���م���ت  ه������ذا 
امل���راف���ق يف متحف  ال�����س��ن��دوق وال���وف���د 
امل�ستقبل وامل�سرعات احلكومية بالتن�سيق 

مع مركز حممد بن را�سد لالبتكار. 
لقاء مع رجال �لعمال

مدام  ج��م��ع  ل��ق��اء  امل��ال��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ع����ام �سندوق  م���دي���ر  ك��ر���س��ت��ني الغ������ارد 
ك��ب��ار رج���ال االعمال  ال���دويل م��ع  النقد 
حميد  عبيد  معايل  بح�سور  الدولة،  يف 
ال��ط��اي��ر وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون املالية، 
و���س��ع��ادة ي��ون�����ض ح��اج��ي اخل����وري وكيل 
قطاع  اللقاء  ناق�ض  حيث  املالية،  وزارة 
اخلدمات املالية باعتباره عن�سراً اأ�سا�سياً 
يف دعم منو وتنويع االقت�ساد يف الدولة 

والذي ي�ساهم يف ازدهار قطاع االعمال.
وق����ال م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر اأن 
دعم  يف  ناجحة  جتربة  االإم���ارات  لدولة 

ق��ط��اع��ات االع��م��ال وال�����س��رك��ات اخلا�سة 
ف��ه��ي ت��ع��ت��رب ���س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ال��ق��ط��اع احل���ك���وم���ي، ذات ا���س��ه��ام��ات يف 
�سهدتها  التي  التنموية  النه�سة  عملية 
رائ����د على  ال���دول���ة، مم��ا جعلها من����وذج 
م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وم��ق��ر ل��ل��راغ��ب��ني يف 
لال�ستفادة  وذل�����ك  اع��م��ال��ه��م  ت��اأ���س��ي�����ض 
العالية  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  من 
اجل�����ودة وال��ت�����س��ه��ي��الت ال��ت��ج��اري��ة التي 

تقدمها. 
بني  ال����ل����ق����اءات  ه�����ذه  اأن  اإىل  م�����س��ي��ف��اً 
القيادات املالية الدولية ورجال االأعمال 
يف االإم���������ارات م��ن�����س��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
االقت�سادية  واملتغريات  التطورات  كافة 

واملالية.
لقاء مع �لقياد�ت �لن�سائية

القيادات  م��ع  ل��ق��اء  املالية  وزارة  نظمت 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة االم���ارات���ي���ة، ح�����س��ره��ا مدام 
ع����ام �سندوق  م���دي���ر  ك��ر���س��ت��ني الغ������ارد 
الها�سمي  رمي  وم��ع��ايل  ال����دويل،  النقد 
ووزيرة الدولة للتعاون الدويل، ومعايل 
نورة الكعبي وزير الدولة ل�سوؤون املجل�ض 
الوطني االحتادي، ومعايل جنالء العور 
وزيرة تنمية املجتمع، وعدد من �سيدات 

االعمال يف الدولة.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض لتجارب 
االم����ارات،  دول���ة  يف  الن�سائية  ال��ق��ي��ادات 
التي حت�سل عليه  ال��الحم��دود  وال��دع��م 
املراأة يف خمتلف القطاعات، وذلك امياناً 
املراأة،  دور  باأهمية  الر�سيدة  القيادة  من 
وق��د جتلى ذل��ك م��ن خ��الل اال�سهامات 
احلكومي.  امل����ج����ال  يف  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
النقد  ���س��ن��دوق  ع��ام  م��دي��ر  تعرفت  كما 
الدويل على �سيدات االعمال االماراتيات 

وامل�ساريع الرائدة التي يقمن باإدارتها. 
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 اعــــــــــلن بالن�صــر        

ب�سفته  اجلن�سية  االإم��ارات   ، الكاز  عبيد خمي�ض  ال�سيدة/ �ساحله  للجميع  ليكن معلوما 
مالك ن�سامي الورد خلياطة وتطريز العبايات وال�سيل ، رخ�سة رقم 7٢٥99٢  مقرها مدينة 
عبد  حممد  احمد  �سليم  ال�سيد/  اىل  وذل��ك   %١٠٠ البالغة  ح�سته  تنازل  يف  يرغب  كلباء 

املوؤمن بنجالدي�ض اجلن�سية 
التعديالت : - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر 

- تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات 
 وعمال بن�ض املادة )١4(  فقرة )٥(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة ٢٠١٣م  يف �سان 
له حق االعرتا�ض  للعلم وعلى كل من  االع��الن  ه��ذا  ن�سر  اقت�سى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن واال�ست�ستكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

    اإعادة اإعلن مذكرة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر 
      الق�صية رقم 2016/597 مدين جزئي 

اىل املدعي عليها : اميان م�سطفى دياب 
حيث ان املدعي : احمد �سالح  اأحمد قنديل  

قد اأقام عليك الدعوى احلقوقية رقم ٢٠١6/٥97 مدين جزئي وعليه يقت�سي ح�سورك اىل 
املحكمة االبتدائية براأ�ض اخليمة للنظر يف الدعوى املدنية اجلزئية، وذلك �سباح يوم االحد 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   ٢٠١7/٢/١9
ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ، فان املحكمة 

�ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك لدى �سعادة امل�ست�سار / ال�ساذيل بن املربوك فار�ض
حرر بتاريخ ٢/١٢/٢٠١7 

اأمني �صر الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
ال�صيد/حممد علي ح�صن البلو�صي  

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  ال�صماء           
امل��دع��وة/ ممتاز احمد  ب��اأن  تعلن دائ��رة حماكم راأ���ض اخليمة 
)ممتاز(  م��ن  االول  املقطع  تغيري  طالبة  تقدمت   ، اإب��راه��ي��م 
اىل )موزة( ال�سمها ،  ليكون ا�سمها بعد التغيري/موزة احمد 
ابراهيم.  وان من له م�سلحة يف االعرتا�ض ان يتقدم خالل 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن اقام ق�سم اال�سهادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
  اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعـــــــلن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
على  الت�سديق  وطلب   ، باك�ستان   : اجلن�سية   ، خ��ان  رزدار  ريا�ض  غ��الم  ال�سيد/ 
مل��ق��اوالت النجارة  ال�����س��روق  ال��ت��ج��اري مدينة  حم��رر يت�سمن )ت��ن��ازل( يف اال���س��م 
جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض  امل�سلحة 
رقم 7٢٢66٣ ال�سادر بتاريخ ٢٠١4/٢/٢ يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. 
اىل ال�سيد/ خان �سرور غالم ، اجلن�سية : باك�ستاين. ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

 اعـــــــلن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ حممد 
يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق  وطلب  بنغالدي�ض    : اجلن�سية   ، ليبو  حممد  اال���س��الم  ن��ور 
ن�ساط   ، والتطريز  للخياطة  البلد  التجاري  اال�سم  يف   %١٠٠ البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  
الرخ�سة خياطة املالب�ض الن�سائية ، تطريز املالب�ض الن�سائية ، واملرخ�ض من دائرة التنمية 
االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم ٢4١4٠٠ ال�سادر بتاريخ  ١99١/٣/٢7  يف دائرة 
دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان ،  اىل ال�سيد/ ازاد ح�سني بن حممد غالم م�سطفى ، 
اجلن�سية : بنغالدي�ض -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  اعلن بالن�صر

املرجع : ٢٥٥
 ، ال�سمري  ابراهيم  ن�سار  ال�سيخ  ابراهيم  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة ١٠٠%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف 
�سيدلية  التجارية  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  اردين  عبده  فالح  حممود  نا�سر  ال�سيد/ 

امل�سبح ، رخ�سة جتارية رقم )٥٣٥74١( 
مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١٣ يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن بالن�صر
املرجع : ٢٥٣

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبد الكرمي نيلريي عبد احلاجي نيلريي ، هندي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  يف الرخ�سة " تل املرغب لاللكرتونيات  
يو�سف  ابراهيم  ال�سيد/  اىل  وذلك   ،  6١٠774  : رقم  رخ�سة  مبوجب   " املتحركة  والهواتف 

حممد ن�سري الها�سمي ، االإمارات اجلن�سية
تعديالت اخرى : تعديل ال�سكل القانوين من " وكيل اخلدمات " اىل " موؤ�س�سة فردية" 

وعمالبن�ض املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١٣ يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن بالن�صر
املرجع : ٢٥4

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر بخيت نا�سر حميد املهريي ، اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبداهلل حافظ اخالق هندي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية 

طريق الهدف للمقاوالت الفنية رخ�سة جتارية رقم : 6١١٠7٥ 
- مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 

- مت تغري اال�سم التجاري : من طريق الهدف للمقاوالت الفنية اىل طريق الهدف ملقاوالت التك�سية واالر�سيات
- مت تغري الن�ساط التجاري : من مقاوالت فئة �ساد�سة ، التك�سية واالر�سيات ، ا�سباغ ، تركيب وحدات التكييف ، اىل 

مقاوالت فئة �ساد�سة ، التك�سية واالر�سيات 
. فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  ٢٠١٣ يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )١4( فقرة )٥( من احكام   وعمالبن�ض 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

  اعلن بالن�صر
املرجع : ٢٥٢

ليكن معلوما للجميع بان مطليف نور حممد ، هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة ٥٠%  وذلك اىل حميى الدين جياين �سيد نيا�ض -هندي اجلن�سية يف الرخ�سة 

)بوابة الرفاع لتنظيف املباين( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )7٢٠844( 
مت تغيري ال�سكل القانوين من �سراكة اعمال مهنية ، اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١٣ يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  اعلن بالن�صر

املرجع : ٢٥١
باك�ستاين    ، ازاد خان  ال�سيد/ حممد ممتاز خان حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
الرخ�سة  يف    %٥٠ البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  ل�سيانة  اال�سود  ال�سهم  )ور�سة  امل�سماة  التجارية 
الدين خواجه  ا�سالح  ال�سيد/  اىل  وذلك   )7٠9١88( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب 

غياث الدين خواجه - باك�ستاين اجلن�سية 
وعمالبن�ض املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢٠١٣ 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 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 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 - ماهر  املنعم  عبد  حممد  د.  احل�سابي  واخلبري  القانوين  املحا�سب  يعلن 
م   م  ذ   - العامة  للمقاوالت  فينت�سر  �سركة  لل�سادة/  قانونيا  م�سفيا  ب�سفته 

)قيد الت�سفية(  بناء على قرار اجلمعية العمومية بتاريخ 9/٢/٢٠١7  
واملوثق لدى كاتب العدل حتت رقم اي�سال 6٢699/٢٠١7/١8 ، واملحرر رقم 
٢٠١7/١/٣٢٥96 ، الرب�ساء - ١٠6١6 - فكل من له حقوق على ال�سركة املذكورة 

عليه االت�سال بامل�سفي القانوين على االرقام : 
فاك�ض : ٠٢6٢6٥4٢٢ هاتف  : ٠٢6٢68٢٢٣    

حممول : ٠٥٠64١7١٠8     �ض ب  : 4٢٢9 - ابوظبي   
امل�صفي القانوين 
ل�صركة فينت�صر للمقاولت العامة - ذ م م    
حتت الت�صفية القانونية 
د. حممد عبدا ملنعم ماهر 

اإعلن ت�صفية �صركة 

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة     

ا�سم ال�سركة:  �ن �ر �سي ميدل �ي�ست تر�يدنغ )�ض �ض ذ م  م(
م�سوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل   - م��ول  دب��ي  - ملك   ff  -  ٠4٢ : حم��ل  ال��ع��ن��وان 
حمدودة. رقم الرخ�سة: 6٥٠٥٠١  رقم القيد بال�سجل التجاري : ١٠7٢٠٣٥  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها 
وعلى من    ٢٠١7/٢/6 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    ٢٠١7/٢/6
للتدقيق   �جل��ريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه 
هور   - دي��رة   - ال�سعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -   ٢٠4 رق��م  : مكتب  العنوان  و�ملحا�سبة  
العنز -  هاتف  ٢٣897٢١-٠4 فاك�ض: ٢٣897٢٢ -٠4  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق  و�ملحا�سبة  
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  العنوان : مكتب رق��م ٢٠4 - ملك عبداهلل 
٢٣897٢١-٠4 فاك�ض: ٢٣897٢٢ -٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ن �ر �سي ميدل �ي�ست 
تر�يدنغ )�ض �ض ذ م  م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 6/٢/٢٠١7 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١7/٢/6  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
    يف الدعوى رقم 2016/1816 جتاري كلي   

املعلن اليه : املدعي عليه : معاذ احمد جا�سم ح�سن احلمادي 
املح�سابية يف  اخل��ربة  امل��وق��رة الع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
الرابعة  ال�ساعة  امل��واف��ق ٢/٢٥/٢٠١7  االح���د   ي��وم  اع��اله فقد ح��ددن��ا  ال��دع��وى 
والن�سف ع�سرا موعدا لعقد االجتماع االول للخربة املحا�سبية وذلك مبكتبنا 
الكائن دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  
 ٠4/٣٥89996 رقم   والع�سرون- هاتف  الرابع  الطابق  رقم ٢4٠٣  العطار مكتب 
او من ميثلكم  لذا يطلب ح�سوركم  دب��ي-  وفاك�ض ٠4/٣٥89966 �ض ب 9١١٥٣ 

قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

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

دعوة حل�صور الجتماع الول 
للخربة املحا�صبية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1020   

املنذرة : بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - ميثلها/ كو�ستا كميل اخلوري 
مبوجب الوكالة القانونية رقم ١/١6٥66٠/٢٠١6 

العنوان : اإمارة دبي - مدينة دبي لالعالم - بناية بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود -
مقابل فندق رادي�سون بلو - �ض ب : 66 - دبي 

املنذر اليه : ال�سيد فليبي بريي كاوفريي وال�سيدة يوليا نورموخميدوفا 
العنوان : اإمارة دبي - نخلة جمريا - امل�ساكن ال�سمالية مبنى رقم ١- عقار رقم 6١4 - الطابق ال�ساد�ض - 

رقم االر�ض ٢- رقم البلدية ٣8١-87٣٣ - هاتف : ٢٥46٢٣٠٠٠٠+  متحرك : ٢٥47٢49١9١9٣+
تخطر املنذرة املنذر اليه مبوجب هذا االنذار العديل ب�سرورة �سداد املبالغ املتوجبة عليه والبالغة لغاية 
تاريخ هذا االنذار مبلغ وقدره ١.١٠9.١8٢.٥6 )مليون ومائة وت�سعة االف ومائة واثنني وثمانون درهما 
و�ستة وخم�سون فل�سا( خالل مهلة )٣٠( يوما التي حددها القانون واال فان املنذرة �سوف ت�سطر ملبا�سرة 
كافة االجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوقها عرب بيع العقار املرهون ل�ساحلها ، باال�سافة اىل 

حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده      
فى الدعوى رقم  2014/568   انابات جتارية    

طالب التنفيذ:عبداهلل بن حمد �سليمان احلارثي 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

املنفذ �سده : �سركة فايه لال�ستثمار - ذ م م - واآخرون 
عنوانه :   االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديره 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/2/22 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض - املنطقة : ور�سان الرابعة - رقم االر�ض : 333 - رقم البلدية : 
1053-624 -امل�ساحة : 2517.06 مرت مربع القيمة بعد انقا�ض %25 من ال�سعر اال�سا�سي )4.673.608( درهم 

يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2014/568   انابات جتارية    
طالب التنفيذ:عبداهلل بن حمد �سليمان احلارثي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 
املنفذ �سده : �سركة فايه لال�ستثمار - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :   االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديره 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/2/22 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض - املنطقة : ور�سان الرابعة - رقم االر�ض : 333 - رقم البلدية : 
1053-624 -امل�ساحة : 2517.06 مرت مربع القيمة بعد انقا�ض %25 من ال�سعر اال�سا�سي )4.673.608( درهم 

يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1485 جتاري كلي                                            

اىل املحكوم عليهما/١- ايزى مارت للتجارة العامة -  �ض ذ م م ٢- راجي�ض �سريات دامودارام  
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ١/١7/٢٠١7  
ار دى جي - م م ح - بالزام  اأي ان - تي  اع��اله ل�سالح/اريبيان جي  امل��ذك��ورة  يف الدعوى 
املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ مليون ومائتي الف درهم 
وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك بتاريخ ٢٠١6/7/١٢ وحتى متام 
ب�سحة احلجز   : ثانيا   - املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  والف  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد 
التحفظي املوقع بتاريخ ٢٠١6/9/٢٠ وبتثبيت احلجز التحفظي على مركبات املدعي عليها 
االوىل - حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/964 جتاري جزئي                                        

ان��رتي��رز - ذ م م  جم��ه��ول حمل  اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/١- �سركة دي��زاي��ن الي��ن 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١6/9/٢6  يف 
امل��ذك��ورة اع��اله ل�سالح/ ان الي��ت لتجارة تركيبات االن��ارة - �ض ذ م  الدعوى 
م - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائة و�سبعة وع�سرين الف 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  دره��م  وخم�سني  وثمامنائة 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/1964  جتاري كلي               

ال�سرايا للمقاوالت - ذ م م  جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / ١-�سركة 
: عبداهلل خمي�ض غريب  م ع وميثله  - �ض  اال�سالمي  دب��ي  بنك  املدعي/  ان  مبا 
املتنازع  ب��ال��زام   املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي   اآل  الناخي 
الف  وع�سرون  وارب��ع  )�سبعمائة  دره��م(   7٢4.٠69( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  �سدهم 
لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهما(  و�ستون  وت�سع 
 Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.٣٠ ال�ساعة     ٢٠١7/٢/٢٣ امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اإعلن  بالن�صر

 رقم 2017/1025   
املنذر/ فهد عبد ال�سالم حممد رفيع الرفيع - اإماراتي اجلن�سية 

رق���م حمرر  ا���س��وال  وك��ال��ة م�سدقة  ، مب��وج��ب  خ��ل��ف  م��ن��ذر ح�سني  ال�����س��ي��د/  بالتوقيع  ومي��ث��ل��ه 
٢٠١4/١/١٣٢١٠9  بتاريخ ١/١٣٢١٠9/٢٠١4  

 العنوان : دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة املركز التجاري االوىل - بناية برج ال�سالم - طابق ٣٠ 
الهاتف : ٠٥٠٣7٥7٣٢6 

املنذر اليها : جميلة ال�سرق للتجارة - العنوان : جمهول العنوان   -  هاتف : ٠4٢٢٣7١٣١ 
M26 مركز  املحل رقم  املتاأخر اخلا�ض  �سداد قيمة االيجار  اليه ب�سرورة  املنذر  ينذر   : لذلك 
ال�سالم للت�سوق ديرة نايف �سارع امل�سلى وذلك مبوجب ال�سيك رقم )٠٠٠4٠4( بقيمة ٥٠٠.١4 
درهم يف خالل مدة اق�ساها  ٣٠ يوم من تاريخه ، يف حالة عدم االلتزام  باملهلة القانونية ينذر 

املنذر اليه ب�سرورة اخالء املحل وت�سليمه خايل من ال�سواغل
يلزم املنذر اليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

مذكرة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1868  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١-ليلى جنار  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف 
/�سركة وايت البل ميديا لتنظيم املعار�ض - متثلها ال�سيدة/ �سرادا باروت 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  ال�سفار   اإبراهيم  ح�سن  اإ�سماعيل   : وميثله 
بتاريخ ٢٠١6/١١/٢ وحددت  : ٢٠١6/١9٢6 عمايل جزئي  بالدعوى رقم 
�سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١7/٢/٢٣ امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

مذكرة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/1916  ا�صتئناف عمايل    

ان  االقامة مبا  اع��رج جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده/ ١-رع��د ح�سن  اىل 
بن  احمد  ابراهيم  غ��ازي   : �سياح وميثله  بن  ال�سحف  /روؤف��ت  امل�ستاأنف 
عمايل   ٢٠١6/٢٥١9  : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  �سيفان 
املوافق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   ٢٠١6/١١/١٣ بتاريخ  جزئي 
وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١7/٣/٢
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/98  جتاري كلي               

امل��دع��ي عليه / ١-رو���س��ن للمقاوالت - ذ م م  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
: احمد ح�سن  امل��ح��دود وميثله  االو���س��ط  ال�سرق  �سي  ب��ي  ا���ض  ات�ض  بنك  امل��دع��ي/ 
البنك  ب��رباءة ذمة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  اآل علي قد  رم�سان 
نزاع   ٢٠١٥/٣٣7 رق��م  النزاع  يف  ال�سادر  للتقرير  �سندا  عليها  املدعي  قبل  املدعي 
تعيني خربة جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠١7/٢/٢٣  ال�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1030   

املخطر : املنذر : رمال االإمارات للمقاوالت - �ض ذ م م 
 املخطر اليه : املنذر اليه : م�سنع ما�سة عزان للحلي واملا�سوغات الذهبية - �ض ذ م م

جمهول العنوان   -  فان املنذر تنذر املنذر اليه مبوجب هذا االنذار العديل بعدم 
رغبتها يف جتديد عقد االيجار الذي �سينتهي بتاريخ ٢٠١7/٥/4 مع �سرورة �سداد 
اليه و�سرورة �سداد فواتري  املنذر  امل�ستحق واملرت�سد بذمة  اجمايل بدل االيجار 
امل�ستحقة ويف حال  وال��ر���س��وم  وامل��ت��اأخ��رات  ال��ب��دالت  كافة  و���س��داد  وامل��ي��اه  الكهرباء 
كافة حقوق  القانونية مع حفظ  االج��راءات  كافة  باتخاذ  املنذرة  �ستقوم  االمتناع 

املنذرة القانونية االخرى وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/1035   

املنذرة : �سركة �سوي�ض ارابيان للعطور - ذ م م 
املنذر اليهما : رويال كراون ال�ست�سارات تطوير امل�ساريع 

عاكف وليد حممد اخلطيب ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك للمنذر اليها االوىل 
ينذر املنذر مبوجب هذا االنذار ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املرجتع رقم )٠٠٠١٠١( 
املذكور مببلغ وق��دره )٢٠٠.٠٠٠ دره��م( مائتي الف درهم وذلك خالل موعد اق�ساه 
كافة  اتخاذ  اىل  امل��ن��ذرة  ت�سطر  �سوف  واال  االن���ذار  بهذا  العلم  تاريخ  اي��ام من  ثالثة 
قيمة  ب�سداد  اللزامكم  �سدكم  املخت�سة  اجلهات  لدى  الالزمة  القانونية  االج���راءات 

ال�سيك املذكور مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف املقررة قانونا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/372  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- �سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع ذ م م  ٢- احمد عبداهلل على اهلي 
ب�سفته �سريك ب�سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م  ٣- عبد الروؤوف نور حممد ب�سفته 
الروؤوف  ذ م م  4- عظمى يو�سف عبد  ال�سريع  مدير و�سريك ب�سركة ح��راء لل�سحن اجل��وي والبحري 
م - ٥- �سمري  م  ذ  ال�سريع  ب�سركة ح��راء لل�سحن اجل��وي والبحري  نور حممد ب�سفتها مدير و�سريك 
ال�سريع ذ م م    ال��روؤوف نور حممد ب�سفته مدير و�سريك ب�سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري  عبد 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف ابوظبي اال�سالمي - فرع دبي وميثله : من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   ٣4٣.٣98.٢8( وقدره  مببلغ  واالنفراد  والتكافل 
١٠% من مبلغ  املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠١7/٢/٢٢   ال�ساعة 
8.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل

رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/65  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١-ريك�ض كورب للتجارة العامة - �ض ذ م م  ٢- اك��رام احلق بهاتي 
للتجارة  ك��ورب  ريك�ض  �سركة  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته   - ج��اوي��د  اق��ب��ال  حممد 
العامة  - �ض ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع 
وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٥٠٥.١٥٢.4٢ درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
التام.  وح��ددت لها  ال�سداد  املطالبة  وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة ١٢% من  واتعاب 
جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠١7/٣/٢   ال�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة:  لمار للحلويات و�ملعجنات - �ض ذ م م 
العنوان : حمل ١١ ملك فاطمة عبيد خلفان متيم ، جمريا.   ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية 
، رقم الرخ�سة: 7٢٢79٠  مبوجب هذا  حم��دودة،  رقم القيد بال�سجل التجاري :١١498٥7 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
، للقيام بت�سفية  اأع��اله،  وبتعيني امل�سفي : ا�ض اي بي لتدقيق احل�سابات  ال�سركة املذكورة 

ال�سركة حماكم دبي ،  
تاريخ القرار : ٢٠١7/١/١8      تاريخ ت�سديق القرار : ١/١8/٢٠١7 

وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم ٣٠4 ملك احلاج عبد الرحمن احمد ، ديرة ، نايف ، هاتف رقم :فاك�ض:    م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ ا�ض اي بي لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم ٣٠4 ملك احلاج عبد الرحمن احمد ، ديرة ، نايف 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها لت�سفية �سركة / المار للحلويات واملعجنات  �ض ذ م م  وبتعيني   

امل�سفي املذكور اأعاله  للقيام  بت�سفية ال�سركة حماكم دبي.  
تاريخ  القرار : ٢٠١7/١/١8  تاريخ ت�سديق القرار : ١/١8/٢٠١7  

مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان اأعاله  هاتف  فاك�ض :     م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2011/289 تنفيذ عقاري      
مو�سوع الق�سية : تنفيذ  احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠١٠/٢7٣ عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )١.٢4٥.١4٣ درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االعالن : طالب التنفيذ : جمدى جورج حنني   

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده / ١- �سينديكيت ديفيلوبر ليمتد
جمهويل حمل االقامة  

رقم   - �سكنية  �سقة   : ن��وع   - العقارين  على  باأنه مت احلجز  نعلنكم   : االإع���الن  مو�سوع 
العقار : 4١6 و 4٠9 - املنطقة : الرب�ساء جنوب ٥ - رقم االر���ض : 6٢٥ - ا�سم املبنى : 
magnolia - وامل�سجلتني حتت ا�سم طالب التنفيذ وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

