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علج ثوري جديد للأزمات القلبية 
الأرواح من  اآلف  اإنقاذ  ك�شف باحثون عن عالج ثوري جديد ميكنه 

الأزمات القلبية وال�شرطان، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اأن  �شنوات  وقالت ال�شحيفة اإن علماء وجدوا بعد درا�شة ا�شتمرت 4 
كل  باحلقن  للمري�ض  ُيعطى  وال��ذي   ، كاناكينوماب  امل�شمى  العقار 
و�شرطان  القلبية،  بالنوبات  الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأ�شهر،  ثالثة 

الرئة ويقي من التهاب املفا�شل والنقر�ض، بن�شبة 24 %.
واأكد القائمون على الدرا�شة اأن العالج الثوري يب�شر بحقبة جديدة 

من العالجات ميكن اأن تنقذ الآلف من الأرواح.
نهج جديد  اللتهاب، وهو  كاناكينوماب على احلد من  ويعمل عقار 
قد  اللتهاب  اأن  طويلة  ف��رة  منذ  اخل��رباء  ويعتقد  القلب.  طب  يف 
يلعب دوراً رئي�شياً يف الت�شبب يف النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية، 
يزيد من خطر  ما  ال�شرايني،  اهتياج يف  يت�شبب يف حالة  لأن��ه  رمب��ا 
ان�شدادها. ومع ذلك، فاإن التجربة اجلديدة هي اأول دليل قاطع على 

اأن التخل�ض من اللتهابات يحد من اأمرا�ض القلب.
امل�شاكل  ل��ع��الج  ب��ال��ف��ع��ل  ي�شتخدم  ك��ان��اك��ي��ن��وم��اب  اأن  امل�شكلة  ول��ك��ن 
 9928 اإىل  تكلفته  ت�شل  حيث  الثمن،  ب��اه��ظ  اأن���ه  اإل  اللتهابية، 
ال�شعر  انخفا�ض  يتوقعون  الأطباء  ولكن  للجرعة.  اإ�شرليني  جنيه 
الربوفي�شور،  وقال  وال�شرطان.  القلب  لعالج  ا�شتخدامه  انت�شار  مع 
جريميي بري�شون، من موؤ�ش�شة القلب الربيطانية اإن نتائج التجارب 
خطر  يف  ي�شاهم  امل�شتمر  اللتهاب  اأن  اأخ��رياً  توؤكد  واملُنَتظرة  املثرية 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب، وهو ما ميكن ا�شتخدامه لإنقاذ الأرواح.

فندق على رافعة �شاهقة 
مرفاأ  من  بالقرب  رافعة  منت  على  نوعه  من  فريد  فندق  اإن�شاء  مت 
مل��ح��ب��ي الإط������اللت البحرية  م��دي��ن��ة يف ال���دامن���ارك ل��ي��ك��ون م����الذاً 

الرائعة. 
يقع فندق "كرين" بالقرب من مرفاأ نوردهافن يف مدينة كوبنهاغن 
وحو�ض  اجتماعات  وغ��رف��ة  ن��وم  غ��رف��ة  على  ويحتوي  ال��دمن��ارك��ي��ة، 

ا�شتحمام و�شرفة مطلة على البحر. 
وتتميز الت�شميمات الداخلية للفندق، برقيها وحداثتا ولونها الأ�شود 
الذي يرمز اإىل الفحم الذي كانت ت�شتخدم الرافعة لنقله يف املا�شي. 
مراً   164 ي��ع��ادي  م��ا  اأي  ق��دم��اً   538 ال��ن��وم  غرفة  م�شاحة  وتبلغ 
ومت  �شغرياً،  ومطبخاً  طعام  وطاولة  وحماماً  �شالة  وت�شمل  مربعاً، 
جتهيز كل طابق بنوافذ زجاجية توفر اإطاللة وا�شعة على العا�شمة 

الدمناركية. 
فارهة  ���ش��ي��ارة  م��ع  باأكمله  ك��ري��ن  ف��ن��دق  ا�شتئجار  ن��زي��ل  لأي  ومي��ك��ن 
الزبون يف  ي�شتقبل  فريق خدمة مميز  اإىل  بالإ�شافة  و�شائق خا�ض، 

املطار، ويقوم على خدمته منذ حلظة و�شوله اإىل املدينة. 
ت�شرق  حيث  ال�شيف  ف�شل  يف  الطويل  بنهارها  ال��دمن��ارك  وتتميز 
ال�شم�ض من ال�شاعة اخلام�شة �شباحاً وحتى العا�شرة م�شاء، ما ميكن 
الرتفاع  هذا  من  املدينة  مبناظر  ال�شتمتاع  من  كرين  فندق  ن��زلء 

ال�شاهق، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

طبق طائر يحلق فوق ملعب 
بج�شم  الربيطانية،  برمنغهام  مدينة  يف  القدم  كرة  م�شجعو  فوجئ 
غريب يحّلق فوق ملعب �شانت اأندرو قبيل بدء اإحدى املباريات بعدة 

دقائق. 
اإحدى  قبيل  ال��ث��الث��اء  ي��وم  التقاطه  مت  م�شور  ت�شجيل  اأظ��ه��ر  وق��د 

مباريات كاأ�ض الدوري، ج�شماً غريباً وهو يحوم فوق امللعب. 
اأن يكون هذا اجل�شم هو طبق  املتابعني �شككوا يف  العديد من  اأن  اإل 
طائر، ورجحوا باأن ما �شوهد يف �شماء املدينة لي�ض اإل طائرة بدون 

طيار. 
العام  اأكتوبر من  �شهر  ن�شر يف  اآخر  بعد مقطع  الفيديو،  وياأتي هذا 
مبدينة  ملعب  ف��وق  يحلق  طائر  طبق  باأنه  يظن  ما  يظهر  املا�شي، 

جنيف ال�شوي�شرية، حيث �شوهدت ثالثة اأ�شواء حتوم فوق امللعب. 
وق���د ه���رع ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��خ��ا���ض لن�شر ال��ف��ي��دي��و وال�����ش��ور التي 
التقطوها على مواقع التوا�شل الجتماعي موؤكدين روؤيتهم للج�شم 

الغريب، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية. 
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م�شباران يبحثان عن ح�شارة ذكية منذ 40 عامًا
قبل اأربعني عاما انطلق امل�شباران الأمريكيان فويجر1 وفويجر 2 من 
قاعدة كاب كانافريال يف كاليفورنيا حاملني ر�شالة �شالم اإىل اأي ح�شارة 
يف الكون قد تلتقطهما، وهما اليوم اأبعد جهازين من �شنع الب�شر عن 

الأر�ض. 
قبل  امل�شبارين  اأطلقنا  حني  للم�شروع  العلمي  املدير  �شتون  اد  ويقول 
اأن يعمل كل �شيء كما يجب واأن تتوا�شل  اأربعني عاما، مل نكن نتوقع 

املهمة اإىل هذا الوقت. 
اأبعد  عن  كبرية  معلومات  العلماء  ح��وزة  يف  يكن  مل   ،1977 العام  يف 
كواكب املجموعة ال�شم�شية عن الأر�ض، لكن هذين امل�شبارين جمعا من 

البيانات ما �شّكل ثورة يف علم الف�شاء.
التي  الر�شالة  بل  املهمة،  ما ميّيز  لي�شت وحدها  العلمية  الأهمية  هذه 
اأن  اأم���ل  على  امل�شبارين  يف  و�شعتا  ذهبيتني  اأ�شطوانتني  على  �شّجلت 

تلتقطها يوماً خملوقات ذكية تعي�ض يف مكان ما من الكون.
املوؤ�شرات  وبع�ض  الب�شرية  اأ�شا�شية عن  الأ�شطوانتان معلومات  وحتمل 

التي تدّل على موقع الأر�ض يف الكون.
ومن املعلومات امل�شّجلة، اأ�شوات ترّدد على كوكب الأر�ض، منها �شوت 
اأ�شراليا  م��ن  تقليدية  واأن��غ��ام  ل��ب��اخ،  ومو�شيقى  روك،  واأغنية  حيتان، 
والبريو واليابان. وتراوح املعلومات اأي�شا بني املعادلت الريا�شية اإىل 

�شورة ل�شيدة تر�شع طفال، وم�شهد ملطار واآخر من داخل م�شنع.
يعود الف�شل يف هذه الفكرة احلاملة اإىل رائد الف�شاء كارل �شاغان الذي 
الف�شاء  علوم  على  اجلمهور  لتعريف  تلفزيوين  برنامج  بف�شل  ا�شتهر 

قّدمه يف الثمانينيات.

يقّوم مفتاح ربط 
معوج بقب�شة يده

اأظهر مقطع فيديو مثري للده�شة ن�شر 
الإل��ك��روين، لعب  يوتيوب  على موقع 
كونغ فو وهو يقّوم بتقومي مفتاح للربط 

بعدة �شربات قوية من قب�شة يده. 
وقد اأظهر الفيديو الذي مت ت�شويره يف 
الثالث ع�شر من �شهر اأغ�شط�ض اجلاري 
فو  الكونغ  لعب  جيانغ�شو،  مقاطعة  يف 
ت�شاو يانيو وهو ي�شتخدم اجلزء اخللفي 
من يده لل�شرب بقوة على مفتاح الربط 
الأوىل، مل  ف��ف��ي حم��اول��ت��ه  امل��ن��ح��ن��ي.  
مفتاح  على  اأب��داً  يوؤثر  اأن  ت�شاو  ي�شتطع 
الربط املنحني وبداأ بال�شراخ من الأمل، 
اإل اأن ذلك مل يثنه عن متابعة املحاولة، 
حيث هوى بقب�شته مرة ثانية على مفتاح 
الربط الذي تاأثر جزئياً بال�شربة. وبعد 
اأن حقق نتيجة يف ال�شربة الثانية، وجه 
ت�شاو �شربته الثالثة التي قومت اعوجاج 

مفتاح الربط ب�شكل وا�شح. 
ميار�ض  ت�شاو،  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ال��ك��ون��غ ف���و م��ن��ذ ث���الث���ني عاماً،  ل��ع��ب��ة 
اللعبة  ك��ب��رية يف ه���ذه  ب��خ��ربة  وي��ت��م��ت��ع 
العنيفة، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي 

اآي" الإلكروين. 

كرة نارية يف 
�شماء وا�شنطن 

م���ع اق������راب اإع�������ش���ار ه�����اريف اإىل 
تك�شا�ض يوم اجلمعة املا�شية، �شهد 
ال�شاحل ال�شرقي للوليات املتحدة 
الأم����ري����ك����ة ظ����اه����رة ف����ري����دة من 
كرة  ال�شكان  �شاهد  حيث  ن��وع��ه��ا، 
نارية خ�شراء اللون، اأثارت الكثري 

من اجلدل على توير.
واأفاد �شهود عيان اأنهم �شاهدوا كرة 
العا�شمة  �شماء  يف  �شخمة  ن��اري��ة 
وفريجينيا،  وا�شنطن،  الأمريكية 
من  الأج���زاء  بع�ض  اإىل  بالإ�شافة 
مدينة نيويورك، بح�شب �شحيفة 

مريور الربيطانية.
واأثارت هذه الظاهرة، العديد من 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
الجتماعي، خا�شة واأنها الظاهرة 
ي�شهدها  التي  الثالثة،  الطبيعية 
الكلي  ال��ك�����ش��وف  ب��ع��د  الأ����ش���ب���وع، 
ل��ل�����ش��م�����ض، واأك�������رب اإع�������ش���ار منذ 
كان  اإن  البع�ض  وت�شاءل  كاترينا. 
ال�شخمة  ال���ن���اري���ة  ال���ك���رة  ل���ه���ذه 
عالقة بالرئي�ض الأمريكي دونالد 

ترامب!
وي��ظ��ه��ر م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ال���ذي 
ت����ن����اق����ل����ت����ه م������واق������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
الج��ت��م��اع��ي، ���ش��وء لم��ع يتحرك 
يختفي،.  اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��ا���ش��ة  ع���رب 
اأن  اإىل  ال��وط��ن��ي،  امل��ر���ش��د  واأ����ش���ار 
ال���ت���ي مل يتم  ال��ب��ي��ان��ات الأول����ي����ة 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ب�����ش��ك��ل ج��ي��د بعد، 
اأن ه��ذا اجل�شم رمب��ا يكون  تقرح 

نيزك مير بالقرب من الأر�ض.

مارك زوكربريغ 
اأب للمرة الثانية 

زوك���رب���ريغ، موؤ�ش�ض  م���ارك  اأع��ل��ن 
م�����وق�����ع ف����ي���������ش����ب����وك ع������ن و����ش���ع 
لطفلتهما  ���ش��ان،  بار�شيال  زوج��ت��ه 
اإ�شم  عليها  اأط��ل��ق��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 

.August
مواقع  ع����رب  زوك�����رب�����ريغ  ون�������ش���ر 
ال��ت��وا���ش��ل الإج��ت��م��اع��ي ���ش��ورة له 
 ،Max مع زوجته وابنته الكربى

برفقة مولودتهما اجلديدة.
وع��ّل��ق على ال�����ش��ورة ق��ائ��اًل: اأن���ا و 
با�شتقبال  ج��داً  �شعيدان  بار�شيال 
ر�شالة  لها  كتبنا   ...August
تعي�شها،  اأن  ناأمل  التي  عن احلياة 
ب�شرعة".  اأن ل تكرب  نتمنى  لكننا 
اأعلن خالل الأيام  وكان مارك قد 
اإجازة  اأنه �شياأخذ  القليلة املا�شية، 
اىل جانب  يكون  كي  �شهرين،  ملدة 

عائلته يف هذه الأوقات.

ت��رت��ي��ب ال���ف���را����ض: رمب���ا ي��ج��د ال��ب��ع�����ض ���ش��ع��وب��ة يف فهم 
الرتباط بني ترتيب الفرا�ض �شباحا وبني فقدان الوزن، 
الأمريكية،  ال��ن��وم  اأب��ح��اث  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه��ا  درا���ش��ة  لكن 
اأن الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ح��ر���ش��ون ع��ل��ى ترتيب  اأظ���ه���رت 
الفرا�ض بعد ال�شتيقاظ، ينامون ب�شكل اأف�شل من غريهم 
وهو اأمر ينعك�ض بدوره على الوزن اإذ اأن النوم املنتظم من 

العنا�شر امل�شادة لزيادة الوزن.
النوافذ  فتح  البع�ض  يكره  والنوافذ:  ال�شتائر  فتح  ع��دم 
مبا�شرة،  ال�شتيقاظ  بعد  لل�شوء  والتعر�ض  وال�شتائر 
فاإنه  وون" العلمي،  "بلو�ض  موقع  ن�شرها  لدرا�شة  ووفقا 
من ال�شروري التعر�ض ل�شوء ال�شم�ض اأو على الأقل �شوء 
الأم��ر من  ه��ذا  لأن  النوم  ال�شتيقاظ من  النهار مبجرد 

�شاأنه حتفيز الأي�ض وحرق ال�شعرات احلرارية.
التخلي عن وجبة الفطور: مهما كانت رغبتك يف اإنقا�ض 
وزنك، ل حتاول مطلقا التخلي عن وجبة الفطور.. هذه 
هي الن�شيحة التي يوؤكد عليها اخلرباء، اإذ اأن هذا الأمر 
بتناول  اخل���رباء  وين�شح  مت��ام��ا.  عك�شية  بنتائج  �شياأتي 
وحتتوي  حرارية  �شعرة   500 بنحو  غنية  فطور  وجبة 
ال�شكريات،  من  والقليل  وال��ربوت��ني  الكربوهيدرات  على 

لأن هذا يوؤدي لتقليل ال�شعور باجلوع على مدار اليوم.
اأهم  املاء قبل وجبة الإفطار، تعد من  املياه: كاأ�ض  اإهمال 
ال�شموم  م��ن  اجل�شم  وتنقي  الأي�����ض  حتفز  التي  ال��ع��ادات 

وحت�شن من عملية اله�شم.

البدانة بعد نحافة الريجيم �سببها ميكروبات الأمعاء
ب�شرعة  اأخ���رى  م��رة  ال��ب��دان��ة  اإىل  الأف����راد  اأن ميل  ي��ب��دو 
امليكروبات  جمموع  اإىل  يرجع  تخفيفها  يف  جناحهم  بعد 
وتعرف  تريليونات  اإىل  ت�شل  والتي  اأمعائهم  يف  املوجودة 

با�شم ميكروبيوم، كما ك�شف عاملان اإ�شرائيليان.
امليكروبات  يف  ال��ت��غ��ريات  اأّن  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ان  ب��اح��ث��ان  وج���د 
فاأر  ال��وزن  يفقد  عندما  التي حتدث  الأمعاء  املوجودة يف 
بدين ميكن اأن ت�شتمر لعدة اأ�شهر وهو ما ي�شهم يف ت�شريع 
عملية ا�شتعادة الوزن لحقا اإذا ما توقف النظام الغذائي 
الذي اتبعوه. وقال الباحثان اإنه اإذا ما حدث نف�ض ال�شيء 
يعتقد  -كما  ال�شمنة  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  لدى 
ف�شل  �شبب  تف�شري  يف  هذا  ي�شاعد  اأن  فيمكن  الباحثون- 
واكت�شابهم  ال��ذي فقدوه  ال��وزن  كثريين يف احلفاظ على 
وقال  التي خ�شروها.  الكيلوغرامات  اأكرب من  لعدد  رمبا 
الباحثان اإيران �شيجال واإيران اإليناف من معهد وايزمان 
للعلوم يف اإ�شرائيل اإنه رغم حدوث تقدم يف درا�شة ال�شمنة 
واأ���ش��ب��اب��ه��ا ف��ان ا���ش��ت��ع��ادة ال���وزن م��رة اأخ���رى م�شاألة غري 

مفهومة.
وقال �شيجال "يتبع النا�ض نظاما غذائيا مرات ومرات...

اإنها م�شكلة �شائعة للغاية. ما ي�شل اإىل 50 يف املائة من 

ملعرفة  حم��اول��ة  الوزن." ويف  ع���ودة  م��ن  يعانون  ال��ب��دن��اء 
الفئران  على  اختبارات  واإليناف  �شيجال  اأج��رى  ال�شبب 
ف���رات من  تخللتها  ب��ال��ده��ون  غنية  وج��ب��ات  واأع��ط��وه��ا 
ووج��دا تغريا يف  ال��ده��ون.  قليل  ال��ع��ادي  الغذائي  النظام 
التي فقدت  الفئران  الأمعاء لدى  املوجودة يف  امليكروبات 
ال����وزن وا���ش��ت��م��رت ه���ذه ال��ت��غ��ريات ل��ع��دة اأ���ش��ه��ر واأ�شهمت 
الفئران  تناولت  ما  اإذا  ب�شرعة  الزائد  ال��وزن  ا�شتعادة  يف 

وجبات غذائية عالية الدهون مرة ثانية.
ولدرا�شة ما اإذا كان ذلك يرجع للميكروبيوم نقل الباحثان 
امليكروبيوم الذي تعر�ض للتغري اإىل فئران مل تعاين من 
الوزن  ا�شتعادت  اأنها  اأي�شا  ال��وزن من قبل ووج��دا  تاأرجح 
الزائد ب�شرعة عند اإطعامها وجبات عالية الدهون. وقال 
هذا  لإح���داث  يكفي  ل  ذات��ه  ح��د  يف  "امليكروبيوم  �شيجال 
اإىل  ي��رج��ع  الأم���ر  ول��ك��ن  ب�شرعة  ال���وزن  اكت�شاب  ال��ت��اأث��ري 

النظام الغذائي مع امليكروبيوم."
ي�شبب  اأن  ميكن  كيف  حتديد  من  الباحثون  يتمكن  ومل 
النظام الغذائي يف  اتباع  امليكروبات يف الأمعاء بعد  وجود 
زيادة الوزن مرة اأخرى. ولكنهما اكت�شفا بعد اإجراء مزيد 
من التحليل للميكروبيوم اأن من بني التغريات الرئي�شية 
ان��خ��ف��ا���ش��ا يف م�����ش��ت��وي��ات م��رك��ب��ات نباتية  ال��ت��ي حت����دث 
الغذائي  النظام  اتباع  بعد  الأمعاء  ت�شمى فالفونيدات يف 

وانخفا�ض ا�شتهالك الطاقة.

هل تلتزم بنظام غذائي �سارم وبالرغم من ذلك 
اأن  قبل  حتى  نرتكبها  اأخطاء  ثمة  وزنك؟  يزيد 
ن�ستيقظ ب�سكل تام ونبداأ يومنا. ترتيب ال�سرير 
على  امل��وؤث��رة  العوامل  من  النوم  �ساعات  وع��دد 

زيادة الوزن.
يبذل الكثريون جهدا كبريا للحفاظ على النظام 
على  احلفاظ  بهدف  وال�سحي  ال�سارم  الغذائي 
لكن  ال��زائ��دة،  الكيلوغرامات  اإنقا�ص  اأو  ال��وزن 
فيها  يقع  التي  الأخ��ط��اء  م��ن  جمموعة  هناك 

البع�ص حتى قبل اأن ي�ستقيظوا متاما.
من  ال��ن��وم  زي���ادة  اأو  قلة  طويلة:  لفرتة  لنوم 
الوزن،  زي��ادة  يف  كبريا  دورا  تلعب  التي  العوامل 
توؤدي  النوم  قلة  اأن  عديدة  درا�سات  اأظهرت  اإذ 
التوتر  ارتفاع معل هورمون  الوزن ب�سبب  لزيادة 
الذي يوؤدي لزيادة الرغبة يف الطعام. يف الوقت 
�ساعات  زي��ادة  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت  نف�سه 
النوم ليال، على 10 �ساعات توؤدي لنف�ص النتيجة، 

وفقا لتقرير ن�سرته جملة "فوكو�ص" الأملانية.

العمل يقيك من خطر 
الإ�شابة باخلرف

يف زمن كرثت فيه �شبل الراحة وو�شائل الرفيه، ك�شفت جمموعة من الدرا�شات 
ال�شحة  مفتاح  يكون  اأن  ميكن  بالعمل  امل�شتمر  الن�شغال  اأن  الأمريكية 

القدرات  يعزز  ال�شن، حيث  لكبار  بالن�شبة  عام وخا�شة  ب�شكل  اجليدة 
العقلية لديهم، جمنباً اإياهم م�شاكل ال�شيخوخة كاخلرف.

واأو�شح الباحثون بجامعة نورث وي�شرن الأمريكية يف درا�شة حديثة، 
اأن الن�شغال بالعمل ي�شاعد النا�ض على التمتع بعمر مديد مليء 

بال�شحة والن�شاط واحليوية، م�شريين اإىل اأن الأ�شخا�ض 
امل�شغولني على الدوام، وخا�شة اأ�شحاب الأعمال املتعلقة 
بخطط م�شتقبلية مو�شوعة م�شبقا يتمتعون عادة بنوم 

اأف�شل، كما اأنهم يعدون اأقل عر�شة لالأرق.
ورغم اأن الدرا�شة التي نقلتها �شحيفة "ديلي ميل" قد 
ال�79  اأعمارهم  تالم�ض  ممن  ال�شن  كبار  على  رك��زت 
جي�شون  الدكتور  الدرا�شة  على  امل�شرف  اأن  اإل  ع��ام��اً، 
جميع  على  تنطبق  اأن  ميكن  نتائجها  اأن  اأك���د  اأون���غ 

البالغني.

كيف يوؤثر ترتيب الفرا�ش وفتح ال�شتائر على زيادة الوزن؟
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�ش�ؤون حملية

تاأهيل 46 منت�شبًا على النظم املتطورة مبدار�ش �شرطة اأبوظبي

نظمها نادي تراث المارات مبنا�سبة يوم املراأة الماراتية

حلقة نقا�شية بعنوان " دور املراأة الإماراتية يف املجتمع" مناذج ن�شوية م�شّرفة

•• العني - الفجر

بتخريج  بالعني،  الفوعة  يف  ال�شرطة  م��دار���ض  احتفلت 
46 من  23 مب�����ش��ارك��ة  امل��ه��ن��ي  رق���م  ال��ت��اأه��ي��ل   دورة  
منت�شبي ال�شرطة والتي  مت تنفيذها على مدى �شهرين 

.  واأكد العقيد مهنا حممد النعيمي مدير اإدارة مدار�ض 
ال�شرطة، ب�شرطة اأبوظبي اأن الدورة تاأتي يف اطار حر�ض 
واملتابعة  والتوجيه  ال��دع��م  بتوفري  واهتمامها  القيادة 
لرفد  بفاعلية  مهامها  ملمار�شة  ال�شرطة  مدار�ض  لإدارة 
ال�شرطة بعنا�شر موؤهلة ومدربة ، جت�شيداً ل�شراتيجية 

امل�شتجدات  مواكبة  يف  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
الذي تقوم  الهام  بالدور  منها  واإمياناً  العلمية والعملية 
به اأجهزة ال�شرطة لتوفري الأمن والطماأنينة وال�شتقرار 

يف املجتمع . 
واأو�شح ان اخلريجني تلقوا تدريبات على النظم  املتطورة 

امل��زي��د م��ن املهارات  ، واإك�����ش��اب��ه��م  ال�����ش��رط��ي��ة والأم��ن��ي��ة 
ال�شرطية  واج��ب��ات��ه��م  اأداء  يف  توؤهلهم  ال��ت��ي  واخل����ربات 
بكفاءة واقتدار، �شمن حر�ض واهتمام القيادة ال�شرطية 
بتحديث وتطوير مناهجها ومواكبة امل�شتجدات والتعليم 

املتوا�شل، و ح�شر الحتفال عدد من ال�شباط بالإدارة.

•• العني - الفجر

مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم امل������راأة الإم���ارات���ي���ة ال����ذي ����ش���ادف 28 
اأغ�شط�ض اجلاري ، نظم مركز العني الن�شائي ، بالتعاون 
لنادي  التابعني  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات  زاي��د  مركز  م��ع 
تراث المارات ، اأم�ض ، ندوة نقا�شية بعنوان " دور املراأة 
�شمرية  "، حت��دث فيها كل من  املجتمع  الم��ارات��ي��ة يف 
وقدمت   ، الأحبابي  ح�شني  ن��ورة  و   ، ال�شام�شي  جمعة 
الندوة واأدارت دفة حواراتها فاطمة م�شعود املن�شوري، 
م��دي��رة م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ، واإ�شتهلت 
الندوة بكلمة ملديرة مركز العني الن�شائي ميثاء را�شد 
ال�شويدي، رحبت فيها باملتحدثات واجلمهور ، موؤكدة 
، تاأتي  امل��راأة الإماراتية اليوم  اأن الندوة التي نكّرم بها 
وبتمكينها يف   ، بها  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اإه��ت��م��ام  اإط���ار  يف 
�شتى املجالت ، ثم اأ�شارت فاطمة املن�شوري اإىل اأهمية 
"اأم  ال���ذي د�شنته   ، الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��اء 
رئي�شة   ، ال�شيخة  فاطمة بنت مبارك  المارات" �شمو 
الحتاد الن�شائي العام ، الرئي�ض الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�شة   ، الأ�شرية 

اأع��راف��ا من �شموها   ،  2015 اأغ�شط�ض ع��ام   28 ، يف 
ب��اأه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة امل�����راأة ، ودوره�����ا امل���ح���وري يف تنمية 
الماراتية  امل��راأة  دور  اإن   : املن�شوري  وقالت   ، املجتمع 
�شريكة  ال����دوام  على  ك��ان��ت  فقد   ، ال��ت��اري��خ  ع��رب  ممتد 
لها  ك��ان  كما   ، احلياة  اأعباء  للرجل يف حتمل  خمل�شة 
م�شاهمات نوعية يف اأداء العديد من الأن�شطة النتاجية 
، وتطرقت املن�شوري يف ختام كلمتها اإىل بع�ض النماذج 
الن�شوية امل�شّرفة يف تاريخ احلياة ال�شيا�شية الماراتية 
والدة   ، القبي�شي  بطي  بنت  �شالمة  ال�شيخة  ومنهن   ،
اآل  ، املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان  املوؤ�ش�ض  القائد 
" ، وم��ا لعبته م��ن دور نوعي  ث��راه  " طيب اهلل  نهيان 
يف تربية اأبنائها ، وتقدميهم  كنموذج مثايل يف احلياة  

والن�شانية والقيادة . 
من ناحية ثانية  حتدثت �شمرية جمعة ال�شام�شي ، يف 
الندوة  التي اأقيمت مبقر املركز الن�شائي  يف العني عن 
اإدارة  جتربتها املهنية كاأول اإماراتية اإن�شمت للعمل يف 
1990 ، كموؤ�ش�شة وطنية رائ��دة ،  ج��وازات العني عام 
ثم كيف واجهت م�شكلة عدم تفهم املجتمع اآنذاك لعمل 
املراأة بوجه عام ، واإنطالقتها رغم ذلك وبقوة  يف العمل 

نابعني من  واإخال�ض  بكل بجهد م�شاعف   ، الوظيفي 
املتعاملني  جميع  ح��ب  اأك�شبها  مم��ا   ، �شافية  وطنية 
على  احلا�شلة  ال�شام�شي،  واإ�شتعر�شت   . املوؤ�ش�شة  مع 
لي�شان�ض الآداب تخ�ش�ض جغرافيا ، عن تقدير الدولة 
لها، بعديد ال�شهادات والأو�شمة ، ومنها و�شام اخلدمة 
الطويلة واملخل�شة ، و�شهادة املدير العام جلائزة ال�شيخ 
" املوظف  الداخلية  ل����وزارة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
تقديرا  تلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ك��رمي��ات  وع���دي���د   ، املثايل" 
التي  وامل��ه��ن��ي��ة   احلياتية  م�شريتها  خ��الل  جل��ه��وده��ا، 
دام��ت ل���  26 عاما ، وكيف جت��اوزت مرحلة التقاعد ، 
 – وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ع�شوية  اإىل  وو�شولها 
م�شروع  �شاحبة  ثم   ، ابوظبي  اأعمال  ل�شيدات  مبدعة 
قمة الذوق ل�شناعة وجتارة العطارة والتوابل ، وختمت 
ال�����ش��ام�����ش��ي ح��دي��ث��ه��ا يف ال���ن���دوة ب��دع��وة ف��ت��ي��ات اجليل 
والتقاليد  وال���ع���ادات  بالقيم  اله��ت��م��ام  اإىل  اجل��دي��د  
 ، للعمل  ، والخ��ال���ض  ال��وال��دي��ن  واإح����رام   ، الأ�شيلة 

والعطاء الالحمدود للوطن والقيادة . 
، يف حديثها  الأحبابي  ن��وره ح�شني  رك��زت  من جانبها 
على جتربتها كاأم ، تفانت يف تربية اأبنائها ، م�شر�شدة 

التطوعي  ال��ع��م��ل  جم����الت  يف  للمجتمع  ق��دم��ت��ه  مب��ا 
التدريبية،  ال��ور���ض  ع��دي��د  تنظيم  يف  اأ�شهمت  حيث   ،
ال�شليمات  منطقة  يف  املدار�ض  طالبات  اإ�شتهدفت  التي 
ال���راث من  م��ف��ردات  اإح��ي��اء  يف  واملتخ�ش�شة   ، بالعني 
عادات وتقاليد ، وكيفية �شناعة واإعداد القهوة العربية 
حتى   ، الن�شائية  التقليدية  واحل���رف  امل��ه��ن  وبع�ض   ،
اأ�شبحت منوذجا يحتذى لالأمهات املثاليات، والبارزات 
يف الخال�ض ملجتمعها وقيادتها التي تقدم كل املمكنات 
لالرتقاء بحياة املواطنني واملقيمني على اأر�ض المارات 

العزيزة .
عقب ختام الندوة كّرمت ميثاء را�شد ال�شويدي ، مديرة 
بال�شهادات  فيها،  امل�����ش��ارك��ات   ، الن�شائي  ال��ع��ني  م��رك��ز 
الندوة  املتحدثات يف  رفعت  وقد   ، التقديرية  وال��دروع 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة،  اإىل  ر���ش��ال��ة حم��ب��ة و���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر 
ال�شيخ   و���ش��م��و  م���ب���ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  و���ش��م��و 
�شلطان بن زايد اآل نهيان ، ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ض 
الدولة رئي�ض نادي تراث الإمارات، على الهتمام باملراأة 
التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  �شمن  ومتكينها  ورعايتها 

تعزز مكانتها ودورها يف خدمة وطنها وجمتمعها . 

