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الزواج عرب الإنرتنت 

يدوم اأطول
�أ�صدقاء  �أو  �لعمر  �صريك  عن  للبحث  �لإنرتنيت  �إىل  �لبع�ض  يلجاأ 
تفقد  �لتقليدية  �ل��ت��ع��ارف  ط��رق  �أن  حديثة  در����ص��ة  وك�صفت  ج���دد. 
در��صة  �لأجن����ع؟  �لطريقة  ه��ي  م��ا  لكن  �ل��وق��ت.  م���رور  م��ع  �أهميتها 

حديثة وجدت �لإجابة.
�أظهرت در��صة حديثة قام بها باحثون بجامعة فيينا �لنم�صاوية باأن 
�لتعارف عرب �لإنرتنت يغري بنية �ملجتمع. وبف�صل �لإنرتنيت �أ�صبح 
�أ�صخا�ض فيما  �أن يتو��صل ويتعارف  بالإمكان ولأول مرة يف �لتاريخ 

بينهم ل جتمع بينهم معرفة �أو عالقة م�صبقة.
ربطها  يتم  �لتي  �لعالقات  �أن  مفادها  نتيجة  �إىل  �لدر��صة  وخل�صت 
عرب �لإنرتنيت ت�صتمر ملدة �أطول، وفق موقع "هايزه" �لعلمي �لأملاين 

�لتابع لد�ر �لن�صر �لأملانية هاينز هايزه.
�صركائهم  ق��رون على  �أو رمبا  يتعرفون على مدى عقود  �لنا�ض  كان 
يف �حل��ي��اة م��ن خ��الل �لأ���ص��دق��اء و�مل��ع��ارف �مل�صرتكني. ومنذ ظهور 
و��صتنتج  �أهميتها.  تفقد  �لتقليدية  �لطريقة  هذه  ب��د�أت  �لإنرتنيت 
�لإنرتنيت  عرب  و�ل��زو�ج  �حلب  عالقات  �أن  فيينا  بجامعة  �لباحثون 

تتم بن�صب �أكرب بني �أ�صخا�ض ل ينتمون لنف�ض �لبيئة �أو �لثقافة.
مو�صوع  حول  �لأمريكية  �لدر��صات  من  عدد  نتائج  �لباحثون  وحلل 
�لإجتماعي.  �لتو��صل  �صبكات  ذل��ك  يف  مبا  �لإن��رتن��ت،  عرب  �لتعارف 
ووفقا للدر��صة فاإن �لتعارف عرب �لإنرتنت هو ثالث �لطرق �لأكرث 
�صيوعا للزو�ج بني �لرجال و�لن�صاء. وبالن�صبة ملثليي �جلن�ض فن�صب 
هايزه" �لعلمي  ي�صيف موقع  بكثري،  �أك��رب  �لإن��رتن��ي��ت  ع��رب  �ل���زو�ج 

�لأملاين.
وك�صفت �لدر��صة، �لتي ن�صر ملخ�ض لها يف �صفحة جامعة فيينا، �أن 
�لتعارف عرب �لإنرتنيت ل يغريرّ فقط بنية �ملجتمع، بل �أظهرت �أي�صا 

�أن تلك �لعالقات ت�صتمر لفرتة �أطول.
غري �أن �لباحثني لي�ض لديهم �أدلة قاطعة تثبت �أن �صبب ��صتمر�رية 

تلك �لعالقات ملدة �أطول له عالقة بالتعارف عرب �لإنرتنيت.

اأ�سرار جديدة عن عوامل الدلفني
جمتمعات  يف  تعي�ض  و�ل��دلف��ني  �حليتان  �أن  ج��دي��دة  در����ص��ة  ك�صفت 
مثل  �لبع�ض  بع�صها  مع  وتتحدث  معقدة،  عالقات  ولها  متما�صكة، 

�ملجتمعات �لب�صرية.
باأحدها  �أحياًنا ند�ًء مرتبًطا  �أن �لدلفني ت�صتخدم  �لباحثون  ووجد 

عندما ل يكون هناك، مما ي�صري �إىل �أنها تتكلم عن بع�صها �لبع�ض.
وبح�صب �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية، رمبا يكون ما مينع �حليتان 
و�لدلفني من بناء مدن ح�صرية متقدمة مثلنا، هو عدم �متالكهم 

لالأيدي.
وربطت �لبحوث، �لتي تقودها جامعة مان�ص�صرت، تعقيد ثقافة و�صلوك 

�حليتان �لدلفني بحجم �أدمغتها.
�لباحثون  جمع  حيث  نوعها،  م��ن  �لأوىل  ه��ي  �ل��در����ص��ة  ه��ذه  تعترب 
وخنازير  و�حليتان،  �لدلفني،  من  خمتلًفا  نوًعا   90 عن  معلومات 

�لبحر.
ووجدو� �أن �حليتان تت�صارك يف �لعديد من �ل�صفات مع �لب�صر، مبا يف 
ذلك �لقدرة على �لعمل مع بع�صها �لبع�ض من �أجل �ملنفعة �ملتبادلة، 

و�ل�صيد مًعا و�لتفاعل مع �لأنو�ع �ملختلفة.
وكتبت �لدكتورة �صوز�ن �صولتز، عاملة �لأحياء �لتطورية يف كلية علوم 
�لأر�ض و�لبيئة يف مان�ص�صرت: لقد تو�صل �لباحثون �لذين يدر�صون 
�حليتان �إىل توثيق �صيحات يف �أ�صو�ت و�أغاين هذه �لكائنات �ملذهلة، 
حيث تنت�صر هذه �للهجات من جمموعة �إىل �أخرى على مر �ل�صنني.

كما متتلك �لدلفني �لقدرة على �لتقليد �ل�صوتي و�إ�صد�ر �صفار�ت 
حمددة فريدة من نوعها تعمل مبثابة �أ�صماء.

�إ�صد�ر  لحظو�  عندما  ذلك  �لعلماء  �أدرك  �صولتز:  �لدكتورة  وتقول 
�لدلفني لنف�ض �ل�صوت عند و�صول دولفني معني، مثل �لتحية.
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ر�سد متزامن ملوجات جاذبية و�سوء من ا�سطدام جنمني
�لأوىل  للمرة  ر���ص��دو�  و�أوروب����ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  علماء  �أن  بحث  �أف���اد 
موجات جاذبية، وهي متوجات يف �ملكان و�لزمان تنباأ بها �ألربت �أين�صتاين، 

بالتز�من مع ر�صد �صوء ناجم عن نف�ض �حلدث �لكوين.
�لتي تولدت عن ��صطد�م جنمني نيوترونيني  �أول ر�صد للموجات،  وكان 
با�صم  ي��ع��رف��ان  ل��ي��زر  ب��ج��ه��ازي  �أغ�صط�ض  يف  ع���ام،  مليون   130 نحو  قبل 
موجات �جلاذبية �لتد�خلي" يف وليتي و��صنطن ولويزيانا  ليزر  "مر�صد 

بالإ�صافة �إىل مر�صد ثالث ي�صمى فريجو يف �إيطاليا.
يف  �صوئياً  �نفجار�ً  وف�صائية  �أر�صية  ر�صدت جم�صات  بثانيتني  ذلك  وبعد 

�صكل �أ�صعة جاما رجحت حتليالت �أنه من نف�ض �مل�صدر.
ي���اأت���ي ه���ذ� ب��ع��د م����رور �أق����ل م���ن ع��ام��ني م��ن��ذ �أن ر���ص��د ع��ل��م��اء يف معهد 
ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا للمرة �لأوىل 

موجات جاذبية خارجة من ثقبني �أ�صودين.
وتنباأ �أين�صتاين بوجود موجات �جلاذبية يف 1916 كاإحدى نتائج نظرية 
�لن�صبية �لعامة �لتي و�صعها و�لتي و�صفت �جلاذبية كت�صوه يف ن�صيج �ملكان 

و�لزمان نتج عن وجود �ملادة.
وفاز ثالثة علماء �أمريكيني �كت�صفو� تلك �ملوجات بجائزة نوبل يف �لفيزياء 

يف وقت �صابق من �ل�صهر �حلايل.
�إن  ليرتز  ريفيو  فيزيكال  دوري���ة  يف  عملهم  ن�صر  �ل��ذي��ن  �لباحثون  وق��ال 

�لنتائج �لتي ن�صرت �لإثنني �ملا�صي ت�صاهم يف تاأكيد نظرية �أين�صتاين.
�جلاذبية  م��وج��ات  ليزر  مر�صد  با�صم  تعرف  �لتي  �لليزر  �أج��ه��زة  وتعمل 
�لتد�خلي بالتز�من وت�صتخدم �لليزر لر�صد �هتز�ز�ت متناهية �ل�صغر من 

مرور موجات �جلاذبية عرب �لأر�ض.

خطة هندية 
ملكافحة تلوث الهواء

نيودلهي،  �لهندية  �لعا�صمة  �ع��ت��م��دت 
و�لتي تعترب و�ح��دة من بني �أكرث �ملدن 
تلوثاً يف �لعامل، خطة ملكافحة �مل�صتويات 

�لعالية من ت�صمم �لهو�ء.
�ل�صتجابة  �إج����������ر�ء�ت  خ���ط���ة  وت�������ص���ع 
�ملحكمة  ل��ط��ل��ب��ات  �إط���������ار�ً  �مل����ت����درج����ة، 
�إجر�ء�ت  من  �صل�صلة  من  �ملوؤلفة  �لعليا، 
�إغ���الق  �ل��ت��ي ت�صمل  �ل��ت��ل��وث،  م��ك��اف��ح��ة 
�ملد�ر�ض يف �لأيام �لتي ي�صل فيها �لتلوث 
وت���ق���وم خطة  م�����ص��ت��وي��ات خ���ط���رية.  �إىل 
بتطبيق  �ملتدرجة  �ل�صتجابة  �إج���ر�ء�ت 
ع�����دد م����ن �لإج�������������ر�ء�ت، وف����ق����اً جل����ودة 
�إىل فقري وفقري  - من متو�صط  �لهو�ء 
ج��د�ً وح��اد وط��ارئ - بح�صب ما ج��اء يف 
�خلطة  ت�صميم  ومت  ح��ك��وم��ي.  �إ���ص��ع��ار 
ع��ل��ى غ����ر�ر خ��ط��ط مل��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ل��وث يف 
م����دن م��ث��ل ب���ك���ني. م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، 
مت �إغ���الق حمطة ب��اد�رب��ور �ل��ت��ي تعمل 
و�حدة  وه��ي   - �لطاقة  لتوليد  بالفحم 
م��ن ب��ني �أه���م �لأ���ص��ب��اب �ل��ت��ي ت�صاهم يف 
�عتبار�ً  موؤقتة،  ب�صورة   - �ملدينة  تلوث 
من �م�ض �لأول �لثالثاء، وذلك بح�صب 

ما ذكرته و�صائل �إعالمية.

فريفون واآبل يف �سدارة 
ال�سركات ال�سديقة للبيئة 

"غرينبي�ض"  م��ن��ظ��م��ة  ���ص��ن��ف��ت 
�لبيئة،  ع����ن  �مل���د�ف���ع���ة  �ل���دول���ي���ة 
�صد�رة  يف  و�آب���ل  ف��ريف��ون  �صركتي 
�ل���������ص����رك����ات �ل���ت���ق���ن���ي���ة �ل����ك����ربى 
ج��ع��ل مقر�تها  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
تقرير  وبح�صب  للبيئة.  �صديقة 
موقعها  على  ن�صر  �ل���ذي  �ملنظمة 
�صركات  ف�صلت  فقد  �لإل��ك��رتوين، 
ع��دة ك��ربى يف �لعمل على حتويل 
م����ق����ر�ت ع��م��ل��ه��ا ل���الع���ت���م���اد على 
�لتقرير  �ملتجددة. وتناول  �لطاقة 
�لذي حمل عنو�ن "دليل �لوليات 
�ملتحدة لتكنولوجيا �أكرث خ�صار�ً"، 
�أغلبها  ف�صل  ���ص��رك��ة   17 �أو����ص���اع 
ت�صنيعها  معاد  م��و�د  ��صتعمال  يف 
يف خ��ط��وط �لإن���ت���اج �خل��ا���ض بها، 
�لبتعاد عن  �لبطء يف  �إىل  �إ�صافة 

��صتخد�م �ملو�د �ل�صامة.
ولفت �أحد �مل�صوؤولني �لذين عملو� 
ع��ل��ى �إع����د�د ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر، غاري 
�ل�صركات  �أغ���ل���ب  �أن  �إىل  ك�����وك، 
طليعة  يف  �أن����ه����ا  ت���زع���م  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�لبتكار، ولكن منتوجاتها ل تز�ل 

عالقة يف �حلقبة �ل�صناعي.
منظمة  ت��ت��وج��ه   ،2011 وم���ن���ذ 
�ل�صركات  ت��ل��ك  �إىل  غ��ري��ن��ب��ي�����ض 
�ملتجددة  �ل���ط���اق���ة  �إىل  ل��دف��ع��ه��ا 
ومقر�تها  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  وحت����وي����ل 

لتكون �أكرث �صديقة للبيئة.
وب��ح�����ص��ب �ل���ن���ت���ائ���ج �مل���ن�������ص���ورة يف 
�لتقرير، ح�صلت �صركة �صام�صونغ 
مقيا�ض  ع���ل���ى  دي  درج�������ة  ع���ل���ى 
����ص��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة �لتي 
جمموع  م���ن   1% ف��ق��ط  ت�����ص��ك��ل 
حازت  فيما  للطاقة،  ��صتهالكها 
"بي"  ع���ل���ى درج�������ة  �آب�������ل  ����ص���رك���ة 
�ملتجددة  �لطاقة  على  لعتمادها 
�صركة  %96، فيما ج��اءت  بن�صبة 
�ملتخ�ص�صة  �ل��ه��ول��ن��دي��ة  ف��ريف��ون 
يف �نتاج �لهو�تف �خللوية باملرتبة 

�لأوىل بدرجة بي بل�ض.

واين�ستني ي�ستقيل من 
جمل�س اإدارة �سركته 

�ملنتج  �إن  و�ين�صتني  �صركة  ق��ال��ت 
�ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �لأم����ري����ك����ي ه����اريف 
و�ين�صتني ��صتقال من جمل�ض �إد�رة 
�ل�صركة. ويو�جه و�ين�صتني مز�عم 
باأنه حتر�ض �أو �عتدى جن�صيا على 
�لن�صاء على مدى ثالثة  عدد من 
عقود من عمله يف جمال �ل�صينما.

�إنها  �ل�����ص��رك��ة  ق���ال���ت  ب��ي��ان��ه��ا  ويف 
���ص��دق��ت ع��ل��ى ق���ر�ره���ا �ل�����ص��ادر يف 
�لأول  ت�صرين  �أكتوبر  من  �لثامن 
من�صب  م����ن  و�ي���ن�������ص���ت���ني  ب���ط���رد 
�لعاملة  لل�صركة،  �لتنفيذي  �ملدير 
و�لتلفزيون  �لأف������الم  جم���ايل  يف 
و�حل��ائ��زة على ج��و�ئ��ز، و�لتي كان 

و�ين�صتني �أ�ص�صها مع �أخيه.

البوتا�سيوم �سديق 
القلب 

�أوردت جملة "وومان" �لنم�صاوية 
بالبوتا�صيوم،  �لغنية  �لأطعمة  �أن 
و�لبطاط�ض  و�لربوكلي  �ملوز  مثل 
تعد �صديقة  و�لدو�جن،  و�ل�صمك 
ل��ل��ق��ل��ب، ح��ي��ث �إن���ه���ا ت�����ص��اع��د على 
وت�صيق  ت�����ص��ل��ب  م����ن  �ل����وق����اي����ة 
�ل�����ص��ر�ي��ني، مم���ا ي��ح��د م���ن خطر 
�لقلبية  ب�������الأزم�������ات  �لإ������ص�����اب�����ة 

و�ل�صكتات �لدماغية. 
ولال�صتفادة من هذه �ملز�يا، تن�صح 

و�جلمال  بال�صحة  �ملعنية  �ملجلة 
�ملُو�صى  بالكمية  �جل�صم  ب��اإم��د�د 
و�لتي  يوميا،  �لبوتا�صيوم  من  بها 
تبلغ 3500 مللي غر�م، ما يعادل 

ثمرتني موز. 
"وومان"  �لوقت نف�صه حذرت  ويف 
ت����ن����اول  يف  �لإف���������������ر�ط  �أن  م������ن 
بع�ض  �إىل  ي���وؤدي  ق��د  �لبوتا�صيوم 
�لغثيان  مثل  �جلانبية،  �لأعر��ض 

و�لإ�صهال و�آلم �لبطن. 

�لتقاط �صور لنف�صها: �صور تاأخذها لنف�صها بنف�صها على 
طريقة �صيلفي، �صور م�صحكة باملئات و�لآلف حتى متالأ 
"بطاقة �لذ�كرة" ميموري كارد. ولبد من حتديث �صورة 

متاما. مثالية  لتبدو  في�صبوك  "�لربوفايل" على 
تقييم �لنف�ض: �لوقوف �أمام �ملر�آة و�لبحث بعناية تامة عن 

�لبثور، و�لتجاعيد و�ل�صعر �لرمادي عالمات �ل�صيب.
�ل�����ص��وك��ولت��ه، ورقائق  �ل�����ص��ح��ي: ك��ت��ن��اول  �لأك�����ل غ���ري 
تناول  �أم��ا  �لكحولية.  و�مل�صروبات  و�لبيتز�،  �لبطاط�ض، 
�ل��ن��ا���ض يف  �أم���ام  فيكون فقط  �خل�����ص��ر�ء  و�ل�صلطة  �مل��ي��اه 

�لأماكن �لعامة، ح�صب فوكو�ض.
ف�صفا�ض  وبروفل  للريا�صة  �صرو�ل  يف  للنزهة:  �خل��روج 
ت�صفيف  �أو  باملاكياج  بتاتا  تهتم  ول  �لثقيل،  �ل��ن��وع  م��ن 

�ل�صعر.
�ل�صدقاء  ع��ن  في�صبوك  موقع  يف  بالبحث  �ل�صتعالم: 
�صريك  عن  �لبحث  مو�قع  �إىل  �لدخول  ورمب��ا  �لقدماء. 

�حلياة، ولو لفرتة ق�صرية، و�لنب�ض يف �أور�قه �لقدمية.
�إهد�ء �أ�صياء لنف�صها: لي�ض عن طريق �لت�صوق �حلقيقي، 
با�صتخد�م  �لفرت��صي"  "�لت�صوق  خ���الل  م���ن  و�إمن�����ا 
باملالب�ض  �خلا�صة  �لن��رتن��ت،  مو�قع  يف  �لكمبيوتر  ف��اأرة 
فقط.  �لتجربة  لأج���ل  خمتلفة  ومب��ق��ا���ص��ات  و�لأح���ذي���ة، 

و�لبحث طبعا يكون عن �لعرو�ض �لرخي�صة.
مع  �حل����و�ر�ت  ب��اإج��ر�ء  وت�صليتها:  �لنف�ض  م��ع  �حل��دي��ث 
�لنف�ض �أم���ام �مل����ر�آة. �أو �حل��دي��ث م��ع �حل��ي��و�ن �لأل��ي��ف يف 
�لأخبار  �صماع  �إىل  حاجة  ولديها  مولودة  ف��امل��ر�أة  �ملنزل، 

ونقلها �أي�صا.
�ختبار نف�صها: بت�صفيف �ل�صعر، وتلوينه، وجتربة �ملاكياج 

وطالء �لأظافر �لرخي�ض. قر�ض �لأظافر و�إ�صالحها.
و�لرق�ض،  �ل��غ��ن��اء  خ��الل  م��ن  وت�صليتها:  �لنف�ض  �إم��ت��اع 
�أو  �أثناء ذلك م�صطها  بيدها  �مل�صكن، حاملة  و�لقفز عرب 

رمبا فر�صاة �أ�صنان، متخيلة �أنها ميكروفون.
كما �أن هناك �أ�صياًء �أخرى غري هذه تفعلها �ملر�أة، عندما 

تختلي بنف�صها، ح�صب ما ذكر موقع فوكو�ض �لأملاين.

كثري من ال�صدق قد ُيَعِر�ض العالقات الزوجية للخطر
�لثقة هي �لأ�صا�ض �لذي تبنى عليه كل عالقة، ولكن هناك 
من يرى �أن ثقة �لأزو�ج ببع�صهم ل حُتتم �للتز�م �لكلي 
بال�صدق، فقليل من �لكذب �لأبي�ض و�لتكتم على مو�قف 

يومية عابرة وعالقات �صابقة قد يكون �أف�صل.
عليه  تبنى  �ل��ذي  �لأ�صا�ض  هي  �لثقة  �أن  �لقول  عن  غني 
ببع�صهما  �لثقة  �لأزو�ج  ي�صتطيع  لكي  ولكن  عالقة،  كل 
�لبع�ض فيجب عليهم عدم �للتز�م بال�صدق بن�صبة مائة 

يف �ملائة حتى لو كان هذ� �لقول يبدو متناق�صا.
ويف بع�ض �ملو�قف يكون من �لأف�صل �لتز�م �لكتمان وعدم 
�ل�صر�حة  لأن  ذلك  قليال،  تزييفها  ورمب��ا  �حلقيقة  ذكر 
�ملطلقة ميكن �أن تت�صبب يف تقوي�ض م�صاعر �لثقة باأكرث 

من �حلفاظ عليها، وذلك وفقا لبع�ض �خلرب�ء �لأملان.

الن�صاء اأكرث دبلوما�صية يف اإخفاء اأ�صرارهن
�أنف  ت��ب��دو ع��ل��ى  �ل��ك��ذب  �ث���ار  �إن  ت��ق��ول بع�ض �حل��ك��اي��ات 

�لكذ�ب
وتقول دروثي دويرجن وهي م�صت�صارة يف �صئون �لعالقات 
بالتز�م  �ملطالبة  �إن  باأملانيا  كار�صت  مدينة  من  �لزوجية 

�ل�صائعة  �لأوه���ام  �أح��د  هي  �ملائة  يف  مائة  بن�صبة  �ل�صدق 
�أو  ممكنة  لي�صت  �لكاملة  �ل�صر�حة  �أن  كما  �حل���ب،  ع��ن 
�أن  للعالقة  �لأف�صل  من  يكون  ما  وغالبا  فيها.  مرغوبا 
يحتفظ �ل�صريك بر�أيه لنف�صه، وعلى �صبيل �ملثال عندما 
ت�صاأل �صيدة زوجها عما �إذ� كانت �أكرث جمال يف بنطلونها 
يف  �ل��رج��ال  م��ن  �أف�صل  �ل�صيد�ت  وتعد  �جل��دي��د.  �جلينز 
�لتعامل ب�صكل دبلوما�صي مع �أ�صئلة �أزو�جهن عن �صفات 

ع�صاقهن �ل�صابقني.

اأحيانا يكون ال�صكوت من ذهب!
وتو�صح كلوديا فيجان�صكيه وهي �أخ�صائية نف�صية ل�صئون 
�ل��ع��الق��ات �ل��زوج��ي��ة مب��دي��ن��ة ك��ول��ون��ي��ا �أن �ل��ع��الق��ة بني 
�لأزو�ج تتعر�ض للخطر عندما يطلبون معرفة �لتفا�صيل 
�أو �لط��الع على  �ليومية  �لرتيبة  �ملجريات  �لدقيقة عن 
�أو �لإ�صر�ر  �ل��ذي يجرى مع �لأ���ص��دق��اء،  �ل��ودي  �حل��و�ر 
بد�أ  �ل�صريك قبل  تاريخ  على �حل�صول على تقرير حول 

�لعالقة.
ل����الأزو�ج يف  �ل��ذي يعمل معلما  دي�����ص��ربوك  ت��وم  وي�صيف 
�لكامل  �ل��ت��اري��خ  ع��ن  �لإف�����ص��اح  ينبغي  �أن���ه ل  ه��ام��ب��ورج 
لل�صخ�ض، وغالبا ما يكون �ل�صمت �ملهذب و�صيلة م�صوؤولة 
للرد على �ل�صريك �حل�صا�ض �لذي ل ي�صتطيع �أن يتو�ءم 
مع �حلقيقة، ويكون �ل�صمت من ذهب �إذ� كانت �ل�صر�حة 
�لكاملة �صتوؤثر �صلبا على �أ�ص�ض �لثقة يف �لعالقة. وتن�صح 
دويرجن �لأ�صخا�ض �لذين ي�صعر �صركائهم بالغرية بعدم 
�لإف�صاح عن كل مقابلة بريئة لأن ذلك �صيوؤدي فقط �إىل 

تغذية م�صاعر �ل�صك �ملزمن.

ماذا تفعل املراأة عندما تكون مبفردها يف البيت؟

مب��ج��رد اأن ت��رك امل���راأة ال��رج��ل وح���ده يف 
يتعلق  ما  كل  البيت  �صيد  ين�صى  امل�صكن، 

الكالم  نف�ض  لكن  ال��ق��ومي،  بال�صلوك 
هنا  امل�����راأة.  ع��ل��ى  اأي�����ص��ا  ينطبق 
اأ�صياء  ع�����ص��رة  ع��ن  ل��ك��م  نك�صف 

امراأة تقريبا عندما تخلو  تفعلها كل 
بنف�صها وت�صعر اأنها غري مراقبة.

م�صائل  عن  الأملانية  فوكو�ض  جملة  حتدثت 
تقوم بها املراأة عندما تختلي بنف�صها يف املنزل، 

نختار من بينها امل�صائل الع�صرة التالية:
املراآة  اأمام  املراأة  للقاءات: فتقف  ال�صتعداد 
نف�صها.  وا�صتعرا�ض  ال��وق��وف  على  ت��ت��درب 
والبت�صامات،  النظرات  على  اأي�صا  وتتدرب 
قلبها،  به  ي�صعر  ملا  تبعا  اللعب  ي�صبه  ب�صكل 
اجلهات  يف  وجهها  اإدارة  ذل��ك  يف  وتف�صل 

املختلفة.



اخلميس   19   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12151  
Thursday  19   October   2017  -  Issue No   12151

22

�ش�ؤون حملية

تنظمها الثقافة بالتعاون مع 90 جهة احتادية وحملية وخا�صة

نهيان بن مبارك يفتتح "قافلة زايد اخلري" با�ستاد هزاع بن زايد بالعني اليوم
القافلة ت�صم عرو�صا فنية وم�صرحية وور�ض متخ�ص�صة وخدمات متنوعة وم�صابقات

وفق الت�صنيف العاملي للجامعات 

جامعة الإمارات ُت�سّنف �سمن اأف�سل خم�س جامعات يف العامل العربي

احتفاًء بالتاريخ الإماراتي

قلعة اجلاهلي بالعني ُتطلق �سل�سلة من الفعاليات الثقافية والرتاثية بدءًا من الغد

•• العني	-الفجر	

فعاليات  �ليوم �خلمي�ض  بعد ظهر  تنطلق 
وز�رة  تنظمها  �لتي  �خلري"  ز�يد  "قافلة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة بالتعاون مع �أكرث 
وخا�صة،  و�حت��ادي��ة  80 جهة حملية  م��ن 
90 جناحا تعر�ض  م��ن  �أك���رث  م��ن خ��الل 
وفعالية  ب��رن��ام��ج   140 ع��ل��ى  ي���زي���د  م���ا 
بن  ه��ز�ع  ��صتاد  ب��ج��و�ر  متنوعة،  وم��ب��ادرة 
ز�ي�����د ب���ال���ع���ني، ب��ح�����ص��ور ورع����اي����ة معايل 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ 
�فتتاح  ويح�صر  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة 
�ل��ق��و�ف��ل ���ص��ع��ادة ع��ف��ر�ء �ل�����ص��اب��ري وكيل 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة وكافة مدر�ء 
�لدو�ئر �ملحلية بالعني وعدد من �لقياد�ت 
�لثقافية و�ملجتمعية و�لفنانني وح�صد من 
�لتو��صل  مو�قع  ورو�د  و�ملبدعني  �لكتاب 
مدى  على  �لقافلة  وت�صتمر  �لجتماعي، 
منوذجا  لتقدم  و�جلمعة  �خلمي�ض  يومي 
عام  يف  و�ملجتمعي  �لثقايف  للفعل  متميز� 

�خلري.
�إد�رة  م����دي����ر  �ل����ق����رق����اوي  ي���ا����ص���ر  وق�������ال 
�لفعاليات �لثقافية بوز�رة �لثقافة وتنمية 
�ملعرفة و�مل�صرف �لعام على تنظيم �لقافلة 
بد�أ  �خل����ري  ز�ي����د  ل��ق��اف��ل��ة  �ل��ت��ح�����ص��ري  �إن 
م�صتمرة  وم��ت��اب��ع��ة  ب��رع��اي��ة  �صهرين  م��ن��ذ 
وزير  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  معايل  من 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، موؤكد�ً �أن �لقافلة 
�لتي حتمل ��صم �لو�لد �ملوؤ�ص�ض �ملغفور له 
باإذن �هلل تعاىل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل 
م�صوؤولية  �لقافلة  منظمو  يحمل  نهيان 
ما  ب��ذل  لهم على  �أن���ه حمفز  كما  ك��ب��رية، 
�أه���د�ف  لتحقيق  ج��ه��ود  م��ن  ي�صتطيعون 
�لعني  مدينة  �أه���ايل  كافة  د�ع��ي��ا  �لقافلة، 
�لفعاليات  حل�صور  بها  �ملحيطة  و�ملناطق 

و�ل�صتمتاع مبا تقدمه من �أن�صطة متميزة 
�إىل �ل�صتفادة  �إ�صافة  يف خمتلف �ملجالت 
من  �ل�صركاء  يقدمها  �لتي  �خلدمات  من 
خ����الل �أج��ن��ح��ت��ه��م �ل���ت���ي ت���زي���د ع��ل��ى 90 

جناحا.
و�أكد �لقرقاوي �أن قافلة ز�يد �خلري تاأتي 
جت�صيد� للخطة �لعامة للربنامج �لوطني 
لعام �خلري، وتركز على حمورين رئي�صني 
�مل�صوؤولية  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ي��ت��م��ث��ل  �لأول 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، و�ل���ث���اين ي��ع��م��ل ع��ل��ى تر�صيخ 
�ملجتمع،  فئات  كافة  ل��دى   �خل��ري  مفهوم 
�إىل  تتحول  �أن  �لقافلة  ه��دف  �أن  مو�صحا 
و�أن  وخ��دم��ي  وم��ع��ريف  ثقايف  �إ�صعاع  مركز 
حت��ق��ي��ق ف��ك��رة �ل��ت��و����ص��ل ب��ني ك��اف��ة فئات 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل���و�ق���ع،  �أر�����ض  ع��ل��ى  �ملجتمع 
وز�رة  وخدمات  باإمكانات  �ملجتمع  تعريف 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة حتى ي�صتفيد منها 

�جلميع.
و�أو�صح �لقرقاوي �أن �ليومني �ملخ�ص�صني 
ل��ل��ق��اف��ل��ة، ���ص��ي��ق��دم خ��الل��ه��م��ا ن��ح��و 140 
ف���ع���ال���ي���ة م����ت����م����ي����زة، ������ص�����و�ء م�����ن خ����الل 

�مل�صرح  ع��ل��ى  �أو  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة  �لأج���ن���ح���ة 
�ملتنوعة  �لذي مت ت�صييده ليقدم �لفقر�ت 
و�لثقافية  �ل�صعرية  و�لأم�صيات  و�لندو�ت 
�لتوعية  �إىل  �إ�صافة  �حل��و�ري��ة  و�جلل�صات 
�لرت�ثية  و�مل�صابقات  �لأ�صرية  و�لإر�صاد�ت 
�لأطفال  وف��ع��ال��ي��ات  �ل��ف��ن��ي��ة  و�ل���ع���رو����ض 
و�ل���ف���ح���و����ص���ات �ل���ط���ب���ي���ة، وغ����ريه����ا من 
يف  ت�صهم  �ل��ت��ي  �ل�صاملة  �لتوعية  ب��ر�م��ج 
و�ملجتمعية  �لثقافية  �لقيم  وتعزيز  دع��م 
�ل���ت���ي بذلها  �ل��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  م�����ص��ي��د�ً 
�صمان  �أج����ل  م��ن  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ���ص��رك��اء 
جناح �لقافلة يف حتقيق �أهد�فها �ل�صامية، 
حيث تتعدد �أن�صطة �ل�صركاء بني �خلدمات 
�ملجتمعية و�خلدمية و�ل�صحية و�لتوعوية 

�لرت�ثية  �لقرية  وفعاليات 
و�أك���الت  �صعبية  ع��رو���ض  م��ن  حتمله  مب��ا 
غ���ريه���ا، موؤكد�  ي���دوي���ة  ���ص��ع��ب��ي��ة وح�����رف 
ب��دع��وة ك��اف��ة �لأ�صر  �ل����وز�رة  على �ه��ت��م��ام 
�أن�صطة  �صتقدم  �لتي  �لقافلة  للم�صاركة يف 

تنا�صب �جلميع.

مكتبات وهدايا لطالب مدار�ض العني 
قبل انطالق "زايد اخلري"

ع��ل��ى ه��ام�����ض ق���و�ف���ل ز�ي�����د �خل����ري �لتي 
يف  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تنظمها 
�أم�ض  �ل����وز�رة  ق��ام وف��د م��ن  مدينة �لعني 
10 مد�ر�ض  م��ن  �أك����رث  ب���زي���ارة  �لأرب���ع���اء 
بالعني ومت �إهد�ء �ملد��ض مكتبات متكاملة 

توزيع  �إىل  �إ�صافة  �ل���وز�رة  �إ���ص��د�ر�ت  م��ن 
�لهد�يا على �لطلبة و�لطالبات وتعريفهم 
مبا تقدمه �لقافلة من فعاليات، و�لتعرف 
رعايتهم  �أج���ل  م��ن  منهم  �مل��وه��وب��ني  على 
من خالل بر�مج �لوز�رة �خلا�صة برعاية 
و�لآد�ب  �لفنون  يف  و�ملتميزين  �ملوهوبني 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل���ع���رف���ة و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ومن 
ه���ذه �مل���د�ر����ض، م��در���ص��ة حم��م��د ب��ن خالد 
لالأجيال، مدر�صة �لن�ضء �ل�صالح، مدر�صة 
�ملناهل  وم��در���ص��ة  �خل��ا���ص��ة  �لوىل  ل��ب��ن��ان 
�خلا�صة،  �لأ�����ص����و�ء  وم���در����ص���ة  �خل��ا���ص��ة 
ومدر�صة ليو� �لدولية ، ومدر�صة �لأ�صو�ء 
�لوطنية-  �لإم�����ار�ت  وم��د�ر���ض  �خل��ا���ص��ة، 

جممع �لعني.

•• العني	– الفجر
ت�صوير	– حممد	معني

�إجناز جديد�ً جلامعة �لإمار�ت ي�صاف �ىل 
نفت  �صُ حيث  �مل�صتمرة  �إجن��از�ت��ه��ا  �صل�صلة 
�لعامل  يف  ج��ام��ع��ات  خم�ض  �أف�����ص��ل  �صمن 
�مل��رك��ز �خلام�ض  �ل��ع��رب��ي، وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى 
�خلا�صة  للجامعات  �لعاملي  �لت�صنيف  وفق 
ب��ال��وط��ن �ل��ع��رب��ي ل��ع��ام 2018 �ل���ذي مت 
"كيو  موؤ�ص�صة  م��ن  �لول  �أم�����ض  �إ����ص���د�ره 
��ض" للتقييم �ملعتمد وبذلك تتقدم جامعة 
م��ق��ارن��ة بالعام  و�ح�����د�ً  �لإم�������ار�ت م���رك���ز�ً 
�ملا�صي، حمافظة على �صد�رتها للجامعات 

�ملحلية يف �ملركز �لأول.
�أم���������ض ف����ى م����وؤمت����ر �صحفى  �ع���ل���ن ذل�����ك 
بح�صور  باجلامعة  �مل��وؤمت��ر�ت  بقاعة  عقد 
�ل��ب��ي��ل��ى م��دي��ر �جلامعة  �ل��دك��ت��ور حم��م��د 
مدير  ن��ائ��ب  غ��ال��ب �حل�صرمى  و�ل��دك��ت��ور 
مدير  نقل  حيث  �لعلمى  للبحث  �جلامعة 
�لعلى  �لرئي�ض  تهنئة  للح�صور  �جلامعة 
للجامعة �لدكتور على ر��صد �لنعيمى ليوؤكد 
�لرئي�ض �لعلى على �ن هذ� �لجن��از ياأتى 
�ثبتها �خلريجون فى  �لتى  ثمرة �جل��د�رة 
�صوق �لعمل بالإ�صافة �إىل نوعية �لأبحاث 
�جلامعة.. تنتجها  �لتي  �ملرموقة  �لعلمية 

�أن نرى جامعة  �أنه لفخر عظيم لنا  وقال 
ترتقي  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل-  –جامعة  �لإم��������ار�ت 
عربياً  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  يف  وتكون  با�صتمر�ر 
للجامعة  يحق  �لنعيمي  و�أ���ص��اف  وع��امل��ي��اً. 
باعتبارها  حققته  �إجن����از  ب��ك��ل  تفتخر  �أن 
�جلامعة �لم،وق���ال �ن ه��ذ� �لإجن���از �لذي 
ح�صلت عليه �جلامعة يف �لت�صنيف �لعاملي 

نتاج  ه���و   2018 ل��ع��ام   QS ل��ل��ج��ام��ع��ات 
للجهود �لعظيمة �لتي يبذلها �أع�صاء هيئة 
�ل��ت��دري�����ض و�ل��ب��اح��ث��ني و�مل��وظ��ف��ني وطلبة 
�جل��ام��ع��ة، ون��ت��ي��ج��ة ت�����ص��اف��ر ه���ذه �جلهود 
و�لت�صاركية يف �لعمل نرى مكانة �جلامعة 
ترتقي نحو �لأف�صل و�لتي �أ�صبحت مركز�ً 
�مل�صتوى  على  و�لبحثي  �لأك��ادمي��ي  للتميز 
�أن  علينا  يتوجب  مما  و�لعاملي.  �لإقليمي 
ن��و����ص��ل �ل�����ص��ع��ي ن��ح��و حت��ق��ي��ق م��زي��د من 
�أو�صح  جانبه  وم��ن  و�لإجن�����از�ت.   �لتطور 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل��ب��ي��ل��ي، م��دي��ر جامعة 
�ل���ذي ح�صلت عليه  �مل��رك��ز  ب���اأن  �لإم�����ار�ت 
معتمدة،  عاملية  در����ص��ة  ن��ت��اج  ه��و  �جلامعة 
�ملرموقة  �لأك��ادمي��ي��ة  �ملكانة  تعك�ض  و�لتي 

جلامعة �مل�صتقبل.
ح�صلت  �ل���ذي  �لت�صنيف  �إن  �ىل  م�����ص��ري� 
�ملتميز  عليه �جلامعة هو دليل على �لنهج 
و�لتفكري  و�مل���ه���ار�ت،  �مل��ع��رف��ة،  ت��ط��وي��ر  يف 

�لطلبة  ع���ل���ي���ه  ي��ح�����ص��ل  �ل�������ذي  �ل����ن����اق����د 
لي�صبحو� رو�د�ً للم�صتقبل، وقال �إننا نركز 
و�لإبد�ع  �لبتكار  على  �مل�صتقبل  جامعة  يف 
كما  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  على  للمحافظة 
�أ�صاليب  يف  �لتميز  على  با�صتمر�ر  ن�صعى 
و��صتخد�م  �ل��ع��ل��م��ي،  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ت��دري�����ض، 
�جلامعة  ج���ع���ل  مم����ا  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�ن  وق��ال  �ملعرفة  ت�صدير  يف  مهماً  م��رك��ز�ً 
ج��ام��ع��ة �لأم������ار�ت و���ص��ع��ت خ��ط��ة طموحة 
ل��ت��ك��ون ج��ام��ع��ة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل ب��ح��ي��ث حتقق 
و�لبحث  �لتعليم  جم���الت  يف  خمرجاتها 
و�لإحتياجات  �مل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة  �ل��ع��ل��م��ي 
كامل  ب�صكل  تختلف  قد  و�لتي  �مل�صتقبلية 
للقطاعات  �حل���ال���ي���ة  �لح���ت���ي���اج���ات  ع����ن 
ملر�كز  �جلامعة  حتقيق  ويعك�ض  �ملختلفة. 
على  �صو�ء  �جلامعات  ت�صنيف  يف  متقدمة 
�لعربي  �مل�صتوى  على  �و  �لعاملي  �مل�صتوى 
وهو ماحتقق من تقدم يف م�صتوى �لرب�مج 

�لدر��صية �صو�ء على م�صتوى �لبكالوريو�ض 
�أو �لدر��صات �لعليا ��صافة �ىل طرح بر�مج 
وتتو�فق  �مل�صتقبل  �حتياجات  تلبي  جديدة 

مع �خلطط �ل�صرت�تيجية للدولة.
بالتميز  �أه���ت���م���ت  �جل���ام���ع���ة  �ن  و������ص����اف 
يف �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�لب��ت��ك��ار ع��ن طريق 
�لعلمي  للبحث  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  �لبنية  �إن�����ص��اء 
�لبحوث  للتو�صع يف  �لالزم  �لدعم  وتوفري 
�لتطبيقية �لتي تتو�فق مع �وليات �لدولة 
م���ث���ل �ل���ب���ح���وث �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف جم����الت 
�لف�صاء و�لطاقة و�لنقل و�لتعليم و�ل�صحة 
و�ملياه وكذلك �لبحوث �لعلمية �لبحتة يف 
و�لريا�صيات  و�لفيزياء  �لكيمياء  جم��الت 
�لكت�صافات  يف  ت�����ص��اه��م  و�ل���ت���ي  وغ���ريه���ا 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �جل���دي���دة وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة على 
�جلامعة  �ن  �إيل  م�صري�  �ل��دويل.  �مل�صتوى 
درهم  مليون   50 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  خ�ص�صت 
للطلبة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  ل��ل��م�����ص��روع��ات  ���ص��ن��وي��ا 

�ن�صاأت  – ك��م��ا  �ل��ت��دري�����ض  هيئة  و�أع�����ص��اء 
�صبعة مر�كز بحثية يف �ملجالت �لتي تخدم 

متطلبات �خلطط �ل�صرت�تيجية للدولة.
�أ�ص�صت  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  وت��ع��د جامعة  ه��ذ� 
�ل����دول����ة  يف  ج���ام���ع���ة  �أول   1976 ع������ام 
وحتت�صن   ، �لر�ئدة  �لأكادميية  و�ملوؤ�ص�صة 
و�أكرث  وطالبًة  طالباً   14000 �جلامعة 
بينهم  من  تدري�ض  هيئة  ع�صو   800 عن 
متميزين،  مو�طنني  تدري�ض  هيئة  �أع�صاء 
تدري�ض  ه��ي��ئ��ة  ع�����ص��و�ً   630 م���ن  و�أك�����رث 
ع���امل���ي،  ك��م��ا ت��وف��ر �جل��ام��ع��ة �ل��ع��دي��د من 
�لدر��صات  وب��ر�م��ج  �لبكالوريو�ض،  ب��ر�م��ج 
�لعليا �ملعتمدة و�ملتميزة يف كليات �جلامعة 
متطور�ً  جامعياً  ح��رم��اً  ومتتلك  �لت�صع، 
�لعلمية،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  و���ص��ائ��ل  �أح����دث  ي�صم 
وكما  �مل�صتوى،  رفيعة  علمية  وخم��ت��رب�ت 
ت��رت��ب��ط �جل��ام��ع��ة ب��ع��الق��ات ت��ع��اون علمي 
بحوث  ومر�كز  جامعات  مع  ثقايف  وتبادل 
لتعزيز  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ون  و����ص���رك���اء  ع��امل��ي��ة 
�لبحث  ع��ل��ى  تعتمد  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  ف��ر���ض 
�لتحديات  وم���و�ج���ه���ة  �ل���ن���وع���ي،  �ل��ع��ل��م��ي 
وعاملياً.  و�إق��ل��ي��م��ي��اً،  حم��ل��ي��اً،  و�مل�����ص��ك��الت 
�لعامليني  �ملحللني  من  فريق  �أن  �إىل  ي�صار 
يقومون  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ب��امل��ج��ال  �مل��خ��ت�����ص��ني 
باإ�صد�ر هذه �لت�صنيفات حيث قام �لفريق 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  ج��ام��ع��ة   150 بتقييم 
�ل�صمعة  م��ن��ه��ا:  حم�����ددة  م��ع��اي��ري  ح�����ص��ب 
موظفيها،  ونوعية  للجامعة،  �لأك��ادمي��ي��ة 
ون�صبة عدد �أع�صاء هيئة �لتدري�ض مقارنة 
هيئة  و�أع�صاء  �لطلبة،  وعدد  �لطلبة،  بعد 
�لتدري�ض �لدوليني حلتل جامعة �لمار�ت 

هذه �ملكانة �لتي حققتها.

•• العني		-	الفجر

فعالياتها  برنامج  �جلاهلي  قلعة  تطلق 
�لثقافية و�لرت�ثية �جلديدة غد� �جلمعة 
للجمهور  تفاعلية  عمل  ور����ض  يت�صمن 
و��صتعر��صات فنية،كما تقدم لزو�ر �لقلعة 
فر�صة للتفاعل مع �أ�صالة �لرت�ث �لثقايف 
�لفعاليات  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن  �لإم�����ار�ت�����ي. 
�لثقافية �ل�صنوي �لذي ت�صت�صيفه منطقة 

�لعني.
�لتحفة  �جل���اه���ل���ي  ق��ل��ع��ة  وت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
�مل��ع��م��اري��ة �ل���ب���ارزة �حل���ائ���زة ع��ل��ى جائزة 
"تري�" �لعاملية لأف�صل ت�صميم وخمطط 

�ملو�صم  م��ع��ا���ص��ر،  ط��ي��ن��ي  مل��ب��ن��ى  د�خ���ل���ي 
�أبوظبي  مو�صيقى  "مو�صم  م��ن  �ل�صابع 
�لكال�صيكية" 2017-2018، بالإ�صافة 
�صمن  ���ص��ع��ري��ة  م��و���ص��ي��ق��ي��ة  ح��ف��الت  �إىل 
عرو�ض "ذ�كرة �لأغنية �لإمار�تية"، �لتي 
�لإمار�تيني  �لعازفني  من  نخبة  يقدمها 
تعود  �صعبية  �أحل���ان  �إح��ي��اء  ع��رب  �ل�صباب، 
و�ل�صتينيات  �خل��م�����ص��ي��ن��ي��ات  ف����رتة  �إىل 
تر�فقها  �ملا�صي  �لقرن  من  و�ل�صبعينيات 

�لأ�صعار �لإمار�تية �لأ�صيلة.
معر�ض  �جل��اه��ل��ي  قلعة  ت�صت�صيف  ك��م��ا 
وتاريخ"  بد�ية  �ملت�صالح:  �ل�صاحل  "قوة 
�لعامة  �لقيادة  م��ع  بالتعاون  يقام  �ل��ذي 

و�لقوى  �لإد�رة  هيئة  �مل�صلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل���ب�������ص���ري���ة م����رك����ز �مل���ت���ح���ف و�ل����ت����اري����خ 
��صت�صافتها  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل��ع�����ص��ك��ري، 

لحتفالت �ليوم �لوطني. 
�جلاهلي  قلعة  وزو�ر  ج��م��ه��ور  و���ص��ي��ك��ون 
ع��ل��ى م���وع���د �أ����ص���ب���وع���ي م���ع ور������ض عمل 
�ليدوية كل يوم ثالثاء، وكذلك  �حل��رف 
عرو�ض �لكالب �لبولي�صية كل يوم �أربعاء، 
يوم  ك��ل  �لع�صكرية  �مل��و���ص��ي��ق��ى  وع���رو����ض 

خمي�ض.
�ل�صهرية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  وي��ن��ط��ل��ق 
يوم  �لإمار�تية"  �لأغنية  ذ�ك��رة  "بحفل 

�جلمعة �ملقبل 20 �أكتوبر 2017.  