ملفعوله قانونا.  بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ ٢٠١٥/١١/١ 
رئي�ض ال�صعبة     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
مذكرة اعادة اعلن بالن�صر

يف  الدعوى 2015/312  ا�صتئناف عقاري    
اىل اخل�سم املدخل / ١- �سركة بنج�ض للعقارات  جمهول حمل االقامة 
 : وميثله  م  م  ذ  ���ض  ديفيلومبنت  جلوبال  ب��ان  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي 
جل�سه  لها  وح���ددت   ٢٠١٥/4/٢8 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   ٢٠١٣/8٣٠  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١7/٣/١٥ املوافق  االربعاء  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة     

ا�سم ال�سركة : دوفري جلف للتجارة �لعامة  )�ض.ذ.م.م(
ال�سغايه     - دي��رة   - �سيفان  بن  عبداهلل  عتيق  حممد  ملك   6 رق��م  حمل   : العنوان 
القيد  رق��م    6679٥8 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل 
بال�سجل التجاري: ١٠9٢7٢6 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    ٢٠١7/١/٢٣ بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  ٢٠١7/١/٢٣  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني �ل�سرق �لو�سط لتدقيق �حل�سابات - عو�ض �لعامري  العنوان : مكتب 
- هاتف  ٢7٢7٣١9 -٠4  ب��اي  بزن�ض   - بردبي   - ف��واز  ملي�ض حممد  رق��م ١٣٠4 ملك 
فاك�ض: ٢7٢7٣48-٠4  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�ل�سرق �لو�سط لتدقيق �حل�سابات - عو�ض �لعامري  
العنوان : مكتب رقم ١٣٠4 ملك ملي�ض حممد ف��واز - بردبي - بزن�ض باي - هاتف  
٢7٢7٣١9 -٠4 فاك�ض: ٢7٢7٣48-٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية دوفري جلف للتجارة 
بتاريخ ١/٢٣/٢٠١7   دبي  وذلك مبوجب قرار حماكم  �لعامة )���ض.ذ.م.م( 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١7/١/٢٣  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1054   جتاري  جزئي                                        
جمهول  ال�سحي  ال�سعدي  عمر  �سعد  عمر  اأبوبكر  حممد  عليه/١-  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١6/9/٥  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي اال�سالمي - �ض م ع بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي 6٥.967.7٢8 كيلو جرام �سكر مبا يعادل مبلغ اجمايل وقدره  
١64.9١9.٣٢ درهم )مائة واربعة و�ستون الفا وت�سعمائة وت�سعة ع�سر درهما واثنان 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  فل�سا(  وث��الث��ون 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/3134   عمايل  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/١- في�ستا للتجارة العامة - ذ م م  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  ٢٠١7/١/١١  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
اعاله ل�سالح/ ن�سال فواز م�سطفى عبد اجلليل بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ ثالثون الف وخم�سمائة وثمانية و�سبعون درهما وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1690 جتاري  جزئي                                        
اىل املدعي عليه/١- ارلني ماوليون ماجناي  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / 
جيم�ض وات�سون وميثله : �ساحلة خليفة الحج خليفة الب�سطي نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١6/١٠/٢٠  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
)مائة   ١٠8.٠٠٠ مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   - وات�����س��ون  جيم�ض 
اال�ستحقاق احلا�سل يف  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  والفائدة  دره��م(  وثمانية االف 
بامل�سروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  والزمتها  ال�سداد  ٢٠١٥/٢/١ حتى  متام 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    اتعاب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/282 مدين كلي                                              

 / املدعي  اأن  االقامة مبا  بوفايرد  جمهول حمل  روب��رت  املدعي عليه/١- كونال  اىل 
حممد بالل حممد علي بالل وميثله : اأمل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�سي  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١6/١٢/٢7  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للتاأمني  اك�سا  )�سركة  عليهما  املدعي  بالزام  بالل  علي  حممد  بالل  ل�سالح/حممد 
اخلليج �ض م ب  ٢- كونال روب��رت بوفايرد( بان يوؤديا للمدعي )حممد بالل حممد 
علي بالل ( بالت�سامم مبلغا ومقداره مببلغ )٥٠٠ الف درهم( خم�سمائة الف درهم ، 
تعوي�سا ماديا وادبيا والزمتهما باملنا�سب من امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/1808  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- �سركة نوجا للتجارة العامة -  �ض م ح - باإمارة عجمان   ٢-  حممد 
ح   م  �ض   - العامة  للتجارة  نوجا  ل�سركة  و�سامن  مدير  ب�سفته   - الوي�سي  حممد  ماجد 
٣- حممد نا�سر حممد نوا�سره - ب�سفته �سامن ل�سركة نوجا للتجارة العامة - �ض م ح  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك االحتاد الوطني - �ض م ع وميثله : فهد �سلطان 
علي لوتاه.   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ١.8٢١.668.7٣( وق��دره  مبلغ  ت���وؤدي   ب��ان 
والفائدة  ١٢% من تاريخ املطالبة   وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  
املوافق  ٢٠١7/٢/٢٣   ال�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
   يف الدعوى رقم )2016/1186( جتاري  جزئي 

حمكمة العني البتدائية

ال�سادة : كيت�سن كرافت
باال�سارة اىل قرار حمكمة العني االبتدائية املوقرة بتاريخ 9/١/٢٠١7 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
بالزام املدعي عليها كين�ض كرافت باأن توؤدي للمدعية موؤ�س�سة الدلتا 
العمال االأملنيوم واملطابخ  مبلغ وقدره ٣76.١4٥  درهم  وامل�ساريف. 

مع وافر التحية واالحرتام  
 موؤ�ص�صة الدلتا                  

 اإعــــــــــــلن بالن�صــــــــر

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
يف  الدعوى 2016/613  عقاري كلي   

�سد املدعي عليه : حممد العلمي   
املقامة من :  لويدز تي اي بي بنك بي ال �سي. 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم : ٢٠١6/6١٣ عقاري 
كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�ض  م   ١99٢ ل�سنة  االثبات  قانون 
املو�سح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم  االحد  املوافق ٢٠١7/٢/١9  يف متام ال�ساعة ٣٠ : ١١ ظهرا ،  ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : ٢٥٢7888-٠4 � فاك�ض : ٢698876-٠4
اخلبري احل�صابي وامل�صريف   
حممد �صعيد ال�صريف

 اجتمــــــاع خبــــــرة

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
بالدعوى رقم 2016/500 مدين جزئي - دبي 

املدعي عليه : �سركة هوم فور اوول 
بالعنوان : اإمارة دبي -  تيكوم مبنى متيم مكتب ١١٠٥ 

/ عبد  واملرفوعة �سدكم من  اع��اله  بالق�سية  انتدابنا خبرياح�سابيا  اأن��ه مت  علما  نحيطكم 
اهلل بن عبد املح�سن بن عبداهلل - وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع 
بعد  والن�سف  ع�سر  الثانية  ال�ساعة   ٢٠١7/٢/٢٢ املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  عقده  املقرر  اخل��ربة 
، �سارع ال�سيخ زايد - مقابل حمطة مرتو  الظهر وذلك  مبكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي 
اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�سم - الطابق الثامن - مكتب 8٠٥ ، يرجى 
باأنه يف  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  واإح�سار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�سور 
حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 

لال�ستف�سار االت�سال ب: ٠4/4٣4١١١١ 
 مكتب �خلبري �حل�سابي 
حممد عبد �لرحمن  �ملرزوقي       

 اإعلن بالن�صر
 للح�صور اأمام اخلربة

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم 2015/374  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ:  حبيب بنك اى جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - �سارع البنوك 
املنفذ �سده : كوثر اهلل خان ن�سر اهلل خان - واآخرون 

 عنوانه : يعلن على مقر عمله، مدير لدى حبيب بنك املحدود اإمارة دبي ، بردبي ، �سارع خالد بن الوليد - باالر�ساد
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�ساء ويف االي��ام  ال�ساعة   2017/02/22 املوافق  انه يف يوم االربعاء  
 �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع

)�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية 

الرابعة - رقم االر�ض : 2263 - امل�ساحة : 571.45 مرت مربع واملقدرة قيمته ب����� )9000000( درهم 
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم 2015/374  تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ:  حبيب بنك اى جي زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - �سارع البنوك 

املنفذ �سده : كوثر اهلل خان ن�سر اهلل خان    
 عنوانه : يعلن على مقر عمله، مدير لدى حبيب بنك املحدود اإمارة دبي ، بردبي ، �سارع خالد بن الوليد - باالر�ساد
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/02/22 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
 �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع

)�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية 

الرابعة - رقم االر�ض : 2263 - امل�ساحة : 571.45 مرت مربع واملقدرة قيمته ب����� )9000000( درهم 
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم 2015/374  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ:  حبيب بنك اى جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - �سارع البنوك 
املنفذ �سده : اأمينة كوثر اهلل خان  - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - تالل االإمارات الثالثة - ار�ض رقم )2263( باالر�ساد 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�ساء ويف االي��ام  ال�ساعة   2017/02/22 املوافق  انه يف يوم االربعاء  
 �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع

)�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية 

الرابعة - رقم االر�ض : -2263 - امل�ساحة : 571.45 مرت مربع واملقدرة قيمته ب���� )9000000( درهم  
 مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/913   تنفيذ �صرعي  
حمل  جم��ه��ول  ال��غ��ن��ي   عبد  حممد  �سامي  حم��م��ود  حممد  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأقام  الفتاح -  قد  اللطيف احمد عبد  التنفيذ/اميان عبد  االقامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
رقم 4١6/٢٠١٢ احوال نف�ض م�سلمني واال�ستئنافان ارقام ٣86+4٢٣/٢٠١٣ احوال 
 ،  ٢49+٢٥١/٢٠١4 رقما  والطعنان   ١٢٠/٢٠١4 رق��م  والطعن  وم��واري��ث  �سخ�سية 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )٣44٥٥٠ درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ 
اال�ستحقاق.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2016/155 بيع عقار مرهون 

رقم 46٣/١٥٥   - - فيال  العقار  التنفيذي على  باإيقاع احلجز  القرار  باإ�سدار   : الق�سية  مو�سوع 
والبالغ م�ساحته ٣.١6٣.٠٠ قدم مربع على قطعة االر�ض رقم 6٥٥9 مبنطقة تالل االإمارات الثالثة 

باإمارة دبي نظري مبلغ 9٢7678.٥١ درهم  
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : ١- �سعيد فريوز راجنبار  ٢- نازانني ا�سد اهلل ارجمندى نيجاد  
- جمهويل حمل االقامة. 

مو�سوع االإع��الن : نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار مبنطقة 
امل�ساحة :  الثنية الرابعة - رقم االر���ض : 6٥٥9 - نوع املبنى : فيال - رقم املبنى : 46٣/١٥٥ - 
، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ  ، وفاء للمبلغ املطالب به )9٢7.678( درهم  ٣.١6٣/٠٠ قدم مربع 

مفعوله قانونا
رئي�ض الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/1023   

املنذر: نور بنك  )م�ساهمة عامة( - حاليا - بنك نور اال�سالمي �ض م ع �سابقا 
املنذر اليه : �ساليم نيفيلي هوات  - جمهول حمل االقامة 

مت اإبرام اتفاقية اجارة منتهية بنقل امللكية )اإجارة منتهية بالتملك( بني املنذر واملنذر اليه من اجل متويل 
املقامة على قطعة  دبي  ، منطقة مر�سى  املبنى )١(  رقم   ،  Bahar1  ١ املبنى بحر   ، رقم )١٠4(  الوحدة 
االر�ض رقم )١7١( دبي وفقا للموافقة ال�سادرة عن املنذر لتمويل العقار مو�سوع اتفاقية االجارة على ان 
يكون مبلغ التمويل ١.٢٥7.١٥٠ درهم ، وحيث ان املنذر اليه قد اخفق يف �سداد الدفعات امل�ستحقة عليه مما 
اأدى اىل تر�سد مبلغ وقدره ١.94٢.٣٢8.9٠ درهم حتى مايو ٢٠١6 بخالف ما ي�ستجد.  لذلك يكلفكم املنذر 
نور بنك بتنفيذ التزامكم وت�سحيح اإخفاقكم مبوجب اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة خالل خ�سمة 
ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االنذار �سندا الأحكام املادة )١44( من قانون االجراءات املدنية ، ويف حال اأخفق 
املنذر اليه يف تنفيذ التزاماته مبوجب طلب التمويل وخطاب العر�ض �سالفي الذكر  وذلك بعد ت�سديد جميع 
املبالغ امل�ستحقة عليه خالل مدة اخلم�سة ع�سر يوما املذكورة ، فان اتفاقية االجارة تعترب منتهية تلقائيا 