�شرطة اأبوظبي تكمل جاهزيتها 
وا�شتعدادها لعيد الأ�شحى املبارك

•• ابوظبي - الفجر

اكملت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي  جاهزيتها وا�شتعدادها لعيد الأ�شحى 
املبارك، يف اإطار حر�شها امل�شتمر على تعزيز ال�شالمة  يف املجتمع . وقال 
�شعادة اللواء مكتوم ال�شريفي مدير عام �شرطة  اأبوظبي، اأن الفرحة بقدوم 
هذه املنا�شبة ، ل تكتمل اإل بالطمئنان على الأبناء وكافة �شرائح املجتمع ، 

عرب توفري الإجراءات  الوقائية التي  
تعزز  من ن�شر ال�شعادة  يف حميطنا  

وجمتمعنا . 
بعيد  اجل���م���ه���ور  ال�������ش���ري���ف���ي  وه����ن����اأ 
الأ�شحى  املبارك، مو�شحاً اأن �شرطة 
اأبوظبي، وبكافة اأجهزتها  ال�شرطية 
العاملة   وخ�شو�شاً  املعنية  والأمنية 
ع��ل��ى  م�شاعفة   ، عملت  امل��ي��دان  يف  
الأم��������ن ون�شر  ل���ت���ع���زي���ز   اجل�����ه�����ود  

الطماأنينة  يف  املجتمع .
اإع����داد خ��ط��ة اأمنية  اأن���ه مت  واأو����ش���ح 
توفري  على  ت��رك��ز  �شاملة  وم��روري��ة 
ال�شالمة جلميع فئات املجتمع ، من 

وتكثيف  وال��زوار،  واملقيمني  املواطنني 
واملناطق  واخلارجية  الداخلية  الطرق  على  والأمنية  ال�شرطية  الدوريات 
املراكز  م��ن   وب��ال��ق��رب  العطلة  ازدح���ام���اً  خ��الل  ت�شهد  ال��ت��ي   ال�شياحية  

التجارية والأ�شواق واحلدائق واملتنزهات العامة وغريها . 
الأ�شحى  اإج���ازة  عيد  يق�شي  اجلميع   اأن  اأمله يف  ال�شريفي عن  واع��رب 
املبارك ، بعيداً عن  م�شببات وق��وع احل��وادث ، موؤكداً  اأن ه��ذه  الغاية لن 
تتحقق  ال بت�شافر   اجلهود ، وتعاون  افراد املجتمع  مع  اجلهات ال�شرطية  
املعنية ، ورجالها ال�شاهرون  يف كل موقع  لن�شر الأمن والأمان  يف  بالدنا  

واحة الأمن وال�شتقرار والطماأنينة.
اأبوظبي ، الآب��اء والأمهات  اإىل عدم  ترك  ودعا �شعادة مدير عام �شرطة  
الأبناء  مبفردهم داخل ال�شيارة اأثناء الت�شوق اأو خالل الزيارات املجتمعية، 
ومراقبتهم على ال�شواطئ العامة واحلر�ض على �شالمتهم ويف كل املواقع  

متمنياً  للجميع   عطلة  عيد  �شعيدة  وهانئة.

الرقابة الغذائية يوا�شل احتفالته بيوم 
املراأة الإماراتية يف العني والظفرة

•• اأبوظبي - الفجر 

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية احتفالية خا�شية بيوم املراأة الإماراتية 
اإدارة فرع  العامري مدير  بالكيلة  اأحمد  العني، بح�شور  يف فرعه مبدينة 
اجلهاز بالعني وعدد من موظفي وموظفات اجلهاز، اإىل جانب ا�شت�شافة 
املراأة الطاحمة  اإماراتية كنموذج على  اأول خمرجة  الدكتورة ح�شة لوتاه 
مع  كافة  املجتمع  موؤ�ش�شات  تفاعل  �شرورة  على  تاأكيداً  وذل��ك  واملجتهدة، 
املبادرات الكرمية التي ترعاها الدولة، وتثميناً للدور البارز ل�شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�ض الأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة اأم الإمارات، يف 

متكني املراأة الإماراتية، وتوفري كافة �شبل الرعاية الالزمة لها.
و�شهد احلفل العديد من الفعاليات والأن�شطة امل�شاحبة اإىل جانب جل�شة 
حوارية مع الدكتورة لوتاه حتدثت خاللها عن دور املراأة الإماراتية يف دعم 
م�شرية النه�شة والزدهار التي تعي�شها دولة الإمارات، من خالل مثابرتها 
على حتقيق الذات وتطوير املواهب والقدرات يف ظل الدعم الكبري الذي 
ر�شم  يف  دوره���ا  باأهمية  الكبري  واإمي��ان��ه��ا  للمراأة  الر�شيدة  القيادة  توليه 

مالمح امل�شتقبل وتوفري كافة �شبل التمكني لها.
كما حتدثت لوتاه عن م�شريتها املهنية من خالل بداية عملها يف تلفزيون 
دبي عام 1983، حيث اأخرجت العديد من الربامج الجتماعية الهادفة، 
لتنتقل بعد ذلك للعمل اإىل جمال التدري�ض يف جامعة الإم��ارات، ليتخرج 
على يديها اأجيال متعددة من الإعالميات الالئي �شققن طريقهن بنجاح، 
و�شائل الإعالم املحلية كافة، اإىل جانب رفدها لل�شاحة الإعالمية والأدبية 
الإماراتيات  اأوىل  من  باعتبارها  والأبحاث،  الآراء  من  بالعديد  والثقافية 
الالئي اجتهن لإجناز ر�شالة الدكتورة ودرا�شة فنون الإخراج وال�شينما يف 
احتفال مماثل يف فرع اجلهاز  واأقيم كذلك  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 
اجلهاز،  وموظفات  وموظفي  قيادات  من  ع��دد  بح�شور  الظفرة  مبنطقة 
ام��ام كافة  امل��ج��ال  ات��اح��ة  على  املنا�شبة وح��ر���ش��اً  ه��ذه  اأهمية  على  ت��اأك��ي��داً 

موظفي وموظفات اجلهات للم�شاركة فيها.

•• اأبوظبي - الفجر

ال��ع��ام��ة يف اخلدمات  اخل���دم���ات  ق�����ش��م  ن��ظ��م 
�شركة  من�شاآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة،  العالجية 
مبادرة  "�شحة"،  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي 
بزيارة  ال��ف��ري��ق  ق����ام  ح��ي��ث  الهمم"  "جود 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة 
العيد  بقدوم  لالحتفال  اخلا�شة  الحتياجات 
اأ�شحاب  على  العيد  هدية  وت��وزي��ع  الأ���ش��ح��ى 
الهمم املقيمني يف املركز والذين يبلغ عددهم 

مقيماً.  69
القبي�شي، مديرة  قالت فاطمة م�شلم  وتعليقاً 
ق�شم اخلدمات العامة يف اخلدمات العالجية 
اخلارجية جود الهمم هي خام�ض مبادرة تاأتي 
يف  اأطلقناها  "جود" التي  مبادرة  مظلة  حتت 
القيادة  توجيهات  مع  متا�شياً   2017 بداية 
الر�شيدة بجعل عام 2017 عام اخلري. وقمنا 
يف ه���ذه امل���ب���ادرة ب��الح��ت��ف��ال مب��ن��ا���ش��ب العيد 
الأ�شحى املبارك مع اأ�شحاب الهمم وعائالتهم 
بتنظيم فعاليات متنوعة بالإ�شافة اإىل توزيع 

هدية  العيد على كافة املقيمني.
ملبادرة  الهمم" ا�شتكماًل  "جود  مبادرة  وتاأتي 
العالجية  اخل��دم��ات  اأطلقتها  ال��ت��ي  "جود" 
���ش��ه��ر م��ار���ض وال��ت��ي �شملت يف  اخل��ارج��ي��ة يف 
امل�شاريع  املرحلة الأوىل تنظيم �شوق لت�شجيع 
الوطنية عن طريق فعاليات امتدت على مدار 
ذلك  بعد  وتبعتها  مول،  ديرفيلدز  يف  اأيام   5
 500 "جود رم�شان" حيث مت توزيع  مبادرة 
�شندوقاً من املواد الغذائية الأ�شا�شية للعائالت 
املتعففة وذلك لإعانتهم على ال�شتعداد ل�شهر 
رم�شان املبارك. واأما يف مبادرة "جود العيد" 
اأك���رث من  ف��ق��د مت ت��وزي��ع ه��دي��ة  العيد ع��ل��ى 
والعائالت  الأي��ت��ام  من  وطفلة  طفاًل   400
ودبي  والعني  يا�ض  وبني  اأبوظبي  يف  املتعففة 

وعجمان وراأ�ض اخليمة.
بزيارة  ج��ود  ف��ري��ق  ال�شيف" ق��ام  "جود  ويف   
الكبري  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  عند  البناء  موقع 
وذلك لإدخال الفرح وال�شرور على قلوب اأكرث 
ال�شيف  ح��ر  وت��ربي��د  بناء  عامل   1300 م��ن 

عن طريق توزيع املثلجات عليهم.

مبادرة "جود" حتتفل بقدوم العيد مع اأ�شحاب الهمم

•• العني - الفجر

كثفت بلدية مدينة العني ممثلة باإدارات 
الرقابة والتفتي�ض ، متابعتها ومراقبتها 
التجميل  ومراكز  الرجالية  لل�شالونات 
خالل  من  املالب�ض  ومغا�شل  الن�شائية  
على  التفتي�ض  واأعمال  الرقابة  ت�شديد  
لقرب  ب��ه��ا،   والعاملني  الأن�شطة  ه���ذه  
ح��ل��ول ع��ي��د الأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك، وذلك 
جميع  تغطي  مدرو�شة  منهجية  �شمن 
التزامها  مدى  من  للتاأكد  املراكز،  هذه 
بتطبيق اللوائح والنظم التي تنظم عمل 
ه��ذه امل��راك��ز مب��ا ي��ت��الءم م��ع متطلبات 
و   ، املجتمع  لأف���راد  وال�شالمة  ال�شحة 
اإط��ار اجلهود التي تبذلها  ياأتي ذلك يف 
لتحقيق  والنقل  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة 
روؤيتها املتمثلة يف متكني الأر�ض لإ�شعاد 
وتقدمي  و�شالمته  اأمنه  ودع��م  املجتمع 
للمتعاملني  متميزة  وجت��رب��ة  خ��دم��ات 

مبا يعزز جودة احلياة يف الإمارة.
التفتي�شية  ال���زي���ارات  جممل  بلغ  حيث 
   2017 العام  الأول من  الن�شف  خالل 
16000 زيارة �شملت مراكز  اأكرث من 
وال�شالونات  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل  
ال��رج��ال��ي��ة وامل��غ��ا���ش��ل ب��امل��دي��ن��ة، فيما مت 
اإ����ش���دار ق��راب��ة 522 خم��ال��ف��ة واإن����ذار 
جمال  يف  ال��رق��اب��ة  اإدارات  ج��ه��ود  �شمن 

ال�شحة العامة لالأفراد واملجتمع.
ويف الإطار نف�شه ، يوجه  مفت�شي اإدارات 
الرقابة اأثناء اجلولت العاملني بكيفية 
طرق تعقيم اأدوات احلالقة وال�شتخدام 
بالنظافة  واله���ت���م���ام  ل��ه��ا  ال�����ش��ح��ي��ح 

ال�شخ�شية للعاملني وتنبيههم اإىل مدى 
خطورة املواد املمنوعة التي ت�شتخدم يف 
املنتجات  ك��اف��ة  مُت��ن��ع  كما  ال�����ش��ال��ون��ات، 
املتاأك�شدة  وامل����واد  ال�����ش��الح��ي��ة  منتهية 
نظراً لتعر�شها لظروف التخزين ال�شيئة  
، كما ومُتنع املواد جمهولة امل�شدر ، التي 
مل ت�شتوف �شروط البطاقة التعريفية ، 
للمواد  التعبئة  اإىل منع عمليات  اإ�شافة 
بطرق غري �شحّية، وا�شتخدام اخللطات  
من  وغريها  ال�شوداء  كاحلناء  ال�شارة  
بالغة  اأ���ش��رار �شحية  م��ن  لها  مل��ا  امل���واد 
اخل���ط���ورة  ، وذل����ك ب��ه��دف ال��ت��اأك��د من 
لكافة  اخل��دم��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ه���ذه  تطبيق 
وا�شتخدام  وال�شالمة،  ال�شحة  معايري 
امل������واد امل�����ش��م��وح ب��ه��ا وامل���رخ�������ش���ة.  كما 
وت��ع��م��ل ف���رق ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��ت��اأك��د من 
ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة ج����وان����ب ال����ش���راط���ات 
بو�شع   كاللتزام  ال�شحية   والإج���راءات 

ال��ك��م��ام��ات  وارت����داء ال��ق��ف��ازات ،  و عدم 
اإعادة  ا�شتخدام الدوات ذات ال�شتخدام  
ال��ت��دق��ي��ق على  اإىل   اإ���ش��اف��ة    ، ال���واح���د 
وم�شتوى    امل�شتخدمة  الأدوات  ن��ظ��اف��ة 
التجميلية  ل��ل��م��راك��ز  ال��ع��ام��ة   ال��ن��ظ��اف��ة 
وال�������ش���ال���ون���ات  وم���غ���ا����ش���ل امل���الب�������ض  .  
اإدارات  اأن  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  واأك����دت 
منطقة  قطاعات  يف  والتفتي�ض  الرقابة 
الدورية  ال��زي��ارات  بتكثيف  قامت  العني 
الرجالية  ال�شالونات  على  التفتي�شية 
�شباحية  ف���رت���ني  ���ش��م��ن  وال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
وم�شائية ومناوبات اأ�شبوعية ت�شمل اأيام 
ا�شتيفاء  م��ن  للتاأكد  وال�شبت،  اجلمعة 
ال�شحية  ال���ش��راط��ات  جميع  وتطبيق 
وخم��ال��ف��ة غ��ري امل��ل��ت��زم��ني، اإ���ش��اف��ة اإىل 
لاللتزام  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ن�����ش��رات  ت���وزي���ع 
وتطبيق ال�شراطات ال�شحية للحفاظ 

على �شحة و�شالمة اجلمهور.

ل�سمان  الإلتزام باللوائج والنظم

بلدية مدينة العني ت�شدد الرقابة على �شالونات احللقة ومراكز التجميل ومغا�شل امللب�ش
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اإن الرجل يف الغالب ليتكلم عن امل�شكالت اإل ل�شببني: اإما 
انه ليلوم احداً على هذه امل�شكالت، اأو لأنه يطلب الن�شيحة، 
الرجل يف�شر  ف��اإن  الأن��زع��اج  امل��راأة �شديدة  اإذا كانت  ولذلك 
فيف�شره  انزعاجاً  اأق��ل  كانت  واذا  ل��ه،  ل��وم  اأن��ه  على  كالمها 
اأنها تتكلم طلباً  اأنها تطلب الن�شيحة للحل، واذا ظن  على 
للن�شيحة فاإنه يبادر بطرح القراحات واحللول، واذا �شعر 
عن  للدفاع  ي��ب��ادر  ف��اإن��ه  م�شكالتها  م�شوؤولية  حتمله  اأن��ه��ا 
نف�شه من الهجوم، ويف كال احلالتني يجد �شعوبة كبرية يف 

ال�شتماع اليها،الأمر الذي تطلبه منه حقيقة.
بعد  بالرتياح  منهم  الواحد  ي�شعر  الرجال،  عامل  ولأن��ه يف 
بادر  اإذا  اأنه  الرجل يتوقع  التو�شل اىل حل مل�شكلة ما. فاإن 
عن  وت��ك��ف  �شرتاح  فاإنها  زوج��ت��ه  مل�شكالت  احل��ل��ول  ب��ط��رح 
احلديث عن ال�شعوبات بعد اأن ت�شمع منه حاًل اأو حلني، ال 
امل�شكالت، وعندما  ت�شتمر يف طرح مزيد من  اأنها  اأنه يجد 
يراها غري مرتاحة حللوله فاإنه يف�شر هذا على اأنها ترف�ض 
اقراحاته ول تقيم لها وزناً، ولذلك ي�شعر بالرف�ض وعدم 

التقدير.
وباملقابل عندما ي�شعر بهجومها عليه فاإنه يبداأ بالدفاع عن 
نف�شه، معتقداً اأنه ان �شرح لها هذا الأمر بنف�شه فاإنها �شت�شعر 
ببع�ض الراحة، ال اأن الذي يحدث يف الواقع، اأنه كلما دافع 
عن نف�شه اأكرث كلما �شعرت باأنه مل يفهمها، مما يزيد يف اأملها 
وانزعاجها، وهو ل يدرك اأن الذي تريده منه لي�ض تربيرات 
ويجعلها  م�شاعرها،  يفهم  اأن  منه  تريد  وامن��ا  وتف�شريات، 
تنطلق يف احلديث عنها، ولو فهم املطلوب واأح�شن الت�شرف 

بال�شغاء وال�شتماع، فبعد عدة دقائق من الت�شكي والعتاب 
ف�شوف تغري املو�شوع وتتحدث عن م�شكالت اأخرى.

ومما يزعج الرجل كثرياً اأن ي�شمع املراأة تت�شكى من م�شكالت 
التعبري  ت�شتكي ملجرد  اآين حللها، فقد  �شيء  ل ميكنه فعل 
اأنه ل  اأملها واحباطاتها، وقد تدرك  عن خماوفها وخيبات 
اأنها مع  الأم���ور،ال  �شيئاً حلل هذه  اأن يفعل  اأح��د  ي�شتطيع 
ذلك تتحدث عنها لت�شعر ببع�ض الرتياح، فمثاًل قد ي�شمع 

املراأة ت�شتكي من الأمور التالية:
-)انهم ل يدفعون يل الراتب املنا�شب يف عملي(.

-)اإن والدتي تزداد مر�شاً �شنة بعد اأخرى(.
-)اأن منزلنا لي�ض باحلجم الكايف(.

-)يا له من طق�ض جاف، متى �شتمطر ياترى؟(.

-)لقد ازدادت نفقاتنا املالية يف الأ�شهر املا�شية(.
ت��ت��ح��دث عن  امل����راأة  ي�شمع  اأن  ���ش��ربه،  ال��رج��ل  يفقد  ومم���ا 
ان  اأنها  يفر�ض  فهو  دقيقة.  جزئية  بتف�شيالت  امل�شكالت 
حتدثت عن التف�شيالت اجلزئية فالنه يحتاج ملعرفتها من 

اأجل اأن يقرح احلل املنا�شب.
ولذلك فهو يحاول اأن يفهم اأهمية معرفة هذه التف�شيالت 
اأنها ل  اأنه ي�شعر بنفاد �شربه، وهو ل يدرك من جديد  ال 
واأمن��ا لرى  اإىل حلول،  التفا�شيل للو�شول  تذكر كل هذه 

منه اهتماماً بها وتفهم لها.
ومن الأم��ور التي جتعل الرجل يجد �شعوبة يف ال�شتنتاج، 
امل�شكالت  لرتيب  منطقياً  ت�شل�شاًل  هناك  اأن  يظن  اأن  هو 
التي تتحدث عنها املراأة، بينما يف احلقيقة تنتقل املراأة من 

مو�شوع لآخر ب�شكل عفوي وغري انتقائي. وبعد اأن ي�شتمع 
بالإحباط  ي�شعر  ف��اإن��ه  م�شكالت،  اأرب���ع  اأو  ث��الث  اىل  منها 
ال�شديد، وهو يحاول اأن يجد عالقة منطقية بني كل هذه 

امل�شكالت.
مل��ج��رد احل���دي���ث عن  امل������راأة حت��ت��اج  اأن  ال���رج���ل  ع���رف  واإذا 
امل�����ش��ك��الت ف��اإن��ه ي��ب��داأ ب��الرت��ي��اح وال���ش��رخ��اء، وي��ع��رف اأن 
فكما  لها.  اأك��رب  راح��ة  لتحقيق  هامة  اجلزئية  التف�شيالت 
اأجل الو�شول اىل حل  يحتاج هو للتف�شيالت الدقيقة من 
جيد، فكذلك املراأة حتتاج للحديث عن التف�شيالت لإخراج 

ما يقلقها من ذهنها.
وم���ن الأم����ور ال��ت��ي ت��رت��اح ال��ي��ه��ا امل����راأة ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��دث مع 
امل�شكلة  اأو  اأحداث)الق�شة(  اأنها حت��اول تذكر  اأخ��رى  ام��راأة 
اأو لب  ال��ع��ق��دة  اأن ت�شل اىل  روي����داً، قبل  روي����داً  ب��ال��ت��دري��ج 
اأن مثل هذه الطريقة يف احلديث عن امل�شكلة  املو�شوع، ال 
تزعج الرجل وت�شعره بالإحباط. ولذلك مما يعني الرجل 
على ال�شتماع اأن تبداأ املراأة فتخرب الرجل بلب الأمر اأوًل، 
ثم تعود لتبني الأحداث بالتف�شيل، لأن مما يربح الرجل اأن 
اأن ت�شل  يعرف منذ البداية ما هو الأمر الذي تريد امل��راأة 
اأنها  الرجل  بتذكري  امل��راأة  تقوم  اأن  اأي�شاً  يعني  ومم��ا  اليه. 
واأن���ه لي�ض عليه  امل�شكالت،  امن��ا تريد جم��رد احل��دي��ث ع��ن 
بهدوء.  وي�شتمع  �شي�شرخي  فهو  ل��ه��ا،  احل��ل��ول  ي��وج��د  اأن 
�شدة  مع  امل���راأة  حلديث  الرجل  رف�ض  �شدة  ع��ادة  وتتنا�شب 
جهله لها ول�شفاتها التي نتحدت عنها، وكلما تعلم الرجل 
للمراأة بدعمها وت�شجيعها،  العاطفية  ي�شبع احلاجات  كيف 

فاإنه �شيكت�شف كم هو �شهل عليه اأن ي�شتمع اليها.

التوفيق بني فروق اجلن�سني هذه:
م��ن خالل  و���ش��الم  اأم��ن  يعي�شا يف  اأن  وامل����راأة  للرجل  ميكن 
كيف  ال��رج��ل  يتعلم  ح��ي��ث  بينهما.  ال���ف���روق  ه���ذه  اح����رام 
بالراحة،  ت�شعر  اأن  اأج���ل  م��ن  للكالم  امل����راأة  ح��اج��ة  ي��ح��رم 
وان مل  لها  والت�شجيع  الدعم  غاية  يكون يف  اأن  فهو ميكن 
يتعر�ض  وك��اأن��ه  يبدو  عندما  اأن��ه  كذلك  ويتعلم  �شيئاً،  يقل 
لهجوم املراأة اأو انتقادها اأو لومها له، فاإن هذه مرحلة عابرة 
ق�شرية �شرعان ما ت�شعر املراأة-بالرتياح الفجائي، وت�شبح 
اأكرث تقديراً وقبوًل له. ويدرك الرجل عندها كيف اأن املراأة 
تنمو وتتغذى على الكالم عن م�شكالتها، واأنها عندما ت�شعر 
باأنه ي�شتمع اليها، فاإنها �شتوقف عن الكالم. وي�شعر الرجل 
امل��راأة عن م�شكالتها لي�ض  اأن حديث  بالراحة عند معرفته 
ب�شبب اأنه ق�شر معها. اأو اأخطاأ الت�شرف ولذلك يتمكن بعد 
هذا من ال�شتماع اليها من دون اأن ي�شعر اأن عليه م�شوؤولية 

حل كل م�شكالتها.

ولعل ك��ث��رياً م��ن ال��رج��ال ل ي��درك��ون ك��م ه��و مريح للمراأة 
جمرد احلديث عن م�شكالتها، لأنهم �شاهدوا ن�شاء اأخريات 
�شعورهن  ب�شبب  بعد احلديث،  اأمهاتهم( مل يرحتن  )رمبا 
يتعلم  اأن  وبعد  طويل.  لزمن  اليهن  الرجال  ا�شتماع  بعدم 
اأن  وه��و  م��ث��رياً،  اأم���راً  ي�شتك�شف  فاإنه  ي�شتمع،  كيف  الرجل 
ا�شتماعه لزوجته تتحدث عن م�شكالتها �شي�شاعده هو اأي�شاً 
على اخلروج من كهفه، كما ت�شاعده اأعمال اأخرى يقوم بها 
لها  ا�شتماعه  واأن  اجلريدة،  ق��راءة  اأو  التلفزيون  كم�شاهدة 

ي�شاعده على ن�شيان م�شكالت يومه ب�شكل موؤقت.
لالن�شحاب  ال��رج��ل  ح��اج��ة  اح����رام  امل�����راأة  تتعلم  وك��ذل��ك 
تواجهه.  ال��ت��ي  ال�شعوبة  م��ع  التكيف  اأج���ل  م��ن  وال���ه���دوء، 
وب��ذل��ك ل ي��ع��ود ك��ه��ف ال��رج��ل ل��غ��زاً ك��ب��رياً يف ذه���ن امل����راأة، 
وتدرك اأنه لي�ض مطلوباً منها ال اأن ترك الرجل يف كهفه 
لي�ض  كهفه  اىل  الرجل  دخول  اأن  اأي�شاً  يخرج.وتتعلم  حتى 
دلياًل على نق�شان حبه لها، دائما اأن دخوله اىل الكهف يكون 
ال�شعوبات يف حياته، ولذلك فهي  الناجت عن  ب�شبب توتره 

اأكرث قبوًل ل�شلوكه هذا، وهي ل تعود تتح�ش�ض وتنزعج كلما 
بدا وكاأنه م�شغول البال غري منتبه ملن حوله، و�شتعلم كذلك 
كيف متتنع بلطف عن الكالم عندما تالحظ اأن زوجها غري 
قادر على النتباه ملا تقوله ب�شبب بقاءه يف كهفه، وتنتظره 
اإن طلبت من الرجل  اأنها  اأي�شاَ  حتى ينتبه اليها، وتكت�شف 
ومتقلبة  لطيفة  بلهجة  ولكن  الكامل،  انتباهه  يعطيها  اأن 
لن�شغاله، فاإنه �شيكون م�شروراً من حماولة تركيز انتباهه 

لها، وان �شعب عليه هذا اأحياناً.
تف�شرياً  كهفه  اىل  ال��رج��ل  دخ���ول  تف�شر  األ  امل����راأة  وتتعلم 
�شخ�شياً، اأي اأنها املعنية يف هذا الن�شحاب، واأن هذه الأوقات 
ال��زوج، واأن��ه من الأف�شل  ال��ودي مع  غري منا�شبة للحديث 
اأنه  اأو  اأن تذهب للحديث والدرد�شة مع �شديقاتها،  عندها 
الريا�شة  اأو  كالت�شوق  الأعمال  ببع�ض  للقيام  منا�شب  وقت 
اأو اعمال املنزل. والأمر الهام الذي ميكن للمراأة اأن تتعلمه 
هو اأنها اإن قدمت للرجل القبول واملحبة، فاإن هذا �شي�شرع 

خروجه من الكهف.

م�ساعرها  ع��ن  ب��احل��دي��ث  امل����راأة  ت��ب��داأ  عندما 
له،  يرتاح  ول  هذا  يقاوم  الرجل  فاإن  ومايقلقها، 
فهو يفرت�ص انها حتدثه عن م�سكالته لأنها حتمله 
امل�سكالت  كرثت  وكلما  امل�سكالت،  هذه  م�سوؤولية 
وهو  باللوم،  �سعوره  زاد  كلما  عنها  تتحدث  التي 
التخفيف عن  اأجل  اإمنا تتحدث من  اأنها  ليدرك 
نف�سها، ولذلك فهو ليعرف باأنها �سوف تقدره جدًا 

اإذا اأكتفى مبجرد ال�ستماع.

اأو على  �ساأزور جدتي  امل�سبغة..  اإىل  اآخذ املالب�ص  اأو �سوف  �ساألتقي فالنًا  التعهدات..  اأنف�سنا بالعديد من  نلزم  يف كل يوم 
الأقل �سوف اأت�سل بها.. �سوف اأذهب اإىل البنك لإنهاء املعاملة اأو �سوف اأمر على الكاراج لإ�سالح ال�سيارة، وغري ذلك الكثري 
من التعهدات اليومية الب�سيطة.. نوؤكد لأنف�سنا ونق�سم الإميان باأننا �سنفعل كذا وكذا، لكن على الرغم من كل هذه التعهدات 

فهي ل تعدو اأن تكون واجبات عادية يف حياتنا اليومية.
فاإذا كنت تريد حقًا تعهدات ت�ستحق اأن تتطلع ب�سوق لتحقيقها، فما راأيك يف هذه اجلولة ال�سريعة:

�سكواها جمرد تعبري عن خماوفها وخيبات اأملها واحباطاتها

حاجة املراأة للكلم اأمر طبيعي وعليك التعامل معه بال�شكل ال�شحيح

والكئيبة يف  ال�شلبية  اج��رار اجلوانب  اأ�شهل من  لي�ض   -
الأمور  نقلب  فلماذا ل  اأب���داً،  يفيد  لن  ذل��ك  لكن  احلياة، 
الإيجابية،  اجلوانب  عن  بالتحدث  اأوًل  لأنف�شنا  ونتعهد 
نعرب عن المتنان ونخلق جواً من الفرح وال�شعادة، وهو 

كفيل باإخراجنا من الأجواء الكئيبة.
املر�ض  هما  والإره����اق  التعب  اإن  النف�ض  علماء  ي��ق��ول   -
من  اجل�شم  يعاين  وعندما  ال��ي��وم،  ح�شارة  يف  احلقيقي 
اجل�شم  �شرخات  م�شتنجداً..  ي�شرخ  اأن  يحاول  الإره���اق 
يتذرع  اأو  يجامل  رمب��ا  ال��ذي  العقل  م��ن �شرخات  اأق���وى 

باألف حجة وحجة..
اأحالم  وه��ن��اك..  هنا  اأوج���اع  متلبكة..  اأو  مقلوبة  معدة   
مزعجة وكوابي�ض وغري ذلك الكثري، فلماذا ل نفهم هذه 

ال�شرخات ونق�شي على اأ�شبابها؟
- البت�شام ل يعني اأن املزاج يف حالة طيبة فقط، بل ين�شر 
اأي�����ش��اً، فلماذا ل  ي�شاهده  م��ن  وال��ف��رح يف قلوب  ال�����ش��رور 
احلواجز  من  الكثري  تزيل  بابت�شامة  الآخ��ري��ن  ن�شتقبل 

الجتماعية؟

البت�شام يف وجوه الغري يعني بكل ب�شاطة حماولة �شادقة 
ج�شور  ملد  اأو  وال�شداقة  املعرفة  ج�شور  ومتتني  لتقوية 
ل�شداقة جديدة.. فلماذا ل نتعهد لأنف�شنا باأن نبت�شم ولو 

ملرة واحدة يومياً يف وجه غريب؟
- الكل يتوقع ويطالب الكل باأن يعاملوهم باحرام لكن 
ال�شوؤال املهم: هل يحرم هوؤلء اأنف�شهم قبل اأن يطالبوا 

الآخرين باحرامهم؟
الهدف  ه��و  ال�����ش��ادي��ة،  اأو  ال��غ��رور  ال����ذات، ولي�ض  اح���رام 
الأ�شمى حلياة اأكرث �شعادة، فلماذا ل تتقبل ذلك ال�شخ�ض 

الذي تراه يف املراآة؟
مارغريت  ال��ن��ف�����ض  ع��ل��م  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���دك���ت���ورة   -
ويهرينبريغ تقول اإن اأ�شواأ النتقادات التي يواجهها املرء 
انتقادات  وه��ي  لنف�شه،  يوجهها  التي  تلك  هي  حياته  يف 

عادة ل ترحم.. 
عملية جلد للذات، فلماذا؟

اإذا بقيت النتقادات يف حدود املعقول فهي مقبولة لكن اأن 
تتجاوز هذه احلدود فالنتيجة تدمري للذات حتماً.

تغلب على اكتئابك واحرتم ذاتك

انتقائي وغري  عفوي  ب�شكل  لآخر  مو�شوع  من  املراأة  • تنتقل 
بينهما الفروق  احرتام  خلل  من  و�شلم  اأمن  يف  يعي�شا  اأن  واملراأة  للرجل  • ميكن 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269089          بتاريخ : 2017/03/01
با�ش��م: �شكي 007 كو.، ال تي دي.