برعاية �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
حملة للتوعية باأهمية الوقاية 

من �سرطان الثدي 
•• العني	-	الفجر

�آل نهيان رئي�ض  �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت حممد بن خالد  حتت رعاية 
جمل�ض �إد�رة موؤ�ص�صات �ل�صيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية 
، �أقامت �إد�رة م�صت�صفى يونيفر�صال فعالية مبنا�صبة حملة �لتوعية باأهمية 
�لوقاية من �صرطان �لثدي مبقر �مل�صت�صفى يف مدينة �لعني بح�صور ح�صد 
باأن  �ل��دول��ة  توجهات  �صمن  �مل�صت�صفىفى  ورو�د  و�لأط��ب��اء  �لإد�ري����ن  م��ن 
يكون �صهر �أكتوبر �صنويا لتقدمي �لتوعية و�إجر�ء �لفحو�صات حفاظاً على 
�صحة �ملر�أة ومتكينها للقيام بدورها يف خدمة �لأ�صرة وموؤ�ص�صات �ملجتمع 
يف كافة مو�قع �لعمل �لتي تتو�جد فيها �لن�صاء يف �لدولة حيث ��صتقبلت 
�آل نهيان، وقد  �إد�رة �مل�صت�صفى وفد من موؤ�ص�صات �ل�صيخ حممد بن خالد 
�ألقت �لدكتورة منى �لفال�صي ع�صو جمل�ض �لإد�رة كلمة �ل�صيخة �لدكتورة 
�صما و�لتي وجهت من خاللها ر�صالة للن�صاء �للو�تي و�جهن �ملر�ض �كدت 
فيها على �همية حتدى هذ� �ملر�ض بكل قوة لتظل �ملر�أة يف �لإمار�ت جزء� 
�أ�صيال من كيان �لعمل من �أجل �لتطور و�لتقدم نحو م�صتقبل �أكرث منو� 

و جناحا.
هذ� وقد �أعربت �ل�صيخة �لدكتور �صما يف كلمتها عن �إميانها باأن �ملر�أة �إن 
�لتي تنجب  �لأم  �لآخ��ر، فهي  �لن�صف  �أنها ت�صنع  �إل  �ملجتمع  كانت ن�صف 
وتربي وتغر�ض قيم �خلري و�لعطاء و�لأخالق �لتي تربينا على موروثاتها 
 ، م�صريتهم  يف  لن�صتمر  لنا؛  �أمانتها  حمملني   ، �لأج���د�د  لنا  تركها  �لتي 

ونحمل لأجيالنا �لقادمة قيمنا و�أخالقنا وتر�ثنا. 
هذه  على  يونفري�صال  م�صت�صفى  لإد�رة  �لتحية  بتوجيه  كلمتها  و�ختتمت 
�لفعالية وعلى دورهم �ملهني و�ملجتمعي يف رعاية وحماية �ملر�أة من �صرطان 
�لثدي، موؤكدة �أن �جلميع يعمل من �أجل �لإمار�ت يف ظل توجهات �لقيادة 
�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �حلكيمة 
جمل�ض  رئي�ض  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ونائبه 
�لوزر�ء حاكم دبي و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة و�إخو�نهم حكام �لإمار�ت. 
وقد قامت �إد�رة �مل�صت�صفى بتقدمي فقر�ت متنوعة ت�صمنت توزيع �لزهور 
�لوردية و�لتوقيع على لوح خا�ض و�إلقاء كلمات �ل�صكر �ملعربة عن �صعادتهم 
بفتح �آفاق �لتعاون مع موؤ�ص�صات �ل�صيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقافية 
و�لتعليمية وذلك خلدمة �ملجتمع ب�صورة م�صتد�مة، موجهني ر�صالة �صكر 

لر�عية �حلفل �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت حممد بن خالد �آل نهيان.

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ت�سارك يف املنتدى 
الأول للتكنولوجيا ال�سياحية والفعاليات الرتفيهية 

•• اأبوظبي	-	الفجر

�صاركت د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي يف "�ملنتدى �لأول للتكنولوجيا 
�ل�صياحية و�لفعاليات �لرتفيهية" �لذي �أقيم على مدى يومنيرّ يف "مركز 
�لثانية  �لدورة  و�ملعار�ض"، وذلك �صمن فعاليات  للموؤمتر�ت  �لدويل  دبي 
من "معر�ض �ل�صرق �لأو�صط لل�صوتيات و�ملرئيات"، �حلدث �ملتخ�ص�ض يف 

قطاع تقنيات �لرتفيه و�لفعاليات و�لإعالم.
يف  بالإنابة  �ل�صياحة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري،  �صلطان  وح�صر 
�لد�ئرة، حلقة نقا�صية يف �ليوم �لأول للمنتدى ركزت على �لعو�مل �ملوؤثرة 

يف ت�صكيل �مل�صاريع �لثقافية من منظور �جلهات �حلكومية �ملعنية.
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  مطر،  هيثم  م�صاركة  �لنقا�صية  �حللقة  و�صهدت 
ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�صياحة، وعا�صم كاظم، �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي 

للت�صويق �ل�صياحي و�لتجاري.
�لرتفيهية"  و�لفعاليات  �ل�صياحية  للتكنولوجيا  �لأول  "�ملنتدى  وبحث 
�أحدث توجهات و��صرت�تيجيات تطوير �لفعاليات عاملية �مل�صتوى، و�ملقومات 
�لالزمة ل�صتقطاب �لزو�ر، وتن�صيط �حلركة �ل�صياحية، وحتقيق م�صتويات 

�لنمو �مل�صتهدفة على �ملدى �لطويل.
�لتي  و�ملرئيات"،  لل�صوتيات  �لأو�صط  �ل�صرق  "معر�ض  فعاليات  وت�صتمر 
�أك��ت��وب��ر(، حتى ي��وم غ��د �خلمي�ض )19  �أم�����ض �ل��ث��الث��اء )17  ب���د�أت ي��وم 
�أكتوبر(، وتتميز باإطالق �لعديد من �حللول و�لتقنيات �ملتطورة �إىل جانب 

موؤمتر جديد ودور�ت تقنية معتمدة. 



و�صعية )اأبي الهول(
دي على بطنك  ت�صمح هذه �حلركة بتو�صيع نطاق �ل�صدر. متدرّ
��ه��ي �جلهة  �ل��ع�����ص��الت �لأل���وي���ة. وجرّ ي  و�غ��ل��ق��ي �صاقيك و���ص��درّ
�لفخذ  عظم  لتدوير  �لأر����ض  نحو  �لفخذين  م��ن  �خل��ارج��ي��ة 
وحمايته خالل  و�إطالته  �لظهر  �أ�صفل  ي�صمح مبدرّ  ما  د�خلياً، 

هذه �حلركة.
�لأر�ض  �صاعديك على  حي  �صعي مرفقيك حتت كتفيك و�صطرّ
م��ن جذع  �لأع��ل��ى  �جل���زء  و�رف��ع��ي  ��صهقي  بع�صهما.  مب����و�ز�ة 
مررّ  على  �لو�صعية  هذه  على  حافظي  ر�أ�صك.  و�أميلي  ج�صمك 
ثالث �إىل خم�ض حركات تنف�صية عميقة، ثم عودي �إىل و�صعية 

�للوح �خل�صبي.

و���ص��ع��ي��ة اجل��ل��و���ض 
والنحناء

�أمامك.  �أو على بطانية وم��ددي �صاقيك  �جل�صي على �لأر���ض 
�أع��ل��ى فخذيك  ك��ي  ك��ع��ب ق��دم��ي��ك وح��ررّ �ب��دئ��ي بال�صغط م��ن 
حاويل  �ل�صهيق،  �أث��ن��اء  حت��ت��ك.  �لأر����ض  نحو  ب��ق��وة  و��صغطي 
�لزفري،  و�أثناء  �لأمامية من جذع ج�صمك.  �أن تطيلي �جلهة 

م�������ن م���ف���ا����ص���ل �نحني نحو �لأمام �نطالقاً 
�ل���ع�������ص���ع�������ض �ل��������ورك��������ني وم���������ددي 

�جلهة  ط��ول  من على  �خللفية 
كي  ت���ت���م���ك���ن���ي �حل�����و������ض 

ثني  ل�صاقني. م�������ن  �
فظي  حا
هذه  على 
�صعية  لو �

على مر خم�ض �إىل 10 حركات تنف�صية عميقة و�صل�صة.

و�صعية املثلث الدّوار
�خلارج  نحو  �ليمنى  ق��دم��ك  وح��رك��ي  قلياًل  قدميك  �فتحي 
هي قدمك �لي�صرى  45 و60 درجة، ووجرّ بز�وية ترت�وح بني 
نحو �لأمام. �ثني ركبتك �لي�صرى و�رفعي ذر�عيك فوق ر�أ�صك 
تز�مناً مع �ل�صهيق. بعد ذلك، حركي جذع ج�صمك نحو �لي�صار 
تز�مناً مع �لزفري، وحركي حو�صك نحو �لطرف �لأمامي من 
بيدك  �لأر���ض  و�مل�صي  �لأمامية  �صاقك  فوق  �نحني  �ل�صجادة. 
�أب��ق��ي ركبتك  �ل�����ص��ق��ف.  �ل��ي�����ص��رى ن��ح��و  �ليمنى و�رف��ع��ي ي���دك 

�لأمامية مثنيرّة و��صغطي جذع ج�صمك بفخذك.
�لع�صالت  ت��دري��ج��اً  لي  �صغرّ ث��م  �لو�صعية،  ه��ذه  على  حافظي   

رباعية �لروؤو�ض لت�صطيح �ل�صاق �لأمامية.
 �أبعدي وركيك عن كتفيك لإطالة عمودك �لفقري، وحافظي 
ع��ل��ى ه���ذه �ل��و���ص��ع��ي��ة ع��ل��ى مررّ 
تنف�صية  حركات  خم�ض 
ع�������م�������ي�������ق�������ة، ث����م 
�جلهة  ��ل��ي  ���ص��غرّ

�لأخرى.

�أ�صارت بحوث �صابقة �إىل �حتمال �أن 
ينذر تباطوؤ �صرعة �مل�صي بالرت�جع 
در����ص��ة حديثة  ت��ذك��ر  �مل��ع��ريف، لكن 
م  تقدرّ رمب��ا  �أي�صاً  �مل�صي  طريقة  �أن 
�مل���ه���م���ة يف هذ�  �مل����وؤ�����ص����ر�ت  ب��ع�����ض 
)جملة  يف  �لنتائج  ُن�����ص��رت  �مل��ج��ال. 

مر�ض �لزهامير(.
حلل �لباحثون �صجالت طبية تعود 
3400 �صخ�ض يرت�وح  لأكرث من 
كانو�  عاماً  و89   70 بني  عمرهم 
ولتحليل  ع�صبي  لفح�ض  خ�صعو� 

�مل�صي  ح���رك���ات  ل��ق��ي��ا���ض  م�����ص��ي��ت��ه��م 
و�إيقاعها  كطول �خلطو�ت وعددها 

ومدة �لوقوف و�أرجحة �لذر�عني.
ترتبط  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  تقييم  ب��ع��د 
�مل�����ص��ي��ة، كقوة  �ت  ب��ت��غ��ريرّ �ل���ع���ادة  يف 
�لع�صالت و�كت�صاب �لوزن و�مل�صاكل 
�ل��ع�����ص��ب��ي��ة، �ك��ت�����ص��ف��و� ر�ب����ط����اً بني 
�مل�����ص��ي��ة )كرت�جع  م��ع��اي��ري  ت���ده���ور 
طول �خلطو�ت وحركات �لذر�عني( 
وب�����ني ���ص��ع��ف �ل�����ذ�ك�����رة وم����ه����ار�ت 

�لتفكري و�للغة.

ل ميكن �أن ير�قب �لطبيب تغري�ت 
�مل�صية �أو ير�صدها دوماً )��صُتعملت 
لوحة حمو�صبة يف �لدر��صة لقيا�ض 
�لباحث  ي��دع��و  لكن  �لخ��ت��الف��ات(، 
�أع�صاب  طبيب  �صافيكا،  رودول��ف��و 
�لنا�ض  ك��ل��ي��ن��ك(،  )م���اي���و  م��رك��ز  يف 
لحظو�  �إذ�  �لطبيب  ��صت�صارة  �إىل 
)�أو  م�صيتهم  طريقة  يف  تغيري  �أي 
�آخ�������ر(، كرت�جع  ���ص��خ�����ض  لح���ظ���ه 
حجم �خلطو�ت �أو ن�صوء م�صاكل يف 

�لتو�زن.

�ض و�صوًل �إىل �لتهاب �للثة، تنت�صر �لتهابات  بدء�ً من �لت�صورّ
15 و%20 من  ب���ني  ن���ط���اق و�����ص���ع )ي�����ص��اب  �ل���ف���م ع��ل��ى 
�لر��صدين يف منت�صف �لعمر باأمر��ض يف �للثة حول �لعامل(، 

ل �صيما بني �لأ�صخا�ض �لذين يزرعون �لأ�صنان.
ت�صمح زر�عة �لأ�صنان بتثبيت �لتيجان و�لأ�صنان �ل�صطناعية 
 30% �إىل  بالن�صبة  �لعملية مفيدة  و�جل�صور، وتكون هذه 
من �لنا�ض �لذين يفتقرون �إىل �لأ�صنان فوق عمر �خلام�صة 
و�ل�صتني، لكن قد تتكاثر فيها �جلر�ثيم وت�صبرّب �لأمر��ض. 
من هذه �حلالة، ميكن ��صتعمال �مل�صاد�ت �حليوية دوماً، �إل 
�أن �ل�صيديل لور�نز ماينل يعترب �أن هذ� �لتكتيك غري عملي 
ر خالل فرتة  لأن �لأمر��ض �ملرتبطة بزر�عة �لأ�صنان تتطورّ

زمنية طويلة )بني 5 و10 �صنو�ت(.

يف در�����ص���ة ح��دي��ث��ة، رك���ز م��اي��ن��ل ع��ل��ى �مل�صكلة �ل��ك��ام��ن��ة: ل 
لذ�  �مل��زروع��ة،  �لأ���ص��ن��ان  ب�صبب  ب���الأمل  �لنا�ض  معظم  ي�صعر 
بديلة  طريقة  �إىل  �ح��ت��اج  ل��ذ�  �للثة.  �لتهاب  يالحظون  ل 
ي�صمل  �حل��ظ  وحل�صن  مبر�صهم.  ي�صعرون  �ملر�صى  جلعل 
�لفم و�حد�ً من �أف�صل �أجهزة �ل�صت�صعار يف �لعامل: �لل�صان 

�لب�صري. 

اأهمية الل�صان
دقيقاً  ج��ه��از�ً  ل  وي�صكرّ �لنكهات  جت��اه  ج���د�ً  ح�صا�ض  �لل�صان 
م  �إىل ه���ذه �ل��ف��ك��رة، �صمرّ مل��ر�ق��ب��ة ك��ي��م��ي��اء �ل��ف��م. ����ص��ت��ن��اد�ً 
�لذوق  وتتكل على  �لأمر��ض  ت�صت�صعر  ماينل وفريقه علكة 
�إنذ�ر �لذوق فيها عبارة عن عن�صر ��صمه  لإعطاء نتائجها. 

�لإطالق.  على  م���ر�رة  �لعنا�صر  �أك��رث  وه��و  )دي��ن��ات��ون��ي��وم(، 
باعتباره  �مل���ررّ  �لطعم  جت��اه  فائقة  ح�صا�صية  �ل��ن��ا���ض  ي��ب��دي 

موؤ�صر�ً تطورياً على �ل�صموم.
�ً على نحو مريع،  يذوب �لديناتونيوم يف �لعلكة لكنه يبقى مررّ
بح�صب قول ماينل. ربط �لباحثون بينه وبني �صلك بيولوجي 
�مل�صابني  �لأ�صخا�ض  لعاب  يف  �لأن��زمي��ات  عها  تقطرّ )جزيئة 
�ل�صليم،  �للعاب  يف  �لأ���ص��ن��ان(.  ب��زر�ع��ة  مرتبطة  ب��اأم��ر����ض 
�لديناتونيوم  ول  �لبيولوجي  �ل�صت�صعار  ج��ه��از  ي��ك��ون  ل 
�لأنزميات  كانت  �إذ�  لكن  ي��ذوب��ان.  ول  طعم  ب��اأي  م��زوَدي��ن 
�ملرتبطة بالأمر��ض �لتي ت�صببها �لأ�صنان �ملزروعة موجودة 
�لديناتونيوم  وتك�صف  �ل�صت�صعار  �صتم�صغ جهاز  �للعاب،  يف 

. ومذ�قه �ملررّ
جهاز  ب��ني  وفريقه  ماينل  خلط  �لب��ت��ك��ار،  فاعلية  لختبار 
م�صابني  �أ���ص��خ��ا���ض  م��ن  �مل���اأخ���وذ  �ل��ل��ع��اب  وب���ني  �ل�صت�صعار 
ل��ع��اب م��اأخ��وذ من  �أو  ب��زر�ع��ة �لأ���ص��ن��ان  ب��اأم��ر����ض مرتبطة 
�أ�صخا�ض ل يو�جهون �أي �أعر��ض، وكانو� زرعو� �صناً و�حدة 
على �لأق����ل. بعد خم�ض دق��ائ��ق، �أط��ل��ق �ل��ل��ع��اب �مل��اأخ��وذ من 
�أكرث مما فعل لعاب �لأف��ر�د �لأ�صحاء   ً� م��ررّ �ملر�صى عن�صر�ً 

بثالث مر�ت.
ملعرفة مدى  �بتكروها  �لتي  �لعلكة  م��ر�رة  �لباحثون  �خترب 
ل طعمها. لكن بدل �أن يجعلو� �ملر�صى  قدرة �لنا�ض على حتمرّ
�إىل قيا�ض م�صتوى  �ل�صيئ، عمدو�  باملذ�ق  ون مبا�صرًة  يحتكرّ
�ملر�رة �لتي تطلقها �لعلكة بل�صان �إلكرتوين. ت�صت�صعر هذه 
�أومامي  وط��ع��م  ة  و�مل����ررّ و�مل��احل��ة  �حلام�صة  �لنكهات  �لأد�ة 
�لنكهات  ت��ل��ك  ق���وة  �إل��ك��رتون��ي��ة وت��ق��ي�����ض  ب��ر�ع��م ذوق  ع��رب 
جهاز  يطلقه  �لذي  �ملررّ  �لطعم  �أن  �لباحثون  �كت�صف  �أي�صاً. 
�ل�صت�صعار يف �لعلكة كان �أقل من ن�صف �لديناتونيوم وحده 

.)40%(
�أ�صخا�ض  �ل��ع��ل��ك��ة ع��ل��ى  ي��خ��ط��ط م��اي��ن��ل وف��ري��ق��ه ل��ت��ج��رب��ة 
حقيقيني قريباً. لكنهم يعملون يف غ�صون ذلك على �بتكار 
�أجهزة ��صت�صعار على �صكل علكة لر�صد �لتهابات �أخرى، من 
�أمل  �لعقدي وبني  �لبلعوم  �لتهاب  للتمييز بني  �أدو�ت  بينها 

�حللق �ملرتبط بالإنفلونز�.

لي�صت بدياًل عن الأطباء
طبية  �أد�ة  �لعلكة  ه��ذه  ت�صكل  �أن  ماينل  ي��اأم��ل  �لنهاية،  يف 
فاعلة ب�صرط �أل ت�صبح بدياًل كاماًل عن طبيب �لأ�صنان �أو 
�أي �خت�صا�صي �آخر. وحدهم �لأطباء ي�صتطيعون �أن يوؤكدو� 

�لت�صخي�ض وي�صفو� �أف�صل عالج.
تقدم هذه �لعلكة و�صيلة متعددة �ل�صتعمالت، لكن يعرتف 
تبقى حم��دودة. مثاًل، تختلف طريقة  �لدر��صة  ب��اأن  ماينل 

و�لعمر،  و�جلن�ض،  �لإثني،  �لنتماء  بح�صب  �لنكهات  �إدر�ك 
و�ملعطيات �لور�ثية. لذ� رمبا يكون م�صتوى �ملر�رة بالن�صبة 
�إىل �صخ�ض معنيرّ غري مقبول يف نظر �صخ�ض �آخر. �صرتكز 
ينا�صب  �لذي  �مل��ر�رة  �إيجاد م�صتوى  �لعيادية على  �لتجارب 

جميع �لنا�ض.
�إنهاء �لتجارب  يتوقع ماينل �أن متررّ �صنتان على �لأقل قبل 
�لعيادية �خلا�صة بالعلكة. لذ� �صن�صطر �إىل �لنتظار حتى 

ذلك �لوقت قبل �أن نتمكن من م�صغها!

�شحة وتغذية
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�صت�صبح العلكة قريبًا اأحدث اإ�صافة يف عيادة طبيب الأ�صنان! 
ك�صف  ت�صتطيع  علكة  تطوير  عن  اأوروب��ي��ون  علماء  يتكلم 
التهابات الفم، وتثبت هذه التقنية فاعليتها ب�صكل خا�ض يف 
ك�صف اأمرا�ض تن�صاأ مع حد اأدنى من الأعرا�ض، اأو من دونها. 
يقول لورانز ماينل، �صيديل يف جامعة )فورت�صبورغ( يف اأملانيا 
ممتازة  فح�ض  اأداة  )اإنها  الدرا�صة:  على  اأ�صا�صي  وم�صرف 

مل�صاعدة النا�ض على تقييم و�صعهم ال�صحي ب�صهولة(.

باإعادة  الأوىل  اخلطوة  تق�صي  بالتحّرك،  البدء  قبل 
الثبات اإىل جذع اجل�صم عرب ت�صغيل الع�صالت املحيطة 
بالعمود الفقري القطني. يف املرحلة الثانية يجب األ 
تقوية  مرحلة  تنتهي  اأن  اإىل  ب�صدة،  ج�صمك  حتركي 
جذع اجل�صم على الأقل.اإذا كنت م�صابة اأ�صاًل باأمل يف 
اأ�صفل الظهر، �صتراجع قدرتك على ت�صغيل الع�صالت 
ج�صمك.  اجل��ذع  ع�صالت  و�صت�صعف  جذع  منطقة  يف 
الظهر  اأمل  من  تتخل�صي  كي  التالية  احلركات  جّربي 

وتقوي ع�صالتك:

طريقة امل�سي تنذر متارين مهمة لتجّنب اأمل اأ�سفل الظهر
ب�سعف الذاكرة

اأداة فح�ض ممتازة لتقييم و�صعك ال�صحي ب�صهولة

تطوير علكة ت�ستطيع ك�سف التهابات الفم
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�صيونال
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271123           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
رقم �لولوية: 71062

تاريخ �لولوية: 2016/10/07
�لبلد �لولوية: جامايكا

با�ص��م: في�صبوك، �نك.
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ي(؛  ب��ي  )�ي��ه  �ل��ربجم��ات  تطبيقات  و�ج��ه��ة  بو�صفها  ل�صتخد�مها  �لكمبيوتر  ب��ر�م��ج  �لكمبيوتر؛  ب��ر�م��ج  تطوير  �أدو�ت 
و�جهة تطبيقات �لربجمات )�يه بي �ي( لرب�مج �لكمبيوتر �لتي ت�صهل �خلدمات مبا�صر عرب �لإنرتنت ل�صبكات �لتو��صل 
و�لإد�رة  و�لو�صول  وتنزيل  وحتميل  با�صرتجاع  �ل�صماح  ولجل  �لجتماعي   �لتو��صل  �صبكات  تطبيقات  وبناء  �لجتماعي 
�أو تدوين  �أو و�صع عالمات  �أو عر�ض  �لن�صر  �أو  �لو�صول  �أو  �أو تنزيل  �ل�صماح بالتحميل  �لكمبيوتر لجل  �لبيانات؛ بر�مج 
�لكمبيوتر  �صبكات  �أو معلومات عرب  �لإلكرتونية  �لإع��الم  ناحية �خرى توفري و�صائل  �أو من  �أو م�صاركة  �أو ربط  �أو تدفق 
�لتجارية  �ملعامالت  لتنفيذ  للم�صتخدمني  لل�صماح  للتحميل  �لقابلة  �لإلكرتونية  للتجارة  �لكمبيوتر  بر�مج  و�لت�صالت؛ 
�لإلكرتونية عرب �صبكات �لكمبيوتر و�لت�صالت �لعاملية؛ برنامج لإر�صال تنبيهات �لر�صائل �لإلكرتونية و�لتذكري�ت عرب 
�لكمبيوتر  �صبكة �لنرتنت؛ بر�مج  �لإلكرتونية عرب  �لر�صائل  و��صتقبال  �لأو�م��ر ولإر�صال  �صبكة �لنرتنت؛ برنامج لنقل 
قابلة للتحميل لتعديل �ملظهر ومتكني نقل �ل�صور و�ملحتوى �ل�صمعي �لب�صري و�لفيديو؛ بر�مج �لكمبيوتر جلمع وحترير 

وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وم�صاركة �لبيانات و�ملعلومات؛ برنامج حمرك �لبحث �لكمبيوتر
بالفئة: 9

و�صف �لعالمة: عبارة عن ر�صمة حرف W مكتوب ب�صكل خا�ض حماط جزئيا ب�صبه د�ئرة باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�صيونال
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271124           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
�لبلد �لولوية: جامايكا تاريخ �لولوية: 2016/10/07  رقم �لولوية: 71062 

با�ص��م: في�صبوك، �نك.
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�ملحتويات  و�لفيديو  �لرقمية  �ل�صور  للملفات  �لإل��ك��رتوين  �لنقل  بها  و�ملعنى  �لفيديو  وت�صارك  �ل�صور  ت�صارك  خدمات 
�لبيانات  وقو�عد  و�للكرتونيات  �لكمبيوتر  جهاز  �إىل  �لو�صول  توفري  �لإن��رتن��ت؛  م�صتخدمي  بني  و�لب�صرية  �ل�صمعية 
و�لر�صائل  للبيانات  �لإل��ك��رتوين  �لنقل  بها  و�ملعنى  و�لال�صلكية  �ل�صلكية  �لت�����ص��الت  خ��دم��ات  �لن��رتن��ت؛  على  مبا�صرة 
و�لر�صومات و�ل�صور و�ل�صوت و�لفيديو و�ملعلومات؛ توفري منتديات لالت�صال عرب �لإنرتنت ب�صاأن مو�صوعات ذ�ت �أهمية 
عامة؛ توفري و�صالت �لت�صالت مبا�صرة عرب �لإنرتنت �لتي تنقل �جلهاز �ملتنقلة وم�صتخدمي �لإنرتنت �ىل مو�قع �خرى 
حملية وعاملية مبا�صرة عرب �لإنرتنت؛ تي�صري �لو�صول �ىل مو�قع طرف ثالث �أو �ىل حمتوى �لإلكرتونية �أخرى لطرف 
�لفورية  �لر�صائل  خدمات  و  �لإل��ك��رتوين  و�لربيد  �لنرتنت  على  درد�صة  غ��رف  توفري  �لعاملي؛  �لدخول  طريق  عن  ثالث 
ولوحات �لن�صر�ت �لإلكرتونية؛ خدمات بث �ل�صوت و�لن�ض و�لفيديو عرب �لكمبيوتر �أو �صبكات �لت�صالت �لأخرى، و�ملعنى 
بها حتميل ون�صر وعر�ض وتعديل و�صع عالمات ونقل �لبيانات و�ملعلومات و�ل�صوت و�لفيديو �إلكرتونيا؛ خدمات �ل�صوت 
جمال  يف  �حلا�صوبية  �لبيانات  قو�عد  �إىل  �لو�صول  �صبل  توفري  �لهاتفية؛  �لت�صالت  خدمات  �لإنرتنت؛  بروتوكول  عرب 

�ل�صبكات �لجتماعية و�لتقدمي �لجتماعي و�ملو�عد
بالفئة: 38

و�صف �لعالمة: عبارة عن ر�صمة حرف W مكتوب ب�صكل خا�ض حماط جزئيا ب�صبه د�ئرة باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 150005         بتاريخ :  2010/11/29
با�ص��م: مرييديان �نرتنا�صونال كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: روم 210، رقم.1000 جينمينغ رود، جينكياو تاون، بودونغ نيو �ريا، �صنغهاي، �ل�صني
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

رفوف للتخزين؛ من�صات �لعر�ض؛ حاويات لي�صت من �ملعدن؛ �صناديق من �خل�صب �أو �لبال�صتيك؛ مقاعد 
طويلة �و �مل�صطبة، من�صات )للعمل(؛ م�صابك من �لبال�صتيك لالأنابيب �أو �لكابيالت؛ طاولت من �ملعدن؛ 

منا�صب �حلمل؛ م�صابك خيطية بال�صتيكية؛ �صناديق �لتع�صي�ض للحيو�نات �لأليفة �ملنزلية 
�لو�ق�عة بالفئة: 20

TACTIX كتبت باحرف لتينية باللون �ل�صود على ي�صارها ر�صمة  �أحرف  و�صف �لعالمة: عبارة عن 
د�ئرة باللون �ل�صود د�خلها خطني متقاطعني باللون �لبي�ض

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 160468         بتاريخ :  2011/07/27
با�ص��م: ياتا�ض ياتاك يف يورجان �صانايى تيجاريت �أنونيم �صريكيتي

وعنو�نه: �ورجانزى �صانايى بوجلي�صى، 30 جاده رقم: 6، كوجا�صينان - قي�صري / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أو �لفلني  �مل�صنوعة من �خل�صب  �أخ��رى(  �ل��و�ردة يف فئات  �ملنتجات )غري  �لأث��اث و�ملر�يا و�إط��ار�ت �ل�صور، 
�أو  �أو �ل�صدف  �أو �ملحار  �أو عظم �حلوت  �أو �لعاج  �أو �لقرون  �أو �ل�صف�صاف  �أو �خليزر�ن  �أو �لق�صب  �أو �لغاب 

�لكهرمان �أو عرق �للوؤلوؤ �أو �ملر�صوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �لبال�صتيك؛ �لفر�صات، �لو�صائد
�لو�ق�عة بالفئة: 20

و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة YATAS باللغة �لرتكية باللون �لأبي�ض كتبت على مربع باللون �لكحلي 
و��صفله منحنى على �صكل موجه فيه ر�صم موجه باللون �لبي�ض

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 180926         بتاريخ :  2012/10/21
با�ص��م: وي�صتمين�صرت جروب بي �ل �صي

وعنو�نه: وي�صتمين�صرت هاو�ض، بالكلوك�ض هيل، بانبوري،
 �أوك�صفورد�صري �و �ك�ض 17  2بي ��ض، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
توفري خدمات �لأمن مبا يف ذلك تلك �ملتعلقة بالأمن مت�صمنه مكافحة �لإرهاب و�حلر��صة �صد �ملت�صللني 
ت��وف��ري �حلماية �لأمنية  ل��ه��ا؛  �مل�����ص��ورة و�مل�����ص��اع��دة و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت  ت��ق��دمي  �ملمتلكات، خ��دم��ات  و�لأ����ص���ر�ر يف 
للمن�صاآت �ملحلية �أو �ملوؤ�ص�صات �لتجارية و�لبنوك و�ملطار�ت و�ملو�نئ وغريها من �ملباين �أو �ملو�قع �لتجارية 
�أو �ل�صناعية، خدمات تقدمي �مل�صورة و�مل�صاعدة و�ل�صت�صار�ت لها؛ توفري �لأمن خلطوط �لأنابيب �أو �ملوقع 
حميط بها وخدمات تقدمي �مل�صورة و�مل�صاعدة و�ل�صت�صار�ت لها؛ خدمات �ملر�قبة للك�صف عن و�مل�صاعدة يف 
معاجلة لحقة من �حلر�ئق و�لفي�صانات �أو غريه من �لأ�صر�ر �لبيئية �أو �ملت�صللني �أو �لأ�صر�ر �لناجمة عن 

�ملت�صللني؛ خدمات �ملر�قبة للك�صف عن خلل �و تعطل �لأجهزة؛ �خلدمات �لع�صكرية
�لو�ق�عة بالفئة: 45

 WESTMINSTER INTERNATIONAL LTD كلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�صف 
باللون   WESTMINSTER كلمة  د�خ��ل��ه  درع  ر�صمة  فوقها  �لكحلي  ب��ال��ل��ون  �لجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 
كلمات  �صريط  د�خ��ل  ��صفله  و�قفني  ��صدين  ر�صمة  جانبيه  وعلى  جندي  خ��ودة  ر�صمة  �ل��درع  ف��وق  �لكحلي 

EXCELLENCE THROUGH SERVICE
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 191292         بتاريخ :  2013/05/06
رقم طلب �لولوية: 095388-2012

تاريخ �لطلب �لولوية: 11/22/ 2012   
�لبلد �لولوية: �ليابان

با�ص��م: يو �يه �صي جيه كوربوري�صن
وعنو�نه: 1-7-2، �وتيمات�صي، ت�صيود�-كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مبادلت حر�رية ل�صرتد�د �حلر�رة من �لنفايات؛ مبادلت حر�رية و�أجز�ئها و�لتجهيز�ت؛ �أجهزة �لتجفيف؛ 
ريكوبرييتو�ض )�أجهزة ��صرتد�د �لطاقة(؛ �ملبخر )�أجهزة توليد �لبخار(؛ مبخر�ت؛ جهاز تقطري؛ لوحات 
و�أجهزة  �آلت  يف  للقو�لب  �لتدفئة  لوحات  �ملو�صالت؛  �أ�صباه  ت�صنيع  و�أنظمة  �آلت  يف  لال�صتخد�م  �لتدفئة 
�لنحا�ض مل�صتح�صر�ت  �أنابيب  �آلت و�أجهزة ت�صنيع �ملطاط؛  ت�صنيع �لبال�صتيك؛ لوحات تدفئة لقو�لب يف 
�لهو�ء؛  تكييف  �أجهزة  �ل��ه��و�ء؛  تكييف  لالأجهزة  م�صعات  �ل��ه��و�ء؛  تكييف  �أجهزة  مع  لال�صتخد�م  �لتكثيف 
�مل�صابيح  �لكهربائية؛  �لإ���ص��اءة  لالأجهزة  عاك�صات  �ل�صناعية؛  لالأغر��ض  �لهو�ء  تكييف  لأجهزة  م�صعات 

�لكهربائية وغريها من �أجهزة �لإ�صاءة؛ �لأجهزة �لكهروحر�رية �ملنزلية و�أجز�ئها ولو�زمها
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة UACJ  �للغة �لجنليزية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�صيونال
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271126           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
رقم �لولوية: 71062

تاريخ �لولوية: 2016/10/07
�لبلد �لولوية: جامايكا

با�ص��م: في�صبوك، �نك.
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لجتماعية  �خلدمات  توفري  �لإنرتنت؛  على  مرتكز  �لجتماعية  و�ل�صبكات  �لجتماعية  �لتقدمي  خدمات 
و�ملعلومات يف جمال �لتنمية �ل�صخ�صية و�ملعنى بها حت�صني �لذ�ت وحتقيق �لذ�ت و�لعمل �خلريي و�لن�صاين 
يف  �مل�صتخدم  م�صادقة  توفري  خ��دم��ات  �لإن�صانية؛  و�لأن�صطة  و�ملجتمعية  �لعامة  و�خل��دم��ات  و�لتطوعي 
�لئتمان  وبطاقات  �لإلكرتونية  �لأم��و�ل  لنقل  �مل�صتخدم  م�صادقة  توفري  �لإلكرتونية؛  �لتجارة  معامالت 

وبطاقات �ملدين و�ملعامالت �ل�صيكات �لإلكرتونية عرب �صبكة كمبيوتر عاملية
بالفئة: 45

و�صف �لعالمة: عبارة عن ر�صمة حرف W مكتوب ب�صكل خا�ض حماط جزئيا ب�صبه د�ئرة باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

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

قم�صية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 21780

با�ص��م: �ن.يف. توبر�نك كوربوري�صن

كور�كاو،   ،837 ���ض.ب.  بيجون،  جيه  �آر.  كايا  جونت�صي،  لندهوي�ض  وعنو�نه: 

�لنتيل �لهولندية

و�مل�صجلة حتت رقم : )14204(  بتاريخ: 

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/05/25 وحتى تاريخ : 2017/05/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 150004         بتاريخ :  2010/11/29
با�ص��م: مرييديان �نرتنا�صونال كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: روم 210، رقم.1000 جينمينغ رود، جينكياو تاون، بودونغ نيو �ريا، �صنغهاي، �ل�صني
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�صالمل من �ملعدن؛ م�صامري؛ بر�غي من �ملعدن؛ تبا�صيم من �ملعدن؛ �أظافر �و �وتاد تثبيت؛ لو�زم من �ملعدن 
لالأثاث؛ خردو�ت و�دو�ت معدنية �صغرية؛ �أقفال )خمتلفة عن �لكهربائية( من �ملعدن؛ �لأقفال ميكن حملها 
)متنقلة(؛ مالزم من �ملعدن )مالزم �صد(؛ خز�ئن �لعدد و�لدو�ت من �ملعدن )فارغة(؛ علب و�صنديق  للعدد 

و�لدو�ت من �ملعدن )فارغة(
�لو�ق�عة بالفئة: 6

TACTIX كتبت باحرف لتينية باللون �ل�صود على ي�صارها ر�صمة  �أحرف  و�صف �لعالمة: عبارة عن 
د�ئرة باللون �ل�صود د�خلها خطني متقاطعني باللون �لبي�ض

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 217844         بتاريخ :  2014/09/15
با�ص��م: دي �يت يف �يت �ورونلريى جيد� باز�رلما تيجاريت �نونيم �صريكيتى
وعنو�نه: ما�صالك �ي�صكى بويوكديرى جادي�صى، نو: 15، ��صطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �لطعام و�ل�صر�ب؛ خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت؛ �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، �لكافترييات؛ 
�ملقاهي، خدمات �ملقا�صف )�لكانتينات(، �صالت �لكوكتيل، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة، خدمات توريج 
وتوفري �لطعام و�ل�صر�ب مع م�صتلزمتها �خلارجية، �حلانات؛ تاأجري معد�ت خدمة �لطعام  �مل�صتخدمة يف 

خدمات توفري �لطعام و�ل�صر�ب
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة كلمة Nusr.Et باحرف لتينية �ملقطع Nusr باللون �ل�صود و�ملقطع 
�خلمري باللون  لتينية  باحرف   STEAK HOUSES كلمات  ��صفلها  �خلمري  باللون   Et

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 270819         بتاريخ :  2017/04/03
با�ص��م: جو�جنزهو �وتوموبيل جروب موتور كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: منرب 633، �إي�صت �أوف جين�صان رود، بانيوو دي�صرتيكت، جو�جنزهو، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�صعات )لتربيد( حمركات �ل�صيارة، مكاب�ض )�أجز�ء �آلت �أو مكائن(، م�صخات �ملياه لل�صيار�ت، مكثفات جوية، 
م�صخات زيت �ل�صيار�ت، �صمامات )�أجز�ء لالآلت(، حمامل للمركبات، مر�صحات )فالتر( �أجز�ء من �لآلت 
و�ملحركات، حمامل ذ�تية �لتزييت، خممد�ت �ل�صدمات، كبا�صات �وعية �لتخميد )�جز�ء �آلت(، مكاب�ض ذ�ت 
كبا�صات غاط�صة، �أجهزة حلام تد�ر بالغاز، معد�ت �صيانة �ل�صيار�ت، مكثفات )بخار( )�جز�ء �آلت(، مكربنات، 

معد�ت ��صعال ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي، �جهزة �قالع للمحركات و�ملكائن، م�صد�صات لر�ض �لدهانات
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�صف �لعالمة: عبارة Trumpchi مكتوبة ب�صكل خا�ض باحرف لتينية باللون �ل�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 270904         بتاريخ :  2017/04/04
با�ص��م: جو�جنزهو �وتوموبيل جروب موتور كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: منرب 633، �إي�صت �أوف جين�صان رود، بانيوو دي�صرتيكت، جو�جنزهو، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لل�صيار�ت،  �ل�صدمات  خممد�ت  للمركبات،  �أب��و�ب  �حلديدية،  و�ل�صكك  ومائية  وجوية  برية  نقل  مركبات 
نو�فذ �ملركبات، لباد�ت مكابح �مل�صتخدمة للمركبات �لربية، �أعمدة نقل �حلركة للمركبات �لأر�صية، �بو�ق 
للمركبات، �أجهزة مانعة �نزلق لإطار�ت �ملركبات، مقاعد مركبات، �أجهزة حمافكة �صرقة للمركبات، �أغطية 
عجالت �لقيادة، �أغطية لعجالت �لقيادة، م�صخات لإطار�ت �لدر�جات، ناقالت هو�ئية )تلفريك(، كر��صي 
مدولبة، عربات �صغرية، �ملقاعد �ملتحركة، حافالت، ُعدد �إ�صالح �لإطار�ت �لد�خلية، �ملركبات �جلوية، قو�رب، 
)كلت�صات(  قاب�صات  �لربية،  للمركبات  م�صننات  �صناديق  �صيار�ت،  �صا�صيهات  مركبات،  �صا�صيهات  �ل�صيار�ت، 
حمركات  �لربية،  للمركبات  حمركات  �لربية،  للمركبات  دفع  �آليات  للمركبات،  �أج�صام  �لربية،  للمركبات 
�أثاث  �مل��رك��ب��ات،  توجيه  عجالت  �مل��رك��ب��ات،  ملحركات  �أغطية  للمركبات،  عجالت  �ل��ربي��ة،  للمركبات  نفاثة 

�نات �لبنزين يف �ملركبات، �إطار�ت لعجالت �ملركبات، در�جات نارية، در�جات هو�ئية �ملركبات، �أغطية خلزرّ
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�صف �لعالمة: عبارة Trumpchi مكتوبة ب�صكل خا�ض باحرف لتينية باللون �ل�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 270905         بتاريخ :  2017/04/04
با�ص��م: جو�جنزهو �وتوموبيل جروب موتور كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: منرب 633، �إي�صت �أوف جين�صان رود، بانيوو دي�صرتيكت، جو�جنزهو، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عر�ض �صلع على و�صائل �لعالم لغايات �لبيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�صائح للم�صتهلكني )حمل ن�صح 
باملز�د  �لبيع  �ل�صعار،  بني  �ملقارنة  خدمات  �لأع��م��ال(،  يف  )م�صاعدة  �خلارجي  �لتعاقد  خدمات  �مل�صتهلك(، 
�حل�صابات،  تدقيق  �ل�صكرتارية،  خدمات  �لعمال،  نقل  خدمات  �ملوظفني،  �صوؤون  �د�رة  ��صت�صار�ت  �لعلني، 
�صلع  )�صر�ء  لالآخرين  تاأمني  �و  توفري  خدمات  و�لت�صدير،  �ل�صتري�د  وك��الت  خدمات  �لبيع،  �آلت  تاأجري 
وخدمات لأعمال �خ��رى(، ترويج �ملبيعات لالآخرين، �لدعاية و�لإع��الن، �لدعاية و�لإع��الن، �لت�صالت يف 
جمال �لدعاية، توزيع �لعينات، خدمات وكالت �ملعلومات �لتجارية، �مل�صاعدة يف �د�رة �لعمال �لتجارية �و 
�ل�صناعية، �لدعاية و�لعالن عرب �لتلفزيون، �إعالنات تلفزيونية، �إعد�د �أعمدة دعاية و�إعالن، �لبحث عن 

رعاية
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�صف �لعالمة: عبارة Trumpchi مكتوبة ب�صكل خا�ض باحرف لتينية باللون �ل�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 270906         بتاريخ :  2017/04/04
با�ص��م: جو�جنزهو �وتوموبيل جروب موتور كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: منرب 633، �إي�صت �أوف جين�صان رود، بانيوو دي�صرتيكت، جو�جنزهو، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معاجلة  �ملركبات،  تلميع  �ملركبات،  غ�صيل  �ملركبات،  ت�صحيم  �ل�صيار�ت،  غ�صيل  �ل�صيار�ت،  و��صالح  �صيانة 
�ملركبات مبو�د م�صادة لل�صد�أ، حمطات خدمة �ملركبات )�لتزود بالوقود و�ل�صيانة(، �صيانة �ملركبات، تنظيف 
�ملركبات، م�صاعد�ت �إ�صالح �ملركبات �ملعطلة )ت�صليح(، �عادة بناء �ملحركات �ملعطلة �و �لتالفة جزئياً، �عادة 
بناء �ملاكينات �ملعطلة �و �لتالفة جزئياً، �عادة تلبي�ض �لط��ار�ت باملطاط، فلكنة �لإط��ار�ت باملطاط )خدمة 

�إ�صالح(، تركيب و��صالح �جهزة �لنذ�ر �صد �ل�صرقة
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�صف �لعالمة: عبارة Trumpchi مكتوبة ب�صكل خا�ض باحرف لتينية باللون �ل�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271240         بتاريخ :  2017/04/10
با�ص��م: دوجو�ض مو�صتريي �صي�صتملريي �أنونيم �صريكيتي

وعنو�نه: �ونيك ��صطنبول هوزور ماهالي�صي، ما�صلك �ياز�جا جادي�صي،
 نو: 4/بي، كات: 4، نو: 501، ما�صلك، �صانري، ��صطنبول، تركيا 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�صاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�صوير �لفوتوغر�يف و�ل�صينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�صرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�صارة و�ملر�قبة )�لإ�صر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�صجيل �أو �إر�صال �أو ن�صخ 
�ل�صوت �أو �ل�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، �أقر��ض ت�صجيل، �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط �لت�صجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�صجيل �لنقد، �آلت 
برجميات  �حلر�ئق؛  �إطفاء  �أجهزة  كمبيوتر؛  بر�مج  �لكمبيوتر؛  �أجهزة  �لبيانات،  معاجلة  معد�ت  حا�صبة، 
و�لدفع  و�حلجز  و�لت�صوق  �ملطاعم  حجوز�ت  لإج��ر�ء  �لنقال  �لهاتف  تطبيقات  طبيعة  يف  للتحميل  قابلة 
و�حل�صومات  �خل�صم  ق�صائم  جم��ال  يف  للم�صتهلكني  �ملعلومات  وتوفري  و�لإع���الن  �لنقال  �لهاتف  بو��صطة 

ومعلومات عن مقارنة �لأ�صعار و��صتعر��ض �ملنتجات ومعلومات �خل�صم
�لو�ق�عة بالفئة: 9

كلمة  يكونو�   ZU ح��ريف  ��صفلهما   BI ح��ريف  ��صفلهما   ZU ح��ريف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف 
�لفاحت �خلمري  باللون  خلفية  على  �لبي�ض  باللون  لتينية  باحرف   ZUBIZU

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271241         بتاريخ :  2017/04/10
با�ص��م: دوجو�ض مو�صتريي �صي�صتملريي �أنونيم �صريكيتي

وعنو�نه: �ونيك ��صطنبول هوزور ماهالي�صي، ما�صلك �ياز�جا جادي�صي، 
نو: 4/بي، كات: 4، نو: 501، ما�صلك، �صانري، ��صطنبول، تركيا 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعالن و�لت�صويق و�لعالقات �لعامة؛ تنظيم �ملعار�ض و�ملعار�ض �لتجارية لأغر��ض جتارية �أو �إعالنية؛ ت�صميم 
لالآخرين؛  �ل�صحف  ��صرت�كات  ترتيب  �صكرتارية؛  خدمات  �ملكتبي؛  �لن�صاط  تفعيل  �أو  �ملكتب  وظائف  �لإعالنية؛  �مل��و�د 
جتميع �لإح�صاء�ت؛ تاأجري �آلت �ملكاتب؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �حلا�صوب؛ �لرد على �لهاتف للم�صرتكني غري 
�إد�رة �لأعمال وتوجيه �لأعمال و��صت�صار�ت �لأعمال؛ �ملحا�صبة؛ خدمات ��صت�صارية جتارية؛ وتعيني �ملوظفني،  �ملوجودين؛ 
تن�صيب �ملوظفني، وكالت �لتوظيف، وكالت �ل�صتري�د و�لت�صدير؛ خدمات تعيني �ملوظفني �ملوؤقتني؛ �ملز�د �لعلني؛ �لأجهزة 
�لب�صرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�صينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�صاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت 
و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�صارة و�ملر�قبة )�لإ�صر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف 
�أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�صجيل �أو �إر�صال �أو ن�صخ �ل�صوت �أو �ل�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، 
�أقر��ض ت�صجيل، �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية رقمية وغريها من و�صائط �لت�صجيل �لرقمية و �آليات لالأجهزة �لتي 
تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�صجيل �لنقد، �آلت حا�صبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر و بر�مج كمبيوتر و �أجهزة 
�إطفاء �حلر�ئق و برجميات قابلة للتحميل يف طبيعة تطبيقات �لهاتف �لنقال لإجر�ء حجوز�ت �ملطاعم و�لت�صوق و�حلجز 
و�لدفع بو��صطة �لهاتف �لنقال و�لإعالن وتوفري �ملعلومات للم�صتهلكني يف جمال ق�صائم �خل�صم و�حل�صومات ومعلومات 

عن مقارنة �لأ�صعار و��صتعر��ض �ملنتجات ومعلومات �خل�صم وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها ب�صهولة و�صر�ئها
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن حريف ZU ��صفلهما حريف BI ��صفلهما حريف ZU يكونو� كلمة ZUBIZU باحرف 
لتينية باللون �لبي�ض على خلفية باللون �خلمري �لفاحت

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271242         بتاريخ :  2017/04/10
با�ص��م: دوجو�ض مو�صتريي �صي�صتملريي �أنونيم �صريكيتي

وعنو�نه: �ونيك ��صطنبول هوزور ماهالي�صي، ما�صلك �ياز�جا جادي�صي، نو: 4/بي، كات: 4، نو: 501، ما�صلك، 
�صانري، ��صطنبول، تركيا 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�صميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�صن�اعية، 
خدم�ات ت�صميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوت�ر؛ خدمات �لفكر و�ملعنى بها تقدمي �أفكار ومفاهيم جديدة 
�جلديدة  للمنتجات  و�لتطوير  �لبحث  لالآخرين؛  �لإنرتنت  �صبكة  على  �لويب  ملو�قع  �لقائمة  للتطبيقات 
مو�قع  و�صيانة  �إن�صاء  �لويب؛  مو�قع  ت�صميم  ��صت�صارية  �جلديدة؛  �ملنتجات  ت�صميم  خدمات  لالآخرين؛ 
�إن�صاء وت�صميم فهار�ض �ملعلومات �لقائمة ملو�قع �لويب على �صبكة  �لويب على �صبكة �لإنرتنت لالآخرين؛ 

�لإنرتنت لالآخرين )خدمات تكنولوجيا �ملعلومات(
�لو�ق�عة بالفئة: 42

كلمة  يكونو�   ZU ح��ريف  ��صفلهما   BI ح��ريف  ��صفلهما   ZU ح��ريف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف 
�لفاحت �خلمري  باللون  خلفية  على  �لبي�ض  باللون  لتينية  باحرف   ZUBIZU

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

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

�ملالك : �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102886 
باإ�صم : جان�صن �صيان�صز �يرلند� يو  �صي

وعنو�نه : �ي�صتجيت فيليج ،  �ي�صتجيت ، ليتل �يالند ، كاونتي  كورك ، �إيرلند�.
بتاريخ:2010/03/08 و�مل�صجلة حتت �لرقم : 102886 

�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
�حلماية يف: 2017/11/19 وحتى تاريخ: 2027/11/19.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

EAT 34642

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272847    بتاريخ : 2017/05/08
باإ�صم :  جون�ص�ون �أند جون�ص�ون

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الز�  جون�صون  �أن���د  جون�صون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية.   