دون احلاجة اىل اأي اإخطار اأخر مبوجب �سروط اتفاقية االجارة �سالفة الذكر والقانون. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       اإعادة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/7158  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-خالد التوبي خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد نعمان لطيف حممد لطيف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 ١٥٠٠( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   ١7٠١٢( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB165454560AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���ض   8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٣/7 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       اإعادة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8442  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مطعم ومقهى معازمي - اعمال مدنية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / م�سطفى غازي حممد غازي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 ٢٠٠٠( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   978٥٢( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:mb164916315ae وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١7/٣/١٢ ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة ch.1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       اإعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8043  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االقامة  ال��ط��رق  مل��ق��اوالت  امل��دع��ي عليه / ١-اجل���زي���رة  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ر�سيد   ف��رج  عبداحلميد  /ا�سامة  املدعي  ان  مبا 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   9٣.٥٠٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB166002356AE:ال�سكوى
٢٠١7/٣/7 ال�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       اإعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8801  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-اوه ٢ جني �سوليو�سونز م.د.م.�ض جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / علي خ�سر حيدر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   ٣٠٠٠( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   84٢٠٥( وق��دره��ا  عمالية 
 ٢٠١7/٢/٢8 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:)( وحددت  رقم  وامل�ساريف 
اأو من ميثلك  ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       اإعادة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/7515  عمايل جزئي
االقامة  )ف��رع( جمهول حمل  ليمتد  اي�ست  ليبو ميدل  ١-دي   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ب��اك��وا   �سانتياجو  جاي�سون   / املدعي  ان  مبا 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٢٣68٣( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�ساعة   ٢٠١7/٣/7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحددت  ال�سكوى:١6٥١٠4٢46 
8.٣٠ �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/654  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / ١-ح�����س��ن ل��ت��ج��ارة احل��دي��د �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي /حممد ح�سن دليل كو�سو قد 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )١7٣٥٠ دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   ١٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167947757AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.1:بالقاعة ���ض   8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٣/9
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/731  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لالن�ساءات  ١-واي���دوول   / عليه  املدعي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د م��ن��ري م���ال حم��م��د ع��ب��د رب امل����ال ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   ٣١48٥( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره����م(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة 
MB169183950AE  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق ٣/١٢/٢٠١7 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.٣٠ ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/644  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-دونر كباب للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  دوهينا  نديز  /مارفني فرينا  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٢٠٥7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى MB166748691AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االثنني املوافق ٢٠١7/٢/٢7 ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8034  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مب��ا  �سينغ جم��ه��ول حم��ل  م��وه��ن  ١-مغ�سله   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املدعي /تريبوان الل كاناوجيا �سري رام قد 
والر�سوم  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9٠٠٠( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١7/٣/١٢ ال�ساعة ٣٠.8 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حكم بالن�صر

            يف  الدعوى رقم 2016/1183  مدين جزئي
وتخلي�ض  للطباعة  ويز  اور   -٢ �سليمان ح�سبان  ع��ادل حممد  عليهما/١-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ������ض.ذ.م.م  امل��ع��ام��الت 
املنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/١/١9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/االن مي�سايل درو�سى 
املدعي  بالزام  ����ض.ذ.م.م  ا�ست  ميديل  كافيه  ه��وراي��زن  �سركة  مدير  وب�سفته  ب�سخ�سه 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )مائتي الف درهم( وفائدة بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام والزمتهما بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
مذكرة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/932  ا�صتئناف مدين    
االق��ام��ة مبا  وه��ب��ة  جمهول حم��ل  ١- علي عبدالفتاح  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القانونية وميثلها/علي  ابراهيم للمحاماة واال�ست�سارات  امل�ستاأنف / علي  ان 
ابراهيم حممد احلمادي وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد ا�ستاأنف 
ب��ال��دع��وى رق���م ٢٠١6/49٥ م���دين ج��زئ��ي بتاريخ  ال�����س��ادر  ال��ق��رار / احل��ك��م 
ال�ساعة  امل��واف��ق ٢/٢٠/٢٠١7  االث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت    ٢٠١6/٢/٢4
او من  يقت�سي ح�سوركم  ch2.E.23 وعليه  رقم  بالقاعة  ١٠.٠٠ �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2928  جتاري جزئي

اليحيائي  جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / ١- �سامل حمد �سامل �سعيد  اىل 
ال  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل  وميثله:  ���ض.م.ع  اال�سالمي  دب��ي  بنك  املدعي/  ان 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي 
والزامه  ال�سكر  من  جرام  كيلو   )88.٢9٥.6٠4( عدد  يعادل  مبا  درهم   )٢٢٠.7٣9.٠١(
ب�سداد مبلغ وقدره )6٠8( درهم لي�سبح اجمايل املطالبة مبلغ وقدره )١٠.٢٢١.٣47( 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت   . املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  دره��م 
فاأنت  ل��ذا   ch2.D.19:بالقاعة ال�ساعة ٠8.٣٠ �ض  امل��واف��ق  ٢/٢6/٢٠١7   االح��د   
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2630  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- احمد يو�سف ح�سن علي جناحي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
���ض.م.ع وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي  املدعي/ بنك دبي اال�سالمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
)٣49٢١١( درهم مبا يعادل عدد )١٣9684.4( كيلو جرام من ال�سكر وبان يوؤدي مبلغ 
)698١٣( درهم والزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق  ٢٠١7/٢/٢٠  ال�ساعة ٠8.٣٠ �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/224  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- جابريل كوزمتيك�ض للتجارة ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  ابراهيم  حممد  �سفيع  وميثله:  ا�سحاق  حممد  �سيخ  امل��دع��ي/  ان  مبا 
درهم   )١69.9٢٣( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  ٢٠١7/٢/٢٣  ال�ساعة ٠8.٣٠ �ض 
بالقاعة:ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       اإعادة اإعلن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2016/1946  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / ١- مهنا فريد حممود ابو ار�سيد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
اأق��ام عليك الدعوى  دبي التجاري ���ض.م.ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
وقدره  )٣.6٥8.9٥١.77 درهم( عبارة عن مديونية البنك حتى تاريخ:٢٠١6/٣/٢7 والزام املدعي 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم 
٢٠١7/٢/٢٠ ال�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/191  جتاري كلي

���ض.م.ح جمهول حمل  انرتنا�سيونال هولدجنز  تريدينت   -١  / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ جني ليمانز  وميثله : عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)8٥4١4٢8 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٢/١9 املوافق  االح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/208  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  ب��اري  جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / ١-�ساقيب م�سعود  اىل 
فراز احمد فريوز احمد وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي قد اأقام عليك 
درهم(   ت��وؤدي مبلغ )٢١8٠٠٠  باأن  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
املنا�سبة اجلابر لال�سرار  املالية  التعوي�سات  للمدعي  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  ال��زام 
وامل�سروفات  الر�سوم  مع  عليه  املدعي  فعل  نتيجة  ا�سابته  قد  التي  واالدبية  املادية 
ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.    وح���ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  ٢/٢٢/٢٠١7   
ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/1723  جتاري كلي               

٢- كونرتاكتور  م   م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  ١-�سركة كونرتاكرت   / املدعي عليه  اىل 
امتياز �سعبان علي  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف ال�سارقة اال�سالمي 
- �ض م ع وميثله : احمد علي ر�سا ابراهيم البناي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 ١.٣٣٣.686.٢٣( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بال�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
درهم(   ١٠٠.٠٠٠( وق���دره  مببلغ  ون��ق��دره  منا�سب  بتعوي�ض  املطالبة  احلكم  دره���م( 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�ض  املوافق  
اأو  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة    ٢٠١7/٢/٢٣
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2865  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-�سركة اإت�ض ال جي للمقاوالت - ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ م�سانع الب�سام العاملية - �ض ذ م م وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل 
احمد بخيت املطرو�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )47٣٢٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة   9% من تاريخ  اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�سة يوم االحد املوافق  ٢٠١7/٢/١9   ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم  2016/645  تنفيذ عقاري   
االقامة  حمل  جمهول  م   م  ذ   - لال�ستثمار  �سكوير  /١-ت���اون  �سدهما  املنفذ  اىل 
ماجد  عبداهلل  علي   : وميثله  واال  بهويال  عنايت  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
يوم  كلي  عقاري   ٢٠١٣/٣٢٠ رقم  الدعوى  ال�سادر يف  باحلكم  نعلنكم  ال�سام�سي   
اخلمي�ض  بتاريخ  ٢٠١6/6/٢٣  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�سداد 
ال�سداد  بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  مبلغ وقدره )6١٣٠٢٣٢٢( درهم 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل ١٥ يوم من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/207   تنفيذ جتاري  
اك�ض  �سركة   -٢ ك��ورب��وري�����س��ن  كون�سبت  اك�����ض  �سركة  ���س��ده��م��ا/١-  املنفذ  اىل 
كون�سبت �سوليو�سنز اليكرتونيك�ض تريدينج - ذ م م  جمهويل حمل االقامة 
مديرها  وميثلها  ان��ك  نيتورك�ض  يوبيكويتي  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
العام/ روب��رت جاكوب بريا وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م    )8٠٣9994.١٣(
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/585   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- حممد �سعيد دروي�ض حممد الدهماين  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك االحتاد الوطني - وميثله : 
احمد يو�سف علي حممد القائدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٣٥.١998٠٣4( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/2958   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- احمد عبد القادر حممد ابراهيم  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك االحتاد الوطني وميثله : عبداهلل 
ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  ال��ه��رم��ودي  ق��د  حممد ر���س��ول علي 
وق��دره )١9689٣.٥٣(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2016/569  طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/تريادا للتجارة العامة -  �ض ذ م م  وميثله : احمد �سعيد 
���س��امل ب��ن ه��زمي ال�����س��وي��دي -  ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ���س��ده/١- فريز 
بارميوف  جمهول حمل االقامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم 
اع���اله وي��ت��وج��ب عليكم احل�����س��ور اىل حمكمة  امل���ذك���ورة  ال��ط��ع��ن 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8258  عمايل جزئي
حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع  ذ.م.م  لالن�ساءات  ١-هو�سنارا   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  اقبال قد  اقبال حممد  املدعي /ظفر  ان  االقامة مبا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )١٠٥١٥ دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   ١٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB166670678AE/2016
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.5:بالقاعة ���ض   8.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٣/٥
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/351  عمايل جزئي

االمن  واجهزة  معدات  وتركيب  لتجارة  �سوفت  ١-نانو   / عليه  املدعي  اىل 
وامل��راق��ب��ة ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب���رمي جيت 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ماناليكوزهى 
عمالية وقدرها )٢٢8١8 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١٠٠٠ درهم( والر�سوم 
لها  وح��ددت    MB167089832AE/2017 ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف. 
القا�سي  ال�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب  املوافق ٢/٢٠/٢٠١7  االثنني  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8368  عمايل جزئي

جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  املدينة  ١-�سقر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��دامل��ال��ك ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢4٣8١ درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
mb167034228ae  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٣/١4/٢٠١7 
ال�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       اإعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/5916  عمايل جزئي

م.د.م.����ض  انرتنا�سيونال  ديفيلومينت  بروجكت  دبليو  ١-اف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�سامه حممد �سالح عبدالرحمن  قد اأقام 
درهم(   99٠٠٠( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
و�سمول  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢/٢١/٢٠١7 
اأو من ميثلك  ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2016/349 طعن مدين
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/١- حممد رفيق كولوبرامبيل
وميثله:طارق ح�سني عبداللطيف عبدالرحمن ال�سركال 

ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����س���ده:١- ع��ل��ي اك����رون جم��ه��ول حم��ل االقامة 
ويتوجب  اأع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم 
�سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم 

الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اعلن متنازع �صده بالن�صر
                يف  الدعوى 2016/383  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �سده / ١-ايه ان �سي للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املتنازع / �سركة اإ�ض دي كون�سبت �ض.م.ح وميثله:عبدالرحمن حممد مراد 
عبدالرحمن املازمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�س�ض مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١7/٣/٥   ال�ساعة 8.٣٠ �ض مبكتب امل�سلح  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       اعلن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/211  ا�صكالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:٢٠١٣/١٣٣ بيع عقار مرهون لوقف 

االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:اخل�سم املدخل:بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:١ غالم ر�سا كرمي �سيدين ، جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعالن:

نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم االح��د امل���واف���ق:٢٠١7/٢/١9 ال�����س��اع��ة:١١:٠٠ �ض 
بالقاعة:ch1.b.6 للنظر يف اال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/1697  تنفيذ جتاري   
 ، كلي  جت��اري  رق����م:٢٠١٣/١٣87  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  الق�سية:تنفيذ  مو�سوع 

ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )898٠96.٣9( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:�سركة االملنيوم وال�سناعات اخلفيفة )اليكو( ذ.م.م

وميثلها  ذ.م.م  الدولية  للت�سميم  هاملتون  �سركة  ���س��ده:١-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
مديرها ريت�سارد كيث هاملتون جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن موجودات �سركتكم الكائنة 
مبنطقة القوز ال�سناعية ٣ وفاء للمبلغ )898٠96.٣9( درهم وذلك للعلم وذلك ملا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/1388 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���س��ده/١-ع��ب��دول لطيف ار���س��ن��وف  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/جاد �سرف الدين وميثله:ع�سام عبد االمري حمادي الفا�سلي 
عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  قد  بانه  نعلنكم  التميمي  
�سقة رق��م:٣١٠٢ - منطقة مر�سى دبي - رقم االر���ض:٢6 - ا�سم املبنى:ايليت 
ل�سداد  وذل��ك  دره��م  وق��دره )١١979796(  به  املطالب  للمبلغ  وف��اءا  ريزيدن�ض 
ي��وم من تاريخ ن�سر ه��ذا االع��الن واال �سيتم بيع  املرت�سد بذمتكم خ��الل ٣٠ 