داي��رو 165،  ال.، كونفين�شيا-  ت��ور، �شوجندو دوجن(، 32 اف  اآ�شيا تريد  اي�شت  )ن��ورث  وعنوانه: 
يوان�شو- جو، اإنت�شون 21998، جمهورية كوريا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات التجميل

بالفئة: 3
و�شف العالمة: عبارة BbiA مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�ض باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269179         بتاريخ : 2017/03/05
با�ش��م: جي�شني كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 758، اأو�شيكي ميزوهو - �شي، جيفو - كني 501 - 0234 اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجة  الأق��م�����ش��ة  من�شوجه؛  اأقم�شة  الأث�����واب؛  �شناعة  يف  لال�شتخدام  اأقم�شة  الأق��م�����ش��ة؛ 
لال�شتخدام يف �شناعة الأثواب؛ القما�ض؛ القما�ض ل�شتخدامها يف ت�شنيع الأثواب

بالفئة: 24
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات GISEN CO LTD باحرف لتينية فوقها ر�شمة طري 

داخل دائرة باللوان ال�شود
 ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269222         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733864

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأحجار الكرمية اأو النفي�شة، املجوهرات تت�شمن  املجوهرات مع املا�ض

بالفئة: 14
و�شف العالمة: عبارة ALROSA DIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269223          بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733864

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن؛ الت�شويق والدللة اأو البيع باملزاد العلني، جميع اخلدمات املذكورة �شابقا تتعلق باملعادن 
الثمينة و�شبائكها واملنتجات امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها والطالء امل�شنوعة من املعادن الثمينة 
و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية 

اأو النفي�شة
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة ALROSA DIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269237         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733866

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والطالء  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  تثمني  اأو  تقييم 
امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية 

اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة ALROSADIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269238         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733866

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تقطيع اجلوهرة لالأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة

بالفئة: 40
و�شف العالمة: عبارة ALROSADIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269239         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733869

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأحجار الكرمية اأو النفي�شة، املجوهرات تت�شمن  املجوهرات مع املا�ض

بالفئة: 14
و�شف العالمة: عبارة ALROSA FANCY باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269240         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733869

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن؛ الت�شويق والدللة اأو البيع باملزاد العلني، جميع اخلدمات املذكورة �شابقا تتعلق باملعادن 
الثمينة و�شبائكها واملنتجات امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها والطالء امل�شنوعة من املعادن الثمينة 
و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية 

اأو النفي�شة
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة ALROSA FANCY باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269225          بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733864

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والطالء  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  تثمني  اأو  تقييم 
امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية 

اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة ALROSA DIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269227         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733864

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تقطيع اجلوهرة لالأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة

بالفئة: 40
و�شف العالمة: عبارة ALROSA DIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269233         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733866

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأحجار الكرمية اأو النفي�شة، املجوهرات تت�شمن  املجوهرات مع املا�ض  

بالفئة: 14
و�شف العالمة: عبارة ALROSADIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269236         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733866

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن؛ الت�شويق والدللة اأو البيع باملزاد العلني، جميع اخلدمات املذكورة �شابقا تتعلق باملعادن 
الثمينة و�شبائكها واملنتجات امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها والطالء امل�شنوعة من املعادن الثمينة 
و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية 

اأو النفي�شة
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة ALROSADIAMONDS باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269241         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733869

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والطالء  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  تثمني  اأو  تقييم 
امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية 

اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة ALROSA FANCY باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269242         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733869

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تقطيع اجلوهرة لالأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة

بالفئة: 40
و�شف العالمة: عبارة ALROSA FANCY باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269243         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733873

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأحجار الكرمية اأو النفي�شة، املجوهرات تت�شمن  املجوهرات مع املا�ض  

بالفئة: 14
و�شف العالمة: عبارة ALROSAFANCY باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269244         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733873

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن؛ الت�شويق والدللة اأو البيع باملزاد العلني، جميع اخلدمات املذكورة �شابقا تتعلق باملعادن 
الثمينة و�شبائكها واملنتجات امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها والطالء امل�شنوعة من املعادن الثمينة 
و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية 

اأو النفي�شة
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة ALROSAFANCY باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269245         بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733873

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والطالء  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  م��ن  امل�شنوعة  واملنتجات  و�شبائكها  الثمينة  امل��ع��ادن  تثمني  اأو  تقييم 
امل�شنوعة من املعادن الثمينة و�شبائكها واملجوهرات واملجوهرات ح�شب الطلب وامل�شوغات والأحجار كرمية 

اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة
بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة ALROSAFANCY باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269246          بتاريخ : 2017/03/05
رقم الولوية: 2016733873

تاريخ الولوية: 2016/09/14
البلد الولوية: رو�شيا

با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "األرو�شا"
وعنوانه: 6، يو ال. لينينا، جي. مريين، ري�شبوبليكا �شخا، )ياكوتيا(، 678175، رو�شيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
تقطيع اجلوهرة لالأحجار كرمية اأو النفي�شة اأو �شبه الكرمية اأو النفي�شة

بالفئة: 40
و�شف العالمة: عبارة ALROSAFANCY باحرف لتينية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269343         بتاريخ : 2017/03/07
رقم الولوية: 4297555/16

تاريخ الولوية: 2016/09/07
البلد الولوية: فرن�شا

با�ش��م: اي – �شوان
وعنوانه: 25 اأفينيو ليونيل ترياآي، 69330 جوناج، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
برجميات لتحليل ومراقبة اأو ال�شيطرة على املوارد املائية واإمدادات اأو التزويد باملياه وال�شرف 

ال�شحي/املجاري ومعاجلة املياه والتطهري ومياه الأمطار و�شبكات احلرارة
بالفئة: 9

و  ال��رك��واز  باللونني  لتينية  ب��اح��رف   WATERNAMICS ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269344         بتاريخ : 2017/03/07
رقم الولوية: 4297555/16

تاريخ الولوية: 2016/09/07
البلد الولوية: فرن�شا

با�ش��م: اي – �شوان
وعنوانه: 25 اأفينيو ليونيل ترياآي، 69330 جوناج، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الهند�شة والدرا�شات واخلربات وال�شت�شارات والإ�شراف والتحليل املتعلقة باملوارد املائية واإمدادات 
احلرارة؛  و�شبكات  الأمطار  ومياه  والتطهري  املياه  ومعاجلة  ال�شحي/املجاري  وال�شرف  باملياه  التزويد  اأو 
ت�شميم وتركيب وحتديث و�شيانة الربجميات وحزم الربجميات لتحليل ومراقبة اأو ال�شيطرة على املوارد 
الأمطار  ومياه  والتطهري  املياه  ومعاجلة  ال�شحي/املجاري  وال�شرف  باملياه  التزويد  اأو  واإم���دادات  املائية 

و�شبكات احلرارة
بالفئة: 42

و�شف العالمة: عبارة WATERNAMICS باحرف لتينية باللونني الركواز و ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269408          بتاريخ : 2017/03/08
با�ش��م: كوركجوينت )�شنغافورة( بي تي اي ال تي دي 

وعنوانه:  10، ادمريالتي �شريت، #03-82 نورث لينك بلدينج، �شنغافورة 757695
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

يف  ا�شتخدامها  لجل  والتعبئة  اخلتم  مكونات  والعزل؛  واخلتم  وال�شد  والتغليف  التعبئة  مواد 
اخلر�شانة؛ الهزازات وممت�شات ال�شدمات م�شنوعة من املطاط؛ بال�شتيك يف �شكل �شفائح اأو 

الواح وكتل وق�شبان وقنوات واأنابيب ومقاطع م�شكلة جميعها �شمن الفئة 17
بالفئة: 17

و�شف العالمة: عبارة M-Seal مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269587          بتاريخ : 2017/03/12
با�ش��م: ال�شيد �شامر ديروان بن اأديب

وعنوانه:  �شوريا – دم�شق – الرو�شة – جانب املوؤ�ش�شة العامة لل�شنيما
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وم�شتخل�شات  وال��ط��ي��ور  وال�شردين  وال��ط��ون  والأ���ش��م��اك  املعلبة  وال��ل��ح��وم  اللحوم  اأن���واع  كافة 
اللحوم؛ الزيوت ال�شاحلة لالأكل بكافة اأنواعها والدهون وال�شحوم ال�شاحلة لالأكل والكون�شروة 

واحلليب ومنتجات الألبان والأجبان
بالفئة: 29

ZABIHA باحرف لتينية  و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ذبيحة بالعربية ا�شفلها كلمة 
باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269967          بتاريخ : 2017/03/18
با�ش��م: اأوب�شي�شتفو �ض اأوغرانيت�شينوي اأوتفيت�شتفينو�شتيو "اأوبرافاليو�شايا كومبانيا "تاتنيفت 

- نيفتيحيم"
وعنوانه:  9 �شارع �شيفت�شينكو مدينة اأمليتييف�شك جمهورية تتار�شتان رو�شيا الإحتادية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغلفة لالإطارات هوائية )العجالت(؛ اإطارات ال�شيارات )العجالت(؛ اإطارات للعجالت املركبات؛ 
لالإطارات  امل�شامري  )ال��ع��ج��الت(؛  ه��وائ��ي��ة  اإط����ارات  )الإط������ارات(؛  امل��رك��ب��ات  لعجالت  اإط����ارات 

)العجالت( 
بالفئة: 12

و�شف العالمة: عبارة Viatti مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�ض باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269968          بتاريخ : 2017/03/18
 - "تاتنيفت  كومبانيا  "اأوبرافاليو�شايا  اأوتفيت�شتفينو�شتيو  اأوغرانيت�شينوي  ���ض  اأوب�شي�شتفو  با�ش��م: 

نيفتيحيم"
وعنوانه:  9 �شارع �شيفت�شينكو مدينة اأمليتييف�شك جمهورية تتار�شتان رو�شيا الإحتادية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و�شائل  على  ال�شلع  عر�ض  التجارية؛  املحالت  واجهات  تزيني  اإعالنية؛  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ض  تنظيم 
الإعالن  الدعاية والإع��الن؛  ن�شر ن�شو�ض  املبيعات )لالآخرين(؛  بالتجزئة؛ ترويج  الت�شال لغايات بيعها 
عرب  والإع���الن  الدعاية  الكمبيوتر؛  �شبكات  على  املبا�شرة  وال��دع��اي��ة  الإع���الن  واإع���الن؛  دع��اي��ة  ب��ال��رادي��و؛ 

التلفزيون
بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة Viatti مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�ض باللون ال�شود
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270447         بتاريخ : 2017/03/28
با�ش��م: ال�شيد حممد قيلي

وعنوانه:  بناء الغميان، فيالت غربية، املزة، دم�شق، �شوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات  املالب�ض،  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�شة  تبيي�ض  م�شتح�شرات 
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان
بالفئة: 3

e متعاك�شني ب�شكل  و�شف العالمة: عبارة ليون�ض مكتوبة باحرف عربية فوقها ر�شمة حلريف 
مميز باللون ال�شود على ميينها عبارة Leonce مكتوبة باحرف لتينية فوقها ر�شمة حلريف 

ال�شود باللون  مميز  ب�شكل  متعاك�شني   e
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270665         بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�ض جلوبال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه:  مبني زي تاور ، الطابق الأول، ا�شتديو اوفي�ض 1بي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تنظيم واإنتاج وعر�ض امل�شابقات واملباريات والألعاب الريا�شية اخليالية ؛ خدمات تقدمي م�شابقات 
والألعاب الريا�شية اخليالية ؛ خدمات تنظيم واإنتاج وعر�ض امل�شابقات واملباريات والألعاب ؛ خدمات الألعاب 
املقدمة عرب الإنرنت من �شبكة كمبيوتر؛ خدمات تقدمي وترتيب وتنظيم الألعاب وامل�شابقات ؛ خدمات 
امل�شابقات  �شكل  يف  الرفيه  خدمات  ؛  اخليالية  الريا�شية  والألعاب  واملباريات  امل�شابقات  �شكل  يف  الرفيه 
واملباريات والألعاب الريا�شية اخليالية املقدمة عربالإنرنت؛ خدمات تقدمي توفري لعبة ميكن الو�شول 
متعددة  التفاعلية  اللعاب  توفري  خدمات  ؛  الإنرنت  و/اأو  عاملية  �شبكة  على  امل�شتخدمني  قبل  من  اإليها 
الالعبني عرب الإنرنت و�شبكات الت�شالت الإلكرونية ؛ اخلدمات ال�شت�شارية وخدمات الن�شح املتعلقة 

بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله
بالفئة: 41

والخ�شر  الكحلي  باللوان  خا�ض  ب�شكل  مكتوبة  لتينية  باحرف   GRINTA عبارة  العالمة:  و�شف 
 TM والزيتي وال�شفر والربتقايل مع دائرة يف الزاوية اليمنى العليا داخلها حريف

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269969          بتاريخ : 2017/03/18
با�ش��م: اأوب�شي�شتفو �ض اأوغرانيت�شينوي اأوتفيت�شتفينو�شتيو "اأوبرافاليو�شايا كومبانيا "تاتنيفت 

- نيفتيحيم"
وعنوانه:  9 �شارع �شيفت�شينكو مدينة اأمليتييف�شك جمهورية تتار�شتان رو�شيا الإحتادية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اجلر اأو النقل؛ النقل بال�شيارات؛ النقل بال�شكك احلديدية؛ تغليف الب�شائع؛ التخزين

بالفئة: 39
و�شف العالمة: عبارة Viatti مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�ض باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270267         بتاريخ : 2017/03/23
با�ش��م: موؤ�ش�شة الهال للتجارة

وعنوانه:  �شندوق بريد 03059، رمز بريدي: 12512، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي
بالفئة: 35

باللوان  لتينية  باحرف   aura كلمة  ا�شفلها  بالعربية  اورا  كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
البنف�شجي

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270010         بتاريخ : 2017/03/19
تاريخ الولوية: 2016/12/19 رقم الولوية: 141780-2016 

البلد الولوية: اليابان
با�ش��م: ان او اف كوربوري�شن

وعنوانه:  20 - 3، ابي�شو 4 - ت�شومي، �شيبويا – كو، طوكيو اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإ�شافات كيميائية ل�شتخدامها يف �شناعة البوليمرات؛ اإ�شافات كيميائية ل�شتخدامها يف ت�شنيع الراتنجات 
ال�شطناعية؛ اإ�شافات كيميائية ل�شتخدامها يف �شناعة الدهانات؛ اإ�شافات كيميائية ل�شتخدامها يف ت�شنيع 
ال�شال�شل؛  نقل  عوامل  الت�شابك؛  اأو  الت�شعب  عوامل  ال�شطناعية؛  للراتنجات  الطالء  عوامل  املطاط؛ 
موؤازرات مانع اللهب؛ حمر�شات اأو بادئات البلمرة؛ البريوك�شيدات الع�شوية؛ م�شتح�شرات عدم الإلت�شاق؛ 
الت�شبب؛  اأو  التعفري  ملكافحة  الكيميائية  عوامل  املياه؛  لت�شرب  كيميائية  مركبات  للماء؛  حمبة  عوامل 
طارد املياه؛ العوامل الكيميائية امل�شادة للتلوث؛ املواد الكيميائية ال�شناعية؛ الراتنجات ال�شطناعية غري 

املعاجلة؛ البال�شتيك غري املعاجلة
بالفئة: 1

و�شف العالمة: عبارة NOFMER مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�شود
 ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270009         بتاريخ : 2017/03/19
تاريخ الولوية: 2016/12/19 رقم الولوية: 141779-2016 

البلد الولوية: اليابان
با�ش��م: ان او اف كوربوري�شن

وعنوانه:  20 - 3، ابي�شو 4 - ت�شومي، �شيبويا – كو، طوكيو اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

كيميائية ل�شتخدامها  اإ�شافات  املعاجلة؛  عوامل  البلمرة؛  بادئات  اأو  الع�شوية؛ حمر�شات  البريوك�شيدات 
يف ت�شنيع الراتنجات ال�شطناعية؛ عوامل الت�شعب اأو الت�شابك؛ اإ�شافات كيميائية ل�شتخدامها يف �شناعة 
يف  ل�شتخدامها  كيميائية  اإ�شافات  ال��ده��ان��ات؛  �شناعة  يف  ل�شتخدامها  كيميائية  اإ�شافات  البوليمرات؛ 
الت�شخي�شية  الكوا�شف  الكيميائية؛  العمليات  املحفزات ل�شتخدامها يف  الراتنج؛  املطاط؛ معدلت  ت�شنيع 
البدء  كوا�شف  كيميائية؛  ت�شتيت  عوامل  بيطرية؛  اأو  طبية  لغايات  هو  ما  بخالف  الكيميائي  لال�شتخدام 
الراتنجات  ال�شناعية؛  الكيميائية  امل��واد  للفلكنة؛  كيميائية  م�شتح�شرات  )الهلجنة(؛  الهالوجيني  لجل 

ال�شطناعية غري املعاجلة؛ البال�شتيك غري املعاجلة
بالفئة: 1

و�شف العالمة: عبارة PERCUMYL مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�شود
 ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270007         بتاريخ : 2017/03/19
رقم الولوية: 40-2016-0089890 تاريخ الولوية: 2016/10/26

البلد الولوية: جمهورية كوريا
با�ش��م: داي�شينج كوربوري�شن

وعنوانه:  26، ت�شينوهو-ديرو، دونغدميون-جو، �شيول، كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التوابل؛ منتجات ال�شوكولته؛ احلبوب امل�شقولة؛ الطحني للطعام؛ الن�شا للطعام؛ دقيق القمح؛ الطحني 
للقلي؛ م�شحوق القلي؛ الكابر�ض؛ املنتجات امل�شنوعة من رقائق احلبوب امل�شنعة؛ الزلبية على الطريقة 
احلار  الفلفل  مع معجون  املقلية  الأرز  كعكة  اأ�شا�شا من  تتكون  التي  املطبوخة  الأطباق  )ماندو(؛  الكورية 
املخمر )توبوكي(؛ املعكرونة؛ ال�شعرية اأو النودلز؛ املعكرونة  اأو ال�شباغيتي؛ ال�شعرية ال�شينية؛ املعكرونة 
اأودون؛ املعكرونة احلنطة ال�شوداء الكورية )ناينج – ميون(؛ املكرونة �شريعة التح�شري؛ البيتزا؛ الهت دوج 
املعكرونة مع �شل�شة فول  الأرز مطهو )نورونغجي(؛  املجهزة؛ ق�شرة  )النقانق يف لفافة اخلبز(؛ احلبوب 
ال�شويا ال�شوداء )جاجانغموين(؛ البا�شتا؛ ال�شعرية �شومني؛ املعكرونة املجففة؛ املعكرونة احلنطة ال�شوداء؛ 
ال�شوداء  احلنطة  نوديلز  )�شوجيبي(؛  امل��رق  مع  العجني  رقائق  من  اأ�شا�شا  تتكون  التي  املطبوخة  الطباق 
)هونتيبك(؛  ال�شكر  حم�شوة  ال�شينية  فطرية  احللويات؛  الب�شري؛  لال�شتهالك  ال�شعري  )ماكجوك�شو(؛ 
الن�شا  �شراب  الطبيعية؛  املحليات  للطعام؛  ال�شكر  الأرز؛  تويف  ك��رمي(؛  )اي�ض  البوظة  البودينج؛  احللويات 
)للطعام(؛ ال�شكر؛ �شكر الفواكه؛ قليل ال�شكاريد لأغرا�ض الطهي؛ كعك الأرز؛ كعكة الأرز املدقوق الدبق 
املغلفة مع م�شحوق الفول )اجنيوليم(؛ كعك الأرز لكعكة الأرز مقلية؛ كعك الأرز )جورايجي(؛ ع�شا من 
املخمر  احل��ار  الفلفل  معجون  لفول؛  ال�شويا  ومعجون  ال�شويا  �شل�شة  )جارايتيوك(؛  م��دورة  الأرز  كعك 
املعكرونة  ل�شل�شة  �شوداء  عجينة  املتبل؛  الفول  معجون  )ب��ه��ار(؛  ال�شويا  ف��ول  معجون  )جوت�شوجاجن(؛ 
)جا جانغ(؛ معجون فول ال�شويا ال�شيني )ت�شون جانغ(؛ �شل�شة ال�شويا؛ معجون فول ال�شويا املخمرة 
)ت�شوجنوج-جانغ(؛ التوابل الكيميائية؛ ال�شل�شات؛ خل؛ �شل�شات لل�شلطة؛ مايونيز؛ الكات�شب )�شل�شة(؛ 
بهارات، م�شحوق الفلفل احلار )التوابل(؛ الكاري )التوابل(؛ نبيذ الطبخ؛ وجبة اخلردل؛ م�شحوق الفلفل؛ 
م�شحوق الزجنبيل )التوابل(؛ التوابل م�شحوق الفجل الياباين )م�شحوق الو�شابي(؛ الثوم املفروم )بهار(؛ 
م�شحوق الزجنبيل )التوابل(؛ ملح الطعام؛ �شاي؛ �شاي ال�شعري؛ ال�شاي الذرة؛ قهوة؛ امل�شروبات على اأ�شا�ض 

ال�شاي؛ املثلجات ال�شاحلة لالأكل؛ اللحوم املخرمة لالأغرا�ض املنزلية
بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة JONGGA مكتوبة باحرف لتينية فوقها كلمات باللغة الكورية باللون ال�شود 
بني اطارين باللونني الحمر وال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270006          بتاريخ : 2017/03/19
رقم الولوية: 0089890-2016-40

تاريخ الولوية: 2016/10/26
البلد الولوية: جمهورية كوريا

با�ش��م: داي�شينج كوربوري�شن
وعنوانه:  26، ت�شينوهو-ديرو، دونغدميون-جو، �شيول، كوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الطباق  ال��ه��الم؛  احل�شاء؛  املطبوخة؛  اأو  املجففة  اأو  املجمدة  اأو  املحفو�شة  واخل�����ش��روات  الفواكه 
الغذائية  املنتجات  )امل��ج��م��دة(؛  الزجنبيل  املجمدة؛  الثوم  املجمدة؛  الفا�شوليا  اللحم؛  اجلانبية؛ 
اخل�شار  )طبق  الكيمت�شي  مربيات؛  املعاجلة؛  اخل�شروات  منتجات  الفواكه؛  من  اأ�شا�شا  امل�شنوعة 
املخمرة(؛ وجبة الطعام اخلفيفة التي ا�شا�ض الفواكه؛ اخل�شار املعباأة يف زجاجات؛ اأطعمة اخل�شروات 
معجون  اأو  ال�شويا  �شل�شة  يف  املحفوظة  الكورية  اخل�شروات  �شرائح  املحفو�ض؛  الب�شل  املخمرة؛ 
ال�شويا )جاجناجي(؛ اخليار املحبب؛ اخل�شراوات املحفو�شة )عدا املجمدة(؛ ح�شاء اخل�شار؛  فول 
الكيمت�شي  خيار  )جاتكيمت�شي(؛  ال�شيقان  مع  الكورية  اخل��ردل  خملل  اأوراق  اخل�شروات؛  �شلطات 
واللحم  املخمرة  اخل�شار  من  اأ�شا�شا  تتكون  التي  املطبوخة  الطباق  مفروم؛  ثوم  اوباجي(؛   - )اوي 
والتوفو )كيمت�شي - جيجاي(؛ الطباق املطبوخة التي تتكون اأ�شا�شا من عجينة فول ال�شويا والتوفو 
)دوينجانغ – جيجاي(؛ الكيمت�شي م�شنوعة من ورقة بريال؛ الفجل لللف؛ الكيمت�شي م�شنوعة من 
كريبديا�شروم �شون�شايفليوم؛ الكيمت�شي مكعبات الفجل )كاددوجن(؛ الفول ال�شوداين املعالج؛ ع�شائر 
اخل�شروات للطهي؛ الأطعمة املح�شرة من خثارة الفول )توفو(؛ التوفو؛ كوجي فول ال�شويا على 
الطريقة الكورية )ميجو(؛ املواد الغذائية من الفول املعاجلة )با�شتثناء كورد�ض الفول املواد الغذائية 
املجهزة منه(؛ الفا�شوليا املطبوخة يف �شل�شة ال�شويا )كونغجابون(؛ الفواكه املجمدة؛ بي�ض؛ بي�ض 
�شالح لالأكل؛ املواد الغذائية من البي�ض املعاجله؛ منتجات اللحوم امل�شنعة؛ ال�شجق؛ �شرحات حلم؛ 
فطائر ال�شلع الق�شري امل�شوي؛ الكرة الدجاج؛ حلم مقدد؛ مرق؛ حلم البقر املجفف؛ اأطباق مطبوخة 
ال�شويا؛ مرق  �شل�شة  عليها يف  املغلية  اللحوم  )�شاجميتاجن(؛  واجلن�شنغ  الدجاج  اأ�شا�شا من  تتكون 
اللحم البقري حار )يوكجايجاجن(؛ �شوربة ال�شلع الق�شري )جلبي تانغ(؛ منتجات الألبان؛ منتجات 
الزيوت  من  امل�شنوعة  الغذائية  املنتجات  وال��ده��ون؛  الطعام  زي��وت  زب��ادي؛  ج��ن؛  امل�شنعة؛  الأل��ب��ان 
والدهون؛ زيت ال�شم�شم )للطعام(؛ زيت بريال للطعام؛ زيت فول ال�شويا للطعام؛ زيت الذرة للطعام؛ 
زيوت للطعام؛ زيت بذور العنب للطعام؛ زيت الزيتون للطعام؛ زيت نخالة الأرز )للطعام(؛ املنتجات 
مع  املحفوظة  اأو  املجمدة  ذلك  يف  )مبا  حيه  )غري  واملحار  الأ�شماك  ال��دود؛  من  امل�شنوعة  الغذائية 
امللح(؛ الأن�شوجة بال�شائل اململحة واملخمرة؛ ثعبان الرمال بال�شائل اململحة واملخمرة؛ اأ�شماك التونة 
املجهزة؛  البحرية  الأع�شاب  منتجات  )جيوجتول(؛  واملخمرة  اململحة  البحرية  املاأكولت  حيه؛  غري 
الطحالب البني املعاجلة؛ الطحلب املحم�ض؛ اع�شاب البحر املعاجلة؛ الطحالب اخل�شراء املعاجلة؛ 
ال�شمك  الأ�شماك؛  النقانق  ال�شمك؛  ك�شتالتة  وامل��ح��ار؛  الأ�شماك  من  امل�شنوعة  الغذائية  املنتجات 

واملحار املدخن؛ كعكات ال�شمك؛ الأغذية البحرية املغلي يف �شل�شة ال�شويا؛ احل�شاء لوت�ض
بالفئة: 29

JONGGA مكتوبة باحرف لتينية فوقها كلمات باللغة الكورية باللون  و�شف العالمة: عبارة 
ال�شود بني اطارين باللونني الحمر وال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269588         بتاريخ : 2017/03/12
با�ش��م: ال�شيد �شامر ديروان بن اأديب

وعنوانه:  �شوريا – دم�شق – الرو�شة – جانب املوؤ�ش�شة العامة لل�شنيما
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وم�شتخل�شات  وال��ط��ي��ور  وال�شردين  وال��ط��ون  والأ���ش��م��اك  املعلبة  وال��ل��ح��وم  اللحوم  اأن���واع  كافة 
اللحوم؛ الزيوت ال�شاحلة لالأكل بكافة اأنواعها والدهون وال�شحوم ال�شاحلة لالأكل والكون�شروة 

واحلليب ومنتجات الألبان والأجبان
بالفئة: 29

 ALMARA كلمات  ا�شفلها  بالعربية  الطبيعي  املرعى  كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
ال�شود باللون  لتينية  باحرف   ALTABIY

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270435          بتاريخ : 2017/03/28
با�ش��م: داي�شينج كوربوري�شن

وعنوانه:  26، ت�شينوهو-ديرو، دونغدميون-جو، �شيول، كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الفا�شوليا  اللحم؛  الهالم؛  احل�شاء؛  املطبوخة؛  اأو  املجففة  اأو  املجمدة  اأو  املحفو�شة  واخل�شروات  الفواكه 
املجمدة؛ الزجنبيل )املجمدة(؛ املنتجات الغذائية امل�شنوعة اأ�شا�شا من الفواكه؛ منتجات اخل�شروات املعاجلة؛ 
مربيات؛ منتجات البطاطا احللوة املعاجلة؛ الكيمت�شي )طبق اخل�شار املخمرة(؛ وجبة الطعام اخلفيفة التي 
ا�شا�ض الفواكه؛ اأطعمة اخل�شروات املخمرة؛ الفجل املخلل؛ ع�شائر اخل�شروات للطهي؛ الأطعمة املح�شرة 
من خثارة الفول )توفو(؛ التوفو؛ املواد الغذائية من الفول املعاجلة )با�شتثناء كورد�ض الفول املواد الغذائية 
الطريقة  ال�شويا على  فول  ال�شويا )كونغجابون(؛ كوجي  املطبوخة يف �شل�شة  الفا�شوليا  املجهزة منه(؛ 
الكورية )ميجو(؛ الفواكه املجمدة؛ بي�ض؛ منتجات اللحوم امل�شنعة؛ ال�شجق؛ �شرحات حلم؛ فطائر ال�شلع 
الق�شري امل�شوي؛ اللحوم مطهو ببطء واخل�شروات على ال�شيخ؛ الكرة الدجاج؛ حلم مقدد؛ مرق؛ حلم البقر 
الألبان؛ منتجات  )�شاجميتاجن(؛ منتجات  واجلن�شنغ  الدجاج  اأ�شا�شا من  تتكون  اأطباق مطبوخة  املجفف؛ 
الزيوت  من  امل�شنوعة  الغذائية  املنتجات  وال��ده��ون؛  الطعام  زي��وت  زب��ادي؛  اأو  لن  جن؛  امل�شنعة؛  الألبان 
والدهون؛ زيت ال�شم�شم )للطعام(؛ زيت بريال للطعام؛ زيت فول ال�شويا للطعام؛ زيت الذرة للطعام؛ زيوت 
للطعام؛ زيت بذور العنب للطعام؛ زيت الكانول للطعام؛ زيت الزيتون للطعام؛ املنتجات الغذائية امل�شنوعة 
بال�شائل  الأن�شوجة  امللح(؛  مع  املحفوظة  اأو  املجمدة  ذلك  يف  )مبا  حيه  غري  واملحار  الأ�شماك  ال��دود؛  من 
اململحة واملخمرة؛ ثعبان الرمال بال�شائل اململحة واملخمرة؛ الروبيان اململح واملخمر ال�شائل؛ اأ�شماك التونة 
املاأكولت البحرية اململحة واملخمرة )جيوجتول(؛ منتجات الأع�شاب البحرية املجهزة؛ وجبات  غري حيه؛ 
الطحالب  املعاجلة؛  البحر  اع�شاب  املحم�ض؛  الطحلب  املعاجلة؛  البني  الطحالب  البني؛  البحر  طحالب 
اخل�شراء املعاجلة؛ الطحالب املو�شمية )جابان-جيم(؛ املنتجات الغذائية امل�شنوعة من الأ�شماك واملحار؛ 

ك�شتالتة ال�شمك؛ النقانق الأ�شماك؛ ال�شمك واملحار املدخن؛ كعكات ال�شمك؛ �شمك التونة املعلب
بالفئة: 29

و�شف العالمة: عبارة O’food  مكتوبة باحرف لتينية باللون الكحلي الغامق على ي�شارها كلمات باللغة 
الكورية باللون ال�شود فوقها ر�شمة �شبه دائرة باللونني الزرق وال�شفر وال�شود

 ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270438         بتاريخ : 2017/03/28
با�ش��م: داي�شينج كوربوري�شن

وعنوانه:  26، ت�شينوهو-ديرو، دونغدميون-جو، �شيول، كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شروبات غري كحولية؛  الغازية؛  امل�شروبات  الكحولية؛  البرية غري  ل�شنع  الهوب  زهرة  م�شتخل�شات من 
امل�شروبات نبات اجلين�شنغ الأحمر؛ ع�شري الفواكه؛ امل�شروبات امل�شنعة من اخل�شار اأو الفواكه؛ امل�شروبات 
غري  الفاكهة  م�شتخل�شات  الكحولية؛  غ��ري  الفاكهة  ع�شري  امل�شروبات  الليموناد؛  اخل��ل؛  م��ن  امل�شنوعة 
)�شيخي(؛  الكحولية  غ��ري  الأرز  بن�ض  ���ش��راب  ال��غ��ازي��ة؛  امل��ي��اه  للم�شروبات؛  الفواكه  م�شاحيق  الكحولية؛ 
املياه  )امل�شروبات(؛  اخل�شار  ع�شائر  بالثلج(؛  )امل�شروبات  �شال�شيز  كثيقة؛  م�شروبات  ال�شودا؛  م�شروبات 

)امل�شروبات(؛ البرية غري الكحولية
بالفئة: 32

و�شف العالمة: عبارة O’food  مكتوبة باحرف لتينية باللون الكحلي الغامق على ي�شارها كلمات باللغة 
الكورية باللون ال�شود فوقها ر�شمة �شبه دائرة باللونني الزرق وال�شفر وال�شود

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270444          بتاريخ : 2017/03/28
با�ش��م: ال�شيد حممد قيلي

وعنوانه:  بناء الغميان، فيالت غربية، املزة، دم�شق، �شوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ض، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات تبيي�ض 
وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان

بالفئة: 3
ر�شمة  والغامق فوقها  الفاحت  ال��وردي  باللون  باحرف عربية  بيوتي مكتوبة  العالمة: عبارة جو�شي  و�شف 
  Juicy Beauty عبارة  ميينها  على  والبي�ض  ال���وردي  باللون  لفتاه  كاريكاتري  ر�شمة  بداخلها  دائ��رة 
مكتوبة باحرف لتينية باللون الوردي الفاحت والغامق فوقها ر�شمة دائرة بداخلها ر�شمة كاريكاتري لفتاه 

باللون الوردي والبي�ض
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 269964         بتاريخ : 2017/03/16
با�ش��م: اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �شبوكا �شيفيلنا

وعنوانه:  يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزميي�شل، بولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات التجميل 
بالفئة: 3

 BREATHABLE كلمة  ا�شفلها   O2M اأح����رف  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
بالالتينية باللون البي�ض بينهما خط باللون الوردي على خلفية باللون ال�شود

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

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�صط�س 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 270666         بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�ض جلوبال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه:  مبني زي تاور ، الطابق الأول، ا�شتديو اوفي�ض 1بي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تنظيم واإنتاج وعر�ض امل�شابقات واملباريات والألعاب الريا�شية اخليالية ؛ خدمات تقدمي م�شابقات 
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املال والأعمال

