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ا�ستخدام الطفل للهاتف الذكي ي�ؤخر كالمه

حذرت درا�سة كندية من اأنه كلما ازدادت معدلت بقاء الأطفال الذين 
الهواتف  �سا�سات  اأم��ام  وعامني  اأ�سهر  �ستة  بني  ما  اأعمارهم  ت��راوح 
احتمال  ازداد  الإلكرونية،  والأل��ع��اب  اللوحية  واحلوا�سيب  الذكية 

تاأخرهم يف الكالم.
وقالت اأ�ستاذة طب الأطفال يف م�ست�سفى الأطفال مبقاطعة تورونتو 
الكندية الدكتورة كاثرين بريكن "اأعتقد اأن هذه الدرا�سة تعد الأوىل 
والو�سائط  الإل��ك��رون��ي��ة  الأج��ه��زة  ت��اأث��ري  تفح�ص  ال��ت��ي  نوعها  م��ن 

املتعددة على فر�ص تاأخر الكالم لدى الأطفال".
و�سددت بريكن على اأنها املرة الأوىل التي نلقي فيها ال�سوء على هذه 
البحث  من  املزيد  حتتاج  النتائج  اأن  اأعتقد  لكنني  املحتملة،  امل�ساألة 

والدرا�سة لكونها نتائج اأولية.
اأب��ل��غ الآب����اء ع��ن ال��وق��ت الذي  900 ط��ف��ل،  و�سملت ال��درا���س��ة ن��ح��و 
اأن  الدرا�سة  ووج��دت  الإلكرونية.  ال�سا�سات  ا�ستخدام  يف  يق�سونه 
%20 من الأطفال ق�سوا 28 دقيقة يف املتو�سط يوميا يف ا�ستخدام 

ال�سا�سات الإلكرونية.
يق�سونها  ال��ت��ي  الأوق����ات  يف  دقيقة   30 بنحو  زي���ادة  ك��ل  وارت��ب��ط��ت 
%49 يف خطر  اأمام ال�سا�سات الإلكرونية؛ بزيادة قدرها  الأطفال 

تاأخر الكالم لديهم.

البكترييا يف ال�سيارة اأكرث من املرحا�ض
ك�سفت درا�سة فرن�سية اأن ال�سيارة ع�ص حقيقي للجراثيم، وذلك من 
خالل مالحظة 1200 �سيارة، ووجدت اأن عدد البكترييا فيها يفوق 

بع�سر مرات تلك املوجودة على فتحة املرحا�ص.
وراء  والرطوبة  للحرارة  ال�سيارة  تعر�ص  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
ارت��ف��اع م��ع��دلت اجل��راث��ي��م ف��ي��ه��ا، وه��م��ا ع��ام��الن م��ه��م��ان يف تكاثر 
كل  يف  بكترييا   800 على  حتتوي  فال�سيارة  والبكترييا،  الفطريات 

�سنتمر، ويزيد عددها اأكرث اإذا كان �سائقها يتناول الطعام فيها.
واأو�سحت اأن هذه البكترييا قد ت�سبب عدة اأمرا�ص، ولتفادي كل ذلك 

يجب غ�سل ال�سيارة من الداخل واخلارج ب�سفة دورية.
واأجرى الدرا�سة فلوريان بون�سوا موؤ�س�ص �سبكة متخ�س�سة يف غ�سيل 
الدرا�سة  يجعل  اإن��ه  البع�ص  يقول  ق��د  اأم��ر  وه��و  بفرن�سا،  ال�سيارات 

متحيزة باجتاه تاأييد غ�سل اأكرب لل�سيارات. 

هذا ما تاأكله ملكة بريطانيا لأجل �سحتها
عد�سات  عن  بعيداً  والزعماء  امللوك  حياة  الغمو�ص  يكتنف  ما  ع��ادة 
احلاكمة يف  الأ�سرة  على  ذلك  وينطبق  واأف��راد اجلمهور،  الكامريات 
الأ�سرار  الثانية مل يعد من  اإليزابيت  امللكة  تاأكله  بريطانيا، لكن ما 

امللكية.
التلغراف الربيطانية،  اإندي100 عن �سحيفة  ملا نقل موقع  ووفقاً 
تلتقي امللكة مع كبري الطباخني مرتني يف الأ�سبوع، لتقرر الوجبات 

التي ترغب بتناولها.
ويقول الطباخ ال�سابق يف ق�سر باكنغهام ال�سيف اأوين هودج�سون اإن 
امللكة حتب تناول احلبوب على وجبة الفطور، بالإ�سافة اإىل الفواكه، 

اأو البي�ص املخفوق مع �سمك ال�سلمون املدخن.
اأما على الغداء، فكان هودج�سون غالباً ما يعد امل�سروم مع املارميت 
الرقيقة  اخل��ي��ار  �سرائح  م��ع  التونة  �سطائر  اإىل  بالإ�سافة  للملكة، 

والفلفل.
ويف امل�����س��اء ع����ادة م��ا ت��ت��ن��اول امل��ل��ك��ة وج��ب��ة م��ن ال�����س��م��ك امل�����س��وي مع 

اخل�سروات وال�سلطة.
كما  للملكة،  اخلياراملف�سلة  ال�سوكولتة  تعترب  للتحلية  وبالن�سبة 
الأحيان مع  اأ�سا�سي، ويف كثري من  اأمر  الظهر  بعد  ال�ساي  تناول  اأن 

فطرية ال�سوكولتة اأو كعكة الب�سكويت.
على  �سرهة  لي�ست  اإن��ه��ا  امللكة  م��ع  عمل  واأن  �سبق  اآخ���ر  ط��اه  وي��ق��ول 
من�سبطة  تكون  وحدها  تاأكل  وعندما  تعي�ص،  حتى  وت��اأك��ل  الطعام، 

ب�سكر كبري، وتتجنب تناول البطاطا والأرز واملعكرونة. 

االثنني   8   مايو    2017  م   -   العـدد  12014  
Monday  8   May   2017  -  Issue No   12014

عالج �سرطان الربو�ستاتا مرتبط بن�عية حياة املري�ض 
اأكدت درا�سة حديثة اأن طريقة العالج الذي يخ�سع له امل�سابون ب�سرطان الربو�ستاتا 
توؤثر على نوعية حياتهم فيما بعد. وتو�سل الباحثون اإىل اأنه بعد عامني من العالج 
يكون املر�سى اأف�سل يف بع�ص الأمور مثل املمار�سة اجلن�سية و�سل�ص البول وذلك اإثر 
تلقي عالجات معينة مقارنة بغريها. وقال جاري ت�سني كبري الباحثني يف الدرا�سة 
لو�ص  يف  الطبي  بريماننت  قي�سر  مركز  يف  البولية  امل�سالك  ق�سم  مدير  اأي�سا  وه��و 
اجنلي�ص "�سرطان الربو�ستاتا �سائع للغاية... يجرى ت�سخي�ص اإ�سابة واحد من بني 
كل خم�سة رجال )ب�سرطان الربو�ستاتا(. واإىل جانب العالج من ال�سرطان فاإن نوعية 
ت�سني  وكتب  لتحقيقها".  واملر�سى  الأط��ب��اء  ي�سعى  التي  الأ�سياء  اأح��د  تكون  احلياة 
وزمالوؤه يف الدورية الدولية للم�سالك البولية اأن درا�سات �سابقة اختربت ما اإذا كان 
من املمكن عالج الرجال من املر�ص اخلبيث مع احلفاظ على قدرتهم على التحكم 
يف البول وبقاء ممار�ستهم اجلن�سية كما هي. واأ�سافوا اأن الكثري من هذه الدرا�سات 
مل تكن �ساملة وكثري منها قدمي. وقال الباحثون اإن الدرا�سة اجلديدة قامت بتحليل 
مبركز  ال�سحي  النظام  داخ��ل  رج��ال   5727 لها  خ�سع  ا�ستق�سائية  درا���س��ات  نتائج 
الفرة  الربو�ستاتا يف  ب�سرطان  اإ�سابتهم  ت�سخي�ص  الطبي وجرى  قي�سر بريماننت 
وبلغ متو�سط عمر   .2014 الثاين عام  كانون  يناير  2011 وحتى  اآذار  من مار�ص 
اأ�سئلة عن نوعية حياتهم قبل العالج ثم  64 عاما.  واأج��اب امل�ساركون على  الرجال 
بعده ب�سهر ثم ثالثة اأ�سهر ثم �ستة �سهر ثم بعد 12 �سهرا ثم بعد 18 �سهرا ثم بعد 
24 �سهرا حتى نوفمرب ت�سرين الثاين 2014. ووجهت الدرا�سة اأ�سئلة للم�ساركني 
حول �سل�ص البول والغ�سب واملمار�سة اجلن�سية ووظائف الأمعاء واأمور اأخرى متعلقة 
بالهرمونات. ويف املجمل خ�سع 2389 رجال للمراقبة الن�سطة وهي طريقة ملراقبة 
وخ�سع  الفور.  على  عالجه  من  ب��دل  خارجها  ينت�سر  مل  ال��ذي  الربو�ستاتا  �سرطان 
وتلقى  الأن��دروج��ني.  مبثبطات  لعالج   828 وخ�سع  باملناظري  جلراحة   1861
ل�ستئ�سال  عادية  جلراحة   199 وخ�سع  اخلارجي  بالإ�سعاع  عالجا  اآخرين   309
بقتل  ع��الج  على  ت�سعة  وح�سل  الداخلي  بالإ�سعاع  عالجا   132 وتلقى  الربو�ستاتا 

اخلاليا ال�سرطانية عن طريق جتميدها.

رو�سيا حتجب تطبيق 
ت�سات"  "وي 

مورنينج  ت�ساينا  ���س��اوث  �سحيفة  قالت 
الهيئة  اإن  ال�������س���ب���ت،  ال�����ي�����وم  ب���و����س���ت 
الت�سالت  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة  ال���رو����س���ي���ة 
"وي  تطبيق  حجبت  "رو�سكومنادزور"، 
الجتماعي  للتوا�سل  ال�سيني  ت�سات" 
"تين�سنت  �����س����رك����ة  ط������ورت������ه  ال����������ذي 

هولندينحز 0700 اإت�ص كيه".
رو�سكومنادزور  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت 
موقعها  ع���ل���ى  امل���ع���ل���وم���ة  ه�����ذه  ن�������س���رت 
اأن �سركة تين�سنت  الإلكروين، م�سيفة 
على  العمالقة  ال�سينية  التكنولوجية 
علم بهذه اخلطوة. وقالت تين�سنت اإنها 
ت�سات" يف  "وي  تطبيق  و���س��ع  ت��ت��ح��رى 
ال�سلطات  مع  رو�سيا وجت��ري حم��ادث��ات 
امل��ع��ن��ي��ة. وذك����رت ال�����س��ح��ي��ف��ة، اإن����ه وفقاً 
ل��رو���س��ك��وم��ن��ادزور، ف����اإن ال��و���س��ول اإىل 
التطبيق اأ�سبح مقيداً على اأ�سا�ص قانون 
واأمن  املعلومات  وتكنولوجيا  املعلومات 
تطبيقات  ال�سني  وحت��ج��ب  امل��ع��ل��وم��ات. 
في�ص  مثل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ب��وك وت��وي��ر، يف ح��ني ي��داف��ع الرئي�ص 
ال�سيني �سي جني بينغ عما ُيطلق عليها 

ال�سيادة الإلكرونية. 

الدوبامني... بريء 
من ادمان التكن�ل�جيا  �ص 23

ال�سني تتخل�ض من 
180 األف �سيارة مل�ثة 
العا�سمة  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  ق����ال 
من  تخل�ست  ب��ك��ني  اإن  ال�سينية، 
ملوثة  قدمية  �سيارة  األ��ف   180
الأوىل  الأرب��ع��ة  الأ���س��ه��ر  يف  للبيئة 
اإط��ار جهودها  2017، يف  من عام 
مل����ع����اجل����ة ال����ت����ك����د�����ص واحل��������د من 
واأل��زم��ت خطة  ال��دخ��اين.  ال�سباب 
بكني   2015 ع����ام  ن�����س��رت  ع��م��ل 
مليون  اإج����م����ايل  م���ن  ب��ال��ت��خ��ل�����ص 
من  الفرة  خالل  متقادمة  �سيارة 
ويتعني   .2017 اإىل   2013
ع��ل��ى ب��ك��ني ال��ت��خ��ل�����ص م���ن 300 
بهذا  للوفاء  العام  ه��ذا  �سيارة  األ��ف 
الهدف. وقال مكتب حماية البيئة 
اخلمي�ص،  يوم  بكني  لبلدية  التابع 
اإن العا�سمة بها 5.7 مليون �سيارة 
ثاين  انبعاثات  ن�سف  عن  م�سوؤولة 
وهي  باملدينة  النيروجني  اأك�سيد 

م�سدر رئي�سي لل�سباب الدخاين.
نينغ  ج��ي  ت�سن  البيئة  وزي��ر  وق��ال 
اإن حركة  العام،  �سابق هذا  يف وقت 
%31 من  ع���ن  م�����س��وؤول��ة  امل�����رور 
اإج���م���ايل ان��ب��ع��اث��ات اجل�����س��ي��م��ات يف 
باتخاذ  امل���دي���ن���ة  وت���ع���ه���دت  ب���ك���ني. 
تدابري ا�ستثنائية هذا العام للوفاء 
الهواء يف  تلوث  احلد من  باأهداف 
 2017 اإىل   2013 م��ن  ال��ف��رة 
ال�سباب  يف  الكبري  الرت��ف��اع  عقب 
الدخاين باملنطقة يف �سهري يناير 
وف���رباي���ر . وب��ل��غ م��ت��و���س��ط ق����راءة 
متو�سط  ي��ق��ي�����ص  ل��ل��ت��ل��وث  م��وؤ���س��ر 
)ب��ي. املجهرية  اجل�سيمات  تركيز 
لكل  م��ي��ك��روغ��رام��اً   95  )2.5 اإم 
مر مكعب يف بكني يف اأول �سهرين 
 69.6% بزيادة   2017 عام  من 
العام  م��ن  نف�سها  بالفرة  مقارنة 
ال�سحة  منظمة  وتو�سي  املا�سي. 
الركيزات  هذه  تكون  ب��اأن  العاملية 
فقط.  م��ي��ك��روغ��رام��ات   10 ع��ن��د 
وتهدف املدينة اإىل خف�ص املتو�سط 
هذا  م��ي��ك��روغ��رام��اً   60 ن��ح��و  اإىل 
باأكرث من  وهو ميثل خف�ساً  العام 
%25 عن م�ستويات عام 2012.  