بيانات �لأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 10
�أدو�ت طبية منظارية لتو�صيل �ملرقاأة.

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة SURGICEL باللغة �لإجنليزية.
  �ل�صرت�طات :

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

EAT 109810
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271512         بتاريخ :  2017/04/13
با�ص��م: بون�صا

وعنو�نه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�صا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ليد؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  )�أمتعة(؛  �ل�صناديق  �حليو�نات؛  جلود  �ملقلدة؛  و�جللود  �جللود 
حلمل  �أك��ي��ا���ض  حقائب؛  �ل��ع��ج��الت؛  ذ�ت  حقائب  )ج��ل��دي��ة(؛  �ل�صفر  جمموعات  �صفر؛  حقائب 
�مل�صي؛  �ل�صما�صي؛ ع�صي  �ملظالت؛  �ملدر�صية؛  �ملحافظ؛ �جلز�دين؛ �حلقائب  �لر�صع؛  �لأطفال 

�ل�صياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�صروج؛  حمالت �ملفاتيح )جلدية(؛ حقائب )جلدية(
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�صف �لعالمة: عبارة كيابي باحرف عربية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271513         بتاريخ :  2017/04/13

با�ص��م: بون�صا

وعنو�نه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�صا

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

�ملالب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض

�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�صف �لعالمة: عبارة كيابي باحرف عربية باللون �ل�صود

�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 

، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271969         بتاريخ :  2017/04/22
رقم �لولوية: 87296537

تاريخ �لولوية: 2017/01/11
�لبلد �لولوية: �لوليات �ملتحدة �لمريكية

با�ص��م: تناأبل نتورك �صيكيورتي، �نك.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،21046 مرييالند  كولومبيا،   ،500 �صويت  در�ي���ف،  جيتوي  كولومبيا   7021 وع��ن��و�ن��ه: 

�لمريكية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حلا�صوب  �صبكات  �إىل  �لت�صلل  ومنع  �لكمبيوتر  بر�مج  �إ�صابة  قابلية  لتقييم  ت�صتخدم  �لكمبيوتر  بر�مج 
�لتي  �لكمبيوتر  بر�مج  باأجهزة �حلا�صوب؛  �ل�صلة  ذ�ت  �لأخ��رى وكذلك  �لكمبيوتر  و�أنظمة  �لويب  ومو�قع 

توفر �إجر�ء�ت �لأمان و�ختبار�ت �لأد�ء لتطبيقات �لربجميات �لتي يتم ت�صليمها عرب �لإنرتنت
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�صف �لعالمة: عبارة TENABLE.IO باحرف لتينية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271970         بتاريخ :  2017/04/22
رقم �لولوية: 87296537

تاريخ �لولوية: 2017/01/11
�لبلد �لولوية: �لوليات �ملتحدة �لمريكية

با�ص��م: تناأبل نتورك �صيكيورتي، �نك.
�لوليات   ،21046 مرييالند  كولومبيا،   ،500 �صويت  در�ي��ف،  جيتوي  كولومبيا   7021 وعنو�نه: 

�ملتحدة �لمريكية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتدريب على ��صتخد�م وت�صغيل برجميات و�أجهزة �أمن �لكمبيوتر
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�صف �لعالمة: عبارة TENABLE.IO باحرف لتينية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272187         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: ناهيتا ر�صتور�ن ��صليتميجليغى يف ياتريم �نونيم �صريكيتي

وعنو�نه: ديكيليتا�ض ماهالي�صي، �وزينجى �صوكاك، نو:8، بويوكهانلى بالز�، ب�صكتا�ض، ��صطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لإجتماعات و�حللقات �لدر��صية؛ �لأن�صطة �لريا�صية 
و�لثقافية؛ �لرتفيه؛ حجز �لتذ�كر وخدمات حجز �خلدمات للرتفيه و�لأحد�ث �لريا�صية و�لثقافية مبا يف 
ن�صر وحترير  �ملو�صيقية؛  و�ملتاحف و�حلفالت  �ل�صينما  للم�صارح ودور  �لتذ�كر وخدمات �حلجز  ذلك حجز 
�لن�صر  خ��دم��ات  �لدعائية؛  �لن�صو�ض  وب��خ��الف  و�ل�صحف  و�لكتب  �مل��ج��الت  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملطبوعة،  �مل���و�د 
�لإلكرتوين؛ �إنتاج �لأفالم �ل�صينمائية ومرب�مج �لإذ�عة و�لتلفزيون؛ �خلدمات �أخبار �ملر��صلني �ل�صحفني؛ 

خدمات �لتقارير �لفوتوغر�فية؛ �لت�صوير؛ �لرتجمة
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�صف �لعالمة: عبارة THE SENATE باحرف لتينية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272189         بتاريخ :  2017/04/26

با�ص��م: ناهيتا ر�صتور�ن ��صليتميجليغى يف ياتريم �نونيم �صريكيتي

وعنو�نه: ديكيليتا�ض ماهالي�صي، �وزينجى �صوكاك، نو:8، بويوكهانلى بالز�، ب�صكتا�ض، ��صطنبول، تركيا

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

خدمات تزويد �لطعام و�ل�صر�ب؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ حجز �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، تاأجري مر�فق �لولئم 

و�لن�صطة �لجتماعية للمنا�صبات �خلا�صة و�ملعنى بها حفالت �لزفاف و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات؛ ُدور 

�حل�صانة �لنهارية؛ �إيو�ء �حليو�نات

�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�صف �لعالمة: عبارة THE SENATE باحرف لتينية باللون �ل�صود

�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272201         بتاريخ :  2017/04/26
رقم طلب �لولوية: 016192619

تاريخ �لطلب �لولوية: 2016/12/21
�لبلد �لولوية: �لحتاد �لوروبي

با�ص��م: جر�ينري بيو – ون جي �م بي �أت�ض
وعنو�نه: باد هولر �صرت��صه 32، �يه 4550 كرمي�صمون�صتري، �لنم�صا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لطبية لجل �صحب �لدم

�لو�ق�عة بالفئة: 10
 VACUETTE EVOPROTECT كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف 

كتبت بالحرف �لالتينية وباللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272219         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: �صيما �صاجليك هيزميتلريي يف تيجاريت �نونيم �صريكيتي

وعنو�نه: كو�صوكباكالكوي ماهالي�صي، ��صيكالر جادي�صي نو:28،  �تا�صهري- ��صطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدم، خدمات  بنوك  �لطبية،  �لعياد�ت  �مل�صت�صفيات،  �لطبية،  �مل�صاعدة  بها خدمات  �ملعني  �لطبية  �خلدمات 
طبيب �لأ�صنان، �لرعاية �لتمري�صية، خدمات �أخ�صائي �لنظار�ت، �إعادة �لتاأهيل �لبدين، خدمات �لتدليك، 
�خلدمات  �لعقلية،  �ل�صحة  خدمات  �لطبية،  �لو�صفات  لتكوين  �ل�صيادلة  خدمات  �ل�صيدلنية،  �مل�صورة 
�لنف�صية؛ �خلدمات �ل�صت�صارية �ملتعلقة بالعناية باجلمال، �حلمامات �لرتكية، �صالونات �لتجميل، خدمات 
ت�صفيف  خدمات  �لتجميلية؛  باجل�صم  �لعناية  خدمات  بها  �ملعني  �ل�صحية  �ملنتجعات  خدمات  �لتجميل؛ 
حدوة  تركيب  �حليو�نات،  توليد  �حل��ي��و�ن،  تربية  �لبيطرية،  �خل��دم��ات  �ليدين؛  باأظافر  �لعناية  �ل�صعر، 
�خلدمات  �لر�صية؛  �مل�صطحات  ت�صميم  و�لغابات؛  و�لب�صتنة  �لزر�عة  خدمات  بيطرية(؛  )خدمات  �خليول 

�ل�صت�صارية يف جمال �ل�صحة يف مكان �لعمل و�ل�صحة �ل�صخ�صية
�لو�ق�عة بالفئة: 44

و�صف �لعالمة: عبارة estethica باحرف لتينية باللونني �لحمر و�لزرق
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271971         بتاريخ :  2017/04/22
رقم �لولوية: 87296537

تاريخ �لولوية: 2017/01/11
�لبلد �لولوية: �لوليات �ملتحدة �لمريكية

با�ص��م: تناأبل نتورك �صيكيورتي، �نك.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،21046 مرييالند  كولومبيا،   ،500 �صويت  در�ي���ف،  جيتوي  كولومبيا   7021 وع��ن��و�ن��ه: 

�لمريكية 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأخرى؛  �لأمنية  و�ملخاطر  �إ�صابة  قابلية  نقاط  �أجل  �لكمبيوتر من  و�صبكات  فح�ض وتدقيق ور�صد نظم 
�صيانة بر�مج �لكمبيوتر �ملتعلقة باأمن �لكمبيوتر و�لوقاية من خماطر �لكمبيوتر

�لو�ق�عة بالفئة: 42
و�صف �لعالمة: عبارة TENABLE.IO باحرف لتينية باللون �ل�صود

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272177         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: دي �يت يف �يت �ورونلريى جيد� باز�رلما تيجاريت �نونيم �صريكيتى

وعنو�نه: بويوكهانلى بالز�، ديكيليتا�ض ماهالي�صي، �وزينجى �صوكاك، نو:8،  ب�صكتا�ض، ��صطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�ض وت�صمل �ملالب�ض �لد�خلية و�ملالب�ض �خلارجية بخالف �ملالب�ض �لو�قية لغر��ض خا�صة، �جلو�رب، 
و�لحذية  �ل��ق��دم  لبا�ض  )م��الب�����ض(،  �لح��زم��ة  �لو���ص��ح��ة،  �لع�صبات،  �ل�����ص��الت،  )م��الب�����ض(،  �لرقبة  �و�صحة 
م�صتديرة  )قبعات  و�لبرييه  �مامية  �ط��ر�ف  ذ�ت  وقبعات  و�لقبعات  �لر�أ�ض  �أغطية  و�ل�صنادل؛  و�ل�صبا�صب 

م�صطحة( و�لطو�قي )�غطية �لر�أ�ض( و�لقبعات �ل�صيقة
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�صف �لعالمة: عبارة SaltBae  باحرف لتينية مع ر�صمة �صخ�ض كاركتريي على خلفية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272178         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: دي �يت يف �يت �ورونلريى جيد� باز�رلما تيجاريت �نونيم �صريكيتى

وعنو�نه: بويوكهانلى بالز�، ديكيليتا�ض ماهالي�صي، �وزينجى �صوكاك، نو:8،  ب�صكتا�ض، ��صطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات تزويد �لطعام و�ل�صر�ب؛ �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، �لكافترييات؛ �ملقاهي، خدمات �ملطاعم 
معد�ت  تاأجري  وم�صتلزمتها؛  و�ل�صر�ب  �لطعام  تزويد  �لكوكتيل،  �صالت  )�لكانتينات(،  �ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة 
خدمات �لطعام �مل�صتخدمة يف خدمات توفري �لطعام و�ل�صر�ب؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ حجز �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، 
و�ملوؤمتر�ت  �لزفاف  بها حفالت  و�ملعنى  �خلا�صة  للمنا�صبات  �لجتماعية  و�لن�صطة  �لولئم  مر�فق  تاأجري 

و�لجتماعات؛ ُدور �حل�صانة �لنهارية؛ �إيو�ء �حليو�نات
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�صف �لعالمة: عبارة SaltBae  باحرف لتينية مع ر�صمة �صخ�ض كاركتريي على خلفية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272182         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: �صو�صيته دي �أو مينري�ل دي’�أركي�صون

وعنو�نه: 159/157 بولفارد دي ل كوت دي’�أرجون، 33120 �أركي�صون، فرن�صا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملياه �ملعدنية و�ملياه �لفو�رة
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�صف �لعالمة: عبارة ABATILLES  باحرف لتينية باللون �لكحلي فوقها ر�صم مبنى 
باللون �لرمادي و��صفله كلمات Sainte Anne باحرف لتينية باللون �لرمادي على خلفية 

باللون �لزرق �لفاهي
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272227         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: باكا تيك�صتيل �صانايي يف تيجاريت �نونيم �صريكيتي

وعنو�نه: مريكيز ماهالي�صي، هوزور �صوكاك، نو:1/26، بومونتي، �صي�صلي، ��صطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�ض وت�صمل �ملالب�ض �لد�خلية و�ملالب�ض �خلارجية بخالف �ملالب�ض �لو�قية لغر��ض خا�صة، �جلو�رب 
و�لحذية  �لقدم  لبا�ض   ، )مالب�ض(  و�لحزمة  و�لو�صحة  و�لع�صبات  و�ل�صالت  )مالب�ض(  �لرقبة  و�و�صحة 
م�صتديرة  )قبعات  �لبرييه  و  �مامية  �ط��ر�ف  ذ�ت  وقبعات  و�لقبعات  �لر�أ�ض  �أغطية  و�ل�صنادل،  و�ل�صبا�صب 
�لتنانري،  �لباليز،  �لبناطيل،  �أث��و�ب،  �صد�ر�ت،  �ل�صيقة،  و�لقبعات  �لر�أ�ض(  )�غطية  و�لطو�قي  م�صطحة( 

�صرت�ت من �ل�صوف �ملحبوك، معاطف و�قية من �ملطر، �ملعاطف، �ل�صرت�ت �لق�صرية، �لقفطان
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة BAQA باحرف لتينية باللون �لبي�ض على خلفية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272243         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: كارتيك هولدينج �نونيم �صريكيتي

 - �صاريري   ،102/4 ن��و:  �صيتي�صي،   3  - �ري  تيكنوكينت  جادي�صي،  كاطار  ماهالي�صي،  ري�صيتبا�صا  وعنو�نه: 
��صطنبول، تركيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتعليم و�لتهذيب و�لتدريب؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لإجتماعات و�حللقات �لدر��صية؛ �لأن�صطة �لريا�صية 
و�لثقافية؛ �لرتفيه؛ حجز �لتذ�كر وخدمات حجز �خلدمات للرتفيه و�لأحد�ث �لريا�صية و�لثقافية مبا يف 
ن�صر وحترير  �ملو�صيقية؛  و�ملتاحف و�حلفالت  �ل�صينما  للم�صارح ودور  �لتذ�كر وخدمات �حلجز  ذلك حجز 
�لن�صر  خ��دم��ات  �لدعائية؛  �لن�صو�ض  وب��خ��الف  و�ل�صحف  و�لكتب  �مل��ج��الت  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملطبوعة،  �مل���و�د 
�لإلكرتوين؛ �إنتاج �لأفالم �ل�صينمائية ومرب�مج �لإذ�عة و�لتلفزيون؛ �خلدمات �أخبار �ملر��صلني �ل�صحفني؛ 
خدمات �لتقارير �لفوتوغر�فية؛ �لت�صوير؛ �لرتجمة؛ خدمات �لتعليم و�ملعنى بها توفري �لف�صول �لدر��صية 
وحلقات �أو�لندو�ت �لدر��صية يف جمال نظم �لدفع و�لأعمال و�إد�رة �لأعمال؛ تنظيم �ملوؤمتر�ت و�لإجتماعات 

و�لندو�ت �أو �حللقات �لدر��صية و�جلل�صات يف جمال نظم �لدفع و�لأعمال و�إد�رة �لأعمال
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة CARDTEK باحرف لتينية  على ي�صارها ر�صم ي�صبه �لنجم باللون 
�لبطيخي

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  قم�صية للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 272246         بتاريخ :  2017/04/26
با�ص��م: كارتيك هولدينج �نونيم �صريكيتي

وعنو�نه: ري�صيتبا�صا ماهالي�صي، كاطار جادي�صي،
 تيكنوكينت �ري - 3 �صيتي�صي، نو: 102/4، �صاريري - ��صطنبول، تركيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات  �ملعماري؛  و�لت�صميم  �لهند�صة  خدمات  �لهند�صة؛  و�ل�صناعي؛  �لعلمي  و�لبحث  �لتحليل  خدمات 
�لكمبيوتر  ب��رجم��ة  بها  و�مل��ع��ن��ى  �لكمبيوتر  خ��دم��ات  و�مل��ع��اي��ري؛  �جل���ودة  ���ص��ه��ادة  على  للح�صول  �لخ��ت��ب��ار 
وخدمات �حلماية من فريو�ض �لكمبيوتر، ت�صميم نظام �لكمبيوتر، �إن�صاء و�صيانة وحتديث مو�قع �لويب 
حمركات  وتوفري  �لكمبيوتر،  بر�مج  وتاأجري  وحتديث  �لكمبيوتر  بر�مج  ت�صميم  لالآخرين،  �لإلكرتونية 
�أجهزة  تاأجري  �لكمبيوتر،  �أجهزة  �ل�صت�صار�ت  �لإلكرتونية،  �لويب  �ملو�قع  ��صت�صافة  لالإنرتنت،  �لبحث 
�لكمبيوتر؛ خدمات �لت�صميم �ل�صناعي بخالف �لت�صميم �لهند�صة، �لكمبيوتر و�لت�صميم �ملعماري؛ ت�صميم 
�لفنون �جلر�فيكية؛ م�صادقة �لأعمال �لفنية؛ خدمات برجمة �لكمبيوتر لالآخرين يف جمال �إد�رة تكوين 
�لكمبيوتر لالآخرين؛ خدمات حتديث  بر�مج  و�لتقارير؛ خدمات ت�صميم  �لتجاري  و�لتحليل  �لربجميات 
بر�مج �لكمبيوتر لالآخرين؛ �ل�صت�صار�ت يف جمال �إد�رة �لتكوين لأجهزة �لكمبيوتر و�لربجميات؛ ت�صميم 
خدمات  �حلا�صوب؛  نظم  حتليل  خدمات  �حلا�صوبية؛  �لبيانات  ��صتعادة  خدمات  �حلا�صوب؛  بيانات  قاعدة 

�ل�صت�صار�ت �حلا�صوبية يف جمال �لربجمة �حلا�صوبية و�لأمن و�ل�صت�صار�ت �لربجميات
�لو�ق�عة بالفئة: 42

و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة CARDTEK باحرف لتينية  على ي�صارها ر�صم ي�صبه �لنجم باللون �لبطيخي
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ 2013/3/7   �ملودعة حتت رقم 187963 
بتاريخ 2014/6/29   �مل�صجلة حتت رقم   

 با�صم  غرينبالي �إند�صرتيز ليميتد                     
وعنو�نه ماكوم رود ، تين�صوكيا ،  ��صام ، �لهند 

رقم وتاريخ �لن�صر يف �جلريدة �لر�صمية :  )140( –  ) 2014/5/1 (
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

رقاقات من كل �لأنو�ع ، رقاقات عالية �ل�صغط ، رقاقات للزينة )�لزخرفة( ؛ �ألو�ح مرققة جميعها م�صمولة 
يف �لفئة 19.

�لو�قعة بالفئة :    19
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق :

 تنازل رقم   1 
 ��صم مالك �لعالمة   غرينبالي �إند�صرتيز ليميتد                     

غرينالم �ند�صرتيز ليميتد   ��صم �ملتنازل له   
 مهنته : �صناعة وجتارة 

 جن�صيته �لهند 
 عنو�ن وحمل �لقامة ماكوم رود ، تين�صوكيا ، ��صام 786125 ، �لهند 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2016/11/30 
تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ 2006/10/29   �ملودعة حتت رقم 86748  
بتاريخ 2007/9/23   �مل�صجلة حتت رقم 84381 

 با�صم  غرينبالي �إند�صرتيز ليميتد                     
وعنو�نه ماكوم رود ، تين�صوكيا ،  ��صام ، بني 125  786 ، �لهند

رقم وتاريخ �لن�صر يف �جلريدة �لر�صمية :  )70( –  ) 2007/6/9 (
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

      ، �لزينية  �لرقيقة  �ل�صفائح   ، �ل�صغط  �لرقيقة عالية  �ل�صفائح  وت�صمل  �لأن��و�ع  �لرقيقة من كل  �ل�صفائح 
ة من �صفائح رقيقة .    �ل�صفائح �لرقيقة �ل�صناعية و�لألو�ح �ملوؤلفرّ

�لو�قعة بالفئة :    19
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق :

 تنازل رقم   1 
 ��صم مالك �لعالمة   غرينبالي �إند�صرتيز ليميتد                     

غرينالم �ند�صرتيز ليميتد   ��صم �ملتنازل له   
 مهنته : �صناعة وجتارة 

 جن�صيته �لهند 
 عنو�ن وحمل �لقامة ماكوم رود ، تين�صوكيا ، ��صام 786125 ، �لهند 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2016/11/30 
تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم �لإيد�ع / �لطلب  106915 

 تاريخ �لإيد�ع 2008/2/10 
 رقم �لت�صجيل   

 2011/8/22  تاريخ �لت�صجيل 
 ��صم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 HOMME EXCEPTIONNEL لعالمة �لتجارية� 
 رقم �لنتقال 1 

��صم �ملالك �ملتنازل بروكرت �آند قامبل مانيوفاك�صرينج كولوجن جي �م بي �ت�ض
 ��صم �ملالك �ملتنازل له مونتبالنك � �صيمبلو  جي �م بي �ت�ض 

 مهنة �ملالك �ملتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية �ملالك �ملتنازل له �أملانيا 

 �لعنو�ن هلجروندويج 100 ، 22525  هامبورغ ، �أملانيا 
 تاريخ �نتقال �مللكية 2010/9/22 

غ�صول   ، و�جلمال  باجل�صم  للعناية  �مل�صتح�صر�ت   ، �لعطرية  و�لزيوت  �لعطرية  �مل��و�د  ؛  �ل�صابون  �ملنتجات 
�ل�صعر ، م�صتح�صر�ت تنظيف �لأ�صنان .

 �لفئة 3 
 رقم �لإ�صد�ر �ل�صابق  180 

 تاريخ �لإ�صد�ر �ل�صابق 2017/9/27 
 تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل  

 تاريخ �نتهاء �حلماية 2018/2/10 
 مالحظات  * 

 رقم �لي�صال  
 تاريخ �لي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264667    بتاريخ: 2016/12/13
با�ص��م : �صاجد جافيد و مايكل كور�دو جاك�صون .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض ب : )122990(.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�صتح�صر�ت  �لدقيق   ، �ل�صطناعي  و�ل��ن  و�ل�صاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�صكر  و�لكاكاو  و�ل�صاي  -�ل��ن 
 ، �لأ���ص��ود  و�لع�صل  �لنحل  ع�صل   ، �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�صنوعة 

�خلمرية وم�صحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل ،�خلل ، �ل�صل�صات )�لتو�بل( ،�لبهار�ت ، �لثلج .
�لو�قعة بالفئة : )30(

 )Mr Whippy ice cream(  : �لتالية  �لالتينية  و�ل��ك��ل��م��ات  ر���ص��م   ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  �صكل 
�لكلمة  ،وكتبت  وب�صكل مائل  �ل��وردي وبخط �صغري  باللون   )Mr ice cream( لكلمات� كتبت  ، حيث 
)Whippy( باللون �لأزرق وبخط كبري، كما يوجد ر�صم �يحائي لعامل يف جمال بيع �ملثلجات ب�صعر �أ�صود 
�أبي�ض وربطة عنق وردية ويحمل قمع مثلجات باللون �لأبي�ض و�لبني، كما  مرتدياً قبعة بي�صاء وقمي�ض 
يوجد خلف �لر�صم د�ئرة باإطار وردي وخلفية زرقاء مموجة،  وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما 

هو  مو�صح يف �ل�صكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر ..
�ل�صرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264678    بتاريخ: 2016/12/13
با�ص��م :  �صاجد جافيد و مايكل كور�دو جاك�صون .

وعنو�نه:  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض ب : )122990(.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات ، وخدمات �لإيو�ء �ملوؤقت ..
�لو �قعة بالفئة : )43(

 )Mr Whippy ice cream(  : �لتالية  �لالتينية  و�لكلمات  ر���ص��م   ع��ن  ع��ب��ارة   : �لعالمة  و�صف 
�لكلمة  ،وكتبت  وب�صكل مائل  �ل��وردي وبخط �صغري  باللون   )Mr ice cream( لكلمات� كتبت  ، حيث 
)Whippy( باللون �لأزرق وبخط كبري، كما يوجد ر�صم �يحائي لعامل يف جمال بيع �ملثلجات ب�صعر �أ�صود 
�أبي�ض وربطة عنق وردية ويحمل قمع مثلجات باللون �لأبي�ض و�لبني، كما  مرتدياً قبعة بي�صاء وقمي�ض 
يوجد خلف �لر�صم د�ئرة باإطار وردي وخلفية زرقاء مموجة،  وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما 

هو  مو�صح يف �ل�صكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�صرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151
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يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 263653    بتاريخ: 2016/11/21
با�ص��م : �صوجيارتو �صيتيونو

–�بر�ج  �أي  –يف 1   2 �ت�ض  –بي  �ر���ض رقم جي �ل تي  �لتجاري2،  وعنو�نه: وح��دة رقم 2609 مركز جمري� 
بحري�ت جمري�، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ض ب : )488009( . 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�صتح�صر�ت  �لدقيق   ، �لإ�صطناعي  و�ل��ن  و�ل�صاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�صكر  و�لكاكاو  و�ل�صاي  �ل��ن 
 ، �لأ���ص��ود  و�لع�صل  �لنحل  ع�صل   ، �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�صنوعة 

�خلمرية وم�صحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل ،�خلل ، �ل�صل�صات )�لتو�بل( ،�لبهار�ت ، �لثلج .
�لو�قعة بالفئة : )30(

و�صف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية:)! Omi’tosh( وقد كتبت باللون �لأ�صود وب�صكل 
�أفقي بطريقة �لر�صم ل �لطباعة، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بال�صكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�صرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 263648    بتاريخ: 2016/11/21
با�ص��م : �صوجيارتو �صيتيونو

–�بر�ج  �أي  –يف 1   2 �ت�ض  –بي  �ر���ض رقم جي �ل تي  �لتجاري2،  وعنو�نه: وح��دة رقم 2609 مركز جمري� 
بحري�ت جمري�، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �ض ب : )488009( . 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�صر�و�ت  فو�كه   ، �للحم  خال�صات   ، و�ل�صيد  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ�صماك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�صكر ، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب 

، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل . 
�لو�قعة بالفئة : )29(

و�صف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية:)! Omi’tosh( وقد كتبت باللون �لأ�صود وب�صكل 
�أفقي بطريقة �لر�صم ل �لطباعة، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بال�صكل ، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�صرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 264286    بتاريخ: 2016/12/05
با�ص��م : �صيجو �ليك�ض �لك�صندر جوزيف.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض ب : )251741( .
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض ..
�لو�قعة بالفئة : )25(

و�صف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )CONFIDENT WALKERS( ، حيث 
�حلرف  كتب  وفوقها  �أفقي،  وب�صكل  �صغري  وبخط  �لأ�صود  باللون   )CONFIDENT( �لكلمة  كتبت 
)w( باللون �لربتقال وبخط كبري، وبعدها وعلى نف�ض �لمتد�د كتبت �لكلمة )WALKERS( باللون 
�لأ�صود �لغامق وب�صكل �أفقي، وبعدها ر�صم خطان متو�زيان �لأعلى باللون �لربتقايل و�لآخر باللون �لبني، 

وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�صاء كما هو مو�صح يف �ل�صكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�صرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
�لرقيم للملكية �لفكرية. 

GETMO :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت �لرقم: 104575          بتاريخ: 2007/12/23
با�ص��م :  �رفاتوميدل �ي�صت �صيل�ض منطقة حرة – ذ.م.م

وعنو�نه: دبي  �ض.ب:502003-دبي  هاتف:04/3915486
فاك�ض: 04/3916650

�لفئة : 38
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لت�صالت
ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
�لرقيم للملكية �لفكرية. 

GETMO :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت �لرقم: 104576          بتاريخ: 2007/12/23
با�ص��م :  �رفاتوميدل �ي�صت �صيل�ض منطقة حرة – ذ.م.م

وعنو�نه: دبي  �ض.ب:502003-دبي  هاتف:04/3915486
 فاك�ض: 04/3916650

�لفئة : 41
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�صطة �لريا�صية و�لثقافية .
ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
�لرقيم للملكية �لفكرية. 

GETMO :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت �لرقم: 104577          بتاريخ: 2007/12/23
با�ص��م :  �رفاتوميدل �ي�صت �صيل�ض منطقة حرة – ذ.م.م

وعنو�نه: دبي  �ض.ب:502003-دبي  هاتف:04/3915486
 فاك�ض: 04/3916650

�لفئة : 42
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية، وخدمات �لبحث و�لت�صميم �ملتعلقة بها، خدمات 
�حلا�صوبي  �لعتاد  وتطوير  ت�صميم  خدمات  �ل�صناعية،  و�لأب��ح��اث  �لتحاليل 

و�لربجميات �حلا�صوبية.       
ق�ص��م العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

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

�ملودعة بالرقم : 100399 
با�ص��م:  ذ� فريجر�ن�ض فاوندي�صني، �إنك

وعنو�نه:  145 �ي�صت 32 �صرتيت، نيويورك 10016، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�لفو�ئد  �ل�صم  در��صة حا�صة  وور���ض عمل يف جمال  ن��دو�ت  �أي عقد  تعليمية  خدمات 
�لنف�صية للعطر؛ وتنظيم جو�ئز تقديرية تتعلق ب�صناعة �لعطور.

�لو�ق�عة بالفئة:  41
بتاريخ: 11 يوليو 2010 و�مل�صجلة حتت رقم:  106000 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
2027/9/26 �حلماية يف  2017/9/26  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
�ملودعة بالرقم : 100396 

با�ص��م:  ذ� فريجر�ن�ض فاوندي�صني، �إنك
وعنو�نه:  145 �ي�صت 32 �صرتيت، نيويورك 10016، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
تذكار�ت م�صنوعة من �لكري�صتال متنح لالأ�صخا�ض �لعاملني يف جمال �لعطور تقدير�ً 

لإجناز�تهم.
�لو�ق�عة بالفئة:  21

بتاريخ:    5 يوليو 2010 و�مل�صجلة حتت رقم:  105537 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 

2027/9/26 �حلماية يف  2017/9/26  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 100397
با�ص��م:  ذ� فريجر�ن�ض فاوندي�صني، �إنك

وعنو�نه:  145 �ي�صت 32 �صرتيت، نيويورك 10016، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�لفو�ئد  �ل�صم  در��صة حا�صة  وور���ض عمل يف جمال  ن��دو�ت  �أي عقد  تعليمية  خدمات 
�لنف�صية للعطر؛ وتنظيم جو�ئز تقديرية تتعلق ب�صناعة �لعطور.

�لو�ق�عة بالفئة:  41
و�مل�صجلة حتت رقم:  91797 بتاريخ:    10 نوفمرب 2008

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
2027/9/26 �حلماية يف  2017/9/26  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 100398
با�ص��م:  ذ� فريجر�ن�ض فاوندي�صني، �إنك

وعنو�نه:  145 �ي�صت 32 �صرتيت، نيويورك 10016، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لعامة  �لتوعية  ون�صر  �لعطور  ب�صناعة  �لعلمي  �لهتمام  بت�صجيع  مرتبطة  خدمات 
وفهم دور �لعطور وحا�صة �ل�صم.  

�لو�ق�عة بالفئة:  42
بتاريخ:    19 �كتوبر 2010 و�مل�صجلة حتت رقم:  108064 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
2027/9/26 �حلماية يف  2017/9/26  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي:
JUST A CUP   : بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :   08/ 01 / 2014 م �ملودعة حتت رقم: 203970 
با�ص��م    :      �ل�صيد/ مرت�صي لياقت علي دتو برد�ن

وعنو�نه : ، �ض. ب:   64750  �صارع �لر��ض ، ديرة، دبي،  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
هاتف :       04/2342150             فاك�ض:  2616600/04

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�قعة بالفئة: 43  
و�صف �لعالمة:  

�أ�صود على خلفية مربعة  "JUST A CUP" مدونة بحروف لتينية كبرية بلون  �لعالمة 
بي�صاء حماطة باإطار �أ�صود.

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 

�أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�صيونال
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271121           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
�لبلد �لولوية: جامايكا تاريخ �لولوية: 2016/10/07  رقم �لولوية: 71058 

با�ص��م: في�صبوك، �نك.
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها خلق جمتمعات �فرت��صية للم�صتخدمني �مل�صجلني لتنظيم �ملجموعات و�مل�صاركة يف �ملناق�صات 
�حل�صول على ردود �لفعل من �أقر�نهم و�لنخر�ط يف �ملجتمع و�لأعمال و �ل�صبكات �لجتماعية؛ خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى 
�صبكة  عرب  �لتفاعلية  و�ملناق�صات  و�ملنا�صبات  �لجتماعات  و�إد�رة  لتنظيم  لالآخرين  �للكرتونية  �لو�صائل  ��صت�صافة  بها 
�أو  �لن�صر  �أو  �أو تدفق  تنزيل  �أو  لت�صهيل حتميل  �أو  ��ض بي( ي�صم بر�مج لتمكني  �لتطبيق )�يه  �لت�صالت؛ مزود خدمات 
�أو من ناحية �خرى توفري و�صائل �لإعالم �لإلكرتونية  �أو م�صاركة  �أو تعديل  �أو ربط  �أو �لو�صول  �أو و�صع عالمات  عر�ض 
تت�صمن  لالآخرين  �لإنرتنت  عرب  مبا�صرة  ت�صهيالت  �أو  مر�فق  توفري  و�لت�صالت؛  �لكمبيوتر  �صبكات  عرب  معلومات  �أو 
�لجتماعية  �ل�صبكات  معلومات  تت�صمن  �صخ�صية  ملفات  �إن�صاء  من  �لإن��رتن��ت  عرب  مبا�صرة  �مل�صتخدمني  متكن  تقنية 
بيانات  وق��و�ع��د  فهار�ض  م��ن  �ملعلومات  توفري  �لإن��رتن��ت؛  ع��رب  م��ر�ف��ق  ع��دة  ب��ني  �ملعلومات  ه��ذه  وت��ب��ادل  ونقل  و�لتجارية 
�ملعلومات �لقابلة للبحث مبا يف ذلك �لن�صو�ض و�لوثائق �للكرتونية وقو�عد �لبيانات و�لر�صومات و�ل�صور �لفوتوغر�فية 
و�ملعلومات �ل�صمعية و�لب�صرية على �صبكات �لكمبيوتر و�لت�صالت؛ توفري �لإ�صتخام �ملوؤقت لتطبيقات �لربجميات �لغري 
و�ل�صور  �لفوتوغر�فية  و�ل�صور  و�لفيديو  �ل�صوت  ونقل  �فرت��صي  جمتمع  و�ن�صاء  �لجتماعية  لل�صبكات  للتحميل  قابلة 
و�لن�صو�ض و�لر�صومات و�لبيانات؛  خدمات �لكمبيوتر يف طبيعتها �صفحات خم�ص�صة على �لنرتنت ت�صم تعريف �مل�صتخدم 
�أو �ملعلومات �ملحددة وملفات �صخ�صية و�ل�صوت و�لفيديو و�ل�صور �لفوتوغر�فية و�ل�صور و�لن�صو�ض و�لر�صومات و�لبيانات؛ 
و�لت�صالت؛  �لعاملية  �لكمبيوتر  �صبكة  بيانات على  للح�صول على  �لبحث  بها توفري حمركات  و�ملعنى  �لكمبيوتر  خدمات 
و��صتقبال  و�إر�صال  �لإلكرتونية  �لتنبيهات  ر�صائل  لإر�صال  �لربنامج  ت�صم  ��ض(  �يه  �يه  )��ض  كخدمة  �لربجميات  خدمات 
�لر�صائل �لإلكرتونية وعرب �صبكة �لكمبيوتر �لعاملية؛ من�صة كخدمة خدمات )بي �يه �يه ��ض( تقدم �لتكنولوجيا �لتي ت�صمح 
لل�صركات و�ملنظمات و�لأفر�د لإن�صاء و�إد�رة وجودهم على �لنرتنت وللتو��صل مع معلومات م�صتخدمي �لنرتنت و�لر�صائل 
توفري  و�لت�صالت؛  �لتجاري  و�لتعاون  �لجتماعية  �ل�صبكات  يف  و�لنخر�ط  وخدماتتهم  ومنتجاتهم  باأن�صطتهم  �ملتعلقة 
حمركات �لبحث للح�صول على �لبيانات عرب �صبكات �لت�صالت؛ توفري �لت�صهيالت مبا�صر عرب �لإنرتنت لالآخرين �لتي 
متنح �مل�صتخدمني �لقدرة على حتميل وتعديل وم�صاركة �ل�صوت و�لفيديو و�ل�صور �لفوتوغر�فية و�لن�صو�ض و�لر�صومات 
�لإنرتنت  عرب  مبا�صر  تفاعلية  ت�صهيالت  توفري  بها  و�ملعنى  �لكمبيوتر  خدمات  �لبحث؛  حمركات  ت�صغيل  و�لبيانات؛  
وعالقاتهم  �لجتماعية  و�صبكاتهم  و�ملرئية  �ل�صوتية  ح�صاباتهم  ب���اإد�رة  للم�صتخدمني  ت�صمح  تقنية  تت�صمن  لالآخرين 
و�ل�صور  و�لفيديو  �ل�صوت  نقل  �ملظهر ومتكني  لتعديل  �لإنرتنت  على  مبا�صر  بر�مج  �لإنرتنت؛  وتعاونهم عرب  �لتجارية 
�لفوتوغر�فية و�لن�صو�ض و�لر�صومات و�لبيانات؛ خدمات تبادل �مللفات و�ملعنى بها توفري �لت�صهيالت مبا�صر عرب �لإنرتنت 

لالآخرين �لتي تت�صمن تقنية متكن �مل�صتخدمني من حتميل وتنزيل �مللفات �لإلكرتونية
بالفئة: 42

و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمات WORKPLACE BY FACEBOOK باحرف لتينية باللون �ل�صود
�ل�ص��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�صيونال
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 271125           بتاريخ : 06/ 04 / 2017
�لبلد �لولوية: جامايكا تاريخ �لولوية: 2016/10/07  رقم �لولوية: 71062 

با�ص��م: في�صبوك، �نك.
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها خلق جمتمعات �فرت��صية للم�صتخدمني �مل�صجلني لتنظيم �ملجموعات و�لأحد�ث و�مل�صاركة يف 
�ملناق�صات �حل�صول على ردود �لفعل من �أقر�نهم و�لنخر�ط يف �ملجتمع و�لأعمال و �ل�صبكات �لجتماعية؛ خدمات �لكمبيوتر 
و�ملعنى بها ��صت�صافة �لو�صائل �للكرتونية لالآخرين لتنظيم و�إد�رة �لجتماعات و�ملنا�صبات و�ملناق�صات �لتفاعلية عرب �صبكة 
�لت�صالت؛ خدمات مزود خدمات �لتطبيق )�يه ��ض بي( و�ملعنى بها ��صت�صافة تطبيقات بر�مج �لكمبيوتر لالآخرين؛ مزود 
خدمات �لتطبيق )�يه ��ض بي( ي�صم بر�مج لتمكني �أو لت�صهيل حتميل �أو تنزيل �أو تدفق �أو �لن�صر �أو عر�ض �أو و�صع عالمات 
�أو �لو�صول �أو ربط �أو تعديل �أو م�صاركة �أو من ناحية �خرى توفري و�صائل �لإعالم �لإلكرتونية �أو معلومات عرب �صبكات 
�مل�صتخدمني  متكن  تقنية  تت�صمن  لالآخرين  �لإنرتنت  عرب  مبا�صرة  ت�صهيالت  �أو  مر�فق  توفري  و�لت�صالت؛  �لكمبيوتر 
هذه  وتبادل  ونقل  و�لتجارية  �لجتماعية  �ل�صبكات  معلومات  تت�صمن  �صخ�صية  ملفات  �إن�صاء  من  �لإنرتنت  عرب  مبا�صرة 
يف  مبا  للبحث  �لقابلة  �ملعلومات  بيانات  وقو�عد  فهار�ض  من  �ملعلومات  توفري  �لإنرتنت؛  عرب  مر�فق  عدة  بني  �ملعلومات 
ذلك �لن�صو�ض و�لوثائق �للكرتونية وقو�عد �لبيانات و�لر�صومات و�ل�صور �لفوتوغر�فية و�ملعلومات �ل�صمعية و�لب�صرية 
لل�صبكات  للتحميل  قابلة  �لغري  �لربجميات  لتطبيقات  �مل��وؤق��ت  �لإ�صتخام  توفري  و�لت�����ص��الت؛  �لكمبيوتر  �صبكات  على 
و�لر�صومات  و�لن�صو�ض  و�ل�صور  �لفوتوغر�فية  و�ل�صور  و�لفيديو  �ل�صوت  ونقل  �فرت��صي  جمتمع  و�ن�صاء  �لجتماعية 
�أو �ملعلومات �ملحددة  و�لبيانات؛ خدمات �لكمبيوتر يف طبيعتها �صفحات خم�ص�صة على �لنرتنت ت�صم تعريف �مل�صتخدم 
وملفات �صخ�صية و�ل�صوت و�لفيديو و�ل�صور �لفوتوغر�فية و�ل�صور و�لن�صو�ض و�لر�صومات و�لبيانات؛ خدمات �لكمبيوتر 
و�ملعنى بها توفري حمركات �لبحث للح�صول على بيانات على �صبكة �لكمبيوتر �لعاملية و�لت�صالت؛ توفري بر�مج �لتجارة 
�لكمبيوتر  �صبكات  عرب  �لإلكرتونية  �لعمال  �ملعامالت  تنفيذ  للم�صتخدمني  لل�صماح  للتحميل  قابلة  �لغري  �للكرتونية 
�لعاملية و�لت�صالت؛ خدمات �لربجميات كخدمة )��ض �يه �يه ��ض( ت�صم �لربنامج لإر�صال ر�صائل �لتنبيهات �لإلكرتونية 
ولنقل �أو�مر و�إر�صال و��صتقبال �لر�صائل �لإلكرتونية ولل�صماح للم�صتخدمني لتنفيذ معامالت �لعمال �لإلكرتونية عرب 
و�ملنظمات  لل�صركات  ت�صمح  �لتي  �لتكنولوجيا  تقدم  ����ض(  �يه  �يه  )بي  خدمات  كخدمة  من�صة  �لعاملية؛  �لكمبيوتر  �صبكة 
و�لأفر�د لإن�صاء و�إد�رة وجودهم على �لنرتنت وللتو��صل مع معلومات م�صتخدمي �لنرتنت و�لر�صائل �ملتعلقة باأن�صطتهم 
ومنتجاتهم وخدماتتهم و�لنخر�ط يف �لأعمال �لتجارية و�ل�صبكات �لجتماعية؛ توفري حمركات �لبحث للح�صول على 
�لبيانات عرب �صبكات �لت�صالت؛ توفري �لت�صهيالت مبا�صر عرب �لإنرتنت لالآخرين �لتي متنح �مل�صتخدمني �لقدرة على 
حمركات  ت�صغيل  و�لبيانات؛  و�لر�صومات  و�لن�صو�ض  �لفوتوغر�فية  و�ل�صور  و�لفيديو  �ل�صوت  وم�صاركة  وتعديل  حتميل 
ت�صمح  تقنية  تت�صمن  لالآخرين  �لإنرتنت  عرب  مبا�صر  تفاعلية  ت�صهيالت  توفري  بها  و�ملعنى  �لكمبيوتر  خدمات  �لبحث؛ 
على  مبا�صر  بر�مج  �لإنرتنت؛  عرب  �لتجارية  و�صبكاتهم  و�لجتماعية  و�ملرئية  �ل�صوتية  ح�صاباتهم  ب��اإد�رة  للم�صتخدمني 
�لإنرتنت لتعديل �ملظهر ومتكني نقل �ل�صوت و�لفيديو و�ل�صور �لفوتوغر�فية و�لن�صو�ض و�لر�صومات و�لبيانات؛ خدمات 
�مل�صتخدمني من  تقنية متكن  تت�صمن  �لتي  �لإنرتنت لالآخرين  �لت�صهيالت مبا�صر عرب  بها توفري  و�ملعنى  �مللفات  تبادل 

بالفئة: 42 حتميل وتنزيل �مللفات �لإلكرتونية 
و�صف �لعالمة: عبارة عن ر�صمة حرف W مكتوب ب�صكل خا�ض حماط جزئيا ب�صبه د�ئرة باللون �ل�صود

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/28م   �ملودعة حتت رقم:  274010 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   02 دي�صمرب 2016

با�ص��م:  �بريكرومبي �ند فيت�ض يورب ��ض �يه جي �ل 
 وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صر� 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض؛ م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  م�صتح�صر�ت تبيي�ض �لأقم�صة ومو�د 
منظفات  لل�صعر؛  )لو�صن(  غ�صول  جتميل؛  م�صتح�صر�ت  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �صابون؛  وك�صط؛  وجلي 
وكرميات  �ل�صم�ض  وكرميات  جتميلية  وكرميات  �ل�صعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ��صتحمام  كرميات  �أ�صنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  �لتنظيف  وك��رمي��ات  �حل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�صم�ض  �لتعر�ض  بعد  م��ا 
م�صتح�صر�ت  حالقة؛  م�صتح�صر�ت  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�صول(  لو�صن  �ل�صتحمام؛ 
للج�صم  زي��وت  �جل�صم؛  )لو�صن(  غ�صول  �جل�صم؛  كرمي  بالب�صرة؛  للعناية  م�صتح�صر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�صتح�صر�ت  للوجه  مق�صر�ت  للج�صم؛  مق�صر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�صتخد�م 
)م�صتح�صر�ت  بالب�صرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�صفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�صن(  غ�صول 
جتميل(؛ غ�صول �لعناية بالب�صرة )م�صتح�صر�ت �لتجميل(؛ م�صتح�صر�ت جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
�لب�صرة؛ م�صحوق  لت�صمري  وغ�صول  للعينني؛ كرميات  للج�صم؛ كرمي  م�صاحيق  �لتجميل؛  لأغر��ض  �ل�صبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�صتح�صر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�صر�ت عطر من �لق�صب؛ م�صتخرجات 
�أكيا�ض معطرة  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �صائلة؛ بخاخات تعطري �لغرف؛  عطرية؛ خال�صات 
م�صتح�صر�ت  �ل�صعر؛  ت�صفيف  وغ�صول  �ل�صعر  ت�صفيف  جل  لل�صعر؛  وعالجات  م�صتح�صر�ت  للبيا�صات؛ 
�ل�صعر  تنظيف  م�صتح�صر�ت  �صعر؛  �صبغة  �ل�صعر؛  بل�صم  �صامبو؛  طبية؛  لأغر��ض  لي�صت  بال�صعر،  �لعناية 
)�صامبو-بل�صم(؛ مو�د تو�ليت؛ زيت ��صتحمام؛ م�صتح�صر�ت ��صتحمام، لي�صت لغايات طبية؛ م�صاد�ت للعرق 
لال�صتخد�م �ل�صخ�صي؛ مزيل �لرو�ئح �لكريهة لال�صتخد�م �ل�صخ�صي )عطور(؛ بخاخات للج�صم؛ مكياج؛ 
لو��صق لتثبيت �لرمو�ض �مل�صتعارة؛ رمو�ض م�صتعارة؛ �أظافر م�صتعارة؛ لو��صق لتثبيت �ل�صعر �مل�صتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�صولت  للج�صم؛  غ�صولت  و�جل�صم؛  للوجه  �ملكياج  م�صتح�صر�ت  �ل�صفاه؛ 
للحمام؛ م�صاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�صحوق بر�ق للوجه و�جل�صم ؛ طالء �ل�صفاه؛ م�صكرة؛ 