الإمارات ت�شارك بوفد رفيع امل�شتوى يف “اإك�شبو ال�شني والدول العربية” �شبتمرب املقبل

دعت ال�سيدات والفتيات اإىل ال�ستثمار يف الفر�ص املجزية يف الإمارة

غرفة ال�شارقة حتتفي ب�شراكة املراأة الإماراتية يف اخلري والعطاء

•• اأبوظبي-وام:

امل�شتوى  رفيع  بوفد  الإم���ارات  دول��ة  ت�شارك 
يف فعاليات موؤمتر ومعر�ض اأك�شبو “ال�شني 
والدول العربية 2017” الذي يقام خالل 
الفرة من 6 اإىل 8 �شبتمرب املقبل يف مدينة 
�شمال  نينغ�شيا  مقاطعة  عا�شمة  ين�شوان 

غرب ال�شني.
وعقدت وزارة القت�شاد اأم�ض الول يف مقرها 
اأع�شاء  ���ش��م  تن�شيقيا  اج��ت��م��اع��ا  ب��اأب��وظ��ب��ي 
الوفد امل�شارك يف املعر�ض وذلك ل�شتعرا�ض 

خطط العمل خالل هذا احلدث املهم.
اإك�شبو  امل�����ش��ارك يف  ال���دول���ة  وي���راأ����ض وف���د 
ال�شني والدول العربية �شعادة جمعة حممد 
امل�شاعد لقطاع  الكيت وكيل وزارة القت�شاد 
اإىل جانب عدد من كبار  التجارة اخلارجية 

امل�شوؤولني احلكوميني ورجال الأعمال.
ويركز احلدث - الذي يقام حتت رعاية وزارة 
لرويج  ال�شني  وجمل�ض  ال�شينية  التجارة 
على   - نينغ�شيا  وحكومة  الدولية  التجارة 
جتارة ال�شلع واخلدمات ف�شال عن التعاون 

يف التكنولوجيا وال�شتثمار وال�شياحة.
بني  الثنائي  للتعاون  ج�شرا  املعر�ض  وميثل 
ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  العربية  الدول 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  وي���ه���دف 
اجلانبني  ب���ني  وال����ش���ت���ث���م���اري  وال���ت���ج���اري 
وي�شمل اإقامة عدد من املوؤمترات واملنتديات 
التجارية  وامل����ع����ار�����ض  ال���ع���م���ل  وح����ل����ق����ات 

املتخ�ش�شة.
وت���اأت���ي اإق���ام���ة ه���ذا امل��ع��ر���ض يف ظ��ل عالقة 
التي  القوية  وال�شراكة  الوثيقة  ال�شداقة 
وكذلك  العربي  والعامل  ال�شني  بني  تربط 
التعاون  لتعزيز  املتاحة  الهائلة  الإمكانيات 
ب�����ني اجل����ان����ب����ني يف ظ�����ل م�����ب�����ادرة احل������زام 
اإح���ي���اء طريق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وال��ط��ري��ق 

احل��ري��ر ال��ت��ج��اري ال��ق��دمي ع��ن ط��ري��ق بناء 
للربط  التحتية  البنية  م��ن  �شخمة  �شبكة 

بني قارات اآ�شيا واإفريقيا واأوروبا.
واأكد �شعادة جمعة حممد الكيت وكيل وزارة 
القت�شاد امل�شاعد لقطاع التجارة اخلارجية 
“ال�شني  اإك�شبو  معر�ض  يف  امل�شاركة  اأهمية 
اأن  اإىل  م�شريا   ”2017 العربية  وال���دول 
خمتلف  توليه  املميز  ال���دويل  احل���دث  ه��ذا 
اأ�شبح  اإذ  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
امل�شتوى  على  للحوار  ا�شراتيجية  من�شة 
الرفيع حول التعاون القت�شادي والتجاري 
والت�������ش���ال ال���ث���ق���ايف ب���ني ال�����ش��ني وال�����دول 

العربية.
واأ�شار اإىل اأن ال�شني تعد اأهم �شريك جتاري 
لدولة الإمارات خالل العام املا�شي باإجمايل 
مليار   170.2 ب��ل��غ  جت����اري  ت���ب���ادل  ح��ج��م 
وزارة  م�شاركة  اأن  اإىل  لفتا  اإم��ارات��ي  دره��م 
اأك�شبو ال�شني والدول العربية  القت�شاد يف 
ياأتي يف اإطار �شعي الوزارة للرويج لقت�شاد 
دولة الإمارات يف املحافل الدولية والتعريف 
تتمتع  ال��ت��ي  اجل��اذب��ة  ال�شتثمارية  بالبيئة 
امل�شتثمرين من �شتى  اأمام  بها وا�شتعرا�شها 
اأنحاء العامل.واأكد اأن دولة الإمارات و�شمن 
التنويع  �شيا�شات  انتهاج  جم��ال  يف  جهودها 
القت�شادي تتطلع لعقد �شراكات يف مقاطعة 
املتنامي يف القت�شاد  نينغ�شيا نظرا لدورها 
ال�����ش��ي��ن��ي ن��ت��ي��ج��ة ال���دع���م ال����ذي ت��ل��ق��اه من 
احلكومة ال�شينية املركزية يف بكني واملوارد 
من  ج��دي��دة  مرحلة  ودخ��ول��ه��ا  فيها  الهامة 
التنمية القت�شادية وانفتاحها على العاملني 

العربي وال�شالمي.
با�شتك�شاف  �شيقوم  الدولة  وف��د  اأن  واأو���ش��ح 
عديدة  جم��الت  يف  املتاحة  ال�شراكة  فر�ض 
م���وؤك���دا اأن ه����ذا احل�����دث ي��ع��ت��رب م���ن اأك���رب 
الفعاليات جلذب ال�شتثمار ومن�شة لل�شركات 
من  ال�شتثمار  جم��ال  يف  املخت�شة  ال��ك��ربى 

جميع اأنحاء العامل ومب�شاركة كل املقاطعات 
ال�شينية.

من جانبه اأكد حممد نا�شر حمدان الزعابي 
مدير اإدارة الرويج التجاري وال�شتثمار يف 
معر�ض  يف  امل�شاركة  اأهمية  القت�شاد  وزارة 
لل�شنة  ال��ع��رب��ي��ة  وال������دول  ال�����ش��ني  اإك�����ش��ب��و 
الوفد  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  ل��ل��ت��وايل  اخلام�شة 
امل�������ش���ارك ي�����ش��م اك����رث م���ن 50 مم��ث��ال عن 
املوؤ�ش�شات والهيئات املختلفة بالدولة ورجال 

العمال.
الوزارة  مع  �شتتعاون  دبي  غرفة  ان  واأو�شح 
يف ه���ذا احل���دث م��ن خ���الل وف���د م��ن رجال 
املتاحة  ال��ف��ر���ض  ع��ل��ى  ل���الط���الع  الع���م���ال 
توفر  الإم���ارات  اأن ط��ريان  اإىل  هناك.ولفت 
رحالت مبا�شرة من دبي اإىل منطقة نينغ�شيا 
جمعا  ي�شتقطب  احل���دث  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا 
الأعمال  رج���ال  وك��ب��ار  العليا  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
التعاون  خطط  ملناق�شة  والعرب  ال�شينيني 
الق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري ال��ث��ن��ائ��ي ح��ي��ث من 
القمة م�شوؤولون �شينيون  اأن يح�شر  املقرر 
وع�����رب واأج����ان����ب ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال������وزاري 
موؤ�ش�شات  وممثلو  ال�شني  ل��دى  وال�����ش��ف��راء 

ووكالت دولية معنية و�شركات عاملية.
العربية  وال�����دول  ال�����ش��ني  وت��ن��ظ��م م��ع��ر���ض 
حكومة منطقة نينغ�شيا حتت رعاية جمل�ض 
الدولة ال�شيني وبالتعاون مع وزارة التجارة 
الدولية  التجارة  لتنمية  ال�شيني  واملجل�ض 
وه���و م��ع��ر���ض ���ش��ام��ل ذو ت���اأث���ري ك��ب��ري على 

امل�شتويني املحلى والدول.
للدول  ا�شراتيجية  من�شة  املعر�ض  وميثل 
ال����واق����ع����ة ع���ل���ى ط����ري����ق احل����ري����ر لإج�������راء 
والتوا�شل  امل�����ش��ت��وى  ال��رف��ي��ع��ة  احل�������وارات 
والتجاري  القت�شادي  والتعاون  ال�شيا�شي 
لتبادل  يعد ج�شرا  اأنه  كما  الثقايف  والتبادل 
املعلومات بني املوؤ�ش�شات املحلية يف املقاطعات 
ال�شينية من  الذاتي  واملدن ومناطق احلكم 

ن��اح��ي��ة وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��الم��ي��ة من 
يوفر خدمات  اأن��ه  اأخ��رى ف�شال عن  ناحية 
واجلمعيات  ل��ل��غ��رف  جت���اري���ة  ا���ش��ت�����ش��اري��ة 

التجارية وال�شركات الكربى.
ويت�شمن جدول الأعمال الأ�شا�شي للمعر�ض 
حفل الفتتاح الكبري و�شل�شلة من الأن�شطة 
التي تقوم بها م�شر بو�شفها �شيف ال�شرف 
من الدول العربية وفوجيان بو�شفها �شيف 
ف�شال  ال�شينية  املقاطعات  بني  من  ال�شرف 
لالأعمال  العربية  وال��دول  ال�شني  قمة  عن 

لعام 2017.
ع��ل��ى هام�ض  ���ش��ت��ق��ام  ه���ذا  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
حتت  تندرج  الفعاليات  من  �شل�شلة  املعر�ض 
خ��م�����ش��ة م��وا���ش��ي��ع رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون وهي 
ال�شلع والب�شائع وجتارة اخلدمات والتعاون 

التكنولوجي وال�شتثماري وال�شياحي.
و�شيتم تنظيم �شل�شلة من املوؤمترات واملعار�ض 
على هام�ض معر�ض ال�شني والدول العربية 
2017 مبا يف ذلك ال��دورة ال�شابعة ملوؤمتر 
اخلا�شة  وال�شينيني  العرب  الأعمال  رج��ال 
واملعر�ض  العربي  ال�شيني  التعاون  مبنتدى 

ال�شامل لل�شلع واخلدمات الدولية.
و�شيقام كذلك منتدى التعاون الزراعي بني 
الزراعة  ومعر�ض  العربية  وال���دول  ال�شني 

العربية  وال���دول  ال�شني  واجتماع  احلديثة 
واملعر�ض  ال�شيارات  قطاع  يف  التعاون  ح��ول 
العالمات  حتمل  ال��ت��ي  بال�شيارات  اخل��ا���ض 
الجتماع  اإىل  ..اإ���ش��اف��ة  ال�شينية  التجارية 
ال�����دويل ل��ل��ت��ع��اون ال��ل��وج�����ش��ت��ي ب���ني ال�شني 
والدول  ال�شني  ومنتدى  العربية  وال���دول 
 ”2017 ف��ورم  كريديت  “اإك�شبو  العربية 
لنقل  العربية  ال���دول   - “ال�شني  وم��وؤمت��ر 
التكنولوجيا والتعاون يف جمالت البتكار” 
واملعدات  ال��ف��ائ��ق��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��ع��ر���ض 
حول  ال��ع��رب��ي��ة  “ال�شني-الدول  واج��ت��م��اع 
ال�شكك احلديدية فائقة ال�شرعة” ومعر�ض 
احلديدية  ال�����ش��ك��ك  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ني 

الفائقة ال�شرعة.
على  املقامة  الفعاليات  �شمن  من  و�شتكون 
املايل  التعاون  ..قمة  اأي�شا  املعر�ض  هام�ض 
بني ال�شني والدول العربية وموؤمتر طريق 
احلرير عرب الإنرنت واحلو�شبة ال�شحابية 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ب��رية ع���الوة على 
للتعاون  العربية  ال���دول   - ال�شني  منتدى 
ال�شناعية  ال�����ق�����درات  جم�����ال  يف  ال�������دويل 
ومعر�ض التعاون يف جمالت البنية التحتية 
الوكالت  م���وؤمت���ر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال����ق����درات 

ال�شياحية ال�شينية والعربية.

ت�شي�شرتتن�ش ت�شتعد لت�شويق م�شروع �شخم على القناة املائية بدبي
  •• دبي-الفجر:

عن  �شرار”  ام  كي  “اآر  ال��رائ��دة  العقاري  التطوير  �شركة  اأعلنت 
تعيني �شركة العقارات الدولية املتخ�ش�شة ت�شي�شرتن�ض لت�شويق 

ومبيعات م�شروعها الفخم اجلديد “جي وان«.
وامل�شروع الواقع على قناة دبي املائية اجلديدة عبارة عن ت�شميم 
ب��رج��ني وقاعدة  م��ذه��ل على �شكل ح���دوة احل�����ش��ان وم��ك��ّون م��ن 
منحنية. يتكون الربج اأ من 19 طابقا مق�شمة اىل 257 وحدة 
نوم  وبغرفتا  واح���دة  ن��وم  بغرفة  و�شقق  ا�شتوديوهات  ع��ن  ع��ب��ارة 
فيما يتكون الربج ب من 18 طابقا مق�شمة اىل 90 وحدة عبارة 
عن �شقق 2 و3 و4 غرف نوم.وقال �شالح مو�شى رئي�ض جمل�ض 
القناة  افريقيا:” ان  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ت�شي�شرتن�ض  اإدارة 
ل�3.2 كيلومر من اخلليج التجاري  املائية اجلديدة التي متتد 
اهتماماً  اوج���دت   2016 ع��ام  د�شنت  وال��ت��ي  العربي  اخلليج  اىل 
التي  امل�شروعات  ذلك عدد  على  يدل  هائال  وتطويرياً  ا�شتثمارياً 
مت الإعالن عنها اىل الآن«.واأ�شاف قائال:” م�شروع جي وان هو 

م�شروع تطوير مميز اآخر من امل�شاريع املرغوبة ب�شدة يف منطقة 
القناة املائية ويف راأيي اطالق و�شف فريد ومميز ا�شبح م�شتهلكا 
جدا حني احلديث عن الت�شاميم الهند�شية للمباين، ال ان ت�شميم 
جدارة  عن  ي�شتحق  املائية  القناة  على  مل�شروعنا  احل�شان  ح��دوة 
درهم   825،000 بواقع  ال��وح��دات  ت�شعري  ومت  الو�شف«.  ذل��ك 
و2.2  واح��دة  ن��وم  بغرفة  ل�شقة  دره��م  مليون  و1.2  لالأ�شتوديو 
الثالث  ذات  ال�شقق  اأ�شعار  ام��ا  ن��وم  بغرفتي  لل�شقة  دره��م  مليون 
والربع غرف نوم فتتوفر عند الطلب. ويف الوقت الذي من املقرر 
النتهاء من امل�شروع يف يوليو  2019 ، ك�شفت ت�شي�شرتن�ض عن 
خطة �شداد مرنة “فريدة”  تتمثل يف دفع امل�شري ن�شبة 5% 
من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة عند احلجز و%20 اخرى بني 
عند  الأخ��رية  ال�75%  ون�شبة   2019 ويناير   2018 �شبتمرب 
الت�شليم ما ي�شمح للم�شري اختيار �شروط ال�شداد بني �شبتمرب 
2017 حتى يناير 2019. كما �شيكون هناك خ�شم خا�ض قبل 
اطالق امل�شروع للم�شرين املبكرين.   ت�شكل الكماليات يف برج اأ من 
م�شروع “جي وان” احوا�ض �شباحة مع حتكم بدرجات احلرارة، 

م��ي��اه ���ش��اخ��ن��ة م��رك��زي��ة ون��ظ��ام غ���از م���رك���زي، اح���وا����ض جاكوزي 
ومراكز �شبا، قاعات لياقة بدنية وجتهيزات متطورة، حدائق على 
ال�شطح، مناطق لعب الأطفال، �شالت لكبار ال�شخ�شيات، مطاعم 
ال�شطح  على  املوجود  ال�شباحة  حو�ض  ويتميز  جتارية.  وحمالت 
باإطاللة رائعة على برج خليفة كما يتم التخطيط لفتتاح مطعم 
17 مع مداخل وم�شاعد خا�شة به، كما ان هناك  ال��دور  راٍق يف 

اإمكانية لتاأمني اأر�شفة خا�شة لل�شكان على القناة املائية.
لالإ�شتثمارات  مثالياً  يعترب  امل�����ش��روع  ه��ذا  ق��ائ��ال:  مو�شى  وت��اب��ع 
خدمات  وان  جي  ل�شكان  تتوفر  كما  الأم���د،  والطويلة  الق�شرية 
مثالية  تعترب  والتي  الغرف  وترتيب  الكون�شييج  خدمة  فندقية 

خا�شة لفرات الإقامة الق�شرية او لعقود التاأجري ال�شنوية. 
الراث  من  م�شتوحاة  وان  جي  م�شروع  ت�شميم  فكرة  اأن  يذكر   
ا�شم  يطلق  ك��ان  حيث  ال��ل��وؤل��وؤ  بتجارة  املتعلق  العريق  الم��ارات��ي 
وذات  ال�شتدارة  كاملة  لأنها  اللوؤلوؤ  حبات  اأغلى  على  “جيوان” 
امل�����ش��روع بعد  التعبري على  اإط���الق ه��ذا  ل��ل��وردي، فتم  ل��ون مائل 

تعديل الكلمة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

املراأة  ب��ي��وم  ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  احتفت 
عنوان  حت��ت  املنا�شبة  وح��ي  م��ن  بفعالية  الإم��ارات��ي��ة 
لدور  ت��ق��دي��راً  والعطاء”،  اخل��ري  يف  �شريك  “املراأة 
ب��ن��اء املجتمع  امل��واط��ن��ة واإجن��ازات��ه��ا يف م�شرية  امل���راأة 
الغرفة  موظفات  جلهود  وتثميناً  وتقّدمه،  ومتكينه 
وم�شاهمتهن الفاعلة يف حتقيق روؤية الغرفة ور�شالتها 

واأهدافها ال�شراتيجية وقيمها املوؤ�ش�شية.
وه��ّن��اأت غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف يومها 
الوطني، موؤكدة اأنها اأثبتت جدارتها العالية وقدرتها 

وتويل  ال��ق��ي��ادي��ة  املنا�شب  اأرف���ع  �شغل  على  ال��ب��اه��رة 
املال  ع��امل  غ��م��ار  وخ��و���ض  الوظيفية  امل��ه��ام  خمتلف 
والأعمال واإدارة ال�شركات وال�شتثمارات بنجاح فائق، 
داعية ال�شيدات والفتيات اإىل الإقبال على ال�شتثمار 

يف الفر�ض املجزية يف الإمارة.
ام�ض  الغرفة يف مقرها  الذي نّظمته  وح�شر احلفل 
عبد  خولة  �شعادة  اجل���اري،  اأغ�شط�ض   29 الثالثاء 
ال��رح��م��ن امل���ال رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة 
رئي�ض  العوي�ض  �شلطان  اهلل  عبد  و�شعادة  ال�شارقة، 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، ، وعدد  جمل�ض 
من اأع�شاء جمل�ض الإدارة، اإىل جانب �شعادة خالد بن 

بطي الهاجري مدير عام الغرفة، بالإ�شافة اإىل عدد 
كبري من موظفات الغرفة.

وحت��دث��ت ���ش��ع��ادة خ��ول��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن امل���ال رئي�ض 
الفعالية  ال�شارقة، خالل  ال�شت�شاري لإمارة  املجل�ض 
اإليه  و�شلت  وم��ا  ومكانتها  الإماراتية  امل��راأة  دور  عن 
ال�����ش��وء على  امل���ج���الت، م�شلطة  م��ن مت��ّي��ز يف ك��اف��ة 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  توليها  التي  اخلا�شة  الرعاية 
ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ض  رئي�شة  القا�شمي  بنت حممد 
اأجل  ال�شارقة من  اإمارة  للمراأة يف  بال�شارقة،  الأ�شرة 
حتقيق  من  ومتكينها  واإجنازاتها  مبكانتها  النهو�ض 

ذاتها وخدمة جمتمعها ووطنها على اأكمل وجه.
العوي�ض حر�ض غرفة  �شلطان  �شعادة عبد اهلل  واأك��د 
اأق�شى درجات الدعم والرعاية  ال�شارقة على تقدمي 
للمراأة العاملة يف الغرفة ول�شيدات ورائدات الأعمال 
يف الإمارة، لتمكينهن من اأداء دورهن بكفاءة واقتدار 
ب�شفتهن �شريكات اأ�شا�شيات يف م�شرية البناء والنماء، 
وذلك �شرياً على نهج الأب املوؤ�ش�ض املغفور له باإذن اهلل 
“طيب اهلل ثراه”،  اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
وا�شر�شاداً بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
حاكم ال�شارقة، بتعزيز م�شرية املراأة وزخم اإجنازاتها 
يف �شتى املجالت، وتر�شيخ م�شاهمتها يف بناء اقت�شاد 

متنوع وم�شتدام.
الإماراتيات  الأع��م��ال  �شيدات  ب��دور  العوي�ض  واأ���ش��اد 
القت�شادي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  جمل�شهن  واإجن������ازات 
دفع  يف  الفاعلة  م�شاهمتهن  جانب  اإىل  والجتماعي 
اقت�شاد الإم�����ارات ومن���وه وازده�����اره، يف ظ��ل دع��م ل 

اآمنت  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة،  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  حم���دود م��ن 
ب��امل��راأة واأه��م��ي��ة دوره���ا ووف���رت لها ك��ل �شبل النجاح 
اخلري  يف  و�شريكة  للوطن  ذخ���راً  لتم�شي  وال��ت��ق��دم 

والعطاء.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د ب���ن ب��ط��ي الهاجري 
اإن يوم  ال�����ش��ارق��ة،  م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
املراأة الإماراتية هو يوم نفخر فيه بالحتفاء بالدور 
منذ  وبناته  الوطن  �شيدات  به  تنه�ض  ال��ذي  ال��رائ��د 
قيام دولة الحتاد يف جميع جمالت احلياة وميادين 
العمل ودروب العطاء، وهو يوم نعتز فيه بنجاح املراأة 
وا�شتثمارات  وم�شانع  ���ش��رك��ات  اإدارة  يف  الإم��ارات��ي��ة 
مبليارات الدراهم يف خمتلف القطاعات القت�شادية 

يف الدولة وخارجها.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت اأح����د ���ش��ي��دات الأع����م����ال، جتربتها 
اخلا�شة يف جمال العمل، موؤكدة على اأهمية الت�شّلح 
م�شيدة  الأع���م���ال  ع���امل  يف  للنجاح  وامل��ع��رف��ة  بالعلم 
ومب�شاهمة  الإماراتية  للمراأة  احلكيمة  قيادة  بدعم 
ال�شارقة يف متكني �شيدات الأعمال يف الإمارة  غرفة 

وموؤازرتهن لنجاح اأعمالهن.
28 اأغ�شط�ض ليكون  يوم املراأة  ُيذكر اأن اختيار يوم 
ال�شيخة  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  الإم���ارات���ي���ة، مت 
العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
احتفاء  وذل��ك  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض 
28 من  ال��ع��ام يف  الن�شائي  الحت���اد  تاأ�شي�ض  ب��ذك��رى 
الر�شمي  املمثل  ليكون   1975 ع��ام  اأغ�شط�ض  �شهر 

للمراأة الإماراتية.

الإمارات ت�شعى لإ�شافة املزيد من القيمة 
»IMO« للتجارة العاملية برت�شحها لع�شوية

•• دبي -وام:

والنقل  العاملية  التجارة  اإىل  القيمة  املزيد من  لإ�شافة  الإم��ارات  دول��ة  ت�شعى 
وال�شحن البحري الدويل من خالل تر�شحها لالن�شمام اإىل ع�شوية جمل�ض 
املنظمة البحرية الدولية »IMO« �شمن الفئة “ب” مدعومة مبوقع ريادي 
على خريطة املوانئ العاملية باعتبارها الأوىل عربيا واإقليميا والثالثة عامليا من 

حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.
ال��دول��ة كالعب رئي�ض  ب��ه  ال��ذي تقوم  امل��ح��وري  ل��ل��دور  ا�شتكمال  وي��اأت��ي ذل��ك 
�شمن القطاع البحري الدويل و�شط العزمية والإ�شرار ملوا�شلة دورها الداعم 
لالرتقاء باملنظومة البحرية الدولية وتطوير وتنفيذ املعايري املنظمة ل�شيا�شة 

النقل البحري مبا يواكب متطلبات القرن احلادي والع�شرين.
وقال معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
التحتية، رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الحتادية للموا�شالت الربية والبحرية اإن 
الإمارات متتلك مقومات تناف�شية وكفاءات موؤهلة ملواكبة التطور التكنولوجي 
وقيادة م�شرية التميز يف تطبيق اأف�شل 
الدولية  امل��ع��اي��ري  واأع���ل���ى  امل��م��ار���ش��ات 

املعتمدة يف املناولة.
واأ�شاف ان الدولة تربز حاليا كالعب 
موؤثر على اخلريطة البحرية العاملية 
ل�شيما احت�شانها 20 من اأهم املوانئ 
وتدير  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال��رائ��دة 
العامل  م��ي��ن��اء يف   77 ح��ال��ي��ا  وت�����ش��غ��ل 
الوليات  يف  ح��ي��وي��ة  م��وان��ئ  فيها  مب��ا 
مدعومة  واأوروب����ا  الأمريكية  املتحدة 
بتجربة رائدة يف ت�شغيل املوانئ املحلية 
اأه���م واأ���ش��خ��م املوانئ  ال��ت��ي تعترب م��ن 

العاملية.
حيث  م��ن  عامليا  الأف�شل  م��ن  اأن��ه��ا  اأثبتت  املحلية  امل��وان��ئ  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
على  لال�شتحواذ  اأهلها  م��ا  والتفريغ  ال�شحن  وق���درات  احلديثة  التجهيزات 
املنطقة  يف  والب�شائع  احل��اوي��ات  مناولة  حجم  اإج��م��ايل  من  الأك��رب  الن�شيب 
للتجارة  عاملي  كمركز  الإم���ارات  مكانة  تر�شيخ  يف  بقوة  لت�شاهم   60% بنحو 

البحرية.
ولفت اإىل اأن منظومة اإدارة املوانئ يف الإمارات باتت اليوم منوذجا يحتذى به 
عامليا يف الوقت الذي تتطلع فيه الكثري من دول العامل للح�شول على املوافقة 
املعتمدة  املعايري  وف��ق  البحرية  موانئها  وت�شغيل  تطوير  اأج��ل  من  الر�شمية 
الإم��ارات بذلت - ومازالت - ق�شارى جهدها يف  دول��ة  اأن  لدينا.واأكد معاليه 
البحري وخدمات  النقل  البحرية مثل خدمات  التحتية  البنية  �شبيل تطوير 
امل��الح��ة وال��ه��ي��دوغ��راف��ي��ا والأر����ش���اد اجل��وي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل خ��دم��ات البحث 
تدابري  امل��وان��ئ، ف�شال عن  وم��راف��ق  للطوارئ  ال�شتجابة  وخ��دم��ات  والإن��ق��اذ 
ملف  اأن  اإىل  م�شريا  اللوج�شتية،  والنظم  الب�شائع  ومناولة  التجارة  تي�شري 
تر�شح الإمارات �شيتعزز بال�شتثمارات ال�شخمة يف م�شاريع التطوير والتو�شعة 
خالل  دره��م  مليار   157 اإىل  قيمتها  ت�شل  اأن  يتوقع  والتي  املحلية  للموانئ 

ال�شنوات القليلة املقبلة.

موظفات الغرفة و�شيدات ورائدات الأعمال يف الإمارة ورعاية  دعم  على  حري�شون  •العوي�ش: 
املراأة الإماراتية تنه�ش بدور رائد يف جميع جمالت احلياة وميادين العمل  بطي:  بن  •خالد 

وفد �شيني يطلع على جتربة بلدية دبي 
يف  "ا�شت�شلح الأرا�شي يف البحر"

•• دبي -وام:

م��ي جيان  برئا�شة  م��اك��او  م��ن منطقة  �شيني  وف��د  م��ع  دب��ي  بلدية  بحثت 
امل�شت�شار الرئي�شي ملكتب درا�شات حكومة منطقة مكاو خطوات “ا�شت�شالح 

الأرا�شي يف البحر” وتخطيطها معماريا .
ببلدية  التخطيط  اإدارة  مدير  حممد  عبدالرزاق  عا�شم  املهند�ض  واأطلع 
والعمرانية  التخطيطية  امل�شروعات  على  ال�شيني  ال��وف��د  ب��الإن��اب��ة  دب��ي 
التحتية  البنية  تطوير  البلدية يف  تتخذها  التي  و اخلطوات  دبي  لإم��ارة 
العامل  امل��دن يف  اأح���دث  م��ن  واح���دة  التي جعلت منها  ل��الإم��ارة  واملعمارية 

واأكرثها تطورا .
كما اإطلع الوفد ال�شيني على جتربة اإمارة دبي يف اإ�شت�شالح اأرا�شي البحر 
ب�شكل معماري حديث  يف كل من نخلة جمريا ونخلة ديرة والبناء عليها 
اأرا�شي  ا�شت�شالح  عملية  لتطوير  امل�شتقبلية  اخلطط  بع�ض  اإىل  اإ�شافة 

البحر والتخطيط لها والإ�شتفادة منها .
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1489
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عرفان جمال دين جمال - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب 
ماليك  حممود  قي�شر  ال�شيد/  اىل  ح�شة    %100 البالغة  ح�شته  كامل  وبيع  بالتنازل 
حممد �شديق - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : �شالون الق�شة امللكية للحالقة 

- ترخي�ض رقم )567435( 
تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1490
يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين    - خان  ن�شري  خان  نبيل  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50%  اىل ال�شيد/ عمران ح�شني ملك غالم ح�شني 
ملك - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة )ركن اخلربة خلدمات تنظيف املباين ( تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )752986(  تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1488

- هندي  ادكالو  كاناهايا لل  ادكولو  ال�شيد/ دهرياج  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%   يف الرخ�شة 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  اجلميلة(  اجلزيرة  )كافترييا  امل�شماة  التجارية 
بيهاري  بينود  كومار  اجيت  ال�شيد/  اىل  وذلك   )727124( رقم  رخ�شة  مبوجب 

�شينها - هندي اجلن�شية 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اإعالن بالن�صر
 رقم 2017/2127   

املنذر  : خالد حممد عبيد بو�شقر الفال�شي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه : �شينتيال لطباعة املطبوعات - �ض ذ م م وميثلها ال�شيد/ فا�شو ديفان �شباجر 

ينذر املنذر / املنذر اليه باخالء امل�شتودع رقم 3 وت�شليمه للمنذر خالية من ال�شواغل باحلالة 
وما  بذمته  املر�شدة  اليجارية  امل�شتحقات  و�شداد  املفاتيح  وت�شليم جيمع  عليها  ت�شلمها  التي 
املاء والكهرباء  يرتب عليه قانونا مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وت�شوية ح�شاب 
عن مدة �شغلها للعني و�شداد القيمة اليجارية ل�شنة 2017 كامله والبالغة 74.100 درهم ، وذلك 
اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  الن��ذار  ه��ذا  ا�شتالمه  تاريخ  يوما من   30 اق�شاها  م��دة  خ��الل 
وم�شاريف  امل�شتحق  اليجار  كامل  و�شداد  بالخالء  للمطالبة  الالزمة  الق�شائية  الج��راءات 
مع  وال�شرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ض  التام  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�شتهالك 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5801   

املنذر  :  عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : مطعم فودتريب - �ض ذ م م   

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2016/10/1 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5799   

املنذر  :  علي حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : �شيف �شيتي للخدمات الفنية - �ض ذ م م   

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2017/2/19 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5798   

املنذر  : �شحر كامران كامران غني  
املنذر اليه : كبري املدينة للتجارة العامة - �ض ذ م م  

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2017/1/28 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5800   

املنذر  :  علي حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : �شالون جوريا الن�شائي  

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2016/9/13 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5798   

املنذر  :  حممد زبري حنان 
املنذر اليه : كبري املدينة للتجارة العامة - �ض ذ م م  

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2017/1/28 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 اخطار دفع بالن�صر

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/1090 
، العنوان : الإم��ارات راأ�ض اخليمة  اىل املحكوم عليه: ليذ فنيطل ح�شن الظاملي ، اجلن�شية : العراق 

مقابل فندق راأ�ض اخليمة - فيال 20 خزام - الهاتف املتحرك : 9710506122213+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/5/23 يف ق�شية 
 :)73/2017( احوال �شخ�شية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره  61274.00 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
املحكوم له : - مي�شلون ا�شماعيل علي علي ، اجلن�شية : العراف ، العنوان : الإم��ارات راأ���ض اخليمة ، 

النخيل - بناية بنك دبي الإمارات  الوطني - الهاتف املتحرك : 971554199388+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : 1- ر�شوم التنفيذ موؤجلة  2- بال�شافة اىل باقي منطوق احلكم 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
، والر�شوم  تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم 

املرتبة عليك.  
 رئي�س ق�صم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن للح�صور امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى 2017/229  اإداري كلي      
بناء على طلب  املدعية / الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف 