اأماكن لل�سالة بـ65 
لغة مبطار �ست�تغارت

ميكن الآن للم�سافرين من مطار 
اأملاين احل�سول على تهدئة نف�سية 
من خ��الل دخ��ول مكان خم�س�ص 
من  �����س����ل����وات  اإىل  ل���ال����س���ت���م���اع 
اختيارك قبل اأن ت�ستقل طائرتك. 
يقدم مكان ال�سالة يف ال�سالة رقم 
300 �سالة  3 مبطار �ستوتغارت 

من اأديان خمتلفة ب65 لغة.
الفنان الربليني  املكان  وقد �سمم 
اأول��ي��ف��ر ���س��ت��ورم. وي�سم ع��ددا من 
املختلفة،  والأدع�����ي�����ة  ال�������س���ل���وات 
والإ�سالمية،  واليهودية  امل�سيحية 

وكذلك الهندو�سية وغريها.

عالج وجع الراأ�ض من الألف اإىل الياء
بل حاربه وعاجله بطرق  �لر�أ�س،  �أمل  تقع فري�سة  ال 

خمتلفة ومتنوعة، عالج وجع �لر�أ�س ي�ساعدك 
�أهم  تعرف  فهل  حياتك،  ج��ودة  ��ستعادة  يف 

هذه �لعالجات؟
عالج وجع الراأ�ص

من املوؤكد اأنك جربت العديد من م�سكنات 
الراأ�ص،  اأمل  م��ن  التخل�ص  ب��ه��دف  الأمل 
يجدي  مل  بع�سها  اأن  وج���دت  ه��ل  ول��ك��ن 
اأن  اإذ يجب  نفعاً يف حالتك؟ هذا طبيعي، 
بع�ص  م��ع  الأمل  م�سكنات  ت��ن��اول  ي��راف��ق 
ال��ت��غ��ي��ريات يف من��ط احل��ي��اة اخل��ا���ص بك 

لتكون اأكرث فعالية!
الأدوية يف وجه اأمل الراأ�ص

اأن��واع عديدة وخمتلفة من الأدوية  هناك 
واحد  وك��ل  الأمل،  ع��الج  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي 
من هذه الأدوي��ة ي�ستهدف نوع معني من 
ال�سداع الذي قد ي�سيبك، ونلخ�سها على 

النحو التايل:
 Tension( ال�������ت�������وت�������ر  ���������س��������داع 
هذا  عالج  يف  ي�ستخدم   :)headache
الأ�سربين،  اأدوي��ة مثل  ال�سداع  النوع من 
فالإكثار  تناولها،  من  احلذر  عليك  ولكن 
عالج  عملية  ي�سعب  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  منها 
اأن��واع اأخ��رى من ال�سداع! اإن كنت ترغب 
ل���ف���رات طويلة  ب���ت���ن���اول ه����ذه الأدوي��������ة 
اأوًل  الطبيب  ا�ست�سارة  عليك  وم�ستمرة 
هم  ملن  الأ�سربين  اإعطاء  عدم  من  وتاأكد 

دون التا�سعة ع�سر من عمرهم.
ما  ع�����ادة   :)Migraine( ال�����س��ق��ي��ق��ة 
الريبتان  ع��ائ��ل��ة  م��ن  الأدوي�����ة  ت�ستخدم 
ال�سقيقة،  اأمل  ل��ع��الج   )Triptans(
وال��ت��ي ت��وؤخ��ذ ع��ن ط��ري��ق ال��ف��م اأو احلقن 
الأ�سخا�ص  ب��ع�����ص  ج��ل��دي��ة.  ل�����س��ق��ات  اأو 
ي��ق��وم��ون ب��ت��ن��اول الأ���س��ربي��ن ع��ن��د ظهور 
ولكن  ال�سقيقة،  لنوبة  الأوىل  الأع��را���ص 
حول  الطبيب  با�ست�سارة  ت��ق��وم  اأن  يجب 
النوبات  كانت  اإن  وبالأخ�ص  الأدوي��ة  هذه 
فقد  وم�ستمر،  منتظم  ب�سكل  تهاجمك 
ي�سف لك بع�ص الأدوية وين�سحك باإتباع 
نوبات  م��ن  تقلل  ال��ت��ي  الإج�����راءات  بع�ص 

ال�سقيقة، ومن اأهمها:
اأدوية �سغط الدم

ا�سراتيجيات ال�سرخاء
ت�سجع  التي  الأطعمة  بع�ص  تناول  جتنب 

ال�سقيقة.
 Cluster( ال����ع����ن����ق����ودي  ال�����������س�����داع 
الأمل  م�سكنات  تناول   :)headache
لن  ال�سداع  النوع من  بهذا  الإ�سابة  عند 
تغني من جوع، مبعنى اأنها لن ت�ساعدك يف 
تخفيف الأمل الذي ت�سعر به، وذلك لأنها 
�سريعة، يف هذه احلالت  ب�سورة  تعمل  ل 
ق���د ي�����س��ف ل���ك ال��ط��ب��ي��ب اأدوي�������ة اأخ����رى 

�سريعة الفعالية.
 Sinus( الأن����ف����ي����ة  اجل����ي����وب  �����س����داع 
تناول  ي�����س��اع��د  ق��د   :)headaches
بع�ص امل�سادات احليوية يف عالج اللتهاب 
امل������وؤدي ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن ال�����س��داع ولكن 

ا�ست�سارة  بعد  بالطبع 
الطبيب.

�سريعة  ع������الج������ات 
لوجع الراأ�ص

الأح����ي����ان  ب��ع�����ص  يف 
ي�����������ج�����������ب ع������ل������ي������ك 

ال�ستعانة بعالجات 
اأخ�����������������رى ب����دي����ل����ة 
فعالية  ل�������زي�������ادة 
ال��ت��خ��ل�����ص م���ن اأمل 
ال���راأ����ص، وم��ن هذه 

الإجراءات:
واخر  �ساخن  م�سدر 

بارد
اإن كنت تعاين من �سداع 

بع�ساً  بو�سع  فقم  ال�سقيقة 
من الثلج يف قطعة من القما�ص النظيفة 
م���ن ث���م ���س��ع��ه��ا ع��ل��ى ج��ب��ه��ت��ك مل����دة 15 
اإن كنت م�ساباً ب�سداع التوتر  اأما  دقيقة. 
املبللة  القما�ص  م��ن  قطعة  و���س��ع  ف��ج��رب 
باملاء ال�ساخن على رقبتك اأو خلف راأ�سك. 
ويف حال الإ�سابة ب�سداع اجليوب الأنفية 
ف�����س��ع ق��ط��ع��ة م���ن ال��ق��م��ا���ص امل��ب��ل��ل باملاء 
وقد  ت��وؤمل��ك،  ال��ت��ي  املنطقة  على  ال�ساخن 

يفيدك اأخذ حمام باملاء ال�ساخن اأي�ساً.
ا�سديل �سعرك!

الأعلى  اإىل  ���س��ع��رك  رب��ط��ت  ق���د  ك��ن��ت  اإن 
بطريقة م�سدودة جداً، فاإ�سداله لالأ�سفل 

قد يخفف الأمل الذي ت�سعرين به.
توجه اإىل املناطق املعتمة

الإ�ساءة  ف���اإن  بال�سقيقة،  الإ���س��اب��ة  ع��ن��د 
والنور ال�ساطع قد يزيدان من الأعرا�ص 
���س��وءاً، ل��ذل��ك ت��اأك��د م��ن ا���س��دال ال�ستائر 
الإن���ارة واجللو�ص يف مكان معتم  واإط��ف��اء 

حتى ت�سعر باأن الأمل قد اأ�سبح اأقل.
تخل�ص من العلكة

م�سغ العلكة لن يزعج ويوؤذي الفك فقط، 
ب��ل ال���راأ����ص اأي�����س��اً، ل��ذل��ك ل ت��ق��م بتناول 

العلكة عند اإ�سابتك بال�سداع!
تناول الأدوية بحكمة

هناك العديد من م�سكنات الأمل التي قد 
جتدها يف ال�سيدلية، ولكن اتبع الن�سائح 

التالية يف هذا ال�سدد:
قم باختيار الأدوية ال�سائلة على احلبوب، 

فج�سمك ميت�ص الأوىل اأ�سرع.
تناول م�سكنات الأمل فور �سعورك بالأمل، 

فقد ل حتتاج جلرعات كبرية يف البداية.
ال�����ت�����ي حت�����ت�����وي على  جت����ن����ب الأدوي��������������ة 

الكافيني.
ال�سوكولتة وتغيريات الطق�ص

ي�ساهم  احل��الت  بع�ص  ففي  نعم �سحيح، 
تغيريات  مع  املرافق  ال�سوكولتة  تناول 
الطق�ص يف زيادة اأمل ال�سقيقة التي ت�سعر 

 ، بها
لت�سنيف  و

تلك الأمور التي حتث اإ�سابتك بال�سقيقة 
ب��ه خالل  تقوم  �سيء  ك��ل  تتبع  ب��ك  يجدر 

يومك.
ابتعد عن التوتر

اأو  عملك  نتيجة  ب��ه  ت�ساب  ال��ذي  التوتر 
ي�ساهم  الجتماعية  اأو عالقاتك  درا�ستك 
يف تفاقم اأمل ال��راأ���ص ال��ذي ت�سعر ب��ه، لذا 
م�سادر  عن  الإبتعاد  امل�ستطاع  قدر  ح��اول 
التوتر. جرب ممار�سة الريا�سة اأو اليوغا 
اأو ال���ت���اأم���ل، ف��ه��ذه الأم������ور ت�����س��اع��دك يف 

التخل�ص من التوتر.
حافظ على �ساعات نوم معتدلة

كافية  نوم  �ساعات  على  احل�سول  عدم  اإن 
وال�سقيقة  ال��راأ���ص  ب��اأمل  اإ�سابتك  ي�سجع 
بالأخ�ص، كما اأن الأمر ينطبق على النوم 
على  حافظ  لذلك  ج��داً،  طويلة  ل�ساعات 

يومياً. النوم  من  �ساعات   8  7-
زر طبيب الأ�سنان

نتيجة وجود  ت��اأت��ي  ال�����س��داع  اأن���واع  بع�ص 
احر�ص  ل��ذل��ك  ل��دي��ك،  ال��ف��ك  يف  م�ساكل 

على زيارة طبيب الأ�سنان بانتظام.
�سرب املاء

املاء  من  الالزمة  الكمية  تناول  املهم  من 
ي��وم��ي��اً، ف��اإ���س��اب��ت��ك ب��اجل��ف��اف ت��رف��ع من 

خطر الإ�سابة باأمل الراأ�ص!
تناول الطعام بانتظام

وجبات  م���ن  وج���ب���ة  اأي  ب��ت��خ��ط��ي  ت��ق��م  ل 
من  باجلوع  ف�سعورك  الرئي�سية،  الطعام 

�ساأنه اأن ي�سيبك بوجع يف الراأ�ص.
ممار�سة الريا�سة

ل  قد  املزدحم  اليومي  جدولك  خ�سم  يف 
جتد مت�سعاً من الوقت ملمار�سة الريا�سة، 
اإي���ج���اد ب�����س��ع��ة دق���ائ���ق ل��ه��ا يومياً  ول��ك��ن 
الذي  التوتر  م��ن  التخل�ص  يف  ي�ساعدك 
اأمل  اأع���را����ص  ب��ه وم���ن ث��م خ��ف�����ص  ت�سعر 

الراأ�ص!
و�����������س����������ف����������ات 

طبيعية لعالج وجع الراأ�ص
الطبيعية  الو�سفات  تطبيق  باإمكانك 

يف  ت�ساعدك  اأن  �ساأنها  من  والتي  التالية 
التخفيف من اأمل الراأ�ص الذي ت�سعر به:

التهاب  خ��ف�����ص  يف  ي�����س��اع��د  ال��زجن��ب��ي��ل: 
امل���وج���ودة يف منطقة  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة 
الراأ�ص وبالتايل التقليل من ال�سداع الذي 
ت�سعر به. قم بخلط كميات مت�ساوية من 
ع�سري  م��ع  الطبيعي  ال��زجن��ب��ي��ل  ع�سري 

الليمون وتناوله مرة اأو اثنتني يومياً.
ع�سري النعناع: يحتوي النعناع على مادة 
الراأ�ص. قم  الفعالة يف عالج وجع  املنثول 
على  و�سعه  النعناع  ع�سري  با�ستخال�ص 

جبينك لعدة دقائق.
كمهدئ  ال����ري����ح����ان  ي���ع���م���ل  ال����ري����ح����ان: 
التخفيف من  ي�ساعد يف  الذي  للع�سالت 
اأمل �سداع التوتر. قم بغلي بع�ساً من املاء 
واأ�سف له ب�سعة اأوراق من الريحان، كما 

باإمكانك اإ�سافة ملعقة من الع�سل اإليه.
م�سادة  خ�����س��ائ�����ص  ل���ه���ا  ال�������روزم�������اري: 
لالإلتهاب ت�ساعد يف التقليل من اأمل الراأ�ص 
الذي ت�سعر به، لذلك قم بتدليك اجلبني 

با�ستخدام بع�ساً من زيت الروزماري.
القرنفل: ي�ستخدم يف عالج �سداع التوتر، 
ول��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اأك����رب ف��ع��ال��ي��ة م��ن��ه قم 
بطحن بع�ص القرنفل وا�ستن�سق رائحتها 

عندما ت�سعر بال�سداع.
اأي  ي��ف��ي��دك تطبيق  ق��د ل  يف اخل��ال���س��ة، 
من الن�سائح والإج��راءات ال�سابقة، لذا ل 
تتهاون وتتكا�سل مع ال�سداع امل�ستمر الذي 
ت�سعر به، وا�ست�سر الطبيب اإن �سعرت باأن 

الأمر زاد عن حده.