 مل�صقات فنية لالأظافر؛ ملمع �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�صتحمام. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

و�صف �لعالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER CALI VIBES " باأحرف لتينية كما هو مبني يف 
منوذج �لطلب.
�ل�ص��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/28م   �ملودعة حتت رقم:  274030 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   19 دي�صمرب 2016

با�ص��م:  �بريكرومبي �ند فيت�ض يورب ��ض �يه جي �ل 
 وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صر� 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض؛ م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  م�صتح�صر�ت تبيي�ض �لأقم�صة ومو�د 
منظفات  لل�صعر؛  )لو�صن(  غ�صول  جتميل؛  م�صتح�صر�ت  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �صابون؛  وك�صط؛  وجلي 
وكرميات  �ل�صم�ض  وكرميات  جتميلية  وكرميات  �ل�صعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ��صتحمام  كرميات  �أ�صنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  �لتنظيف  وك��رمي��ات  �حل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�صم�ض  �لتعر�ض  بعد  م��ا 
م�صتح�صر�ت  حالقة؛  م�صتح�صر�ت  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�صول(  لو�صن  �ل�صتحمام؛ 
للج�صم  زي��وت  �جل�صم؛  )لو�صن(  غ�صول  �جل�صم؛  كرمي  بالب�صرة؛  للعناية  م�صتح�صر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�صتح�صر�ت  للوجه  مق�صر�ت  للج�صم؛  مق�صر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�صتخد�م 
)م�صتح�صر�ت  بالب�صرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�صفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�صن(  غ�صول 
جتميل(؛ غ�صول �لعناية بالب�صرة )م�صتح�صر�ت �لتجميل(؛ م�صتح�صر�ت جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
�لب�صرة؛ م�صحوق  لت�صمري  وغ�صول  للعينني؛ كرميات  للج�صم؛ كرمي  م�صاحيق  �لتجميل؛  لأغر��ض  �ل�صبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�صتح�صر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�صر�ت عطر من �لق�صب؛ م�صتخرجات 
�أكيا�ض معطرة  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �صائلة؛ بخاخات تعطري �لغرف؛  عطرية؛ خال�صات 
م�صتح�صر�ت  �ل�صعر؛  ت�صفيف  وغ�صول  �ل�صعر  ت�صفيف  جل  لل�صعر؛  وعالجات  م�صتح�صر�ت  للبيا�صات؛ 
�ل�صعر  تنظيف  م�صتح�صر�ت  �صعر؛  �صبغة  �ل�صعر؛  بل�صم  �صامبو؛  طبية؛  لأغر��ض  لي�صت  بال�صعر،  �لعناية 
)�صامبو-بل�صم(؛ مو�د تو�ليت؛ زيت ��صتحمام؛ م�صتح�صر�ت ��صتحمام، لي�صت لغايات طبية؛ م�صاد�ت للعرق 
لال�صتخد�م �ل�صخ�صي؛ مزيل �لرو�ئح �لكريهة لال�صتخد�م �ل�صخ�صي )عطور(؛ بخاخات للج�صم؛ مكياج؛ 
لو��صق لتثبيت �لرمو�ض �مل�صتعارة؛ رمو�ض م�صتعارة؛ �أظافر م�صتعارة؛ لو��صق لتثبيت �ل�صعر �مل�صتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�صولت  للج�صم؛  غ�صولت  و�جل�صم؛  للوجه  �ملكياج  م�صتح�صر�ت  �ل�صفاه؛ 
للحمام؛ م�صاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�صحوق بر�ق للوجه و�جل�صم ؛ طالء �ل�صفاه؛ م�صكرة؛ 

 مل�صقات فنية لالأظافر؛ ملمع �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�صتحمام. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

و�صف �لعالمة:  كتبت عبارة " GILLY HICKS SQUAD VIBES" باأحرف لتينية كما هو 
مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ص��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /   كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/28م   �ملودعة حتت رقم:  274026 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   19 دي�صمرب 2016

با�ص��م:  �بريكرومبي �ند فيت�ض يورب ��ض �يه جي �ل 
 وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صر� 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض؛ م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  م�صتح�صر�ت تبيي�ض �لأقم�صة ومو�د 
منظفات  لل�صعر؛  )لو�صن(  غ�صول  جتميل؛  م�صتح�صر�ت  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �صابون؛  وك�صط؛  وجلي 
وكرميات  �ل�صم�ض  وكرميات  جتميلية  وكرميات  �ل�صعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ��صتحمام  كرميات  �أ�صنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  �لتنظيف  وك��رمي��ات  �حل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�صم�ض  �لتعر�ض  بعد  م��ا 
م�صتح�صر�ت  حالقة؛  م�صتح�صر�ت  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�صول(  لو�صن  �ل�صتحمام؛ 
للج�صم  زي��وت  �جل�صم؛  )لو�صن(  غ�صول  �جل�صم؛  كرمي  بالب�صرة؛  للعناية  م�صتح�صر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�صتح�صر�ت  للوجه  مق�صر�ت  للج�صم؛  مق�صر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�صتخد�م 
)م�صتح�صر�ت  بالب�صرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�صفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�صن(  غ�صول 
جتميل(؛ غ�صول �لعناية بالب�صرة )م�صتح�صر�ت �لتجميل(؛ م�صتح�صر�ت جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
�لب�صرة؛ م�صحوق  لت�صمري  وغ�صول  للعينني؛ كرميات  للج�صم؛ كرمي  م�صاحيق  �لتجميل؛  لأغر��ض  �ل�صبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�صتح�صر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�صر�ت عطر من �لق�صب؛ م�صتخرجات 
�أكيا�ض معطرة  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �صائلة؛ بخاخات تعطري �لغرف؛  عطرية؛ خال�صات 
م�صتح�صر�ت  �ل�صعر؛  ت�صفيف  وغ�صول  �ل�صعر  ت�صفيف  جل  لل�صعر؛  وعالجات  م�صتح�صر�ت  للبيا�صات؛ 
�ل�صعر  تنظيف  م�صتح�صر�ت  �صعر؛  �صبغة  �ل�صعر؛  بل�صم  �صامبو؛  طبية؛  لأغر��ض  لي�صت  بال�صعر،  �لعناية 
)�صامبو-بل�صم(؛ مو�د تو�ليت؛ زيت ��صتحمام؛ م�صتح�صر�ت ��صتحمام، لي�صت لغايات طبية؛ م�صاد�ت للعرق 
لال�صتخد�م �ل�صخ�صي؛ مزيل �لرو�ئح �لكريهة لال�صتخد�م �ل�صخ�صي )عطور(؛ بخاخات للج�صم؛ مكياج؛ 
لو��صق لتثبيت �لرمو�ض �مل�صتعارة؛ رمو�ض م�صتعارة؛ �أظافر م�صتعارة؛ لو��صق لتثبيت �ل�صعر �مل�صتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�صولت  للج�صم؛  غ�صولت  و�جل�صم؛  للوجه  �ملكياج  م�صتح�صر�ت  �ل�صفاه؛ 
للحمام؛ م�صاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�صحوق بر�ق للوجه و�جل�صم ؛ طالء �ل�صفاه؛ م�صكرة؛ 

 مل�صقات فنية لالأظافر؛ ملمع �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�صتحمام. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

" باأحرف لتينية كما   GILLY HICKS CLASSIC VIBES " و�صف �لعالمة:  كتبت عبارة 
هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ص��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/28م   �ملودعة حتت رقم:  274017 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   16 دي�صمرب 2016 

با�ص��م:  �بريكرومبي �ند فيت�ض يورب ��ض �يه جي �ل 
 وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صر� 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض؛ م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  م�صتح�صر�ت تبيي�ض �لأقم�صة ومو�د 
منظفات  لل�صعر؛  )لو�صن(  غ�صول  جتميل؛  م�صتح�صر�ت  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �صابون؛  وك�صط؛  وجلي 
وكرميات  �ل�صم�ض  وكرميات  جتميلية  وكرميات  �ل�صعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ��صتحمام  كرميات  �أ�صنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  �لتنظيف  وك��رمي��ات  �حل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�صم�ض  �لتعر�ض  بعد  م��ا 
م�صتح�صر�ت  حالقة؛  م�صتح�صر�ت  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�صول(  لو�صن  �ل�صتحمام؛ 
للج�صم  زي��وت  �جل�صم؛  )لو�صن(  غ�صول  �جل�صم؛  كرمي  بالب�صرة؛  للعناية  م�صتح�صر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�صتح�صر�ت  للوجه  مق�صر�ت  للج�صم؛  مق�صر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�صتخد�م 
)م�صتح�صر�ت  بالب�صرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�صفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�صن(  غ�صول 
جتميل(؛ غ�صول �لعناية بالب�صرة )م�صتح�صر�ت �لتجميل(؛ م�صتح�صر�ت جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
�لب�صرة؛ م�صحوق  لت�صمري  وغ�صول  للعينني؛ كرميات  للج�صم؛ كرمي  م�صاحيق  �لتجميل؛  لأغر��ض  �ل�صبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�صتح�صر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�صر�ت عطر من �لق�صب؛ م�صتخرجات 
�أكيا�ض معطرة  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �صائلة؛ بخاخات تعطري �لغرف؛  عطرية؛ خال�صات 
م�صتح�صر�ت  �ل�صعر؛  ت�صفيف  وغ�صول  �ل�صعر  ت�صفيف  جل  لل�صعر؛  وعالجات  م�صتح�صر�ت  للبيا�صات؛ 
�ل�صعر  تنظيف  م�صتح�صر�ت  �صعر؛  �صبغة  �ل�صعر؛  بل�صم  �صامبو؛  طبية؛  لأغر��ض  لي�صت  بال�صعر،  �لعناية 
)�صامبو-بل�صم(؛ مو�د تو�ليت؛ زيت ��صتحمام؛ م�صتح�صر�ت ��صتحمام، لي�صت لغايات طبية؛ م�صاد�ت للعرق 
لال�صتخد�م �ل�صخ�صي؛ مزيل �لرو�ئح �لكريهة لال�صتخد�م �ل�صخ�صي )عطور(؛ بخاخات للج�صم؛ مكياج؛ 
لو��صق لتثبيت �لرمو�ض �مل�صتعارة؛ رمو�ض م�صتعارة؛ �أظافر م�صتعارة؛ لو��صق لتثبيت �ل�صعر �مل�صتعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�صولت  للج�صم؛  غ�صولت  و�جل�صم؛  للوجه  �ملكياج  م�صتح�صر�ت  �ل�صفاه؛ 
للحمام؛ م�صاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�صحوق بر�ق للوجه و�جل�صم ؛ طالء �ل�صفاه؛ م�صكرة؛ 

 مل�صقات فنية لالأظافر؛ ملمع �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�صتحمام. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

و�صف �لعالمة:  كتبت عبارة " GILLY HICKS ALWAYS CHEEKY " باأحرف لتينية 
كما هو مبني يف منوذج �لطلب. 

�ل�ص��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  اأكتوبر 2017 العدد 12151
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املال والأعمال

الطاقة ال�ستيعابية اجلديد للمحطة 3 يف 
ميناء جبل علي تبلغ 1.5 مليون حاوية منطية 

•• دبي-وام:

ك�صفت مو�نئ دبي �لعاملية عن �لطاقة �ل�صتيعابية �جلديدة يف �ملحطة 3 
يف ميناء جبل علي و�لبالغة 1.5 مليون حاوية منطية ��صافة �ىل برنامج 
ت��رق��ي��ة وحت��دي��ث ل��ل��ر�ف��ع��ات وت��ع��زي��ز ق����در�ت م��ن��اول��ة �حل���اوي���ات يف جميع 

حمطات ميناء جبل علي.
مليناء  �لكلية  �لطاقة  لرتفع  �جلديدة  �ل�صتيعابية  �لطاقة  �إ�صافة  وتاأتي 
جبل علي من 18 مليون حاوية منطية قيا�ض 20 قدما �إىل 19.5 مليون 
حاوية منطية وذلك ��صتجابة للطلب يف �لأ�صو�ق �لنا�صئة حيث �و�صلت هذه 
�لإ�صافة �لطاقة �ل�صتيعابية للمحطة رقم 3 �إىل 4 ماليني حاوية منطية 

لتكون بذلك �أكرب من�صاأة تعمل ب�صكل �صبه �آيل يف �لعامل.
ويف �إطار خطة تو�صعة �مليناء وترقيته تر�فق �فتتاح طاقة ��صتيعابية جديدة 
37 ر�فعة ر�صيف جديدة و47 ر�فعة  �أول دفعة من  مع تركيب وت�صغيل 

�آلية ل�صاحات �حلاويات.
وي�صمل برنامج �لرتقية زيادة �رتفاع �صبع ر�فعات ر�صيف قائمة وحتديثها 
برنامج  وي�صعى  �جل��دي��دة.  �لعمالقة  �حل��اوي��ات  �صفن  متطلبات  لتلبية 
�لفرت��صي  �لعمر  و�إط��ال��ة  و�لإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة  حت�صني  �إىل  �لتجديد 
و�لرئي�ض  �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �صليم  بن  �أحمد  �صلطان  وق��ال  للر�فعات. 
�ل�صتيعابية  �ل��ط��اق��ة  زي���ادة  �أن  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  ملجموعة  �لتنفيذي 
�ل��رئ��ي�����ص��ي �لعمل  �مل��ي��ن��اء  ف��ي��ه  3 ج���اءت يف وق���ت ي�صتمر  �مل��ح��ط��ة رق���م  يف 
�لتوقعات  تبقى  �ملناولة  �أح��ج��ام  �نتعا�ض  وم��ع  مرتفعة  �إ�صغال  مب�صتويات 
�إك�صبو  ل�صت�صافة  �ل�صتعد�د  مع  �صيما  ول  �إيجابية  �ملتو�صط  �مل��دى  على 
دبي 2020موؤكد� على تعايف �أحجام �ملناولة يف �إقليم �لإم��ار�ت �لذي قام 
 2017 م��ن  �لأول  �لن�صف  خ��الل  منطية  ح��اوي��ة  مليون   7.7 مب��ن��اول��ة 
حمققا منو� �صنويا بن�صية 4.3 باملائة فيما بلغت ن�صبة �لنمو 6.6 باملائة 

خالل �لربع �لثاين من 2017.
�أن هذ� �لأد�ء �لقوي لإقليم �لإم��ار�ت يعزز دور �لإم��ار�ت ودبي  ولفت �ىل 
�ملحوري يف �لتجارة �لدولية وي�صب يف �إطار جهود تنويع �لقت�صاد وتنمية 
�ل�صتعد�د  يف  �لر�صيدة  �لقيادة  توجهات  تدعم  �لتي  �حليوية  �لقطاعات 
�ملعرفة  على  قائم  م�صتد�م  �قت�صاد  وبناء  �لنفط”  بعد  “�لإمار�ت  ملرحلة 
و�لبتكار. و�أ�صار �ىل �أن توفري خدمات كفوءة ومتكني عمالئهم من حتقيق 
�ل�صتفادة �لق�صوى من �أ�صاطيل �ل�صفن �لعمالقة �جلديدة قيد �ل�صتخد�م 
جبل  ميناء  يف  �مل�صتمرة  �لتح�صينات  �أن  م�صيفا  �أولوياتهم..  قائمة  �صمن 
�أو �لنتاجية توؤكد حر�صهم على تلبية  علي �صو�ء يف �لطاقة �ل�صتيعابية 
�حتياجات عمالئهم �لآنية و�مل�صتقبلية من خالل �لتز�مهم بال�صتثمار يف 
�لبنية �لتحتية و�ملعد�ت و�لتكنولوجيا وتدريب فرق �لعمل.. منوها باأن كل 
هذه �لتحديثات متكن ميناء جبل علي �ليوم من مناولة 10 �صفن حاويات 
عمالقة يف وقت و�حد، و�لعمل جار وفقا للمخطط لزيادة هذ� �لعدد ب�صكل 
يف  للعمالء  �ملف�صل  �مليناء  باعتباره  �ملرفق  مكانة  على  و�حلفاظ  ملحوظ 
�ملنطقة. و ت�صمل عملية رفع قدر�ت �ملناولة على �لر�صيف جميع حمطات 
بع�ض  ����ص��ت��ب��د�ل  �صيتم  �ل��رتق��ي��ة  ل��ربن��ام��ج  ووف��ق��ا  1 و2 و3.  �حل���اوي���ات 
و�صرعة  كفاءة  من  تعزز  تطور�  �أك��رث  حديثة  ب��اأخ��رى  �لقدمية  �لر�فعات 
�ل�صفن �لعمالقة فيما �صيتم  �ملناولة وخدمة  و�صالمة وموثوقية عمليات 
�إم  “زد بي  15 ر�فعة ر�صيف من �صنع  ب�   1 تزويد حمطة �حلاويات رقم 
ميكن  بحيث  للحاويات  �مل��رت�دف  �لرفع  و�إمكانية  طن   70 بطاقة  �صي” 
�إىل ترقية �صت ر�فعات ر�صيف  �إ�صافة  للر�فعات مناولة �ل�صفن �لعمالقة 

ملو�فقة متطلبات مناولة �صفن �حلاويات �جلديدة.
قادرة  ر�ف��ع��ات ر�صيف  ث��الث  ��صتالم  �صيتم   2 رق��م  ويف حمطة �حل��اوي��ات 
على �ملناولة �ملرت�دفة حلاويتني قيا�ض 40 قدما �أو 4 حاويات قيا�ض 20 
قدما يف �آن، وبطاقة 100 طنا للر�فعة �لو�حدة و12 ر�فعة �آلية ل�صاحة 
�حلاويات تتميز بقدر�ت �ملناولة �ملزدوجة لل�صاحنات و�لرفع �ملزدوج بوزن 
�إجمايل 70 طنا. كما �صيتم حتديث ثالث ر�فعات قيد �ل�صتخد�م وزيادة 
�أطو�لها لتمكينها من مناولة �جليل �لقادم من �صفن �حلاويات. �إ�صافة �إىل 
ذلك تقوم “زد بي �إم �صي” با�صتكمال بناء 6 ر�فعات للمحطة رقم 3 بطاقة 

رفع 100 طن.
�لطلب يف  �صيتم تطويرها متا�صيا مع  �لتي   4 رقم  �أم��ا حمطة �حلاويات 
�ل�صوق ف�صيتم تزويدها ب� 13 ر�فعة ر�صيف مزدوجة �ملناولة بوزن 120 
�ملناولة  ب��ق��در�ت  �حل��اوي��ات  ل�صاحة  �آل��ي��ة  ر�ف��ع��ة   35 �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  طنا 

�ملرت�دفة لل�صاحنات و�لرفع �ملرت�دف بوزن �إجمايل 70 طنا.
ويعترب ميناء جبل علي و�حد� من �ملو�نئ �لقليلة يف �ملنطقة �لقادرة على 
��صتقبال ومناولة عدد من �صفن �جليل �حلديث �صعة 18 �ألف حاوية فما 
��صتقباله  �لهائلة لدى  �مليناء قدر�ته  �أثبت  �لعام �جل��اري  فوق. ويف بد�ية 

�ل�صفينة �لعمالقة “�إم �إ�ض �صي �إيلون” �أكرب �صفن حاويات يف �لعامل.

كهرباء اأبوظبي تهنئ »اأدنوك« 
بتوحيد الهوية املوؤ�س�سية

•• اأبوظبي-وام:

�ل�صيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء  �لدكتور �صيف �صالح  �صعادة  هناأ 
�أبوظبي بالإنابة �صركة برتول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” مبنا�صبة توحيد 

�لهوية �ملوؤ�ص�صية لل�صركات �لتابعة لها.
و�أ�صاد �ل�صعريي يف ت�صريح بالدور �لذي تقوم به �أدنوك ل�صمان �ل�صتثمار 
و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتنمية  يف  وم�صاهمتها  �لطاقة  مل��و�رد  �لأمثل 
يف  و�ل�صتثمار  م��و�رده��ا  تنويع  نحو  بثقة  تخطو  �لتي  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�لطاقة �لنظيفة باعتبار “�أدنوك” حجر �لأ�صا�ض يف هذه �لعملية و�صريكا 

��صرت�تيجيا لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وجمموعة �صركاتها.
�لقيادة  “ يف �لل��ت��ز�م بروؤية  “ �أدن��وك  و�أع��رب عن تقديره جلهود �صركة 
و�لزدهار  و�لتقدم  �مل�صتد�م  �لنمو  حتقيق  �إىل  �لهادفة  للدولة  �حلكيمة 
ت�صهدها  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لنه�صة  دعائم  �إر�صاء  يف  ودوره��ا 
�لدولة وقدرتها على ��صت�صر�ف �مل�صتقبل وحتقيق �لنمو �لذكي من خالل 
�ل�صتثمار يف �ملو�رد �لب�صرية و�لرتقاء بالأد�ء ورفع �لكفاءة وتعزيز �لقيمة 

و�لعائد �لقت�صادي وخلق ثقافة موؤ�ص�صية موحدة ونظام حوكمة جديد.
وجمموعة  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  ح��ر���ض  �إىل  �ل�صيعري  و�أ���ص��ار 
جمموعة  م��ع  �مل�صرتكني  و�لتن�صيق  �لتعاون  �صبل  توطيد  على  �صركاتها 
�ل�صركات �لتابعة لأدنوك مبا يخدم �مل�صلحة �لعامة وي�صهم يف تعزيز �لبنية 

�لتحتية يف �إمارة �أبوظبي وفقا للتطلعات �حلكومية �لر�صيدة .

من املجل�ض الدويل للمطارات يف موري�صيو�ض

مطار اأبوظبي الدويل يت�سلم جوائز »اأف�سل 
مطار يف ال�سرق الأو�سط« و»اأف�سل مطار تطورًا«

•• اأبوظبي-الفجر:	

ق���دم �مل��ج��ل�����ض �ل����دويل ل��ل��م��ط��ار�ت �أي �صي 
�آي �لأم�����ض مل��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل���دويل جو�ئز 
�لأو�صط”  �ل�������ص���رق  يف  م���ط���ار  “�أف�صل 
و”�أف�صل مطار تطور�ً: �ل�صرق �لأو�صط”، 
وذل��ك �صمن ج��و�ئ��ز ج��ودة خ��دم��ات �ملطار 
ع��ق��دت خ���الل �لجتماع  و�ل��ت��ي  �ل�����ص��ن��وي��ة 
�ل�صنوي  و�مل��وؤمت��ر  و�ملعر�ض  �ل��ع��ام  �ل���دويل 
�أفريقيا  ل���ل���م���ط���ار�ت  �ل������دويل  ل��ل��م��ج��ل�����ض 

مبوري�صيو�ض.
للمطار�ت  �ملرموقة،  �جل��ائ��زة  ه��ذه  وتقدم 
�لتي تربهن على �لتز�مها بتقدمي جتربة 
ع��ن طريق  وذل���ك  ع��امل��ي��اً،  ع��م��الء متميزة 
ي�صرف  و�لتي  �مل�صافرين  ر�أي  ��صتطالعات 

عليها  �ملجل�ض �لدويل للمطار�ت.
وح���ول �ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة ع��ل��ق ع��ب��د �ملجيد 
بالإنابة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  �خل�������وري، 
ق��ائ��اًل: نحن فخورون  �أب��وظ��ب��ي،  مل��ط��ار�ت 
ب��ه��ذه �جل����ائ����زة، �ل��ت��ي جت��ع��ل��ن��ا �أق�����رب �إىل 

جمموعة  ن�����ص��ب��ح  �أن  يف  روؤي���ت���ن���ا  حت��ق��ي��ق 
بهذه  و�أود  �ل���ع���امل.  يف  �ل���ر�ئ���دة  �مل���ط���ار�ت 
قياد�تنا  �إىل  بال�صكر  �أت��وج��ه  �أن  �ملنا�صبة 
من  �ل�صرت�تيجيني،  و�صركائنا  �لر�صيدة، 
�لناقل �لوطني �لحتاد للطري�ن و�جلو�ز�ت 
�لعامة  و�لإد�رة  �ملطار  و�صرطة  و�جلمارك 
لأم���ن �مل���و�ن���ئ و�حل�����دود و�مل��ن��اط��ق �حلرة، 
لدعمهم  �مل����ط����ار  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  و�جل����ه����ات 
�مل�صتمر و�إ�صر�رهم على �لتميز. كما �أود �أن 
لعبو�  �للذين  مل�صافرينا  �متناين  عن  �أعرب 
خالل  من  �ليوم  جناحنا  يف  حم��وري��اً  دور�ً 

ت�صويتهم ملطار �أبوظبي �لدويل.
ق��ائ��اًل: ويف ح��ني نقرتب  و�ختتم �خل���وري 
�ملطار  مبنى  وت�صغيل  �لن��ت��ه��اء  م��ن  �أك���رث 
�لذي  �ل��وع��د  ع��ل��ى  �أوؤك����د  �أن  �أود  �جل��دي��د، 
ت�صتمر  �أن  يف  �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت  قطعته 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ح�����ص��ني يف كافة  يف م�����ص��رية 
جتربة  تقدمي  ل�صمان  ومر�فقنا  خدماتنا 
عرب  �مل�صافرين  لكافة  لها  مثيل  ل  �صفر 

مبانينا.

و�صرح �أحمد �ل�صام�صي، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�أبوظبي،  م��ط��ار�ت  يف  ب��الإن��اب��ة  للعمليات 
�أثناء ت�صلم �جلائزة يف موري�صيو�ض، قائاًل: 
خالل  م��ن  لنا  �مل�صافرين  تقدير  ي�صرفنا 
ه���ذه �جل���و�ئ���ز �ل��ع��امل��ي��ة �مل��م��ي��زة، ح��ي��ث �أن 
�ل���دوؤوب  �لعمل  ن��ت��اج  ج���اءت  �لنتيجة  ه��ذه 
لفريق عمل مطار �أبوظبي �لدويل وجميع 
جودة  ل�صمان  �ل�صرت�تيجيني  �صركائنا 
�لذي يعك�ض روح  �لأمر  �ملقدمة،  �خلدمات 
�لعاملني يف مباين  لكافة  �لو�حد   �لفريق 
م��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل وح��ر���ص��ه��م على 

تقدمي جتربة متميزة وذ�ت جودة عالية.
�أبوظبي  م��ط��ار�ت  �أن  �إىل  ب��الإ���ص��ارة  يجدر 
�ل���دويل  �مل��ج��ل�����ض  �إىل  ت��ن�����ص��م  ���ص��رك��ة  �أول 
�حتفال  وي�����ص��ادف  �ملنطقة،  يف  للمطار�ت 
مطار  �أف�صل  بجائزتي  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار�ت 
تطور�ً-  مطار  و�أف�صل  �لأو�صط  �ل�صرق  يف 
�ل�صرق �لأو�صط �لذكرى �ل�صنوية �لعا�صرة 
يعد  و�ل����ذي  �مل��ج��ل�����ض،  ه���ذ�  يف  لع�صويتها 

�لر�بطة �لتجارية ملطار�ت �لعامل. 

الزيودي : ملتقى »تبادل البتكارات مبجال املناخ « اأهم من�سات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون القت�سادي مع �سربيا

امل�سرق يرتب قر�سًا جممعًا لبنك �ستانبيك زامبيا بقيمة 50 مليون دولر اأمريكي

•• عجمان	-وام:

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت������ارة و����ص���ن���اع���ة ع���ج���م���ان �صبل 
و�صربيا  عجمان  بني  �لقت�صادي  �لتعاون  تعزيز 

و��صتعر��ض �لفر�ض �ل�صتثمارية بني �لطرفني.
و�أكد حممد علي �جلناحي �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
تنمية �ل�صتثمار و�لعمال يف غرفة عجمان خالل 
��صتقباله �صعادة ميلو�ض بري�صيك �صفري جمهورية 
�صربيا لدى �لدولة يف مقر �لغرفة عمق �لعالقات 
بني �لبلدين و�لتعاون �لقت�صادي بينهما ..منوها 
�لقت�صادي  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��غ��رف��ة  ب�صعي 
م����ع ك���اف���ة �ل�������دول ح���ي���ث ت��ع��ت��م��د ���ص��م��ن خطتها 
مع  �ل��زي��ار�ت  ت��ب��ادل  ���ص��رورة  على  �ل�صرت�تيجية 
بهدف  و�لقنا�صل  �ل�صفر�ء  و  �لقت�صادية  �لوفود 
�ل��ت��ي متتلكها  ب��ال��ف��ر���ض �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ت��ع��ري��ف 
وتكوين  �خلارجية  �لتجارة  حجم  وزي���ادة  �لم���ارة 
�لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات  يرتجم  مبا  �ل�صر�كات 

ويعك�ض تطلعات رجال �لعمال و�مل�صتثمرين.
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت  زيادة  �صبل  �للقاء  وبحث 
و�ل�صياحية  �ل�صناعية  �مل��ج��الت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
و�لوفود  �ل��زي��ار�ت  وت��ب��ادل  و�لتعليمية  و�ل�صحية 
�لق��ت�����ص��ادي��ة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �ل��ع��دي��د من 
�مل��ع��ار���ض و�لح����د�ث �لق��ت�����ص��ادي��ة �ل��ت��ي ت��زي��د من 

�لتعاون �لقت�صادي على �مل�صتوى �خلا�ض.
تنمية  ل���ق���ط���اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  و�����ص���ت���ع���ر����ض 
�ملقومات  �ه����م  ع���ن  ن���ب���ذة  �ل���ص��ت��ث��م��ار و�لع����م����ال 
خمتلف  توفري  حيث  م��ن  �لم���ارة  يف  �لقت�صادية 
من   . و�صرعتها  �لج����ر�ء�ت  وم��رون��ة  �لت�صهيالت 
�ل�����ص��ف��رين��ب��ذة ع���ن �ملقومات  ���ص��ع��ادة  ق����دم  ج��ان��ب��ه 
قطاعي  يف  وخا�صة  �صربيا  متتلكها  �لتي  �ملتنوعة 
�لزر�عة و�ل�صياحة و�مكانية �ل�صتثمار يف �مل�صاريع 
�ل�����ص��ي��اح��ي��ة م���وؤك���د� ت��ط��ل��ع ب����الده ل���زي���ادة �لتعاون 
ع��ام وعجمان على وجه  مع دول��ة �لم���ار�ت ب�صكل 

�خل�صو�ض .

�لتنفيذي لبنك �صتاندرد جنوب �أفريقيا 
�مل��ح��دود ف��رع مركز دب��ي �مل��ايل �لعاملي: 
ح�صلنا  �ل��ذي  بالهتمام  فخورون  نحن 
�ملالية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �صركائنا  من  عليه 
و�لدولية. ونتوجه  �لإقليمية  �ل�صوق  يف 
�إمتامهم  على  �مل�صرق  بنك  �إىل  بال�صكر 
�إطار  ويف  مم��ت��از،  ب�صكل  �ل�صفقة  لهذه 
كما  فقط،  �أ�صابيع  خم�صة  مدته  زمني 
لدعمهم  �لآخ����ري����ن  �ل�������ص���رك���اء  ن�����ص��ك��ر 
�مل�صتمر �أي�صاً. وقال جان ويليم �صودمان، 
�مل�صرفية  �خل���دم���ات  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ض 
�لدولية يف �مل�صرق: �إن جناحنا يف تنفيذ 
�ل�����ص��ف��ق��ة ي��وؤك��د ع��الق��ت��ن��ا �لقوية  ه���ذه 
متت  لقد  بنك.  �صتاندرد  جمموعة  مع 
�لقوية  �ل��ع��الق��ة  بف�صل  �ل�صفقة  ه��ذه 
�لتي متتد لعدة �صنو�ت مع �لعديد من 
�أفريقيا  ج��ن��وب  يف  �لق�صائية  �لهيئات 
ز�مبيا.  يف  و�لآن  وك��ي��ن��ي��ا،  ون��ي��ج��ريي��ا 
ونحن نقدر �لدعم �لذي قدمه �صركائنا 
لنا يف هذه �ل�صفقة، وهذ� يعك�ض �لن�صب 
�لقيا�صية ملجموعة بنك �صتاندرد ومكانة 

�لبنك يف �ملجتمع �ملايل.
وقال ت�صارلز موديو�، �لرئي�ض �لتنفيذي 

•• دبي-الفجر:	

�أغلق �مل�صرق، �ملوؤ�ص�صة �ملالية �لر�ئدة يف 
قر�صاً  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
م�صرتكاً مدته �صنتني بقيمة 50 مليون 
ز�مبيا،  �صتانبيك  لبنك  �أمريكي  دولر 
�صتاندرد  مل��ج��م��وع��ة  ت��اب��ع��ة  ���ص��رك��ة  وه���و 
ب���ن���ك. و�أغ���ل���ق���ت �ل�����ص��ف��ق��ة ب��ع��د جت���اوز 

�لكتتاب ملرتني تقريباً.
للقر�ض  �ملن�صق  �لبنك  �مل�صرق،  وج��ذب 
�لثاين �لت�صاركي لبنك �صتانبيك ز�مبيا، 
يف  و����ص��رتك  �مل�صتثمرين.  م��ن  �ل��ع��دي��د 
منطقة  من  �صركاء  �صبعة  �لقر�ض  ه��ذ� 
ودول  �أفريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق 
جمل�ض �لتعاون �خلليجي، مبا يف ذلك: 
�لأهلي  و�لبنك  �مل��ح��دود  �أف��ر����ص��ي��ا  بنك 
موري�صيو�ض  �إنف�صتك  وب��ن��ك  �ل��ك��وي��ت��ي 
وبنك  �مل��ح��دود  ميزوهو  وبنك  �مل��ح��دود 
خمولني  كمرتبني  ت�����ص��ارت��رد  ���ص��ت��ان��درد 
�لبنك  �إىل  �إ�صافة  للقر�ض،  ورئي�صيني 
�لتجاري كمرتب رئي�صي للقر�ض، وبنك 

ميزوهو �ملحدود كبنك وكيل.
�لرئي�ض  �ل��������ذوق،  ن��ب��ي��ل  ر������ص����م  وق������ال 

�صعد�ء  ن��ح��ن  ز�م��ب��ي��ا:  �صتانبيك  لبنك 
ل��ت��م��ك��ن ب���ن���ك ���ص��ت��ان��ب��ي��ك ز�م���ب���ي���ا من 
�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن �ل�����ص��وق �ل��دول��ي��ة للمرة 
�لقر�ض  ه��ذ�  تخ�صي�ض  �صيتم  �لثانية. 
�لقت�صادي  �ل��ن��م��و  ق��ط��اع��ات  ل��ت��م��وي��ل 
�لقطاعات  م��ث��ل  ز�م��ب��ي��ا،  يف  �لرئي�صية 
�ل�صناعية و�لزر�عية و�مل�صاريع �ل�صغرية 

�لتي  �مل�صاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ملتو�صطة 
���ص��ت�����ص��اع��د ع���ل���ى ت���ن���وي���ع �لق���ت�������ص���اد يف 
وتقدير  بامتنان  ن�صعر  ونحن  �ل��دول��ة. 

كبريين ل�صركائنا يف �ل�صفقة.
ز�مبيا  �صتانبيك  بنك  �أن  بالذكر  جدير 
بنك،  ���ص��ت��ان��درد  جمموعة  يف  ع�صو  ه��و 
�أفريقي  بلد   20 يف  ح��ال��ي��اً  تعمل  �ل��ت��ي 

وجمهورية  وب��وت�����ص��و�ن��ا  �أن���غ���ول  ه����ي: 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة وك���وت ديفو�ر  �ل��ك��ون��غ��و 
و�إثيوبيا وغانا وكينيا ولي�صوتو ومالوي 
وناميبيا  وم��وز�م��ب��ي��ق  وم��وري�����ص��ي��و���ض 
�أف��ري��ق��ي��ا وجنوب  ون��ي��ج��ريي��ا وج���ن���وب 
و�أوغند�  وتنز�نيا  و�صو�زيالند  �ل�صود�ن 

وز�مبيا وزميبابوى.

•• اأبوظبي-وام:
“تبادل  �ل��دورة من ملتقى  �قامة  �م�ض ر�صميا عن  �علن 
�لعاملية  �ملن�صة   - “ كليك�ض   - �مل��ن��اخ  مبجال  �لب��ت��ك��ار�ت 
�جلهات  ب��ني  وجتمع  لها  مقر�  �أبوظبي  م��ن  تتخذ  �لتي 
�صياغة  بهدف  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  و�أ���ص��ح��اب  �ل�صتثمارية 
�ل��ط��رف��ني - خ��الل �لقمة �لعاملية  ب��ني  ���ص��ر�ك��ات م��وؤث��رة 
ل��ط��اق��ة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل �مل���زم���ع ع��ق��ده��ا يف �ل���ف���رتة ب���ني 15 
�أبوظبي  �أ���ص��ب��وع  فعاليات  �إط���ار  يف   2018 يناير  و18 
لال�صتد�مة �إىل دفع عجلة �جلهود �ملبذولة للو�صول �إىل 
حلول م�صتد�مة ت�صاهم يف �حلد من تد�عيات تغري �ملناخ 
�ملعرفة وقدر�ت �لبتكار وتاأمني  وذلك عن طريق تبادل 
�ملناخ  �لبتكار�ت مبجال  “تبادل  �لتمويل. ويعقد ملتقى 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  رع��اي��ة  حت��ت   “ كليك�ض   -
ومركز  لل�صباب  �لإم����ار�ت  جمل�ض  م��ن  ك��ل  م��ع  بالتعاون 
�مل�صتقبل م�صدر  �أبوظبي لطاقة  �لعربي و�صركة  �ل�صباب 
�مللتقى  ي�صتقبل  ح��ي��ث  �مل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  ز�ي���د  وج���ائ���زة 
�مل�صاركات من رو�د �لأعمال د�خل �لإمار�ت وعلى م�صتوى 
وم�صتد�مة  نظيفة  تقنيات  ط��ورو�  و�لعامل ممن  �ملنطقة 

بحاجة �إىل �لتمويل لتنفيذها.
وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري 
�لإم��ار�ت ت�صع جمالت �لبحث  �ملناخي و�لبيئة �ن دولة 
�أهم �لأولويات �لتي من  و�لتطوير وبناء �لقدر�ت �صمن 
�إىل  �لن��ت��ق��ال  مرحلة  يف  كبري  ب�صكل  ت�صاهم  �أن  �صاأنها 
م�صتد�مة  بيئة  يف  و�لبتكار  �ملعرفة  على  يعتمد  �قت�صاد 
.. لفتا �ىل �ن ذلك يتطلب �صر�كات بني �لقطاعني �لعام 
و�خل��ا���ض ل��دع��م ك��اف��ة �جل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل تطوير 
حلول ناجعة لكافة �لتحديات �لتي يو�جهها �لعامل �ليوم. 
و�أ�صاف معاليه �ن ملتقى تبادل �لبتكار�ت مبجال �ملناخ - 
كليك�ض يعد من �أهم من�صات �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة 
�لتي �صتعمل على �أيجاد بيئة مناف�صة جتمع �مل�صتثمرين 
مع �أ�صحاب �مل�صاريع �ملبتكرة لتحفيز �ل�صر�كات و�لبتكار 

و�لعمل �إىل حتويل �لأفكار �ملبدعة �إىل و�قع ملمو�ض.

من جانبها قالت معايل �صما بنت �صهيل بن فار�ض �ملزروعي 
وزي����رة دول���ة ل�����ص��وؤون �ل�����ص��ب��اب “ نفخر ب��ت��ع��اون جمل�ض 
�لإمار�ت لل�صباب ومركز �ل�صباب �لعربي مع وز�رة �لتغري 
مبجال  �لبتكار�ت  تبادل  ملتقى  لإقامة  و�لبيئة  �ملناخي 
�ملناخ - كليك�ض و�لذي نهدف من خالله �إ�صر�ك �ل�صباب 
�مل��ج��الت �لبيئية..  �مل��ج��الت ك��اف��ة وب��الأخ�����ض  د�ئ��م��ا يف 
ف�صبابنا قادرون على طرح �أف�صل �لأفكار حلل �لتحديات 
كما  �أبوظبي  �إم���ارة  �أن  معاليها  و�أك���دت  تو�جهنا«.  �لتي 
�ملبتكرة  �لفعاليات  �لإم��ار�ت د�ئما حا�صنة لكل  هي دولة 
�ل��ت��ي م��ن �صاأنها حت�صني ج���ودة �حل��ي��اة و�ل���ص��ت��د�م��ة يف 
حت�صني �لقت�صاد �لقائم على تنوع م�صادر �لدخل و�ملبني 
معايري  يهمل  ل  �لوقت  ذ�ت  ويف  و�لبتكار  �ملعرفة  على 
�حلفاظ على �لبيئة. و�صي�صاهم ملتقى تبادل �لبتكار�ت 
لدولة  �لريادية  �ملكانة  تعزيز  يف  كليك�ض   - �ملناخ  مبجال 
بتغري  �ملتعلقة  ل��الب��ت��ك��ار�ت  وج��ه��ة  باعتبارها  �لإم�����ار�ت 
�أحرزته �لدولة  �لتقدم �لذي  �إىل  �مللتقى  �ملناخ.. وي�صتند 
على �صعيد تطوير تقنيات �لطاقة �ملتجددة وغريها من 
�لإم���ار�ت  ��صرت�تيجية  وبح�صب  �ل���ص��ت��د�م��ة..  جم���الت 
�ملقرر  م��ن   2017 ي��ن��اي��ر  يف  عنها  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي  للطاقة 
�لنظيفة  �لطاقة  من  �إ�صهاماتها  ن�صبة  �لدولة  ترفع  �أن 
بحلول   24% �إىل  لت�صل  �لطاقة  م�صادر  مزيج  �صمن 
ووفقا   ..2050 ب��ح��ل��ول   50% و�إىل   2021 �ل��ع��ام 
ل��ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ف����اإن �لإم�������ار�ت ت�����ص��ت��ه��دف رف���ع كفاءة 
��صتهالك �لفرد و�ملوؤ�ص�صات يف �لدولة من �لطاقة بن�صبة 
وفور�ت  �صيحقق  م��ا  وه��و   2050 �ل��ع��ام  بحلول   40%
ت�صل قيمتها �إىل 190 مليار دولر �أمريكي. من جانبه 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لرحمي  جميل  حممد  ق��ال 
ي�صكل  �مل��ن��اخ  ت��غ��ري  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  �حل���د  �ن  “م�صدر”.. 
حتديا عامليا بارز� ول ميكن حتقيق هذه �ملهمة بالعتماد 
يتعني  �ل�صبب  ولهذ�  فقط  �ليوم  �ملتوفرة  �لتقنيات  على 
و�لتي  �مل�صتد�مة  �لبتكار�ت  �ملقبل من  علينا دعم �جليل 
وتفخر  �مل�صتقبل..  يف  لال�صتثمار  جديدة  فر�صا  �صتتيح 
جتمع  من�صة  كونه  �مللتقى  ه��ذ�  بدعم  “م�صدر”  �صركة 

�لإبد�عية  �لأف��ك��ار  لتحويل  و�مل�صتثمرين  �لأع��م��ال  رو�د 
�خلالقة �إىل حلول عملية ذ�ت جدوى جتارية. من جانبه 
“ريد”  ملجموعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ف��رين��ي��زي��ان  �آر�  ق��ال 
للمعار�ض �جلهة �ملنظمة للقمة �لعاملية لطاقة �مل�صتقبل 
�ن ملتقى “تبادل �لبتكار�ت مبجال �ملناخ” يحمل �أهمية 
�لعاملية  �لقمة  من  �ملقبلة  �ل��دورة  فعاليات  �صمن  خا�صة 
لطاقة �مل�صتقبل.. موؤكد� �أن حتفيز فر�ض �ل�صتثمار من 
�أجل �إيجاد حلول مبتكرة ملكافحة �لتغري �ملناخي من �صاأنه 
�أن يدعم هذه �ملبادرة لال�صطالع بدور مبا�صر يف تطوير 
�مل�صتويات  على  �إيجابي  �أث��ر  لها  �صيكون  جديدة  تقنيات 
�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.. م�صري� �ىل �ن ذلك ين�صجم 
ب�صكل مبا�صر مع �ملهمة �لأو�صع نطاقا و�لتي تتوىل �لقمة 
�لعاملية لطاقة �مل�صتقبل حتقيقها و�ملتمثلة بتوفري فر�ض 
��صتثمارية يف م�صاريع �لطاقة لل�صركات �ملطورة و�ملوزعني 

و�ملبتكرين و�مل�صتثمرين و�مل�صرتين يف هذ� �ملجال.
ت��ب��ادل �لب��ت��ك��ار�ت مبجال  ي��رك��ز ملتقى  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
توفر حلول  �لتي  �لبتكار�ت  �لأوىل على  دورت��ه  �ملناخ يف 
�لهو�ء  تلوث   : �لتحديات يف ثالثة جم��الت وهي  تعالج 
ويعمل  و�ل��زر�ع��ة..  �لنقل  �لنظيفة يف جمايل  و�لتقنيات 
�مللتقى بالتعاون مع �صركة �آيديانكو �ملتخ�ص�صة يف �لأفكار 
�ملبتكرة على م�صتوى �لعامل وذلك من �أجل حتديد �أف�صل 
و�مل�صتثمرين  �لأع��م��ال  رو�د  ب��ني  و�جل��م��ع  م�صاركة   30

خالل �لقمة �لعاملية لطاقة �مل�صتقبل.
وقال ماهر عز �لدين �لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة �آيديانكو 
تبادل  م��ل��ت��ق��ى  �مل�����ص��ارك��ة يف  ع��ل��ى  �ل�����ص��رك��ة حت��ر���ض  �ن 
�لبتكار�ت مبجال �ملناخ باأبوظبي من خالل فريق �لعمل 
من  �ملئات  مع  و�لتعاون  �لعامل  م�صتوى  على  لها  �لتابع 
رو�د �لأعمال و�ل�صركات �لنا�صئة و�مل�صتثمرين يف �ملجالت 
�لثالثة �لتي ت�صتهدف �ملبادرة �لتعامل معها.. كما نعمل 
�إنرتبر�يز  ت��ي  �آي  �إم  م��ن��ت��دى  �صريكنا  م��ع  وث��ي��ق  ب�صكل 
للمنطقة �لعربية و�لذي يعمل على تعزيز فر�ض تو��صلنا 
على  �ملناخية  �لتغري�ت  جمال  يف  �لبتكار�ت  �صركات  مع 
خمتارة  جمموعة  �أم��ام  �مللتقى  و�صيتيح  �ملنطقة.  �متد�د 

من �مل�صاركني �إمكانية �حل�صول على متويل مل�صروعاتهم 
م�صاريعهم  ل�صتعر��ض  لهم  خا�صة  م�صاحة  توفري  عرب 
ب�صكل مبا�صر �أمام �مل�صتثمرين.. كذلك �صيمنح �مل�صاركون 
يف �مللتقى فر�صة عر�ض �بتكار�تهم �أمام �جلهات �مل�صاركة 
و�لتي  �مل�صتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة  يف  و�حلا�صرين 
جتارية  ���ص��ف��ق��ات  لإب�����ر�م  حم��ت��م��ل��ة  ف��ر���ص��ا  ل��ه��م  �صتتيح 
�لإمار�تيني  �لأعمال  رو�د  ي�صكل  �أن  �ملقرر  ومن  جديدة. 
ن�صبة �لثلث من �إجمايل �مل�صاركات يف �ملبادرة �أما ن�صبة �ل� 
�ملتبقية ف�صوف ت�صم م�صاركني من دول �ملنطقة   70%
�لبتكار�ت مبجال  تبادل  و�صيتوفر عرب ملتقى  و�لعامل. 
و�ملنظمات  ��صتثمار حمتملة لالأكادمييني  �ملناخ جمالت 
�ألف   300 ت��رت�وح قيمتها بني  �لربحية  �لربحية وغري 
�لأفكار  �أ�صحاب  �لأع��م��ال  ل��رو�د  بالن�صبة  �أمريكي  دولر 
�ملتميزة و�أكرث من 12 مليون دولر �أمريكي للمجموعات 
�أو  �صنو�ت  ت�صع  �إىل  ت�صل  عملية  ب��خ��رب�ت  حتظى  �ل��ت��ي 

�أكرث..
 و�رتفعت قيمة �ل�صتثمار�ت �لعاملية يف جمايل �لتقنيات 
�لنظيفة و�ل�صتد�مة ب�صكل ملحوظ على مد�ر �ل�صنو�ت 
�لأخرية حيث تقدر قيمة �لتمويالت �لتي مت ��صتثمارها 
يف �صركات �لتقنيات �لنظيفة ب� 31.8 مليار دولر �أمريكي 
منذ بد�ية �لقرن �حلايل وبلغت ح�صة ��صتثمار�ت تطوير 
�أمريكي.  دولر  م��ل��ي��ار   11.4 منها  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
حتى  مفتوح  �مللتقى  يف  للم�صاركة  �لتقدم  ب��اب  �أن  يذكر 
�لنا�صئة  و�مل�صاريع  �لأع��م��ال  ل��رو�د   2017 �أكتوبر   15
و�ل�صركات حيث �صيح�صر �أ�صحاب �مل�صاركات �لفائزة �إىل 
�أبوظبي لطرح �بتكار�تهم و�أفكارهم خالل �لقمة �لعاملية 
لطاقة �مل�صتقبل �ملزمع �نعقادها يف يناير 2018 بح�صور 
�لعامل  �أحدث �حللول يف  �إىل متويل  م�صتثمرين ي�صعون 

للحد من تد�عيات تغري�ت �ملناخ.
ومي��ك��ن ل��ل��ر�غ��ب��ني يف �مل�����ص��ارك��ة ب��امل��ل��ت��ق��ى �ل��ت��ع��رف على 
�لتفا�صيل وتقدمي �لطلبات من خالل �ملوقع �لإلكرتوين 
https://www. �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��م��ة 
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املال والأعمال

جمارك راأ�س اخليمة تنظم 
دورة يف  امللكية الفكرية 

•• راأ�س	اخليمة	– الفجر

نظمت د�ئرة جمارك ر�أ�ض �خليمة دورة يف �مللكية �لفكرية و�لغ�ض �لتجاري 
مب�صاركة 15  موظفا من خمتلف �ملر�كز �جلمركية و��صتمرت على مدى 

يومني قدمها �ملدرب يو�صف �بو رومي �أخ�صائي �لتدريب بالد�ئرة.
وت�صمنت حماور �لدورة �لتعريف بحقوق �مللكية �لفكرية و�لغ�ض �لتجاري 
، و�أنو�ع �لعالمات �لتجارية و�حلقوق �لتي ترتتب عليها ، و�أ�صباب �نت�صار 
وو�صائل  �ل��ت��ج��اري  �لغ�ض  �أ�صاليب  ت�صمنت  كما  �ل��ت��ج��اري  �لغ�ض  ظ��اه��رة 
مو�ردها  تطوير  �إىل  �ل��د�ئ��رة  من  �صعيا  �ل���دورة  تنظيم  وي��اأت��ي  مكافحته. 
وقدر�تها �لب�صرية �ملتعلقة بالعمل �جلمركي وكل ما من �صاأنه �أن ي�صهم يف 

بناء قدر�ت �ملوظفني و�صقلها ملو�كبة �مل�صتجد�ت بخ�صو�ض ذلك.