وعنوانها / تنوب عنها اإدارة ق�شايا الدولة 
اىل املدعي عليه : �شريف اي كي ابدوتي  ايزهيكوتايل  

وعنوانه / ن�شرا 
ال���دع���وى مب��ح��ك��م��ة ابوظبي  ادارة  ام����ام م��ك��ت��ب  ب��احل�����ش��ور  ان��ت��م م��ك��ل��ف��ون 
او  �شخ�شيا  م   2017/9/11 بتاريخ   )07( رق��م  مكتب  البتدائية  الحت��ادي��ة 
بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  لئحة الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفكم 

املدعي عليه.  
           مكتب اإدارة الدعوى

     الإمارات العربية املتحدة-  وزارة العدل  
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اإعادة اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر

 الق�صية  2017/216 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / مريتك ميدل اي�شت - ذ م م 

حيث ان املدعي / بايرن لتاأجري املعدات - �ض ذ م م 
قد اأقام عليك الدعوى رقم 2017/216 جتاري جزئي 

وعليه يقت�شي ح�شورك اإىل املحكمة البتدائية براأ�ض اخليمة للنظر يف الدعوى املدنية 
اجلزئية ، وذلك �شباح يوم اخلمي�ض 2017/9/14 ال�شاعة التا�شعة �شباحا لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو اإر�شال 
لدى  بحقك  غيابيا  الدعوى  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد.  الوقت  يف  عنك  وكيل 

�شعادة امل�شت�شار / �شالح حمود غ�شية - حرر بتاريخ : 2017/8/27 
 اأمني ال�صر الدائرة املدنية اجلزئية الوىل 
ال�صيد/ حممد علي ح�صن البلو�صي 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 يف  الدعوى 2017/1314 جتاري كلي    

املدعي عليهم : 1(  فامب للتجارة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
2( دانتيال �شتوميريوفا ت�شوكارل�شكا  

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل بنك امل�شرق �شركة م�شاهمة  عامة -   اأمام حمكمة  
دبي البتدائية واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاله 
فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم الحد  املوافق 2017/9/10  يف متام 
ال�شاعة الواحدة ظهرا - مبقر مكتبنا انرا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - 
حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم 
قيادة ال�شيارات - تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877   - يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما 

لديكم من م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    علي را�صد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اإخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2017/815 
اىل املحكوم عليها / �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمارات - �ض ذ م م 

اأ�شدرت  قد  البتدائية  بان حمكمة عجمان الحتادية  لديك  ليكن معلوما 
ب��دف��ع مبلغ   ب��اإل��زام��ك  ال��دع��وىع��م��ايل )ج��زئ��ي( - يق�شى  بحقك حكما يف 
التنفيذ �شامال الر�شوم وامل�شاريف ،  وحيث ان املحكوم له / ابراهيم مدلول 
رقم  حتت  التنفيذ  و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  م�شعودي،  عويد 
يوما من   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  اأن��ت مكلف  ل��ذا    2017/815
تاريخ ن�شر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�صاء - عجمان 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
   يف  الدعوى 2017/1264  جتاري جزئي   

اخلبري املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 

املدعي عليهما  : كامران جاويد حممد طيب  
مت ندبنا خبري م�شرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني 
�ض م ع �شد كامران جاويد حممد طيب  وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة او 
من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  
الثنني  املوافق 2017/9/11 م  يف متام ال�شاعة 12.30 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع   - دبي - مركز  امل�شتندات  كافة 
حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 04-2681400 

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

 اجتماع خربة 
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اإعادة اعالن للم�صتاأنف �صدها 
للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى- بالن�صر

الدعوى ال�شتئنافية رقم )373( ل�شنة )2017( م مدين   
�شادر بتاريخ 2013/7/8 م ، يف الق�شية رقم )1804( ل�شنة )2012( م مدين كلي  

امل�شتاأنف /  وليد نور اهلل اآمان اهلل حبيبي  
امل�شتاأنف �شدها / يون�ض علي نوروز حممد - بحريني اجلن�شية 

العنوان / ن�شرا 
يوم  ال�شتئنافية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
الربعاء  2017/9/20 ولك يف متام ال�شاعة 9.30 �شباحا  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي 
الع��الن ومن �شمنها مذكرة جوابية على  ا�شتالم  تاريخ  اي��ام من  امل�شتندات خالل ع�شرة  كافة 
الدعوى ال�شتئنافية املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك 

املعتمد فان ال�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2017/8/28

 مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اإعادة اعالن للم�صتاأنف �صده 

للح�صور اأمام املحكمة   ن�صرا
الدعوى ال�شتئنافية رقم )442( ل�شنة )2017( ا�شتئناف مدين عجمان    

�شادر بتاريخ 2017/3/8 م ، يف الق�شية رقم )503( ل�شنة )2016( م عمايل جزئي عجمان     
امل�شتاأنف / مطعم ومقهي ماركو�ض  

امل�شتاأنف �شدها / روميو لوبيز روموار 
العنوان / ن�شرا 

انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثالثاء   
2017/9/12 ال�شاعة 10.30 �ض �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�شتندات خالل 
ال�شتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  الع��الن  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�شرة 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك 
حرر العالن يف  2017/8/22

 مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

 اعالن حكم بالن�صر      
 يف  الدعوى رقم 2016/4661 جتاري جزئي  

 املرفوعة من املدعي / �شركة بي اأو بي بي لتاأجري املعدات الثقيلة - �ض ذ م م
اىل املدعي عليه / ال�شركة ال�شعبية للهند�شة - ذ م م 

حكمت املحكمة علنيا ح�شوريا : 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 106000 درهم )مائة و�شتني الف درهم( وفائدة تعوي�شية بن�شبة %7 
ان ل  على  التام  ال�شداد  غاية  اىل  الدعوى  قيد  تاريخ  ابتداءا من  �شنويا  
ومبلغ  وامل�شروفات  الر�شوم  والزامها  الدين  ا�شل  عنها  امل�شتحق  يتجاوز 

200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.       
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/  نيو ال�شبلي للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/9/11  ال�شاعة 15:00  

وكلفتكم املحكمة باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�شوم  اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

وامل�شاريف ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 8200/2017/13 
 8199/2017/13
 8194/2017/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
 �شيف ال�شالم عبدالقادر 

فرمان على ابو الب�شر
نظم احل�شني �شليم مول 

مبلغ املطالبة
17592 درهم +  تذكرة العودة
17804 درهم +  تذكرة العودة
17608 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر  

                        اىل املدعي عليه/ايه اند بي لالعالن - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/10/1  ال�شاعة 8.30

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة  ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري وامرت املحكمة بتق�شري مدة الإعالن 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 7055/2017/13 
 7042/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 �شيخ روين �شيخ رحمن 

بابر جليل 

مبلغ املطالبة
25125  درهم + تذكرة العودة 
36504  درهم + تذكرة العودة

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/181 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ : م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �شده : ناكول خانا ا�شوك خانا - واآخرون   - عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة ال�شناعية اجلديدة - �شنايا اجلديدة - �شارع 

الزياء - خمزن رقم )16( - افينيو لتجارة القم�شة - ذ م م  
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 82 - رقم املبنى : -1 كاليتون ري�شيدن�شي - رقم 

الوحدة : 207 - امل�شاحة : 75.13 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���� )1.132.168.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2016/315 تنفيذ عقاري        

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 

املنفذ �شده : بوجا ا�شي�ض كارموكار 
عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - بناية �شاوث ريدج  2 - الطابق رقم )14( ال�شقة رقم )1405( 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 201 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : �شاوث ريدج - 2 - رقم املبنى : 

درهم   )1.524.577(  : مببلغ   - مربع  مر   101.17  : امل�شاحة   -  1405 الوحدة  رقم   -  2
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده      
فى الدعوى رقم 2016/181 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ : م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 

املنفذ �شده : ناكول خانا ا�شوك خانا - واآخرون   - عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة ال�شناعية اجلديدة - �شنايا اجلديدة - �شارع 
الزياء - خمزن رقم )16( - افينيو لتجارة القم�شة - ذ م م  

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 82 - رقم املبنى : -1 كاليتون ري�شيدن�شي - رقم 

الوحدة : 207 - امل�شاحة : 75.13 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���� )1.132.168.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      
فى الدعوى رقم  2016/315 تنفيذ عقاري        

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 

املنفذ �شده : بوجا ا�شي�ض كارموكار 
عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - بناية �شاوث ريدج  2 - الطابق رقم )14( ال�شقة رقم )1405( 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 201 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : �شاوث ريدج - 2 - رقم املبنى : 

درهم   )1.524.577(  : مببلغ   - مربع  مر   101.17  : امل�شاحة   -  1405 الوحدة  رقم   -  2
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

بحثت خالله عددًا من املبادرات حلماية امل�ستهلك الإلكرتوين

امل�شتهلك" تعقد اجتماعها الثالث خلل العام اجلاري حلماية  "العليا 

يفتتح يف دي�سمرب القادم

راأ�ش اخليمة تن�شئ اأطول م�شار انزلقي جبلي يف العامل 

غرفة راأ�ش اخليمة تدعم التعاون مع اإندوني�شيا

•• اأبوظبي-الفجر:

�شعيد  ب��ن  �شلطان  امل��ه��ن��د���ض  م��ع��ايل  ت��راأ���ض 
الجتماع  اأعمال  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري 
امل�شتهلك  حل��م��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ث��ال��ث 
الجتماع عدداً  ناق�ض   .2017 العام  خالل 
وتعزيز  تطوير  ب�شبل  املتعلقة  ال��ب��ن��ود  م��ن 

ممار�شات حماية امل�شتهلك باأ�شواق الدولة.
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  دب�����ي،  الج���ت���م���اع يف  ُع���ق���د 
املهند�ض حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�شحي 
القت�شادية،  لل�شوؤون  القت�شاد  وزارة  وكيل 
و���ش��ع��ادة ح��م��ي��د ب���ن ب��ط��ي امل���ه���ريي الوكيل 
امل�شتهلك،  امل�شاعد لقطاع ال�شركات وحماية 
والدكتور ها�شم النعيمي مدير اإدارة حماية 
امل�شتهلك بالوزارة، اإىل جانب اأع�شاء اللجنة 
من م�شوؤويل اجلهات الحتادية واملحلية يف 

خمتلف اإمارات الدولة.
من  بعدد  اخل��روج  الجتماع  حم�شر  و�شهد 
على  امل��درج��ة  املو�شوعات  ب�شاأن  التو�شيات 
تنفيذ  متابعة  ج��ان��ب  اإىل  اأع��م��ال��ه،  ج���دول 
اللجنة على  ال��ت��ي خ��رج��ت ع��ن  ال��ت��و���ش��ي��ات 
م����دار اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ال�����ش��اب��ق��ة، واأب����رزه����ا ما 
القت�شادية  الدوائر  تقارير  مبتابعة  يتعلق 
ح����ول م����دى ا���ش��ت��خ��دام ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
امل��ط��اع��م وال���ع���ي���ادات اخل��ا���ش��ة، م��ع اق���راح 
الفواتري  بتعريب  ل��الل��ت��زام  �شوابط  و�شع 
اللجنة  ت��ن��اول��ت  ال���ش��ت��ق��ب��ال. كما  ووظ��ائ��ف 
مبنع  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��و���ش��ي��ات  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
حت�شيل ر�شوم اإ�شافية عند الدفع ببطاقات 
ال�شيغة  اللجنة  اعتمدت  واأي�شا  الئتمان، 
لالإلكرونيات  امل���وح���دة  ل��ل��ع��ق��ود  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

والكهربائيات.
وجاء على راأ���ض بنود جدول الأعمال خالل 
الج��ت��م��اع ال��ث��ال��ث، م��ن��اق�����ش��ة ���ش��ب��ل تطوير 
منظومة ت�شريعية ورقابية لتنظيم التجارة 
املوا�شيع  ي�شمل  مبا  الدولة  يف  الإلكرونية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك ومب����ا يواكب 
هذا  على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات 
و�شع  ���ش��رورة  على  اللجنة  واأك���دت  امل��ج��ال، 
تقدم  لتحقيق  املقبلة  املرحلة  خالل  اأولوية 
ملمو�ض يف هذا ال�شدد وذلك بالطالع على 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
املو�شوعات  من  ع��دد  اللجنة  بحثت  واأي�شا 
اأب���رزه���ا ا���ش��ت��ع��را���ض مطالب  الأخ�����رى م���ن 
اأ���ش��ح��اب م����زارع ال���دواج���ن ال��وط��ن��ي��ة ب�شاأن 
واأي�شا  البيع.  مبنافذ  الأرف���ف  اأج��ور  اأ�شعار 
ا�شتعر�ض الجتماع اأحدث موؤ�شرات �شكاوى 
الت�شخم  وت��ق��اري��ر  ال��دول��ة،  يف  امل�شتهلكني 
املحلي يف الأ�شعار، وتقرير منظمة الأغذية 

والزراعة لأ�شعار الغذاء عامليا الفاو.

ق����ال م���ع���ايل امل��ه��ن��د���ض ���ش��ل��ط��ان ب���ن �شعيد 
العليا  اللجنة  اإن  القت�شاد،  وزير  املن�شوري 
اأولوياتها  حلماية امل�شتهلك ت�شع على راأ�ض 
تطوير اأدوات كفيلة بتعزيز منظومة حماية 
امل�شتهلك وحتقيق اأف�شل املمار�شات التجارية 
بالأ�شواق، م�شريا اإىل اأن تعزيز ثقة امل�شتهلك 
بالأ�شواق لها اأثر مبا�شر يف ا�شتقرار وتنمية 

الأعمال التجارية بالدولة.
واأ�شاف معاليه اأنه يف ظل التطور املتوا�شل 
الأ�شواق  ومن��و  الن��رن��ت  �شبكة  مل�شتخدمي 
الإلكروين،  الت�شوق  ومفهوم  الإلكرونية 
و�شوابط  �شيا�شات  لتبني  احل��اج��ة  ت��ت��زاي��د 
للتعامالت  اأف�شل  تنظيم  حتقيق  يف  ت�شهم 
ال��ت��ج��اري��ة ع��رب ت��ل��ك الأ����ش���واق مب��ا ي�شمن 
للموا�شفات  ومطابقتها  الب�شائع  �شالمة 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا داخ����ل ال���دول���ة واأي�����ش��ا اإيجاد 
األيات لتمكني امل�شتهلك الإلكروين وحماية 

حقوقه.
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت  وخ����الل الج���ت���م���اع 
حول  تقدمييا  عر�شا  الت�����ش��الت  لتنظيم 
يف  املختلفة  القطاعات  دع��م  يف  الهيئة  دور 
الدولة لتمكني تقنية املعلومات والت�شالت 
مبا يف ذلك دعم قطاع التجارة الإلكرونية، 
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ع����دد م���ن امل����ب����ادرات اجل����اري 
تنفيذها يف هذا ال�شدد من بينها ا�شتحداث 
املواقع  يف  امل�شتهلك  ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز  خ��دم��ات 
الإل��ك��رون��ي��ة م��ن خ���الل، م��ب��ادرة العتماد 
الإل��زام��ي ع��رب خدمة اإ���ش��دار ع��دم ممانعة 
ن�شاط اإلكروين لالأن�شطة امل�شنفة بح�شب 
القت�شادية  وال����دوائ����ر  الق��ت�����ش��اد  وزارة 
العتماد  م��ب��ادرة  واأي�����ش��ا  املعنية،  واجل��ه��ات 
الرقمي اأو اخلتم الإلكروين للمواقع وذلك 
الفئات  اأو  م�شجلة  ال��غ��ري  الأن�شطة  جل��ذب 
اإ�شدار  اإىل ج��ان��ب  م��رخ�����ش��ة، وذل���ك  ال��غ��ري 
اإر�شادات حلماية امل�شتهلك الإلكروين التي 
وامل�شتهلك  البائع  واجبات  و  مبادئ  تو�شح  
مبقرحني  الهيئة  الإل��ك��روين.وت��ق��دم��ت 
الإلكروين  امل�شتهلك  حماية  اأدوات  لتعزيز 
�شمل املقرح الأول توفري من�شة اإلكرونية 
����ش���ك���اوى حماية  ل��ل��ت��ب��ل��ي��غ وال���ت���وا����ش���ل م���ع 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك الإل����ك����روين ب��ح��ي��ث ت��ك��ون قناة 
الإلكروين،  والبائع  امل�شتهلك  بني  توا�شل 
واأق�شام  اإدارات  مع  بالتن�شيق  اإدارات��ه��ا  وتتم 
حماية حقوق امل�شتهلكني باجلهات الحتادية 
�شمل  فيما  ال��دول��ة.  م�شتوى  على  واملحلية 
ال�شمان  خ��دم��ات  تفعيل  ال���ث���اين،  امل��ق��رح 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك والبائع  ب���ني  ث��ال��ث  ع���رب ط����رف 
امل�شتهلك  حقوق  ت�شمن  بحيث  الإلكروين 

وجودة املنتجات واخلدمات.
واأث���ن���ى م��ع��ايل ال���وزي���ر ع��ل��ى اجل���ه���ود التي 

تبذلها الهيئة يف هذا ال�شدد، م�شريا اإىل اأن 
متغريات  ي�شهد  الإلكرونية  التجارة  قطاع 
مت�شارعة يف �شوء التطور املتالحق للتقنيات 
التكنولوجية احلديثة وما يتبعها من تغيري 

يف ال�شلوك ال�شتهالكي، واأدوات الت�شوق.
ووجه معاليه بدرا�شة املقرحات املقدمة من 
الهيئة بالتن�شيق مع خمتلف اجلهات املعنية 
وزارة  مقدمتها  ويف  الإلكرونية  بالتجارة 
الق��ت�����ش��اد وال���دوائ���ر الق��ت�����ش��ادي��ة، لتقييم 
املجال  ل��ه��ذا  املنظمة  احل��ال��ي��ة  الت�شريعات 
يلبي  مبا  وتطوريها  حتديثها  على  والعمل 

املتغريات الراهنة يف تلك الأ�شواق.
وفيما يتعلق بالبند اخلا�ض مبتابعة تقارير 
الدوائر القت�شادية حول مدى تطبيق اللغة 
واخلدمية،  التجارية  القطاعات  يف  العربية 
ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة ����ش���رورة ا���ش��ت��خ��دام اللغة 
العربية يف بع�ض املهن واخلدمات احليوية، 
قد  امل�شتهلك  حلماية  العليا  اللجنة  وكانت 
باأن   2015 ل�شنة  الأول  باجتماعها  اأو�شت 
بالتعريب  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اإل����زام  يتم 
وعند  الت�شال  ومراكز  ال�شتقبال  لوظائف 
بذلك  اإبالغها  طريق  عن  الفواتري  ا�شدار 

عند جتديد الرخ�شة.
وا�شتعر�شت اإدارة املناف�شة وحماية امل�شتهلك 
بوزارة القت�شاد درا�شة ميدانية يف هذا ال�شدد 
عن طريق اأخذ عينة من املن�شاآت واملوؤ�ش�شات 
م��ن خمتلف اإم����ارات ال��دول��ة ب��اإج��م��ايل عدد 
النتائج  واأظ��ه��رت  من�شاأة   473 بلغ  للعينة 
اأن ن�شبة ا�شتخدام اللغة العربية يف وظائف 
وخدمات  الت�������ش���ال  وم����راك����ز  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
ن�شبة  �شجلت  فيما   ،87% بلغت  املتعاملني 
وال��ن�����ش��ب��ة يف   ،84.3% ال��ف��وات��ري  ت��ع��ري��ب 

املطاعم بلغت 76.1%.
ووج���ه م��ع��ايل ال���وزي���ر ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى كافة 

التجاري  القطاع  لإخطار  املخت�شة  اجلهات 
العربية  اللغة  ا�شتخدام  باإلزامية  واخلدمي 
ال�شتقبال ومراكز  الفواتري ومهن  يف نظام 
املطاعم،  يف  اخل���دم���ة  وم��ق��دم��ي  الت�����ش��ال 
واإلزام املطاعم يف الفنادق من فئات اخلم�ض 
جنوم حتى الثالث جنوم، واملطاعم املتواجدة 
باللغة  متحدثني  باإيجاد  التجارية  باملراكز 
العربية، وذلك للو�شول اإىل ن�شبة 100% 
فيما يتعلق بتواجد �شخ�ض اأو اأكرث متحدث 
عام  ب��داي��ة  املطاعم  تلك  يف  العربية  باللغة 
املتابعة  �شرورة  على  معاليه  2018.واأكد 
خالل ال�شهور املقبلة للتاأكد من التزام كافة 
العربية،  اللغة  با�شتخدام  املحددة،  املطاعم 
ال��ذي ي�شب يف جانب حماية  وه��و الإج���راء 
حقوق امل�شتهلكني املتحدثني باللغة العربية 
عن  ف�شال  و�شياح،  ومقيمني  مواطنني  من 

فتح املجال لتوفري فر�ض عمل جديدة.
النهائية  ال�شيغة  الجتماع  ا�شتعر�ض  كما 
للعقود املوحدة لالإلكرونيات والكهربائيات، 
والتي ت�شمل عقود البيع وال�شمان وال�شيانة 
املوافقة على  اللجنة  واأقرت  املنتجات.  لهذه 
داخل  تطبيقها  لبدء  متهيدا  العقود  من��اذج 
الدولة، وحث كافة اجلهات املخت�شة ملتابعة 

تنفيذ تطبيق النماذج املوحدة.
ووج����ه م��ع��ايل ال���وزي���ر ب��ات��خ��اذ الإج������راءات 
ال���ب���دء يف تطبيق  ب���الإع���الن ع���ن  اخل��ا���ش��ة 
مع  املخت�شة  القنوات  ع��رب  امل��وح��دة  العقود 
حت��دي��د ب��داي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ل��ي��ك��ون تطبيق 
العقد اإجباري، مبا ي�شمن حماية مت�شوقي 
الإل���ك���رون���ي���ات وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات وي��ح��ق��ق يف 

الوقت نف�شه م�شلحة هذا القطاع.  
م�شتجدات  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ش��ت  ذل�����ك،  واإىل 
فر�ض  عدم  بتطبيق  اللتزام  مدى  مو�شوع 
ر�شوم اإ�شافية من قبل منافذ تقدمي ال�شلع 

الئتمان،  ببطاقات  الدفع  عند  واخل��دم��ات 
اأف����اد م��ع��ايل ال���وزي���ر ����ش���رورة املتابعة  وق���د 

امل�شتمرة لهذا ال�شاأن.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��اق�����ش��ات التي 
خرجت عن الجتماع الذي عقد بني ممثلي 
وم�شوؤويل  ال�شتهالكي  ال��ت��ع��اوين  الحت���اد 
مزارع الدواجن بخ�شو�ض مطالب اأ�شحاب 
واأماكنها  الأرف��ف  باأجور  يتعلق  فيما  امل��زارع 
يف اجلمعيات ومنافذ البيع لتعزيز تناف�شية 

منتجات الدواجن الوطنية.
النقا�ض  ال���وزي���ر مب��وا���ش��ل��ة  م��ع��ايل  ووج����ه 
توافقية  ���ش��ي��غ��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  واجل���ه���ود 
م��ن��ا���ش��ب��ة ت��خ��دم م�����ش��ال��ح اأ����ش���ح���اب امل����زارع 
واملنتجني الوطنيني مع مراعاة عدم حتميل 

امل�شتهلك اآية زيادات يف الأ�شعار.
دبي”  “اقت�شادية  ا�شتعر�شت  جانبها،  ومن 
�شكاوى  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  جتربتها 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ب��ع��د ت��وق��ي��ع��ه��ا م���ذك���رة تفاهم 
والتي  املا�شي  دي�شمرب  القت�شاد  وزارة  مع 
تهدف اإىل التن�شيق والتعاون بني الطرفني 
والفنية  الب�شرية  الإمكانات  وال�شتفادة من 
متابعة  خ��الل  منهما من  كل  ل��دى  املتوفرة 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي ����ش���ك���اوى امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني يف 

الإمارة. 
التعاون  ب��ا���ش��ت��م��رار  ال���وزي���ر  م��ع��ايل  ووج����ه 
والتعامل  ال�شكاوى  ا�شتقبال  يف  والتن�شيق 
والعمل  دب��ي،  واقت�شادية  ال���وزارة  بني  فيما 
الدوائر  ب��اق��ي  ال��ت��ج��رب��ة م���ع  ت��ع��م��ي��م  ع��ل��ى 

القت�شادية بالدولة.
ب���الط���الع ع��ل��ى تقارير  واخ��ت��ت��م الج��ت��م��اع 
وتوزعها  بالدولة  امل�شتهلكني  �شكاوى  ح��ول 
وتقرير  املحلية،  الت�شخم  ون�شب  وفئاتها، 
منظمة الأغذية والزراعة الفاو حول اأ�شعار 

املواد الغذائية عاملياً. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأعلنت هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�شياحة جاهزيتها 
لفتتاح املرحلة الأوىل لأطول م�شار انزلقي يف العامل 
جبل  على  القادم  دي�شمرب  من  الأول  الأ�شبوع  خ��الل 
اإمارة  لتعزيز موقع  دولر  2.5 مليون  بتكلفة  جي�ض 

راأ�ض اخليمة على خارطة �شياحة املغامرات العاملية  .
ر�شميا   امل�����ش��روع  لف��ت��ت��اح  احلثيثة  اجل��ه��ود  اط���ار  ويف 
اأبرمت هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�شياحة �شراكة مع 
ال�شركة العاملية تورو فريي الرائدة يف جمال ت�شغيل 
جي�ض  جبل  ان��زلق  م�شار  لتطوير  الن��زلق  م�شارات 
 1900 الم����ارات  ب��دول��ة  قمة  كاأعلى  ي�شنف   ال��ذي 

مر من �شطح البحر . 
وقال هيثم مطر الرئي�ض التنفيذي لهيئة �شياحة راأ�ض 
والدروف  فندق  يف  اأم�ض  �شحفي  موؤمتر  يف  اخليمة 
باملغامرات  امل��ث��ري  ال�شياحي  امل�����ش��روع  ه��ذا  ا���ش��ت��وري��ا: 
األف �شخ�ض   100 ال�شتيعابية  تب وتتخطى طاقته 
العاملي  القيا�شي  الرقم  طوله  يتخطى  بينما  �شنويا 
احل��ايل الأم��ر ال��ذي يحفز لإدراج���ه �شمن مو�شوعة 

غيني�ض لالأرقام القيا�شية.
وتابع : بالن�شبة لنا فان م�شروع م�شار النزلق براأ�ض 
لتنمية  اخليمة  راأ���ض  هيئة  روؤي��ة  �شمن  يعد  اخليمة 
 2018 يف  زائر  مليون  ل�شتيعاب  ال�شاعية  ال�شياحة 
وثالثة ماليني زائر بحلول 2025  حمبي املغامرة 
ورواد  وال�شتجمام  ال�شحة  خ��ي��ارات  ع��ن  والباحثني 

الثقافة   . 
وجت���اوب���ا م���ع م��ع��اي��ري ال���ش��ت��دام��ة ف��ق��د مت ت�شميم 
وفق  له  الداعمة  والهياكل  واملرافق  النزلقي  امل�شار 
وخربات  مب���واد  ال���ش��ت��ع��ان��ة  م��ث��ل  البيئية  املتطلبات 

حملية ف�شال عن ا�شتخدام املواد ال�شديقة للبيئة  .
بتعزيز  اخليمة  راأ����ض  �شياحة  هيئة  ق��ام��ت  وم��وؤخ��را 

غري  فيافرياتا  امل�����ش��روع  ب��اإط��الق  امل��غ��ام��رات  اأن�شطة 
امل�شبوق  يف املنطقة والذي يقع على جبل جي�ض و�شكل 
امل�شار  على  والعبور  والتجول  للت�شلق  مف�شلة  وجهة 
400 ق��دم ف��وق �شطح البحر  الن��زلق��ي على ارتفاع 
امل�شروع اجلديد وجهة جاذبة  لأكرث من  وقد �شجل 

1500 من ع�شاق املغامرات . 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة راأ�������ض اخليمة 
����ش���ب���ل تطوير  اإن���دون���ي�������ش���ي  ر����ش���م���ي  وف�����د  م����ع 
التجاري  التبادل  وتعزيز  القت�شادية  العالقات 
جمتمعي  تخدم  التي  واملوا�شيع  وال�شتثماري 

الأعمال لدى الطرفني.
را�شد  اأحمد  الدكتور  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�����ش��م��ي��ل��ي، م�����ش��اع��د م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة لقطاع 
مبقرها  الأع��م��ال  وتطوير  التجارية  اخل��دم��ات 
اأرزف  ال��دول��ة  ل��دى  الإندوني�شي  العام  القن�شل 
ل��ه، حيث ناق�شوا �شبل  امل��راف��ق  ف��ريم��ان وال��وف��د 
ال��ت��ع��اون وال��ف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة اأم���ام 

القطاع اخلا�ض يف كل من اجلانبني.
واأك�����د ال��دك��ت��ور ال�����ش��م��ي��ل��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توطيد 
ال���ت���ع���اون م���ع ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة الإن��دون��ي�����ش��ي��ة لدى 
التجارية  ال��ع��الق��ات  توطيد  يدعم  مب��ا  ال��دول��ة، 
راأ�ض  الأع��م��ال يف  ب��ني جمتمعي  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

اخليمة وجمهورية اإندوني�شيا.
واأ�شار ال�شميلي اإىل عمق العالقات بني الإمارات 
تعترب  وال��ت��ي  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  واأندوني�شيا 
اآفاق  وتنويع  لتطوير  اجل��ه��ود  م��ن  ملزيد  ح��اف��زاً 
التعاون، موؤكدا �شعي غرفة راأ�ض اخليمة اإىل دعم 

بني  ال�شتثمار  وتعزيز  القت�شادية  ال�����ش��راك��ات 
رجال ورواد الأعمال الإماراتيني والإندوني�شيني، 
حتفز  التي  واخل��دم��ات  الت�شهيالت  كل  وتقدمي 
راأ�ض  يف  ا�شتثماراتهم  تنويع  على  امل�شتثمرين 

اخليمة.
العام  ال��ق��ن�����ش��ل  ف��ريم��ان  اأرزف  دع���ا  ج��ه��ت��ه  م��ن 
العالقات  تر�شيخ  اإىل  الدولة  لدى  الإندوني�شي 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب��ني الإم�����ارات وبالده 
الإماراتيني على  امل�شتثمرين  ت�شجيع  من خالل 
ال�شتفادة من املقومات القت�شادية لإندوني�شيا، 

الإندوني�شي  الأعمال  جمتمع  رغبة  على  موؤكداً 
بتطوير اآفاق التعاون مع نظريه يف الدولة.

ت��ع��ت��رب مركز  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا  اأن  واأ����ش���اف ف��ريم��ان 
ظل  يف  الإقليمي  امل�شتوى  على  واع��د  اقت�شادي 
ت�شهدها  التي  النمو  وحركة  املتوفرة،  املقومات 
والجتماعية  القت�شادية  ال�شعد  خمتلف  على 

والتنويع القت�شادي الذي تنتهجه.
ال�شتثمارية  الفر�ض  اأه��م  اجلانبني  وا�شتعر�ض 
املتاحة واجلهود املبذولة لتمثيل م�شالح جمتمعي 

الأعمال اإىل جانب �شبل دعم امل�شتثمرين.

الو�شطاء العقاريون يف دبي يجنون 
اأ�شهر  6 يف  درهم  مليون   820

•• دبي -وام:

ك�شفت دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي اإن قيمة عمولت الو�شطاء 
العقاريني يف �شوق دبي العقاري من مطلع يناير وحتى نهاية يونيو 

من العام اجلاري جتاوزت 820 مليون درهم.
التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  نائب  الها�شمي  يو�شف  وق��ال 
اأن الو�شطاء يلعبون دورا  العقاري الذراع التنظيمي لأرا�شي دبي 
بالغ الأهمية يف �شوقنا العقاري حيث ميثلون الواجهة الأوىل لهذا 

الن�شاط .
و اأظ��ه��ر ت��ق��ري��ر لأرا����ش���ي دب���ي ح���ول ن�����ش��اط ال��و���ش��ط��اء واملكاتب 
العقارية الن�شف الأول من العام 2017 اأن اإجمايل عدد الو�شطاء 
مكتبا  و2340  و�شيطا   5856 اإىل  و�شل  الإم���ارة  يف  الن�شطني 

م�شجال يف قاعدة البيانات التابعة لها .
واأ�شار الها�شمي اإىل اأن اأرا�شي دبي اأطلقت حملة توعوية عن تطبيق 
“و�شطاء دبي” الذي يعترب الأول من نوعه يف العامل واأحد اأهم 
اأ�شدرتها الدائرة ملا يوفره من معلومات دقيقة  التطبيقات التي 
ال��ع��ق��اري��ني املرخ�شني و�شركات  اآن��ي��ا ع��ن و���ش��ط��اء دب��ي  وحم��دث��ة 

العقارات املرخ�شة واملعتمدة من قبل الدائرة.
من  امل�شتفيدين  من  كبرية  �شريحة  ي�شتهدف  التطبيق  اأن  واأف��اد 

املالك اأو امل�شتثمرين العقاريني .