ريا�سة "التاي �سي" 
تن�ّسط وظيفة الدماغ

ت�سري مراجعة بحثية اإىل اأن البالغني 
احلركة  يف�سلون  ال��ذي��ن  �سناً  الأك���رب 
لديهم  اأدم���غ���ت���ه���م  وظ���ائ���ف  مل�����س��اع��دة 
جمموعة كبرية من التدريبات البدنية 

للمفا�سلة بينها.
ووجدت املراجعة اأن من بني اخليارات 
اخلم�سني  �سن  فوق  للتدريب  الكثرية 
رمب���ا ت��ك��ون ري��ا���س��ة ال��ت��اي ت�����س��اي هي 
الأكرث تاأثرياً على الوظائف الإدراكية 
ول��ك��ن الأي��روب��ك�����ص ومت��اري��ن املقاومة 
والتاي  امل��زاي��ا.  بع�ص  اأي�����س��اً  لها  رمب��ا 
ت�������س���اي ري���ا����س���ة ���س��ي��ن��ي��ة جت���م���ع بني 
البطيئة  واحل��رك��ات  العميق  التنف�ص 

الر�سيقة.
وق����ال ج���و ن���ورث���ي م���ن م��ع��ه��د اأبحاث 

الريا�سة والتدريبات يف جامعة كانبريا 
ب��اأ���س��رال��ي��ا اإن ال�����س��ن ع��ام��ل خ��ط��ر ل 
يتعلق  ع���ن���دم���ا  مي���ك���ن لأح������د جت��ن��ب��ه 
والختاللت  امل��ع��ريف  بالتدهور  الأم���ر 
الع�سبية الأخ��رى مثل مر�ص اخلرف 

اأو الزهامير.
فاإن  درا���س��ت��ن��ا  ت��و���س��ح  مثلما  واأ����س���اف 
القيام بتدريبات الأيروبك�ص وتدريبات 
اأيام  لب�سعة  م��ع��ت��دل  ب�سكل  امل��ق��اوم��ة 
ف��ق��ط خ���الل الأ����س���ب���وع و���س��ي��ل��ة �سهلة 
تعمل  التي  الطريقة  لتح�سني  وفعالة 
ب���ه���ا اأدم���غ���ت���ن���ا يف ال����وق����ت ال������ذي حتد 
فيه اأي�����س��اً م��ن ت��اأث��ري ع��وام��ل اخلطر 
الأخرى بالن�سبة للتدهور املعريف مثل 

البدانة وال�سكري. 
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�ش�ؤون حملية

حتت �سعار )متميزون من �أجل �لوطن(

نهيان بن مبارك وخليفة بن حممد.. ي�سهدان حفل تكرمي الفائزين بجائزة حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال
يح�سلون على �ملر�كز �لثالثة �الأوىل من  مد�ر�س �لدولة

من �أبرز عاد�ت �ملجتمع �الإمار�تي 

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يحيي منا�سبة "حق الليلة"  يف �سيتي ووك و �سيتي �سنرت مردف 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

�سهد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
خليفة  ال�سيخ  وبح�سور  واملعرفة  والتنمية  الثقافة 
بن حممد بن خالد اآل نهيان حفل تكرمي الفائزين 
لالأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  بجائزة 
)متميزون  ���س��ع��ار  حت��ت  ع�����س��رة  التا�سعة  دورت��ه��ا  يف 
ال�سيخة  التي حظيت برعاية من  الوطن(  اأجل  من 
منذ  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  الدكتورة 

انطالقتها الأوىل قبل ت�سعة ع�سرة عاما.
مدينة  بلدية  مب�سرح  اأقيم  ال��ذي  احلفل  بداية  ويف 
�سلطان بن حممد  بن خالد  ال�سيخ  العني بح�سور 
اآل  خ��ال��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  وال�سيخ  نهيان  اآل 
نهيان وال�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد 
اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  األقى معايل   ، نهيان  اآل 
بنت  �سما  لل�سيخة  التحية  فيها  وج��ه  كلمة  نهيان 
حممد بن خالد اآل نهيان ملا قدمته من جهد لإجناح 
هذه اجلائزة التي قدمت الكثري من الهتمام لطلبة 
املدار�ص واجلامعات �سعيا اإىل حتقيق التميز من اأجل 
بناء هذا الوطن م�سريا اإىل اأن هذه اجلائزة حر�ست 
على تنمية وتر�سيخ القيم واملبادئ النبيلة التي متثل 
اإ�سافة اإىل  الأ�سا�ص يف ثقافتنا العربية والإ�سالمية 
دور هذه اجلائزة يف تنمية قيم الإبداع والتفوق وقال 
معايل ال�سيخ نهيان يف كلمته اأن هذه اجلائزة تتناغم 
مع حركة التقدم التي يقدوها يف كافة ربوع الوطن 
 ، نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

حفظه اهلل.
 م��ن اأج����ل ت��وف��ري امل��ن��اخ امل��الئ��م ل���س��ت��ث��م��ار طاقات 
اأن  اإ�سافة اإىل  ال�سباب وحثهم على الإبداع والتفوق 
ه��ذه اجل��ائ��زة ت��اأت��ي يف الإط����ار ال���ذي يحر�ص عليه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
تربية  اأج���ل  م��ن  للتعليم  ظ��ب��ي  اأب���و  جمل�ص  رئ��ي�����ص 

الن�صء وحتقيق اأعلى درجات الإبداع والبتكار  .
واأ�ساد معايل ال�سيخ نهيان باختيار مو�سوع الربية 

العام  ه��ذا  للجائزة  اأ�سا�سيا  حم��ورا  لتكون  الأخ��الق 
�ساحب  ل��روؤي��ة  حقيقية  ترجمة  النهاية  يف  لت�سكل 
اإعداد  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

�سباب الإمارات.
واجلامعات  باملدار�ص  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأ�ساد  كما 
اجلائزة  ه���ذه  ت��دع��م  ال��ت��ي  املجتمعية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
وقدم التهنئة جلميع الطلبة الفائزين ودعاهم اإىل 
على  ايجابا  ينعك�ص  ال��ذي  التميز  م�سرية  موا�سلة 

الوطن وتطلعاته.
ومن جانبها اأكدت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد 
بن خالد اآل نهيان على اأن موؤ�س�سة حممد بن خالد اآل 
نهيان الثقافية التعليمية حتر�ص على بناء �سخ�سية 
الطفل من اأجل اأن يكون عن�سرا فعال يف بناء الوطن 
وعلى  اجلائزة  اأن  وقالت  مكت�سباته  على  واحلفاظ 
مدار ت�سعة ع�سرة عاما هي عمر اجلائزة كان هدفها 
من  والتطور  والنجاح  التناف�ص  روح  تنمية  زال  وما 
التي  القيم  اإط���ار  �سمن  املعرفة  ع��ن  البحث  خ��الل 

يحر�ص عليها جمتمع الإمارات .
جلميع  التهنئة  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  وق��دم��ت 
الأ�سرة يف حتقيق مثل هذه  ب��دور  الفائزين م�سيدة 

النجاحات.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  م����عايل  قام  وق������د  هذا 
نهيان يرافقه ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل 
وع�سرون  ثالثة  وع��دده��م  الفائزين  بتكرمي  نهيان 
ريا�ص  ملرحلة  الأوىل  الفئة  يف  فائزين  �ستة  منهم 
الأط���ف���ال و���س��ت��ة ف��ائ��زي��ن يف امل�����س��ت��وى ال���ث���اين من 
فائزين  وخم�سة  الثالث  ال�سف  وحتى  الأول  ال�سف 
يف امل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث م��ن ال�����س��ف ال��راب��ع واخلام�ص 
ال�ساد�ص  الرابع لل�سفوف  امل�ستوى  و�ستة فائزين يف 
جائزة  حجبت  ح��ني  يف  والتا�سع  وال��ث��ام��ن  وال�سابع 
وامل�سروع  اجل��ام��ع��ي��ة  وامل��رح��ل��ة  اخل��ام�����ص  امل�����س��ت��وى 

املدر�سي. 

 •• دبي – الفجر:

ب��ن��ت حم��م��د بن  ���س��الم��ة  ال�سيخة   حت��ت رع��اي��ة �سمو 
را�سد  بن  بنت حممد  �سما  وال�سيخة  اآل مكتوم،  را�سد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كرميتي  مكتوم،  اآل 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د 
ال��وزراء حاكم دبي - "رعاه اهلل"، ينظم مركز حمدان 
التوايل،  على  الرابع  للعام  ال��راث  لإحياء  بن حممد 
الإماراتي  املجتمع  ع��ادات  �سميم  من  نابعة  احتفالية 
مبنا�سبة "حق الليلة" والتي تعرف بليلة الن�سف من 

�سعبان، وذلك بتاريخ 10 مايو 2017. 
جتاريني  مركزين  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  الإحتفالية  و�ستقام 

وهما: �سيتي ووك و�سيتي �سنر مردف.  
من  جمموعة  تنظيم  العام  هذا  الحتفالية  وتت�سمن 

الفقرات والأن�سطة الراثية والأنا�سيد اخلا�سة التي 
فيما  ال��ق��دمي��ة،  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  م��ن  تلحينها  اأع��ي��د 
�سممه  �سعاراً  حتمل  تذكارية  هدايا  الأط��ف��ال  تنتظر 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الراث خ�سي�ساً لهذه 
املنا�سبة املتاأ�سلة يف املجتمع الإماراتي واأكيا�ص احللوى 
وما  كانت  التي  ال�سعبية  الإحتفالية  لهذه  امل�ساحبة 
اأه��م رم��وز العادات ال�سعبية املتوارثة  اأح��د  زال��ت متثل 

بالدولة.  
 من جهته علق ال�سيد من�سور العامري مدير الفعاليات 
يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الراث عما ترمزه 
الإم��ارات��ي: حق  الو�سط  واأهميتها يف  الإحتفالية  هذه 
الليلة هي ليلة الن�سف من �سعبان، واأعتدنا يف الإمارات 
ا�ستعدادا  اليلة  بهذه  الإحتفال  على  املتحدة  العربية 
تقام  كانت  املا�سي  ففي  الكرمي،  رم�سان  �سهر  حللول 

"الفريج" من خالل الأنا�سيد ومعاين  الإحتفالت يف 
الإبتهال، وتوزع احللوى على الأطفال الذين يجوبون 
�سائلني  الليلة  باإن�سودة  احل��ي  اأه��ل  �سائلني  ال�����س��وارع 
اإياهم اأن يقدموا لهم املزيد من احللوى، وبالتايل فاإن 
احياء تلك الليلة هو ا�ستعادة للذكريات وحتفيز الأبناء 
على الإحتفاظ بهويتهم وتقوية الروابط الأ�سرية بني 

اأفراد املجتمع الواحد.  
املنطقة جميعها  اأن دول  اإىل  العامري م�سرياً  واختتم 
حتتفي بهذه الليلة التي ت�سعد ال�سغار والكبار، وتعترب 

فعالية هامة على اأجندة فعاليات املركز. 
م���ردف»:  �سيتي �سنر  ق���ال حم��م��د اجل�����س��م��ي، م��دي��ر 
ن��ح��ر���ص يف ���س��رك��ة م��اج��د ال��ف��ط��ي��م ع��ل��ى اإح���ي���اء ليلة 
بقرب  تب�سرنا  الليلة" لأنها  "حق  �سعبان  الن�سف من 
الأ�سيلة  ب��ع��ادات��ن��ا  وت��ذك��رن��ا  الف�سيل  رم�����س��ان  �سهر 

اللحظات  اأ���س��ع��د  لتوفري  �سعينا  اط���ار  ويف  امل��ت��وارث��ة. 
�سنر  �سيتي  يف  بهم  للرحيب  نتطلع  فاإننا  ل��زوارن��ا 
م����ردف ل��ل��م�����س��ارك��ة وال���س��ت��م��ت��اع يف الح��ت��ف��ال بهذه 

املنا�سبة العزيزة على قلوبنا.
امل�سوؤولية املجتمعية

حمدان  مركز  �سي�سارك  املجتمعية،  م�سوؤوليته  �سمن 
اإىل نفو�ص  البهجة  باإدخال  بن حممد لإحياء الراث 
ال�سغار يف م�ست�سفى لطيفة – دبي، من خالل تقدمي 

الهدايا واحللوى مبنا�سبة "حق الليلة".
اختلفت  واإن  املنا�سبة،  بهذه  املنطقة  يذكر اأن  �سعوب 
اأ�سماوؤها من دولة اإىل اأخرى؛ ففي الكويت وال�سعودية 
�سلطنة  يف  ال��ن��ا���ص  عليها  وي��ط��ل��ق   ، ق��رق��ي��ع��ان  ت�سمى 
عمان ا�سم قرنقع�سوه ، ويف قطر قرنقعوه، ويف مملكة 

البحرين قرقاعون.

يف �مل�سابقة �لبحثية �خلام�سة بجامعة �أبوظبي

جامعة   30 ميثل�ن  وطالبة  طالبا   987
بالدولة يعر�س�ن بح�ثهم وم�سروعاتهم 

•• اأبوظبي - الفجر

"م�سابقة  تنطلق �سباح اليوم الثنني فعاليات ختام الدورة اخلام�سة من 
بحوث طلبة اجلامعات يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة" والتي تنظمها 
احلمادي  اب��راه��ي��م  املهند�ص ح�سني  م��ع��ايل  رع��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي حت��ت  جامعة 
وزير الربية والتعليم وب�سراكة ا�سراتيجية مع جمل�ص اأبوظبي للتعليم 
وبالتعاون مع "توازن" ك�سريك البحث العلمي، وا�ستقطبت امل�سابقة نحو 
 30 عن  يزيد  ما  متثل  طالبية  بحثية  فرق  �سمن  وطالبة  طالب   987
جامعة من خمتلف موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة، ويقدمون اليوم ما 
يزيد عن 245 بحثاً علمياً وم�سروعات وابتكارات علمية وتقنية متنوعة، 
البحثية  امل�ساعي  وتعزيز  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  امل�سابقة  تهدف  حيث 
لطلبة اجلامعات واإتاحة الفر�سة لهم لتقدمي بحوثهم املتميزة يف م�سابقة 

وطنية. 
واأو�سح الدكتور اأ�سرف خليل رئي�ص ق�سم البحث العلمي بجامعة اأبوظبي 
اعتزاز اجلامعة بالنجاح الكبري الذي حققته هذه امل�سابقة الوطنية التي 
العلمي  بالبحث  تعنى  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  الفعاليات  اأك���رب  اأح���د  اأ�سبحت 
وحتر�ص على تعزيز ثقافة البتكار والإب��داع على م�ستوى دولة الإمارات 
العلمي  البحث  يحتلها  التي  الهامة  املكانة  مع  خا�سة  املتحدة،  العربية 
كاأحد اأهم جوانب التعليم العايل، وذلك ملا له من دور يف تر�سيخ وت�سجيع 
التفكري املبدع وقدرته على جذب الهتمام وما ميثله من حتدي ب�سكل عام 
حيث ي�سمح للطلبة فر�سة التعاي�ص ب�سكل مبا�سر مع اأهم حلظات عملية 
اأحد  ه��ذا  وك��ان  الأك��ادمي��ي��ة،  احل��ي��اة  ب��ه  تتميز  ال��ذي  العلمي  ال�ستك�ساف 
امل�سابقة احليوية منذ  تاأ�سي�ص هذه  اإىل  األهمتنا  التي  الرئي�سية  الأه��داف 

خم�ص �سنوات.
واأكد الدكتور خليل تطلع اجلامعة اإىل م�ساركة كل الفرق الطالبية التي 
متثل �ستى موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة يف هذه امل�سابقة الفريدة التي 
متثل من�سة تفاعلية تلهمهم لتعزيز معرفتهم من خالل البتكار و�سقل 
الطالبية  الفرق  اأن  اإىل  لفتاً  والتحليلي،  النقدي  التفكري  يف  مهاراتهم 
العلمية يف جل�سات منف�سلة  اليوم بعر�ص بحوثها  امل�ساركة �ستقوم خالل 
وفقاً لفئات وجمالت امل�سابقة ومنق�سمة اإىل جلان متخ�س�سة ت�سم نحو 
يف  اجلامعات  خمتلف  من  والعلماء  والأ�ساتذة  ال�سناعة  خرباء  من   60
الدولة والذين �سيقومون بتقييم البحوث وامل�سروعات املعرو�سة لختيار 
الفرق الفائزة يف كل فئة من فئات امل�سابقة والتي ت�سل قيمة جوائزها اإىل 

ما يزيد عن 100،000 درهم. 
من اجلدير بالذكر اأن فئات امل�سابقة ت�سمل بحوث وم�سروعات يف: تكنولوجيا 
املعلومات وهند�سة الكمبيوتر، الهند�سة الكهربائية والإلكرونية، العلوم 
البيئية والهند�سة، الهند�سة امليكانيكية، علوم الأحياء والكيمياء، الهند�سة 
الهند�سة  والت�سويق،  والقت�ساد  واملالية  املحا�سبة  وال��ب��رول  الكيميائية 
العامة  ال��ع��الق��ات  امل��دن��ي��ة،  الهند�سة  ال��ع��م��راين،  والتخطيط  امل��ع��م��اري��ة 
وعلم  النف�ص  علم  الإدارة،  الب�سرية،  امل��وارد  ادارة  اجلماهريي،  والت�سال 

الجتماع والربية والعلوم ال�سيا�سية، وال�سحة العامة والبيئية.