»اأبوظبي للتنمية« ميول تطوير مطار فيالنا 
الدويل يف املالديف بقيمة 183.5 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

 183.5 بقيمة  �ملالديف  للتنمية متويال حلكومة  �أبوظبي  قدم �صندوق 
�ل��دويل يف جزيرة هولهويل  وتو�صعة مطار فيالنا  لتطوير  دره��م  مليون 
وتن�صيط  �ل�صياحي  �ل��ق��ط��اع  ل��دع��م  وذل���ك  ماليه  �لعا�صمة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�لتي  �لقر�ض  �لتمويل وفقا لتفاقية  �ل�صندوق  �لوطني. وقدم  �لقت�صاد 
وقعها �أم�ض �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
على  �ملالديفي  �لقت�صادي  �لتطوير  وزي��ر  �صعيد  حممد  ومعايل  �ل��دويل 

هام�ض زيارة فخامة �لرئي�ض �ملالديفي عبد�هلل يامني عبد�لقيوم للدولة.
ويهدف م�صروع �إن�صاء مطار فيالنا يف جزيرة هولهويل �إىل حتقيق �لتنمية 
�لقت�صادية و�لجتماعية يف جزر �ملالديف عن طريق حت�صني مر�فق �ملطار 
وتو�صيع طاقته �ل�صتيعابية ليتو�ءم مع �لنمو �مل�صطرد يف قطاع �ل�صياحة.

ويعمل �مل�صروع على تعزيز دخل �لدولة من �لقطاع �ل�صياحي مما ينعك�ض 
�إيجابا على �مل�صتوى �ملعي�صي لل�صكان و�إيجاد فر�ض عمل جديدة.

للتنمية  �أبوظبي  �صندوق  عام  مدير  �ل�صويدي  �صيف  حممد  �صعادة  وق��ال 
ياأتي  �ل���دويل  فيالنا  مطار  �إن�����ص��اء  م�صروع  متويل  �إن   - �ملنا�صبة  بهذه   -
بتوجيهات من �لقيادة �لر�صيدة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ض �لدولة “حفظه �هلل” و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة على تقوية 

وتعزيز �لعالقات �مل�صرتكة مع �ملالديف يف �ملجالت كافة.
�لتي  �لتنموية  �مل�صاريع  م��ن  وغ���ريه  �مل��ط��ار  م�صروع  �أن  �صعادته  و�أ���ص��اف 
ميولها �صندوق �أبوظبي للتنمية يف �ملالديف تاأتي يف �إطار �لتعاون �لبناء 
بني �ل�صندوق وحكومة �ملالديف ل �صيما و�أن مثل هذه �مل�صاريع �حليوية 
و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتنمية  حتقيق  على  �ي��ج��اب��ي  ب�صكل  تنعك�ض 

وحت�صني م�صتوى حياة �ل�صكان يف جزر �ملالديف.

خالل ور�صة عمل نظمتها بالتعاون مع التميمي وم�صاركوه

غرفة دبي ت�ستعر�س قانون اجلمارك يف الإمارات
•• دبي-الفجر:

�م�ض  دب��ي  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
مقر  يف  وم�صاركوه  �لتميمي  مع  بالتعاون 
�لغرفة ور�صة عمل حول قانون �جلمارك 
يف دولة �لإم��ار�ت، وذلك يف �إطار جهودها 
دبي  يف  �لأع��م��ال  جمتمع  ممثلي  لتعريف 
بيئة  يف  �لقانونية  �ملتغري�ت  �أح��دث  ح��ول 
ممار�صة  على  �ل�صركات  وم�صاعدة  �لعمل، 

�لأعمال ب�صهولة وي�صر.
�أع�صاء  وح�صر ور�صة �لعمل مهتمون من 
غ��رف��ة دب���ي وحم���ام���ون ومم��ار���ص��و �ملهنة 
و�أ�صحاب  وم��در�ء  وم�صت�صارون  �لقانونية 
وو�صطاء  و�ل��ت��خ��ل��ي�����ض  �ل�����ص��ح��ن  وك�����الت 
�للوج�صتية،  �خلدمات  �صركات  و�أ�صحاب 
�مل�صاركني  بتعريف  �لور�صة  �صاهمت  حيث 
بقانون �جلمارك يف دولة �لإمار�ت خا�صة 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��خ��ل��ي�����ض �جل���م���رك���ي ودف���ع 
�لر�صوم، بالإ�صافة �إىل حتديد �لإجر�ء�ت 

�جلمركية �لأ�صا�صية وكيفية تطبيقها. 
و�أد�ر ور�صة �لعمل عمر نائل عمر، �صريك 
ورئ��ي�����ض ق�����ص��م �مل���و�����ص���الت و�ل���ت���اأم���ني يف 
نيودقيت،  وجيم�ض  وم�صاركوه،  �لتميمي 
يف  و�لتاأمني  �ملو��صالت  ق�صم  يف  حمامي 
�لعقيلة،  و���ص��خ��ر  وم�����ص��ارك��وه،  �لتميمي 
يف  و�لتاأمني  �ملو��صالت  ق�صم  يف  حمامي 
�ل�صوء  �صلطو�  حيث  وم�صاركوه  �لتميمي 
ع��ل��ى �أب����رز و�أه����م �ل��ق��و�ن��ني �جل��م��رك��ي��ة يف 

»موا�سفات« تطور متطلبات »اآيزو 17025« لتلبية املتغريات يف الت�سنيع والأ�سواق

مطارات دبي حتتل موقعا متقدما يف جمال التعرف على اأف�سل املمار�سات
•• دبي-وام:

�لثالث  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  دب���ي  م���ط���ار�ت  ح�صلت 
�لأكرث  و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  قائمة  �صمن 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  على  بالتعرف  �هتماما 
�أف�صل  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن  �مل�����ص��ج��ل��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملمار�صات �لذي مت �إطالقه من خالل �إد�رة 

�لتنمية  د�ئ����رة  يف  �لأع���م���ال  ل��ق��ط��اع  �لتميز 
�لقت�صادية بدبي بال�صر�كة مع �صركة ئي بي 
�م �نرتنا�صيونال. ويهدف هذ� �لربنامج �إىل 
�ملعيارية  و�ملقارنات  �ملمار�صات  �أف�صل  تبادل 
مم���ا ي�����ص��اه��م يف حت�����ص��ني ج�����ودة �لأع���م���ال 
وحت��ق��ي��ق �ل��ت��م��ي��ز �مل��وؤ���ص�����ص��ي. وق����ال �أحمد 
و�لجندة  �لتميز  �لرئي�ض-  نائب  �خل��ي��اط 

�ملوؤ�ص�صي  �ل�صمان  لوحدة  �لتابعة  �لوطنية 
“لقد قطعنا  دب���ي  م��ط��ار�ت  و�حل��وك��م��ة يف 
�ملوؤ�ص�صي  �لتميز  طريق  على  طويال  �صوطا 
وتعترب م�صاركتنا يف برنامج �أف�صل �ملمار�صات 
فر�صة قيمة للتعرف على �ملبادر�ت �لر�ئدة 
�ملطبقة لدى �لقطاعني �لعام و�خلا�ض على 
ت�صمل  و�ل��ت��ي  و�ملنطقة  �لم����ار�ت  م�صتوى 

على �صبيل �ملثال ل �حل�صر نتائج �ملتعاملني، 
�إىل جانب  و�أد�ء �ملوظفني، وخدمة �ملجتمع 
ويعترب  �لعمليات«.  وحت�صني  �مل���ايل  �لأد�ء 
هذ� �لربنامج �أد�ة قوية جد� لتميز �لأعمال 
و�صي�صاعد �إىل حد كبري يف حت�صني موؤ�صر�ت 
�لأد�ء �لرئي�صية للموؤ�ص�صات �لتي تطمح �إىل 

حتقيق �لريادة يف تقدمي �أعمالها.

جمل�س اإدارة امل�سرف املركزي يعقد 
اجتماعه ال�ساد�س لعام 2017

•• اأبوظبي-وام:	

عقد جمل�ض �إد�رة �مل�صرف �ملركزي �م�ض 
�جتماعه �ل�صاد�ض لعام 2017 برئا�صة 
م��ع��ايل خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د �ل��ك��ن��دي رئي�ض 

�ملجل�ض.
�ل���ذي ع��ق��د يف مقر  ح�صر �لج��ت��م��اع - 
�مل�صرف باأبوظبي - معايل خالد جمعة 
�لإد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  �مل���اج���د 
ومعايل مبارك ر��صد �ملن�صوري حمافظ 
�ل�صعادة  و�أ����ص���ح���اب  �مل���رك���زي  �مل�����ص��رف 
حاجي  يون�ض   .. �لإد�رة  جمل�ض  �أع�صاء 
�خل����وري وخ��ال��د �أح��م��د �ل��ط��اي��ر وحمد 
مبارك بوعميم و�صعادة حممد علي بن 
و�صعادة  �ملحافظ  نائب  �لفال�صي  ز�ي��د 
�صيف هادف �ل�صام�صي م�صاعد �ملحافظ 

وجمموعة من كبار موظفي �مل�صرف.
�ملقدمة  �لطلبات  �ملجل��ض  و��صتعر�ض 
�لأخرى  �ملالية  و�ملوؤ�ص�ص�ات  �لبنوك  من 
�لعامل�ة يف �لدولة وو�فق على �لطلبات 
�لقانون  ح�����ص��ب  ل��ل�����ص��روط  �مل�ص�تكملة 
و�لأن��ظ��م��ة �مل��ع��م��ول ب��ه��ا و�خل��ا���ص��ة بكل 

ن�صاط على حدة.

يف دولة �لإمار�ت و�أبرز م�صتجد�ته بهدف 
�لأع��م��ال.«   وتدعم غرفة  ت�صيري  �صمان 
دبي منو �لأعمال يف �لإم��ارة، وتعمل على 
لها من خالل  بيئٍة حمفزٍة  �ل��دو�م خللق 
تعزز  �لتي  �لعمل  وور���ض  �ل��ن��دو�ت  تنظيم 
�أبرز  وع��ي وثقافة جمتمع �لأع��م��ال ح��ول 
م�صتجد�ت �لأعمال، و�لقو�نني �لتي تنظم 

بيئة �لأعمال. 

جهاد  و�أ���ص��ارت  تطبيقها.   وكيفية  �لدولة 
�إد�رة �خلدمات �لقانونية يف  كاظم، مدير 
�رت��ف��اع حجم �لتجارة  �أن��ه م��ع  دب��ي  غرفة 
بات  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  منطقة  يف  �لدولية 
�لقانونية  �جل��و�ن��ب  فهم  �ل�����ص��روري  م��ن 
و�ل��ع��م��ل��ي��ة ل���ق���ان���ون �جل����م����ارك يف دول����ة 
�لإمار�ت وكيفية تطبيقها بهدف ممار�صة 

�لأعمال ب�صهولة وي�صر. 

�صاهمت  �لعمل  ور�صة  �إن  كاظم  و�أ�صافت 
يف تعريف ممثلي جمتمع �لأعمال يف دبي 
بالتخلي�ض  �ملتعلقة  �لقو�نني  و�أه��م  باأبرز 
�جلمركي ودفع �لر�صوم، وم�صاعدتهم على 
�لأ�صا�صية  �جلمركية  �لإج����ر�ء�ت  حتديد 

وكيفية تطبيقها ..
عملية  ن�����ص��ائ��ح  ت���وف���ري  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة   
بيئة  وخلق  �لأعمال  وعي جمتمع  لتعزيز 

م��الئ��م��ة مل��م��ار���ص��ة �لأع����م����ال.  وق����ال عمر 
�أ�صبحت  �لإم�������ار�ت  دول����ة  عمر:”  ن��ائ��ل 
للتجارة  عاملياً  قليلة مركز�ً  �صنو�ت  خالل 
�لدولية، وبالتايل فاإن �لب�صائع �لتي متر 
�إىل ت�صاريح  د�ئ��م��اً  ع��رب ح��دوده��ا حت��ت��اج 
جمركية. لذلك قمنا بتنظيم هذه �لور�صة 
�لأعمال  وجم��ت��م��ع  �مل�����ص��ارك��ني  ل��ت��ع��ري��ف 
ق��ان��ون �جلمارك  ب�����ص��رورة �لط���الع على 

•• دبي-	وام:

و�ملقايي�ض  ل��ل��م��و����ص��ف��ات  �لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت 
“مو��صفات” م�صاهمتها يف مر�جعة متطلبات مو��صفة 
يف �لدولة ب�صورة   «  ISO �لآي��زو �ملعتمدة “ 17025 
�صهدها  �لتي  �جل��دي��دة  �لتقنية  �لتغري�ت  تلبية  ت�صمن 
ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ة و�لأ�����ص����و�ق يف �ل���دول���ة و�مل��ن��ط��ق��ة منذ 
�لإ�صد�ر �لأخري للمو��صفة عام 2005 حيث مت �لنتهاء 

من تنقيح �ملو��صفة خالل �لعام �جلاري.
وق����ال ���ص��ع��ادة ع��ب��د �هلل ع��ب��د �ل���ق���ادر �مل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر عام 
�ملهند�ض  عنه  نيابة  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف   - مو��صفات 
�ل��ه��ي��ئ��ة خالل  �مل��و����ص��ف��ات يف  �إد�رة  م��دي��ر  خ��ل��ف  خ��ل��ف 
م�صاركته يف �لدورة �لتدريبية �لتي تنظمها �لهيئة حول 
متتلك  �لإم���ار�ت  �إن   -  ISO 17025لآيزو� مو��صفة 
و�مل���ع���اي���رة يف خم��ت��ل��ف جمالت  ل��ل��ف��ح�����ض  85 خم��ت��رب� 

ذ�ت  �آي���زو  �صهادة  على  حا�صلة  خم��ت��رب�ت  وه��ي  �لقيا�ض 
�لقدرة على حتقيق موثوقية  �إثبات  �لعاملية يف  �ملرجعية 

يف نتائجها.
و�أ�صاف �أن �لإمار�ت بد�أت عملية �ملر�جعة ملتطلبات �آيزو 
17025 خالل �صهر فرب�ير من �لعام 2015 حيث كان 
هناك حاجة ملر�جعة تغطية �لتغيري�ت �لتقنية �جلديدة 

�لتي �صهدتها �ل�صناعة و�لأ�صو�ق منذ �لإ�صد�ر �لأخري.
�جلديد  �لإ�صد�ر  �لعتبار  يف  ياأخذ  �ملعيار  �أن  �إىل  و�أ�صار 
و�عتماد   2015 �ل���ع���ام  يف  �مل��ن�����ص��ور   9001 �آي�����زو  م���ن 
�صل�صلة  �ملطابقة مثل  تقييم  �ملعيار مع معايري  ومو�ءمة 

�آيزو 17000 حول تقييم �ملطابقة.
�مل�صتمرة  و�ملر�جعة  �لتحديث  �أن  �ملعيني  �صعادة  و�عترب 
للمو��صفات ين�صجم مع �أهد�ف مو��صفات ودورها �لريادي 
وحت�صني  �جل��ودة  ثقافة  ن�صر  يف  �أو�صطيا  و�صرق  �إقليميا 
ظروف �لإنتاج و�لت�صنيع و�لتجارة وحتظى باأهمية كبرية 

رعاية  �ملو��صفات يف  به  تعنى  �لذي  للدور �حليوي  نظر� 
�ملجتمعات بتمكينها من �حل�صول على منتجات  م�صالح 
ذ�ت جودة عالية و�صمان �صال�صة و�ن�صيابية حركة �ل�صلع 
و�لب�صائع بني دول �لعامل. و�أ�صاف �ليوم نت�صارك �لأفكار 
خمترب�ت  ل��ك��ف��اءة  �ل��ع��ام��ة  �ملتطلبات  ح���ول  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
حاليا  جنريه  ما  مع  ذلك  يتما�صى  �إذ  و�ملعايرة  �لفح�ض 
“ �إينا�ض”  من تنقيح لنظام �لعتماد �لوطني �لإمار�تي 
خمترب�   85 يناهز  ما  حاليا  مظلته  حتت  ي�صم  و�ل��ذي 
للفح�ض و�ملعايرة يف خمتلف �ملجالت و�لذي �أطلق وفقا 

. ملتطلبات �آيزو يف �لعام 2005 
و�ملقايي�ض  للمو��صفات  �لإم�����ار�ت  هيئة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
�آخ����ر م�صتجد�ت  ب�����ص��ورة م�����ص��ت��م��رة  ت���و�ك���ب  م��و����ص��ف��ات 
�إىل �عتماد ومو�ءمة كل  �لآي��زو وت�صعى  و�إ�صد�ر�ت نظام 
تعقد  ذلك  �صبيل  ويف  �ملطابقة  تقييم  معايري  من  معيار 
مب�صتجد�ت  �لتعريف  حول  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  �لور�ض 

�إجر�ء  م��ن  �ل��ور���ص��ة  �صهدته  ون��وه مب��ا  �لآي����زو.  مو��صفة 
مبثابة  ج���اءت  للعمل  و�أم��ث��ل��ة  ومن����اذج  عملية  ت��دري��ب��ات 
م��ن��ت��دى دويل ل��ت��ب��ادل �خل����رب�ت وت��ع��زي��ز �ل��ن��ق��ا���ض على 
�ل�صرق  مبنطقة  و�مل��ع��اي��رة  �لفح�ض  خم��ت��رب�ت  م�صتوى 
�لأو�صط و�صمال �أفريقيا ونقل �لتجارب من �لإمار�ت �إىل 

بقية دول �ملنطقة و�لعامل.
مع  بالتعاون  مو��صفات  نظمتها  �لتي   - �ل���دورة  ح�صر 
�أيام  �آيزو و�لتي ت�صتمر ثالثة  �ملنظمة �لدولية للتقيي�ض 
وتختتم غد� يف فندق �لكونر�د يف دبي - ما يزيد عن 35 
�ملنظمة  يف  �لأع�صاء  �لعربية  �ل��دول  ممثلي  من  �صخ�صا 
�لدولية لالطالع ومو�كبة �ملتغري�ت �لتقنية وم�صتجد�ت 
على  ذل��ك  و�نعكا�صات  و�لإنتاجية  �ل�صناعية  �لقطاعات 
و�لإقليمية  �ملحلية  �لأ���ص��و�ق  يف  و�لتجارة  �لإن��ت��اج  حركة 

و�لعاملية و�لتي مت عك�صها يف �ملو��صفة �ملحدثة.

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1626  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- بر�ند �ند ترندز جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�صتاأنف / �صلطان بن حممد بن ر��صد �لهوميل وميثله:ر��صد عبد�هلل 
بالدعوى  �ل�����ص��ادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��صتاأنف  ق��د  �لنعيمي  هوي�صل  علي 
رق��م 2017/1361 جت��اري كلي ب��ت��اري��خ:2017/8/24  وح��ددت لها جل�صه 
بالقاعة رقم  �ل�صاعة 10.00 �صباحا   �ملو�فق 2017/11/7  �لثالثاء   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1139  ا�صتئناف جتاري    

ماليهوتر�  ر�ج  نخيل   -2 �����ض.م.ح  كابيتالز  ج��ول��دن   -1 ���ص��ده/  �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ىل 
كابيتالز  ج��ول��دن  �صركة  يف  �ل�صريك  ب�صفته   - ماليهوتر�  �صندير  �صوبها�ض 
�����ض.م.ح جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ص��ت��اأن��ف / م���زون ع��ل��ي جمعه حمد 
�ل�صادر  ��صتاأنف/ �حلكم  قد  �جلنيبي وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري 
بالدعوى رقم 2017/430 جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه يوم �لثنني  �ملو�فق 
2017/10/30 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي 

ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/401  اأمر اأداء
حمل  جمهول  ب��ور  حاجي  �هلل  ��صد  عبد�ملجيد   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 

�لقامة مبا �ن �ملدعي/�صاد�ت ح�صني خان .
�لبتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����ص���ت�������ص���د�ر  ط���ل���ب 
بتاريخ:2017/10/1 �إلز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )1500000( درهم + 

1000 درهم �تعاب �ملحاماة للمدعي و�لر�صوم و�مل�صاريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/388  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �صده / 1-�صركة �لبو�به �خل�صر�ء للتجارة م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملتظلم / عرب �لعامل خلدمات �ل�صحن �ض.ذ.م.م وميثلها موليل فينو جوبال وميثله:خالد 
�لقر�ر  �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من  �لتظلم  �أق��ام عليكم  كلندر عبد�هلل ح�صني قد 
با�صتالم  �صدها  �ملتظلم  بالز�م  و�لق�صاء   305/2017 رقم  عري�صة  على  �لم��ر  يف  �ل�صادر 
بالنفاذ  �لم��ر  �صمول  مع  �صدها  للمتظلم  �ململوكة  �ملنطقة  مبخازن  �ملتو�جدة  �لب�صائع 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لز�مها  �ملعجل 
�لحد �ملو�فق 2017/10/22   �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/603  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �صده/1- �بو بكر حممد ر��صد �مريى  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
عثمان حممد ر��صد �مريى - نعلنكم باحلكم �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:2016/27 عقاري جزئي 

يوم �لثالثاء بتاريخ:2016/8/16   باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك:
�أو خزينة �ملحكمة  1- بالز�مكم ب�صد�د مبلغ وقدره )5090( درهم وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ 

خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
)و�ملبني  �ل��دع��وى  حم��ل  �لعقارين  يف  �مل�صتاعة  �ل�صرعية  ح�صتهم  بيع  يف  �مل��دع��ني  باحقية   -2
تف�صيليا بتقرير �خلبري �ملرفق( باملز�د �لعلني بال�صعر �ل�صا�صي �ملقدر لن�صيب كل منهم ح�صب 

�صعر �لعقارين �ملبني بتقرير �خلبري وذلك طبقا لالجر�ء�ت �ملقررة بالقانون .
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1466  ا�صتئناف عمايل    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �ميت بوري �صوري�ض كومار بوري جمهول حمل 
علي  وميثله:ح�صني  م.م.ح  ���ص��ايف  ط���ري�ن   / �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
عبد�لرحمن لوتاه قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/500 

عمايل جزئي بتاريخ:2017/7/23     
 10.00 �ل�صاعة   2017/11/13 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1199  ا�صتئناف عمايل    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- نيكولي بالتونوف جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�صتاأنف / رينو لتجاره �لعطور و�دو�ت �لتجميل �ض.ذ.م.م وميثله:�صالح 
ح�صن حم��م��د م��ب��ا���ص��ري ق��د ����ص��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/4844 عمايل جزئي بتاريخ:2017/6/14     
 10.00 �ل�صاعة   2017/11/2 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/82  ا�صتئناف تنفيذ مدين    

وليام  �ل�صيد  وميثلها  رياليتي  ب��ي  ����ض  �صركة   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
فهيم  ن��و�ز  �صليم   / �مل�صتاأنف  �ن  �لقامة مبا  ك��او جمهويل حمل  دويتي 
نو�ز وميثله:ح�صن عبد�هلل حممد �ل علي  قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر 

بالدعوى رقم 2009/768 مدين     
وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/11/8 �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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املال والأعمال

مياه وكهرباء ابوظبي و»م�سدر« يبحثان التعاون والتن�سيق بينهما

وايل الرباط : المارات �ساهمت ب�سكل كبري يف النهو�س بالقت�ساد املغربي
•• الرباط-وام:

�أك������د م���ع���ايل حم���م���د �م���ه���ي���دي���ة و�يل 
دولة  �ن  �لقنيطرة  �صال  �ل��رب��اط  جهة 
�لم����������ار�ت ����ص���اه���م���ت ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري يف 
�ملغربية  �ململكة  يف  بالقت�صاد  �لنهو�ض 
من  �لعديد  يف  ��صتثمار�ت  �صخها  عرب 
و�لزر�عة  �ل�صناعة  �أب��رزه��ا  �لقطاعات 

و�خلدمات.
جاء ذلك خالل لقائه وفد غرفة جتارة 
و�صناعة �بوظبي برئا�صة �صعادة �إبر�هيم 
جمل�ض  لرئي�ض  �لأول  �لنائب  �ملحمود 
�ل���ذي و����ص��ل ج��ول��ت��ه يف  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة 
تعزيز  بهدف  �ل�صقيقة  �ملغربية  �ململكة 
�لتعاون �لقت�صادي و�لتجاري  عالقات 

بني �لبلدين .
ورحب و�يل �لرباط بوفد غرفة جتارة 
�صعادة  �صم  �ل���ذي   - �أب��وظ��ب��ي  و�صناعة 
بالأعمال  �لقائم  �لكتبي  مهري  �صعيد 
ب��الإن��اب��ة ل�����ص��ف��ارة �ل��دول��ة ل���دى �ملغرب 
�لقطاعات  خم���ت���ل���ف  ع�����ن  ومم���ث���ل���ني 
و�خلدمية  و�لق���ت�������ص���ادي���ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�لعقارية  و�ل����ص���ت���ث���م���اري���ة  و�مل���ال���ي���ة 
�لعالقات  �ىل  م�����ص��ري�   - �أب���وظ���ب���ي  يف 
دولة  جتمع  �لتي  �ل��وط��ي��دة  �لتاريخية 
�لمار�ت و�ململكة �ملغربية وت�صكل نرب��صا 
لقيم �لعتد�ل و�لت�صامح و�لو�صطية يف 
�أ�صاد  ..كما  و�لإ�صالمي  �لعربي  �لعامل 

مبو�قف �لمار�ت �لد�عمة للمغرب .
و�أك�������د م���ع���ايل حم���م���د �م���ه���ي���دي���ه على 
لالرتقاء  �مل�صرتكة  �لبلدين  تطلعات 
من  موؤ�ص�صاتي  م�صتوى  �ىل  بالعالقات 
م�����ص��رتك��ة مغربية  خ����الل ع��م��ل جل��ن��ة 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��ه��م  �م���ار�ت���ي���ة 
�جلو�نب  ���ص��ي��م��ا  ل  ك��اف��ة  �مل���ج���الت  يف 
�لقت�صادية ..م�صري� يف هذ� �ل�صدد �ىل 
عام 2001 �لذي �صهد منعطفا تاريخيا 
يف �لعالقات �لتجارية و�لقت�صادية بني 
توقيع  خ��الل  م��ن  �ل�صقيقني  �لبلدين 
�ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ب��ادل �حل���ر و�ل��ع��دي��د من 

كل  �لأع��م��ال يف  جتارية جديدة لرجال 
ب�صكل  و�لإم���ار�ت  و�أبوظبي  �ملغرب  من 

عام.
�لتجارية  �ل���ع���الق���ات  رغ����م  �ن����ه  وق�����ال 
و�لقت�صادية �جليدة للغاية �لتي جتمع 
بني �أبوظبي و�ملغرب �إل �أن هناك حاجة 
�لرو�بط  ل��ه��ذه  تطوير  م��ن  م��زي��د  �إىل 
�لتجارية و�لقت�صادية لتح�صني �لتبادل 

�لتجاري بينهما.
�جتماعا  �أبوظبي  غرفة  وف��د  عقد  كما 
مع غرفة �لتجارة و�ل�صناعة و�خلدمات 
ب��ال��رب��اط و�أج�����رى ل���ق���اء�ت ث��ن��ائ��ي��ة مع 
باملدينة حيث  �مل��غ��ارب��ة  �لأع��م��ال  رج���ال 
�ط���ل���ع �ل���وف���د �لق���ت�������ص���ادي ع��ل��ى �أه���م 
مثل  �ملغرب  يف  �ل�صتثمارية  �لقطاعات 
و�لتدريب  �ل�����ص��ي��ار�ت  ���ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع 
و�ل�صياحة و�هم �مل�صاريع �مل�صتقبلية من 

مركز �جلهوي لال�صتثمار�ت. 
وقال �صعادة حممد هالل �ملهريي مدير 
��صرت�تيجية  �ن  �ب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  ع���ام 
لفتح  �جلهود  رف��ع  على  تعتمد  �لغرفة 
�لقت�صادي  للتعاون  ج��دي��دة  جم���الت 

�مل�صرتكة يف جميع  �لثنائية  �لتفاقيات 
�ملجالت خا�صة �لقت�صادية منها .

�ل�صنو�ت  �أ���ص��ب��ح يف  �مل��غ��رب  �ن  و�أو���ص��ح 
�صاحب  ج����ه����ود  وب���ف�������ص���ل  �لأخ�����������رية 
�جل������الل������ة �مل�����ل�����ك حم����م����د �ل�������ص���اد����ض 
م��ل��ك �مل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة وج��ه��ة مف�صلة 
لال�صتثمار�ت �خلارجية ملا يتمتع به من 
�صيا�صي و�جتماعي و�قت�صادي  ��صتقر�ر 
وموؤ�ص�صاتي ونظر� ملوقعه �ل�صرت�تيجي 
�ل��ق��ري��ب م��ن �لحت���اد �لوروب����ي ف�صال 

عن قو�نينه �جلاذبة للم�صتثمرين .
و�أك��د يف ه��ذ� �ل�صدد على وج��ود فر�ض 
�مل���غ���رب ميكن  ك���ب���رية يف  ����ص��ت��ث��م��اري��ة 
ل��رج��ال �لأع��م��ال �لم��ار�ت��ي��ني �لدخول 
����ص��ت��م��ر�ر م��ث��ل تلك  ف��ي��ه��ا .. م��ت��م��ن��ي��ا 
�ل����زي����ار�ت �ل���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا �لرت���ق���اء 

بعالقات �لبلدين �ىل �آفاق �أرحب.
من ناحيته �أكد �صعادة �بر�هيم �ملحمود 
�إد�رة  جم��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
�لزيارة  تلك  ب��اأن  ثقته  �أب��وظ��ب��ي  غرفة 
�لبلدين  ع���ل���ى  ب���اخل���ري  ت���ع���ود  ����ص���وف 
فر�ض  ��صتك�صاف  خالل  من  �ل�صقيقني 

موؤ�ص�صات  ���ص��رك��ات  ب��ني  و�ل���ص��ت��ث��م��اري 
�أبوظبي  �إم�������ارة  يف  �خل���ا����ض  �ل���ق���ط���اع 
�ل�صتثمار�ت  ل���زي���ادة  وذل����ك  و�مل���غ���رب 
�لمار�تية  �ل�����ص��رك��ات  ودع���م  �مل�����ص��رتك��ة 
بالأ�صو�ق  وج��وده��ا  تعزيز  يف  �ل��ر�غ��ب��ة 

�ملغربية و�لرفع من ��صتثمار�تها.
�أبوظبي  و�أكد �ن غرفة جتارة و�صناعة 
�ل�صركات  ل���دع���م  ت����ام  �����ص���ت���ع���د�د  ع��ل��ى 
و�ل�صتثمار  �لعمل  يف  �لر�غبة  �ملغربية 
ت���وف���ري كافة  �أب���وظ���ب���ي م���ن خ����الل  يف 

�لت�صهيالت لرجال �لأعمال �ملغاربة.
وعلى هام�ض �لجتماع نظم مبقر و�يل 
�لعمال من  لقاء جمع رجال  بالرباط 
�ل�صتثمار  جم���الت  ملناق�صة  �ل��ب��ل��دي��ن 
م���ن �لم������ار�ت و�ملغرب  ك���ل  �مل��ت��اح��ة يف 
د.  �صعادة  �لغرفة  �صارك فيه من جانب 
�لثاين  �لنائب  �لكندي  م�صبح  �لطاهر 
�بوظبي  غرفة  �لد�رة  جمل�ض  لرئي�ض 
و�صعادة حمد ح�صن علي �لعو�صي نائب 
�إد�رة  �ل�����ص��ن��دوق ع�����ص��و جم��ل�����ض  �أم����ني 
�ملهريي  ه��الل  حممد  و���ص��ع��ادة  �لغرفة 
�لغرفة و�صعادة جمال �صعيد  مدير عام 

غرفة  �د�رة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لأعمال من  �إىل رجال  ��صافة  �بوظبي 
ممثلي �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �لقت�صادية 

بالإمارة.
�أنباء �لم��ار�ت قال  ويف ت�صريح لوكالة 
�لتجارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ض  ع��ب��اد  ع���ب���د�هلل 
و�ل�����ص��ن��اع��ة و�خل����دم����ات ب���ال���رب���اط �ن 
�لتعاون  يعزز  �ن  �صاأنه  من  �للقاء  ه��ذ� 
جت�صيد�  �جل��ان��ب��ني  ب���ني  �لق���ت�������ص���ادي 
�ل�صادقة يف دعم  �لبلدين  لرغبة قيادة 

�أو��صر �لعالقات �لثنائية.
مهري  �صعيد  �صعادة  �أع���رب  ناحيته  م��ن 
�لكتبي �لقائم بالأعمال بالإنابة ل�صفارة 
�لدولة لدى �ملغرب عن �أمله باأن ت�صفر 
�لعالقات  ت��وط��ي��د  ع���ن  �ل����زي����ارة  ه����ذه 
و�ل�صتثمارية  و�لتجارية  �لقت�صادية 
بني �لبلدين.. و��صفا هذه �لزيارة باأنها 
��صتثمارية  �صر�كة  نحو  م�صجعة  بد�ية 

متميزة وجمدية.
�ل��ل��ق��اء و�لج��ت��م��اع مت تبادل  ويف خ��ت��ام 
�ل����ه����د�ي����ا و�ل�����������دروع �ل����ت����ذك����اري����ة بني 

�جلانبني.

كهرباء اأبوظبي و�سركاتها ت�ستعر�س 
مبادراتها يف » ويتك�س 2017«

•• اأبوظبي-وام:

من  ع���دد�  �صركاتها  وجمموعة  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  ت�صتعر�ض 
على  و�حل��ف��اظ  �ل�صتهالك  وتر�صيد  �لطاقة  جم��ال  يف  �ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت 
�لبيئة وذلك خالل م�صاركتها يف معر�ض تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة 
دبي  دب��ي يف مركز  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمه  �ل��ذي   ”2017 “ويتك�ض 

�لتجاري �لعاملي خالل �لفرتة 23 �إىل 25 �أكتوبر �جلاري.
و�أ�صار �صعادة �لدكتور �صيف �صالح �ل�صيعري مدير عام �لهيئة بالإنابة �إىل 
�أن �مل�صاركة يف هذ� �ملعر�ض تهدف �إىل ت�صليط �ل�صوء على �أحدث �ملبادر�ت 
و�لتقنيات �مل�صتخدمة يف �لهيئة وجمموعة �صركاتها �إىل جانب ��صتعر��ض 

جهودها يف توفري خدمات �لطاقة و�ملياه و�حلفاظ على �لبيئة.
حتقيق  �إىل  تتطلع  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  �أن  �ل�صعريي  و�أو���ص��ح 
تعزيز  �إىل  �إ�صافة  �مل�صتد�مة وتقدمي �خلدمات مب�صتويات عاملية  �لتنمية 
ون�صر ثقافة �لرت�صيد بني جميع �صر�ئح �ملجتمع وتوطيد عالقات �لتعاون 
�ملعر�ض  يف  �مل�صاركة  و�لعاملية  �ملحلية  �جلهات  كافة  مع  �خل��رب�ت  وتبادل 

باعتباره من�صة عاملية لتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات .
و�أكد �أن �مل�صاركة يف �ملعر�ض تعك�ض حر�ض �لهيئة وجمموعة �صركاتها على 
�لهتمام بالبيئة و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية وتوفري �ملياه للمتعاملني 
�إمارة  ل�صكان  �ملمكنة  �خلدمات  �أف�صل  وتقدمي  �لتقنيات  �أح��دث  باعتماد 

�أبوظبي بطريقة فعالة و�آمنة و�صديقة للبيئة .
م�صري� �إىل حر�ض �لهيئة من خالل �ملبادر�ت �لبيئية �لتي تتبناها وتعمل 
على تطبيقها على رفع معدل �لوعي باأهمية �ملو�رد �لطبيعية عن طريق 
وتنظيم  �لبيئية  ب��ال�����ص��وؤون  تهتم  �ل��ت��ي  و�مل���وؤمت���ر�ت  �مل��ع��ار���ض  يف  �مل�صاركة 
�أن هيئة مياه وكهرباء  �لعام. يذكر  �مل�صتمرة طو�ل  �حلمالت �لرت�صيدية 
�أبو ظبي تعمل جاهدة على تعزيز �أ�ص�ض �لتعاون و�لتن�صيق �مل�صرتكني مع 
و�مل�صتهلكني  �لقر�ر  و�صناع  و�مل�صتثمرين  �حللول  وم��زودي  �خل��رب�ء  كافة 
و�لكهرباء  �ملياه  و�ملتخ�ص�صني يف قطاعات  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  من 
�ملعلومات  �ملعرفة وتوفري  زيادة  ي�صهم يف  �لبيئية مبا  و�لتقنيات  و�لطاقة 
للتطوير.  �ل��الزم��ة  �ل�صرت�تيجية  �خلطط  لإع���د�د  �ل��الزم��ة  و�لبيانات 
ويعترب معر�ض “ويتك�ض” من�صة مثالية لعر�ض ومناق�صة �أهم �ملو��صيع 
و�لتنمية  �لبيئية  و�لإد�رة  و�لطاقة  �ملياه  جم��الت  يف  �مل�صتجد�ت  و�أح��دث 
�إد�رة  وحلول  و�ل�صبكات  و�مل��ي��اه  للكهرباء  �لأم��ث��ل  و�ل�صتخد�م  �مل�صتد�مة 
�ل��ط��اق��ة و����ص��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة �إ���ص��اف��ة �إىل ك��ون��ه �مل��ك��ان �ملنا�صب 
�أحدث �لتقنيات و�حللول �مل�صتخدمة يف توفري  لل�صركات لعر�ض وتقدمي 

�لكهرباء و�ملاء.

�سفري الدولة يبحث التعاون مع وزير 
بيئة التجارة والأعمال يف رومانيا

•• بوخار�صت	-وام:

بحث �صعادة �ل�صيخ �أحمد علي حمد �ملعال �صفري �لدولة لدى بوخار�صت مع 
معايل �إيالن لوفر وزير بيئة �لتجارة وريادة �لأعمال يف رومانيا �لعالقات 

�لثنائية بني �لبلدين و�صبل تطويرها وتعزيزها.
و�أكد �جلانبان خالل �للقاء - �لذي �أقيم مبقر �لوز�رة يف بوخار�صت - �أهمية 
�لعالقات �لتجارية وتكثيف �جلهود �مل�صرتكة لتو�صيع جمالت �ل�صتثمار 

بني دولة �لإمار�ت ورومانيا.

»م�سدر« تد�سن اأول حمطة عائمة 
لطاقة الرياح البحرية يف ا�سكتلندا

•• اأبردين	ا�صكتلندا-وام:

�أويل  �مل�صتقبل م�صدر و�صركة �صتات  �أبوظبي لطاقة  �أفتتحت �م�ض �صركة 
�لبحرية على نطاق جتاري  �لرياح  �أول حمطة عائمة لطاقة  �لرنويجية 
يف �لعامل وهو م�صروع �لطاقة �ملتجددة �لذي �صيمهد �لطريق للتو�صع يف 
��صتك�صاف وتطوير م�صادر لطاقة �لرياح يف مناطق يتعذر على تكنولوجيا 

�لرياح �لبحرية �لقائمة حاليا �لو�صول �إليها.
�صتورجيون  نيكول  �لإ�صكتلندية  �ل���وزر�ء  رئي�صة  من  كل  �لفتتاح  ح�صر 
ك��م��ا ح�صر  �صوفيكن�ض..  ت��ريج��ي  �ل��رنوي��ج��ي  و�ل���ب���رتول  �ل��ط��اق��ة  ووزي����ر 
لقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لقبي�صي  عبد�هلل  خالد  من  كل  �لفتتاح  حفل 
�صناعة �لطري�ن و�لطاقة �ملتجددة وتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت يف 
�صركة مبادلة لال�صتثمار ورو�صة حممد �لعتيبة نائب رئي�ض بعثة �لدولة 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��رحم��ي  جميل  وحم��م��د  �ملتحدة  �ململكة  يف 
�أبوظبي لطاقة �مل�صتقبل “م�صدر” و�لتي متتلك ح�صة قدرها 25 باملائة 
�أويل �لرنويجية �حل�صة �ملتبقية بالإ�صافة �إىل  يف �مل�صروع ومتتلك �صتات 

ح�صور م�صوؤولني من �حلكومة �لإ�صكتلندية.
�لرياح  لطاقة  د�دج���ون  حمطة  وبافتتاح  �صكوتالند  هايويند  وبتد�صني 
�ل�صهر  خ��الل  �ملتحدة  للمملكة  �ل�صرقي  �ل�صاحل  ق��رب  �لو�قعة  �لبحرية 
م�صروعات  م��ن  �مل��ول��دة  �لكهربائية  �لطاقة  �إج��م��ايل  ي�صل  ���ص��وف  �ملقبل 
�لطاقة �ملتجددة �لتابعة ل� م�صدر” يف �ململكة �ملتحدة �إىل �أكرث من و�حد 
ليثيوم  ببطارية  �صكوتالند  هايويند  حمطة  تزويد  و�صيتم  جيجاو�ط. 
بقدرة 1 ميجاو�ط يف �ل�صاعة وذلك ل�صمان عدم توقف �ملحطة عن �إنتاج 
�لطاقة ومبجرد تركيب �ملحطة �صوف يتم ربطها بتقنية “باتويند” �لتي 

تعادل قدرتها �لتخزينية من �لطاقة مليوين بطارية هاتف ذكي.
�لفتتاحية  كلمتها  يف  ��صكتلند�  وزر�ء  رئي�صة  �صتارجن  نيكول  وق��ال��ت 
ي�صرين �فتتاح حمطة هايويند �صكوتالند �أول حمطة عائمة لطاقة �لرياح 
�ألف   20 من  لأك��رث  �لنظيفة  �لطاقة  �صتوؤمن  و�لتي  �لعامل  يف  �لبحرية 
منزل و�صت�صاعدنا على حتقيق �أهد�فنا �لطموحة �ملتعلقة بتغري �ملناخ وهذ� 

ميثل تطور� مهما للطاقة �ملتجددة يف ��صكتلند�.
و�أ�صافت �إن دعمنا لتقنية �لرياح �لبحرية �لعائمة هو دليل على �لتز�م هذه 
�حلكومة بتطويرها هذ� بالإ�صافة �إىل م�صروع �صتات �أويل �ملتمثل ببطارية 
تخزين �لطاقة باتويند �لذي ي�صعنا يف طليعة هذ� �ل�صباق �لعاملي ويعزز 
حممد  �أكد  جانبه  من  �لطاقة.  لبتكار�ت  عاملي  كمركز  �أ�صكوتلند�  مكانة 
�لأمد بال�صتثمار يف م�صاريع  �لتز�م �صركة م�صدر طويل  جميل �لرحمي 

�لطاقة �ملتجددة باململكة �ملتحدة.