-املن�شوري يوؤكد على اإيجاد األيات ملواجهة التحديات التي تفر�شها التقنيات احلديثة يف التجارة الإلكرتونية 

م�شرف الهلل يفتتح اأول فروعه خلدمة 
العملء يف مدينة اأملاتي بكازاخ�شتان

•• اأبوظبي-الفجر: 

خلدمة  ل��ه  ف��رع  اأول  اجل���اري،  اأغ�شط�ض  �شهر  مطلع  ال��ه��الل،  م�شرف  افتتح 
كازاخ�شتان.  م��دن  اأك��رب  اأمل��ات��ي،  يف  اإ�شنتاي  ب��رج  يف  يقع مقره  وال���ذي  العمالء 
ياأتي ذلك بعد 7 �شنوات ناجحة من العمل يف كازاخ�شتان عرب تقدمي خدمات 
م�شرفية لل�شركات، حيث قرر م�شرف الهالل دخول �شوق قطاع التجزئة بهدف 

توفري املنتجات املالية الإ�شالمية لالأفراد كما هي لل�شركات.
مع  املتوافقة  امل�شرفية  اخل��دم��ات  من  كاملة  جمموعة  اجلديد  الفرع  ويوفر 
مكتب  ال�شركات.ويهدف  وعمالء  ال�شخ�شيني  للعمالء  الإ�شالمية  ال�شريعة 
على  عمالء  خدمة  توفري  اإىل  احلديثة  املعايري  اأعلى  وفق  املجهز  كازاخ�شتان 
امل�شتوى الدويل، وميكن لعمالء الهالل من خالله ا�شتخدام منتجات الإيداع 
اأن  ب��ال��ذك��ر  الأم�����وال. وم��ن اجل��دي��ر  اإدارة  الآيل وخ��دم��ات  ال�شحب  وب��ط��اق��ات 
نوعه  وفريد من  منتج جديد  امل�شرف هي  يقدمها  التي  ال�شتثمارية  الودائع 
بالن�شبة لل�شوق يف كازاخ�شتان، ومع الركيز على احتياجات العمالء، يخطط 
امل�شرف لإطالق برنامج متويل الأفراد يف امل�شتقبل القريب.بهذه املنا�شبة، قدم 
األيك�ض كويلو، الرئي�ض التنفيذي مل�شرف الهالل، دعمه الكامل للفرع اجلديد 
لل�شريفة  روؤيتنا  الفتتاح مرحلة جديدة يف  قائال: ميثل هذا  كازاخ�شتان،  يف 
اأف�شل  خدمة  وتقدمي  ال��رخ��اء  حتقيق  �شاأنها  من  والتي  العاملية،  الإ�شالمية 
اأرى  اأن  ي�شعدين  واأ���ش��اف:  امل�شركة.  اهتماماتنا  �شمن  عمالئنا  لحتياجات 
اإىل املزيد من العمالء بعرو�شنا  فريق عمل م�شرف الهالل ينمو واأننا ن�شل 
وتو�شعاتنا، ونيابة عن فريقنا يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، اأود اأن اأتقدم 
بدعمنا الكامل جلعل هذا التو�شع �شهاًل ومتاحاً قدر الإمكان.ومن جانبه قال 
مبنا�شبة   كازاخ�شتان،  الهالل  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�ض  ها�شكينز،  ج��وردون 
التمويل  تطوير  لتعزيز  حم��اول��ة  يف  اإ���ش��ن��ت��اي:  ب��رج  يف  اجل��دي��د  ال��ف��رع  افتتاح 
الإ�شالمي يف كازاخ�شتان واإتاحته لالأفراد، اأطلقنا منتجات التجزئة واخلدمات 
التمويل  ق��ط��اع  ي���زال  ول  اأمل��ات��ي،  يف  الأول  فرعنا  بافتتاح  ل��الأف��راد  امل�شرفية 
الإ�شالمي هو الأ�شرع منواً يف النظام املايل العاملي، حيث ارتفع بن�شبة %20-15 
�شنوياً، ويف كازاخ�شتان يتمتع التمويل الإ�شالمي باإمكانات كبرية للتنمية، ونحن 
نهدف اإىل حتقيق فوائد وو�شع معايري لالأدوات املالية الإ�شالمية يف املنطقة.

كازاخ�شتان  يف  اإ�شالمي  م�شرف  اأول  وه��و  ال��ه��الل،  م�شرف  تاأ�ش�ض  وق��د  ه��ذا 
ومنطقة رابطة الدول امل�شتقلة، مبوجب اتفاق بني حكومتي الإمارات العربية 
املتحدة وكازاخ�شتان يف عام 2010. وهو تابع مل�شرف الهالل �ض.م.ع ، اإحدى 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  الأ�شرع منوا وتقدمية يف  الإ�شالمية  امل�شارف 
بن�شبة 100% ملكية حكومية. كما ح�شل م�شرف الهالل على ت�شنيف ائتماين 

من موديز و A+ من فيت�ض.   A1 ا�شتثماري
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الروي�ض لالقم�شة 

واخلياطة والتطريز
رخ�شة رقم:CN 1034760 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل �شامل علي �شامل الهاملي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي �شامل برطاع الهاملي

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برحي للتمور واحللويات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2216163 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة حممد عبداهلل حم�شن العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شلمان ح�شني �شلمان املرزوقي

null*null تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل
 تعديل ا�شم جتاري من/برحي للتمور واحللويات

BARHI DATES & SWEETS

اىل/ برحي للتمور واحللويات ذ.م.م 
BARHI DATES & SWEETS LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1489
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عرفان جمال دين جمال - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب 
ماليك  حممود  قي�شر  ال�شيد/  اىل  ح�شة    %100 البالغة  ح�شته  كامل  وبيع  بالتنازل 
حممد �شديق - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : �شالون الق�شة امللكية للحالقة 

- ترخي�ض رقم )567435( 
تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
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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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1490
يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين    - خان  ن�شري  خان  نبيل  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50%  اىل ال�شيد/ عمران ح�شني ملك غالم ح�شني 
ملك - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة )ركن اخلربة خلدمات تنظيف املباين ( تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )752986(  تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1488

- هندي  ادكالو  كاناهايا لل  ادكولو  ال�شيد/ دهرياج  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%   يف الرخ�شة 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  اجلميلة(  اجلزيرة  )كافترييا  امل�شماة  التجارية 
بيهاري  بينود  كومار  اجيت  ال�شيد/  اىل  وذلك   )727124( رقم  رخ�شة  مبوجب 

�شينها - هندي اجلن�شية 
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�صر
 رقم 2017/2127   

املنذر  : خالد حممد عبيد بو�شقر الفال�شي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه : �شينتيال لطباعة املطبوعات - �ض ذ م م وميثلها ال�شيد/ فا�شو ديفان �شباجر 

ينذر املنذر / املنذر اليه باخالء امل�شتودع رقم 3 وت�شليمه للمنذر خالية من ال�شواغل باحلالة 
وما  بذمته  املر�شدة  اليجارية  امل�شتحقات  و�شداد  املفاتيح  وت�شليم جيمع  عليها  ت�شلمها  التي 
املاء والكهرباء  يرتب عليه قانونا مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وت�شوية ح�شاب 
عن مدة �شغلها للعني و�شداد القيمة اليجارية ل�شنة 2017 كامله والبالغة 74.100 درهم ، وذلك 
اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  الن��ذار  ه��ذا  ا�شتالمه  تاريخ  يوما من   30 اق�شاها  م��دة  خ��الل 
وم�شاريف  امل�شتحق  اليجار  كامل  و�شداد  بالخالء  للمطالبة  الالزمة  الق�شائية  الج��راءات 
مع  وال�شرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ض  التام  الخ��الء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�شتهالك 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5801   

املنذر  :  عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : مطعم فودتريب - �ض ذ م م   

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2016/10/1 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5799   

املنذر  :  علي حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : �شيف �شيتي للخدمات الفنية - �ض ذ م م   

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2017/2/19 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5798   

املنذر  : �شحر كامران كامران غني  
املنذر اليه : كبري املدينة للتجارة العامة - �ض ذ م م  

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2017/1/28 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5800   

املنذر  :  علي حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : �شالون جوريا الن�شائي  

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2016/9/13 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5798   

املنذر  :  حممد زبري حنان 
املنذر اليه : كبري املدينة للتجارة العامة - �ض ذ م م  

جمهول حمل القامة 
ان املنذر ينذر املنذر املنذر اليه : ب�شداد القيمة اليجارية عن العقد املوؤرخ 2017/1/28 
يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية قبله مع الزامه بالتعوي�شات وكافة امل�شاريف التي يتكبدها املنذر 
ر�شم  اي  عن  ف�شال  اخلدمة  ور���ش��وم   والكهرباء  املياه  ر�شوم  ب�شداد  الل��ت��زام  ب�شرورة 

م�شتحق للجهات احلكومية والر�شمية الناجمة عن النتفاع بالعني املوؤجرة.
  الكاتب العدل

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 اخطار دفع بالن�صر

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/1090 
، العنوان : الإم��ارات راأ�ض اخليمة  اىل املحكوم عليه: ليذ فنيطل ح�شن الظاملي ، اجلن�شية : العراق 

مقابل فندق راأ�ض اخليمة - فيال 20 خزام - الهاتف املتحرك : 9710506122213+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/5/23 يف ق�شية 
 :)73/2017( احوال �شخ�شية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره  61274.00 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
املحكوم له : - مي�شلون ا�شماعيل علي علي ، اجلن�شية : العراف ، العنوان : الإم��ارات راأ���ض اخليمة ، 

النخيل - بناية بنك دبي الإمارات  الوطني - الهاتف املتحرك : 971554199388+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : 1- ر�شوم التنفيذ موؤجلة  2- بال�شافة اىل باقي منطوق احلكم 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
، والر�شوم  تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم 

املرتبة عليك.  
 رئي�س ق�صم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن للح�صور امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى 2017/229  اإداري كلي      
بناء على طلب  املدعية / الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف 

وعنوانها / تنوب عنها اإدارة ق�شايا الدولة 
اىل املدعي عليه : �شريف اي كي ابدوتي  ايزهيكوتايل  

وعنوانه / ن�شرا 
ال���دع���وى مب��ح��ك��م��ة ابوظبي  ادارة  ام����ام م��ك��ت��ب  ب��احل�����ش��ور  ان��ت��م م��ك��ل��ف��ون 
او  �شخ�شيا  م   2017/9/11 بتاريخ   )07( رق��م  مكتب  البتدائية  الحت��ادي��ة 
بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  لئحة الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفكم 

املدعي عليه.  
           مكتب اإدارة الدعوى

     الإمارات العربية املتحدة-  وزارة العدل  
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اإعادة اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر

 الق�صية  2017/216 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / مريتك ميدل اي�شت - ذ م م 

حيث ان املدعي / بايرن لتاأجري املعدات - �ض ذ م م 
قد اأقام عليك الدعوى رقم 2017/216 جتاري جزئي 

وعليه يقت�شي ح�شورك اإىل املحكمة البتدائية براأ�ض اخليمة للنظر يف الدعوى املدنية 
اجلزئية ، وذلك �شباح يوم اخلمي�ض 2017/9/14 ال�شاعة التا�شعة �شباحا لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو اإر�شال 
لدى  بحقك  غيابيا  الدعوى  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد.  الوقت  يف  عنك  وكيل 

�شعادة امل�شت�شار / �شالح حمود غ�شية - حرر بتاريخ : 2017/8/27 
 اأمني ال�صر الدائرة املدنية اجلزئية الوىل 
ال�صيد/ حممد علي ح�صن البلو�صي 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 يف  الدعوى 2017/1314 جتاري كلي    

املدعي عليهم : 1(  فامب للتجارة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
2( دانتيال �شتوميريوفا ت�شوكارل�شكا  

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل بنك امل�شرق �شركة م�شاهمة  عامة -   اأمام حمكمة  
دبي البتدائية واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاله 
فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم الحد  املوافق 2017/9/10  يف متام 
ال�شاعة الواحدة ظهرا - مبقر مكتبنا انرا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - 
حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم 
قيادة ال�شيارات - تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877   - يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما 

لديكم من م�شتندات واحلر�ض على احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    علي را�صد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اإخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2017/815 
اىل املحكوم عليها / �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمارات - �ض ذ م م 

اأ�شدرت  قد  البتدائية  بان حمكمة عجمان الحتادية  لديك  ليكن معلوما 
ب��دف��ع مبلغ   ب��اإل��زام��ك  ال��دع��وىع��م��ايل )ج��زئ��ي( - يق�شى  بحقك حكما يف 
التنفيذ �شامال الر�شوم وامل�شاريف ،  وحيث ان املحكوم له / ابراهيم مدلول 
رقم  حتت  التنفيذ  و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  م�شعودي،  عويد 
يوما من   )15( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  اأن��ت مكلف  ل��ذا    2017/815
تاريخ ن�شر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�صاء - عجمان 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
   يف  الدعوى 2017/1264  جتاري جزئي   

اخلبري املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 

املدعي عليهما  : كامران جاويد حممد طيب  
مت ندبنا خبري م�شرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني 
�ض م ع �شد كامران جاويد حممد طيب  وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة او 
من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  
الثنني  املوافق 2017/9/11 م  يف متام ال�شاعة 12.30 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع   - دبي - مركز  امل�شتندات  كافة 
حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 04-2681400 

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

 اجتماع خربة 
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اإعادة اعالن للم�صتاأنف �صدها 
للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى- بالن�صر

الدعوى ال�شتئنافية رقم )373( ل�شنة )2017( م مدين   
�شادر بتاريخ 2013/7/8 م ، يف الق�شية رقم )1804( ل�شنة )2012( م مدين كلي  

امل�شتاأنف /  وليد نور اهلل اآمان اهلل حبيبي  
امل�شتاأنف �شدها / يون�ض علي نوروز حممد - بحريني اجلن�شية 

العنوان / ن�شرا 
يوم  ال�شتئنافية  الحت��ادي��ة  عجمان  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
الربعاء  2017/9/20 ولك يف متام ال�شاعة 9.30 �شباحا  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي 
الع��الن ومن �شمنها مذكرة جوابية على  ا�شتالم  تاريخ  اي��ام من  امل�شتندات خالل ع�شرة  كافة 
الدعوى ال�شتئنافية املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك 

املعتمد فان ال�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك ، 
حرر العالن يف  2017/8/28

 مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اإعادة اعالن للم�صتاأنف �صده 

للح�صور اأمام املحكمة   ن�صرا
الدعوى ال�شتئنافية رقم )442( ل�شنة )2017( ا�شتئناف مدين عجمان    

�شادر بتاريخ 2017/3/8 م ، يف الق�شية رقم )503( ل�شنة )2016( م عمايل جزئي عجمان     
امل�شتاأنف / مطعم ومقهي ماركو�ض  

امل�شتاأنف �شدها / روميو لوبيز روموار 
العنوان / ن�شرا 

انت مكلف باحل�شور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية يوم الثالثاء   
2017/9/12 ال�شاعة 10.30 �ض �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�شتندات خالل 
ال�شتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  الع��الن  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�شرة 
املرفوعة من امل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك 
حرر العالن يف  2017/8/22

 مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

 اعالن حكم بالن�صر      
 يف  الدعوى رقم 2016/4661 جتاري جزئي  

 املرفوعة من املدعي / �شركة بي اأو بي بي لتاأجري املعدات الثقيلة - �ض ذ م م
اىل املدعي عليه / ال�شركة ال�شعبية للهند�شة - ذ م م 

حكمت املحكمة علنيا ح�شوريا : 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 106000 درهم )مائة و�شتني الف درهم( وفائدة تعوي�شية بن�شبة %7 
ان ل  على  التام  ال�شداد  غاية  اىل  الدعوى  قيد  تاريخ  ابتداءا من  �شنويا  
ومبلغ  وامل�شروفات  الر�شوم  والزامها  الدين  ا�شل  عنها  امل�شتحق  يتجاوز 

200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.       
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/  نيو ال�شبلي للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/9/11  ال�شاعة 15:00  

وكلفتكم املحكمة باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�شوم  اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

وامل�شاريف ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 8200/2017/13 
 8199/2017/13
 8194/2017/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
 �شيف ال�شالم عبدالقادر 

فرمان على ابو الب�شر
نظم احل�شني �شليم مول 

مبلغ املطالبة
17592 درهم +  تذكرة العودة
17804 درهم +  تذكرة العودة
17608 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر  

                        اىل املدعي عليه/ايه اند بي لالعالن - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/10/1  ال�شاعة 8.30

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة  ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري وامرت املحكمة بتق�شري مدة الإعالن 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 7055/2017/13 
 7042/2017/13

م
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 �شيخ روين �شيخ رحمن 

بابر جليل 

مبلغ املطالبة
25125  درهم + تذكرة العودة 
36504  درهم + تذكرة العودة

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/181 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ : م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �شده : ناكول خانا ا�شوك خانا - واآخرون   - عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة ال�شناعية اجلديدة - �شنايا اجلديدة - �شارع 

الزياء - خمزن رقم )16( - افينيو لتجارة القم�شة - ذ م م  
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين

%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 82 - رقم املبنى : -1 كاليتون ري�شيدن�شي - رقم 

الوحدة : 207 - امل�شاحة : 75.13 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���� )1.132.168.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2016/315 تنفيذ عقاري        

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 

املنفذ �شده : بوجا ا�شي�ض كارموكار 
عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - بناية �شاوث ريدج  2 - الطابق رقم )14( ال�شقة رقم )1405( 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 201 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : �شاوث ريدج - 2 - رقم املبنى : 

درهم   )1.524.577(  : مببلغ   - مربع  مر   101.17  : امل�شاحة   -  1405 الوحدة  رقم   -  2
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده      
فى الدعوى رقم 2016/181 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ : م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 

املنفذ �شده : ناكول خانا ا�شوك خانا - واآخرون   - عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة ال�شناعية اجلديدة - �شنايا اجلديدة - �شارع 
الزياء - خمزن رقم )16( - افينيو لتجارة القم�شة - ذ م م  

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 82 - رقم املبنى : -1 كاليتون ري�شيدن�شي - رقم 

الوحدة : 207 - امل�شاحة : 75.13 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���� )1.132.168.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      
فى الدعوى رقم  2016/315 تنفيذ عقاري        

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 

املنفذ �شده : بوجا ا�شي�ض كارموكار 
عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - بناية �شاوث ريدج  2 - الطابق رقم )14( ال�شقة رقم )1405( 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 201 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : �شاوث ريدج - 2 - رقم املبنى : 

درهم   )1.524.577(  : مببلغ   - مربع  مر   101.17  : امل�شاحة   -  1405 الوحدة  رقم   -  2
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/728 جتاري جزئي                                                
القامة  حمل  جمهول  العامة   للنقليات  املختار  موؤ�ش�شة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/5/4 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ & PARTYI-NAME  اأول : بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 2800 درهم )الفان وثمامنائة درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2017/3/7 م وحتى ال�شداد التام 
ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/87 مدين جزئي                                              

م   جمهول حمل القامة  م  ذ  البناء -  املدعي عليه/1- �شركة عبيد ح��ارب ملقاولت  اىل 
مبا اأن املدعي / �شركة رويال اأند �شن الني�ض للتاأمني )ال�شرق الو�شط( املحدودة - �ض م 
ب  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ �شركة رويال اند �شن الني�ض للتاأمني )ال�شرق الو�شط( املحدودة - �ض م 
بان  بالت�شامم  عليهما  املدعي  بالزام   - للثانية  احل�شور  ومبثابة  ل��الوىل  ح�شوريا   - ب 
�شريورة  تاريخ  من   %9 بواقع  وفائدة  دره��م  الف  وع�شرون  ثمانية  مبلغ  للمدعية  يوؤديا 
احلكم نهائيا والزمتهما بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
هذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1871  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ايه جي تي ادفان�شد جريمن للتكنولوجيا - �ض م ح - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ م�شر الدولية لالأنظمة وميثله : ح�شن علي مطر الريامي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)300.001 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد ومبلغ 
وقدره )29.090 درهم( عن فرق ال�شعر الذي تكبدته املدعية وتعوي�ض تكميلي مببلغ وقدره 
)50.000( درهم والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب مع �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بغري كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/9/18  ال�شاعة 8.30 �ض 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1623  جتاري كلي               

���ض ذ م م  2-اأ����ش���رف جم��دي فتحي حممود  ب��الي��ا -  ك���ازا  امل��دع��ي عليه / 1- مقهي  اىل 
وميثله  ب��رودا  بنك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   - كري�شنا  كومار  3-راجي�ض 
: ح�شن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
 )4.565.110.00( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي�شددوا  ب��ان  والتكافل  بالت�شامن  عليهم 
ال�شداد  املطالبة وحتى  �شنويا من  والفائدة   %12  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  
2017/10/9   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1249   جتاري كلي               

املدعي عليه / 1- روي خزائني 2-على ا�شغر ح�شني حممدي  جمهول حمل  اىل 
اأق��ام عليك  الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ بنك ���ش��ادرات اي��ران - الفرع الرئي�شي -  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1344555 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  18% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/9/25   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما 

باأن الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية(.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/406  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- غامن حمزه 2-فارزن �شوبهان بناه  جمهويل حمل القامة 
: احمد ح�شن علي ها�شم    املدعي/ مرت�شى ها�شم علوي ها�شم وميثله  ان  مبا 
بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والت�شامن  بدفع مبلغ وقدره )21074835 درهم( وتعوي�ض قدره =/ 15000000 
درهم والفائدة  والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
املوافق  2017/9/13  ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2706  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-باليات رام موهان بن باراتن  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اميك�ض )ال�شرق الو�شط( - �ض م ب )م( فرع دبي  وميثله : خليفة 
عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره����م(   9.249.83( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
امل��واف��ق  2017/9/5   ال��ث��الث��اء   ي��وم  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة  وحتى ال�شداد 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2034  جتاري جزئي              
م  جم��ه��ول حم��ل القامة  م  ذ  ���ض   - لل�شيافة  �شي  ار  ك��ى  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
ابراهيم حممد  علي   : م وميثله  م  ذ  �ض   - الديزل  لتجارة  القوز  املدعي/  ان  مبا 
احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  دره��م(  وخم�شون  ال��ف  و�شتون  وثالثة  دره��م()م��ائ��ة   163.050( وق��دره 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/9/11  
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده  

 فى الدعوى رقم 2016/180 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي  للتعهدات  - �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
 املنفذ �شده : �شيام �شامبهولل جيوناين  ، عنوانه : اإمارة دبي - يعمل مبهنة �شريك لدى �شركة �شتا بال�ض اميبك�ض - �ض ذ م م 
انه يف يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكروين موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة   العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 386 - املنطقة : معي�شم الول - امل�شاحة : 362 مر مربع - املقدرة 

ب�� )4.500.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

 ب�شفتي اأنا / ليلى غامن احلمريي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام 
حمكمة دبي البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم 
موهن  ال�شيد/  دعوة  قررنا  قد  فاإننا   - دبي    - كلي  جتاري   2017/870
بالرقم  املذكورة  بالدعوى  عليه  املدعي   : ب�شفته  م�شند   �شي  ار  م�شند 
اعاله  للح�شور اىلمقر مكتبنا بدبي - �شارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي 
التجاري - بناية الزرعوين - الطابق ال�شاد�ض - مكتب رقم )602(   ت : 
2517720-04  - ف : 2517721 -04  وذلك يوم الثالثاء املوافق )5//2017( 
يف متام  العا�شرة �شباحا )10.00(  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات 

املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  
اخلبري احل�صابي  -  ليلى  غامن احلمريي                  

دعوة لجتماع خربة ح�صابية   
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر   
 رقم 2017/5847   

املنذر  : ورثة نا�شر را�شد لوتاه 
املنذر اليه : ميديا �شكويرد منطقة حرة 

اإعالن بالن�شر 
تاريخ هذا  والبالغ قدرها حتى  اللوحة العالنية  امل�شتحقة على  القيمة اليجارية  �شداد جزء 
الخطار مبلغ وقدره 850.479 )ثمامنائة وخم�شون الف واربعمائة ت�شع و�شبعون( درهم وذلك 
عقد  لن�ض  وفقا  جميعها  منه  املرجتعة  ال�شيكات   / ال�شيك  ر�شوم  �شداد  وكذلك   ، �شهر  خ��الل 
اليجار املربم مع ما ي�شتجد من ايجار ، وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لقامة دعوى امام مركز ف�ض 
املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء و�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية املتحققة وما ي�شتجد 
 ، ال�شتهالكية  الفواتري  قيمة  مع   ، والقانون  العقد  مبوجب  ت�شتحق  �شوف  والتي  ايجار  من 
القانونية  والزيادة  الراجعة  ال�شيكات  ، ور�شوم  الق�شائية  والر�شوم  والتعوي�شات   ، وامل�شروفات 

مع ت�شليم اللوحة العالنية خالية من ال�شواغل.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر   
 رقم 2017/5846   

املنذر : ورثة نا�شر را�شد لوتاه 
املنذر اليه : جمدي حممد �شيد �شليمان - م�شري اجلن�شية  

اإعالن بالن�شر 
�شداد جزء القيمة اليجارية امل�شتحقة على  املحل. والبالغ قدرها  15.250.00  )خم�شة 
ع�شر الف ومئتان وخم�شون( درهم  وذلك خالل �شهر ، وكذلك ر�شوم ال�شيك / ال�شيكات 
املرجتعة  وفقا لن�ض عقد اليجار املربم ، وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لقامة دعوى امام 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء و�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية 
مبوجب العقد والقانون مع ا لفواتري ال�شتهالكية وامل�شروفات والتعوي�شات والر�شوم 

مع الزيادة القانونية مع ت�شليم املحل خايل من ال�شواغل .  
الكاتب العدل

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/477   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شدهما /1- يوجي�ض �شا اك�شينا تيج بهادور �شا اك�شينا 2-مانى �شاك�شينا يوجي�ض جمهويل حمل 
التنفيذ/ بنك دبي ال�شالمي - �ض م ع   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  القامة مبا ان طالب 
2016/790 عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2017/2/5 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد 
مبلغ وقدره )65662.05( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذا العالن  2- بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )الجارة املو�شوفة بالذمة( ومالحقها ، مو�شوع 
الدعوى عن الوحدة العقارية رقم )222( الطابق 2 - املبنى رقم 1 - بالعقار امل�شمى )مبنى ال�شيف( املقام 
على قطعة الر�ض رقم )65( - منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة - دبي ، وبالزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة 
العقارية للمدعي خالية من ال�شواغل ، وبالغاء ا�شارة القيد العقاري )الإجارة املنتهية بالتملك( الواردة 
ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه(  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/4578   

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شالمي 
املنذر اليها : يوني�شول لتكنولوجيا املعلومات - �ض ذ م م 

اليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )55.027.25( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شبوع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )80746/خ�شو�شي/N/دبي( من نوع )ني�شان فان - فان( موديل 
)2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2638   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شوري�ض انا�شامي انا�شامي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )338.313.02 درهم( )فقط ثالثمائة وثمانية وثالثني الف وثالثمائة 
وثالثة ع�شر وفل�شان( بال�شافة للق�شاء للمدعي بفائدة قانونية بواقع 12% �شنويا 
من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها 
جل�شة يوم الحد   املوافق  2017/9/17   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/222 عقاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- خليل عبداحلميد عبداحلميد  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
 بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة متويل - �ض م ع 
بف�شخ اتفاقيتي الجارة حمل الدعوى مو�شوع الدعوى وملحقاتها و�شطب القيد العقاري الوارد 
يف ال�شجل العقاري اخلا�ض بالعقارين حمل التداعي والذي ين�ض على خ�شوع ملكية تلك العقارات 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لتفاقيتي اليجار املنتهي بالتملك وملحقاتهما املودع 
لدى دائرة الرا�شي والأمالك بدبي والزام املدعي عليه بت�شليم العقارين حمل التداعي للمدعية 
والزامه ب��ان  ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 31090 دره��م )واح��د وثالثني الف وت�شعون دره��م ، مع 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة(.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامه 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/105 بيع عقار مرهون        
دبي  - مدينة  الو�شط  ال�شرق  الإدارة  ، مكتب  دب��ي   : - عنوانه  امل��ح��دودة   الو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ض  ات�ض  بنك   : التنفيذ  طالب 

لالنرنت - �ض ب  66 ، دبي ، ت :  043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده : راميوند هوجن هوجن + اميا هوجن هوجن   - واآخرون عنوانه :  دبي ، معي�شم الوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال 
بي 16 ، لمي تري فايل ، رقم الر�ض 952 ، رقم البلدية 1-685 جوال : 050100/0505850780/0506544782

. املتحدة  العربية  الإمارات   ، دبي   ،  043551900  : ت   0501006865/6810
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����ش��اء   5.00 ال�����ش��اع��ة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  ان���ه يف 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ش��رك��ة الم������ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا اللكروين

دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية  املبينة باملادة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 952 - املنطقة : معي�شم الول - رقم البلدية : -1 - 685/ امل�شاحة : 7.116.02 قدم 

مربع - القيمة الكلية : 4.800.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر      

فى الدعوى رقم  2016/3023 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ : بي ا�ض ايه احمد بن هزمي وم�شاركوه - حاليا - بن �شبيب وم�شاركوه - �شابقا 

عنوانه : اإمارة دبي  بردبي �شارع ال�شيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�شاد�ض مكتب 605 
املنفذ �شده : فورا�شول انف�شتمنت ليمتد )�شركة اأف�شور ذات م�شوؤولية حمدودة( واآخرون 

 L125 عنوانه :  اإمارة دبي بردبي  �شارع ال�شيخ زايد نخلة جمريا فيال رقم
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين

%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 32 - املنطقة : اخلليج التجاري : ا�شم املبنى : كري�شتال تاور - رقم الوحدة  

: 906 - رقم البلدية : 346-749 - القيمة الكلية : 1.034.787.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      

فى الدعوى رقم  2016/105 بيع عقار مرهون        
دبي  - مدينة  الو�شط  ال�شرق  الإدارة  ، مكتب  دب��ي   : - عنوانه  امل��ح��دودة   الو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ض  ات�ض  بنك   : التنفيذ  طالب 

لالنرنت - �ض ب  66 ، دبي ، ت :  043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده :  اميا هوجن هوجن  - واآخرون  - عنوانه :  دبي ، معي�شم الوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال بي 16 ، لمي تري فايل ، 
 رقم الر�ض 952 ، رقم البلدية 1-685 جوال : 0501006865/0501006810/0505850780/0506544782

 ت : 043551900 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����ش��اء   5.00 ال�����ش��اع��ة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  ان���ه يف 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ش��رك��ة الم������ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا اللكروين

دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية  املبينة باملادة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 952 - املنطقة : معي�شم الول - رقم البلدية : -1 - 685/ امل�شاحة : 7.116.02 قدم 

مربع - القيمة الكلية : 4.800.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده  

فى الدعوى رقم  2016/731 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 
املنفذ �شده : بي�شان �شنيغ بيكات �شينغ  )وفقا جلوار ال�شفر( بي�شان �شنيغ بهكات �شينغ  )وفقا لفادة اجلن�شية والقامة( 

عنوانه : �شريك ب�شركة الوادي الخ�شر لتجارة القم�شة ذ م م - الكائن مقرها مبنطقة الفهيدي  - ال�شوق الكبري - املحل رقم 
)1( مقابل بنك اأوفر برودا هاتف : 04/3531644 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 

خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ض : 1517 - رقم املبنى : 162 - امل�شاحة : 223.45 

مر مربع - املقدرة ب��� )2.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      

فى الدعوى رقم  2016/105 بيع عقار مرهون        
دبي  - مدينة  الو�شط  ال�شرق  الإدارة  ، مكتب  دب��ي   : - عنوانه  امل��ح��دودة   الو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ض  ات�ض  بنك   : التنفيذ  طالب 

لالنرنت - �ض ب  66 ، دبي ، ت :  043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده : راميوند هوجن هوجن   واآخرون  - عنوانه :  دبي ، معي�شم الوىل - عقارات جمريا قولف ، فيال بي 16 ، لمي تري فايل ، 
 رقم الر�ض 952 ، رقم البلدية 1-685 جوال : 0501006865/0501006810/0505850780/0506544782 

ت : 043551900 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����ش��اء   5.00 ال�����ش��اع��ة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  ان���ه يف 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ش��رك��ة الم������ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا اللكروين

دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية  املبينة باملادة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 952 - املنطقة : معي�شم الول - رقم البلدية : -1 - 685/ امل�شاحة : 7.116.02 قدم 

مربع - القيمة الكلية : 4.800.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      

فى الدعوى رقم  2016/3023 تنفيذ جتاري        
طالب التنفيذ : بي ا�ض ايه احمد بن هزمي وم�شاركوه - حاليا - بن �شبيب وم�شاركوه - �شابقا 