جا�سم عبيد يروي حكايته مع  �سخ�سية 
الي�م الكتاب  احتاد  " يف  " الدبدوب 

الوطني  امل�سرح  اأبوظبي يف  ف��رع  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد   ي�ست�سيف 
والن�سف  ال�����س��اب��ع��ة  يف  اأب���وظ���ب���ي  يف 
الفنان  الث���ن���ني  ال���ي���وم  م�����س��اء  م���ن 
عبيد  والإع��الم��ي جا�سم  الإم���ارات���ي 
كتابه  عن  حديث  يف  الزعابي  جا�سم 
وزارة  اإ�سدارات  »�سرية وعرب« �سمن 
الثقافة وتنمية املعرفة ، يحاوره فيها 
العالمي عبدالرحمن نقي الب�ستكي 
الحتاد  يف  العالمية  اللجنة  رئي�ص 
حول رحلته ال�ساقة مع احلياة و�سوًل 
اإىل تعلقه ب�سخ�سية »الدبدوب« التي 
�سنوات  عرب  بها  وارتبط  به  ارتبطت 
ط��وي��ل��ة ، وه���و ح��ني ي���روي ع��ن هذه 
منطقة  يف  ي�سعها  كتابه  يف  العالقة 
مع  ولي�ستعيد   ، وج��دان��ه  من  خا�سة 
الذي  حلمه  عبيد  ج��ا���س��م  ال���دب���دوب 

حققه ، يف »�سرية وعرب« البدايات الأوىل لتحقيق هذا احللم .



نظراً اإىل دوران املذنب البطيء، ت�سعف ق�سرته 
اأك�سيد  اأح�����ادي  ي���راك���م  ال��ن��ه��ار، ف��ي��م��ا  خ���الل 
الكربون على ال�سطح لياًل. ويف النهاية، ينفجر 
ال�����س��ط��ح. وبخالف  امل����راك����م حت���ت  ال�����س��غ��ط 
النبعاثات التي يالحظها العلماء على مذنبات 
اأخرى، تخرج )احلمم( الباردة فجاأة وبقوة من 

دون اأية اإ�سارات اإىل عملية تراكم تدريجية.
ي���ذك���ر ري��ت�����س��ارد م��اي��ل��ز، ع����امل م��ت��خ�����س�����ص يف 
املذنبات من اجلمعية الفلكية الربيطانية قّدم 
الكواكب  علوم  ق�سم  لقاء  خ��الل  النتائج  ه��ذه 
)اإنه حدث مفاجئ(.  بكاليفورنيا:  با�سادينا  يف 

من  ف��ج��اأة  يختفي  الن��ف��ج��ار،  ينتهي  وع��ن��دم��ا 
الربكانية.  النبعاثات  املعهود يف  الراجع  دون 
ي�سيف: )ينتهي فجاأة، ويختفي كل �سيء. هذا 

ما نتوقعه من الرباكني اجلليدية(.

لغز ن�سط
�س�سوا�سمان-وا�سمان   /  29P امل��ذن��ب  ُيعترب 
الأكرث ن�ساطاً بني املذنبات كافة. بعيد اكت�سافه 
بالتبدل جذرياً.  املذنب  ملعان  بداأ   ،1927 عام 
فيما  مل��ع��ان��اً  ت����زداد  ك��ث��رية  م��ذن��ب��ات  اأن  �سحيح 
تقرب من ال�سم�ص، اإل اأن 29P يدور يف مدار 

دائ����ري م��ث��ايل ت��ق��ري��ب��اً، حم��اف��ظ��اً ع��ل��ى م�سافة 
ث��اب��ت��ة ت��ق��ري��ب��اً م���ن ه���ذا ال��ن��ج��م. رغ���م م���داره 
ت��ب��دلت مذهلة يف  امل��ذن��ب  ال��ث��اب��ت، ي�سهد ه��ذا 
الف�ساء  علماء  ل��دى  ل  املف�سّ يجعله  ما  ملعانه، 

الهواة اأثناء مراقبتهم الأجرام ال�سماوية.
ال�سغري طوال  امل��ذن��ب  م��اي��ل��ز وزم�����الوؤه  در����ص 
ث��وران��اً منه. قد   64 اأك��رث من عقد، حمددين 
اإىل  ث��الث��ة  نحو  اجل��ل��ي��دي  اجل�سم  ه��ذا  ي�سهد 
اأربعة ثورانات �سنوياً، مع اأن عدد ثوراناته ي�سل 
اأو ثمانية. وبتتبع  يف �سنوات حمددة اإىل �سبعة 
م��واق��ع ال��ث��وران��ات ع��ل��ى �سطح امل��ذن��ب، لحظ 
العلماء اأن انبعاثات عدة اأتت من املناطق ذاتها. 
�سحيح اأن بع�سها عاود الظهور بعد ب�سعة اأيام، 
20 �سنة تقريباً،  اأن بع�سها الآخر ا�ستغرق  اإل 
وف���ق ب��ي��ان��ات امل��راق��ب��ة ال��ب��اك��رة. وه���ذا الظهور 
املتكرر دفع مايلز وفريقه اإىل اعتبارها براكني 
التي تنفث  العادية  الرباكني  جليدية. بخالف 
احلمم الذائبة، تطلق الرباكني اجلليدية غازات 

جممدة تتحرك على غرار احلمم ال�ساخنة.
الأقمار  على  �سائعة  اجلليدية  الرباكني  ُتعترب 
قمَرا  فيها  مبا  ال�سم�سي،  النظام  يف  اجلليدية 
تيتان.  زح��ل  وقمر  وغانيميد  اأوروب���ا  امل�سري 
على نحو مماثل، ت�سم الكواكب الأقزام ينابيع 
جملدة. كذلك يحمل بلوتو و�سريي�ص خ�سائ�ص 
 29P ُيرجح اأنها براكني جليدية. لكن املذنب

ل ميتاز على الأر�ص بخ�سائ�ص ت�سبه الرباكني 
ذل���ك، ي�سف مايلز هذه  م��ن  ب���دًل  اجل��ل��ي��دي��ة. 

الظاهرة بالن�ساط الربكاين املحتمل.
بركاناً(.  )اإذا ظهر مرة، ل يكون  يذكر مايلز: 
ث��الث مرات  اإىل  امل��واق��ع مرتني  ين�سط معظم 

قبل اأن يخمد.
رمبا يعود الن�ساط الغريب هذا اإىل دورة النهار/ 
بخالف  ا�ستثنائي.  نحو  على  الطويلة  الليل 
غالبية املذنبات التي ُتقا�ص دوراتها بال�ساعات، 
تدوم دورة 29P �ستني يوماً اأر�سياً. خالل ليل 
يف  الأرج���ح  على  امل��واد  تتجمع  الطويل،  املذنب 
غرف حتت ال�سطح. وعندما يبلغ املذنب نهاره 
الطويل، تتمدد الغازات وتثني ال�سطح. وت�ساعد 
معدلت ال�سغط العالية الغاز على التفلت عرب 
ثوران  �سكل  اخل��ارج على  اإىل  ال�سطح، منفجراً 
تتدفق  ال�ساخنة،  احل��م��م  ب��دل  ول��ك��ن  ب��رك��اين. 

الغازات املجمدة من املذنب.
اإىل  ي�سبه  املنبعثة  امل��واد  �سلوك  اأن  مايلز  يذكر 
طرياً  ال�سمع  يبقى  ال��رباف��ني.  �سمع  كبري  حد 
مدة طويلة قبل اأن يذوب اأو يتحّول اإىل �سائل. 
املواد  على  الأرج����ح  على  عينه  الأم���ر  وينطبق 
املواد  وت�ساهم  املذنب.  �سطح  املنبعثة من حتت 
امل��ح��ي��ط��ة مب��و���س��ع ال�����س��ق، ال�����ذي ي���خ���رج منه 
الثوران، يف اإقفاله. وهكذا ُت�سطر املواد املنبعثة 
اإىل النتظار اإىل اأن يعاود ال�سغط حتت ال�سطح 

الرتفاع لينجح جمدداً يف اإ�سعاف ال�سطح.
قد ت�سبب املواد ال�سبيهة بال�سمع ن�ساطاً بركانياً 

اآخر.
 بف�سل نواة املذنب ال�سخمة التي ُتعترب الأكرب 
بني معظم املذنبات بعر�ِص 40 كيلومراً، يعاود 
اأكرب جزء من املواد ال�سقوط على ال�سطح. واإذا 
حطت على اأب��ار اأخ��رى من امل��واد حتت الأر�ص، 
لها  لت�سمح  الكفاية  فيه  مب��ا  الق�سرة  ُت�سِعف 

بالنبعاث، مكونًة بركانها اخلا�ص.
ن�سهد  اأن  املتوقع  م��ن  ث���وران،  ي��ح��دث  )عندما 
اأو ع������دداً م���ن الن���ف���ج���ارات  ان���ف���ج���اراً لح���ق���اً 

املتتالية(، وفق مايلز.
املتدفقة  الناجمة  املواد  اأن تبدو   من املفر�ص 
يف ال��ف�����س��اء، م��ك��ون��ًة ال�����ذوؤاب�����ة، خم��ت��ل��ف��ة عن 

الفقاعات حول املذنبات الأخرى. ي�سري مايلز: 
امل���ت���م���ددة(. ويتابع  ال��ق��وق��ع��ة  ت��ل��ك  )ن���الح���ظ 
 67P باملذنب  املحيطة  القوقعة  اأن  مو�سحاً 
/ �سوريوموف-جريا�سيمنكو، الذي زارته بعثة 
روزيتا التابعة لوكالة الف�ساء الأوروبية ال�سنة 
تكّونت  اأ�سعف بكثري رمبا لأنها  املا�سية، كانت 

بوترية اأقل عنفاً.
املذنب  يحَظ  مل  العتيادي،  غري  ن�ساطه  رغ��م 
29P باهتمام كبري على كوكبنا اأو يف املرا�سد 
يبّدل  اأن  مايلز  وي��اأم��ل  ال��ف�����س��اء.  يف  املنت�سرة 
انفجاراته  ت�سجيل  يوا�سل  فيما  ال��واق��ع،  ه��ذا 
ال�ستثنائية يف حماولة لفهم الدورات الغريبة 
ع��ل��ى ه���ذا اجل�����س��م ال��ب��ع��ي��د. ي���ق���ول: )اإن�����ه لغز 

فعاًل(.

عل�م وتكن�ل�جيا
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بطولة  م���ن   Awakenings ال��ف��ي��ل��م  اأت���ذك���ر 
روبرت دينريو حيث يبقى املر�سى يف حالة جامودية 
طويلة الأمد، اإل اأن طبيب الأع�ساب اأوليفر �ساك�ص 
)ا�ستناداً اإىل ق�سة هذا الطبيب احلقيقية( يحقنهم 
بدواء L-Dopa، وهي مادة كيماوية تتحّول اإىل 
اإىل احلياة  اإياهم موؤقتاً  دوبامني يف اجل�سم، معيداً 
ودماغنا.  ج�سمنا  يعمل  ل  دون��ه��ا،  وم��ن  وال��وع��ي. 
الدوبامني  ي�سّكل  جامودية.ل  حالة  يف  كلنا  ن�سبح 
بهذه  ي�ستخدمه  ل  ج�سمنا  لأن  )امل��ك��اف��اأة(  هرمون 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ك��اف��ة يف  اأوًل، ع��ل��ى غ����رار  ال��ط��ري��ق��ة. 
ج�سمنا، للدوبامني اأهداف كثرية، اأبرزها اأنه يو�ّسع 
اإىل  خ�سارته  وت���وؤدي  اجل�سم،  يف  الدموية  الأوع��ي��ة 
ع�سلي  ع�سبي  ا���س��ط��راب  وه��و  باركن�سون،  م��ر���ص 
تنك�سي. كذلك يعمل معظم الأدوية امل�سادة للذهان 
على كبح عمل الدوبامني، ل لأن )مكافاأته( ت�سبب 
الهلو�سات، بل لأن ح�سا�سية دماغ َمن يعانون الف�سام 
على  الأرج���ح.  على  مفرطة  تكون  الدوبامني  جت��اه 
نحو مماثل، ي�سمل ا�سطراب فرط الن�ساط ونق�ص 
النتباه يف جزء منه تراجع ن�ساط الدوبامني، فال 
تعمل اأجزاء من الدماغ بال�سكل اجليد لتتمّكن من 
تركيز النتباه ومقاومة م�سادر التلهية. اإذاً، يخدم 
عامِل  ي�سفه  ول  كثرية،  معقدة  وظائف  الدوبامني 