ال�سقة املذكورة باملزاد العلني وفاء للمبلغ املرت�سد بذمتكم.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/194  تنفيذ عمايل 

م م   جمهول حمل  ذ  ���ض  واي���دوول لالن�ساءات -  املنفذ ���س��ده/١-  اىل 
اأقام   قد  نليناك�سن   نليناك�سن  التنفيذ/�ساجي  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )6٢٣6١( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )4٥67( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2016/4174  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- زعفران للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل 
اأقام   ق��د  �سديق   حممد  اح��م��د  التنفيذ/را�سد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )86٣١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )9٠٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2016/4313  تنفيذ عمايل 

م   جمهول  م  ذ  ه��وم تكنولوجي - �ض  �سمارت  املنفذ ���س��ده/١- اي  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبد ال�سالم احمد طيباين  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )٣١467( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )٢4٠4( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حكم بالن�صر

            يف  الدعوى رقم 2016/476  مدين كلي
اىل املدعي عليه/١- �ساهد اقبال منها�ض حممد ف�سل جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�سودهري حممد �ساهزاد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  ٢٠١7/١/١7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سودهري حممد �ساهزاد  
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )١.٢٥٠.4٠٠( درهم مع فائدة 
بر�سوم  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 مقدارها  قانونية 
وم�سروفات الدعوى . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/458  مدين كلي

اىل املدعي عليه / ١- نزار حممد حمجوب بابكر ٢- جعفر ح�سن حممد ح�سني  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ه��ارون ادم ح�سن وميثله:نا�سر مال اهلل 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  حممد غ��امن  قد 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )١.٠٠٠.٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة ١٢% من ت�سليم املبلغ وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة يوم  
االحد املوافق  ٢٠١7/٢/١9   ال�ساعة 8.٣٠ �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2016/2510  تنفيذ عمايل 

اع��م��ال مدنية جمهول   - م��ع��ازمي  ���س��ده/١- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/وليد عبد الرزاق علي بيلي  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6٣٠٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )7٠٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/177  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م وميثلها  اىل املدعي عليه / ١- �سركة واحة االندل�ض لتجارة وتوزيع االغذيه 
احمد  ال�سيد  حممد   -٢ امل��دخ��ل:  اخل�سم  اب��راه��ي��م  احمد  احمد  ال�سيد  املدير/حممد 
اح��م��د اب��راه��ي��م  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �سركة ار����ض ال��ع��ط��اء للمواد 
الغذائية ���ض.ذ.م.م وميثلها املدير/حازم احمد حممد م�سطفى قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة با�سدار امر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )٣7٥٠٠( درهم والر�سوم 
٠8.٣٠ �ض  ال�ساعة  امل��واف��ق  ٢/٢٠/٢٠١7   االثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   . وامل�ساريف 
بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9  عقاري كلي
حمل  جمهويل  خليل  ب��و  اليا�ض   -٢ �سادمند  الدان  ١-�سيال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ابراهيم   حممد  وميثله:�سفيع  �ساحلي  ابراهيم  /حبيب  املدعي  ان  مبا  االقامة 
عليهم  املدعي  املحكمني  هيئة  ب��رد  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
للتحكيم  دب��ي  مركز  ام��ام  املنظورة  التحكيمية  ال��دع��وى  يف  النظر  من  وتنحيهم 
لها  وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  رق���م:9٥/٢٠١4  ال��دويل 
  Ch 1.B.8 : جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١7/٢/١9   ال�ساعة ٠9.٣٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

       اعلن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/637  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-ذى ويند منطقة حرة ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�سركات ايراين توليد اوتوموبيل - �سايبا وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن  مبا 
ان املدعي /�سركات ايراين توليد اوتوموبيل - �سايبا قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:٢٠١7/٢/١٢ احلكم التمهيدي التايل:بندب 
قانونا  واملخت�سني  باجلدول  املقيدين  اخل��رباء  من  ال��دور  �ساحب  الهند�سي  اخلبري 
باحلكم  م��اورد  ولبحث  وم�ستنداتها  ال��دع��وى  اوراق  على  االط��الع  بعد  مهمته  تكون 
اتعاب اخلبري وكلفت  التمهيدي وقدرت امانة مقدارها ع�سرون الف درهم على ذمة 
الدعوى بحالتها  لنظر  املحكمة وحددت جل�سة:٢/١9/٢٠١7  ب�سدادها خزينة  املدعية 
يف حالة عدم �سداد االمانة وجل�سة:٢٠١7/٣/١9 يف حالة �سدادها وحددت لها املحكمة 

ch1.B.8:جل�سة يوم االحد املوافق:٢٠١7/٢/١9 ال�ساعة:٠9:٣٠ �ض يف القاعة
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   

اعلن حكم بالن�صر
            يف  الدعوى رقم 2014/2018  جتاري كلي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الهند�سيه  لالن�ساءات  جلوبال  �سنيل  عليه/١-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٥/8/١8  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/هنيكل بوىل بت لل�سناعات املحدوده ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائتان واثنان واربعون الف وثالثمائة وخم�سة وثمانون 
الف درهم و�ستون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف:٢٠١٥/١١/9 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
اعلن حكم بالن�صر

            يف  الدعوى رقم 2016/1364  جتاري كلي
اىل املحكوم عليهما/١- بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية �ض.ذ.م.م ٢- هارجيت �سينغ �سا�سار 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �سينغ  ان���دار 
٢٠١7/١/٢6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ابوظبي التجاري حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 
و�ستة  وخم�سمائة  الف  و�ستني  وثمانية  وخم�سمائة  ماليني  )خم�سة  درهم   )٥.٥68.٥٣6.٢٥(
وثالثون درهما وخم�سة وع�سرين فل�سا( وفائدة ب�سيطة بواقع ت�سعة باملائة 9% �سنويا من تاريخ 
٢٠١6/6/٢8 وحتى متام ال�سداد والزامكما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11945 بتاريخ 2017/2/15   
       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/126  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١- �سدفة املحيط للمالحة �ض.ذ.م.م ٢- اي بي جي خلدمات ال�سحن 
���ض.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة كونتيرز بروفايدرز ليزينج 
ايه بي ا�ض وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
يعادل  امريكي( مبا  املدعي عليهم مببلغ وقدره )١٣777٥6.67 دوالر  بالزام  املطالبة 
تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )٥٠4٢٥89.4١(
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق ٢٠١7/٢/٢٠ ال�ساعة 9.٣٠ �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ ك������رام������ت 
افغان�ستان    ، زدران  خ�����ان 
�سفرها  اجل��ن�����س��ي��ة  - ج�����واز  
�سادر   )698048( رق�����م 
م��ن اف��غ��ان�����س��ت��ان   م��ن يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم : 

.056/6747489

فقدان جواز �صفرت
املدعو/ جونايد ح�سن  فقد 
بنغالدي�ض   - اال�سالم  �سيف 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )920705(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
البنغالدي�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
ابراهيم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
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ثقافة وفن�ن

34
ي�سلط �ل�سوء على �إمكانات »نادي �سيد�ت �ل�سارقة« يف تنظيم �لفعاليات �لفنية �ملختلفة 

»رواق نون« ي�صت�صيف معر�صًا
 ت�صكيليًا بعنوان من »وحي الفكرة«

•• ال�شارقة-الفجر:

التابع  ال��ف��ن��ي«،  ن���ون  »رواق  ا���س��ت�����س��اف 
نادي  امل���واه���ب«، �سمن  م��رك��ز  ل����«ك���والج 
للفنانة  فنياً  معر�ساً  ال�سارقة  �سيدات 
اجلفوت،  ���س��ن��اء  االأردن����ي����ة  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة 
جتربتها  يتناول  الفكرة«،  »وحي  بعنوان 
بتكوينات  ال��ت��ع��ب��ريي��ة،  ال��ل��وح��ة  ب��ن��اء  يف 
بني  مت��زج  ب�سرية،  وجماميع  معمارية، 

ان�سجام ال�سكل واللون. 
وح�سر املعر�ض كل من خولة ال�سركال، 
مدير عام نادي �سيدات ال�سارقة، وزوجة 
عبري  االإم���������ارات  يف  االأردين  ال�����س��ف��ري 
ق�سم  رئي�ض  الهرمودي،  وعلياء  �سوكري، 
ال�سارقة،  �سيدات  نادي  يف  االأعمال  اإدارة 
املوؤ�س�سي،  االت�سال  مدير  املهري  ودع��اء 
اإدارات  وع���دد م��ن م���دي���رات وم��وظ��ف��ات 
واأق�سام النادي، واملتابعني للن�ساط الفني 

يف ال�سارقة. 
مدير  م�ساعد  ال�سويدي،  �سيخة  وقالت 
كوالج مركز املواهب، اإن املركز يفتح الباب 
وال�سراكة  التعاون  اأ�سكال  خمتلف  على 
يف  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية  املوؤ�س�سات  م��ع 
الدولة، فهو يعتمد يف روؤيته على حتقيق 
اجلهود  وت��ن�����س��ي��ط  ال���ث���ق���ايف،  ال��ت��ف��اع��ل 
امل�����س��ت��وي��ات. وما  ع��ل��ى خمتلف  ال���رائ���دة 
اأعمال للفنانة �سناء  النادي من  يعر�سه 
)رواق  ح��ق��ق��ه  م���ا  اإىل  ي�����س��اف  ج���ف���وت، 
توفري  اإىل  ت�سعى  فجهوده  الفني(،  نون 
الفنية،  امل���واه���ب  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف  ف��ر���س��ة 

وتن�سيق الفعاليات وتقدميها.
نون  رواق  ي�����س��ع��ى  ال�����س��وي��دي:  وت��اب��ع��ت 
الفني يف �سبيل حتقيق هذه االأهداف اإىل 
الفنانون  منها  ينطلق  من�سة  يكون  اأن 
امل��واه��ب الفنية  ال�����س��اع��دون واأ���س��ح��اب 
الرائدة، ال�سيما من الن�ساء، باإبداعاتهم 
احت�سانه  خ���الل  م��ن  اأو����س���ع،  اآف����اق  اإىل 
تتيح  م��ف��ت��وح��ة  م���ع���ار����ض  اأع��م��ال��ه��م يف 

للجميع التعرف على مكنوناتها.
واأفادت باأن »الرواق ينظم اأي�ساً جمموعة 
من ور�ض العمل والدورات التي ت�ستطيع 
لدى  املوجودة  الفنية  املوهبة  ت�سقل  اأن 
لي�سبح  وتنّميها  الفن،  وه��واة  املبدعني 
العنان  اإط���الق  على  ق��ادري��ن  اأ�سحابها 
يف  فنية  معار�ض  وت�سكيل  الإب��داع��ات��ه��م، 
مع  يتفق  بالطبع  وه���ذا  ل��ه��ا،  امل�ستقبل 
اأه��داف��ن��ا يف ت��ر���س��ي��خ ح��ب ال��ف��ن��ون لدى 
واالهتمام  ودع��م��ه��ا  امل��ح��ل��ي  جم��ت��م��ع��ن��ا 

بها«.
وق���دم���ت ال��ف��ن��ان��ة خ����الل امل��ع��ر���ض 40 

على  باالأكريليك  م�سغولة  فنية،  لوحة 
الفنانة  فيها  تتوقف  وال���ورق،  القما�ض، 
عند ال�سورة التعبريية للوجه الب�سري، 
وجماليات �سكل اخليل، وتر�سد جماليات 
اللون يف قراءتها للمكان واملعمار ب�سرياً، 
اللون  ت��وظ��ي��ف ط��اق��ة  ع��ل��ى  اإذ حت��ر���ض 
على  قدرتها  لتنك�سف  الفني،  العمل  يف 
حت��ق��ي��ق االت������زان، وال���ت���ج���اور ال���ل���وين يف 
ب��ذل��ك جمموعة  ال��ل��وح��ة، م�����س��ت��خ��دم��ة 
لونية وا�سعة، فتتنوع مو�سوعات لوحاتها 

بني الذاتي، واالإن�ساين، واجلمايل.
املكان  امل����واه����ب  ك�����والج م���رك���ز  وي��ع��ت��رب 

االأف�����س��ل ل��ك��ل م���ن ي��ب��ح��ث ع���ن تطوير 
اإذ  و�سقلها،  مبواهبه  واالرتقاء  مهاراته 
تعليم  يف  متخ�س�سة  دورات  املركز  يتيح 
�سنع الفخاريات وابتكارها، وتعلم مبادئ 
با�ستخدام  وال������ورود  امل��ج��وه��رات  ���س��ن��ع 
اأنواعه  مبختلف  الر�سم  اأو  ال�سرياميك 
�سفوف  ت���وف���ري  اإىل  اإ����س���اف���ة  وف���ن���ون���ه، 
والكمان،  البيانو  على  وال��ع��زف  الباليه 
وتعليم اللغات، والقراآن الكرمي، والطبخ 
واالإتيكيت، وت�سميم املواقع االإلكرتونية 
والت�سوير الفوتوغرايف وغريها الكثري.