»القت�ساد« تبحث جمالت التعاون مع مكتب مقاطعة غواندونغ للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
•• جوانزو-وام:

ناق�ض �صعادة جمعة حممد �لكيت �لوكيل 
�مل�صاعد ل�صوؤون �لتجارة �خلارجية بوز�رة 
�لتجاري  �ل��دول��ة  وف��د  رئي�ض  �لقت�صاد 
غو�ندونغ  مقاطعة  مكتب  م��ع  لل�صني 
للم�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة و�للجنة 
�لدويل  �ل�صني  ملعر�ض  �ملنظمة  �لعليا 
ل��ل�����ص��رك��ات �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة �صبل 
�لأعمال  ري��ادة  �لتعاون يف جمال  تعزيز 
و�ملتو�صطة  �ل�������ص���غ���رية  و�ل���������ص����رك����ات 
دولة  ��صت�صافة  مقرتح  �ىل  بالإ�صافة 
�لإم��ار�ت كبلد �صريك يف �لدورة �ل� 15 

من �ملعر�ض �لذي يعقد يف مدينة جو�نزو 
و  غو�نغدونغ  مقاطعة  حكومة  برعاية 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �ل�صناعة  وز�رة 

�ل�صينية.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لذي عقد يف 
مدينة  يف  �ملقاطعة  حكومة  مكتب  مقر 
ج��و�ن��زو م��ع ���ص��ع��ادة خ��ه زو���ص��ي��ان �ملدير 
للم�صاريع  �ل�صني  معر�ض  ملكتب  �لعام 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة ونائب �ملدير �لعام 
للم�صاريع  غ��و�ن��دون��غ  م��ق��اط��ع��ة  مل��ك��ت��ب 
�ل�������ص���غ���رية و�مل���ت���و����ص���ط���ة وذل�������ك على 
ه��ام�����ض زي����ارة وف���د �لإم�����ار�ت �لتجاري 
�لو�رد�ت  ل�صلع  �ل��دويل  �ل�صني  ملعر�ض 

بتنظيم   ”2017 “كانتون  و�ل�صادر�ت 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  �لق���ت�������ص���اد  وز�رة  م����ن 
و�ملن�صاآت  للم�صاريع  �لوطني  �لربنامج 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة مب�صاركة �أكرث من 
53 من رو�د �لأعمال و�أ�صحاب �مل�صاريع 

�ل�صغرية و�ملتو�صطة.
و�أكد �صعادة جمعة حممد �لكيت �لوكيل 
�خلارجية  �ل���ت���ج���ارة  ل�������ص���وؤون  �مل�����ص��اع��د 
ب����وز�رة �لق��ت�����ص��اد رئ��ي�����ض �ل��وف��د خالل 
�لج��ت��م��اع �أن دول����ة �لإم������ار�ت ت��ع��د من 
�ل�صركات  �لر�ئدة يف جمال دعم  �ل��دول 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة �نطالقا من �إميان 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ص��ي��دة ب��اأه��م��ي��ة دع���م قطاع 

يف  للم�صاهمة  �مل��و�ط��ن��ني  �لأع��م��ال  رو�د 
من��و �لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي ح��ي��ث حتر�ض 
�ل�����دول�����ة ع���ل���ى ت����وف����ري �مل����ن����اخ �مل���الئ���م 
�ل�صغرية  للم�صاريع  �حلا�صنة  و�لبيئة 
و�لبتكار  ل��الإب��د�ع  كحافز  و�ملتو�صطة 
و�لت�صجيع على ريادة �لأعمال من خالل 
و�ملوؤ�ص�صات  �لعديد من �لرب�مج  �إطالق 
�لوطنية �ملعنية بدعم �مل�صاريع �ل�صغرية 
�لدولة  �إم����ار�ت  خمتلف  يف  و�ملتو�صطة 
�مل�صاريع  ت��اأ���ص��ي�����ض جم��ل�����ض  ع��ن  ف�����ص��ال 
برئا�صة  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  و�ملن�صاآت 
�ملن�صوري  ���ص��ع��ي��د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  م��ع��ايل 
ب��و���ص��ع �خلطط  �لق��ت�����ص��اد يعنى  وزي���ر 

•• ابوظبي-وام:	

�أبوظبي  و���ص��رك��ة  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  بحثت 
�أ�صبوع  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  م�����ص��ارك��ة  م�����ص��در  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
و�لتن�صيق  �لتعاون  �أ�ص�ض  وتعزيز   ، لال�صتد�مة  �أبوظبي 
�صعادة  ذل��ك خ��الل لقاء  . ج��اء  �مل�صرتكني بني �لطرفني 
هيئة  �إد�رة  رئي�ض جمل�ض  �لأحبابي  علي م�صلح  عبد�هلل 
�لرحمي،  جميل  حممد  و�ل�صيد  �أبوظبي  وكهرباء  مياه 
�مل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل�صركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض 
تطوير  م��دي��ر  و�صتلي  �ن��ك��ا  �ل�����ص��ي��دة  بح�صور  »م�����ص��در« 
و�مل�صاريع �خلا�صة  �أبوظبي لال�صتد�مة  �ملحتوى لأ�صبوع 
�ل�صرق  �آر� فرنزيان مدير عام  يف �صركة م�صدر، و�ل�صيد 
و�أ�صار �لأحبابي  �لعاملية.  �لأو�صط ل�صركة ريد للمعار�ض 
�لتعاون مع كافة  �لهيئة على تعزيز عالقات  �إىل حر�ض 

�ل�����ص��رك��اء �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ني مب��ا ي��خ��دم ت��ط��ل��ع��ات �لهيئة 
يف  �لهيئة  م�صاركة  �أن  �إىل  م�صري�  �مل�صتقبلية،  وخططها 
�لفرتة  �صينعقد خالل  �لذي  �أبوظبي لال�صتد�مة  �أ�صبوع 
15 – 18 يناير �ملقبل ما هو �ل لتعزيز مكانة �أبوظبي 
�لعاملية يف جمالت �لبتكار و�لكفاءة و�ل�صتثمار �مل�صتد�م 
كما �أو�صح �صعادته  �لأمثل �صمن روؤية �أبوظبي 2030. 
�أهمية �ل�صر�كة مع �صركة م�صدر يف تعزيز تطلعات �لهيئة 
يف  �لعاملة  �ل�صركات  �أف�صل  بني  متقدمة  مرتبة  لبلوغ 
2020، و�أ�صاد �صعادته  قطاع �ملاء و�لكهرباء بحلول عام 
بنموذج �لهيئة �لر�ئد على م�صتوى �ملنطقة يف خ�صخ�صة 
عنه  نتج  عاما   19 م��ن  �ك��رث  عليه  �ل��ذي م�صى  �لقطاع 
مبا  �خل��ا���ض  �لقطاع  م��ع  بال�صر�كة  �صركة   11 تاأ�صي�ض 
يف  �لعاملية  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  ج��ذب  يف  �لهيئة  ج��ه��ود  يو�صح 
عن  �لرحمي  جميل  حممد  �أع��رب  جانبه  وم��ن  �لقطاع. 

تقديره للدور �لذي ت�صطلع به �لهيئة يف تطوير قطاع 
م�صدر  �صركة  حر�ض  موؤكد�  �لإم���ارة،  يف  و�لكهرباء  �مل��اء 
على تعزيز كافة �أوجه �لتعاون �مل�صرتك مع �لهيئة بهدف 
�لطاقة  م�صتقبل  �لر�صيدة جتاه  �لقيادة  تطلعات  حتقيق 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ص��ت��د�م��ة يف �ل���دول���ة. و�أك����د �ل���رحم���ي، على 
�أهمية �ل�صر�كة مع �ملوؤ�ص�صات �حلكومية �لتي تعد عن�صر� 
�أ�صا�صيا يف �إجناح �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة، مثمنا �لدور 
�أب��وظ��ب��ي يف  �ل���ذي تلعبه هيئة م��ي��اه وك��ه��رب��اء  �مل��ح��وري 
�أبوظبي لال�صتد�مة �لذي يعد من�صة عاملية  �أ�صبوع  دعم 
�لأعمال  ورو�د  �ل�صيا�صات  و�صناع  للحكومات  �أ�صا�صية 
��صتعر��ض  �للقاء  كما مت كذلك خالل  �لقطاع.  وخ��رب�ء 
�لهيئة  م�����ص��ارك��ة  لتعزيز  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أ���ص�����ض 
يتما�صى  ل��ال���ص��ت��د�م��ة، مب��ا  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ص��ب��وع  فعاليات  يف 
�حللول  وت��ق��دمي  �لب��ت��ك��ار  عجلة  ودف���ع  �حتياجاتها  م��ع 

و�لطاقة  و�لرت�صيد  و�لأب��ن��ي��ة  �لطاقة  ك��ف��اءة  لتحديات 
�لنظيفة و�ملياه و�لربط بني كفاءة �لكهرباء و�ملياه. ي�صار 
�أكرب جتمع حول  �أبوظبي لال�صتد�مة هو  �أ�صبوع  �أن  �إىل 
لتعزيز  �لأو�صط خم�ص�ض  �ل�صرق  �ل�صتد�مة يف منطقة 
�ملعرفة بتوجهات قطاع �لطاقة و�لقت�صاد و�لتكنولوجيا 
حاليا  �لعامل  يف  �مل�صتد�مة  �لتنمية  مالمح  ت�صكل  �لتي 
وم�صتقبليا ومتكني �ملجتمع �لعاملي من �لتفاعل مع هذه 
�ألفا   30 على  يزيد  ما  �لأ�صبوع  وي�صت�صيف  �لتوجهات. 
من �مل�صاركني من �أكرث من 150 دولة، ويحظى بح�صور 
�إعالمي مميز يفوق 600 ممثل �إعالمي من �صتى �أنحاء 
�لعامل للم�صاركة فى �لدورة �حلادية ع�صرة للقمة �لعاملية 
�لعاملية  �لقمة  من  �ل�صاد�صة  و�ل���دورة  �مل�صتقبل،  لطاقة 
�لعامة  للجمعية  �ل�صنوي  �لجتماع  عن  ف�صال  للمياه، 

للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة �آيرينا.

تعزيز  �ىل  �ل��ر�م��ي��ة  و�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف  قطاع 
�لإمار�ت و�لتن�صيق على �أعلى �مل�صتويات 

بني خمتلف بر�مج �لدعم �لوطنية.
�لأ�صو�ق  م��ن  ت��ع��د  �ل�����ص��ني  �أن  و�أو����ص���ح 
�لعاملية �لتي حتظى بح�صور مميز على 
�لدولية  و�لفعاليات  �لأح����د�ث  خ��ارط��ة 
حيث ت�صارك �لوز�رة و�جلهات �لحتادية 
و�ملحلية يف �أهم �لفعاليات و�ملعار�ض �لتي 
�ل�صينية  �مل��ق��اط��ع��ات  خمتلف  يف  تنظم 
ب�����ص��ك��ل خا�ض  وم��ق��اط��ع��ة غ���و�ن���غ���دون���غ 
�لتي ت�صتاأثر باهتمام كبري يف ��صت�صافة 

�ملعار�ض و�لأحد�ث �لقت�صادية.
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1738
�جلن�صية  �ردين    - علي  قا�صم  قا�صم حممد  �ل�صيد/ حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 40 %  وذلك �ىل �ل�صيد/ عبد�هلل �حمد 
حممود جرب - �ردين �جلن�صية يف �لرخ�صة �مل�صماة )مر��ض للوجبات �ل�صريعة ( تاأ�ص�صت 
باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )743248( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

بال�صارقة  تعديالت �خرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1739

�إمار�تي   - �ل�صويدي  جرب  حممد  �صاهني  على  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف �لرتخي�ض �لتجارية :- خليج 
عبد�هلل  علي  لل�صيد/  وذلك   547805 جتاري  ترخي�ض  �لفنية  للمقاولت  �لإمار�ت 
�لرخ�صة.  �صاحب  تنازل  مت  حيث   - �جلن�صية  �إمار�تي   - �ل�صام�صي  �صليمان  ر��صد 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  

على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
بطلب  �ملن�صوري  خليفه  طار�ض  ر��صد  �ملو�طنة/عو�صه  تقدمت 
��صمها  بتغيري  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  �ل�صلع  حمكمة  �ىل 
من )عو�صه( �ىل)عائ�صة( - فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل 

�لق�صم �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن .
مرمي علي عامر علي املن�صوري 

موثق اأول - ق�صم التوثيق العام 

مولي عبدالرحمن علي  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن 

�ملرجع  2017/92  ك.ع.د 
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
علي  �لت�صديق  طلب    - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �لرحماين  يو�صف  عبد�هلل  حمد 
بروبرتيز(  �مريت�ض  )�ن��رت  �لتجاري  �ل�صم  رخ�صة  عن  تنازل   : يت�صمن  حمرر 
 48270 �مل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�صة 
�ل�صيد/ علي �صالح حممد  و�مل�صجل لدى غرفة و جت��ارة و�صناعة عجمان  �ىل 
عبد�هلل - �جلن�صية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم 
��صبوعني  �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء  �لتوقيعات ذوي  بالت�صديق على  

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

 اعـــــــالن 
�ملرجع  2017/93  ك.ع.د 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
علي  �لت�صديق  طلب   - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �لرحماين  يو�صف  عبد�هلل  حمد 
�نرت�مريت�ض  )م�صبغة  �ل��ت��ج��اري  �ل���ص��م  رخ�صة  ع��ن  ت��ن��ازل   : يت�صمن  حم��رر 
�ك�صربي�ض( و�ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف 
�صالح  علي  �ل�صيد/  �ىل  و�صناعة عجمان   ل��دى غرفة وجت��ارة  و�مل�صجل   90055
حممد عبد�هلل - �جلن�صية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�نق�صاء  بعد  �مل��ذك��ور  �ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذوي  �لتوقيعات  على   بالت�صديق  �صيقوم 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

 اعـــــــالن 
�ملرجع  2017/94  ك.ع.د 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
علي  �لت�صديق  طلب    - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �لرحماين  يو�صف  عبد�هلل  حمد 
حمرر يت�صمن : تنازل عن رخ�صة �ل�صم �لتجاري )�نرت�مريت�ض لإد�رة �ملن�صئات( 
 90054 �مل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�صة 
حممد  �صالح  علي  �ل�صيد/  �ىل  عجمان   و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�صجل 
عبد�هلل - �جلن�صية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم 
��صبوعني  �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء  �لتوقيعات ذوي  بالت�صديق على  

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اإعالن للح�صور اأمام املحكمة 

يف الدعوى رقم 1109-2017 جت - جز - م ت - ب - اأ - ظ 
مدعي : �ليا�ض للنقل �لعام - �ض ذ م م - �جلن�صية : �لإمار�ت ، مدعي عليه : مدينة �لف�صاء للمقاولت - �جلن�صية : �لإمار�ت  ، 

مو�صوع �لدعوى : مطالبة مالية مببلغ 28800 درهم ، �ملطلوب �إعالنه : مدينة �لف�صاء للمقاولت - �جلن�صية : �لإمار�ت 
�ملدينة  �لإمارة   �لعنو�ن :   

�ملنطقة  �لقطاع     
رقم �ملنزل  �ل�صارع     

�لهاتف �ملتحرك  هاتف �ملنزل     
�لهاتف �ملتحرك 2  هاتف �لعمل     

و�صف �لعنو�ن : �عالن بورود تقرير �خلربة بالن�صر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/11/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  �لوىل ب حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �صباحا   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� مل�صتند�تك موقعا عليها رد� على  تقرير �خلربة - 

علما بانه مثولك �مام �لقا�صي �ملخت�ض �صيكون ح�صب دورك يف ك�صف �جلل�صات.    

  قلم املحكمة التجارية         

دائرة الق�صاء - اأبوظبي

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 يف الدعوى  رقم  2017/1534 جتاري جزئي  

�ملدعي : بنك دبي �ل�صالمي - �ض م ع 
�ملدعي عيه : �صلطان �حمد �صامل �بر�هيم ح�صن �لذهب �لعلي 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�صن  هادي  حممد  عقيل   : �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
�ملدعي/  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1534 رقم  �لدعوى  يف  م�صرفيا  خبري�  �لبتد�ئية 
بنك دبي �ل�صالمي - �ض م ع - وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه / �صلطان �حمد �صامل �بر�هيم 
ح�صن �لذهب �لعلي  مدعو حل�صور �لجتماع �خلربة �مل�صرفية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد 
، و�ملقرر عقده يوم  �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/24 م يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا - مبقر 
�ملالحة  �صركة  بجو�ر   - �صنرت  بزن�ض  �لو�صل  بناية   - بور�صعيد   - ديرة  يف  �لكائن  �خلبري  مكتب 
�لتكرم  منكم  نرجو  لذ�   -  )902  ( رقم  مكتب   - �لتا�صع  �لطابق   - روتانا  رحاب  وفندق  �لعربية 

باحل�صور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 يف  الق�صية  رقم   2017/317  جتاري كلي ابوظبي  

�ملدعي عليه / جوين كومار �م كوديل جوزيف 
�بوظبي  حمكمة  من  �ل�صادر  �حلكم  مبوجب  �حل�صابية  �خلربة  �جتماع  حل�صور  �إعالن 
�لبتد�ئية وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/24 يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا 
لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة من �ل�صيد/ مبارك علي عبد�هلل �مل�صعبي ، وذلك مبقر 
�خلربة �لكائن يف :  �بوظبي - �لنادي �ل�صياحي - بناية خمابز �لكورني�ض �لأوتوماتيكية 
 : �لأول - مكتب 205  - متحرك  �لطابق   - �لز�هية مول  �لد�نة ومقابل  - بجو�ر فندق 
0509851888  - هاتف رقم : 024457890 - فاك�ض : 024457894 - لذ� يرجى ح�صور �طر�ف 

�لدعوى �و من ميثلهم قانونا ويف حال عدم �حل�صور �صتتم �جر�ء�ت �خلربة �أ�صول. 
خبري ح�صابي 
غادة لطفي علي �صلبي - قيد رقم 441   

اإعــــــالن بالن�صــــر

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1740
بتاك�صتانية   - �صريف  خان  يا�صمني  نائله   / �ل�صيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100% يف �صالون ربيع  بيع وتنازل كامل ح�ص�صها  �جلن�صية  ترغب يف 
عبد�ل�صتار  ربيعه   / �ل�صيدة  �ىل  وذلك   625650 رقم  رخ�صة   - لل�صيد�ت  �لعمر 

حممد علي - هندية �جلن�صية  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف 
تاريخ هذ� �لعالن  ��صبوعني من  �ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �لجر�ء  يتم 

فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
يف  الدعوى 2017/2067  جتاري جزئي

�خلبري �ملنتدب : يو�صف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ض م ع 

�ملدعي عليه : باليتو توجنال فري�ن �كرب علي 
�لقيوين  �م  بنك  من  و�ملرفوعة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�صرفيا  خبري  ندبنا  مت 
�لوطني - �ض م ع  �صد باليتو توجنال فري�ن �كرب علي - وعليه ندعوكم حل�صور �جتماع 
�خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�صح �دناه 
وذلك يوم  �لثنني  �ملو�فق 2017/10/23  يف متام �ل�صاعة 00 : 10 �صباحا ،  ويرجى 
  - عند ح�صوركم لالجتماع    لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�صتند�ت  كافة  �ح�صار  منكم 
دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 

2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

الإعالن بالن�صر
�ىل �ملدعى عليه / حممد �صليم فقري�با - هندي �جلن�صية  

نعلمكم بان �ملدعي / �صركة �لر��صدين للتجارة - ذ م م  - يف �لدعوى رقم 2017/5701  �لد�ئرة 
�جلزئية �لثانية  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�إلز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )94.348.70( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 
�إد�رة  �لدعوى رقم )6( مبحكمة �ل�صارقة �لحتادية  �ملحاماة.  لذ� يقت�صي ح�صورك �أمام مكتب 
لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لبتد�ئية 
�رقامها  �ملذكورة  �لدعوى  للنظر يف  �ملو�فق 2017/11/5  وذلك     �لأحد  يوم  ، وذلك  بيانات  من 
بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�صور  �و عدم �ر�صال وكيل عنك  فانه �صيتم ��صتكمال 

�لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن حكم بالن�صر      

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية    
يف  الدعوى رقم 2016/2792 ت ج 

�ملرفوعة من �ملدعي / م�صرف �ل�صارقة �لإ�صالمي 
�ىل �ملدعي عليهما / 1- موؤ�ص�صة كوبنهاجن لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�حلديدية 

�ملدعي  بالز�م   - �عتباريا  ح�صوريا  �ملحكمة  حكمت   - �صوري  �صينغ  بال  ر�فيندر   -2
�لف  درهم )خم�صة وخم�صني  للمدعي مبلغ 55556.80  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما 
رفع  تاريخ  من   %4 بو�قع  وفائدة  فل�ض(  وثمانني  درهم  وخم�صني  و�صتة  وخم�صمائة 
�لدعوى يف 2016/6/7 وحتى متام �ل�صد�د ومبا ل يجاوز �أ�صل �ملبلغ به وتثبيت �حلجز 
بامل�صروفات  و�لزمتهما   2016/2647 رقم  عري�صة  على  �لأمر  يف  �ل�صادر  �لتحفظي 

ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.       
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

انذار عديل بالن�صر
 رقم  7103/ 2017   

�ملنذر : على عبد�هلل حميد �ملزروعي 
�صد �ملنذر �إليه : ق�صب للمقاولت - �ض ذ ذ م 

و�خلا�ض  دره��م   )  33.200( مبلغ  باإجمايل  بذمتكم  �ملرت�صد  �لإيجار  ب�صد�د  �إن��ذ�ر   / �ملو�صوع 
 2016/5/1 يف  �ملحرر  �ليجار  عقد  مبوجب  �ليه  �ملنذر  قبل  من  �مل�صتاأجر    804 رق��م  بال�صقة 
و�نتهي يف 2017/4/30 وجتديد �لعقد عن �لفرتة �ليجارية �لتي بد�أت من تاريخ 2017/5/1 
يوما من  �ملنذر خالل ثالثون  �ليه مر�جعة  �ملنذر  �ملنذر  - يخطركم  وتنتهي يف 2018/4/30 
تاريخ �لإعالن بالن�صر ل�صد�د بدل �لإيجار �جلديد و�ملبالغ �ملرت�صدة �صابقا يف ذمتكم باإجمايل 
)33.200( درهم حتى تاريخ �ليوم وجتديد عقد �ليجار عن �لفرتة �ليجارية �لتي تبد�أ من 
تاريخ 2017/5/1 وتنتهي يف 2018/4/30 و�إل �صوف ن�صطر ��صفني �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �صدكم مع �لز�مكم �لر�صوم و�مل�صروفات.    
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اإعالن  بالن�صر
 رقم  7242/ 2017   

�ملنذر : ظفر علي حاجي حممد ��صماعيل 
�ملنذر �ليه : �صوفت ت�ض لالعمال �لفنية - �ض ذ م م 

�ملو�صوع : ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �إخالء �لعني �ملوؤجرة �ملذكورة وت�صليمها �ملنذر باحلالة 
�لتي ت�صلمها عليها ، و�صد�د �مل�صتحقات �ليجارية و�أي مبالغ �خرى مرت�صدة بذمته مع �إ�صالح 
ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�صوية ح�صاب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني 
��صتالمه هذ�  تاريخ  يوما من   )30( �ق�صاها  م��دة  خ��الل  وذل��ك يف  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  حتى 
�لنذ�ر �لعديل ، و�إل �صي�صطر �ملنذر �آ�صف �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة للمطالبة 
مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة �يجارية و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�صرر ، وحتميل �ملنذر �ليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي �أتعاب �ملحاماة. 
   الكاتب العدل

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/157  ا�صكالت عقارية  
مو�صوع �لق�صية �إ�صكال يف �لتنفيذ رقم 38/2013  تنفيذ �إيجار�ت  

لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �لإعالن : م�صت�صكل : �صركة �وتومان �ينجينريينج �صي�صتمز - ذ م م  

 �ملطلوب �عاله : �مل�صت�صكل �صده : 1- حممد عبيد بو�صقر �لفال�صي   - جمهول حمل �لقامة
مو�صوع �لإع��الن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/29   
يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ل�صكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �صباحا   11.00 �ل�صاعة 
عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور �صي�صدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره 

�لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2504  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �صامي بن حممد بن �صالح �ملد�هلل  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �مل�صرق - �ض م ع وميثله / عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من  )341695.63 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
ي��وم �لثالثاء    �ل��ت��ام.   وح���ددت لها جل�صة  �ل�صد�د  �ل��دع��وى وحتى  ت��اري��خ قيد 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة  �مل��و�ف��ق  2017/10/24   
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2801   تنفيذ جتاري  
���ض م ذ م م  ل��ل��م��ق��اولت -  �ل�صم�ض  �مل��ن��ف��ذ ���ص��ده��م��ا/1- ج��زي��رة  �ىل 
2-�حمد حممد قناوى من�صور  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�صالمي  دب��ي  �لتنفيذ/بنك 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )84471( درهم 
بالت�صامن  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1632   تنفيذ جتاري  
م    م  ذ  ���ض   - ك��اب��ي��ت��ال لال�صتثمار  ف��ورت��ر���ض  ����ص���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
د�جمارد  �لتنفيذ/مورتني  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  فيليب�صني  
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3658240( درهم بالت�صامن  
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/453   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1- غالم حيدر د�وود وميثله نبي بخ�ض ماديا  جمهول حمل 
و�ل�صت�صار�ت  للمحاماة  وم�صاركوه  �لتنفيذ/�لكبان  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
قد   - �لكبان  عبد�ملجيد حممود  ريا�ض   / �ملحامني وميثله  �لقانونية وميثله 
�ملرت�صد من  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
�ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )9205( درهما  �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2653  جتاري جزئي  
م م  جمهول حمل �لقامة مبا  ذ  لل�صياحة و�ل�صفر - �ض  �ل��رو�د  �ملدعي عليه /1 - �صركة  �ىل 
باأن  نعلنكم  وعليه  �أع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد   - �ل�صالمي  �بوظبي  �ملدعي/ م�صرف  �ن 
بالتمويل  �ملخت�ض  �مل�صريف  �ملحكمة بندب �خلبري  بتاريخ 2017/10/16 حكمت  �ملحكمة حكمت 
�لدعوى  هذه  يف  خبري�  باجلدول  �ل��دور  �صاحب    - �ل�صالمية  �مل�صاريف  وعمليات  �لإ�صالمي 
تكون مهمته  بعد  �لطالع على ملف �لدعوى وم�صتند�تها وما ع�صى �ن يقدمه �إليه �خل�صمان 
من مر��صالت وحمرر�ت �خرى ، ورقية �أو �لكرتونية وللخبري يف �صبيل �د�ء �ملاأمورية �لنتقال 
�ىل�ي جهة يرى �صرورة �لنتقال �ليها وقدرت مبلغ ثمانية �لف درهم �مانة م�صروفات و�تعاب 
�خلبري كلفت �ملمدعي ب�صد�دها خز�نة �ملحكمة ، وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لمانة  �صد�د  ع��دم  ح��ال  يف   Ch1.C.12 �لقاعة  �صباحا يف   8  :  30 �ل�صاعة    2017/10/23

وجل�صة 2017/11/20 يف حال �صد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/342  جتاري جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1 - �صركة كريتو�ض للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �ل�صيخ �حمد �بر�هيم بن �حمد بن حمد �ملعال -  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
: حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  بتاريخ 2017/3/28  �حلكم  �ملحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  وعليه 
�ملحكمة ح�صوريا وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع بندب �خلبري �ملخت�ض �صاحب �لدور باجلدول ، 
وتكون مهمته كالتي : �لطالع على ملف �لدعوى وم�صتند�تها وما ع�صى �ن يقدمه �خل�صوم 
و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��صالت �لورقية 
و�للكرتونية �ن وجدت �ل�صجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة 
�ملحكمة جل�صة يوم  لها  ب�صد�دها.  وح��ددت   ) و�لزمت )�ملدعي  خربة وقدرها ع�صرة �لف 

.Ch1.C.12 لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/31  �ل�صاعة 30 : 8 �صباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1603 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- نيو �صتايل لتجارة مو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 2- ر�فيند�ر �صينغ هارديال �صينغ 3- بلو �ليفنت تريدجن - 
م م ح  4 - �وريفكو للتجاره - �ض ذ م م  5- �أمري ر�صا �أكربى ر�د 6- جورمندر �صينج جور ديب �صينج -  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ �مل�صرف �لعربي 
لال�صتثمار و�لتجارة �خلارجية �ول :- بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
�لقانونية بو�قع  مبلغ مليونني ومائتني وثمانية �لف و�ربعمائة و�صتة وثمانون درهم و�صبعة وت�صعون فل�صا و�لفو�ئد 
9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2015/10/28 وحتى �ل�صد�د �لتام.  - ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهما �لثالثة و�لر�بع باملديونية 
�صالفة �لبيان بالت�صامن مع �ملدعي عليها �لوىل و�لثاين يف حدود مبلغ مائة و�صبعة وت�صعون �لف وخم�صمائة وت�صعون 
درهما و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2015/10/28 وحتى �ل�صد�د �لتام - ثالثا : �لز�م �ملدعي 
مائة  مبلغ  ح��دود  يف  و�لثاين  �لوىل  عليها  �ملدعي  مع  بالت�صامن  �لبيان  �صالفة  باملديونية  و�ل�صاد�ض  �خلام�صة  عليهما 
وثمانون �لف درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2015/10/28 وحتى �ل�صد�د �لتام. ر�بعا : 
�لز�م �ملدعي عليهم بامل�صاريف كل بقدر ما يخ�صه ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/137 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- كا�صاليبار�مبيل حمي �لدين كوجنومون  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/21 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�صالح/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع بالز�م �ملدعي عليه بان ي��وؤدي �ىل 
درهما  و�رب��ع��ون  وت�صعة  ومائة  �لفا  وع�صرون  )�صبعة  دره��م   27149.04 مبلغ  �ملدعي 
و�ربعة  فلو�ض( وفائدة 9% �صنويا من تاريخ 2016/9/29 وحتى متام �ل�صد�د ، و�لزمته 
ز�د  ما  ورف�صت   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�صاريف  بالر�صوم 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1738
�جلن�صية  �ردين    - علي  قا�صم  قا�صم حممد  �ل�صيد/ حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 40 %  وذلك �ىل �ل�صيد/ عبد�هلل �حمد 
حممود جرب - �ردين �جلن�صية يف �لرخ�صة �مل�صماة )مر��ض للوجبات �ل�صريعة ( تاأ�ص�صت 
باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )743248( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

بال�صارقة  تعديالت �خرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1739

�إمار�تي   - �ل�صويدي  جرب  حممد  �صاهني  على  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف �لرتخي�ض �لتجارية :- خليج 
عبد�هلل  علي  لل�صيد/  وذلك   547805 جتاري  ترخي�ض  �لفنية  للمقاولت  �لإمار�ت 
�لرخ�صة.  �صاحب  تنازل  مت  حيث   - �جلن�صية  �إمار�تي   - �ل�صام�صي  �صليمان  ر��صد 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  

على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
بطلب  �ملن�صوري  خليفه  طار�ض  ر��صد  �ملو�طنة/عو�صه  تقدمت 
��صمها  بتغيري  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  �ل�صلع  حمكمة  �ىل 
من )عو�صه( �ىل)عائ�صة( - فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل 

�لق�صم �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن .
مرمي علي عامر علي املن�صوري 

موثق اأول - ق�صم التوثيق العام 

مولي عبدالرحمن علي  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعـــــــالن 

�ملرجع  2017/92  ك.ع.د 
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
علي  �لت�صديق  طلب    - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �لرحماين  يو�صف  عبد�هلل  حمد 
بروبرتيز(  �مريت�ض  )�ن��رت  �لتجاري  �ل�صم  رخ�صة  عن  تنازل   : يت�صمن  حمرر 
 48270 �مل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�صة 
�ل�صيد/ علي �صالح حممد  و�مل�صجل لدى غرفة و جت��ارة و�صناعة عجمان  �ىل 
عبد�هلل - �جلن�صية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم 
��صبوعني  �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء  �لتوقيعات ذوي  بالت�صديق على  

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

 اعـــــــالن 
�ملرجع  2017/93  ك.ع.د 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
علي  �لت�صديق  طلب   - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �لرحماين  يو�صف  عبد�هلل  حمد 
�نرت�مريت�ض  )م�صبغة  �ل��ت��ج��اري  �ل���ص��م  رخ�صة  ع��ن  ت��ن��ازل   : يت�صمن  حم��رر 
�ك�صربي�ض( و�ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف 
�صالح  علي  �ل�صيد/  �ىل  و�صناعة عجمان   ل��دى غرفة وجت��ارة  و�مل�صجل   90055
حممد عبد�هلل - �جلن�صية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�نق�صاء  بعد  �مل��ذك��ور  �ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذوي  �لتوقيعات  على   بالت�صديق  �صيقوم 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

 اعـــــــالن 
�ملرجع  2017/94  ك.ع.د 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
علي  �لت�صديق  طلب    - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �لرحماين  يو�صف  عبد�هلل  حمد 
حمرر يت�صمن : تنازل عن رخ�صة �ل�صم �لتجاري )�نرت�مريت�ض لإد�رة �ملن�صئات( 
 90054 �مل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�صة 
حممد  �صالح  علي  �ل�صيد/  �ىل  عجمان   و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�صجل 
عبد�هلل - �جلن�صية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم 
��صبوعني  �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء  �لتوقيعات ذوي  بالت�صديق على  

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اإعالن للح�صور اأمام املحكمة 

يف الدعوى رقم 1109-2017 جت - جز - م ت - ب - اأ - ظ 
مدعي : �ليا�ض للنقل �لعام - �ض ذ م م - �جلن�صية : �لإمار�ت ، مدعي عليه : مدينة �لف�صاء للمقاولت - �جلن�صية : �لإمار�ت  ، 

مو�صوع �لدعوى : مطالبة مالية مببلغ 28800 درهم ، �ملطلوب �إعالنه : مدينة �لف�صاء للمقاولت - �جلن�صية : �لإمار�ت 
�ملدينة  �لإمارة   �لعنو�ن :   

�ملنطقة  �لقطاع     
رقم �ملنزل  �ل�صارع     

�لهاتف �ملتحرك  هاتف �ملنزل     
�لهاتف �ملتحرك 2  هاتف �لعمل     

و�صف �لعنو�ن : �عالن بورود تقرير �خلربة بالن�صر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/11/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  �لوىل ب حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �صباحا   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� مل�صتند�تك موقعا عليها رد� على  تقرير �خلربة - 

علما بانه مثولك �مام �لقا�صي �ملخت�ض �صيكون ح�صب دورك يف ك�صف �جلل�صات.    

  قلم املحكمة التجارية         

دائرة الق�صاء - اأبوظبي

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 يف الدعوى  رقم  2017/1534 جتاري جزئي  

�ملدعي : بنك دبي �ل�صالمي - �ض م ع 
�ملدعي عيه : �صلطان �حمد �صامل �بر�هيم ح�صن �لذهب �لعلي 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�صن  هادي  حممد  عقيل   : �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
�ملدعي/  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1534 رقم  �لدعوى  يف  م�صرفيا  خبري�  �لبتد�ئية 
بنك دبي �ل�صالمي - �ض م ع - وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه / �صلطان �حمد �صامل �بر�هيم 
ح�صن �لذهب �لعلي  مدعو حل�صور �لجتماع �خلربة �مل�صرفية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد 
، و�ملقرر عقده يوم  �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/24 م يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا - مبقر 
�ملالحة  �صركة  بجو�ر   - �صنرت  بزن�ض  �لو�صل  بناية   - بور�صعيد   - ديرة  يف  �لكائن  �خلبري  مكتب 
�لتكرم  منكم  نرجو  لذ�   -  )902  ( رقم  مكتب   - �لتا�صع  �لطابق   - روتانا  رحاب  وفندق  �لعربية 

باحل�صور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 يف  الق�صية  رقم   2017/317  جتاري كلي ابوظبي  

�ملدعي عليه / جوين كومار �م كوديل جوزيف 
�بوظبي  حمكمة  من  �ل�صادر  �حلكم  مبوجب  �حل�صابية  �خلربة  �جتماع  حل�صور  �إعالن 
�لبتد�ئية وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/24 يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا 
لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة من �ل�صيد/ مبارك علي عبد�هلل �مل�صعبي ، وذلك مبقر 
�خلربة �لكائن يف :  �بوظبي - �لنادي �ل�صياحي - بناية خمابز �لكورني�ض �لأوتوماتيكية 
 : �لأول - مكتب 205  - متحرك  �لطابق   - �لز�هية مول  �لد�نة ومقابل  - بجو�ر فندق 
0509851888  - هاتف رقم : 024457890 - فاك�ض : 024457894 - لذ� يرجى ح�صور �طر�ف 

�لدعوى �و من ميثلهم قانونا ويف حال عدم �حل�صور �صتتم �جر�ء�ت �خلربة �أ�صول. 
خبري ح�صابي 
غادة لطفي علي �صلبي - قيد رقم 441   

اإعــــــالن بالن�صــــر

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1740
بتاك�صتانية   - �صريف  خان  يا�صمني  نائله   / �ل�صيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100% يف �صالون ربيع  بيع وتنازل كامل ح�ص�صها  �جلن�صية  ترغب يف 
عبد�ل�صتار  ربيعه   / �ل�صيدة  �ىل  وذلك   625650 رقم  رخ�صة   - لل�صيد�ت  �لعمر 

حممد علي - هندية �جلن�صية  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف 
تاريخ هذ� �لعالن  ��صبوعني من  �ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �لجر�ء  يتم 

فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
يف  الدعوى 2017/2067  جتاري جزئي

�خلبري �ملنتدب : يو�صف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ض م ع 

�ملدعي عليه : باليتو توجنال فري�ن �كرب علي 
�لقيوين  �م  بنك  من  و�ملرفوعة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�صرفيا  خبري  ندبنا  مت 
�لوطني - �ض م ع  �صد باليتو توجنال فري�ن �كرب علي - وعليه ندعوكم حل�صور �جتماع 
�خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�صح �دناه 
وذلك يوم  �لثنني  �ملو�فق 2017/10/23  يف متام �ل�صاعة 00 : 10 �صباحا ،  ويرجى 
  - عند ح�صوركم لالجتماع    لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�صتند�ت  كافة  �ح�صار  منكم 
دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 

2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

الإعالن بالن�صر
�ىل �ملدعى عليه / حممد �صليم فقري�با - هندي �جلن�صية  

نعلمكم بان �ملدعي / �صركة �لر��صدين للتجارة - ذ م م  - يف �لدعوى رقم 2017/5701  �لد�ئرة 
�جلزئية �لثانية  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�إلز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )94.348.70( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 
�إد�رة  �لدعوى رقم )6( مبحكمة �ل�صارقة �لحتادية  �ملحاماة.  لذ� يقت�صي ح�صورك �أمام مكتب 
لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لبتد�ئية 
�رقامها  �ملذكورة  �لدعوى  للنظر يف  �ملو�فق 2017/11/5  وذلك     �لأحد  يوم  ، وذلك  بيانات  من 
بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن �حل�صور  �و عدم �ر�صال وكيل عنك  فانه �صيتم ��صتكمال 

�لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن حكم بالن�صر      

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية    
يف  الدعوى رقم 2016/2792 ت ج 

�ملرفوعة من �ملدعي / م�صرف �ل�صارقة �لإ�صالمي 
�ىل �ملدعي عليهما / 1- موؤ�ص�صة كوبنهاجن لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�حلديدية 

�ملدعي  بالز�م   - �عتباريا  ح�صوريا  �ملحكمة  حكمت   - �صوري  �صينغ  بال  ر�فيندر   -2
�لف  درهم )خم�صة وخم�صني  للمدعي مبلغ 55556.80  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما 
رفع  تاريخ  من   %4 بو�قع  وفائدة  فل�ض(  وثمانني  درهم  وخم�صني  و�صتة  وخم�صمائة 
�لدعوى يف 2016/6/7 وحتى متام �ل�صد�د ومبا ل يجاوز �أ�صل �ملبلغ به وتثبيت �حلجز 
بامل�صروفات  و�لزمتهما   2016/2647 رقم  عري�صة  على  �لأمر  يف  �ل�صادر  �لتحفظي 

ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.       
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

انذار عديل بالن�صر
 رقم  7103/ 2017   

�ملنذر : على عبد�هلل حميد �ملزروعي 
�صد �ملنذر �إليه : ق�صب للمقاولت - �ض ذ ذ م 

و�خلا�ض  دره��م   )  33.200( مبلغ  باإجمايل  بذمتكم  �ملرت�صد  �لإيجار  ب�صد�د  �إن��ذ�ر   / �ملو�صوع 
 2016/5/1 يف  �ملحرر  �ليجار  عقد  مبوجب  �ليه  �ملنذر  قبل  من  �مل�صتاأجر    804 رق��م  بال�صقة 
و�نتهي يف 2017/4/30 وجتديد �لعقد عن �لفرتة �ليجارية �لتي بد�أت من تاريخ 2017/5/1 
يوما من  �ملنذر خالل ثالثون  �ليه مر�جعة  �ملنذر  �ملنذر  - يخطركم  وتنتهي يف 2018/4/30 
تاريخ �لإعالن بالن�صر ل�صد�د بدل �لإيجار �جلديد و�ملبالغ �ملرت�صدة �صابقا يف ذمتكم باإجمايل 
)33.200( درهم حتى تاريخ �ليوم وجتديد عقد �ليجار عن �لفرتة �ليجارية �لتي تبد�أ من 
تاريخ 2017/5/1 وتنتهي يف 2018/4/30 و�إل �صوف ن�صطر ��صفني �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �صدكم مع �لز�مكم �لر�صوم و�مل�صروفات.    
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اإعالن  بالن�صر
 رقم  7242/ 2017   

�ملنذر : ظفر علي حاجي حممد ��صماعيل 
�ملنذر �ليه : �صوفت ت�ض لالعمال �لفنية - �ض ذ م م 

�ملو�صوع : ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �إخالء �لعني �ملوؤجرة �ملذكورة وت�صليمها �ملنذر باحلالة 
�لتي ت�صلمها عليها ، و�صد�د �مل�صتحقات �ليجارية و�أي مبالغ �خرى مرت�صدة بذمته مع �إ�صالح 
ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�صوية ح�صاب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني 
��صتالمه هذ�  تاريخ  يوما من   )30( �ق�صاها  م��دة  خ��الل  وذل��ك يف  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  حتى 
�لنذ�ر �لعديل ، و�إل �صي�صطر �ملنذر �آ�صف �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة للمطالبة 
مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة �يجارية و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�صرر ، وحتميل �ملنذر �ليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي �أتعاب �ملحاماة. 
   الكاتب العدل

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/157  ا�صكالت عقارية  
مو�صوع �لق�صية �إ�صكال يف �لتنفيذ رقم 38/2013  تنفيذ �إيجار�ت  

لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �لإعالن : م�صت�صكل : �صركة �وتومان �ينجينريينج �صي�صتمز - ذ م م  

 �ملطلوب �عاله : �مل�صت�صكل �صده : 1- حممد عبيد بو�صقر �لفال�صي   - جمهول حمل �لقامة
مو�صوع �لإع��الن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/29   
يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ل�صكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �صباحا   11.00 �ل�صاعة 
عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور �صي�صدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره 

�لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2504  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �صامي بن حممد بن �صالح �ملد�هلل  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �مل�صرق - �ض م ع وميثله / عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من  )341695.63 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
ي��وم �لثالثاء    �ل��ت��ام.   وح���ددت لها جل�صة  �ل�صد�د  �ل��دع��وى وحتى  ت��اري��خ قيد 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة  �مل��و�ف��ق  2017/10/24   
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2801   تنفيذ جتاري  
���ض م ذ م م  ل��ل��م��ق��اولت -  �ل�صم�ض  �مل��ن��ف��ذ ���ص��ده��م��ا/1- ج��زي��رة  �ىل 
2-�حمد حممد قناوى من�صور  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�صالمي  دب��ي  �لتنفيذ/بنك 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )84471( درهم 
بالت�صامن  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1632   تنفيذ جتاري  
م    م  ذ  ���ض   - ك��اب��ي��ت��ال لال�صتثمار  ف��ورت��ر���ض  ����ص���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
د�جمارد  �لتنفيذ/مورتني  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  فيليب�صني  
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3658240( درهم بالت�صامن  
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/453   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1- غالم حيدر د�وود وميثله نبي بخ�ض ماديا  جمهول حمل 
و�ل�صت�صار�ت  للمحاماة  وم�صاركوه  �لتنفيذ/�لكبان  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
قد   - �لكبان  عبد�ملجيد حممود  ريا�ض   / �ملحامني وميثله  �لقانونية وميثله 
�ملرت�صد من  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
�ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )9205( درهما  �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2653  جتاري جزئي  
م م  جمهول حمل �لقامة مبا  ذ  لل�صياحة و�ل�صفر - �ض  �ل��رو�د  �ملدعي عليه /1 - �صركة  �ىل 
باأن  نعلنكم  وعليه  �أع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد   - �ل�صالمي  �بوظبي  �ملدعي/ م�صرف  �ن 
بالتمويل  �ملخت�ض  �مل�صريف  �ملحكمة بندب �خلبري  بتاريخ 2017/10/16 حكمت  �ملحكمة حكمت 
�لدعوى  هذه  يف  خبري�  باجلدول  �ل��دور  �صاحب    - �ل�صالمية  �مل�صاريف  وعمليات  �لإ�صالمي 
تكون مهمته  بعد  �لطالع على ملف �لدعوى وم�صتند�تها وما ع�صى �ن يقدمه �إليه �خل�صمان 
من مر��صالت وحمرر�ت �خرى ، ورقية �أو �لكرتونية وللخبري يف �صبيل �د�ء �ملاأمورية �لنتقال 
�ىل�ي جهة يرى �صرورة �لنتقال �ليها وقدرت مبلغ ثمانية �لف درهم �مانة م�صروفات و�تعاب 
�خلبري كلفت �ملمدعي ب�صد�دها خز�نة �ملحكمة ، وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لمانة  �صد�د  ع��دم  ح��ال  يف   Ch1.C.12 �لقاعة  �صباحا يف   8  :  30 �ل�صاعة    2017/10/23

وجل�صة 2017/11/20 يف حال �صد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/342  جتاري جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1 - �صركة كريتو�ض للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �ل�صيخ �حمد �بر�هيم بن �حمد بن حمد �ملعال -  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
: حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  بتاريخ 2017/3/28  �حلكم  �ملحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  وعليه 
�ملحكمة ح�صوريا وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع بندب �خلبري �ملخت�ض �صاحب �لدور باجلدول ، 
وتكون مهمته كالتي : �لطالع على ملف �لدعوى وم�صتند�تها وما ع�صى �ن يقدمه �خل�صوم 
و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��صالت �لورقية 
و�للكرتونية �ن وجدت �ل�صجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة 
�ملحكمة جل�صة يوم  لها  ب�صد�دها.  وح��ددت   ) و�لزمت )�ملدعي  خربة وقدرها ع�صرة �لف 

.Ch1.C.12 لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/31  �ل�صاعة 30 : 8 �صباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1603 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- نيو �صتايل لتجارة مو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 2- ر�فيند�ر �صينغ هارديال �صينغ 3- بلو �ليفنت تريدجن - 
م م ح  4 - �وريفكو للتجاره - �ض ذ م م  5- �أمري ر�صا �أكربى ر�د 6- جورمندر �صينج جور ديب �صينج -  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ �مل�صرف �لعربي 
لال�صتثمار و�لتجارة �خلارجية �ول :- بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
�لقانونية بو�قع  مبلغ مليونني ومائتني وثمانية �لف و�ربعمائة و�صتة وثمانون درهم و�صبعة وت�صعون فل�صا و�لفو�ئد 
9% من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2015/10/28 وحتى �ل�صد�د �لتام.  - ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهما �لثالثة و�لر�بع باملديونية 
�صالفة �لبيان بالت�صامن مع �ملدعي عليها �لوىل و�لثاين يف حدود مبلغ مائة و�صبعة وت�صعون �لف وخم�صمائة وت�صعون 
درهما و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2015/10/28 وحتى �ل�صد�د �لتام - ثالثا : �لز�م �ملدعي 
مائة  مبلغ  ح��دود  يف  و�لثاين  �لوىل  عليها  �ملدعي  مع  بالت�صامن  �لبيان  �صالفة  باملديونية  و�ل�صاد�ض  �خلام�صة  عليهما 
وثمانون �لف درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2015/10/28 وحتى �ل�صد�د �لتام. ر�بعا : 
�لز�م �ملدعي عليهم بامل�صاريف كل بقدر ما يخ�صه ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/137 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- كا�صاليبار�مبيل حمي �لدين كوجنومون  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/21 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�صالح/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع بالز�م �ملدعي عليه بان ي��وؤدي �ىل 
درهما  و�رب��ع��ون  وت�صعة  ومائة  �لفا  وع�صرون  )�صبعة  دره��م   27149.04 مبلغ  �ملدعي 
و�ربعة  فلو�ض( وفائدة 9% �صنويا من تاريخ 2016/9/29 وحتى متام �ل�صد�د ، و�لزمته 
ز�د  ما  ورف�صت   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�صاريف  بالر�صوم 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2016/714 تنفيذ عقاري 
مو�صوع �لق�صية : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/432 عقاري 
كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )221277648.25 درهم( ، �صامال للر�صوم 