دماغ مبادة ت�سبب الإدمان اإل اإذا كان مبتدئاً.
اإل  مكافئة،  بتجارب  يرتبط  الدوبامني  اأن  �سحيح 
جيداً.  �سعوراً  مينحنا  اأن��ه  يعني  ل  الرابط  ه��ذا  اأن 
كانت عالقة حميمة  �سواء  املمتعة،  التجارب  ت�سمل 
الكيماوية  امل��واد  من  كثرياً  م��ا،  ريا�سة  ممار�سة  اأو 
الع�سبية املختلفة والهرمونات التي ُتفَرز يف اجل�سم، 
يو�سك  ومتداخلة.عندما  معقدة  ت��اأث��ريات  م��وّل��دة 
الدوبامني  ُيطلَق  املتعة،  يخترب  اأن  على  الإن�����س��ان 
املتعة  ت��خ��ت��رب  ال���دم���اغ  اأج������زاء م���ن  ال���دم���اغ ويف  يف 
وتعاجلها. لكن دوره هنا ل يقوم على منحنا �سعوراً 
اإذ ل ُيعترب م�سوؤوًل عن م�ساعر مماثلة لأن  جيداً، 
املتعة، اأو اللذة، اأو الن�سوة تاأتي من املواد الأفيونية 
املتعة وحتّد  ت��ع��ّزز  كيماوية  م���واد  وه��ي  ال��دم��اغ،  يف 
واملكافاأة،  املتعة  يف  ال��دوب��ام��ني  دور  اأم��ا  الأمل.  م��ن 
)بروز  اإدراك  على  ج�سمنا  م�ساعدة  على  فيقت�سر 
حافز(. لذلك ميكننا ت�سبيهه بعلم اأحمر �سغري يف 
الدماغ يقول )اأنت! انتبه! �ستمنحك هذه التجربة 
تتمّكن  كي  تذّكرها  يف  ترغب  لذلك  ج��ي��داً.  �سعوراً 
يف  امل�ساألة  ه��ذه  يف  نقطة  اأه��م  تكرارها(.تكمن  من 
متعة.  اأق��ل  التجربة  يجعل  ل  الدوبامني  غياب  اأن 
يف درا�سة اأُجريت على جرذان تعّر�ص الدوبامني يف 
ل��ذة طبيعية(.  اأمن��اط  )اأع��رب��ت عن  للكبح،  دماغها 

طبيعية  باملتعة  املرتبطة  فعلها  ردود  ج��اءت  كذلك 
رغ���م ت��ع��ّر���ص ال��دوب��ام��ني ل��ل��ك��ب��ح.يف درا���س��ة اأخرى 
الهريوين(،  على  )اعتمدت  اجل���رذان  على  اأُج��ري��ت 
توقع  عند  ترتفع  ال��دوب��ام��ني  نقل  عملية  اأن  تبنّي 
بحدة  ت��راج��ع  اأن��ه��ا  اإل  ال��ه��ريوي��ن،  على  احل�سول 
بعد احل�سول على املخدر )ياأخذه اجلرذ مبفرده(. 
التاأثري يف  الباحثني مل ُيالحظوا هذا  اأن  والالفت 

اأول مرة ح�سل فيها اجلرذان على الهريوين. ملاذا؟ 
لأن هذه القوار�ص ما كانت تعلم بعد اأن الهريوين 

مينحها �سعوراً جيداً.

توقع �ملكافاآت
متنح  امل��ك��اف��اأة  اأن  تعّلم  على  ال��دوب��ام��ني  دور  يرتكز 
�سعوراً جيداً، لذلك ن�ستطيع تكرارها. وينطبق الأمر 

عينه على ركوب لعبة الأفعوانية، اأو تبادل القبل، اأو 
م�ساهدة فوز فريقك الريا�سي املف�سل، حتى حمل 
طفلك. ف�ساًل عن ذلك، ياأتي اإفراز الدوبامني عند 
توقع املكافاآت اأكرب اإن كانت املكافاأة غري اأكيدة. اإذاً، 
الدوبامني،  اإنتاج  اأكيداً يراجع  اأمراً  عندما تتوّقع 
م��ق��ارن��ة ب���امل���رات ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا امل���ك���اف���اأة على 
مل��اذا؟ ل نعلم ال�سبب. رمبا لأنك قد تتعلم  احلظ. 
مقارنة  اأك���رث،  م�سائل  الأك��ي��دة  غ��ري  التجربة  م��ن 
امل�سمونة  املكافاأة  متنحك  فال  امل�سمونة.  باملكافاأة 
ميكننا  األ  كله؟  ذل��ك  اأهمية  ج��دي��دة.م��ا  معلومات 
اأن نعزو هذه امل�ساألة اإىل افتقار و�سائل الإعالم اإىل 
عن  ال�سعبي  النف�ص  علم  وعجز  ال�����س��روري  العمق 
اأمثال  ي�ست�سهد  عندما  الدقيقة؟  التفا�سيل  فهم 
ت�سجيله  ح��ّم��ل  وم�ست�سار  ك��ات��ب  �سينك،  ���س��امي��ون 
الذي لقي رواجاً وا�سعاً الدوبامني م�سوؤولية م�ساكل 
اإ�سراتيجية  اإىل  يلجاأون  الأع�ساب،  بعلم  الألفية، 
ومل  اأع�ساب  عامل  لي�ص  �سينك  بنا.  للتالعب  ذكية 
يدر�ص هذا الوجه املعقد من دماغنا اأو يجري عنه 
بحوثاً. لكنه يدرك نقطة جتهلها: ي�سّكل ذكر علم 
متلك  اأن��ك  النا�ص  لإقناع  ممتازة  و�سيلة  الأع�ساب 
معارف وا�سعة عن مو�سوع ما، ف�ساًل عن اأنك تزيد 
حججك قوة. برهن باحثون من جامعة بن�سلفانيا 

هذا التاأثري اأخرياً، مظهرين اأن ال�ستعانة مبراجع 
من علم الدماغ ل دخل لها باملو�سوع ت�سّكل طريقة 
ممتازة حلمل النا�ص على العتقاد اأن ظواهر معقدة 

ب�سيطة، واأن الدماغ ي�ستطيع تف�سريها ب�سهولة.
يكرر  وعندما  ب�سيطة.  الإن�����س��ان  م�ساكل  ُتعترب  ل 
ال�سطرابات،  ي�سبب  ك��ان  واإن  م��ا،  �سلوكاً  ال��ن��ا���ص 
نقّدم  عندما  كذلك،  ومعقدة.  كثرية  اأ�سبابه  تكون 
نتلهى  ال��دوب��ام��ني(،  )ب�سبب  مثل  ب�سيطة  اأج��وب��ة 
ذات��ه. فال�سخ�ص هو َمن يتعّلم،  ال�سخ�ص بحد  عن 
وما الدوبامني اإل اأحد عوامل عدة ي�سملها التعّلم. 
وحني ن�سّجع َمن مي�سون وقتاً طوياًل يف ا�ستخدام 
مواد الت�سلية، اأو ي�ستعلمون الهاتف اأثناء القيادة، اأو 
على  دقيقتني  كل  )في�سبوك(  موقع  من  يتحققون 
اأنف�سهم  عزل  نعّلمهم  الدوبامني،  على  اللوم  اإلقاء 
عن امل�سكلة وحتميله امل�سوؤولية. ولكن اإن ركزنا بدًل 
من ذلك على التعّلم واأوجه الربوز يف هذه العملية، 
ال��ن��ا���ص اإىل  ان��ت��ب��اه  اإع����ادة  ت�ساهم ه���ذه اخل��ط��وة يف 
الذي  واملعنى  ودوافعهم،  اخلا�سة،  �سلوكهم  اأمن��اط 
مينحونه لهذا ال�سلوك اأو التجربة. كذلك ن�ساعدهم 
لنبداأ  لذلك،  حياتهم.  بزمام  جم��دداً  الإم�ساك  يف 
بالتحدث عن النا�ص بدل املواد الكيماوية الع�سبية 

التي ل دخل لها باملو�سوع.

ناقل ع�سبي يف دماغ �الإن�سان

الدوبامني... بريء من 
ادمان التكن�ل�جيا 

�أ�سا�س م�ساكل �جتماعية كثرية. يف ت�سجيل �أخري حظي  �أن �لدوبامني، وهو ناقل ع�سبي يف دماغ �الإن�سان،  �إىل  �أدعو و�سائل �الإعالم �لع�سرية،  ي�سري )قطاع �لقلق(، ح�سبما 
بانت�سار و��سع، �عُترب �لدوبامني م�سوؤواًل عن �إدمان تكنولوجيا مثل �لهو�تف �لذكية �أو مو�قع �لتو��سل �الجتماعي. وثمة جمموعة ُتدعى )م�سروع �لدوبامني( ترّوج حلياة 
�أف�سل من خالل تعزيز �لوعي ب�ساأنه، وتوؤكد �أن )توقع �رتفاعه يف �لدماغ يدفع �ملدمنني �إىل �ال�ستمر�ر يف �لكذب، و�لغ�س، و�ل�سرقة، و�لتوق �إىل �جلرعة �لتالية(. على نحو 
مماثل، تذكر جملة )فورب�س( �أن �لدوبامني ي�سّكل �أبرز �سبب ل�)�إدمان( �لواليات �ملتحدة �الأ�سلحة. كذلك، يّدعي َمن يعاجلون مفهوم �الإدمان �ل�سلوكي/ �لعملي غري �ملثبت وغري 

�ملعرتف به �أن �لدوبامني ي�سّكل �أ�سا�س م�ساكل �سلوكية كثرية، و�أن �الإن�سان يطّور حتماًل �سبيهًا بتحمل �لدو�ء جتاهه، فيتوق �إىل �ملزيد منه.

املذّنبات هل حتمل على �سطحها براكني؟
�لرب�كني لي�ست موجودة على �الأقمار و�لكو�كب فح�سب على �الأرجح، بل �أي�سًا تطاول �ملذنبات. 
الحظ �لباحثون مذنبًا يدور بني �ملريخ و�مل�سرتي يحمل �إ�سار�ت خا�سة �إىل �لربكانية �جلليدية، 
نافثًا مو�د جمّمدة بدل �حلمم �ل�ساخنة. ولكن عو�س خروج �ملو�د من تلة ثابتة و�حدة، يتكّرر 

�لثور�ن مر�ت عدة يف موقع و�حد قبل �أن ينتقل �إىل موقع �آخر يف �لق�سرة �جلليدية.
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العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سطورة الريف لبيع اخل�سار والفواكه ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1524670  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد هالل را�سد اخلوار الكعبي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد هالل را�سد اخلوار الكعبي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جالل حممد ابراهيم عبد الوهاب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/ا�سطورة الريف لبيع اخل�سار والفواكه ذ.م.م
ASTOORA AL REEF FRUITS & VEGETABLES LLC

اىل/ا�سطورة الريف لبيع اخل�سار والفواكه      
ASTOORA AL REEF FRUITS & VEGETABLES

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رويال هاو�ص خلدمات التموين الغذائي

رخ�سة رقم:CN 1448252  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/غامن دروي�ص �سيف الرميثي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ غامن دروي�ص �سيف الرميثي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كمال عبداحلميد �ساكر %49

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/رويال هاو�ص خلدمات التموين الغذائي
ROYAL HOUSE FOOD CATERING

اىل/رويال هاو�ص خلدمات التموين الغذائي ذ.م.م      
ROYAL HOUSE FOOD CATERING LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا روبز لالزياء

رخ�سة رقم:CN 2205007  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نوره احمد جمعه عبداهلل احلو�سني من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/نوره احمد جمعه عبداهلل احلو�سني من 100% اىل %30
REAYA INVESTMENT LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رعاية لال�ستثمار ذ.م.م

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 3*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�سم جتاري من/ذا روبز لالزياء

THE ROBES FASHION
اىل/ذا روبز لالزياء ذ.م.م      

THE ROBES FASHION LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل بارجات للنجارة اليدوية

رخ�سة رقم:CN 1067360  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جا�سم علي عبداهلل علي الزعابي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جا�سم علي عبداهلل علي الزعابي من 0% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بارجات �سينغ �سات بال

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل بارجات للنجارة اليدوية

PARGAT MANUAL CARPENTRY SHOP

اىل/منجرة �سمارت لند      

SMART LAND CARPENTRY

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
ال�س�����ادة/لوزان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1870789:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طموح امل�ستقبل لالأن�ساءات املعدنية

رخ�سة رقم:CN 1339784  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*4
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/طموح امل�ستقبل لالأن�ساءات املعدنية
FUTURE AMBITION METALLICTION

اىل/طموح امل�ستقبل لالن�ساءات املعدنية ملالكها عارف �سبحي حممد
�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م     

 FUTURE AMBITION METALLICTION OWNED BY AREF SUBHI
MOHAMED - SOLE PROPRITORSHIP LLC

�سعيد  بناية/غدير   -  2 43 - خمزن  ق   -  14 م  ال�سناعية  ابوظبي م�سفح  تعديل عنوان/من 
 RIS - 1482254-1601:سويد املن�سوري اىل ابوظبي امل�سفح م�سفح غرب 4 - ق 91 - خمزن�

WHI RIS-1482254 - 1601حمد حممد حمد ميزر احلر واخرين
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
هور�ص  ال�س�����ادة/باور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاأجري الدارجات املائية
رخ�سة رقم:CN 1183908 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد �سامل �سالح عو�ص العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل احمد �سامل حممد الرا�سدي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
العمل  ال�س�����ادة/طريق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1192982 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوتو�سبورت - فرع اأبوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1870321 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
ال�س�����ادة/الوجه  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

املا�سي لالك�س�سوارات
رخ�سة رقم:CN 1059919 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
فطرية  ال�س�����ادة/م�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2183767 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر حممود احمد غيث احلو�سني %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فهد ح�سن ابراهيم احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
لالعمال  ال�س�����ادة/بوند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدنية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1141981 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نو�ساد ميثاىل فتيل %25

تعديل ن�سب ال�سركاء
�ساجهان ويليات ميتهال لطيف من 49% اىل %24

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبدالكرمي ل�سالح احلا�سب الآيل
رخ�سة رقم:CN 1038464 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
ال�س�����ادة/الوطنية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجهيزات املكتبية
رخ�سة رقم:CN 1045783 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ملياء كرامه احمد نا�سر ال�سبيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد عبداهلل عقيل عبود ما�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

 اإعـــالن �سطب قيد
باور  ايليكريك  كوريا  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
كوريا  )اجلن�سية:  اأبوظبي   - ليمتد  كو  ديفيلومبنت  اندا�سريال 
ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  ،اجلنوبية(  جمهورية   ،
اإمارة ابوظبي )العنوان:حممد بن زايد - 17 - �ص.ب:130071(  يف 
بالوزارة.  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )4966( رقم  حتت  واملقيدة 
�ساأن  يف  م   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ومكاتب  لفروع  الرخي�ص  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة 
ا�سحاب احلق يف العرا�ص ان يتقدموا باعرا�سهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة �سركة الطاقة البرولية 
�سطب  بطلب  تقدمت  قد  ال�سني(  )اجلن�سية:  املحدودة  الدولية 
�سركة   - )العنوان:النجدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد 
 )5036( رقم  حتت  واملقيدة  �ص.ب:114564(   - للتامني  اخلزنة 
القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف  م   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرا�سهم  يتقدموا  ان  العرا�ص  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلد للمعدات الع�سكرية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2165148  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علوي مهدي ح�سني عبداهلل احلامد الها�سمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علوي مهدي ح�سني عبداهلل احلامد الها�سمي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد مهدي ح�سني عبداهلل احلامد الها�سمي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 2*5 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/�سيلد للمعدات الع�سكرية ذ.م.م
SHIELD MILITARY EQUIPMENT LLC

اىل/�سيلد للمعدات الع�سكرية ملالكها علوي مهدي الها�سمي - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م      
 SHIELD MILITARY EQUIPMENT OWEND BY ALAWI MAHDI

ALHASHMI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
لتجارة  ال�س�����ادة/اوليفيا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرخام رخ�سة رقم:CN 2211066 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حمد علي �سامل الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي علي خلفان الدرمكي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
النهار  ال�س�����ادة/�سم�ص  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت والنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 2112353 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز �سالح ربيع باجفره الربيكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة حلقة 

الو�سل لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1118247 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل راأ�ص املال/من 150000 اىل 10000
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
املودعة بالرقم : 95990

با�س��م:  ِنيم دروب اإ�ص اإيه اأر اإل
وعنوانه:  1، اأّليه �سيفري، اإل-2520، لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�ص، لبا�ص القدم، غطاء الراأ�ص.