�سيدات  ن����ادي  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 

ال�سارقة، اإحدى موؤ�س�سات املجل�ض االأعلى 
ل�سوؤون االأ�سرة الذي تراأ�سه �سمو ال�سيخة 
منذ  داأب  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر 
تاأ�سي�سه عام 1982 على توفري مرافق 
لل�سيدات  وث��ق��اف��ي��ة  ترفيهية  واأن�����س��ط��ة 
با�ستمرار  ي���ن���ظ���م  ك���م���ا  واالأط�������ف�������ال. 
واالأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
والفنون  امل��ج��ت��م��ع  ����س���وؤون  ت��دع��م  ال��ت��ي 
وال�سحة، اإ�سافة اإىل الفعاليات اخلريية 
والفعاليات  وامل���ع���ار����ض  وامل���ح���ا����س���رات 
ب�ستى  وامللتقيات  وال���ن���دوات  الريا�سية 

اأنواعها.

ن�صائية دبي تنظم مهرجان النه�صة الثقايف الرتاثي
نظمت جمعية النه�سة الن�سائية ام�ض باللي�سيلي 
مهرجان النه�سة الرتاثي الثقايف الثامن حتت 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم  رع��اي��ة 
ال���دول���ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم  را���س��د 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل » .. �سمو 

مكتوم  اآل  جمعه  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة 
بح�سور ال�سيخة فاطمة بنت ح�سر اآل مكتوم و 
�سعادة الدكتورة رفيعة غبا�ض مدير متحف دبي 
للمراأة. وتخللت فقرات اليوم االأول من املهرجان 
الذى ي�ستمر حتى 17 فرباير اجلاري العديد 

ال�سعبية من  من الفقرات الرتاثية والرق�سات 
من  احلما�سية  الوطنية  واالأن��غ��ام  املزيود  فرقة 
م�ساركة  جانب  اإىل  املو�سيقية  دبي  �سرطة  فرق 
املدار�ض بلوحات فنية راق�سة مبدعة نابعة من 
الربامج  من  والعديد  االإم���ارات  واأ�سالة  ت��راث 

وعراقة  اأ�سالة  جت�سد  والتي  واملبدعة  ال�سيقة 
وعبق ال��رتاث االإم��ارات��ي.  وك��رم ف��رع اجلمعية 
باللي�سيلي املوؤ�س�سات امل�ساركة والراعية ملهرجان 
اأعربت  حيث  الثامن  الثقايف  الرتاثي  النه�سة 
باجلمعية  اللي�سيلي  فرع  مدير  خليفة  اليازية 

عن �سكرها للموؤ�س�سات الداعمة واملعززة الإجناح 
�سل�سلة مهرجانات النه�سة .

ارت�����اأت هذا  اللي�سيلي  ف���رع  اأ����س���رة  ب���اأن  م��ن��وه��ه 
العام اأن يكون �سعار املهرجان ر�سالة حب ووالء 
الغايل  الوطن  الر�سيدة وتراب  للقيادة  وانتماء 

جم�سدين ذلك يف فحوى �سعار املهرجان »اأحبك 
ي��ا وط���ن« ول��ذل��ك ك��ان��ت ك��اف��ة ف��ق��رات وبرامج 
وتدعم  تعزز  مبا�سرة  ر�سائل  الثامنة  الن�سخة 
ثقافة الوالء واالنتماء فهو ير�سخ قيم املوروث 

ال�سعبي 

جناح الإمارات يف اجلنادرية يعرف 
بفنون و�صناعات الدولة الرتاثية

ي��وا���س��ل ج��ن��اح دول���ة االإم�����ارات امل�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي للثقافة 
والرتاث » اجلنادرية 31 » يف اململكة العربية ال�سعودية .. تعريف زواره 
اليدوية  وال�سناعات  العريقة  الرتاثية  بالفنون  وال�سائحني  االأ�سر  من 
بجانب   .. االأ�سيل  االإم��ارات��ي  ال��رتاث  مالمح  من  وغريها  التقليدية 

التعريف بالنه�سة الكبرية التي ت�سهدها الدولة.
ال��زوار من هواة ال�سقور و ع�ساق الفنون  ويجتذب اجلناح يوميا اآالف 
عن  والباحثني  اليدوية  امل�سغوالت  و  التحف  اقتناء  وراغ��ب��ي  ال�سعبية 

ال�سياحة يف االإمارات.
اأبوظبي لل�سياحة  واأك��د زوار جناح االإم��ارات - الذي ت�سرف عليه هيئة 
املعنية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  خمتلف  مع  والتن�سيق  بالتعاون  والثقافة 
اأنباء  وكالة  مع  حديثهم  يف   - الدولة  يف  وال��رتاث  والثقافة  بال�سياحة 
والرثاء  بالتنوع  واأن�سطة اجلناح متيزت  برامج  اأن   ..  « وام   « االإم���ارات 

الثقايف .. 
م�سريين اإىل اأنه رغم التنوع على اأر�ض اجلنادرية .

اأن املوروث الوطني االإماراتي كان حا�سرا بقوة .. م�سيدين بح�سن  اإال 
اال�ستقبال والتنظيم وجهود م�سوؤويل اجلناح.

اأبرزت  اجلناح  يقدمها  التي  املتنوعة  واالأن�سطة  الفعاليات  اإن  وق��ال��وا 
احتفالية..  كرنفالية  اجل��ن��اح  ميثل  حيث  الوطني  االإم��ارات��ي  ال���رتاث 
م�سريين اإىل اأن اجلناح يحمل قيمة تراثية عربت عن اإن�سان االإمارات 

وقدراته على مدى التاريخ .. 
كبريا  اإقباال  �سهدت  التي  االإماراتية  ال�سعبية  الفرق  بعرو�ض  منوهني 

من الزوار.
واأب����دى ال����زوار اإع��ج��اب��ه��م مب��ع��ر���ض ال�����س��ور ال���ذي ي��ر���س��د ت��اري��خ دولة 
التي  واملطبوعات  االإمكانيات  اإىل  اإ�سافة  ونه�ستها  وتطورها  االإم��ارات 

تعرف باالإمارات عن قرب وفنونها ال�سعبية وتراثها االأ�سيل .
احل�ساري  ال��وج��ه  اأب����رزت  اجل��ن��اح  يف  املتنوعة  الفعاليات  اأن  م��وؤك��دي��ن 
للرتويج  متميزة  من�سة  ب��اأن��ه  اجل��ن��اح  او�سفني   .. ل��الإم��ارات  والثقايف 

لدولة االإمارات �سياحيا.
وقدمها  اجلناح  ت�سمنها  التي  والرتاثية  الثقافية  الفعاليات  وثمنوا 
اأبناء االإمارات يف اجلنادرية والتي قدمت للزوار �سورا حية من البيئة 
الرتاثية  واملنتجات  الفلكلورية  واال�ستعرا�سات  املتنوعة  االإم��ارات��ي��ة 

واالأكالت ال�سعبية التقليدية.
التجربة  اأن   ���� اجلن�سيات  و  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن   ���� اجل��ن��اح  زوار  واأك���د 
االإم��ارات��ي��ة تعتمد ع��ل��ى ال��ع��ق��ول ال�����س��اب��ة و حققت جن��اح��ات ك��ب��رية يف 
خمتلف املجاالت حيث اأ�سبحت دولة االإمارات رائدة يف املنطقة وحمط 
ي��وم اجلديد من  تقدم كل  وه��ي  العامل  دول  ال�سياح من خملف  اأن��ظ��ار 

خالل اإدارة �سابة مبدعة وخربات تراكمية متوارثة .
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  اأب��ن��اء  فخر  ع��ن  معربني 

بتجربة االإمارات الرثية.
وثمنوا ت�سميم جناح االإمارات يف املهرجان واملقتب�ض من العمارة الطينية 
اأنظار ال��زوار حيث يجمع بني املوروث  التقليدية وال��ذي جنح يف جذب 
الثقايف لالإمارات وحا�سرها امل�سرف الذي تعي�سه يف كل املجاالت ف�سال 
عن اأنه ي�ستمل على معلومات ثقافية و�سياحية عن الدولة ويج�سد كرم 

ال�سيافة االإماراتي االأ�سيل.
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)نف�سنة(؟ عمل  فريق  بني  �أُثريت  �لتي  �خلالفات  حقيقة  • ما 
م�سغولة  كنت  اأنني  االأم��ر  يف  ما  كل  ال�سحة.  من  الكالم  لهذا  اأ�سا�ض  ال   -
و)بنات  )اخل��ان��ك��ة(  م�سل�سلي  وت�سوير  بديعة(  )ح��و���ض  م�سرحية  بعر�ض 
عليه  القيمون  فقرر  ل��ف��رتة،  )نف�سنة(  تقدمي  ع��ن  غبت  ل��ذا  م���ان(،  �سوبر 
جمدداً،  ابتعدت  ح��ال  يف  غيابي  يعّو�ض  الربنامج  اإىل  اآخ��ر  عن�سر  اإ�سافة 
ان�سحبت  �سيف  �سيماء  اأي�ساً. وعندما رجعت وجدت  ويبقى خالل وج��ودي 

من دون اأن اأعلم ال�سبب.

�لدر�ما؟ يف  جديدك  • ما 
من  حلقة،   90 من  يتكون  ال��ت��اين(.  )الن�ض  م�سل�سل  بطولة  يف  اأُ���س��ارك   -
ممدوح  واإن��ت��اج  احلميد،  عبد  فهمي  وائ���ل  واإخ����راج  �سبحي،  اأح��م��د  تاأليف 
�ساهني. ُي�ساركني البطولة كل من عزت اأبو عوف، ومها اأبو عوف، وحجاج 
العمل  مغاوري.  و�سامي  �سريع،  اأبو  وم�سطفى  �سماحة،  ورنا  العظيم،  عبد 
اجتماعي كوميدي يتحدث عن العالقات االجتماعية وم�ساكل ال�سباب قبل 

الزواج وبعده، ومن املُقرر عر�سه يف بداية العام املقبل.
اأح�����س��م االأمر  امل��ق��ب��ل، ول��ك��ن مل  اأك���رث م��ن عمل ملو�سم رم�����س��ان  اأي�����س��اً  ثمة 
باملوافقة على اأي منها. اأنا متفرغة االآن للم�سرح وم�سل�سل )الن�ض الثاين( 
اأ�سارك فيه،  اأي عمل  اأقرر  امل�سل�سل  انتهاء ت�سوير  بعد  وبرنامج )نف�سنة(. 
ولكن  كتابته.  تنته  مل  الن�ض  اأو  �سفهية  اإم��ا  العرو�ض  غالبية  اأن  خ�سو�ساً 

عموماً، اأنا موجودة يف مو�سم رم�سان املقبل بعمل على االأقل.

�مل�سل�سل؟ يف  دورك  عن  • ماذ� 
- اأج�سد �سخ�سية زوجة مت�سلطة لزوج �سعيف ال�سخ�سية، ترغب يف ارتباط 
ابنتها ب�ساب غني، فتقرر ال�سكن يف منطقة راقية ال�سطياد عري�ض. والعمل 

عودة اإىل الكوميديا التي اأف�سل جت�سيدها من وقت اإىل اآخر.

معينة؟ �أدو�ر  يف  ي�سعك  هل  كبرية،  ل�سابة  �أمًا  جمددً�  • ظهورك 
لفتاة قريبة مني يف ال�سن. �سبق  اأماً  اأظهر فيها  - لي�ست املرة االأوىل التي 
اأم لكل من اأحمد فهمي واأحمد الفي�ساوي، ومن قبلهما  وج�سدت �سخ�سية 
والدور  ي��ك��ون العمل ج��ي��داً  اأن  امل��ه��م  اأح��م��د ع��زم��ي. ال يهمني ه��ذا االأم���ر. 
متميزاً، ولو عر�ست عليَّ �سخ�سية جيدة وكانت والدة يحيى الفخراين لن 

اأتردد يف املوافقة.

للم�سل�سالت  �لأوىل  �لتجربة  هو  �لعمل  ه��ذ�   •
�لطويلة، ما تقييمك لها؟

- اأنتجت هذه امل�سل�سالت ل�سناعة 
م�������و��������س�������م 

بديل وملء �ساعات بث يف القنوات الف�سائية، وجنحت يف جذب اجلمهور. 
امل�سل�سل من 90 حلقة مدة الواحدة منها 25 دقيقة، اأي اأنه ال يزيد على 
45 حلقة، وبالتايل ال فرق كبرياً بني م�ساركتي يف 30 اأو 45 حلقة، ف�ساًل 
اأ�سور جزاأين معاً. ف�ساًل  �ستات( كنت  اأنني عند ت�سوير )راج��ل و�ست  عن 
عن ذلك، لي�ض املهم عدد احللقات بل جودة العمل واالأح��داث ال�سريعة كي 
التاين( فهو عمل كوميدي  )الن�ض  بامللل، وهو ما ميّيز  امل�ساهد  ُي�ساب  ال 

خفيف وجيد.