عنوانه : اإمارة دبي  بردبي �شارع ال�شيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�شاد�ض مكتب 605 
املنفذ �شده : فورا�شول انف�شتمنت ليمتد )�شركة اأف�شور ذات م�شوؤولية حمدودة( واآخرون 

 L125 عنوانه :  اإمارة دبي بردبي  �شارع ال�شيخ زايد نخلة جمريا فيال رقم
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 32 - املنطقة : اخلليج التجاري : ا�شم املبنى : كري�شتال تاور - رقم الوحدة  

: 906 - رقم البلدية : 346-749 - القيمة الكلية : 1.034.787.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي   - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة  الني�شان لل�شيارات هاتف : 04/2946945 - متحرك : 0508650437  
املنفذ �شده :حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم - حممد كا�شف ابراهيم حممد ابراهيم  

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي -  منطقة جبل علي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لال�شتثمار - العقار رقم 1202  ، 
متحرك : 0557777435  متحرك : 0506536898 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم الر�ض : 352 - رقم املبنى : 1202 - امل�شاحة 

: 1090.57 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )5.000.000.00 درهم(  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2016/731 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 
املنفذ �شده : بي�شان �شنيغ بيكات �شينغ  )وفقا جلوار ال�شفر( بي�شان �شنيغ بهكات �شينغ  )وفقا لفادة اجلن�شية والقامة( 

عنوانه : �شريك ب�شركة الوادي الخ�شر لتجارة القم�شة ذ م م - الكائن مقرها مبنطقة الفهيدي  - ال�شوق الكبري - املحل رقم 
)1( مقابل بنك اأوفر برودا هاتف : 04/3531644 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
 ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكروين
%20 من الثمن  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 

خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ض : 1517 - رقم املبنى : 162 - امل�شاحة : 223.45 

مر مربع - املقدرة ب��� )2.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شوداكو للهند�شة واملقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان  املدعي /فريد رحمن حاجي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)19217 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175253679AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الحد املوافق:2017/10/1 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7225  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  & انترييور�ض  �شالو�شنز  1-ف��اب��ز   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رام ناري�ض ياداف با�شوديف ياداف قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهم(  وقدرها)24830  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  MB174473022:مببلغ )2000 درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم الث���ن���ني امل������واف������ق:2017/9/25 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5525  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يف 3 ميديا �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  انور  /نديره 
وامل�شاريف  درهم(والر�شوم   1000( عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(  وقدرها)56000 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB173512836AE/2017:ال�شكوى رق��م 
الثالثاء املوافق:2017/9/26 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5952  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�ض ان ال لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /ميار فهد حممد �شليم ك�شوره قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)94581 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173860890AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  دره��م(وال��ر���ش��وم   2500(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم اخل��م��ي�����ض امل�������واف�������ق:2017/9/21 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7642  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة الفاية لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شاه جهان �شاديوول ال�شالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)7373 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم(

لها  وح��ددت    AE175611320MB:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5305  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ض ايه خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /خوله ادري�شى �شغرو�شنى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000  وق��دره��ا)55645  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb174333285ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/10/3 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8012  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عائ�شة وحممد للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شني   علي  اقبال  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB176070052AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5119  عمايل جزئي
والنظمة  الفنية  للخدمات  زب��ري  وحم��م��د  ال��دي��ن  1-���ش��ي��اء   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
المنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد رئي�ض عزام حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها  ا�شالم  قد 
)21.166.66 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB172416450AE:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ض   2017/9/26
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7409  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اوريك�ض للتكنولوجيا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فنوجوبال  /فيناي 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1500  عمالية وقدرها )27055 
يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb175387336ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف 
الثنني املوافق 2017/10/9 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8259  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شرايا خلدمات ادارة  من�شاآت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عالء ح�شن احمد ح�شن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11581( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB176361537AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7069  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمعه للتجاره العامه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �شيبا�شتيان   /ان��و 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )3000  عمالية وقدرها )64552 
يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb175202211ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف 
الثنني املوافق 2017/9/25 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8332  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ربا�ض للتجارة العامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ع��امل حممد عبدالرحمن   املدعي /حممد خور�شيد  ان 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14022 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176467003AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���ض   08.30 ال�شاعة   2017/9/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7010  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شوداكو للهند�شة واملقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جابري �شيفور �شيفور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19120( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB175254293AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
لذا  القا�شي  08.30 �ض مبكتب  ال�شاعة  املوافق 2017/9/21  يوم اخلمي�ض  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4588  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال��وادي الخ�شر للو�شاطه العقاريه جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  اب��راه��ي��م   امل��دع��ي /خ��ال��د خليل حم��م��د خليل  ان  مب��ا 
م�شتحقاته  دره��م(   298766( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
العماليه بال�شافة اىل الفائده القانونيه 9% من تاريخ املطالبه الق�شائيه وحتى 
متام ال�شداد وتذكرة ال�شفر اىل موطنه او ما يقابلها عينا )1500 درهم( والر�شوم 
لها  وح���ددت   MB171395521AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
لذا  القا�شي  08.30 �ض مبكتب  ال�شاعة  املوافق 2017/9/21  يوم اخلمي�ض  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4403  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى جراند ابو �شقره جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /طارق فهمي املهدي �شراره  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )14741 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم( 
وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE172796819MB  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/12 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8177  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة الفاية لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   ب�شري  احمد  /كبري  املدعي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )6373 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم( 
وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE175611760MB  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7763  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تاج حمل للحفالت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جوترييز   ا�شيب  /رينو�شا  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB175792720AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8382  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ربا�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عنايت ح�شني خان حممد را�شد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17355 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB176492406AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6479  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ك���ارج���و 7 ان��رن��ا���ش��ي��ون��ال ل��ل��م��الح��ة �������ض.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /لك���ه���وي���ن���دي���ر ���ش��ي��ن��غ ���ش��وك��ه��دي��ف ���ش��ي��ن��غ  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)56815 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
اخلمي�ض  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB17403814AE/2017:ال�شكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2017/9/21 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5275  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شيدي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /جاويد اقبال حممد ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   42392( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB172525734AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/9/25 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5210  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ن�شور البحر خلدمات احلرا�شة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد توحيد ال�شالم كبري احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)47329  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  mb173925711ae:درهم(والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم ال���ث���الث���اء امل��������واف��������ق:2017/10/3 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3563  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اذرجرين �شوليو�شنز للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ديليب كومار راما�شاندران بيالي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  دره��م(  وق��دره��ا)159432  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB169196214AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/10/3 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5852  عمايل جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  العامة جمهول حم��ل  للتجارة  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ق��ري��ن  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  �شاقد  علي  /قا�شد  املدعي 
درهم(  2000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)58453  مب�شتحقات عمالية 

لها  وح��ددت    MB174546664AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الحد املوافق:2017/10/1 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/5928  عمايل  جزئي 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1- ال�شرح للمقاولت 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
باأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  �شالح  احمد  حممد  ان��ور  حممد  ل�شالح/ايهاب  اع��اله 
توؤدي للمدعي مبلغ )236198( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/410  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-نورمان تينا كريو�ض اماديو جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
والر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  ام��ر   632/2017 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/9/10   ال�شاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/58  تظلم مدين

اىل املتظلم �شده / 1-جا�شم احمد كوليكاد - هندي اجلن�شية جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / القيادة العامة ل�شرطة دبي - ومتثلها دائرة ال�شوؤون القانونية حلكومة دبي 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه  1- قبول التظلم �شكال 2- بالغاء القرار 
ال�شادر يف المر على عري�شة رقم:266/2017 مدين والق�شاء مبنع التظلم �شدهما من 
ال�شفر على كافة منافذ  باملنع من  املحكمة وتعميم المر  �شفرهما  اي��داع ج��وازي  ال�شفر 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  والر�شوم.  بامل�شاريف  �شدهما  املتظلم  ال��زام   -3 الدولة 
املوافق 2017/9/5   ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2539  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1- بريكولد انرنا�شيونال 
حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�شتيك  امل��دع��ي/  ان 
الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)127.121.34( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة    2017/9/21 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2452  جتاري جزئي

املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  لل  كنيا  ماهي�ض   -1  / عليه  املدعي  اىل 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  ال�شام�شي قد 
وقدره )44.264.93( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
�شهريا من:2011/12/20  وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2017/9/17  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2732  جتاري جزئي

حمل  جم��ه��ول  ع��ب��داهلل  �شليمان  ع��ب��دال��ق��وى  مثنى   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد �شليم با�شا �شاه جهان �شاه جهان قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 
)80000( درهم والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة    2017/9/19
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2680  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  لل�شيانة  دان�شكو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فرقان لل مياه قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8462( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )823(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3271  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  املنفذ �شده/1- فا�شت تراك واي لل�شحن  اىل 
اأقام   قد  خ��ان  ا�شرف  خ��ان حممد  التنفيذ/نعيم  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9967( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )918( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2882  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ج��ول��د اي��ه اي��ي م.د.م.�����ض جم��ه��ول حم��ل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/امل منذر احمد �شيخه قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17510( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1257( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2602  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ش��ده/1- ال��راج��ح��ي ل��الن�����ش��اءات ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/نبيل علي احمد درباله قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )136284(
مبلغ )5885( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/895  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- رويال كينجز لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد خليل ادم علي قد 
املبلغ  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك 
املنفذ به وقدره )15030.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )1213( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2350 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ابراهيم ح�شن عبداهلل علي جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ض.م.ع وميثله:عبا�ض م�شتت فندي املالكي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1722795( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/891 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  امينيتى  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فيليج �شتار للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )18939( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2349 تنفيذ جتاري

ابو   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  الربيكي  �شركة حم�شن  املنفذ �شده/1-  اىل 
الح�����ش��ان ���ش��ودري ب��ن ع��ب��دال��ق��ادر جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
قد  املالكي  فندي  م�شتت  وميثله:عبا�ض  ال��دويل  التجاري  التنفيذ/البنك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )3725548.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/858  ا�صتئناف عمايل    
حمل  جمهول  ك��وم��ار   موهيندر  موجنا  ام��ان   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
قد  ع��ام��ه(   م�شاهمه  )�شركة  امل�شرق  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2016/6661  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/4/30     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/9/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/1179  احوال نف�س م�صلمني

ان  زي��اد عبدو معني  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ اإيفا عدنان بو درغم وميثله:ديانا حممد حمادة  قد اأقام عليك 
وم�شتحقات  واحل�شانة  لل�شرر  بالطالق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املوافق  2017/9/13    الربعاء  ي��وم   لها جل�شة  �شرعية ونفقات. وح��ددت 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   )3( رق��م  بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/851  احوال نف�س م�صلمني
اىل املدعي عليه / 1- �شانتو�ض كومار �شوبرامانيان  جمهول حمل القامة مبا 
قد  الن�شار   يو�شف حممد ح�شني  علوان وميثله:فتوح  ب�شام  زينه  املدعي/  ان 
والر�شوم  الدين  بالتفريق لختالف  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق  2017/9/27   ال�شاعة 9.30 
�ض بالقاعة رقم )7( لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 
على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، كما ندعوك 

للدخول يف الدين ال�شالمي.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8020  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  �شرمي�ض  1-ليفنج   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شبري احمد ب�شري احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26731 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB1759542031AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/21 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6987  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جي تي تي للتموين الغذائي �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد رفيق عبداملجيد بروحى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)26895 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174144901AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الحد املوافق:2017/10/1 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5660  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  �شادق  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  لطيف  حممد  لطيف  /في�شل  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)24090 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174067799AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  دره��م(وال��ر���ش��وم   2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم الرب����ع����اء امل�������واف�������ق:2017/9/20 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4546  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلودان لتجارة اخل�شار والفواكه �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حنيف  حممد  �شهزاد  /حممد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)17500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172833443AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  درهم(والر�شوم   2000(
امل��واف��ق:2017/9/10 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب  وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6476  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مزمل علي لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد �شاجد حممد اقبال قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)28829.5  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB174810634AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  درهم(والر�شوم   2000(
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/9/21 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4513  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الق�شر الوردي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /كريل�ض قلينى ر�شدي قلينى قد 
ع��ودة مببلغ وقدره  املطالبة مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)37681 دره��م( وتذكرة 
  AE171452966MB:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  درهم(وبالر�شوم   1000(
ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب  امل���واف���ق:2017/9/11  الثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3015  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بدون ا�شم للتجارة )فرع( جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام  عليك  برنالدز قد  التنفيذ/رو�شاي مانولوجن  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12676( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1108( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3016  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- املر�شد للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  اك��رم علي  علي  التنفيذ/عا�شق  ان طالب  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8131( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )949(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شيخة  احل����واري����ة  احل��ل��ق��ة  اأدارت   
اإدارة الندوة  املطريي ع�شو جمل�ض 
رفيعة  ال���دك���ت���ورة  ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك���ت 
دبي  يف  امل���راأة  متحف  رئي�ض  غبا�ض 
الت�شكيلية عليا زعل لوتاه  والفنانة 
اإم��ارة دبي،  وهي فنانة اإماراتية من 
حائزة على �شهادة البكالوريو�ض من 
والت�شميم  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية 
بجامعة ال�شارقة، و�شهادة املاج�شتري 
املتاحف  وع����ل����م  ال����ف����ن  ت�����اري�����خ  يف 
من  امل���ق���ت���ن���ي���ات  اإدارة  ب��ت��خ�����ش�����ض 
وتقوم  باأبوظبي،  ال�شوربون  جامعة 
الدكتوراه بجامعة  �شهادة  بتح�شري 
باري�ض  باري�ض جامعة  ال�شوربون يف 
كاأ�شتاذة  بالتدري�ض  الرابعة، وقامت 
اجلميلة  ال���ف���ن���ون  ك��ل��ي��ة  يف  زائ������رة 
والت�شميم بجامعة ال�شارقة يف العام 
الدرا�شي 2012- 2013، وتعمل حاليا 
اأم�����ني م��ق��ت��ن��ي��ات للفن  ك��م�����ش��اع��دة 
اللوفر  مبتحف  واملعا�شر  احل��دي��ث 
الفنية  باأعمالها  و�شاركت  اأبوظبي، 
يف  وع��امل��ي��ا  حمليا  عر�شها  مت  ال��ت��ي 
كل من: بنغالدي�ض، اأملانيا، اإ�شبانيا، 
البندقية، نيويورك، بيت حلم، ودول 
الثاين  امل��رك��ز  اأخ����رى، وح���ازت على 

مب�شاركتها يف بنيايل بنغالدي�ض.
اجلل�شة  امل��ط��ريي  �شيخة  اف��ت��ت��ح��ت 
تتويج  ي���ع���ن���ي  ال�������ذي  ب���الح���ت���ف���ال 
لإجن��از جميل ومميز تقوم به املراأة 
والرائدات  ع���ام  ب�شكل  الإم���ارات���ي���ة 
م��ن��ه��ن ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض وال���ت���ي تربز 
غبا�ض  رف���ي���ع���ة  ال����دك����ت����ورة  ب��ي��ن��ه��ن 
والفني  الثقايف  املنجز  وث��ق��ت  ال��ت��ي 
متحف  خالل  من  للمراأة  والفكري 

املراأة يف دبي.
واأكدت د. رفيعة غبا�ض اأن العراف 
ب��ي��وم امل������راأة الإم���ارات���ي���ة ه���و ثمرة 
زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ج��ه��ود 
اآل نهيان واإخوانه حكام  بن �شلطان 
ال��ع��ه��ود الذين  واأول����ي����اء  الإم�������ارات 
دع��م��وا مت��ك��ني امل�����راأة م��ن��ذ اللحظة 

الأوىل لن�شاأة الدولة وما قبلها.
حا�شنة  »امل���������راأة  م���و����ش���وع  وح������ول 
الثقافة  رفيعة  د.  ع��رف��ت  الثقافة« 
باأنها كلمة قدمية  العربية  اللغة  يف 
وعريقة تعني �شقل النف�ض واملنطق 
والفطانة، ويف املعجم »وثقف نف�شه« 
الرمح، تعني  اأي �شار حاذق، وثقف 
هو  اللغة  يف  واملثقف  وق��وم��ه،  �شواه 
ال��ق��ل��م امل������ربي، وق����د ا���ش��ت��ق��ت هذه 
يقوم  امل��ث��ق��ف  اأن  ح��ي��ث  م��ن��ه  الكلمة 
هو  كما  ج��دي��دة  اأم���ور  بتعلم  نف�شه 

حال القلم عندما يتم بريه.
الثقافَة؛  اإّن  غ��ب��ا���ض  د.  واأ����ش���اف���ت 

جاهزة  َم���ع���ارَف  اأو  ُع��ل��وم��اً  ل��ي�����ش��ت 
عليها  يح�شَل  اأْن  للمجتمع  مُي��ك��ن 
واإمّنا  ق�شري،  زم���ٍن  يف  وي�شتوعبها 
تراكُم الّثقافُة عرب مراحَل طويلٍة 
م��ن ال���ّزم���ن ح��ت��ى ت��ن��ت��ق��َل م��ن جيٍل 
تنتقُل  امل��ُج��ت��م��ع  ف��ث��ق��اف��ُة  ج��ي��ل،  اإىل 
الّتن�شئة  ع��رب  اجُل����دد  اأف�������راِدِه  اإىل 
الجتماعّية، حيُث يكت�شُب الأطفال 
خ��الل م��راح��ل من��ّوه��م العديد من 

املعلومات الثقافّية.
ت��ك��ون جميع  اأن  ال��ث��ق��اف��ة:  وت��ه��دف 
مبنية  واجل��م��اع��ة  ال��ف��رد  �شلوكيات 
وهذا  راٍق  وف����ٍن  ف��ك��ٍر  اأ���ش��ا���ض  ع��ل��ى 
ج���وه���ر ال���ث���ق���اف���ة ل���ل���ف���رد وم�����ن ثم 

املجتمع.
واأك��دت اأن��ه ل��ول دع��م �شمو ال�شيخة 
املغفور  قرينة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
والتي لها ح�شور ا�شتثنائي، جمعت 
على  وال��ق��درة  ال�شخ�شية  ق��وة  ب��ني 
احتياجات  تفهمت  التغيري،  اإح��داث 
وا�شتطاعت  وامل����ج����ت����م����ع،  امل�����������راأة 
لت�شتوعب  القبلية  الثقافة  تطويع 
امل�����ش��ت��ج��دات، وق���د م��ث��ل اجل��م��ع بني 
والتحرك  امل������وروث  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
بفاعلية نحو امل�شتقبل اأر�شيًة �شلبًة 
التعليم  �شعد  على  للمراأة،  وداف��ع��ة 
القت�شادي  وال���ت���م���ك���ني  وال���ع���م���ل 
والجتماعي وال�شيا�شي والقانوين.

ول�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
دور قيادي وريادي يف جمال احلقوق 
املدنية والقانونية للمراأة من خالل 
الهتمام الذي اأبدته �شموها لقانون 
الأح������وال ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ح��ت��ى حلظة 
العنف  اإق���راره، ويف جم��ال مكافحة 

�شد
املراأة.

ك��م��ا ق��دم��ت ���ش��م��وه��ا من���وذج���اً حياً 
ل�شمود املراأة الإماراتية �شد العادات 
والتقاليد البالية التي كانت حتجم 
�شموها  واأه��ت��م��ت  ودوره�����ا،  و�شعها 
مهاراتها  اإب��راز  على  امل��راأة  بت�شجيع 

القيادية يف جمالت متعددة.
ونتيجة جلهود �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك حملياً وعربياً ودولياً يف 
والثقايف  واخل��ريي  الن�شائي  العمل 
والإن�������ش���اين ح�����ش��ل��ت ���ش��م��وه��ا على 
الكثري من التقدير والتكرمي الذي 
املحلية  متثل يف ع��دد م��ن اجل��وائ��ز 

والعربية والعاملية .
وع��ن احل��ف��اظ على ت���راث الأوط���ان 
ال�شيخة مي  د. غبا�ض جهود  ذك��رت 
وال�شيخة  ال��ب��ح��ري��ن  يف  خليفة  اآل 
ودورهم  الكويت  يف  ال�شباح  ح�شة 
الثقافية  ال�����رثوة  ودع����م  ح��ف��ظ  يف 

لوطنهم.
ال�شالونات  ل��ع��ب��ت  الإم��������ارات  ويف 
ه�����ام يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة دور  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
خالل  م��ن  الثقافة  ودع��م  احت�شان 
اآل  ب��ن خ��ال��د  ال�شيخ حم��م��د  م��رك��ز 
بنت  ���ش��م��ا  ال�شيخة  جم��ل�����ض  ن��ه��ي��ان 
ن��ه��ي��ان للفكر  اآل  ب��ن خ��ال��د  حم��م��د 
املتنوع  الأدب���ي  و�شالونها  وامل��ع��رف��ة 
املتدفق  واحل����وار  وال��ع��ل��م  بالثقافة 
ال���ذي ي��ن��م ع��ن ف��ك��ر راق مل��ا و�شلت 
ثقافية  م��ك��ان��ة  م���ن  ن�����ش��اءن��ا  ال���ي���ه 
احلراك  �شاهمت يف  والتي  مرموقة 
الج����ت����م����اع����ي وال����ث����ق����ايف يف دول�����ة 

الإمارات.
عن  ل��وت��اه  علياء  الفنانة  وحت��دث��ت 

احلركة الت�شكيلية يف الإمارات وعن 
ارتباط املراأة الإماراتية بالفن الذي 
تعارف عليه جمتمع المارات قدمياً 
م��ن خ���الل احل���رف ال��ي��دوي��ة، ودور 
التعليم احلديث واملفاهيم اجلديدة 

للفن.
وعن اجليل الأول الذي جاد بخربته 
واإبداعاته لالأجيال الالحقة وبروز 
ال�شاحة  ع��ل��ى  ام���ارات���ي���ات  ف��ن��ان��ات 
الفنية العربية والعاملية منهن جناة 
كرث.  وغريهن  لوتاه  وفاطمة  مكي 
ومن اجليل اجلديد زينب الها�شمي 

وميثاء بن دميثان ولطيفه �شعيد.
املوؤ�ش�شات  يف  امل����راأة  حل�����ش��ور  وك���ان 
هام  دور  وال��ع��ام��ة  اخل��ا���ش��ة  الفنية 
القا�شمي  حور  ال�شيخة  �شمو  اأكدته 
من خالل موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون، 
وبرنامج منحة �شالمة بنت حمدان 
للفنانني، وموؤ�ش�شة ال�شيخة �شالمة 
النا�شئني،  نهيان  اآل  طحنون  بنت 
وال�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت م��ك��ت��وم اآل 
بنت  منال  ال�شيخة  وجائزة  مكتوم، 

حممد املكتوم.
وع��ن دور امل���راأة يف دع��م ���ش��وق الفن 
العنود  ل��وت��اه دور  اأك���دت  الم��ارات��ي 
الور�شو من خالل جالريي هرن، كما 
كان للمراأة ح�شور يف دعم الفنانات 
ومنحهم من�شة للتعبري من خالل 
متحف املراأة الذي �شيدته د. رفيعة 

غبا�ض.
العمل  يف  امل�����زروع  �شيخة  ومت��ي��زت 
الفنون،  ت��خ�����ش�����ض  يف  الأك����ادمي����ي 
املتاحف  جم��ال  يف  العمل  يف  واأي�شا 
ومنى  ال��ق��رق  في�شل  م��ن��ى  وم��ن��ه��ن 

العلي.

•• الربازيل-الفجر:

املكانة  دع��م  اإط��ار حر�شها على  يف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة لإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة حول 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت  ال����ع����امل، 
باولو  ����ش���او  م���دي���ن���ة  يف  ل���ل���ك���ت���اب، 
م���ع غرفة  ب���ال���ربازي���ل، اج��ت��م��اع��اً 
تعزيز  ا�شتهدف  للكتاب،  الربازيل 
ومناق�شة  الطرفني،  بني  التعاون 
امل�شرك،  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل 
وت�شجيع املبادرات الداعمة للتبادل 

الثقايف واملعريف بني اجلانبني.
ت�شعى  وق���ت  الج��ت��م��اع يف  وي���اأت���ي 
ا�شتقطاب  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  اإم�������ارة 
دخول  اإىل  الربازيليني  النا�شرين 
اأ�شواق املنطقة من خالل “مدينة 
تفتح  ال���ت���ي  للن�شر”،  ال�������ش���ارق���ة 
اجلاري،  العام  نهاية  قبل  اأبوابها 
معرفياً  ث��ق��اف��ي��اً  ج�����ش��راً  بو�شفها 

يربط الوطن العربي بالعامل.
ون����اق���������ض وف�������د ال����ه����ي����ئ����ة، خ����الل 
اجلارية  التح�شريات  الج��ت��م��اع، 
ب�شفتها  ال���������ش����ارق����ة  مل���������ش����ارك����ة 
�شاو  معر�ض  يف  �شرف”،  “�شيف 
اأح����د   -  2018 ل��ل��ك��ت��اب  ب����اول����و 
اأمريكا  ال��ك��ت��اب يف  م��ع��ار���ض  اأك���رب 
الالتينية- والذي يقام يف الربازيل 
اأغ�شط�ض   12 –  3 خالل الفرة 
من  عار�شني  مب�شاركة   ،2018

خمتلف دول العامل.
ال�شارقة،  ع��ن  الج��ت��م��اع  وح�����ش��ر 
العامري،  اأح���م���د  ���ش��ع��ادة  م���ن  ك���ل 
للكتاب،  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
العالقات  مديرة  الدبا�ض،  وروان 
النا�شرين  ج��م��ع��ي��ة  يف  ال���دول���ي���ة 
الإم����ارات����ي����ني، ف��ي��م��ا ح�����ش��ره عن 
كارين  من  كل  الربازيلي،  اجلانب 
يف  الدولية  ال�����ش��وؤون  رئي�ض  ب��ان��زا، 
ولوي�ض  للكتاب،  ال��ربازي��ل  غ��رف��ة 
ال�شوؤون الدولية  مينيزي�ض، مدير 
وعدد  للكتاب،  ال��ربازي��ل  غرفة  يف 

من الإداريني يف الغرفة.
والتقى العامري على هام�ض زيارة 
ال��ه��ي��ئ��ة ل���ل���ربازي���ل جم��م��وع��ة من 
املهتمني  ال��ربازي��ل��ي��ني  ال��ن��ا���ش��ري��ن 
الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  باأ�شواق 
ح��ي��ث ق����ّدم ع��ر���ش��اً ت��ف�����ش��ي��اًل عن 
الإم������ارة، وم���ا ت��وف��ره م��ن مرافق 
ل�شيما  النا�شرين،  لدعم  حيوّية 
تتيح  التي  للن�شر،  ال�شارقة  مدينة 
املهنية  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  م���ن  ال��ع��دي��د 
وال�شتثمارية للعاملني يف قطاعات 

الن�شر والثقافة.
اأه������م  اإىل  ال�����ع�����ام�����ري  وت������ط������رق 
للن�شر،  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  م��ي��زات 
امل��دي��ن��ة الكثري من  ت��وف��ر  ب��ق��ول��ه: 
والعاملني  للنا�شرين  الت�شهيالت 
اأب�����رزه�����ا  ال�����ك�����ت�����اب،  ����ش���ن���اع���ة  يف 
وتوافر  الطباعة،  اأ�شعار  انخفا�ض 
التي  الكربى  املطابع  من  العديد 
و�شهولة  ال�شاعة،  مدار  على  تعمل 
والأحبار  الأوراق  على  احل�����ش��ول 
واملواد الالزمة للطباعة، واإمكانية 
ال�شحن  خ���دم���ات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
اجلوي والبحري باأ�شعار تناف�شية.

العامري  اأحمد  �شعادة  التقى  كما 

امل�شوؤولني  من  عدد  الزيارة  خالل 
اأب����رزه����م برونو  ك����ان  ال���ربازي���ل���ني 
ن��ائ��ب ع��م��دة مدينة �شاو  ك��وف��ا���ض، 
امارة  باختيار  رح��ب  ال���ذي  ب��اول��و 
����ش���رف معر�ض  ���ش��ي��ف  ال�������ش���ارق���ة 
موؤكداً   2018 للكتاب  باولو  �شاو 
تعزيز  ���ش��ي��دع��م  الخ��ت��ي��ار  ه���ذا  اأن 
الربازيل  بني  امل�شركة  العالقات 
لتعزيز  هامة  وفر�شة  والإم����ارات 
البلدين؛  ب���ني  ال��ث��ق��ايف  ال���ت���ب���ادل 
ون���اق�������ض ال���ط���رف���ني امل���ق���رح���ات 
ال�شارقة  م�شاركو  لإب���راز  املقدمة 

على اأو�شع نطاق العام القادم.
ال��ت��ي ينطلق منها  ال��روؤي��ة  وح���ول 
قال  احل�����ش��اري،  ال�شارقة  م�شروع 
�شعادة اأحمد العامري: اأفردت اإمارة 
للثقافة  خ��ا���ش��ة  م��ن��زل��ة  ال�����ش��ارق��ة 
والفنون والأدب، جعلت منها منارة 
ل��ل��ك��ت��اب وامل��ع��رف��ة، وباتت  رئ��ي�����ش��ة 
تتمتع مبكانة عاملية رائ��دة يف هذا 
املجال، اأهلتها لنيل لقب العا�شمة 
العاملية للكتاب 2019 ، وكان هذا 
وتوجيهات  ل���روؤى  مبا�شرة  ث��م��رة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
الذي اأعلى من �شاأن العلم والعلماء 

والأدباء واملثقفني.
واأ�شاف العامري: “تعترب ال�شارقة 
النا�شرين  ل�شتقطاب  اأوىل  وجهة 
الكتب  ����ش���ن���اع���ة  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
وقت  يف  الأو�شط،  ال�شرق  مبنطقة 
كّر�ض الإعالن عن م�شروع “مدينة 
التميز،  ه����ذا  للن�شر”  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شاحة  الإم���ارة على  وع��زز مكانة 
على  و�شنعمل  والثقافية،  املعرفية 
ال��ن��ا���ش��ري��ن م���ن خمتلف  ت��ع��ري��ف 
ال�����دول، ل���ش��ي��م��ا ال���ربازي���ل ودول 

اأمريكا الالتينية، مبا تقدمه لهم 
لقطاع  خ��ا���ش��ة  ح���رة  منطقة  اأول 
الن�شر يف العامل، حتى يكونوا جزًءا 
م��ن ه���ذا امل�����ش��روع امل��ع��ريف الكبري، 
دخول  �شهولة  لهم  ي�شمن  ال���ذي 
جميع الأ�شواق العربية بنتاجاتهم 

الثقافية والإبداعية.
وحول م�شاركة ال�شارقة يف معر�ض 
قال   ،2018 ل��ل��ك��ت��اب  ���ش��اوب��اول��و 
ال�شارقة  “اختريت  ال���ع���ام���ري: 
ر�شمياً �شيف �شرف للمعر�ض قبل 
نحو عام من الآن، اأي قبل الإعالن 
ر�شمياً عن اختيارها عا�شمة عاملية 
منظمة  قبل  م��ن   2019 للكتاب 
والعلم  ل��ل��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
يوؤكد  ما  وه��و  يوني�شكو،  والثقافة 
الإم����ارة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اأن 
للدولة  الثقايف  بالواقع  للنهو�ض 
وامل��ن��ط��ق��ة وال������دول ال��ع��رب��ي��ة، هي 
حم���ل ت��ق��دي��ر دائ�����م م���ن خمتلف 

الهيئات الثقافية ودول العامل.
اليوم  اج��ت��م��اع  “ياأتي  واأ�����ش����اف: 
تقدمي  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ن���ا  ل����ي����وؤك����د 
م�شاركة متميزة يف املعر�ض، ت�شكل 
ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة ل���ه، وت����ربز الوجه 
احل�������ش���اري ل��ل��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة 
ممكنة،  ���ش��ورة  باأف�شل  وال��ع��رب��ي��ة 
جديدة  اآف��اق��اً  خاللها  م��ن  وتفتح 
للتبادل الثقايف، لي�ض بني ال�شارقة 
وال��������ربازي��������ل ف���ح�������ش���ب، ب�����ل بني 

الربازيل والدول العربية كافة.
توريللي،  اأن��ط��ون��ي��و  ل��وي�����ض  وق����ال 
الربازيلية:  الكتاب  غرفة  رئي�ض 
ُي�����ش��ّرف��ن��ا اخ��ت��ي��ار ال�����ش��ارق��ة �شيف 
�شرف يف دورة 2018 ملعر�ض �شاو 
باولو الدويل للكتاب، لأنها �شتوفر 
فر�شة  ال��ربازي��ل��ي��ني  ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن 
ثمينة للتعّرف على ثقافة ال�شارقة 

يف  الكتب  �شناعة  وعلى  و�شحرها، 
العامل العربي.