و�مل�صاريف. 
طالب �لع��الن : طالب �لتنفيذ :  بنك �بوظبي �لوطني  - �ملطلوب �عالنه : 
 - �لقامة  حمل  جمهول   - �لهاجري  مذكر  نا�صر  مذكر   -1  : �صدهما  �ملنفذ 
�مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة  بانه مت �حلجز على  نعلنكم   -  : �لإع��الن  مو�صوع 
عن �لوحد�ت �لكائنة باإمارة �ل�صارقة و�لو�قعة مبنطقة مويلح - برقم �لعقار 210 
وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/762  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- برهان عبد�ل�صالم 2-معر�ض �و ماي كار 3- توب 
خدماتي  �صركة   / �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل   - م��وت��ورز 
��صتاأنف  ق��د    - �لكعبي  �صيف  ع��ب��د�هلل �صبيح  ح��م��د�ن   / م وميثله  م  ذ   -
�لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم  2016/1153 مدين جزئي بتاريخ 
2017/6/4 وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/11/16  �ل�صاعة 
�و  ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم  بالقاعة رقم  10.00 �صباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/870  ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �ملجد ل�صناعة �لفيرب جال�ض - ذ م م 2-�ن�صام ملقاولت 
و�حدت �لتكييف ملالكها / جمدى فرغلي فرغلي �صالمة 3-�ملنت ملقاولت �ل�صيانة 
لل�صناعات  /�لغفلي  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  م  م  ذ   - �لعامة 
�خل�صبية و�ملعدنية وميثله / ��صماء علي حم�صن �مل�صعبي - قد ��صتاأنف �حلكم 
�ل�صادر بالدعوى رقم  2015/1049 جتاري كلي بتاريخ 2016/6/6 وحددت لها 
جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/11/15  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1110  ا�صتئناف مدين    
�ل�صميلي   بلهون  حممد  ع��ب��د�هلل  �حلكيم  عبد   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /عمر بعفيف وميثله / �إبر�هيم 
ح�صن �إب��ر�ه��ي��م �مل���ال - ق��د ����ص��ت��اأن��ف �حل��ك��م �ل�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2016/11/9 بتاريخ  جزئي  م��دين   2016/1124
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة     2017/11/12 �مل��و�ف��ق  �لح����د   
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1408 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد ي�ض بن علي �لقعباب - ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير� 
ل�صركة يف تي ��ض لت�صويق �لوحد�ت �ل�صكنية - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/9/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وباحالتها  �لدعوى  بنظر  قيميا  �خت�صا�صها  بعدم  �حمد  �صعيد  �حمد  فايز  ل�صالح/ 
�لدعوى حتديد جل�صة  �لد�ئرة  �ملخت�صة وعلى مكتب  �ملحكمة �جلزئية  بحالتها �ىل 
�لف�صل يف  و�بقت  �ملحدد  و�ع��الن �خل�صوم باحلكم ومبوعد �جلل�صة  �لدعوى  للنظر 
�مل�صاريف.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2674  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- فالن�صيا لل�صياحة - �ض ذ م م وميثله مديرها / معمر خمي�ض 
حممد �جل��ع��ف��ري  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ف��ن��دق ج��ل��وري��ا و�ل�صقق 
�لفندق / حممد �حمد فريد -  قد  �لفندقية منطقة ح��رة - ذ م م - وميثله مدير 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )28.284.94 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/11/9   
�أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

انذار عديل بالن�صر
 رقم  7268/ 2017   

�ملخطر : موؤ�ص�صة حممد �صديق �خلاجة �لتجارية 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�صور بن حرز 

�ملخطر �ليه : �جلورية للنماذج �لهند�صية ، �لعنو�ن : جمهول حمل �لإقامة 
بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�صرورة �لمتثال للعقد و�صد�د قيمة �لجرة �ملرت�صدة وقدرها 
35.000 )خم�صة وثالثون �لف درهم( وذلك عن �ملخزن رقم S 7 �لكائن باإمارة دبي �لق�صي�ض 
على �ن يتم �ل�صد�د خالل )7( �يام من تاريخ ت�صلم �ملخطر �ليه لهذ� �لخطار ويف حال عدم 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  باتخاذ  �صيقوم  �ملخطر  ف��ان  �مل��ذك��ورة  �لفرتة  خ��الل  و�ل�صد�د  �لمتثال 
�خلدمات  وفو�تري  �ملتاأخر�ت  كافة  ب�صد�د  و�ل��ز�م��ه  �مل��اأج��ور  من  �ليه  �ملخطر  باخالء  �لكفيلة 

وحتميل �ملخطر �ليه �مل�صاريف و�لر�صوم و�لتعاب. 
   الكاتب العدل

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1926  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �فانتجريد ��صتيت �ند كومباين ليمتد  جمهول حمل �لقامة 
عائ�صة عتيق علي بالل   / م وميثله  م  ذ  �ض   - �نترييرز  �مل��دع��ي/ جايد لي��ن  �ن  مبا 
جوهر -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   856121.56(
�ل�صتحقاق   وحتى �ل�صد�د �لتام ، ورد �ل�صيكني ،  و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/11/13  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch2.E.22 لذ� 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/8151  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- طيب �حل��ي��دري ل��ت��ج��ارة �مل��الب�����ض �جل��اه��زة - ���ض ذ م م  
�أحمد �صهاب    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / هانى عبد�لنبي م�صطفى 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
و�مل�صاريف ورقم  و�لر�صوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة   89500(
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB170919215AE/2017(ل�صكوى�
�لربعاء �ملو�فق 2017/10/25   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اإعالن �صطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�صاد باأن �ل�صادة/ �صركة /�ينتيتي جروب ليمتد فرع دبي )�جلن�صية : �ململكة 
�ملتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع �ل�صركة يف �م��ارة دبي )�لعنو�ن : �لرب�صاء 1 - 
  )103718 : ، �ض ب  �لدروي�ض  بن عبد�هلل  �صيف بن حممد  رق��م 102 ملك  - مكتب  بردبي 

و�ملقيدة حتت رقم )4723( يف �صجل �ل�صركات �لأجنبية بالوز�رة.
وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية وتعديالته 
�إج��ر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع  و�لقر�ر �ل��وز�ري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان �عتماد دليل 

ومكاتب �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�صادة �أ�صحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��صهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ل يتجاوز �صهر من تاريخ �لن�صر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن/ فوؤ�د �بر�هيم �صعبان �ل�صكر�ن - بطلب 
�لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة  �ىل 
لديه  فمن  �ىل)حممد(  )فوؤ�د(  من  ��صمه  بتغيري 
�عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر �لعالن.
 عواطف ال�صريف  - كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن/ �مينه حممد �صالح حممود �خلوري - بطلب �ىل 
من  ��صمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)�مينه( �ىل)الرمي(  
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر �لعالن.
رو�صة حممد العبيديل  - منفذ اإجراءات  

القا�صي/ حممد فا�صل ولد حممد �صامل - قا�صي التوثيقات 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1002  احوال نف�س م�صلمني                 
�ىل �ملدعي عليه / 1- ن�صر حممد خ�صر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
ن�صرين �حمد �صافعي وميثله / �صامل خمي�ض �صامل �ملعمري -  قد �أقام عليك 
وموؤخر  ح�صانة  م�صكن  وت��وف��ري  زوج��ي��ة  نفقة  دع���وى  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
�صد�ق ونفقة عدة ومتعة.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/22   
�ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  رقم )10( يف مبنى �لأحو�ل �ل�صخ�صية يف منطقة 
�لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/415   جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة �ملي�صور للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-زرع��وين برتوليوم - م م ح 
3- ع��ارف �حمد حممد علي �ل��زرع��وين - جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا �ن �مل��دع��ي/ بنك م�صر 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �لقرق -  قد  ب��در حممد علي  دب��ي وميثله /  ف��رع   -
�ملدعي مبلغ  يوؤدو� للبنك  �ن  بالت�صامن و�لتكافل و�لت�صامم فيما بينهم  �ملدعي عليهم  بالز�م 
وقدره )21.627.517.90 درهم( مع عائد تاأخري بو�قع 1% �صهريا و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  �لر�صوم  و�لز�مهم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا 
بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ض  �مل��و�ف��ق  2017/11/13   ي��وم �لثنني   �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�صة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

مذكرة  اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/273  ا�صتئناف جتاري    

حمل  جم��ه��ول  �ل�صاوي�ض  علي  نبيل  علي   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لعامة �ض.ذ.م.م  للتجارة  �ل�صل�صال  �مل�صتاأنف / مدى  �ن  �لقامة مبا 
وميثله:رو�صة ح�صني �ل�صيد حم�صن �لعطار قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
بتاريخ:2017/2/9   جزئي  جتاري   2016/990 رقم  بالدعوى  �ل�صادر 
وحددت لها جل�صه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/24 �ل�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
   يف  الدعوى 2017/2070   جتاري جزئي   

�صد �ملدعي عليه : فليب مريينو �بوجني  
�ملقامة من : بنك �م �لقيوين �لوطني 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم : 2017/2070  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�صو�ض  م   1992 ل�صنة  �لثبات  قانون 
�ملو�صح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/25  يف متام �ل�صاعة 30 : 11 �صباحا ، ويرجى 

منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3050  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  جوفيالنو�ض   يجيليو  جوفيالنو�ض  ت�صونا   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م ع وميثله / عبد�هلل حمد  �لوطني - �ض  �لقيوين  �م  �ملدعي/ بنك  �ن  �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صام�صي    �لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   33.130.18( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
وحتى   2011/12/20 يف  �حلا�صل  �ل�صتحقاق  تاريخ   من   %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/11/14  �ل�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3193  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-  ��صد علي بن علي ح�صن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ل�صام�صي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
 %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   13.227.01( وقدره 
�لثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.   �ل�صد�د  وحتى    2014/7/20 م��ن  �صهريا 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق  2017/10/24  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3153  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-  من�صور ��صماعيل بيتكار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  قد  �ل�صام�صي 
 %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   33.592.78( وقدره 
�لثالثاء   ي��وم  لها جل�صة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�صد�د  �صهريا من 2011/12/20  وحتى 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق  2017/11/14  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1270   تنفيذ مدين  
�أب��و �صايف  جمهول حمل  �ملنفذ �صده/1- ثامر يو�صف �حمد  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد ب�صام �لز�مل وميثله / حممد 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �للنجاوي  �أحمد  علي  �أحمد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )80230.77( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1315 مدين جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- عبد�هلل �صعيد بخيت �لنوبي �لفال�صي  جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�ملدعي / عبيد ر��صد مفتاح حممد �حلمودي وميثله / حممد �حمد علي �حمد �للنجاوي  
�ملذكورة  �لدعوى  2017/7/25  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
يوؤدي  بان  �لثاين  �ملدعي عليه  بالز�م  ر��صد مفتاح حممد �حلمودي  ل�صالح/عبيد  �عاله 
مبلغ مبلغ وقدره 280.00 درهم )مائتان وثمانون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�ملبلغ  ��صل  تتجاوز  �ل  على  �ل�صد�د  وحتى متام  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  �صنويا من   %9
�ملق�صى به و�لزمته �مل�صاريف.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3324  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد حممد عبد�ملنعم ��صماعيل  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�صام�صي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   176.764.75( وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة  10% من 2017/9/7 وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/11/1   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
   يف  الدعوى 2017/2052  جتاري جزئي   

�صد �ملدعي عليه :جني�صا كبالن دفينا 
�ملقامة من : بنك �م �لقيوين �لوطني 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم : 2017/2052  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�صو�ض  م   1992 ل�صنة  �لثبات  قانون 
�ملو�صح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دن��اه وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/25  يف متام �ل�صاعة 00 : 12 ظهر�  ، ويرجى 

منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2101  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ز�ه��ور ح�صني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�يهاب عبد�حلميد �صو� قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ 
وقدره )32000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف . وحددت لها جل�صة يوم �لحد 
فاأنت  لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/5  
ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  مكلف ب��احل�����ص��ور 
�لأق��ل  ويف  �أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3029  جتاري جزئي              
��ض  �لإع��الن��ات - حاليا - �صركة �ي دي  ��ض لت�صميم و�نتاج  �أي دي  �ملدعي عليه / 1-�صركة  �ىل 
مدير  وب�صفته  ب�صخ�صه  ماتيو  �صاكو  �كيتيل  كيز�  ماتيو  جافي�ض   -2 �صابقا   - م  م  ذ   - للطباعة 
�أ�ض للطباعة -  و�صريك يف �صركة �أي دي ��ض لت�صميم و�إنتاج �لإعالنات - حاليا - �صركة �أي دي 
�صابقا - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ موؤ�ص�صة بر�ند لدير كميونيكي�صنز - وميثلها / �نيل 
كومار تول �صيد�ر�ن ناير وميثله / �إ�صماعيل ح�صن علي حممد �جلعبي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )24.390 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من 2016/5/9  وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  
2017/11/5   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2745  جتاري جزئي              
ف���رع �بوظبي   �ل��ع��ام��ة - ذ م م -  ل��ل��م��ق��اولت  دمل���ا  �مل��دع��ي عليه / 1- م��ب��اين  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فاينرتيد ليميتد   قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )446.311 درهم( و�لر�صوم 
�ل�صد�د  و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   9% منذ تاريخ �ل�صتحقاق وحتى 
�ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة ي��وم �لح��د  �مل��و�ف��ق  2017/11/5   �ل�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2546  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- نو�ز علي بن جمعة خان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض ذ ع وميثله / خالد كلندر عبد�هلل ح�صني -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )45.985.31  
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 2% من 2011/12/20 وحتى 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �صمول  و  �لتام  �ل�صد�د 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة   2017/10/31 �مل��و�ف��ق   �لثالثاء   
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1644  جتاري كلي               
ريفا�ض  2-رودول��ف��و  م  م  ذ  �ض   - كومباين  كاترينج  كاكتو�ض   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
م   م  ذ  �ض   - كومباين  كاترينج  كاكتو�ض  ل�صركة  ومدير  �صريك  وب�صفته  ب�صخ�صه   -
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عارف علي حممد عبد �هلل �صكر �هلل �لعمادي 
وميثله / �صمرية عبد�هلل علي قرقا�ض -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  
و�لر�صوم  وت�صفيتها  وحلها  �لأوىل  عليها  �مل��دع��ي  �ل�صركة  تاأ�صي�ض  عقد  ببطالن 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/11/2   
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch2.E.21 لذ�  بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ض 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3064  جتاري جزئي              
م   م  ذ   - �لكهربائية  �لتمديد�ت  �أدو�ت  لتجارة  �لتحدى  �صركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �صركة ليجر�ند ��ض �ن �صي - م م ح وميثله / روؤيا 
عبد �هلل حممد �لعو�صي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها ب�صد�د مبلغ وقدره )75.242.98 دولر �مريكي �و ما يعادلها بالدرهم �لإمار�تي 
مبلغ وقدره )276.141 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة  
وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�مها بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/22   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2592  جتاري جزئي 
م م وميثلها  ذ  لتنظيم �حلفالت - �ض  �ن  �ن  �ن  �صركة  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�ن �ملدعي/  / مديرها بالل علوي �جمد علوي - جمهول حمل �لقامة مبا 
�لثقيلة و�خلفيفة - �ض ذ م م وميثلها  بال�صاحنات  �صركة و�دي ك�صمري للنقل 
�ل�صيد/ عرفان ن�صيم حممد ن�صيم خان  - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
يوم  لها جل�صة  وح��ددت  و�مل�صاريف.    و�لر�صوم   - �صيارة  باإ�صرتجاع  �ملطالبة  
 Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة  �مل��و�ف��ق  2017/10/25    �لرب��ع��اء  
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/62  اأحوال مال امل�صلمني                 
�ح��م��د ح�صني حممد جمعة  جم��ه��ول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1- ع��الء  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ مرمي مهدي كائيني وميثله / �صمرية عبد�هلل علي 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  طلب �صلب ولية وتعيني  قرقا�ض -  قد 
�ملو�فق  2017/11/7  �لثالثاء    يوم  لها جل�صة  �لطالبة و�صية.   وح��ددت 
�ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )3( يف مبنى �لأحو�ل �ل�صخ�صية يف منطقة 
�لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2996  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد حبي�ض �صيخ عبد�حلميد �صيخ  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد  عبد�هلل 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  قد   - �ل�صام�صي  �لعمر�ن  عمر�ن 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )22.808.17 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
وحتى   2011/11/25 يف  �حلا�صل  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صهريا   %2.49 و�لفائدة 
�ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/11/5  �ل�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3108  جتاري جزئي              
مو�صو   �صيمونا   -2 دب���ي  ف���رع   - �صيمو  �ط��ال��ي��اين  مطعم   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لوروبية لالعذية �لبحرية - �ض ذ م م   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مبلغ وقدره )19695 
 2017/3/10 18% من  �لتفاقية  �لتاأخريية  و�لفائدة  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
وحتى �ل�صد�د �لتام  و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/10/24  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2967  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-ج��ني جي �وجن��ان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد    - �ل�صام�صي 
مببلغ وقدره )21.283.69 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
2% �صهريا من 2011/12/20 وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء   
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�صاعة    2017/10/31 �مل��و�ف��ق  
لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  مكلف 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2872   جتاري جزئي 
م   م  ذ  ���ض   - �لتجارية  �لبيكاين  �صركة   -2 بيكانى  �أن���ور  1-مليحة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�إي��ر�ن �لفرع �لرئي�صي وميثله  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �صادر�ت  
/ �إبر�هيم حممد �أحمد حممد �لقا�صم - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
�لز�م  و�لت�صامن مببلغ وقدره )411.880.33 دره��م(   بالتكافل  �ملدعي عليهما  بالز�م 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لت�صامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي 
�لتاأخريية �لتفاقية بو�قع 13% من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2017/8/1 وحتى 
�ل�صد�د �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة ي��وم �لرب��ع��اء  �مل��و�ف��ق  2017/11/1  �ل�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1684  جتاري جزئي              

�ىل �خل�صم �ملدخل/ 1- فاطمة علوي �صالح 2- �بت�صام ثابت ح�صني 3- فار�ض �حمد 
ثابت �صالح 4- حامد �حمد ثابت �صالح 5- ثابت �حمد ثابت �صالح 6- �حالم �حمد 
ثابت �صالح 7- ي�صري �حمد ثابت �صالح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ي�صلم 
عو�ض عبد�هلل  �لعبادي وميثله / منى حممد ر�صا �لأن�صاري - قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لر�صوم  دره���م(   98.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�لتام.   وح��ددت لها  �ل�صد�د  و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من عام وحتى 
 Ch1.C.13 جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/30  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3192  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-  لورينا دوما�صيان دومينجو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني وميثله / عبد�هلل حممد ر�صول علي �لهرمودي 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�صنويا  و�لفائدة  %14  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�صوم و�مل�صاريف  )116.417 درهم( 
ي��وم �لحد   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة  �ل�صد�د  من تاريخ رف��ع �لدعوى وحتى 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة  �مل��و�ف��ق  2017/10/15   
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3344  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة �صي �م �ر للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من و�يف �ل�صناعية - �ض ذ م م وميثله / روكز 
جورج حبيقه - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )34.762 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% �صنويا من 
تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/29  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2569  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �لتاج �لثالثي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بالنت�ض تريدجن - م م ح  وميثله / �حمد ح�صن حممد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ملازمي  عبد�هلل 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   120000( وق���دره  مببلغ  عليهم 
و�لفائدة  9% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام .  وحددت لها جل�صة يوم 
�لحد  �ملو�فق  2017/10/22  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3293  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- بهاء �لدين م�صطفى م�صطفى مو�صى - جمهول حمل 
��صماعيل  ���ض م ع وميثله / علي  �ل��ه��الل -  �مل��دع��ي/ م�صرف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�بر�هيم �جلرمن -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )70.244.77 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف  و�تعاب �ملحاماة 
�لربعاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �صمول  و 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة    2017/10/25 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2408 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- عمر�ن قري�صي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�مل�صرف  ل�صالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/9/18 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   - �مل�صرف   - �خلارجية  و�ل��ت��ج��ارة  لال�صتثمار  �لعربي 
و�صتمائة  �لف  وع�صرون  وثماين  �ربعمائة  درهم   428.696.10( مبلغ  �ملدعي  للم�صرف 
تاريخ  م��ن  �صنويا   %9 ب��و�ق��ع  تاأخريية  وف��ائ��دة  فلو�ض(  وع�صرة  دره��م��ا  و�صتعون  و�صتة 
و�لر�صوم  بامل�صاريف  و�لزمته   ، �ل�صد�د  �لق�صائية يف 2017/7/12 وحتى متام  �ملطالبة 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
�ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  ثالثني 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1818 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �صامل حممد خمي�ض جمعة بلحزمي  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2017/4/27 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ �لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع بالز�م �ملدعي عليه بان 
درهم  و�صتون  و�صبعة  وخم�صمائة  و�لفني  خم�صمائة  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي 
و�صتة وع�صرون فل�صا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف 
2016/6/13 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2584 جتاري جزئي                                                

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ض   - لل�صياحة  �لعربية  �ل��ل��وؤل��وؤة  �صركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/20  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ باب للمنتجعات - �ض ذ م م بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل 
�ملدعية مبلغ 394412.5 درهم )ثالثمائة و�ربعة وت�صعون �لفا و�ربعمائة و�ثني ع�صر 
و�لزمتها  �لتام  �ل�صد�د  تاريخ 2016/4 وحتى  وفائدة 9% من  فل�صا(  درهما وخم�صون 
بر�صوم وم�صروفات �لدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما 
ز�د على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
�ل�صيخ  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لع��الن �صدر  �ليوم  يوما �عتبار� من 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/520 جتاري كلي 

�صولنكي �صاند  ر�م  2-متلي�ض  م   م  ذ  ���ض   - �لعامة  للتجارة  �ل�صاعي   -1/ عليهم  �ملحكوم   �ىل 
3- �ي�صو�ر �صود�ري نايف �صينغ 4- �روب بو�ض �نيل كومار بو�ض  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ   2017/7/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
�لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع - بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن بان  يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ 
ثمانية ع�صر مليون وت�صعمائة و�صتة ع�صر �لف وو�حد و�صتون درهم و�صبع و�صتون فل�صا و�لفو�ئد 
و�لزمت  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى   2016/6/6 يف  �لنز�ع  قيد  تاريخ  من  �صنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
�ملدعي عليهم بامل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/2962 جتاري جزئي                                              
�أن �ملدعي /  �ىل �خل�صم �ملدخل /1- �خل��رز ميدو�ض ليمتد - توب ت��ري  جمهول حمل �لقامة مبا 
�صركة روف كري - ذ م م  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/4   يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ �صركة روف كري - ذ مم بحكمت �ملحكمة :- �ول بقبول �دخال )�خلرز ميدو�ض 
ليمتد - توب تري( كخ�صم مدخل يف �لدعوى �صكال - ثانيا : ويف مو�صوع �لدعوى و�لإدخال بالز�م 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ 123964 درهم )مائة  �خل�صم �ملدخل )�خل��رز ميدو�ض ليمتد - توب تري( بان 
وثالثة وع�صرون �لف وت�صعمائة و�ربعة و�صتون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ 
�ملطالبة �لق�صائية يف 2016/12/13 وحتى �ل�صد�د �لتام ف�صال عن �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت �لدعوى قبل �ملدعي عليها وطلب �لنفاذ.  حكما مبثابة �حل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1320 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- �صركة بار�دو�صو 7 للتجارة - جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي 
/ �صركة هنيكل بويل بت لل�صناعات �ملحدودة - ذ م م وميثله / ح�صني علي عبد�لرحمن 
لوتاه - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/17  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/�صركة هنيكل بويل بت لل�صناعات �ملحدودة - ذ م م  بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 112.487.5 درهم مائة و�ثني ع�صر �لف و�ربعمائة و�صبعة 
وثمانون درهم وخم�صة فل�ض( و�لفائدة 9% �صنويا من تاريخ ��صتحقاق كل فاتورة وحتى 
�ل�صد�د �لتام و�لزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
�آل مكتوم  �صعيد  بن  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��الن �صدر  هذ� 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2869 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- فورتر�ض كابيتال لال�صتثمار - �ض ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي / فرت�صو لال�صت�صار�ت �لت�صويقية - موؤ�ص�صة فردية وميثله / ح�صني 
علي عبد�لرحمن لوتاه -  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/18  
�لت�صويقية - موؤ�ص�صة فردية -  �ملذكورة �عاله ل�صالح/ فرت�صو لال�صت�صار�ت  �لدعوى  يف 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 243000 درهم )مائتان وثالثة و�ربعون �لف 
درهم ( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف 2016/12/4 
م وحتى �ل�صد�د �لتام ف�صال عن �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1687 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- منار حممد �صيد عبد �حلافظ  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / 
بنك �لحتاد �لوطني وميثله/عبد�هلل حممد ر�صول علي �لهرمودي - نعلنكم بان �ملحكمة 
بنك  ل�صالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/8/2 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
مبلغ  �لوطني(  )�لحت��اد  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب����اإلز�م  �لوطني  �لحت��اد 
211.980.37 درهم )مائتي و�حدى ع�صر �لف وت�صعمائة وثمانون درهما و�صبعة وثمانون 
فل�صا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف 2017/5/7 حتى 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  خم�صمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�صد�د 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما 
لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2016/714 تنفيذ عقاري 
مو�صوع �لق�صية : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/432 عقاري 
كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )221277648.25 درهم( ، �صامال للر�صوم 

و�مل�صاريف. 
طالب �لع��الن : طالب �لتنفيذ :  بنك �بوظبي �لوطني  - �ملطلوب �عالنه : 
 - �لقامة  حمل  جمهول   - �لهاجري  مذكر  نا�صر  مذكر   -1  : �صدهما  �ملنفذ 
�مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة  بانه مت �حلجز على  نعلنكم   -  : �لإع��الن  مو�صوع 
عن �لوحد�ت �لكائنة باإمارة �ل�صارقة و�لو�قعة مبنطقة مويلح - برقم �لعقار 210 
وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/762  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- برهان عبد�ل�صالم 2-معر�ض �و ماي كار 3- توب 
خدماتي  �صركة   / �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل   - م��وت��ورز 
��صتاأنف  ق��د    - �لكعبي  �صيف  ع��ب��د�هلل �صبيح  ح��م��د�ن   / م وميثله  م  ذ   -
�لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم  2016/1153 مدين جزئي بتاريخ 
2017/6/4 وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/11/16  �ل�صاعة 
�و  ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم  بالقاعة رقم  10.00 �صباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/870  ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �ملجد ل�صناعة �لفيرب جال�ض - ذ م م 2-�ن�صام ملقاولت 
و�حدت �لتكييف ملالكها / جمدى فرغلي فرغلي �صالمة 3-�ملنت ملقاولت �ل�صيانة 
لل�صناعات  /�لغفلي  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  م  م  ذ   - �لعامة 
�خل�صبية و�ملعدنية وميثله / ��صماء علي حم�صن �مل�صعبي - قد ��صتاأنف �حلكم 
�ل�صادر بالدعوى رقم  2015/1049 جتاري كلي بتاريخ 2016/6/6 وحددت لها 
جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/11/15  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1110  ا�صتئناف مدين    
�ل�صميلي   بلهون  حممد  ع��ب��د�هلل  �حلكيم  عبد   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /عمر بعفيف وميثله / �إبر�هيم 
ح�صن �إب��ر�ه��ي��م �مل���ال - ق��د ����ص��ت��اأن��ف �حل��ك��م �ل�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2016/11/9 بتاريخ  جزئي  م��دين   2016/1124
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة     2017/11/12 �مل��و�ف��ق  �لح����د   
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1408 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد ي�ض بن علي �لقعباب - ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير� 
ل�صركة يف تي ��ض لت�صويق �لوحد�ت �ل�صكنية - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/9/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وباحالتها  �لدعوى  بنظر  قيميا  �خت�صا�صها  بعدم  �حمد  �صعيد  �حمد  فايز  ل�صالح/ 
�لدعوى حتديد جل�صة  �لد�ئرة  �ملخت�صة وعلى مكتب  �ملحكمة �جلزئية  بحالتها �ىل 
�لف�صل يف  و�بقت  �ملحدد  و�ع��الن �خل�صوم باحلكم ومبوعد �جلل�صة  �لدعوى  للنظر 
�مل�صاريف.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2674  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- فالن�صيا لل�صياحة - �ض ذ م م وميثله مديرها / معمر خمي�ض 
حممد �جل��ع��ف��ري  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ف��ن��دق ج��ل��وري��ا و�ل�صقق 
�لفندق / حممد �حمد فريد -  قد  �لفندقية منطقة ح��رة - ذ م م - وميثله مدير 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )28.284.94 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/11/9   
�أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

انذار عديل بالن�صر
 رقم  7268/ 2017   

�ملخطر : موؤ�ص�صة حممد �صديق �خلاجة �لتجارية 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�صور بن حرز 

�ملخطر �ليه : �جلورية للنماذج �لهند�صية ، �لعنو�ن : جمهول حمل �لإقامة 
بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�صرورة �لمتثال للعقد و�صد�د قيمة �لجرة �ملرت�صدة وقدرها 
35.000 )خم�صة وثالثون �لف درهم( وذلك عن �ملخزن رقم S 7 �لكائن باإمارة دبي �لق�صي�ض 
على �ن يتم �ل�صد�د خالل )7( �يام من تاريخ ت�صلم �ملخطر �ليه لهذ� �لخطار ويف حال عدم 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  باتخاذ  �صيقوم  �ملخطر  ف��ان  �مل��ذك��ورة  �لفرتة  خ��الل  و�ل�صد�د  �لمتثال 
�خلدمات  وفو�تري  �ملتاأخر�ت  كافة  ب�صد�د  و�ل��ز�م��ه  �مل��اأج��ور  من  �ليه  �ملخطر  باخالء  �لكفيلة 

وحتميل �ملخطر �ليه �مل�صاريف و�لر�صوم و�لتعاب. 
   الكاتب العدل

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1926  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �فانتجريد ��صتيت �ند كومباين ليمتد  جمهول حمل �لقامة 
عائ�صة عتيق علي بالل   / م وميثله  م  ذ  �ض   - �نترييرز  �مل��دع��ي/ جايد لي��ن  �ن  مبا 
جوهر -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   856121.56(
�ل�صتحقاق   وحتى �ل�صد�د �لتام ، ورد �ل�صيكني ،  و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/11/13  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch2.E.22 لذ� 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/8151  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- طيب �حل��ي��دري ل��ت��ج��ارة �مل��الب�����ض �جل��اه��زة - ���ض ذ م م  
�أحمد �صهاب    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / هانى عبد�لنبي م�صطفى 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
و�مل�صاريف ورقم  و�لر�صوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة   89500(
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB170919215AE/2017(ل�صكوى�
�لربعاء �ملو�فق 2017/10/25   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اإعالن �صطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�صاد باأن �ل�صادة/ �صركة /�ينتيتي جروب ليمتد فرع دبي )�جلن�صية : �ململكة 
�ملتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع �ل�صركة يف �م��ارة دبي )�لعنو�ن : �لرب�صاء 1 - 
  )103718 : ، �ض ب  �لدروي�ض  بن عبد�هلل  �صيف بن حممد  رق��م 102 ملك  - مكتب  بردبي 

و�ملقيدة حتت رقم )4723( يف �صجل �ل�صركات �لأجنبية بالوز�رة.
وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية وتعديالته 
�إج��ر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع  و�لقر�ر �ل��وز�ري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان �عتماد دليل 

ومكاتب �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�صادة �أ�صحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��صهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ل يتجاوز �صهر من تاريخ �لن�صر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن/ فوؤ�د �بر�هيم �صعبان �ل�صكر�ن - بطلب 
�لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة  �ىل 
لديه  فمن  �ىل)حممد(  )فوؤ�د(  من  ��صمه  بتغيري 
�عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر �لعالن.
 عواطف ال�صريف  - كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن/ �مينه حممد �صالح حممود �خلوري - بطلب �ىل 
من  ��صمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)�مينه( �ىل)الرمي(  
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر �لعالن.
رو�صة حممد العبيديل  - منفذ اإجراءات  

القا�صي/ حممد فا�صل ولد حممد �صامل - قا�صي التوثيقات 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1002  احوال نف�س م�صلمني                 
�ىل �ملدعي عليه / 1- ن�صر حممد خ�صر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
ن�صرين �حمد �صافعي وميثله / �صامل خمي�ض �صامل �ملعمري -  قد �أقام عليك 
وموؤخر  ح�صانة  م�صكن  وت��وف��ري  زوج��ي��ة  نفقة  دع���وى  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
�صد�ق ونفقة عدة ومتعة.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/22   
�ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  رقم )10( يف مبنى �لأحو�ل �ل�صخ�صية يف منطقة 
�لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/415   جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة �ملي�صور للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-زرع��وين برتوليوم - م م ح 
3- ع��ارف �حمد حممد علي �ل��زرع��وين - جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا �ن �مل��دع��ي/ بنك م�صر 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �لقرق -  قد  ب��در حممد علي  دب��ي وميثله /  ف��رع   -
�ملدعي مبلغ  يوؤدو� للبنك  �ن  بالت�صامن و�لتكافل و�لت�صامم فيما بينهم  �ملدعي عليهم  بالز�م 
وقدره )21.627.517.90 درهم( مع عائد تاأخري بو�قع 1% �صهريا و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  �لر�صوم  و�لز�مهم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا 
بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ض  �مل��و�ف��ق  2017/11/13   ي��وم �لثنني   �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�صة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

مذكرة  اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/273  ا�صتئناف جتاري    

حمل  جم��ه��ول  �ل�صاوي�ض  علي  نبيل  علي   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لعامة �ض.ذ.م.م  للتجارة  �ل�صل�صال  �مل�صتاأنف / مدى  �ن  �لقامة مبا 
وميثله:رو�صة ح�صني �ل�صيد حم�صن �لعطار قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
بتاريخ:2017/2/9   جزئي  جتاري   2016/990 رقم  بالدعوى  �ل�صادر 
وحددت لها جل�صه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/24 �ل�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
   يف  الدعوى 2017/2070   جتاري جزئي   

�صد �ملدعي عليه : فليب مريينو �بوجني  
�ملقامة من : بنك �م �لقيوين �لوطني 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم : 2017/2070  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�صو�ض  م   1992 ل�صنة  �لثبات  قانون 
�ملو�صح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/25  يف متام �ل�صاعة 30 : 11 �صباحا ، ويرجى 

منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3050  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  جوفيالنو�ض   يجيليو  جوفيالنو�ض  ت�صونا   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م ع وميثله / عبد�هلل حمد  �لوطني - �ض  �لقيوين  �م  �ملدعي/ بنك  �ن  �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صام�صي    �لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   33.130.18( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
وحتى   2011/12/20 يف  �حلا�صل  �ل�صتحقاق  تاريخ   من   %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/11/14  �ل�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3193  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-  ��صد علي بن علي ح�صن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ل�صام�صي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
 %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   13.227.01( وقدره 
�لثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.   �ل�صد�د  وحتى    2014/7/20 م��ن  �صهريا 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق  2017/10/24  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3153  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-  من�صور ��صماعيل بيتكار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  قد  �ل�صام�صي 
 %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   33.592.78( وقدره 
�لثالثاء   ي��وم  لها جل�صة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�صد�د  �صهريا من 2011/12/20  وحتى 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق  2017/11/14  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1270   تنفيذ مدين  
�أب��و �صايف  جمهول حمل  �ملنفذ �صده/1- ثامر يو�صف �حمد  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد ب�صام �لز�مل وميثله / حممد 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �للنجاوي  �أحمد  علي  �أحمد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )80230.77( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1315 مدين جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- عبد�هلل �صعيد بخيت �لنوبي �لفال�صي  جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�ملدعي / عبيد ر��صد مفتاح حممد �حلمودي وميثله / حممد �حمد علي �حمد �للنجاوي  
�ملذكورة  �لدعوى  2017/7/25  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
يوؤدي  بان  �لثاين  �ملدعي عليه  بالز�م  ر��صد مفتاح حممد �حلمودي  ل�صالح/عبيد  �عاله 
مبلغ مبلغ وقدره 280.00 درهم )مائتان وثمانون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�ملبلغ  ��صل  تتجاوز  �ل  على  �ل�صد�د  وحتى متام  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  �صنويا من   %9
�ملق�صى به و�لزمته �مل�صاريف.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3324  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد حممد عبد�ملنعم ��صماعيل  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�صام�صي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   176.764.75( وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة  10% من 2017/9/7 وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/11/1   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
   يف  الدعوى 2017/2052  جتاري جزئي   

�صد �ملدعي عليه :جني�صا كبالن دفينا 
�ملقامة من : بنك �م �لقيوين �لوطني 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم : 2017/2052  جتاري 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�صو�ض  م   1992 ل�صنة  �لثبات  قانون 
�ملو�صح  �لعنو�ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�ل��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دن��اه وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/25  يف متام �ل�صاعة 00 : 12 ظهر�  ، ويرجى 

منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2101  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ز�ه��ور ح�صني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�يهاب عبد�حلميد �صو� قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ 
وقدره )32000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف . وحددت لها جل�صة يوم �لحد 
فاأنت  لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/5  
ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  مكلف ب��احل�����ص��ور 
�لأق��ل  ويف  �أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس   19   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12151  
Thursday  19   October   2017  -  Issue No   12151 33

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8206  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�طهر قادري للخدمات �لفنية ولتنظيف �ض.ذ.م.م جمهول 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �لدين  �ملدعي /عبد �حلميد قمر  �ن  �لقامة مبا  حمل 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)18281 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB176186613AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
�ل�����ص��اع��ة 08.30 �ض  �مل������و�ف������ق:2017/11/9  �خل��م��ي�����ض  ي���وم  ل��ه��ا جل�صة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5112  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بهارتي للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  ب�صري مون�صي قد  �ملدعي /روح �لمني مون�صي 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)21518 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
 MB171184735AE/2017:درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى
�ض   08.30 �ل�����ص��اع��ة  �مل������و�ف������ق:2017/11/16  �خلمي�ض  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9599  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلط �لذكي ل�صالح �للكرتونيات جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /م��و���ص��ى �ب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ب��ن��ون ق��د �أق���ام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177018893AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/1  �لربعاء  لها جل�صة يوم  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7658  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نيو �ل�صبلي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �صيخ  عي�صى  حممد  �صيخ  قا�صم  /حممد  �ملدعي  �ن  مبا 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19022 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175563768AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/1  �لربعاء  لها جل�صة يوم  وح��ددت 
ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9868  عمايل جزئي
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للتجارة  1-�صونري   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /جاكتار �صينغ تيجيندر �صينغ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   17550( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح��ددت    MB177399121AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
 ch1.A.1 جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/11/1 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8672  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملد�ئن لتجارة �ملعادن �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �ملدعي /تاج �ل�صالم حممد عبد�جلليل قد  �ن 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17753 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB176712779AE  وحددت 
بالقاعة  م�����ص��اء�   15.00 �ل�صاعة   2017/10/16 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها 
ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9589  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ف �صي �ل للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �ملدعي /حممد عمر�ن حممد رز�ق قد  �ن  مبا 
مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   12300( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB177191400AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/1  �لربعاء  لها جل�صة يوم  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5879  عمايل جزئي
���������ض.ذ.م.م جمهول  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ر�دك����الي����ف ج��ل��وب��ال ���ص��ي��ك��ي��وري��ت��ي  �ىل 
ر�ي�������ض روم����ريو  دي��ل��و���ض  �مل���دع���ي /ك��ر���ص��ج��ي��ل رودزون  حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
رقم  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   95828(
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB174479381AE:ل�صكوى�
2017/10/23 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8530  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول  �لتنظيف  �ىل �ملدعي عليه / 1-كري�صتال كلري بل�ض خلدمات 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �ملدعي /رئي�صة جماري�ض عبد�هلل قد  �ن  �لقامة مبا  حمل 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176288515AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/11/8  �لربعاء  لها جل�صة يوم  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8282  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كارلوتا للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�أركني تورك قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
و�لر�صوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   93501( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت    mb167019395ae:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف 
ch1.A.5 لذ� فاأنت  �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق 2017/10/30  �لثنني 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8550  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�ر �لبناء للمقاولت ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي /عبد�ملجيد حممد عبد �ملجيد با�صه بكر قد 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )43608 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176583767AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/20 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9411  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عو�يف للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد  �صولي�ض فري�ي  �وفر  �ملدعي /فين�صينت  �ن 
مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   22089( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB176980574AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/31 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9662  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جبينار للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد حبيب �هلل حممد عبد�ملالك قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )1200  دره��م(  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6349 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB176887253AE  وحددت 
بالقاعة  م�صاء�   15.00 �ل�صاعة   2017/10/25 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1369  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ �لب�صائع �ض.ذ.م.م  
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول 
2017/8/2  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/�صر�ج �ل�صالم عبد�لقادر حولدر 
توؤدي للمدعي مبلغا مقد�ره )6.903( درهم وتذكرة  باأن  �ملدعى عليها  بالز�م 
يلتحق  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  �ل�صياحية  �لدرجة  على  عينا  موطنه  �ىل  ع��ودة 
بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صروفات . حكما مبثابة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
�آل  �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  هذ� �لع��الن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/991  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �يه �م �ل �ي دي لد�رة �ملن�صات �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/فايبهاف ماهاجان وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي نعلنكم بان 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2017/5/18  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح/فايبهاف ماهاجان بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )149302( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها 
�خ��ر وقت  �لتحق بخدمة �صاحب عمل  دره��م( ما مل يكن قد  بقيمة )2000  نقد� 
�لتنفيذ و�لزمت �ملدعي عليها �مل�صاريف . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3868  تنفيذ عمايل 

�لقامة  لل�صحن جمهول حمل  �صم�ض �جلزيرة  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/غالم �كرب بري بخ�ض قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6500( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )745( 
درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3602  تنفيذ عمايل 
�ملنفذ ���ص��ده/1- رو�ن���د تيبل بيتز� جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام   قد  رينو�صو  لوبز  �لتنفيذ/جوزفني  طالب  �ن 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
بال�صافة �ىل  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  )14015( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )1202( مبلغ 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3741  تنفيذ عمايل 
و�مل�صاكن  �ملباين  تنظيف  خلدمات  هاند  جرين  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ح�صني علي  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
حبيب �هلل قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1996( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )502( مبلغ  �ىل  بال�صافة  �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4080  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �كتل لالن�صاء�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�ن��ور ع��ل��ي ت��ام��ب��ي م��ر�ك��ار ق��د �أق����ام  عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )60439( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ىل مبلغ )4431( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3956  تنفيذ عمايل 

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- مطعم ل��زي��زه جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/�صيد نز�ر ح�صني �صاه عبد�لرحمن �صاه قد �أقام  عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )5300( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )670( مبلغ  �ىل 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3953  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- ح�صيب �ر�صد ديال للتجارة �صكر�ب ومعادن �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نورو ��صالم حممد �صر�ج 
�لدين �وجا قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11964( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1051( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3601  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- رو�ن��د تيبل بيتز� جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام  عليك �لدعوى  طالب �لتنفيذ/�ملا ريز� �رجاو�نون كا�صنكيا قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
بال�صافة �ىل  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  )15835( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )1329( مبلغ 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3962  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- مركز ديو د�زل لالعمال �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
قد  ناير  �صيكار�ن  ج��ان��در�  �لتنفيذ/�صريا�ض  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )14725( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�صافة �ىل مبلغ )1251( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12151 بتاريخ 2017/10/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4006  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �ل�صنافر لتنظيف �ملباين جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/نور �لمني عبد�خلالق بيباري قد �أقام  عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )16868( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ىل مبلغ )1397( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تيار�  �لأمريكية  و�لربوف�صورة  �لرو�ئية  �لقائمة  ت�صم  كما 
ج��ون��ز �ل��ت��ي �أل��ف��ت �أرب���ع رو�ي����ات، م��ن بينها زو�ج �أم��ري��ك��ي و 
�ل�صنونو �لف�صي �لذي حاز على �ملركز �لأول يف قائمة �لإندي 
فكتوريا  �لرو�ئية  �إىل  �إ�صافة   ،2011 ع��ام  يف  بيك  نيك�صت 
كري�صتوفر مور�ي، و�لتي قامت بنف�صها بن�صر رو�يتها �لأوىل 

�لتي ت�صدرت قائمة �لكتب �لأكرث مبيعاً ملدة ت�صعة �أ�صهر.
وم��ن �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة �أي�����ص��اً، ت�����ص��ارك �لكاتبة 
بريت  جا�صمني  �مللهمة  و�مل��ت��ح��دث��ة  �حل��ي��اة  �أمن���اط  وخ��ب��رية 
عاملياً  �ملعروفة  �حلياة  منط  عالمة  موؤ�ص�ض  وهي  �صرتينجر 
كاربي دمي وذ جا�صمني؛ ع�ض �للحظة مع جا�صمني، و�لرو�ئية 
مورغان كاثرين مات�صون، �ملعروفة با�صمها �مل�صتعار كاتي فني، 
وهي موؤلفة رو�يات �ل�صباب �ليافعني �لأكرث مبيعاً و�حلائزة 
على جائزة كاليفورنيا للكتاب، �إىل جانب ليز� غينوفا، عاملة 
�أبرزها  مبيعاً،  �لأك��رث  �خليالية  �لرو�يات  وموؤلفة  �لأع�صاب 
�ألي�ض” �لتي ن�صرتها يف عام 2007 وحتولت �إىل  زلت  “ما 
فيلم �صينمائي كبري يف هوليوود من بطولة �لنجمة �ل�صهرية 

جوليان مور.
�لدويل  �ل�صارقة  معر�ض  ي�صت�صيف  �لالتينية،  �أمريكا  ومن 
للكتاب 2017، �لرو�ئية �لأرجنتينية �إل�صا �أو�صوريو، �حلائزة 
ب��د�أت م�صو�رها يف  و�لتي  �ملرموقة  �لعديد من �جلو�ئز  على 
�لق�ص�ض  من  �صل�صلة  ن�صرت  عندما   ،1982 عام  يف  �لكتابة 
“ طقو�ض خا�صة” �لتي ح��ازت على  �أب��رزه��ا:  �لق�صرية، من 
�أرفع جائزة يف �لأدب �لالتيني وهي جائزة �لربمييو نا�صيونال 

دي ليتري�تور� �أرجنتينا.
وت�����ص��ارك م���ن �أمل��ان��ي��ا �ل��ك��ات��ب��ة و�ل�����ص��ح��ف��ي��ة �مل��ع��روف��ة �صعاد 
ميخينيت، �لتي تقيم يف فر�نكفورت، وتعمل مر��صلة ل�صحيفة 
و��صنطن بو�صت، كما ت�صارك من �أ�صرت�ليا �لكاتبة لنغ ليف، 
�لفلبني  من  �أم��ا  عاملياً.  مبيعاً  �لأك��رث  �ليافعني  كتب  موؤلفة 

�إدغار كالبيا �صامار، �حلائز على  في�صارك �ل�صاعر و�لرو�ئي 
عدة جو�ئز.

�ل���رو�ئ���ي �لفرن�صي  �أي�����ص��اً  وت�����ص��م ق��ائ��م��ة ���ص��ي��وف �مل��ع��ر���ض 
و�لأردية  �لفرن�صية  باللغات  يكتب  �ل��ذي  كولوميو  جوليان 
و�لبنجابية، و�صبق و�أ�صدر ثالث جمموعات ق�ص�صية ق�صرية 
باللغة �لأردية يف باك�صتان، كما ن�صر جمموعتني ق�ص�صيتني 
�ل��رتك��ي برهان  �ل��ك��ات��ب  م��ن تركيا  ي�����ص��ارك  �ل��ه��ن��د، فيما  يف 

�صومنيز، وهو حمامي ونا�صط يف جمال حقوق �لإن�صان ويعد 
�أف�صل رو�ي��ة يف تركيا، وذل��ك عن  �أ�صغر كاتب يفوز بجائزة 

رو�يته �لآثام و�لأبرياء.
مبيعاً  �لأك��رث  �ل�صرية  وكاتب  �لرو�ئي  ي�صارك  �صربيا،  ومن 
فالدميري ب�صتالو، �لذي �ألف 11 كتابا بالإ�صافة �إىل �لعديد 
��صتوحي  �ل��ت��ي  �لأدب���ي���ة  بتجربته  و�مل���ع���روف  �لق�ص�ض،  م��ن 
فيها �أعماله من خلفيته �لعلمية ودر��صته يف جمال �لقانون 

نفت رو�يته ت�صال: �صورة بني �لأقنعة، و�لتي  و�ل�صحافة، �إذ �صُ
ن�صرت يف عام 2008 من �صمن �أكرث �لكتب مبيعاً يف �صربيا 
ملدة عامني وحازت على جائزة نني �لأدبية لأف�صل رو�ية، وهو 

�أعلى تكرمي لالأدباء �ل�صرب �ملعا�صرين. 
ها�صم،  زي��ن��ة  �للبنانية  �ل�صاعرة  ت�����ص��ارك  �ل�����ص��ام،  ب��الد  وم��ن 
�لفائزة بجائزة �صارتون نيو هامب�صاير لل�صعر يف مايو 2016 

عن جمموعتها �لكاملة �لثانية بعنو�ن لودر ذ�ن هارت�ض. 