كالأعمال  �لنجاح  �لر�هنة  �لدر�مية  �لأعمال  حتقق  ل  ملاذ�   •
�لقدمية؟

- الأن عددها �سار �سخماً، كذلك كرثت القنوات الف�سائية، من ثم اأ�سبحت 
امل�سل�سالت  فكانت  املا�سي،  يف  اأم��ا  �سعباً.  اأم��راً  كافة  االأعمال  لهذه  املتابعة 
ُتعر�ض على قناة واحدة ويتابعها اجلمهور كله، وملا كانت ال ترتبط مبو�سم 
عر�ض، فاإن ال�سانعني كانوا يهتمون بها، واأبرزها )الوتد( و)ال�سوء ال�سارد( 
وغريها. واأ�سري هنا اإىل اأننا جند اليوم عماًل جيداً ولكن ال يحظى مب�ساهدة 
عالية ب�سبب االزدحام، اأو يراه البع�ض جديراً باملتابعة فيما يف�سل البع�ض 

االآخر م�سل�ساًل غريه.

�أو  م�سو�رك  يف  حتوًل  جند  مل  و)�لبلطجي(،  )ذ�ت(  بعد   •
�أدو�رك. ملاذ�؟

- امل��ح��ط��ات املهمة يف م�����س��وار ال��ف��ن��ان ال حت��دث بني 
وال  ن���ادرة  ال��الف��ت��ة  وال�سخ�سيات  ول��ي��ل��ة،  ي��وم 

ت��اأت��ي ك��ث��رياً. اأخ��ت��ار اأف�����س��ل م��ا ُيعر�ض 
اأق����دم  اأن  ، وب��ال��ط��ب��ع اأمت���ن���ى  ع���ل���يَّ

)ذات(  يف  ك��م��ا  م��ه��م��ة  اأدواراً 
اأين  ولكن  و)البلطجي(، 

هي؟!

• ما �سبب 

تركيزك يف �لفرتة �لأخرية على �مل�سرح؟
يف  اإال  اأغ��ب  ومل  �سنوياً،  م�سرحي  عمل  تقدمي  على  بدايتي  منذ  اأحر�ض   -
حاالت توقف امل�سرح نف�سه ب�سبب احلوادث ال�سيا�سية اأو اأي �سبب اآخر. يبقى 
له  اأرد  اأن  علّي  لذا  االأول، وهو �سنع جنوميتي.  الفنون وع�سقي  اأبا  امل�سرح 
اأنه يحتاج اإىل جمهود كبري مع انخفا�ض االأجر فيه مقارنة  اجلميل رغم 
اأنا  بال�سينما والتلفزيون، وهو �سبب هروب كثري من النجوم منه. عموماً، 
بي  اأت�سل  كبرياً  التي حققت جناحاً  بديعة(  وبعد )حو�ض  للم�سرح  عا�سقة 
الوجوه  م��ن  ع��دد  م�ساركة  عليَّ  وع��ر���ض  ال�سرقاوي  ج��الل  الكبري  امل��خ��رج 
اجلديدة م�سرحية )عازب يف �سهر الع�سل(، التي تدور حول م�ساكل ال�سباب 

والزواج وق�سايا املجتمع يف اإطار كوميدي.

• �سرحت �سابقًا برغبتك يف تقدمي عمل م�سرحي لالأطفال. ملاذ� 
مل يتحقق ذلك؟

- غاب االهتمام عن االأعمال املوجهة للطفل، �سواء من الدولة اأو من �سركات 
االإنتاج اخلا�سة، كذلك ان�سرف الُكتاب املوؤلفون اإىل الكتابة للدراما، حيث 

اأيام  االأجر االأعلى وال�سهرة، ومل نعد جند من يكتب للطفل كما يف 
االأطفال(.  و)جنة  االأط��ف��ال(  و)�سينما  �سارو(  و)بابا  )رحمي( 

واأقدمه  له  �ساأتفرغ  لالأطفال  ن�ساً  وج��دت  اإن  ولكن 
فوراً.

م�سر(؟ يف  ديك  )�آخر  فيلم  يف  م�ساركتك  عن  • ماذ� 
-ا�سارك يف بطولة فيلم )اآخ��ر ديك يف م�سر( مع كل من حممد رم�سان، 
وه��ال��ة �سدقي، وم��ي ع��م��ر، ودي��ن��ا، و�سليمان ع��ي��د، واإجن���ي وج���دان، وملك 
ق���ورة، وع���دد كبري م��ن ال��ن��ج��وم، فيما ي��ت��وىل ال��ت��األ��ي��ف اأمي���ن بهجت قمر، 

واالإخراج عمرو عرفة. تدور االأحداث 
ك���وم���ي���دي خ��ف��ي��ف حول  اإط������ار  يف 

�سخ�ض يعمل يف م�سرف، ومير 
مب��ف��ارق��ات ك��وم��ي��دي��ة ع���دة مع 

اأفراد عائلته.
�سركتي  اإن���ت���اج  م���ن  ال��ف��ي��ل��م 
للمنتج  لل�سينما(  )م�����س��ر 
ك��ام��ل اأب���وع���ل���ي، و)اإع�����الم 
امل�����س��ري��ني( الأح���م���د اأب���و 

ه�سيمة.

فــن عــربـــي

35
ت�سارك در�ميا يف )�لن�ض �لتاين( و�سينمائيا يف )�آخر ديك يف م�سر(؟

انت�صار: اإن وجدت ن�صًا لالأطفال �صاأتفرغ له واأقدمه فورًا

تتاأهب لعدد من �مل�سروعات �لفنية

منة ف�صايل: الأزمة التي تعر�صت لها 
والدتي ك�صفت يل الأ�صدقاء احلقيقيني

معادن  ع��ن  لنا  تك�سف  ال�سعبة  )امل��واق��ف   
االآخرين ممن حولنا(.

الفنانة امل�سرية   هذا ما اكت�سفته اخرياً 
والدتها  تعر�ض  اأث��ر  على  ف�سايل،  منة 
على  دخلت  اخ���رياً  �سحية  وعكة  اإىل 

اثرها اإىل امل�ست�سفى.
 ف�����س��ايل ق��ال��ت يف 
لها  ت�����س��ري��ح��ات 
التي  االأزم���ة  ان 
لها  ت���ع���ر����س���ت 
ك�سفت  والدتها 
االأ�سدقاء  لها 
احل���ق���ي���ق���ي���ني 
لها،  امل��ق��رب��ني 
من االأ�سخا�ض 
يدعون  ال��ذي��ن 
�������س������داق������ت������ه������ا 

املقولة  �سدق  على  م�سددة  منها،  وال��ت��ق��رب 
ال�سعبة هي من تبني  )املواقف  ان  الدارجة 
معادن النا�ض وتك�سف عن الهوية احلقيقية 

للمحيطني بنا(.
 وا�ستطردت ف�سايل، م�سيفة بالقول: )رغم 
زيف  اكت�سفت  ال��ذي��ن  امل��زي��ف��ني  االأ���س��خ��ا���ض 
�سداقتهم، اإال اأن االأزمة اأثبتت يل اأن هناك 
اأ�سدقاء حقيقيني حر�سوا على التواجد اإىل 
جانبي طوال فرتة مر�ض والدتي، وهوؤالء ال 

يكفيهم ال�سكر واأعتقد اأنهم ال ينتظرونه(.
اأنها  ع��ن  ف�سايل  ك�سفت  اآخ���ر،  �سعيد  على 
الفنية،  امل�سروعات  من  لعدد  حاليا  تتاأهب 
اأهم هذه امل�ساريع هو ا�ستعدادها  اأن  معتربة 
مل�����س��ارك��ة ال��ف��ن��ان حم��م��د رم�����س��ان يف بطولة 
م�سل�سله اجلديد، والذي يحمل ا�سم )مرزوق 
وايتو(، وهو من تاأليف الكاتب اأمين بهجت 

قمر ويتوىل اإخراجه طارق رفعت.

قبل زحام �أعمال رم�سان

نيللي كرمي تتابع ت�صوير
 )واحة الغروب(

الفنانة  ان��ت��ه��ت  ت����ام،  ه����دوء  يف 
امل�������س���ري���ة ن���ي���ل���ل���ي ك������رمي من 
اخلارجية  م�����س��اه��ده��ا  ت�����س��وي��ر 
الغروب(،  )واح����ة  م�سل�سل  يف 
منطقة  يف  ت�سويرها  مت  والتي 
�سحراء  يف  البي�ساء  ال�سحراء 
للبدء  وت�ستعد  الغربية،  م�سر 
الداخلية  م�ساهدها  ت�سوير  يف 
مب���دي���ن���ة االإن�����ت�����اج االإع����الم����ي 
اأكتوبر.   6 مدينة  يف  امل�سرية، 
وي����خ���������س����ع اأب��������ط��������ال ال���ع���م���ل 
ل��ربن��ام��ج زم��ن��ي ل��الن��ت��ه��اء من 
فرتة  خ���الل  امل�سل�سل  ت�����س��وي��ر 
زحام  يف  ال��دخ��ول  لعدم  معينة، 
ب�����س��ب��ب كرثة  االأ����س���ت���دي���وه���ات 

االأعمال الرم�سانية.
وت��دور اأح��داث )واح��ة الغروب( 
البولي�ض  ���س��اب��ط  ق�����س��ة  ح���ول 
عبدالظاهر  حم��م��ود  امل�����س��ري 

الذي يتم نقله اإىل واحة �سيوة، 
باالأفكار  ب��ت��اأث��ره  ات��ه��م  اأن  ب��ع��د 
الدين  ج��م��ال  للمفكر  ال��ث��وري��ة 
هناك  اإىل  فيتوجه  االأف���غ���اين، 
م�سطحًبا معه زوجته االأجنبية 
ك����اث����ري����ن ال�������س���غ���وف���ة ب����االآث����ار 
امل�����س��ري��ة، ح��ي��ث ي��ب��داآن جتربة 
املا�سي  ف��ي��ه��ا  مي���ت���زج  ج���دي���دة 
بالغرب  وال�������س���رق  ب��احل��ا���س��ر، 
ع���ل���ى امل�������س���ت���وي���ني االإن���������س����اين 
ماأخوذ  وامل�سل�سل  واحل�����س��اري. 
ع��ن ق�����س��ة حت��م��ل ن��ف�����ض اال�سم 
و�سيناريو  ط��اه��ر،  بهاء  للكاتب 
وح������وار م����رمي ن���اع���وم، واإن���ت���اج 
ال���ع���دل، واإخ�����راج كاملة  ج��م��ال 
بطولته  يف  وي�سارك  اأب��وذك��ري، 
منهم  الفنانني  م��ن  كبري  ع��دد 
خ��ال��د ال��ن��ب��وي و���س��ل��وى حممد 

علي ورجاء ح�سني.

تعي�ض �لفنانة �نت�سار حالة من �لن�ساط �لفني، وُت�سارك يف بطولة �أعمال 
در�مية و�سينمائية جديدة، مع ��ستمر�رها يف تقدمي برناجمها �لتلفزيوين 
هذ�  معها  كان  عدة  فنية  وق�سايا  �لفنية،  �أعمالها  �أحدث  عن  )نف�سنة(. 

�حلو�ر:
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ل تتخل�ش من بقايا القهوة.. 
ا�صتخداماتها مده�صة

بعد تناول فنجان القهوة نتخل�ض من بقاياه، اإال اأن هناك ثمة ا�ستخدامات 
تناول  بعد  منها  التخل�ض  ع��ن  نتوقف  �ستجعلنا  البقايا  ل��ه��ذه  مده�سة 
من  جمموعة  من  عن  اإن�سايدر"  "بيزن�ض  موقع  وك�سف  القهوة.  فنجان 

اال�ستخدامات يف املنزل لبقايا القهوة ن�ستعر�سها فيما يلي:
- طرد احل�سرات واالآف��ات: تنفر الرخويات والقواقع والبق من حمو�سة 

القهوة وحتاول االبتعاد عنها.
- تنظيف الكالب من الرباغيث: ت�ساف بقايا القهوة اإىل ال�سامبو امل�ستخدم 

يف تنظيف الكلب، للح�سول على طارد طبيعي للرباغيث.
- تنظيف الب�سرة: تعمل بقايا القهوة على اإزالة خاليا اجللد امليتة يف حال 

فركها على الب�سرة.
- �سماد للنباتات: حيث ت�سيف بقايا القهوة الكمية التي حتتاجها الرتبة 

من النرتوجني والبوتا�سيوم.
- امت�سا�ض روائح االأطعمة: �سع كوباً �سغرياً يحتوي على بقايا القهوة يف 

الثالجة، للتخل�ض من روائح االطعمة غري املرغوبة.