رئي�ض  ب���ان���زا،  ك���اري���ن  واأو����ش���ح���ت 
ال�شوؤون الدولية يف غرفة الربازيل 
للكتاب: نتطلع اإىل حتقيق التقارب 
للكتاب  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�����ش��وق  ب���ني 
فالفر�ض  ال���ع���رب���ي���ة،  ون��ظ��ريت��ه��ا 
مع  وخ�شو�شاً  جميعاً  لنا  متاحة 
م�شاركتنا يف نف�ض املعار�ض الدولية 
للكتاب، وم�شاركة جمموعة كبرية 
م���ن ال��ن��ا���ش��ري��ن ال���ربازي���ل���ي���ني يف 
للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�ض 

للمرة الأوىل.
يف  للم�شاركة  ال��وف��د  ي�شتعد  ك��م��ا 
جانريو  دي  ري��و  معر�ض  فعاليات 
فعالياته  �شتنطلق  ال���ذي  للكتاب 

يوم اجلمعة القادم.
باولو  ���ش��او  م��ع��ر���ض  اإدارة  وك��ان��ت 
اختيار  اأعلنت عن  للكتاب،  الدويل 
يف  املعر�ض  �شرف  �شيف  ال�شارقة 
لعام  والع�شرين  ال�شاد�شة  دورت���ه 
الإم�����ارة  ل����دور  ت���ق���دي���راً   ،2018
ال����ث����ق����ايف والإن�����������ش�����اين ال���ع���امل���ي، 
التوا�شل  ت���ع���زي���ز  يف  وج���ه���وده���ا 
ب�����ني خم���ت���ل���ف دول  احل�����������ش�����اري 

العامل.
وياأتي الختيار ليوؤكد على اجلهود 
بذلتها  ال��ت��ي  ال����رائ����دة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يف  فارقة  عالمة  لت�شبح  الإم���ارة، 
ومركزاً  والعامل،  العربية  املنطقة 
حم���وري���اً ل��ت��ن��ظ��ي��م واإط������الق اأه���م 
الفعاليات واجلوائز واملبادرات ذات 
واحل�شاري،  الإن�����ش��اين  اخل��ط��اب 
ال����ذي ي��ع��زز احل�����وار ب���ني خمتلف 
ثقافات العامل، م�شتنداً اإىل الأفكار، 
والكتب، والفنون، واملو�شيقى، وكل 

ما يحرم ذوق الإن�شان وعقله.
على  ال�شارقة  اأهمية  تزايدت  وقد 
املدن  ال��دويل كواحدة من  النطاق 
الثقايف،  الفعل  تعزيز  يف  ال��رائ��دة 
ك����ربى،  م�������ش���روع���ات  ط���رح���ت  اإذ 
و�شناعة  الكتاب  دع��م  �شعيد  على 
الن�شر وتعزيز حوار الثقافات عرب 
الرجمة، والتبادل الثقايف، وكانت 
���ش��ّب��اق��ة م��ن ب��ني امل��ن��ط��ق��ة يف دعم 
مفاهيم  وتعزز  الب�شرية،  الفنون 
اإ�شافة  وال��ق��ي��م اجل��م��ال��ي��ة،  ال��ف��ن، 
الرامية  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ج��ه��وده��ا  اإىل 
اإىل  الإن�شاين  اخلطاب  حت��ول  اإىل 
خ��ط��اب ث��ق��ايف اإب���داع���ي ق��ائ��م بكل 

تفا�شيله ومكنوناته.

ال��روؤى« زواره يف متحف »مي  »اإم���ارات   وي�شتقبل معر�ض 
لأبرز  عماًل  خم�شني  من  اأك��رث  ُيعر�ض  حيث  كوليكرز«، 
تاأمالتهم  م�شتعر�شاً  املعا�شرين،  الإم��ارات��ي��ني  الفنانني 
�شبعة  �شمن  خمتلفة  لثنائيات  درا���ش��ة  يف  ال��وط��ن  لأر����ض 
والطبيعة،  واجل��غ��راف��ي��ا  وال���وح���دة،  الأم���ة  ه��ي؛  موا�شيع 
وال��ع��م��ارة وال��ُع��م��ران، وال��ب��ورت��ري��ه وال��ه��وي��ة، والروحانية، 

واللغة واخلط العربي، والتقاليد والراث. 
الأوىل  للمرة  اأق��ي��م  ق��د  الروؤى”  “اإمارات  معر�ض  وك���ان 
الآن  وه���و   ،2016 اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل 
اأبوظبي  ملجموعة  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  ب��رن��ام��ج  م��ن  ج��زء 
الفنانني  اإبداعات  لتقدمي  ويعد فر�شة  والفنون.  للثقافة 

وتنوع  غنى  وا���ش��ت��ع��را���ض  ال��ع��امل��ي،  للجمهور  الإم��ارات��ي��ني 
ال�����ش��اح��ة الفنية  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���م���ار����ش���ات الإب���داع���ي���ة 
اأم��ام حوار بناء على  الإماراتية، ف�شاًل عن فتحه الأب��واب 

م�شتوى عاملي.
“اإمارات  معر�ض  يف  امل�شاركني  الإماراتيني  الفنانني  ومن 
اأ�شبوع الفن يف برلني؛ ابت�شام عبدالعزيز،  الروؤى” خالل 
واأمنة الدباغ، وحممد كاظم، الذين يقدمون اأعماًل فنية 
ممار�شاتهم  خ��الل  الإم��ارات��ي��ني  الفنانني  تفاعل  تعك�ض 
الفنية، والتي ع��رّبوا عنها من خالل فن النحت ولوحات 
و�شور فوتوغرافية وكولج وفيديو واأعمال تركيبية. وبهذا 
يربز “اإمارات الروؤى” التحولت الن�شطة وامل�شتمرة التي 

ت�شهدها �شاحة الفنون التعبريية يف دولة الإمارات اليوم.
الإمارات،  دول��ة  �شهدتها  التي  التحولت  املعر�ض  ويعك�ض 
عرب 20 من اأعمال التكليف احل�شري لفنانني �شاعدين 
وخم�شرمني. و�شمن �شياقها الروائي، تربز القطع الفنية 
وتر�شد  اجل��دي��دة  التحولت  تلك  تنوعها،  على  امل�شاركة 

واقع دولة الإمارات منذ ن�شاأتها وحتى اليوم. 
اأجيال  املعر�ض ثالثة  امل�شاركون يف هذا  الفنانون  ويج�شد 
واجليل  �شريف  ح�شن  ال��راح��ل  الفنان  ميثلهم  متعاقبة، 
ويقدم  ال�شباب.  الفنانني  وكذلك  طلبته،  من  ت��اله  ال��ذي 
الفنية، من منحوتات  التعابري  اأوجه  العديد من  املعر�ض 
داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ول��وح��ات و���ش��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة وكولج 

من  اأخ��رى  فنية  وتعابري  تركيبية،  فنية  واأع��م��ال  وفيديو 
وحي احلرف اليدوية التقليدية. 

كما تقام اأي�شاً جمموعة من الفعاليات الثقافية، تت�شمن 
لقاءات مع الفنانني خالل حفل الفتتاح، كما ت�شارك �شعادة 
هدى اإبراهيم اخلمي�ض، موؤ�ش�ض جمموعة اأبوظبي للثقافة 
والفنون، يف ندوة حوارية خا�شة، تتناول موا�شيع “الهوية 
حفل  ال��ن��دوة  يتبع  الإماراتي”.  و”الإبداع  الإماراتية” 
للفنان طارق ميني “بِنن�ُشلَر: اإيقاعات خليجية على اأنغام 
من  العيالة  بفنون  اجل��از  مو�شيقى  يجمع  حيث  اجلاز”، 
دولة الإمارات، بالإ�شافة اإىل العر�شة القطرية والعر�شة 
اجلنوبية من اململكة العربية ال�شعودية، وغريها من األوان 

املو�شيقى اخلليجية التي ت�شتك�شف الت�شابهات والختالفات 
بيها وبني مو�شيقى اجلاز العاملية. ويف �شهر اأكتوبر، ت�شارك 
جمموعة من الفنانات مثل زينب الها�شمي، واآمنة الدباغ، 
وال�شاعرة الإماراتية عفراء عتيق يف ندوات حوارية اأخرى، 
كما تتحدث الفنانة كرمية ال�شوملي عن بحثها املتخ�ش�ض 

حي.  فني  عر�ض  تقدمي  يعقبه  يف “الربقع الإماراتي”، 
اإذ  احل��دث،  هذا  يف  الإماراتية  ال�شينما  �شّناع  يتواجد  كما 
ي�شارك املخرج اأحمد زين بفيلم “منحة الوالد” واملخرجة 
جنوم الغامن بفيلم “�شماء قريبة”. ُيذكر اأن كال الفيلمني 
للثقافة  اأب���وظ���ب���ي  م���ن جم��م��وع��ة  ب��دع��م  اإخ��راج��ه��م��ا  مت 

والفنون.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت 
الثقافة وتنمية املعرفة، تقدم جمموعة اأبوظبي للثقافة 
الفن  »اأ�سبوع  الإماراتيني خالل  للفنانني  والفنون معر�ص 
الروؤى«.  »اإمارات  �سبتمرب حتت عنوان  يف برلني« 17-13 
برلني  اإىل  املعر�ص  يف  امل�ساركني  من  فنانًا   30 وينتقل 
باأملانيا، حل�سور افتتاحه الر�سمي. وهي املرة الأوىل التي 
يف  الإماراتيني  الفنانني  من  كبرية  جمموعة  فيها  ت�سارك 

حدث فني �سخم على هذا امل�ستوى يف اأوروبا.

•• دبي - د.حممود علياء 

و�سعادة عبدالغفار ح�سني  را�سد  اإدارة مكتبة حممد بن  رئي�ص جمل�ص  املر  بح�سور معايل حممد 
املهتمني  من  وجمع  والعلوم  الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  الهاملي  عبيد  علي  والأ�ستاذ 
واملعنيني نظمت ندوة الثقافة والعلوم حلقة حوارية احتفاًل بيوم املراأة الإماراتية بعنوان »املراأة 

حا�سنة الثقافة«،،

اأعمال اأكرث من 50 فنانًا اإماراتيًا �سمن اأ�سبوع الفن يف برلني

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون تقّدم معر�ش »اإماراُت الُروؤى« 

املــــراأة حا�شنــــة الثقافـــــة خالل حت�سرياتها مل�ساركة ال�سارقة �سيف �سرف »�ساو باولو للكتاب 2018«

»ال�شارقة للكتاب« تفتح اأ�شواق املنطقة اأمام النا�شرين الربازيليني
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درة: لل�شينما بريقها، وللدراما طعم خمتلف
واحد؟ مو�شم  يف  فيلمني  تقدميك  ب�شبب  العام  هذا  التلفزيونية  الدراما  عن  غيابك  كان  • هل 

- مل يكن ال�شبب احلقيقي. قررت اأن اأح�شل على راحة هذا العام من الدراما، اأو كما يقولون هي )ا�شراحة 
، فكل الأعمال التي  حمارب(، كي اأعيد ترتيب اأوراق��ي، ي�شاف اإىل ذلك اأنني مل اأتلق الدور الذي ي�شيف اإيلَّ
عر�شت عليَّ رغم اأنها كبرية وحققت جناحاً جيداً، فاإنها مل تنا�شبني لأنها ت�شبه اأدواراً قّدمتها. لذا ف�شلت 
الن�شحاب من املو�شم. كذلك �شعرت باأن امل�شاركة يف فيلمني يف مو�شم واحد عو�شت غيابي عن ال�شينما اأي�شاً.

الدراما؟ عن  عو�شتك  ال�شينما  اأن  ذلك  يعني  • هل 
جعلني  واجلمهور  خمتلف،  طعم  ول��ل��درام��ا  بريقها،  لل�شينما   -

كل  كان  بالفيلمني  اإ�شادته  فبعد  الدراما،  بغيابي عن  اأ�شعر 
من يقابلني ي�شاألني، ملاذا تغيبت عن الدراما هذا العام؟ 

الأمر الذي اأ�شعدين بالطبع.
اأ�شّرك؟ واحد  مو�شم  يف  لك  فيلمني  نزول  • هل 

- على العك�ض، فاأنا الفائزة الوحيدة، لأن الفيلمني 
اأنني  ردود فعل جيدة ج��داً، وحل�شن حظي  اأث��ارا 

ولديهما  كبريين،  جنمني  م��ع  فيهما  تعاونت 
هنيدي  فمحمد  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  �شعبية 

وتامر  اإيل،  بالن�شبة  الأول  الكوميديا  جنم 
اأكرث جنوم جيله جناحاً، خ�شو�شاً  ح�شني 

يف الأدوار الرومان�شية، وكل عمل كان له 
طعم اآخر، وجناح خمتلف.

•  ماذا عن التعاون الثاين مع تامر 
ح�شني؟

- جتمعني كيمياء قوية بالنجم 
املخرج  ك��ذل��ك  ح�شني،  ت��ام��ر 

�شبق  اإذ  ����ش���ام���ي،  حم���م���د 
وت�����ع�����اون�����ت م���ع���ه���م���ا يف 

)اآدم(،  م�شل�شل 

وحّقق جناحاً وا�شعاً، لذلك عندما عر�شت عليَّ امل�شاركة يف )ت�شبح على خري( مل اأتردد، لأين وجدت عنا�شر 
النجاح مكتملة يف العمل، بالإ�شافة اإىل اأن تفا�شيل الدور جذبتني.

خري(؟ على  )ت�شبح  يف  عائ�شة  ل�شخ�شية  حت�شرياتك  عن  ماذا  ال�شعبية.  الفتاة  دور  ذلك  قبل  • قّدمت 
يف  )الأوىل  )وني�شة( يف  وهو  ال�شينما  اأدواري يف  اأول  اأن قدمت  منذ  ينا�شبني،  ال�شعبية  الفتاة  دور  اأن  اأرى   -
اأتوقعه. من هنا، وجدت نف�شي يف هذا القالب، رغم حر�شي على  الغرام( وحققت من خالله جناحاً مل اأكن 
الن�شا(  ت�شابه مثلما فعلت يف )�شجن  اأي  اآخر لالبتعاد عن  اإىل  دور  اختالفها من  واإظهار  التفا�شيل  تدقيق 
بدور )دلل(، واأخرياً )عائ�شة( يف )ت�شبح على خري(، فاملخرج حممد �شامي وهو نف�شه موؤلف العمل كان ملماً 
بالتفا�شيل التي تظهر الختالف والتنوع، فهي فتاة �شعبية، لكنها رومان�شية وبريئة لدرجة تبدو �شاذجة يف 
اأ�شعدتني  دوري،  عن  اإيجابية جداً  فعل  ردود  وفعاًل وجدت  �شخ�شيتها،  نعومة يف  اأعطاها  ما  املواقف،  بع�ض 

كثرياً.
اأكرث؟ الكوميديا  يف  نف�شك  ترين  هل  كوميديتني.  جتربتني  يف  العام  هذا  • جنحت 

مت الأدوار كافة، ول اأميل اإىل نوع معني، فالفي�شل يف املو�شوع هو الورق اجليد، وال�شيناريو  - اأنا ممثلة وقدَّ
املتميز. وكان من ح�شن حظي هذا العام م�شاركتي يف عملني ينتميان اإىل الكوميديا، لأن الفرة املا�شية قّدمت 
اأدواراً عدة تت�شم بالدراما والراجيديا، ما جعل �شورتي تر�ّشخ لدى اجلمهور باأنني ممثلة دراما، لذا اأعترب 

التنّوع اأمراً مطلوباً، واأ�شعى اإليه.
اأما بالن�شبة اإىل الكوميديا، فاأنا اأع�شقها واأعتربها اأحد اأكرث الأمور املمتعة يف احلياة، واأرى اأن لديَّ القدرة 
على تقدمي هذا ال�شكل، و�شاركت اأي�شاً يف برامج ا�شكت�شات كوميدية مثل )اأبلة فاهيتا(، لكنني يف الوقت نف�شه 

ل اأحب اأن اأ�شنف يف الكوميديا فح�شب، واأمتنى تقدمي اأدوار خمتلفة ترك ب�شمة يف ال�شينما.
تعاونه؟ كان  كيف  الأوىل.  للمرة  هنيدي  حممد  الكوميديا  جنم  مع  • تتعاونني 

- ا�شتمتعت بالعمل مع هنيدي، فهو جنم كوميديا حمرف ومتمكِّن من اأدواته. الكوميديا لديه من 
الأم��ر على  افتعالت لي�شت يف حملها، ما ي�شهل  اأو  اإيفيهات  اأية  اللحظة بعيداً عن  وحي 

النجمة التي تقف اإىل جانبه.
التون�شية؟ باللهجة  )عاليا(  �شخ�شية  قّدمت  • هل 

الدور  تقدمي  يف  �شاعدتني  التون�شية  اللهجة  اإن  ذل��ك  قبل  قلت   -
البدوي ب�شكل اأكرث احرايف، ولكن مل تكن اللهجة التي حتدثت 
فيها هي اللهجة التون�شية، خ�شو�شاً اأننا يف تون�ض لدينا لهجات 
وهو  �شابقاً  اأق��ّدم��ه  مل  دوراً  اأوؤدي  فاأنا  مثل م�شر مت��ام��اً،  ع��دة 
الفتاة البدوية املختلف علّي، ل �شيما اأننا ل�شنا ملتزمني بالواقع 

الكوميدي، لأن الأحداث تت�شّمن فانتازيا اأي�شاً.
والإيرادات.. الفيلمني  حول  الفعل  ردود  عن  • حدثينا 

- كانت ردود الفعل اإيجابية، واحلمد هلل حّقق الفيلمان اإيرادات قوية يف 
الوطن العربي، وقمنا بجولت عدة واحتفلنا و�شط اجلمهور، ووجدت رد 
الفعل بعيني، ومل�شته مع احل�شور داخل دور العر�ض. لكن ل يهمني اأن يكون 

الفيلم الرقم واحد، والأهم بالن�شبة اإيّل راأي اجلمهور يف العمل ويف دوري.
ي�شرا تعود اإىل ال�شبكي

تعود الفنانة امل�شرية ي�شرا اإىل التعاون مع املنتج اأحمد ال�شبكي يف م�شروع 
الفنان ظافر  العام اجل��اري مع  تبداأ ت�شويره قبل نهاية  �شينمائي جديد 

العابدين.
اختيار  على  العمل  وج��ار  الفيلم،  على  وظ��اف��ر  ال�شبكي  م��ع  اتفقت  ي�شرا 
باأن النجمني �شيجتمعان بعد العودة من اخلارج ملناق�شة  ال�شيناريو، علماً 

فكرة الفيلم.

رانيا يو�شف تعتذر
اإن��ت��اج حممد  م��ن  فيلم ج��دي��د  ع��ن بطولة  يو�شف  ران��ي��ا  الفنانة  اع��ت��ذرت 

ال�شبكي ينتمي اإىل الأفالم ال�شعبية بعد قراءتها ال�شيناريو.
خالل  اأف�شل  عمل  يف  اإمن��ا  معه  التعاون  يف  رغبتها  لل�شبكي  اأك���دت  ران��ي��ا 

الفرة املقبلة، مو�شحة رف�شها تقدمي الأعمال التجارية البحتة.

�شلوم حداد
 ينجز )فو�شى(

ا
ن��ت��ه��ى امل��م��ث��ل ال�������ش���وري ���ش��ل��وم ح����داد م���ن ت�شوير 
م�شاهده يف امل�شل�شل ال�شوري الجتماعي )فو�شى(، 
من اإخراج �شمري ح�شني، وكتابة ح�شن �شامي يو�شف 
لالإنتاج  الفن  )�شما  �شركة  واإن��ت��اج  ن�شري،  وجنيب 

الفني(.
املا�شية  ال��ف��رة  ���ش��ارك يف م�شل�شلني يف  ح���داد  ك��ان 
هما )اأوركيديا( و)وردة �شامية( الذي تاأجل عر�شه 

بعدما كان ذلك مقرراً �شهر رم�شان 2017.
 كذلك ي�شارك يف م�شل�شل )بقعة �شوء(، بلوحة فنية 

بعنوان )مناظرات(.

ال�سينمائي  املو�سم  التون�سية درة يف  الفنانة  ت�سارك 
مع  خ��ري(  على  )ت�سبح  بالفيلمني  الراهن  امل�سري 
تامر ح�سني، و)عنرت ابن ابن ابن �سداد( مع حممد 
هنيدي. عن امل�ساركتني وكوالي�ص العمل كان معها هذا 

احلوار:
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ا�شتخدام  امل�شادات احليوية 
بكرثة ُيقلل فاعلية املناعة

امل�شادات احليوية يجعل  ا�شتخدام  الإف��راط يف  اأن  درا�شة حديثة  اأظهرت 
خاليا )العدلت(- وهو نوع من اخلاليا املناعية  اأقل فاعلية يف مكافحة 
العدوى. وتو�شل الباحثون يف كلية الطب جامعة “فرجينيا” الأمريكية، اأن 
ا�شتخدام امل�شادات احليوية جعل خاليا )العدلت(، اأقل فاعلية يف مكافحة 
اأنباء  وكالة  بح�شب  البكترييا،  غزو  عند  الأمعاء  حاجز  واأ�شعف  العدوى 
ال�شرق الأو�شط. وقال الباحث كوجى واتانابي، اأ�شتاذ الأمرا�ض املناعية يف 
كلية الطب جامعة )فرجينيا(: تلعب خاليا العدلت دوراً هاماً كخط دفاع 

اأول لال�شتجابة املناعية الفطرية عند غزو م�شببات الأمرا�ض.
وا�شتخدم الفريق البحثي عدداً من الفئران املخربية لتحديد كيف ميكن 
ووجد  الأم��را���ض،  لتفاقم  امل�شببة  املعوية  البكترييا  انخفا�ض  ي���وؤدى  اأن 
الباحثون اأن امل�شادات احليوية تعمل على تعطيل امليكروبات املجهرية لدى 
الفئران، مما يقلل من ن�شاط العدلت ومينع مهمة خاليا الدم البي�شاء 
ب�شكل  حماية  دون  اله�شمية  القناة  لترك  احلاجة،  عند  ال�شتجابة  من 
كاٍف، هو ما اأدى اإىل اختالل امليكروبيوم وخف�ض اإنتاج الربوتني اخللوي 

الرئي�شي للحماية من العدوى.

اكت�شاف جديد لعلمات 
حدوث النوبة القلبية!

اكت�شف العلماء اأعرا�شا جديدة ميكن اأن تكون اإ�شارة وا�شحة على الإ�شابة 
ب�شكتة قلبية و�شيكة. واأكد فريق من العلماء واخلرباء الطبيني يف جامعة 
ولية مي�شيغان، اأن الكولي�شرول الذي ياأتي يف �شكل بلورات، كان من املواد 

امل�شببة لت�شلب ال�شرايني التاجية عند عدد من املر�شى.
ووجد الباحثون هذا النوع اخلا�ض من الكول�شرول، عند اأكرث من 89% 
من حالت غرف الطوارئ. وبهذا ال�شدد، يقول الدكتور جورج اأبيال، اأ�شتاذ 
الطب يف جامعة ولية مي�شيغان: "اأظهرنا يف الدرا�شات ال�شابقة اأنه عند 
حتول الكولي�شرول من احلالة ال�شائلة اإىل ال�شلبة اأو البلورية، فاإنه يكرب 
يف احلجم مثل الثلج واملاء. ويوؤدي هذا التو�شع داخل جدار ال�شريان، اإىل 

متزقه ومنع تدفق الدم، ما ي�شبب ال�شكتة القلبية".
وقام الباحثون بفح�ض املر�شى يف اأكرث من 240 غرفة طوارئ، يف جميع 
اأنحاء الوليات املتحدة، حيث متكنوا من �شحب بلورات الكولي�شرول من 

اأحد املر�شى، لدرا�شة حجمها ودرجة �شالبتها.
اخ��راق جدران  البلورات متكنت من  كبرية من  اأن جمموعات  واكت�شفوا 

ال�شرايني، وحتى دخول القلب.
اإنتاج  ال��ب��ل��ورات ق��د جنحت يف  اأن ه��ذه  ت��اأك��ي��د  اأي�����ش��ا م��ن  ومت��ك��ن العلماء 
يف  الداخلي  الو�شيط  اأو  بيتا"،   1 "اإنرلوكني  ت�شمى  اللتهاب،  جزيئات 

الكريات البي�ض، التي ميكن اأن توؤدي اإىل تفاقم الو�شع.
والآن، يعزز هذا البحث، ف�شال عن وجود فهم اأف�شل لالأعرا�ض الرئي�شة 
قبل الإ�شابة باأزمة قلبية، فكرة اأن الكثري من التمارين واخليارات الغذائية 

اجليدة، لديها القدرة على احلد من ت�شكل هذه البلورات.

التاريخ  ابو  هو  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 
يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�شع للتاريخ 
فل�شفة وان كانت بدائية و�شجل احداث العامل يف زمانه وا�شياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�شانيد 
؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 

هذه الكلمة فرعونية الأ�شل وقد �شمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 
عني ماء يف ال�شحراء 

؟  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  ا�سبحت  • متى 
عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�شمة  وا�شنطن  مدينة  ا�شبحت 

 1800

الدم  يف  احلم�شية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�شاي  �شرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�شبة الكول�شرول يف الدم والعامل الأ�شا�شي يف ت�شّلب ال�شرايني.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�شل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�شل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�شرب 1-5،1 لير ماء  اأن  لكل فرد  ال�شروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�شم للماء اىل ح��وايل 3 لير يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�شم يف احلالتني ن�شبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�شيب  مما  اأقل  بن�شب  ولكن  اأي�شا  الأطفال  ي�شيب  ال�شقيقة  �شداع  اأن  تعلم  •هل 

منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 
خمتلفة. ل�شان  ب�شمة  له  �شخ�ض  فكل  ال�شابع  ب�شمة  • مثل 

الخ�شر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 
مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�شيئة  • ال�شفة 

الكوهنيور. هي  ما�شة  ا�شهر  • ا�شم 
ال�شينيون. هم  احلدائق  ان�شاء  فكرة  ابتكر  �شعب  • اول 

العطور. �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  • العنرب 
الدافئة. املياه  من  اأ�شرع  ب�شكل  الباردة  املياه  يف  ت�شري  • البواخر 

 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �شك�شبري  ابنة  ان  ت�شدق  • هل 

املحتال
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فوائد ال�سمر
ت��������ن��������اول امل������������راأة 
لل�شمر  احل���ام���ل 
عملية  ي�������ش���ه���ل 
ولكن  ال������������ولدة، 
منه  الإك��ث��ار  دون 
لأن�����ه ي��ت�����ش��ب��ب يف 
املبكرة،  ال�������ولدة 
 2 ت��ن��اول  فعليك 
الأ�شبوع،  يف  ك��وب 
نزول  ي�شهل  ك��م��ا 
ال�شهرية  ال����دورة 
اأمل، ويزيد  ب��دون 
اللن  اإدرار  م���ن 

لالأم املر�شع.
ويقوي اجلهاز املناعي للج�شم، ويقي من الإ�شابة باأمرا�ض ال�شتاء، ويحد 

من ارتفاع �شغط الدم.
كما يحمى الأطفال من الإ�شابة باملغ�ض، وي�شهل عملية اله�شم، وي�شاعد 
وا�شرخاء  بالراحة  ال�شعور  على  وي�شاعد  البطن،  من  الغازات  طرد  على 

اجلهاز الع�شبي.
الرغبة  ويقوي  القولون،  ب�شرطان  والإ�شابة  القولون،  يعالج م�شاكل  كما 

اجلن�شية لدى ال�شيدات، لأنه يزيد اإفراز هرمون الإ�شروجني.
ويخل�ض من ق�شرة ال�شعر ويقويه ويحد من ت�شاقطه، ويحد من الإ�شابة 

بالنوبات القلبية، ويقي من الإ�شابة بال�شاكتات الدماغية.

تناولها، وهو  املاجنو قبل  النا�ض من ق�شر  عادة ما يتخل�ض 
“خطاأ”؛ نظراً  الأب���ح���اث  م��ن  ع���دد  اع��ت��ربت��ه  ال���ذي  الأم����ر 

لفوائده الكبرية يف حماربة بع�ض الأمرا�ض.
وخل�شت اأبحاث اأجريت يف كلية ال�شيدلة بجامعة كوينزلند، 
اأن ق�شر املاجنو مينع تكوين اخلاليا الدهنية باجل�شم،  اإىل 
ما يعد و�شيلة اآمنة وفعالة يف اإنقا�ض الوزن اأو حتى احلفاظ 
ع��ل��ي��ه، ه���ذا ف�����ش��اًل ع��ن اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
يف  ت�شاهم  التي  والفيتامينات  الغذائية  والعنا�شر  املركبات 

عالج الكثري من الأمرا�ض وامل�شاكل ال�شحية.
من  ق��وي��ة  جمموعة  على  بق�شورها  امل��اجن��و  ث��م��ار  وحت��ت��وي 
مثل  امل���ع���ادن  ع��ن  ف�����ش��اًل   ،B6و  K،E،A،C ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
ما  ح�شب  للج�شم،  الهامة  الألياف  من  وجمموعة  النحا�ض 

جاء يف موقع “ديلي هيلث” املعني بال�شحة.

وت��ت��م��ي��ز ب��اح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل����واد امل�شادة 
ري�شفرياترول،  نوروثرييول،  ماجنيفريين،  مثل  لالأك�شدة 
اأنواع  بجميع  الإ�شابة  من  بع�شها  تقي  والتي  وكري�شيتني، 
مر�ض ال�شرطان، حيث متنع وحتارب اجلذور احلرة امل�شببة 
ال�شيخوخة،  حم��ارب��ة  يف  منها  بع�ض  دور  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل���ه، 
العدوى  والعظام، وتقوية مناعة اجل�شم �شد  املفا�شل  واآلم 
ب��ال��ف��ريو���ش��ات امل�����ش��ب��ب��ة ل���الأم���را����ض، ه���ذا ف�����ش��اًل ع��ن عالج 

ال�شكري وحت�شني الذاكرة.
قد  امل��اجن��و  فق�شور  ال��ذك��ر،  �شالفة  العظيمة  الفوائد  ورغ��م 
التغذية  ين�شح خرباء  لذا  النا�ض،  لبع�ض  احل�شا�شية  ت�شبب 
حر�شاً  الأم��ر  بداية  يف  منها  القليل  وجتربة  احل��ذر  بتوخي 
ولو  �شحية  م�����ش��اك��ل  لأي  ال��ت��ع��ر���ض  وع����دم  �شالمتكم  ع��ل��ى 

ب�شيطة ب�شببها.

ق�شر املاجنو.. فوائده كبرية ويحارب اأمرا�ش عدة

فتاة هندية تبلغ من العمر ثماين �سنوات تقوم بعمل توازن على حبل اأثناء عر�ص يف اأحد �سوارع باتال. )ا ف ب(

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�ض ذات يوم يحادث نف�شه ويت�شاءل اإىل 
متى �شيظل على هذا الفقر، ملاذا ل يعي�ض مثل من حوله �شعيدا غنيا ي�شتطيع ان يجد كل ما يتمناه .. ف�شمع 
من يرد عليه ويقول له : عليك ان ت�شلك طريق احليلة لتغتني وتعي�ض �شعيدا، فنظر حوله فوجد �شيطانه وقد 
ظهر له يف مراآته وهو يبت�شم ابت�شامة خبيثة فقال لل�شيطان: وما هي تلك احليلة التي اعي�ض بها غنيا، ابت�شم 

ال�شيطان وتركه وان�شرف وطوال الليل والرجل من�شغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جريانه وا�شدقاءه ياأتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ض الطعام وهنا 
النا�ض بالرثثرة وانه ل يكتم �شرا وقال له: يا �شديقي  بداأ تنفيذ خطته، فاختار احدهم وكان معروفا بني 
العزيز �شاأموت هنا دون ان اعي�ض ولو ليومني.. رغم اين ا�شتطيع لو املك �شحتي ان اعي�ض ملكا.. فاأ�شتغرب 
الرجل وقال: كيف، فقال له هوزان انه �شري، �شري اخلا�ض الذي ل ابوح به ال ملن يدفع الكثري وغم�ض عيناه 
وتظاهر بالنوم واملر�ض ال�شديد. ذهب الرجل ايل احد الثرياء وقال له لقد عرفت ان لدي هوزان �شر كبري من 
يعرفه ي�شبح اغني الغنياء لكن يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فقال الغني: ح�شنا �شرنى.. وذهب الغني 
ايل هوزان وتناق�شا ثم قرر ان يدفع لهوزان ع�شرة الف قطعة ذهبية ويرك له ال�شر وهو كنز خمبئ يف كهف 
جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية من احلجر ي�شم كنوز امللك ال�شابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات الوزان من 
الذهب واجلواهر من يذهب للبحث عنه يذهب يف ليلة قمرية . احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ل يبوح 
بال�شر ويف خالل ا�شبوع كان هناك ع�شرة من الغنياء كل منهم دفع لهوزان ع�شرة الف قطعة ذهبية ويعي�ض يف 
انتظار اول ليلة قمرية وهي تاأتي بعد ا�شبوع.. وقبل ان مير ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ل يعرفه فيها 
احد ليعي�ض عي�شة امللوك ويفتتح جتارة كبرية وياتي منها بارباح ل ح�شر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�شاف 
امره فكثريا ما �شمع من امه ان الدنيا �شغرية فهل ياتي يوما يعرف النا�ض فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد 

الع�شرة الغنياء كنزهم املدفون حتت �شفح اجلبل يف ليلة قمرية.