�ل�صاد�صة  دورته  للكتاب، يف  �لدويل  �ل�صارقة  وي�صهد معر�ض 
و�لثالثني، �لتي تقام حتت �صعار “عامل يف كتابي”، م�صاركة 
1650 د�ر ن�صر من 60 دولة، تعر�ض �أكرث من 1.5 مليون 
عنو�ن، وذلك على م�صاحة ت�صل �إىل 14625 مرت�ً مربعاً، 
�إىل جانب برنامج حافل بالفعاليات يجمع 393 �صيفاً، من 
فعالية على مدى 11   2600 من  �أكرث  يحيون  دولة،   48

حتت رعاية �صمو �ل�صيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�صرقي 
فعاليات  �جل��اري  �أكتوبر   24 يف  تنطلق  �لفجرية  عهد  ويل 
�لدورة �لثامنة مللتقى �لفجرية �لإعالمي �لذي تنظمه هيئة 
�لإعالميني  و�لإع��الم مب�صاركة نخبة من  للثقافة  �لفجرية 
و�لباحثني من نحو 20 دولة عربية و�أجنبية ملناق�صة مو�صوع 

�لإعالم ومن�صات �لتو��صل �لجتماعي.
فندق  يف  �صتقام  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �ل����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  تت�صمن 
بالفتتاح  تبد�أ  متخ�ص�صة  جل�صات  خم�ض  �لفجرية  كونكورد 
�لر�صمي بح�صور عدد من �صيوف �ل�صرف و�لإعالميني حيث 
تناق�ض �جلل�صة �لأوىل مو�صوع �لتو�فق و�لتنافر بني �لإعالم 
وو�صائل �لت�صال ويديرها مدير �ذ�عة �ل�صارقة ح�صن يعقوب 

�لتنفيذي  وي�صارك فيها �صعادة حممد جالل �لري�صي �ملدير 
نا�صر  �ل�صعودية  من  �لعمري  وعثمان  �لم��ار�ت  �أنباء  لوكالة 
ورئي�ض حترير �صحيفة �يالف �للكرتونية و�لدكتور ر�صيد 
خمي�ض  وما�صي  �ل��رت�ث  يف  �لباحث  و�ملفكر  �لكاتب  �خليون 

رئي�ض ملتقى �لكويت �لإعالمي.
�لت�صال  و�صائل  تاأثري  عنو�ن  حتت  �لثانية  �جلل�صة  وت�صهد 
على �ملتلقي ودور �لعالم �لتي يديرها علي عبيد �لهاملي من 
�لإمار�ت جمموعة من �ملد�خالت حول تاأثري و�صائل �لت�صال 
�لإعالميني هم  ومناذج ومقرتحات مب�صاركة جمموعة من 
: �ل�صاعرة و�لإعالمية �لدكتورة بروين حبيب من �لبحرين 
وع�صو�ن �لحمري من �ل�صعودية وخريي رم�صان من م�صر 

وع�صو جمل�ض �مناء �صبكة �لعالم �لعر�قي �لدكتورة هديل 
كامل من �لعر�ق.

وتناق�ض �جلل�صة �لثالثة �لتي يديرها �لأ�صتاذ �أحمد �لعرفج 
من �ل�صعودية و�صائل �لإت�صال بني �ل�صلب و�لإيجاب مب�صاركة 
ورئي�ض  �لبحرين  م��ن  ح��م��د�ن  يو�صف  و�لع��الم��ي  �ل��ك��ات��ب 
حت��ري��ر �ل���روؤي���ة حم��م��د �ل��ت��ون�����ص��ي م��ن �ل�����ص��ع��ودي��ة و�لكاتب 

و�لعالمي �لدكتور علي ح�صن �لفو�ز من �لعر�ق.
وت�صهد فعاليات �ليوم �لثاين للملتقى جل�صتني تناق�ض �لأوىل 
�د�رة  �لهوية حتت  �لعوملة ووع��ي  مو�صوع �لإع��الم بني وع��اء 
معتز قطينة من �لأردن ومب�صاركة �لكاتب و�لإعالمي مدير 
�لعر�ق  م��ن  �ل�صائح  عبد�حلميد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ب��غ��د�دي��ة  ق��ن��اة 

و�لكاتب  �ل�صود�ن  من  �لتني  �خال�ض  �لدكتورة  و�لكادميية 
�لدكتور عبد�حلليم �ملدين من �لعر�ق ومدير حترير �خلليج 

تاميز م�صطفى �لزرعوين .
للملتقى حمور م�صتقبل  و�لأخ��رية  �لثانية  وتناق�ض �جلل�صة 
، وي��دي��ره��ا �لكاتبة  �لإع�����الم وحت���دي���ات م��ن�����ص��ات �لت�����ص��ال 
و�لعالمية �ن�صاف يحياوي من تون�ض، وي�صارك فيها كل من 
حامت  �لعمانية  �لروؤية  �صحيفة  حترير  رئي�ض  �لإعالميني: 
�لطائي ، ورئي�ض حترير جملة نا�صيونال جيوغر�فيك �ل�صعد 
DMC منال �لدفتار  �ملنهايل من �لم��ار�ت، و رئي�ض قناة 
�لفرن�صية  �لن��ب��اء  ، وم�����ص��وؤول �لخ��ب��ار يف وك��ال��ة  م��ن م�صر 

حممد حري�صي. 

ملناق�صة  �صنويا  ي��ق��ام  �لإع��الم��ي  �ل��ف��ج��رية  ملتقى  �ن  ي��ذك��ر 
�أطلقت  حيث  �لإع���الم،  يف  �ملتخ�ص�صة  �ملحاور  من  جمموعة 
م��ن��ه يف  �لأوىل  �ل�����دورة  و�لإع�����الم  للثقافة  �ل��ف��ج��رية  ه��ي��ئ��ة 
عجمان  جامعة  يف  �لإع���الم  كلية  م��ع  بالتعاون   2010 ع��ام 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ق��ر �ل��ف��ج��رية ب��ه��دف �مل�����ص��اه��م��ة يف 
�آفاق  وف��ت��ح  و�ل����دويل  �ل��ع��رب��ي  �لإع��الم��ي  بامل�صهد  �لتعريف 
�لإعالمية  �ملو��صيع  �ملعرفة و�خل��رب�ت حول  وتبادل  �حل��و�ر 
�ملختلفة. وي�صارك يف هذه �مللتقيات جمموعة كبرية من �أبرز 
�ل�صخ�صيات يف جمال �لإعالم من خمتلف �أنحاء �لعامل فيما 
يركز �حلدث يف جميع دور�ته على ��صتقطاب طلبة �جلامعات 

وكليات �لإعالم.

•• دبي-الفجر:

و�إجناز�ته  للنقا�ض  و�مل��ث��رية  �مل��ب��دع��ة  لأع��م��ال��ه  ت��ق��دي��ر�ً 
ب�صكٍل  �مل�صريرّة  �ل�صينما  ر  تطورّ يف  �صاهمت  �لتي  �لقيرّمة 
��رم م��ه��رج��ان دبي  ��ة ب�����ص��ك��ٍل ع����ام، ���ص��ي��كرّ خ��ا���ض و�ل��ع��رب��يرّ
�ل�صينمائي �لدويل �لكاتب �مل�صري �ل�صهري وحيد حامد 
ب�جائزة تكرمي �إجناز�ت �لفنانني يف دورته �لر�بعة ع�صر 

و�لتي �صتنعقد يف �لفرتة بني 6-13 دي�صمرب �ملقبل.
�ل�صيناريو يف  كترّاب  �أب��رز  من  و�ح���د�ً  وحيد حامد  وُي��ع��درّ 
�أربعة  �إىل  ميتد  مهني  ت��اري��خ  و�صاحب  �لعربي  �ل��وط��ن 
�لبعد  ذ�ت  �لأف���الم  كبري�ً من  ع��دد�ً  م خاللها  ق��درّ عقود، 
�لجتماعي و�ل�صيا�صي، بالإ�صافة �إىل م�صاهمته �لو��صعة 

يف �لتلفزيون. 
م�صر،  �صمال  �ل�صرقيرّة  حمافظة  يف  ح��ام��د  وح��ي��د  ُول���د 
�لجتماع.  علم  ل��در����ص��ة  �ل��ق��اه��رة  �إىل  �صبابه  يف  و�نتقل 
و�نطلق يف عامل �لكتابة مع م�صل�صل �أحالم �لفتى �لطائر 
ل بد�ية تعاونه �لطويل مع �ملمثل  عام 1978 و�لذي �صكرّ
�إم��ام. ونتج عن تعاون هذ� �لثنائي �لعديد  �لقدير عادل 

�ل�صاخر  �ل��ك��وم��ي��دي  �لفيلم  منها  �مل��م��ي��زة  �لأف����الم  م��ن 
�لف�صاد  ق�صية  عك�ض  و�ل��ذي   ،1992 و�لكباب  �لإره���اب 
فيلم  �إىل  بالإ�صافة  م�صر؛  يف  �لعاملة  �لطبقة  ومعاناة 
�ل�صوء  �صلرّط  �لذي   1995 �لظالم  طيور  وفيلم  �لغول 
��ة �لإخ����و�ن  ع��ل��ى �ل��ف�����ص��اد �ل�����ص��ي��ا���ص��ي وع��ل��ى �أي��دي��ول��وج��يرّ
�لفيلم  يف  �لثنائي  تعاون  عن  ف�صاًل  م�صر،  يف  �مل�صلمني 
�جلريء عمارة يعقوبيان 2006 و�لذي �أخرجه مرو�ن 

حامد، جنل وحيد حامد. 
كما تعاون وحيد حامد مع عدد من �ملخرجني �ملبدعني 
و���ص��ري��ف عرفة،  ��ب  �ل��ط��يرّ ن�����ص��ر�هلل وع��اط��ف  مثل ي�صري 
حيث بلغ ر�صيد تاريخه �ل�صينمائي �أكرث من 40 فيلما 
وعدد�ً ل يح�صى من �لأعمال �لتلفزيونية. وقد و�جهت 
على  �لعر�ض  �صعوباِت  من  حامد  وحيد  �أع��م��ال  غالبيرّة 
�ل�صا�صات ملا �حتوتها من مو�صوعاٍت مثرية للجدل، مثل 
�أي بعد م�صي   ،1997 ع��ام  �ل��ذي عر�ض  �ل��ربيء  فيلم 

تغيري نهايته. و�إثر  �إنتاجه،  من  عاماً   19
�أ���ص�����ض وح��ي��د ح��ام��د ���ص��رك��ة �إن���ت���اج خ��ا���ص��ة ب��ا���ص��م �صركة 
وحيد حامد لإنتاج �لأفالم، لتقوم باإنتاج �أفالمه و�أفالم 

مبدعني �آخرين وتنقلها �إىل �ل�صا�صات.
�ل�صيا�صية،  �لكوميديا  �أفالمه على عن�صر  ز حامد يف  ركرّ
و�ل��ذي عك�ض جمدد�ً  �ل��وزي��ر  فيلم معايل  �ت�صح يف  كما 
من  �جلو�ئز  من  جمموعة  على  وح�صل  �لف�صاد.  ق�صية 
�أبرزها  من  �أعماله،  من  ع��دد  عن  �صينمائية  مهرجانات 

�للعب مع �لكبار و�حكي يا �صهرز�د وقطة وفار. 
�أعماله م�صل�صل �جلماعة و عودة �جلماعة،  �أح��دث  ومن 
جماعة  ومر�صد  موؤ�ص�ض  ت��اري��خ  �لعمالن  ه���ذ�ن  و���ص��رد  
�لإخو�ن �مل�صلمني ح�صن �لبنرّا وتاأثري �حلركة على م�صر. 
ومب��ن��ا���ص��ب��ة م��ن��ح وح��ي��د ح��ام��د ج��ائ��زة ت��ك��رمي �إجن����از�ت 
دبي  مهرجان  رئي�ض  جمعة  �حلميد  عبد  ق��ال  �لفنانني، 
من  فريد  فن  �ل�صيناريو  كتابة  ب��اأن  �ل��دويل  �ل�صينمائي 
�أي  على  وي�صعب  فيلم،  لأي  �لفقري  �لعمود  وه��و  نوعه 
خمرج �أن يبني م�صاهد �أو �صخ�صيات مقنعة دون �ل�صتناد 
�إنرّ �مل�صرية �ملهنية �لطويلة  �إىل �صيناريو حمكم، و�أ�صاف 
توؤكد على موهبته، وعلى  وتنوعها  للكاتب وحيد حامد 
�أهميرّة وظيفة �لكترّاب �ملوهوبني يف هذه �ل�صناعة”، وختم 
�ل�صينمائي  دب��ي  مهرجان  �أنرّ  قوله  جمعة  عبد�حلميد 

�لدويل يت�صرف با�صتقبال �لكاتب وحيد حامد يف مدينة 
دبي تقدير�ً وتكرمياً لتاريخه و�إجنازه من خالل تتويجه 

ب�جائزة تكرمي �إجناز�ت �لفنانني.
م���ن ج��ه��ت��ه، �أع�����رب �ل��ك��ات��ب وح��ي��د ح��ام��د ع���ن �متنانه 
ب��ال��ت��ك��رمي، وق���ال �إن���ه مل��ن دو�ع����ي ف��خ��ري ح�����ص��ويل على 
�جلائزة �ملرموقة خالل مهرجان دبي �ل�صينمائي �لدويل، 

و�أتطلع �إىل ��صتالمها خالل �ملهرجان يف دورته �ملقبلة. 
من  �لفنانني  �إجن���از�ت  تكرمي  ج��ائ��زة  �أن  بالذكر  ج��دي��ٌر 
�أهمرّ  �إىل تكرمي  �ل�صينمائي �لدويل تهدف  مهرجان دبي 
�ل�صينما من ممثلني وكترّاب وخمرجني ومنتجني  �صناع 
ج بها كلرّ  ُت���ورّ �أن  �ل��ع��امل. و�صبق  �أن��ح��اء  ��اد م��ن جميع  ون��قرّ
�صامي  جاك�صون،  �صامويل  ي��ارد،  غربيال  �ملو�صيقار  من 
�إمام،  وع��ادل  حمامة،  وفاتن  �ل�صريف،  عمر  عجيلة،  بو 
عبد  وحممود  و�صباح،  �لعاليلي،  وع��زت  ر�ت��ب،  وجميل 
بات�صان،  و�أميتاب  بن،  و�صون  فرميان،  ومورغان  �لعزيز، 
بو�صارب،  ور���ص��ي��د  ���ص��اه��ني،  وي��و���ص��ف  عبد�ل�صيد،  ود�ود 
ي، ونبيل �ملالح، وكاترين دينوف، و�أوليفر  و�صليمان �صي�صرّ

�صتون، ود�ين غلوفر، وتريي غيليام، ومايكل �آبتيد.

 بينهم موؤلفو الروايات الأكرث مبيعًا يف العامل

»ال�سارقة الدويل للكتاب« يجمع اأدباء العامل يف 11 يومًا من الفعاليات الثقافية

ملتقى الفجرية الإعالمي يناق�س »الإعالم ومن�سات التوا�سل الجتماعي«

خالل مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل لعام 2017

الكاتب وحيد حامد يح�سل على »جائزة تكرمي اإجنازات الفنانني« 

•• ال�صارقة-الفجر:

ي�صت�صيف معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب، يف دورته ال�36، التي تنظمها هيئة ال�صارقة للكتاب خالل الفرة من 
1 -11 نوفمرب املقبل يف مركز اإك�صبو ال�صارقة، نخبة من اأبرز الأدباء والكَتاب العامليني الذين  يقدمون عددًا من 

الندوات واحللقات النقا�صية واجلل�صات احلوارية التي تقام �صمن فعاليات املعر�ض املتوا�صلة على مدار 11 يومًا.
العديد من اجلوائز،  اأمريكيني ممن حازوا على  روائيني  �صتة  العام  لهذا  دورته  املعر�ض يف  قائمة �صيوف  وت�صم 
لفئة  مبيعًا  الأكرث  الكتب  موؤلف  لريانغي�ض،  بير  الكاتب  بينهم  من  مبيعًا،  الأكرث  الكتب  قائمة  كتبهم  وت�صدرت 
الأطفال واليافعني، واحلائز على العديد من اجلوائز العاملية املرموقة، حيث األف اأكرث من 170 كتابًا، بيعت منها 

اأكرث من �صتة ماليني ن�صخة، وترجمت اإىل 33 لغة. 



فــن اأجــنبــي

35

ما الذي يرهب �ستيفني �سبيلربج اأن يكون مو�سوعا لفيلم وثائقي؟
ج��و�ئ��ز على  ع��ل��ى  �حل��ائ��زة  �لأف����الم  ع�����ص��ر�ت  �صبيلربج  �صتيفني  �أخ����رج 
40 عاما، لكن عندما ي�صل �لأمر �إىل حتول  مد�ر عمره �لفني �لبالغ 

على  باعثا  �لهتمام  هذ�  يجد  فاإنه  �صخ�صيا،  هو  لت�صويره  �لكامري�ت 
عدم �لرتياح.

جائزتي  على  �حلائز  �صبيلربج  عن  وثائقي  فيلم  �إع��د�د  حاليا  ويجري 
و)جوز(  لي�صت(  )�صيندلرز  منها  �صهرية  �أفالما  �أخ��رج  و�ل��ذي  �أو�صكار 
و)�صيفينج بر�يفت ر�ين(. وي�صتند �لوثائقي �لذي تنتجه �صبكة )�إت�ض.
30 �صاعة مع �صبيلربج  ب��ي.�أو( �لتلفزيونية �إىل لقاء�ت م�صورة مدتها 

و�أ�صرته و�أ�صدقائه.
وقال �صبيلربج لل�صحفيني يوم �لعر�ض �لأول للفيلم �لوثائقي يف لو�ض 
�أجنلو�ض "�إنها جتربة مثرية لالهتمام جد� �أن �أكون مو�صوعا لفيلم بعد 
و�أن  �لبحث عن مو�صوعات لأفالمي.  كله يف  �لفني  �أم�صيت عمري  �أن 
�أجد نف�صي فجاأة على هذ� �ملقعد �ل�صاخن.. بالن�صبة يل كان �لأمر خميفا 

و�صاقا".
على  حملته  لي�صي  ���ص��وز�ن  �مل��خ��رج��ة  �إن  ع��ام��ا(   70( �صبيلربج  وق���ال 
يبذل فيه  �أمر ل  �أن هذ�  �أفالمه، رغم  �أفكار  �ألهمه  ما  ب�صاأن  �مل�صارحة 

�لكثري من طاقته.
�أت���رك ذلك  �ل���ذ�ت. ب�صكل م��ا  �أم�صي وق��ت��ا ط��وي��ال يف حتليل  "ل  وق���ال 

لالأفالم. و�أتركك لتجدين يف هذه �لأفالم".
و�ل�صعي  ج��ي��دة  ق�����ص�����ض  ع���ن  �ل��ب��ح��ث  يف  ف��ق��ط  وق��ت��ي  "�أم�صي  وت���اب���ع 

لرو�يتها".
عملو�  �لذين  من  �لعديد  مع  لقاء�ت  كذلك  �لوثائقي  �لفيلم  ويعر�ض 
معه �أو تاأثرو� بعمله ومنهم توم هانك�ض و�أوبر� وينفري وهاري�صون فورد 

وليوناردو دي كابريو ومارتن �صكور�صيزي وكيت بالن�صت. 

ما  Comrade Detective م�صروعاً  ل  ي�صكرّ
�لأرجح  على  �لتلفزيون  عامل  �لنور يف  ليب�صر  كان 
ل����ول حم��ط��ات��ه �ل���ك���ث���رية �مل��ت��ع��ط�����ص��ة �إىل �لإن���ت���اج 

و�مل�صتعدة لإنفاق �ملال.
)منتَجا  تاناكا  و�ألي�صاندرو  غايتوود  بريان  �بتكر 
طوياًل(  يدم  مل  �لذي   Animal Practice
ه����ذ� �مل�����ص��ل�����ص��ل، �ل����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق����وة جنومية 

ت�صانينغ تاتوم.
�صوته،  وي��ع��ط��ي��ه��ا  �ل�صل�صلة  ه���ذه  �لأخ�����ري  م  ي���ق���درّ  
وُيفرت�ض �أن تكون ق�صة بولي�صية رومانية حقيقية 
م����ن ب���ق���اي���ا �حل������رب �ل�����ب�����اردة، )م���الح���ظ���ة مثرية 
�أُنقذت  �ل�صيوعي(  �لتاريخ  ف�صالت  بني  لالهتمام 
وُرمم���ت بعد )رح��ل��ة يف �أرب���ع ق���ار�ت د�م���ت عقدين 
نتيجة،  �إىل  تف�ِض  �لتي مل  �خليوط  مئات  و�صملت 

ف�صاًل عن تعاون خم�ض حكومات دولية(.

رواية خمتلفة
 The Art لكنها لي�صت كذلك بالتاأكيد. على غر�ر
of the Deal: The Movie، �لذي ُيفرت�ض 
�أنه عمل مل ُيبث م�صتوحى من كتاب دونالد تر�مب 
�أن  م��ع  دي��ب،  )ج��وين  ت��ر�م��ب �صخ�صياً  وميثل فيه 
 Comrade �إل���ي���ه(، م��ا  �ل��ت��ع��رف  م��ن �ل�����ص��ع��ب 

خمتلقة. رو�ية  �صوى   Detective
ر هذ� �لعمل يف رومانيا مع ممثلني رومانيني،  وِّ �صُ
ثم توىلرّ دبلجته �إىل �لإنكليزية فريق من �ملمثلني 
�صمرّ �أي�صاً جيني �صاليت، وجوزف غوردون-ليفيت، 

ونيك �أوفرمان، 
كريغ.  ود�نيال  جون�صون،  وجايك  �صيفيني،  وكلوي 
وت���ل���ة منخف�صة  ���ص��غ��رية  ل�����ص��ل�����ص��ل��ة  �إن�����ه خم��ط��ط 
�أفكاره  ع��ن  �لتعبري  �ملمكن  م��ن  ج��ب��ل.  �إىل  ل��ت  ُح��ورّ
�لأ�صا�صية )�أكرث من مرة( يف غ�صون ب�صع دقائق. 
ت��ود تزوير  ف���اإذ� كنت  �أه��م��ي��ة.  رغ��م ذل���ك، حلجمه 
لوحة )موناليز�(، ل جتعلها بالتاأكيد بحجم كتاب 
رة. وهكذ� ُيربز �لطموح مدى جنون  للق�ص�ض �مل�صورّ

مه. هذ� �مل�صعى وي�صخرّ

تفا�صيل غريبة
�ل�صريك �جلديد  �لعنا�صر كافة يف مو�صعها. نرى 
غوردون  و�صوت  يولي�صي  )كورنيليو  با�صيو  يو�صف 

ُي��ع��نيرّ ملر�فقة  �ل��ري��ف  �أ���ص��رة م��ن  ليفيت(، وه��و رب 
�ل�صرطي �ملنحل، �لذي ز�دته �ملدينة ق�صوة، غريغور 
�إىل  تاتوم(.  و�صوت  �لبن  بري�صيك  )فلورين  �آنغل 
�ل�صخ�صيات  من  غريبة  جمموعة  ن�صاهد  جانبهما 
و�مل�صحك  �ل�صاخر،  �ملتعجرف  �ل�صرطة:  مركز  يف 
�لأخرق، و�ل�صرطي �خلارق )�صوت �أوفرمان( �لتو�ق 
�إىل �إقفال �لق�صية. با�صتثناء تلك �ل�صورة �لغريبة 
�ل�صفارة  ف��ي��ه��ا م��وظ��ف��و  ي��ظ��ه��ر  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��خ��ي��ف��ة، 
�لهامربغر  ي��ل��ت��ه��م��ون  وه���م  �ل�����ص��م��ان  �لأم���ريك���ي���ة 
�لرومانيان  و�مل���ح���ق���ق���ان  �ل���غ���ازي���ة  و�مل�������ص���روب���ات 
وه��م��ا متنكر�ن ب��زي رع���اة ب��ق��ر، م��ا م��ن �أم���ر مييرّز 
�أي  ع��ن  ب�صرياً   Comrade Detective
تاريخية  ح��ق��ب��ة  ي�����دور يف  و�����ص���ح  ب��ول��ي�����ص��ي  ف��ي��ل��م 
�لتفا�صيل  ب��ع�����ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك���ان  و�إن  م��ع��ي��ن��ة، 

�لغريبة.
فن�صبة  �مل��ح��اك��اة،  عملية  يف  يخفق  �لعمل  ه��ذ�  لكن 
�إذ�  �متد�د �ل�صا�صة �لعري�صة خاطئة، و�أت�صاءل عما 
ثمانينيات  �أو�خ���ر  نحو  �ل��روم��اين  �لتلفزيون  ك��ان 

�لقرن �ملا�صي جريئاً �إىل هذ� �حلد.
يف  �لفنية  �لعنا�صر  كثرية  دع��اب��ات  تخالف  كذلك   
�لعمل، من بينها ترخي�ض ما ُيرتجم على ما يبدو 

م�صل�صل  ه��ذ�  لكن  �ملقبولة(.  �لت�صلية  )وز�رة  �إىل 
ويبقى  فنياً،  م�صروعاً  ولي�ض  و�أخ���ري�ً  �أوًل  فكاهي 
فيه  �لفكاهة  �أوج���ه  بع�ض  �أن  م��ع  �لأه���م،  �ل�صحك 
�لناقدة  ظهور  مثل  ببيئته،  وثيقاً  �رتباطاً  يرتبط 
مارغريتا  �إيرينا  �لرومانية  و�ملرتجمة  �ل�صينمائية 
�أفالماً غربية  �صر�ً  �لتي ت�صتهر بدبلجتها  ني�صتور، 

�إىل �لرومانية خالل �حلقبة �ل�صيوعية.

دعابات
لي�صت  �أن��ه��ا  )م��ع  دع��اب��ات  �لعمل على  ه��ذ�  يحتوي 
ليكون  ُيفرت�ض،  �بُتكر، ح�صبما  م�صل�صل  دعابات يف 
دعاية ��صرت�كية( عن �ل�صرقة �لتي ُتعترب )حماولًة 
فا�صلة �أقدم عليها �جلار ليعيد توزيع ثروة نيكيتا(. 
ويف �صعيه �إىل �لدفاع عن مطاردته �لن�صاء، يقتب�ض 

غريغور �أقو�ل مارك�ض: 
)لكل و�حد وفق قدرته ولكل و�حد وفق حاجاته(. 
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��ب��دو ه����ذ�ن �مل��ح��ق��ق��ان نقيني 
)مونوبويل(،  لعبة  على  يعرث�ن  عندما  عقائدياً. 
على  ليطلعونهما  م�صجونني  يبحثان عن مفكرين 

ماهيتها.
�ل�صطرجن  لعبة  فيه  ل  ت�صكرّ ر�صمي  وهم  يف  يعي�صان 

فيه  ويرق�ض  �حلانات،  يف  �لنا�ض  ي�صاهدها  ريا�صة 
�لأولد �لباليه يف �ل�صارع، ول ُتعترب �جلرمية جزء�ً 
)خمربني(،  عمل  ب��ل  �ل��وط��ن��ي��ة(  )�ل�صخ�صية  م��ن 
)و�صيلة  ه���ذه  لأن  ب��ه��م  �مل�صتبه  �ل�����ص��رط��ة  وت��ع��ذب 
ف��اع��ل��ة(. ك��ذل��ك ي��وؤك��د �ل��ع��م��ل م����ر�ر�ً ت��ف��وق ك��ل ما 
ه���و روم�����اين. ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل �مل���ث���ال، ت��ق��ول �ل�صفرية 
�إذ�  م��وع��د،  )���ص��الي��ت( بحما�صة خ��الل  �لأم��ريك��ي��ة 
�لفا�صوليا هذ�  �لتعبري، مع غريغور: )ح�صاء  جاز 
مع �للحم ممتاز(. ثم تقر باأن )ن�صبة �ملتعلمني يف 
ويتمتع  و�صيم  فيها  َمن  )كل  و�أن  مذهلة(  رومانيا 

بروح �ل�صباب(.

الأمريكيون
)�أنا�ض  �لأم���ريك���ي���ون  �مل��ح��ق��ق��ني،  ه���ذي���ن  ن��ظ��ر  يف 
غ�صو�  َمن  نف�صهم  وهم  �لقمر،  على  نزولهم  رو�  زورّ
ويعني  �لأخ����رى(.  تلو  �ل�صنة  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  يف 
وينتهك  خم��ادع  �لإن�����ص��ان  )�أن  كاأمريكي  �لت�صرف 
�لإيدز  بالد  فهي  �ملتحدة،  �لوليات  �أما  �لقو�نني(. 

 ،MTV وحمطة
ورئي�صها �لذي تعمد معدو �لعمل بو�صوح ت�صويره 
و�صخ�صية  )مم��ث��ل  �حل���ايل  �ل��رئ��ي�����ض  ع��ن  كن�صخة 

م�صهورة يرونها على �صا�صة �لتلفزيون(.
�إىل تر�مب نف�صه بطريقة مبطنة   كذلك ي�صري�ن 
ذهبية  ب��اأح��رف  ��صمه  ي�صع  �ل���ذي  �ل��رج��ل  ب�صفته 
 Comrade �أن  وم�����ع  �لأب����ن����ي����ة.  ع���ل���ى  ك���ب���رية 
من  �لآخ����ر  �جل��ان��ب  م��ن  ي�صخر   Detective
�ل�صتار �حلديد، ل تنجح �لر�أ�صمالية يف �لتفلت من 

قب�صته.

�صخ�صيات معقدة
جت��ع��ل ط��ب��ق��ات ه����ذه �ل����رو�ي����ة �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات �أكرث 
وجهة  لتج�صد  �صيغت  حيث  �ملق�صود،  من  تعقيد�ً 
خيالية  تبقى  �أنها  �إل  ب�صدة،  ُتنتقد  �صيا�صية  نظر 
بالتاأكيد. ولكن ملا كان �أنا�ض يوؤدونها، فتتخذ طابعاً 
�ل�صخرية  تنهار  �إن�صانياً ل حمالة. ويف مرحلة ما، 
�أنا�ض ل يعلمون  كاأنا�ض،  ملا يحدث لهم  �أنت  وتهتم 
غريب  نحو  على  تريدهم  �صيتخطاهم.  �لتاريخ  �أن 
�أن يرو� �أنف�صهم و�أن ي�صتيقظو� لأنهم ل ميلكون ما 

يخ�صرونه �صوى قيودهم.

ر يف رومانيا مع ممثلني رومانيني وِّ م�صل�صل من �صت حلقات �صُ

الباردة  احلرب  من  ف�سال  ي�سور   Comrade Detective

اأّدى تو�ّصع التلفزيون الهائل والأموال الطائلة التي 
ول  بالفر�ض.  مليئة  بيئة  ولدة  اإىل  له  ُتخ�ص�ض 
بعظمته  اليوم  الأبرز  الو�صيط  هذا  ميزة  ترتبط 
بقدرته  اإمنا  الكثري،  عنها  ن�صمع  التي  التاريخية، 
اأبرز الأمثلة  على تقدمي كل ما هو غريب. ت�صمل 
من  م�صل�صل  وه��و   ،Comrade Detective
 Amazon على  اأخ��ريًا  عر�صه  ب��داأ  حلقات  �صت 

.Prime

جوليا لوي دريفو�س م�سابة 
ب�سرطان الثدي

قالت �ملمثلة �لكوميدية جوليا لوي دريفو�ض ، موؤخر� ، �إنها يف معركة �صد 
 . �لعامل  يف  �ل�صحية  �لرعاية  و�صع  على  �ل�صوء  لت�صلط  �لثدي  �صرطان 
وقالت �ملمثلة �لبالغة ، من �لعمر 56 عاما �لتي تلعب دور رئي�صة �أمريكية 
يف م�صل�صل )فييب( �لذي تذيعه حمطة )�إت�ض.بي.�أو( �إن �مر�أة من بني كل 
ثمانية ن�صاء ت�صاب ب�صرطان �لثدي. و�أ�صافت على �صفحاتها على مو�قع 

�لتو��صل �لجتماعي )�ليوم.. �أنا من �أ�صيبت(.
�لعائلة  دع��م من  �أعظم جمموعة  ل��دي  �أن  :   �خل��رب �جليد هو  و�أ�صافت 
و�لأ�صدقاء �ملهتمني وتاأمني �صحي ر�ئع عرب نقابتي . �خلرب �ل�صيء هو �أن 
لي�ض كل �لن�صاء لهن حظي . فلنحارب جميعا كل �أنو�ع �ل�صرطان وجنعل 
من �لرعاية �ل�صحية �لعاملية و�قعا.ومل تدل �لفنانة باملزيد من �لتفا�صيل 
عن حالتها �ل�صحية.وفازت جوليا لوي دريفو�ض بعدد قيا�صي من جو�ئز 
�أو�ئل  يف  و��صتهرت  �لكوميدية.  لأدو�ره���ا  تكرميا  جو�ئز  �صت  وه��و  �إمي��ي 
�لت�صعينيات بدورها يف م�صل�صل )�صينفيلد( على حمطة )�إن.بي.�صي( �لذي 

ح�صلت ب�صببه على عدة جو�ئز.

حتويل )ماي �سي�سرتز بونز( اإىل فيلم
�لت�صويق  رو�ي���ة  حتويل  ح��ق  على  كيرن�يت  بيل  �لربيطاين  �ملنتج  ح�صل 

و�لإثارة )ماي �صي�صرتز بونز(، للكاتبة نول �إلوود، �إىل فيلم �صينمائي.
و�أف��ادت تقارير �إعالمية، باأن �أحد�ث �لرو�ية، �لتي �صدرت يف فرب�ير من 
�إىل بالدها من �صورية بعد  �لعام �حل��ايل، تدور حول مر��صلة حرب تعود 
د�ئما  �أنه  �إىل  بيل  ولفت  �لتع�صة.  ذكريات طفولتها  فتالحقها  �أمها،  وفاة 
�أدبي  عمل  �أف�صل  تعد  �ل��رو�ي��ة  �أن  موؤكد�  جديد ومميز،  �صيء  يبحث عن 

ت�صويقي يف �لفرتة �لأخرية.

اخلميس   19   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12151  
Thursday  19   October   2017  -  Issue No   12151



ملر�سى ال�سكري.. و�سف �سحرية 
ل�سبط م�ستويات ال�سكر بالدم

 ي�صعى دوًما مر�صى �ل�صكري، خا�صًة من �لنوع �لثاين، �إىل �تباع �أنظمة غذ�ئية 
�أج�صامهم تفادًيا لالإ�صابة مب�صاكل  �صحية ل�صبط م�صتويات �ل�صكر بالدم يف 

�صحية �أخطر كاأمر��ض �لقلب و�لكلى و�لذبحة �ل�صدرية.
�إل �أن �لو�صول �إىل نظام غذ�ئي متو�زن يتحكم مب�صتويات �ل�صكر بالدم لي�ض 
على  �ل�صكري  يتعرف مري�ض  �صهوًر� حتى  ي�صتغرق  قد  �ل�صهل؛ حيث  بالأمر 

�لنظام �ملالئم جل�صمه، �لأمر �لذي قد يرتتب عليه عو�قب �صحية وخيمة.
م�صتويات  ل�صبط  �صحرية  و�صفة  بال�صحة  �ملعني  هيلث«  »ديلي  موقع  وق��دم 

�ل�صكر بالدم ب�صهولة وي�صر، وهي عبارة عن 3 مكونات من مطبخك.
يف �مل�صاء، ��صلقو� بي�صة وقومو� بتق�صريها، ثم ��صتخدمو� خلة �لأ�صنان لثقبها 
3 مر�ت، ثم �صعو� �لبي�صة يف وعاء، و��صكبو� فوقها بع�صا من خل �لتفاح يكفي 
�لبي�صة بعد  �لتايل، تناولو�  �ليوم  �لليل. ويف �صباح  لغمرها، و�تركوها طو�ل 
�نت�صالها من �خلل مع �حلر�ض على �صرب كوب من �ملاء �لد�فئ معها. كررو� 
بالدم  �ل�صكر  م�صتويات  �صبط  يف  �لنتائج  �أف�صل  على  للح�صول  يومًيا  ذل��ك 
�لبي�ض يحتوي  �ل�صحرية، يف كون  �لو�صفة  بوقت وجيز. وتكمن فاعلية هذه 
�أنه يوفر �لدهون �جليدة  على معظم �لربوتينات �لتي يحتاجها �جل�صم، كما 
يحتوي  ذل��ك،  على  وع���الوة  �لقلب.  �صحة  على  �حل��ف��اظ  يف  ت�صاعدك  و�ل��ت��ي 
حماية  يف  ت�صاعد  �لتي  �ل�صرورية  �لفيتامينات  على  ا  �أي�صً �مل�صلوق  �لبي�ض 
�لذي  بال�صبع  �لإح�صا�ض  عن  ف�صاًل  هذ�  قوية.  عظام  على  و�حلفاظ  �لعينني 
مينحه جل�صمك و�لذي يقي من �لإفر�ط يف تناول �لأطعمة غري �ملرغوب فيها 

بالن�صبة ملر�صى �ل�صكري.
كما �أن خل �لتفاح يجعلك �أكرث ح�صا�صية لالأن�صولني ويقلل من �رتفاع �ل�صكر 

يف �لدم، وخا�صة بعد تناول �لطعام �لن�صوي، ح�صب نتائج در��صة حديثة.

تعرف على الأ�سباب املوؤدية 
للتهاب ع�سب الأذن

ياأتي  �إزع��اًج��ا؛ حيث  �لأذن  �أك��رث م�صكالت  �لأذن من  �لتهاب ع�صب  يعد    
م�صاَحًبا بطنني و�أمل بالأذن و�صعور بالغثيان و�رتفاع درجة �حلر�رة �إ�صافة 

�إىل �صبابية �لروؤية و�ل�صد�ع وغريها من �لأعر��ض �ملزعجة.
هناك  �إن  و�حلنجرة  و�لأذن  �لأن��ف  �إخ�صائي  م�صعد  حممد  دكتور  ويقول 
�لتي  �لعو�مل  لبع�ض  بالإ�صافة  �لأذن،  ع�صب  للتهاب  ت��وؤدي  �أ�صباب  عدة 
تزيد خطر �لإ�صابة مثل تناول �لكحوليات و�لتدخني وكذلك بذل جمهود 
ا- توؤدي للتهاب ع�صب  كبري ب�صكل د�ئم. و�أ�صاف �أن بع�ض �لأدوية- �أي�صً
�لأذن مثل �لأ�صربين وكذلك �لإ�صابة باأمر��ض �حل�صا�صية و�لتهاب �جلهاز 
�لتنف�صي. ويو�صح �أن �لتهاب ع�صب �لأذن ياأتي �إما نتيجة عدوى بكتريية 
�أن��و�ع من  تناول  �لعالج عن طريق  يكون  �لأوىل  �حلالة  �أو فريو�صية ويف 

�مل�صاد�ت �حليوية �لتي تقوم بالق�صاء على �لبكترييا �مل�صببة للمر�ض.
و�أ�صاف �أنه يف حالة �لعدوى �لفريو�صية يقت�صر �لعالج على بع�ض �لأدوية 
�حلر�رة  و�رتفاع  كالطنني  �لأذن  ع�صب  �لتهاب  �أعر��ض  من  تخفف  �لتي 

وت�صاعد �جل�صم على �صرعة �لتخل�ض من �ملر�ض.

- من هو مكت�صف النيروجني؟
عام  �لنيرتوجني  �كت�صف  ��صكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  د�ن��ي��ال  ه��و 

.  1772
- من هو املو�صيقي اليطايل الذي برع وابنه يف و�صع 

الوبرا.
55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  �ل��ذي  �صكارلتي  �ل�صندرو  هو 
�وب���ر� ث��م �كمل �بنه   100 �ك��رث م��ن  �ي��ط��ايل و�صع  م��وؤل��ف مو�صيقي 

دومينيقو� �مل�صو�ر حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
-مما ي�صنع الفلني ؟

�لفلني ي�صنع من حلاء نوع من ��صجار �لبلوط وهوبلوط �لفلني حيث 
يتم تق�صريه و�صناعة �لفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جد� ومقاوم 

للماء �ي �ن �ملاء لينفذ منه

�لت�صمم. �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ض  �أخذ  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  •هل 
و�لق�صدة  و�لزبدة  �لبي�ض  و�صفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�صمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  •هل 
�لنمو  عملية  يعوق  ونق�صه  �لطفل  لنمو  لزم  و�لكمرثى  و�جل��زر  �لأور�ق  طويلة  �ل�صفر�ء  و�خل�����ص��رو�ت 

و�لفر�ط يف تناوله ي�صبب �صغطا متز�يد يف 
�لدماغ ودو�ر و�صد�ع وت�صاقط �ل�صعر وي�صقق �جللد و�ل�صفاه ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�صل.

• فيتامني ج (2) : حيوي ول غنى عنه للج�صم وي�صاهم يف �لكل�ض وتنظيم �لدورة �لدموية ونق�صه يوؤدرّي 
�ىل مر�ض �ل�صقربوط و�لنزلت �ل�صدرية على �أنو�عها.

• هل تعلم �أن �لفو�كه كافة وبالأخ�ض �حلم�صيات و�لطماطم (�لبندورة) حتوي كميرّة كبرية من فيتامني 
ل �أكل �خل�صرو�ت �حلاوية على �لفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�صرّ

�أن �ل�صخ�ض �ملوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه 130 درجة و�أن 95 باملائة من �لنا�ض يرت�وح حا�صل  • هل تعلم 
لني فيرت�وح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة و�لبله ما بني 20 - 50 درجة  ذكائهم بني 70 - 130درجة �أما �ملغفرّ

و�أخري� �ملعتوه �لذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.
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فوائد التوت لالطفال

�إن  �لربيطانية؛  ري��دجن  جامعة  يف  باحثون  �أع��ده��ا  حديثة  در����ص��ة  ك�صفت 
�أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية يوؤدون �لو�جبات بدقة و�صرعة �أكرب تناهز 10% 

حني يتناولون م�صروبات �لتوت.
ويعود  �لفالفونويد،  مركبات  على  يحتوي  �لتوت  �أن  �لدر��صة  و�أو�صحت 
ا له تاأثري �إيجابي  بعدة فو�ئد على �جل�صم، مثل مقاومة �لأك�صدة، لكنه �أي�صً

يف �جلانب �ملعريف للطفل، بح�صب قناة "�صكاي نيوز" �لعربية.
�إىل عدد من  ينتبهو�  �أن  ُطلب منهم  �لأطفال  ع��دًد� من  �لدر��صة  و�صملت 
�لإ�صار�ت على �صا�صة �حلا�صوب و�ل�صغط على �لزر �لذي يدل على �جتاهها، 
�أف�صل من  ب��اأد�ء  �لتوت �متازو�  �لذين �صربو� ع�صري  �أن �لأطفال  ووجدت 

غريهم.
ويقول �لربوفي�صور كلري وليامز �أحد معدي �لدر��صة �إنه بذلك جرى لأول 

مرة �كت�صاف تاأثري مركبات �لفالفونويد يف �لإدر�ك �ملعريف لالأطفال.

�لقلب  و�صحة  �لع�صبي،  �ل�صغط  بني  �لعالقة 
و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة، و�ل��دم��اغ معقدة، وه��و ما 
دف���ع جم��م��وع��ة م��ن �ل��ب��اح��ث��ني لإج����ر�ء در��صة 
ل��ل��ك�����ص��ف ع���ن �لأف������ر�د �لأك�����رث ع��ر���ص��ة خلطر 
�لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  ب��اأم��ر����ض  �لإ���ص��اب��ة 

�ملرتبطة بالإجهاد �أو �ل�صغط �لع�صبي.
على  �لنف�صي  �لإجهاد  يوؤثر  نعلم جميعا،  وكما 
ج�صمنا  يفرت�ض  حيث  �لف�صيولوجية؛  حالتنا 
�أن���ن���ا يف خ��ط��ر و���ص��ي��ك، وه���و م���ا ي��ج��ع��ل معدل 

�صربات �لقلب و�صغط �لدم يت�صاعد.
وعلى �لرغم من �أن هذ� �لتفاعل �صمم مل�صاعدة 
�أنه  �إل  ح��الت �خلطر،  �لبقاء يف  على  �لإن�صان 
مع تكر�ره يف كثري من �لأحيان، فاإنه ميكن �أن 
بح�صب  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �صحة  ي�صر 

ما ن�صر موقع "ميدكال نيوز تود�ي".
ومع ذلك، ل ي�صتجيب �جلميع بنف�ض �لطريقة؛ 
حيث ي�صتجيب �لنا�ض لل�صغط �لنف�صي بدرجات 
�أكرث عر�صة لرتفاع  �لأف��ر�د  وبع�ض  متفاوتة. 
�لنف�صية  بالتحديات  تاأثر�  �ل��دم  �صغط  يف  حاد 
�مل��ب��ال��غ فيها  �ل����ردود  بينما ت�صع  م��ن غ��ريه��م. 
بع�ض �لأفر�د يف خطر متز�يد من �رتفاع �صغط 
�لدم، �أو �رتفاع �صغط �لدم، وت�صلب �ل�صر�يني، 
و�أم��ر����ض �لقلب و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة وم��ن ثم 
�أعمق  فهم  �لوفيات. ويف حماولة ل�صتخال�ض 
و�ل�صحة"،  و�لإج��ه��اد  �ل��دم��اغ  بني  "�لعالقة  ل� 
و���ص��ع��ت جم��م��وع��ة م��ن �ل��ب��اح��ث��ني م��ن جامعة 
تقوم على  بن�صلفانيا جتربة  بيت�صربغ يف ولية 

ت�صوير �لدماغ.

و�أج����رى �ل��ف��ري��ق �خ��ت��ب��ار�ت �إج��ه��اد عقلي على 
�أث���ن���اء وج���وده���م يف ج��ه��از ت�صوير  �مل�����ص��ارك��ني 
بالرنني �ملغناطي�صي. ويف �لوقت نف�صه، مت ر�صد 

�صغط �لدم ومعدل �صربات �لقلب لديهم.
�مر�أة   153 و  رج��ال   157 �ل��در����ص��ة  و�صملت 
ترت�وح �أعمارهم بني 30 و 51 عاما. ون�صرت 
جمعية  جملة  يف  �لأ�صبوع  ه��ذ�  �لدر��صة  نتائج 

�لقلب �لأمريكية.
�لإجهاد  �خ��ت��ب��ار�ت  وت�صببت  متوقعا،  ك��ان  كما 
�صربات  وم��ع��دل  �ل���دم  �صغط  زي���ادة  يف  �لعقلي 
�ل��ق��ل��ب م��ق��ارن��ة ب��الأ���ص��خ��ا���ض �لأخ���ري���ن �لذين 
هوؤلء  يجعل  م��ا  وه���و  لل�صغط  ي��ت��ع��ر���ص��و�  مل 
و�لأوعية  �لقلب  لأم��ر����ض  عر�صة  �لأ�صخا�ض 

�لدموية �لقاتلة مع مرور �لوقت.

درا�سة حتذر من خماطر ال�سغط الع�سبي

م�صيفات يحملن املظالت التي ي�صتخدمها املندوبون لدى و�صولهم اإىل افتتاح املوؤمتر الوطني التا�صع ع�صر 
للحزب ال�صيوعي ال�صيني يف قاعة ال�صعب الكربى يف بكني.  )رويرز(

وقفت جمموعة كبرية من �حلمام للتقاط �حلب من على �لر�ض وقد �ن�صغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�صاء جميلة ت�صرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �صبكة �ل�صياد �ملاكر فلو جاء �لآن و�صحبها 
لوقعنت كلكن فيها فاأ�صرعت �حلمامات وطارت من طارت و��صتبكت خيوط �ل�صبكة مع �رجل بع�صهن وقد 
�خذن فرتة حتى ��صتطعن �لطري�ن ومل يبق غري و�حدة �أخذت حتاول �لهروب من �ل�صبكة لكن ل حمال، 
حتى جاء �ل�صياد فنظر فوجدها وحدها يف �ل�صبكة وقال .. حمامة و�حدة فقط �يتها �ملاكر�ت وماذ� �صاأفعل 

بو�حدة .. فرتكها وذهب رمبا ياأتي غريها فو�حدة ل تكفي .
عندما ذهب �ل�صياد قالت �حلمامة لزميالتها ل تقفن هكذ� هيا فلنحمل �ل�صبكة ونطري بها ملكان �آخر 
حتى ننقذ �صديقتنا، فنزلت �حلمامات وقمن بحمل �ل�صبكة من �طر�فها وفيها �حلمامة �لخرى حتى 
نزلن يف مكان �آخر يقع فيه جحر �حد �لفئر�ن وهو �صديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بو�جبه و�طلق 
هيا  �لن  �ل�صياد  يوجد  �ي��ن  �ع��رف  �ح��د�ه��ن  فقالت  ي�صحكن  وقفن  بعدها   .. �ل���ص��رية  �حلمامة  ���ص��ر�ح 
وعلى  بها  و�لطري�ن  �ل�صبكة  بحمل  وقمن  �جلميع  �صحك   .. عليه  ونلقيها  بها  ونطري  �ل�صبكة  فلنحمل 
�صبكته و�حلمامات  ��صري  بنف�صه  �ل��ذي فوجيء  �ل�صياد  ر�أ���ض  لتنزل فوق  �ل�صبكة  �لقني  �لبحرية  �ط��ر�ف 
تطري فوق ر�أ�صه يهدلن ويغنني فغ�صب وهاج وقال �نا �ملخطىء لو �خذت �ل�صبكة و�صديقتكن فيها لكننت 

�لآن باكيات �يها �حلمامات �ملخادعات . 