ج�صــمك  فــى  اأمـــاكن   9
حـا�صـنة للـبكتيـريـا

"بولد �سكاى" اأكرث االأماكن احلا�سنة  ك�سف تقرير ن�سره املوقع الهندى 
دائما،  تنظيفها  على  واحل��ر���ض  جتاهلها،  يجب  ال  اجل�سم  فى  للبكترييا 
الأنها تعر�ض ال�سخ�ض اإىل االإ�سابة بعدد من االأمرا�ض، ومن �سمن هذه 

االأجزاء االآتى:
اأنه  الدرا�سات  اأظهرت  وقد  االإن�سان،  اأق��ذر جزء من ج�سم  1.الفم: يكون 
داخله،  تعي�ض  التى  املختلفة  البكترييا  من  ن��وع   600 نحو  على  يحتوى 
اإىل عدد من االأمرا�ض، لذا يجب احلر�ض على �سرورة غ�سل  وقد ت��وؤدى 
الفم  بغ�سول  وامل�سم�سة  االأق���ل،  على  يوميا  م��رات  ثالثة  جيدا  االأ�سنان 

لتطهري االأ�سنان .
من  ن���وع   80.000 اأك����رث  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  2.االإبطني: ف��ه��و 
البكترييا، وهذا �سبب للرائحة الكريهة لهذا اجلزء اأكرث من غريه، فمن 
االأف�سل تنظيفه مع ال�سابون امل�ساد للبكترييا، و�سرورى اليومى مبواد 
م�سادة للبكترييا وعدم ارتداء املالب�ض اأكرث من مرة االبتعاد عن مالب�ض 

البولي�سرت التى تزيد من انت�سار البكترييا والرائحة الكريهة. 
3. االأذن: فاإن �سمع االأذن من اأقذر االأ�سياء التى ميكن اأن تكون موجودة 
فى ج�سم االإن�سان، كما اأنه ي�سل اإىل قنوات االأذن، ومن ال�سرورى االهتمام 
دائ��م من  ب�سكل  وكذلك جتفيفها  بها،  املتواجد  ال�سمع  واإخ��راج  بتنظيفها 

املاء، لتجنب تكاثر البكترييا.
لون  يتغري  حيث  ال��ف��م،  ف��ى  امل��وج��ود  البكترييا  بيت  يعد  الل�سان: فهو   4
الل�سان  تنظيف  االأف�سل  فمن  ب��ه،  معلقة  بكترييا  هناك  ك��ان  اإذا  الل�سان 
على اأ�سا�ض يومى، ومن ال�سرورى تنظيفه بفر�ساة خم�س�سة له مع مواد 

مطهرة وم�سادة للبكترييا.

�لبوع؟  هو  وما  �لكوع  هو  • ما 
الكوع اأطول عظمة يف اإبهام اليد والبوع اأطول عظمة يف اإبهام القدم. 

�لأموية؟  �لدولة  �ساعر  هو  • من 
االأخطل 

�لبالغة؟  يف  �جلنا�ض  هو  • ما 
اتفاق كلمتني يف اللفظ واختالفهما يف املعنى. 

�لبالغة؟  يف  �ل�سجع  هو  • ما 
اتفاق اأواخر اجلمل يف احلرف. 

�ل�سغري؟  بالأخطل  �مللقب  �ل�ساعر  هو  • من 
ال�ساعر اللبناين ب�سارة اخلوري 

ال�سريبة  قيمة  وكانت  حلاهم  يطلقون  من  على  ال�سرائب  يفر�ض  كان  االأكرب  بيرت  الرو�سي  • القي�سر 
تتنا�سب طرديا مع طول وحجم اللحية. 

من  �سئيلة  ن�سبة  على  يحتوي  بل  املائة  يف   100 بن�سبة  خال�سا  ذهبا  لي�ض  قرياطا   24 عيار  • الذهب 
املمكن  م��ن  ي�سبح  ان��ه  ل��درج��ة  كال�سل�سال  لينا  يكون  امل��ائ��ة  يف  مئة  اخلال�ض  ال��ذه��ب  اأن  وذل��ك   ، النحا�ض 

ت�سكيله باليدين. 
ذلك  اأن  العتقادهم  )اجلعة(  بالبرية  الر�سع  اأطفالهم  اأج�سام  بغ�سل  املاليزية  القبائل  اأحدى  اأفراد  • يقوم 

يحميهم من االإ�سابة باالأمرا�ض. 
املاء.  عن  بحثاً  بل  اخلطر  من  هرباً  الرمال  يف  راأ�سها  تدفن  ال  • النعامة 

اللندين.  باكنغهام  ق�سر  يف  عا�ست  انكليزية  ملكة  اأول  كانت   )1837( فيكتوريا  • امللكة 
 .1910 العام  يف  ال�سني  يف  يعي�سان  وكانا  اأعوام  و9   8 العمر  من  يبلغان  كانا  العامل  يف  والدين  • اأ�سغر 

ال�سباح.  يف  نومه  من  ي�ستيقظ  عندما  كالب�سر  )يتثاءب(  النمل  اأن  العلماء  • الحظ 
حتنيطها،  اإج���راءات  تبداأ  اأن  قبل  اأي��ام  لب�سعة  ت��رتك  النبالء  ن�ساء  جثث  كانت  الفرعونية،  م�سر  يف   •
نظر  يف  مثرية  تبدو  ال  حتى  ون�سارتها  رونقها  تفقد  ك��ي  للجثة  ال�سماح  ه��و  ذل��ك  وراء  م��ن  ال��ه��دف  وك��ان 

املحنطني. 

احلار�س والأ�سري

فاطمة غريب نا�رص
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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رو�شة حميد البادي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الرمي �شالح املنعي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رو�شة احمد البل��شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�جل�زر
اخليمية،  العائلة  اإىل  اجل��زر  ينتمي 
ويوجد منه عدة اأنواع، فمنه االأ�سفر 
االإن�سان منذ  ، ولقد عرفه  واالأحمر 
فى  القدامى  االأطباء  واأط��ال  القدم، 

�سرد فوائد اجلزر. 
- بذور اجلزر غنية بفيتامينات ب ، ج 
، د ، ه� وبع�ض االأمالح املعدنية منها 

الكربيت والفو�سفور وال�سوديوم والبوتا�سيوم واملغن�سيوم واحلديد. 
- توؤكل الثمرة طازجة اأو مطهوة. 

- اجلزر غنى بفيتامني ) اأ ( الذى ينتج منه الكاروتني املهم لتقوية العني 
. ويزيد اجلزر من مقاومة اجل�سم لالأمرا�ض املعدية ، ويفيد فى حاالت 

فقر الدم وال�سعف العام 
واجلزر مهم جدا لتغذية االأطفال؛ فهو ي�ساعد على منو اجل�سم ويعطيه 

املقاومة لكثي�ر من االأمرا�ض 
تهيج  نق�سه  ي�سبب  ال��ذى  البوتا�سيوم  للج�سم حاجته من  اجل��زر  ويعطى 

االأع�ساب. 
من  كمية  مب��زج  وذل��ك  اجللدية،  والت�سلخات  ال��ق��روح  ع��الج  يف  وي�ستعمل 
الع�سري مع 8 اأ�سعافها من م�سحوق الفحم، ويرتك املزيج ملدة 24 �ساعة 
للتخمر قبل اال�ستعمال، ثم يو�سع مرة واحدة اأو اأكرث يف اليوم فوق القروح 

النتنة 
ويعطيه  اجل�سم،  منو  على  ي�ساعد  فهو  الطفل،  لتغذية  ج��دا  مهم  اجل��زر 

املقاومة لكثري من االأمرا�ض.

اجلزر يقوي النظر.. مقولة تعودنا على �سماعها منذ نعومة 
اأظفارنا، حتثنا على اأهمية اجلزر بالن�سبة للحفاظ على قوة 

النظر.
اأبرزها  بالن�سبة لالإن�سان  فاإن للجزر فوائد عديدة  بالفعل 
ما يتعلق بتقوية النظر حيث اإنه غني بكاروتينات فيتامني 
)A(، وهي من اأف�سل العنا�سر امل�سوؤولة عن تقوية النظر.

اإال اأن ثمة اأطعمة اأخرى من �ساأنها تقوية النظر واحلفاظ 
عليه قوياً غري اجلزر ن�ستعر�سها فيما يلي:

- زيت الزيتون: غني بالفيتامينات وم�سادات االأك�سدة، مما 
يعطيه القدرة على تعزيز �سحة العيون وتقوية النظر.

- االأفوكادو: من اأف�سل الثمرات التي حتافظ على العيون 
وتقوي النظر.

- امل��ك�����س��رات: امل��ك�����س��رات ع��م��وم��اً، وال��ل��وز وال��ب��ن��دق والفول 

الغنية  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�سر  م��ن  خ��ا���ض،  ب�سكل  ال�����س��وداين 
بفيتامني "E" الذي يعزز من �سحة العيون.

من  تعزز  والتي   "C" بفيتامني  غنية  فاكهة  الربتقال:   -
قوة النظر وتقي من �سعفه مع التقدم يف العمر.

 ،"C" ال��ك��ي��وي: م���ن اأك����رث ال��ف��واك��ه ال��غ��ن��ي��ة ب��ف��ي��ت��ام��ني -
يف  ي�ساعد  كما  كبري،  ب�سكل  املناعة  تعزيز  يف  ي�ساعد  فهو 
مقاومة التوتر، ويقلل من اإجهاد العينني ويح�سن من قوة 

االإب�سار.
- الكركم: من اأف�سل العنا�سر الغذائية الغنية بفيتامينات 
التي  االأك�سدة  اأن��ه غني مب�سادات  كما   .)E(و )B(و )A(

.Cataract تقي من اإعتام عد�سة العني كاتاراكت
جداً  مفيدة  فهي  ول��ذا   )C( بفيتامني  غنية  الطماطم:   -

لتعزيز �سحة العيون ب�سكل عام.

النظر! تقوي  اجلزر  غري  اأطعمة   7

فتيات ت�سرتين �لورود يف عيد �حلب يف بنوم بنه. )�أ ف ب(

جعله  فقد  العينان  دام��ع  وه��و  املياه  نخرتها  التى  ال�سوداء  الكبرية  اجل��دران  خلف  قابعاً  يجل�ض  االأ�سري  ك��ان 
ع�سفوراً يقف على �سباك زنزانته يتذكر امه واباه واخوته واهله وقريته يتذكر حريته فبكى .. نعم بكى وهو 

ذليل فمن اين له الهناء بني احلجارة ال�سماء. 
االأ�سرى فنظر حال هذا  ال�سجناء  ويفرقها على  بع�سها  ي�سعها فوق  ال�سحون  ببع�ض  العجوز  جاء احلار�ض 
ال�ساب ووجد دموعه الغزيرة تغ�سل وجهه الربئ فرق له وحزن وقال له ايها الفتى هذا �سحنك فتناول الطعام 
حتى ال متر�ض فقال له ليتني اموت فماذا افعل بداخل تلك احلجرات ال�سيقه النتنه وماذا جنيت هل الأين 
ادافع عن ار�سي و�سريف وعر�سي لو مل افعل اكون جبان وانا ل�ست جبان وبكي مرة اخرى وا�سلم نف�سه للدموع 
فرتكة احلار�ض ورحل يكمل عمله، يف امل�ساء كان احلار�ض يقبع يف فرا�سه وعقله يدور ويدور يفكر يف هوؤالء 
ال�سباب الذين ا�سروا وو�سعوا خلف االأ�سوار وتركوا يف حرا�سة جمموعه من احلثاله ال�سكارى انهم يف عمر 
اوالده الذين يعي�سون بعيداً يف بلده كان من املمكن ان يتعر�سوا ملا تعر�ض له هوؤالء ال�سباب .. هو نف�سه يكره 
حوائط وجدران هذا ال�سجن الذي جاء يعمل فيه رغماً عنه، هو نف�سه �سجني لكنه خارج الق�سبان، ح�سناً عليه 
ان ي�ساعدهم فهو مثلهم �سجني يكره الظلم والظامل، اهلل �سي�ساعده ومينحه حريته عن قريب فهو مري�ض 
وعلى و�سك املوت ولن ي�ستطيع احد عقابه فله قدم يف الدنيا وقدم يف االخرة وهذه فر�سته ليفعل خرياً رمبا 
كافئة اهلل عليه.  بعد يومان اح�ض احلار�ض بغ�سه يف قلبه وكاأن روحه تريد ان تذهب عنه فذهب اإىل مطبخه 
وحمل كل ما وجد من �سكاكني واعطى كل �سجني �سكني داخل �سحن الطعام ثم ذهب حلجرته حتى خرج باقي 
احلرا�ض لل�سهر يف الهواء الطلق وتناول اخلمر فعاد اأدراجه وذهب اإىل ال�سجناء واخذ يفتح االأبواب ثم يدخل 
ليهم�ض بب�سع كلمات )ا�ستودعك اهلل انا راحل اإىل ال�سماء بعد قليل و�ساأترك الباب مفتوح فال تخرج اال يف 
الوقت املنا�سب(، و�سبحان اهلل الذي يفعل يف عباده ما ي�ساء انتهى احلار�ض من فتح كل االأبواب وعاد اإىل زنزانته 
ليموت يف فرا�سه بهدوء حني لط�ض النوم روؤو�ض احلرا�ض ال�سكارى فتهاوى كل منهم اإىل االأر�ض يف نوم عميق 
اأمامه وخلفه زنازين اأخرى تفتح يف هدوء ومل مي�سى وقت  وت�سلل اول الهاربني االأ�سري ال�سغري وراأى من 
طويل حتى هرب جميع ال�سجناء بدون ان يلقوا نظرة وداع على احلار�ض العجوز لكنهم كلما تذكروه قراأوا له 
الفاحتة يف �سباح عيد التحرير وكل منهم يحمل بني طيات ذكرياته ال�سكني ويتذكروا خطوط وجهه العجوز 

الكثرية التي فاقت �سنني عمرهم.