الواق�عة بالفئة:  25
بتاريخ: 2008/8/28 وامل�سجلة حتت رقم: 91281 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
2027/06/13 احلماية يف  2017/6/13  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 94138 
با�س��م:  ت�ساك تك�ستيل �سناعي يف تيكاريت انونيم �سريكيتي

ا�سطنبول،  باج�سيالر،   ،3 رقم  كادي�سي  �سينان  ميمار  ماهالي�سي،  باجالر  جوني�سلي  وعنوانه:  
تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
غري  احلقائب  املتني،  اجللد  ال�سناعي،  اجللد  احل��ي��وان��ات،  وجلود  املعالج  وغ��ري  املعالج  اجللد 
امل�سنفة �سمن فئات اأخرى، حقائب ال�سفر، املحافط، حمافط الأوراق، حقائب حمل الأطفال، 
ال�سناديق واملحافط من اجللد،  اأو اجللد املتني، علب املكياج الفارغة، حقائب الأدوات الفارغة، 
الأ�سواط،  العكازات،  ال�سم�سيات،  املدر�سية،  واحلقائب  الت�سوق  حقائب  ال�سنط،  الظهر،  حقائب 

عدة الفر�ص وال�سروج، والركابات واللجام.
الواق�عة بالفئة:  18

بتاريخ: 2008/6/19 وامل�سجلة حتت رقم: 89723 
يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 

2017/5/6  وحتى تاريخ: 2027/5/6
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014 العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنوب اجلزيرة لتخلي�ص املعامالت

رخ�سة رقم:CN 1913837  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/جنوب اجلزيرة لتخلي�ص املعامالت

SOUTH ISLAND CLEARING TRANSACTIONS

اىل/كثبان كتارا للمقاولت العامة     

KTHBAN KATARA GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات متابعة املعامالت )8299003(

 فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفوا�ص للنقليات العامة

رخ�سة رقم:CN 2140278  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 40*60 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/الفوا�ص للنقليات العامة

ALFAWAS GENERAL TRANSPORT

اىل/الفوا�ص للمقاولت والنقليات العامة     

ALFAWAS CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

 فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
بعلبك  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال ال�سباغ ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1180446 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد حمود �سامل عبيد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �سامل �سيف �سامل ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة احل�سن 

لعمال اجلب�ص
رخ�سة رقم:CN 1197319 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان �سيف حممد عامر العلوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خمي�ص حممد �سامل العلوي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
املحرك  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املا�سي للعناية بال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1726958 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان �سيف حممد عامر العلوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خمي�ص حممد �سامل العلوي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8

�إع����������الن
امللكية  ال�س�����ادة/اللم�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيل والعبايا
رخ�سة رقم:CN 1143980 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد �سهيل الزفنه �سهيل احلر�سو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عو�ص �سهيل الزفنه �سهيل حموده احلر�سو�سي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية     

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :155671                   بتاريخ : 2011/04/12 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: اإنفرونت موتور �سبورت�ص اأورغنيزاي�سن اإ�ص.اأر.اإل.
وعنوانه:فيا فيتو غوي�سب جالتي منرب .100/اإي، روما، اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سي دي، دي يف دي، خوذات الدراجات النارية و املالب�ص الواقية، الألعاب الألكرونية فقط.

الواق�عة بالفئة: 09
مميز  ب�سكل  و  الح��م��ر  باللون  SBKكتبت  الالتينية    احل���روف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 

وعري�ص.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :156440                   بتاريخ : 2011/04/28 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: اإنفرونت موتور �سبورت�ص اأورغنيزاي�سن اإ�ص.اأر.اإل.
وعنوانه:فيا فيتو غوي�سب جالتي منرب .100/اإي، روما، اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ�سراف(  املراقبة  والإ�سارة  والقيا�ص  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
التي  لالأجهزة  اآلية  بيع  ماكينات  ت�سجيل،  اأقرا�ص   ، مغناطي�سية  بيانات  حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ 
اأجهزة  البيانات،  ملعاجلة  واأجهزة احلوا�سيب  اآلت حا�سبة، معدات  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل 

اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

الكلمة  كتب  ميينها  وعلى  ال���س��ود  باللون  SBKكتبت  الالتينية    احل���روف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�سف 
 FIM WORLD الالتينية  الكلمات  كتبت  وحتتها  الأح��م��ر  باللون   SUPERBIKE الالتينية 
  SBK الالتينية  احل��روف  بني  ويف�سل  الرمادي  باللون  �سغري  ب�سكل    CHAMPIONSHIP

والكلمات الالتينية الأخرى ر�سمة على �سكل قو�ص باللون الحمر. 
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :254693                   بتاريخ : 2016/06/02 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: اإنديا اإنديك�ص �سريفي�سي�ص اأند بروداكت�ص ليمتد.
وعنوانه: اك�ست�ساجن بالزا بلوت منرب C/1 دجي بلوك باندرا كورل كومبليك�ص باندرا )اي�ست( مومباي 051 400 

الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ا�ست�سارات حول اإدارة وتنظيم املوؤ�س�سات التجارية و امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال و ال�ستف�سارات يف جمال الأعمال و 
تدقيق الأعمال وخدمات تقدمي اخلربة يف جمال فعالية وكفاية العمال و التثمني التجاري و تق�سي احلقائق يف 
جمال الأعمال و الأبحاث يف جمال الأعمال و اخلدمات ال�ست�سارية لدارة الأعمال و ا�ست�سارات الأعمال املهنية و 
الأعمال برامج  اإدارة  و  �سبكة النرنت  التجارية عرب موقع على  املعلومات  و توفري  الأعمال  املعلومات يف جمال 
للعمالء )حمالت  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  و  التجارية  املعلومات  وكالت  و خدمات  ال�سداد لالآخرين 
امللفات باحلا�سوب و  اإدارة  ن�سح العمالء( و جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب و جتميع الح�سائيات و 
املبا�سر و  حتليل �سعر التكلفة و البحث عن البيانات يف ملفات احلا�سوب لالآخرين و الإع��الن عن طريق الربيد 
اإعداد تقارير احل�سابات و التكهنات القت�سادية و درا�سات الت�سويق و اأبحاث الت�سويق و الت�سويق و التفاو�ص واإبرام 
ال�سفقات التجارية لأطراف ثالثة و ال�ست�سارات حول اإدارة �سوؤون املوظفني و خدمات مقارنة الأ�سعار و العالقات 

العامة و تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب و حتديث و�سيانة البيانات يف قواعد البيانات احلا�سوبية.
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة التينية "NIFTY50 " كتبت ب�سكل كبري باللون ال�سود ا�سافة اىل الرقم50 
.  ال�س��راطات: 

اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرا�ص  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                               

املودعة حتت رقم :254703                   بتاريخ : 2016/06/04 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: اإنديا اإنديك�ص �سريفي�سي�ص اأند بروداكت�ص ليمتد.
وعنوانه: اك�ست�ساجن بالزا بلوت منرب C/1 دجي بلوك باندرا كورل كومبليك�ص باندرا )اي�ست( مومباي 051 400 الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة الأعمال و ال�ستف�سارات يف جمال الأعمال و تدقيق  اإدارة وتنظيم املوؤ�س�سات التجارية و امل�ساعدة يف  ا�ست�سارات حول 
الأعمال وخدمات تقدمي اخلربة يف جمال فعالية وكفاية العمال و التثمني التجاري و تق�سي احلقائق يف جمال الأعمال 
جمال  يف  املعلومات  و  املهنية  الأعمال  ا�ست�سارات  و  الأعمال  لدارة  ال�ست�سارية  اخلدمات  و  الأعمال  جمال  يف  الأبحاث  و 
اإدارة الأعمال برامج ال�سداد لالآخرين و خدمات  الأعمال و توفري املعلومات التجارية عرب موقع على �سبكة النرنت و 
وكالت املعلومات التجارية و تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للعمالء )حمالت ن�سح العمالء( و جتميع املعلومات يف 
البيانات يف  التكلفة و البحث عن  امللفات باحلا�سوب و حتليل �سعر  اإدارة  قواعد بيانات احلا�سوب و جتميع الح�سائيات و 
ملفات احلا�سوب لالآخرين و الإعالن عن طريق الربيد املبا�سر و اإعداد تقارير احل�سابات و التكهنات القت�سادية و درا�سات 
الت�سويق و اأبحاث الت�سويق و الت�سويق و التفاو�ص واإبرام ال�سفقات التجارية لأطراف ثالثة و ال�ست�سارات حول اإدارة �سوؤون 
املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب و حتديث و�سيانة  العامة و تنظيم  الأ�سعار و العالقات  املوظفني و خدمات مقارنة 

البيانات يف قواعد البيانات احلا�سوبية.
الواق�عة بالفئة: 35

الرقم50  ا�سافة اىل  الرمادي  باللون   ب�سكل كبري  " كتبت   NIFTY50" التينية  الكلمة  العالمة: عبارة عن  و�سف 
الذي كتب باللون ال�سود .

 ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:           

         
املودعة حتت رقم :264578                  بتاريخ : 2016/12/12 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/06/16 م
با�س��م: �سكوفافينتي �سو�سييتا �سيمبلي�سي اأغريكول.

وعنوانه: لوك. اك�ص كامبيغليول باغلييتو، 56 - 58014 مان�سيانو )غرو�سيتو( اإيطاليا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للطعام؛   ال�سم�ص  زيت عباد  ال�سوداين؛  الفول  زيت  ال�سويا؛  زيت فول  الزيتون؛   زيت  وال��ده��ون؛   الزيوت 
زيت الزيتون البكر.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة OSTRO” " او�سرو " كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل 
كبري بالون ال�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264616  بتاريخ : 2016/12/13 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فران�سوا�ص اندا�سريز ليمتد.
وعنوانه: بي502 كارمني وارف، 30 كوبنهاغن بالي�ص، لندن اأي14 7اإف اإف، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سابون؛  مواد عطرية و  زيوت عطرية و  م�ستح�سرات جتميل؛  لو�سيون لل�سعر؛ منتوجات للعناية بال�سعر و من �سمنها 
نات   ال�سامبو و  مثبت لل�سعر؛ م�ستح�سرات طبية و غري طبية و منتوجات لال�ستعمال يف كل ما يتعلق بال�سعر؛  اأ�سباغ و  ُملوِّ
م�ستح�سرات  و  البل�سم  و  �سامبو  و  ال�سعر  لتبيي�ص  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  على  لال�ستعمال  جميعها  لو�سيون  و  �سبغات  و 
للعناية و جتميل ال�سعر و  م�ستح�سرات لتجعيد و ت�سفيف ال�سعر؛ مو�ص ال�سعر و باتي لل�سعر و  جيل لل�سعر و  رذاذ لل�سعر  
الراأ�ص و اجل�سم و م�ستح�سرات  ال�سعر ؛ م�ستح�سرات للمرحا�ص؛ م�ستح�سرات للجلد و فروة  بل�سم  و  �سمع لل�سعر و  
ال�سمرار؛ م�ستح�سرات تقوية الظافر؛ م�ستح�سرات لال�ستعمال يف الد�ص و احلمام؛  �سابون الزينة؛ م�ستح�سرات �سد 
بعد احل��الق��ة؛  معجون  و لو�سيون ما  و م�ساحيق  زي��وت و كرميات و جل  و  و كونها جميعها غري طبية؛  حليب  اجل�سم 
احلالقة؛  ماء الكولونيا؛  ماء التواليت )كولوين؛ م�سادات التعرق؛  مزيالت الرائحة لال�ستخدام ال�سخ�سي؛  منظفات 
اأ�سنان؛  مزيالت �سعر(؛ اأقنعة تنظيفية للوجه و كرميات م�سادة للتجاعيد و كرميات لتق�سري الوجه  و اأقنعة للوجه و مفتح 
الب�سرة  و كرمي �سد الب�سرة    كرمي مرطب و م�ستح�سرات التجديد؛  مزينات العيون و مزيالت م�ستح�سرات التجميل 
ع اأظافر و البي�ص كوت لالأظافر و مزيل طالء الظافر و لو�سيونات  الكيوتيكول و كرميات الربونز منتجات  لالأعني و  ُملَمِّ
جتميلية للمكياج و كرمي ال�سا�ص و  م�ساحيق و اأحمر اخلدود و غطاء حتت العني و ظل العني و قلم العني و  كحل العني 

و قلم العني و ما�سكارا و قلم ال�سفاه و ملمع ال�سفاه.    
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة “VERNON FRANCOIS”  "فرينون فران�سوا�ص"  كتبت بحروف 
لتينية فقط باللون ال�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          

          
املودعة حتت رقم :264868                  بتاريخ : 2016/12/15 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: بلو اأو�سن تريدمارك�ص اإن.يف.

وعنوانه: لندهوي�ص جون�سي، كايا ريت�سارد جي. بيوجون زيد/اإن، كورا�ساو.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�ص و األب�سة قدم و لبا�ص الراأ�ص و ملحقاتها.
الواق�عة بالفئة: 25

"THE" "ELS" "CLUB" "ذي" "اأيل�ص" "كلوب"  الكلمات  ع��ن   عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل كبري باللون الأ�سود، وفوقها توجد ر�سمة ت�سبه درعا حربيا باللون الأزرق 
داكنة و فوقها حافة  داكنة بداخله و حماط بحافة �سفراء  الداكن و يحتوي على ثالثة خطوط �سفراء 

اخرى باللون الأزرق الداكن.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                   

 
املودعة حتت رقم :264874                  بتاريخ : 2016/12/15 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: بلو اأو�سن تريدمارك�ص اإن.يف.

وعنوانه: لندهوي�ص جون�سي، كايا ريت�سارد جي. بيوجون زيد/اإن، كورا�ساو.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة ومعدات ريا�سية وللعب اجلمباز؛ قفازات للعبة اجلولف و حقائب للعبة اجلولف و كرات الغولف و 
خطاط كرة الغولف و حممالت الغولف و مواد احلماية ت�ستعمل يف نادي الغولف و اأغطية حقائب الغولف و 

مل�سقات حقائب الغولف؛ اأغطية الراأ�ص لنوادي الغولف؛ األعاب و لعب اأطفال و اأدوات اللعب.
الواق�عة بالفئة: 28

"THE" "ELS" "CLUB" "ذي" "اأيل�ص" "كلوب"  الكلمات  ع��ن   عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل كبري باللون الأ�سود، وفوقها توجد ر�سمة ت�سبه درعا حربيا باللون الأزرق 
داكنة و فوقها حافة  داكنة بداخله و حماط بحافة �سفراء  الداكن و يحتوي على ثالثة خطوط �سفراء 

اخرى باللون الأزرق الداكن.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                               

املودعة حتت رقم :254704                   بتاريخ : 2016/06/04 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: اإنديا اإنديك�ص �سريفي�سي�ص اأند بروداكت�ص ليمتد.
وعنوانه: اك�ست�ساجن بالزا بلوت منرب C/1 دجي بلوك باندرا كورل كومبليك�ص باندرا )اي�ست( مومباي 051 400 الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�ست�سارات حول اإدارة وتنظيم املوؤ�س�سات التجارية و امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال و ال�ستف�سارات يف جمال الأعمال و 
تدقيق الأعمال وخدمات تقدمي اخلربة يف جمال فعالية وكفاية العمال و التثمني التجاري و تق�سي احلقائق يف 
جمال الأعمال و الأبحاث يف جمال الأعمال و اخلدمات ال�ست�سارية لدارة الأعمال و ا�ست�سارات الأعمال املهنية و 
الأعمال برامج  اإدارة  و  �سبكة النرنت  التجارية عرب موقع على  املعلومات  و توفري  الأعمال  املعلومات يف جمال 
للعمالء )حمالت  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  و  التجارية  املعلومات  وكالت  و خدمات  ال�سداد لالآخرين 
امللفات باحلا�سوب و  اإدارة  ن�سح العمالء( و جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب و جتميع الح�سائيات و 
املبا�سر و  حتليل �سعر التكلفة و البحث عن البيانات يف ملفات احلا�سوب لالآخرين و الإع��الن عن طريق الربيد 
اإعداد تقارير احل�سابات و التكهنات القت�سادية و درا�سات الت�سويق و اأبحاث الت�سويق و الت�سويق و التفاو�ص واإبرام 
ال�سفقات التجارية لأطراف ثالثة و ال�ست�سارات حول اإدارة �سوؤون املوظفني و خدمات مقارنة الأ�سعار و العالقات 

العامة و تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب و حتديث و�سيانة البيانات يف قواعد البيانات احلا�سوبية.
الواق�عة بالفئة: 36

اىل  ا�سافة  ال��رم��ادي  باللون   كبري  ب�سكل  كتبت   "  NIFTY50" التينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
الرقم50 الذي كتب باللون ال�سود .

 ال�س��راطات: 
اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرا�ص  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                     
املودعة حتت رقم :255058                   بتاريخ : 2016/06/12 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ايرن مونغوليا اك�سياو وي يانغ �ستوك رايزينغ �سين�سيز اند تيكنولوجيز.، ليمتد.

وعنوانه: منرب 77 وينهوا روود، كينغ�سهان دي�سريكت ، بايوتو �سيتي، ايرن مونغوليا، ال�سني .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الكافيريات  و مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة و املطاعم و  خدمات احلانات و  الفنادق و منازل ال�ساي و 
املقا�سف )الكانتينات( و مق�سف متنقل لإمدادات الغذاء و  خدمات املقهى و توفري مرافق املخيمات.

الواق�عة بالفئة: 43
باللون   ب�سكل كبري  " كتبت    XIAO WEI YANG " ال�سينية  الكلمة  عبارة عن  العالمة:  و�سف 

ال�سود
 ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          

       
املودعة حتت رقم :255075                  بتاريخ : 2016/06/12 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: فايكنغ بامب، اإنك.

وعنوانه: 406�ستايت �سريت، �سيدار فولز،  اأيوا ، 14623، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سخات طرد مركزي  و  م�سخات الهواء امل�سغوط و  اآليات التحكم يف الآلت اأو املحركات اأو 
املوتورات و  م�سخات تزليق  و م�سخات )اآلت( و   م�سخات تفريغ )اآلت( و  م�سخات تفريغ 

)اآلت(.
الواق�عة بالفئة: 07

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية " VIKING" " فايكينغ" كتبت ب�سكل 
كبري باللون الأبي�ص والأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

       
املودعة حتت رقم :264351                  بتاريخ : 2016/12/06 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: موؤ�س�سة القارب ال�سغري للتجارة.

وعنوانه: �ص ب 35573 الريا�ص 11498 اململكة العربية ال�سعودية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراييل )مالب�ص(، مالب�ص
الواق�عة بالفئة: 25

باللون  لتينية   ب��ح��روف  كتبت  " ICE CUBE" التي  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
" وكتبت بنف�ص اللون وبينهما  "اي�ص كيوب  الأبي�ص وعلى ميينها  يوجد نقلها احلريف باحلروف العربية 
 " الكلمات الالتينية  "ICE CUBE" وحتته  الكلمات  اأيل داخل �سكل مربع مميز وفوقه  توجد ر�سمة 
يو  واي  " " اي�ص كيوب- ذي   ICE CUBE- THE WAY YOU LIVE- ICE CUBE
ليف- اي�ص كيوب" . وتوجد هذه الكلمات والر�سمة و�سط خلفية رمادية. كتبت العالمة مبجملها باللون 

الأبي�ص والأ�سود والرمادي.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264876                  بتاريخ : 2016/12/15 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: بلو اأو�سن تريدمارك�ص اإن.يف.
وعنوانه: لندهوي�ص جون�سي، كايا ريت�سارد جي. بيوجون زيد/اإن، كورا�ساو.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ اخلدمات الرفيهية، الأن�سطة الريا�سية و الثقافية؛ التدريب، خدمات 
العامة و  و الجتماعات  املوؤمترات  و عقد  اعداد  التدري�ص؛  امل�سابقات؛ خدمات  التوجيه؛ تنظيم  و  الإر�ساد 
احللقات الدرا�سية و الندوات؛  تنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافية و التعليمية و الريا�سية؛ انتاج الأفالم و 

العرو�ص و الربامج الذاعية و التلفزية؛ ن�سر الكتب و مطبوعات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 41

"THE" "ELS" "CLUB" "ذي" "اأيل�ص" "كلوب"  الكلمات  ع��ن   عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل كبري باللون الأ�سود، وفوقها توجد ر�سمة ت�سبه درعا حربيا باللون الأزرق 
داكنة و فوقها حافة  داكنة بداخله و حماط بحافة �سفراء  الداكن و يحتوي على ثالثة خطوط �سفراء 

اخرى باللون الأزرق الداكن.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264940                  بتاريخ : 2016/12/17 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغذية لالأطفال الر�سع.

الواق�عة بالفئة: 05
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سمة على �سكل اأجنحة فرا�سة باللون الأزرق و الأخ�سر، اجلناح الأزرق 
يحتوي على ر�سمات لدوائر باللون الأزرق الفاحت و اجلناح الأخ�سر يحتوي على خطان اإثنان يحيط بهما 

لون اأخ�سر فاحت، و بني اجلناحني ر�سمة على �سكل قطرة ماء باللون الأبي�ص.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264941                  بتاريخ : 2016/12/17 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حليب و منتجات احلليب.

الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سمة على �سكل اأجنحة فرا�سة باللون الأزرق و الأخ�سر، اجلناح الأزرق 
يحتوي على ر�سمات لدوائر باللون الأزرق الفاحت و اجلناح الأخ�سر يحتوي على خطان اإثنان يحيط بهما 

لون اأخ�سر فاحت، و بني اجلناحني ر�سمة على �سكل قطرة ماء باللون الأبي�ص.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264943                  بتاريخ : 2016/12/17 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سوكولتة و م�سروبات بنكهة ال�سوكولتة؛ حبوب و امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب. 

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سمة على �سكل اأجنحة فرا�سة باللون الأزرق و الأخ�سر، اجلناح الأزرق 
يحتوي على ر�سمات لدوائر باللون الأزرق الفاحت و اجلناح الأخ�سر يحتوي على خطان اإثنان يحيط بهما 

لون اأخ�سر فاحت، و بني اجلناحني ر�سمة على �سكل قطرة ماء باللون الأبي�ص.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264945                  بتاريخ : 2016/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغذية لالأطفال الر�سع.

الواق�عة بالفئة: 05
مميز  ب�سكل  لتينية  بحروف  “FRISO” "فري�سو" كتبت  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحيث كتبت الأحرف باللون الأبي�ص و هي حماطة بحواف �سفراء رقيقة،  و فوق حرف ”I” "اآي" توجد 
ر�سمة على �سكل اأجنحة فرا�سة باللون الأزرق و الأخ�سر، اجلناح الأزرق يحتوي على ر�سمات لدوائر باللون 
الأزرق الفاحت و اجلناح الأخ�سر يحتوي على خطان اإثنان يحيط بهما لون اأخ�سر فاحت، و بني اجلناحني 

ر�سمة على �سكل قطرة ماء باللون الأبي�ص. والعالمة ككل توجد على خلفية زرقاء على �سكل م�ستطيل.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

           
املودعة حتت رقم :264946                  بتاريخ : 2016/12/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.

وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حليب و منتجات احلليب.
الواق�عة بالفئة: 29

مميز  ب�سكل  لتينية  بحروف  “FRISO” "فري�سو" كتبت  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحيث كتبت الأحرف باللون الأبي�ص و هي حماطة بحواف �سفراء رقيقة،  و فوق حرف ”I” "اآي" توجد 
ر�سمة على �سكل اأجنحة فرا�سة باللون الأزرق و الأخ�سر، اجلناح الأزرق يحتوي على ر�سمات لدوائر باللون 
الأزرق الفاحت و اجلناح الأخ�سر يحتوي على خطان اإثنان يحيط بهما لون اأخ�سر فاحت، و بني اجلناحني 

ر�سمة على �سكل قطرة ماء باللون الأبي�ص. والعالمة ككل توجد على خلفية زرقاء على �سكل م�ستطيل.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                 
املودعة حتت رقم :264947                  بتاريخ : 2016/12/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.

وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سوكولتة و م�سروبات بنكهة ال�سوكولتة؛ حبوب و امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب.
الواق�عة بالفئة: 30

مميز  ب�سكل  لتينية  بحروف  “FRISO” "فري�سو" كتبت  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحيث كتبت الأحرف باللون الأبي�ص و هي حماطة بحواف �سفراء رقيقة،  و فوق حرف ”I” "اآي" توجد 
ر�سمة على �سكل اأجنحة فرا�سة باللون الأزرق و الأخ�سر، اجلناح الأزرق يحتوي على ر�سمات لدوائر باللون 
الأزرق الفاحت و اجلناح الأخ�سر يحتوي على خطان اإثنان يحيط بهما لون اأخ�سر فاحت، و بني اجلناحني 

ر�سمة على �سكل قطرة ماء باللون الأبي�ص. والعالمة ككل توجد على خلفية زرقاء على �سكل م�ستطيل.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264948                  بتاريخ : 2016/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغذية لالأطفال الر�سع.

الواق�عة بالفئة: 05
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة “FRISOLAC” "فري�سولك" كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
مميز بحيث كتبت الأحرف باللون الأبي�ص و هي حماطة بحواف �سفراء رقيقة، والعالمة ككل توجد على 

خلفية زرقاء على �سكل م�ستطيل.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014
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املال والأعمال
جمل�س �إد�رة �ملركز �سارك بجل�سة ع�سف ذهني لتحديد مرتكز�تها

اك�سب� ال�سارقة ي�سرع باإعداد خطة ا�سرتاتيجية خم�سية لالأع�ام 2022-2018

اأب�ظبي الإ�سالمي يف�ز بـ "اجلائزة العاملية الإ�سالمية لالأعمال" �سمن ج�ائز التميز لقطاع الأعمال 

غرفة اأب�ظبي ت�سارك مبعر�ض وم�ؤمتر " اأو تي �سي " البرتويل يف ال�ليات املتحدة

•• ال�صارقة-الفجر:

نظم مركز اك�سبو ال�سارقة جل�سة ع�سف ذهني بح�سور 
اآراء  طرح  ا�ستهدفت  اإدارت���ه،  جمل�ص  اع�ساء  و  رئي�ص 
ومقرحات  ابتكارية  باأفكار  واخل��روج  نظر  ووجهات 
اإبداعية ت�سهم يف حتديد مرتكزات ا�سراتيجية املركز 
ور�سالته  روؤي��ت��ه  وب��ل��ورة   ،2022-2018 ل��الأع��وام 
اإعداد  اإط���ار  يف  اجل��دي��دة  املوؤ�س�سية  وقيمه  واأه��داف��ه 

ا�سراتيجية خم�سية متكاملة.
نادي  يف  عقدت  التي  الذهني  الع�سف  جل�سة  وت��راأ���ص 
رجال الأعمال يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، �سعادة 
عبد اهلل �سلطان العوي�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة الغرفة 
واملركز، وبح�سور �سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر 
اإدارة  جمل�ص  وع�سو  الغرفة  لرئي�ص  الثاين  النائب 
املركز، واأع�ساء املركز ، اإىل جانب �سعادة �سيف حممد 
عزة  وال�سيخة  ل��ل��م��رك��ز،  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��دف��ع 
املركز،  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  نائب  القا�سمي 
"كارديف"  �سركة  ل��دى  اخل��رباء  ع��دد من  ومب�ساركة 
ا�ست�سارات فنية  املكلفة بتقدمي  الإدارية  لال�ست�سارات 

خالل مراحل اإعداد هذه الإ�سراتيجية .
وت�����رك�����زت ج��ل�����س��ة ال���ع�������س���ف ع���ل���ى حت����دي����د حم����اور 
الإ�سراتيجية والأهداف التي ميكن حتقيقها واآليات 
ومتغرياته  للواقع  تف�سيلي  ا�ستعرا�ص  بعد  تنفيذها 
وبيان  منها  ال�ستفادة  و�سبل  والإمكانيات  وللفر�ص 
م�سرية  يف  مواجهتها  وكيفية  وال��ت��ح��دي��ات  امل��خ��اط��ر 
لالآراء  ط��رح  اإىل  اجلل�سة  تطرقت  كما   ، امل��رك��ز  عمل 
التي عك�ستها مرئيات وا�ستطالعات وا�ستبيانات الراأي 
وخارجياً  حملياً  و�سركائه  املركز  مع  املتعاملني  من 
ول�سيما بيان متطلبات واحتياجات املرحلة املقبلة من 

تنظيم واإقامة املعار�ص والأحداث املختلفة .
وقدم �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�ص نيابة عن اع�ساء 
ال�سكر والعرفان  اآيات  اأ�سمى  املركز  املجل�ص وموظفي 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
على  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي 
الالحمدود  وال��دع��م  وامللهمة  ال�سديدة  التوجيهات 
الذي يوليه �سّموه لغرفة ال�سارقة واملوؤ�س�سات العاملة 
يف  ال�سارقة،  اك�سبو  مركز  منها  والتي  مظلتها  حتت 
ظل متابعة حثيثة من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة 

لتمكينها  ال�سارقة،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
من حتقيق غاياتها وم�ستهدفاتها ال�سراتيجية بعزم 
الإهتمام احلكومي بتقدمي  ، يف ظل  واإ���س��رار وجن��اح 
وم�سروعاتهم  للم�ستثمرين  واخل��دم��ات  الت�سهيالت 
ومواردها  الإقت�سادية  القاعدة  تنويع  ت�ستهدف  التي 
ك��اف��ة القطاعات  ال��واع��دة يف  الإ���س��ت��ث��م��ارات  ، وزي����ادة 
وباإ�سهام وا�سح من تطوير �سناعة املعار�ص تنظيمياً 
اإعداد  نحو  ال��ت��وج��ه  اأن  العوي�ص  واأك���د  وا�ست�سافة. 
التطوير  ت�����س��ت��ه��دف  ل��ل��م��رك��ز  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة 
ب�سناعة  الإرت���ق���اء  يف  وال��ن��م��و  وال��ت��ح��دي��ث  والتفعيل 
امل���ع���ار����ص ع���رب خ���دم���ات واأن�������س���ط���ة وب����رام����ج املركز 
م���ن خ����الل ر���س��ال��ت��ه وروؤي����ت����ه واأه����داف����ه اجل���دي���دة و 
وروؤي���ة   "2021 الإم������ارات  "روؤية  م��ع  ين�سجم  مب��ا 
اأدائه  تطوير  يكون  واأن   ، امل�ستقبلية  ال�سارقة  اإم���ارة 
وخدماته ومبادراته و�سائل م�ساندة ودافعة ت�سهم يف 
�سناعة  خارطة  على  ومكانته  وريادته  �سمعته  تعزيز 
ال�سراتيجية  ومتثل  والعاملية  الإقليمية  املعار�ص 
تاأ�سي�سه  منذ  امل��رك��ز  حققه  مل��ا  واإ���س��اف��ة  نوعية  نقلة 
من اأهداف و العديد من الإجنازات والتي يتم البناء 

على  القائم  املوؤ�س�سي  العمل  اخرى من  ملرحلة  عليها 
اأف�سل املمار�سات، والإرتقاء بخدمات  املركز اىل اعلى 
امل�ستويات العاملية. من جهته، قال �سعادة �سيف املدفع 
ا�سراتيجية  و���س��ع  اإن  للمركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
يف  الإدارة  تطلعات  تواكب  للمركز  وطموحة،  جديدة 
حملياً  وتطورها  املعار�ص  ب�سناعة  الهتمام  اأهمية 
اإمكانيات وخربات وا�سهامات  ودولياً يف ظل  واقليمياً 
اإىل جانب  وم�ساندة  دع��م  ع��وام��ل  ال��ت��ي متثل  امل��رك��ز 

جهود واإ�سراف جمل�ص اإدارة كل من الغرفة واملركز.
واأ�ساف املدفع اأن تنظيم جل�سة الع�سف الذهني ملجل�ص 
الإدارة ، مثلت حمطة رئي�سية يف توحيد الروؤى نحو 
ال�سراتيجية  والأه���داف  والر�سالة  ال��روؤي��ة  �سياغة 
تواكب  مقبلة  اأع����وام  خم�سة  مل��دة  للمركز،  اجل��دي��دة 
املركز  اأن�����س��ط��ة  و  خل��دم��ات  الن�سبية  الأه��م��ي��ة  ت��زاي��د 
وتراعى النمو الت�ساعدي املت�سارع لتنظيم وا�ست�سافة 
العاملية  الأح��داث  تعدد  �سوء  يف  والفعاليات  املعار�ص 
الإم������ارات وال��ع��دي��د م��ن دول  ال��ت��ي ت�ستعد  ال��ك��ربى 
املنطقة لتنظيمها وا�ست�سافتها خالل ال�سنوات املقبلة 
اإط��ار احلر�ص و  2020"، ويف  "اك�سبو  اأب��رزه��ا  وم��ن 

الهتمام من القيادة احلكيمة وتعزيز البيئة العملية 
املتطورة وجذب ال�ستثمار امل�ستدام يف البنية التحتية 
مكانة  تر�سيخ  يف  ي�سهم  مبا  اخلدمات  و�سبكة  ملرافق 
وتنظيم  ا�ست�سافة  قطاع  يف  الريادية  الإم���ارات  دول��ة 

املعار�ص العاملية والأحداث الكربى.
اأثمرت كذلك  الذهني  الع�سف  اأن جل�سة  املدفع  واأكد 
عن ا�ست�سراف الآليات الكفيلة بتمكني اك�سبو من لعب 
اجلدوى  ذات  امل��ع��ار���ص  �سناعة  لتطوير  ح��ي��وي  دور 
على  والركيز  العمل  ظل  يف  املقبلة،  ال�سنوات  خالل 
وخطط  واإ�سراتيجيات  امل��وؤه��ل��ة،  الب�سرية  ال��ق��درات 
الت�سويق احلديث، اىل جانب تطوير املرافق اخلدمية 
با�ستمرار، بحيث يتحول قطاع املعار�ص واملوؤمترات اىل 
ركيزة ا�سا�سية يف دعم منو القت�ساد وزيادة تناف�سيته.  
ال���ع���ام وم���ع���امل اخلطة  الإط������ار  اإىل ج���ان���ب حت���دي���د 
اخلم�سية اجلديدة التي ت�سمن للمركز حتقيق مزيد 
من الإجن��ازات النوعية والرتقاء مبكانته واملحافظة 
اأهم الهيئات املتخ�س�سة على  على ريادته كواحد من 
مبا  ال��دول��ي��ة،  ل��ل��م��وؤمت��رات  وم��ق��راً  املنطقة  م�ستوى 
اإىل  القطاع، و�سوًل  ال�سارقة يف هذا  ُيعّزز من مكانة 
امل�ساهمة الفاعلة يف تعزيز اقت�ساد الإمارة واإ�سهامات 

قطاع الأعمال اخلا�ص يف نتاجه املحلي.
اجلديدة  ال�سراتيجية  اإع���داد  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
ملركز اأك�سبو يتزامن مع ذكرى مرور اأربعني عاماً على 
تاأ�سي�سه من قبل غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، حيث 
العربية  الإم��ارات  اأول من�ساأة من نوعها يف دولة  كان 
امل��ت��ح��دة. ومت ت��د���س��ني امل��ق��ر احل���ايل ل��ل��م��رك��ز يف عام 
الدور  يعك�ص  عاملي  طراز  وفق  م�سمم  وهو   2002
املهم الذي تتميز به الدولة باعتبارها مركزاً اقت�سادياً 

حيوياً وحموراً للحركة التجارية يف ال�سرق الأو�سط.
وت���ت���وزع ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة ال���ك���ربى والأح������داث 
الثقافية املرموقة يف املركز على مدار العام، اإذ ينظم 
واملوؤمترات،  امل��ع��ار���ص  م��ن  ك��ب��رياً  ع����دداً  وي�ست�سيف 
الذي  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ص  اأب��رزه��ا  وم��ن 
ال�سارقة للكتاب، واملعر�ص  ت�سرف على تنظيمه هيئة 
الوطني للتوظيف ومعر�ص التعليم الدويل ومعر�ص 
امل��ج��وه��رات وال�����س��اع��ات وم��ع��ر���ص احل��دي��د وال�سلب 
العقاري  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  وم���ع���ر����ص 
"بال�ست  ومعر�ص  والطباعة  البال�ستيك  ومعر�ص 

فيجن اأرابيا" وغريها العديد من الأحداث املهمة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخلدمات  جمموعة  الإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف  فاز 
املالية الإ�سالمية الرائدة، باجلائزة العاملية الإ�سالمية 
اأطلقها مركز متيز  لالأعمال يف دورتها الأوىل والتي 
التنمية  ل��دائ��رة  التابع   ، العاملي  الإ���س��الم��ي  الأع��م��ال 
الأعمال  تعزيز ممار�سات  بهدف  دبي،  القت�سادية يف 
يف اإمارة دبي على اأ�سا�ص القيم الإ�سالمية. وقد ت�سّلم 
اجلائزة �سعادة جوعان عوي�سة �سهيل اخليلي، رئي�ص 
�سمو  من  الإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف  اإدارة  جمل�ص 
نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ 

حاكم دبي.
لالأعمال"  الإ�سالمية  العاملية  اجل��ائ��زة  اإط���الق  ومت 
مببادئ  امللتزمة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  تكرمي  بهدف 
املمار�سات  اأف�سل  تعتمد  والتي  الإ�سالمية  ال�سريعة 
وحتقق اأعلى مراتب الريادة والتمّيز �سمن قطاعها. 
للتزامه  ت��ق��دي��راً  اجل��ائ��زة  بهذه  امل�سرف  ف��وز  وج��اء 
الإ�سالمية  امل�سرفية  مبادئ  بني  اجلمع  يف  وجهوده 

وتقدمي جتربة عمالء رفيعة امل�ستوى. 
وقد �ساهمت هذه ال�سراتيجية يف زيادة عدد عمالء 
اأبوظبي الإ�سالمي بنحو 42 األف عميل خالل الثني 
العمالء  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سل   ، املا�سية  �سهراً  ع�سرة 
اإىل 938 األف عميل. وتعليقاً على هذه اجلائزة، قال 
�سعادة جوعان عوي�سة �سهيل اخليلي: اأت�سرف بالنيابة 

اأبوظبي  م�سرف  عمل  ف��ري��ق  يف  زم��الئ��ي  جميع  ع��ن 
الإ�سالمية  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ائ���زة  ب��ا���س��ت��الم  الإ����س���الم���ي 
بهذه  بالفوز  وال�سعادة  بالفخر  ن�سعر  واإننا  لالأعمال، 
على  الركيز  يف  جلهودنا  تكرمياً  ُتعد  التي  اجل��ائ��زة 
تقدمي خدمات وحلول م�سرفية موثوقة وفّعالة تلبي 

احتياجات وتطلعات جميع العمالء. 
فيها  مب��ا  امل�����س��ارف،  جميع  اأن  اأوؤك����د  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
اأب��وظ��ب��ي الإ���س��الم��ي، اأم��ام��ه��ا ف��ر���س��ة ك��ب��رية لقدمي 
ح��زم��ة م��ن احل��ل��ول امل�����س��رف��ي��ة امل��ت��واف��ق��ة م��ع اأحكام 
املتزايد  الطلب  لتلبية  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومبادئ 
املعايري  اأرق��ى  تراعي  مدرو�سة  منهجية  واتباع  عليها 
م�سرفنا  �سّجل  وق��د  امل�����س��ريف.  العمل  يف  الأخ��الق��ي��ة 
اإطالق  ال��ع��ام احل���ايل، و�سنوا�سل  ق��وي��ًة يف  ان��ط��الق��ًة 
العمالء  جت��رب��ة  لتعزيز  ج��دي��دة  وخ��دم��ات  منتجات 

امل�سرفية على نحو اأف�سل.
اأبوظبي الإ�سالمي خالل العام املا�سي  وركز م�سرف 
ال��ع��دي��د م���ن التقنيات  اأط���ل���ق  ع��ل��ى الب���ت���ك���ار، ح��ي��ث 
اإج�����راء معامالتهم  ل��ل��ع��م��الء  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 

امل�سرفية بطريقة مرنة ومريحة واآمنة. 
ال�سّراف  اأج��ه��زة  امل�����س��رف، بجانب ط��رح  اأط��ل��ق  وق��د 
التفاعل  بتقنية  العاملة  والأجهزة  البيومرية  الآيل 
املزودة  امل�سرفية  ف��روع��ه  م��ن  ج��دي��دة  فئة  ال�سوتي، 
ب��اأح��دث احل��ل��ول ال��رق��م��ي��ة حت��ت ا���س��م اإك�����س��رب���ص من 
 )ADIB Express( م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي

والتي تقدم خدمات م�سرفية رقمية عالية اجلودة مع 
ال�ستفادة من خدمات موظفي الفرع.

موؤخراً  ح�سد  قد  الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  وك��ان 
العديد من اجلوائز املرموقة الأخرى مبا فيها جائزة 
الذهبية،  الفئة  املرموقة عن  ال�سيخ خليفة لالمتياز 
ال��ع��م��الء يف دولة  اأف�����س��ل م�سرف يف خ��دم��ة  وج��ائ��زة 

للعام  لال�ست�سارات  ايثو�ص  مركز  قبل  من  الم���ارات 
"اأف�سل  اإىل ج��ان��ب ج��ائ��زة  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال�����س��اد���ص 
م�سرف اإ�سالمي" يف منطقة ال�سرق الأو�سط من قبل 
"اأف�سل  جائزة  اإىل  بالإ�سافة  فاينان�ص،  اإمييا  جملة 
الإمارات  دول��ة  يف  املتميزة  امل�سرفية  للخدمات  م��زود 

من جملة بانكر ميدل اإي�ست.

•• هيو�صنت-وام:

���س��ارك وف���د م��ن غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة اأبوظبي 
مبعر�ص وموؤمتر ال�" OTC" البرويل 2017 
الأول يف مدينة  اأم�ص  م�ساء  اأعماله  اختتمت  ال��ذي 

هيو�سنت الأمريكية.
تراأ�ص الوفد �سعادة الدكتور الطاهر م�سبح الكندي 
و�سم  الغرفة  اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب 
���س��ع��ادة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ح��م��د ال��ع��ام��ري و 
حامد ال�ساعر املرزوقي و اإبراهيم ا�سماعيل اخلاجة 
القي�سية  حممد  وع��ب��داهلل  الهاملي  عتيق  وحممد 
اهلل  عبد  جانب  اإىل  املجل�ص  اأع�ساء  املقبايل  و�سند 
وممثلني  الغرفة  ع��ام  مدير  نائب  القبي�سي  غرير 
النفط  قطاعي  يف  عاملة  وموؤ�س�سة  �سركة   17 عن 
اأبوظبي  غرفة  وف��د  وزار  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف  والغاز 
اأدنوك"   " للبرول  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  جناح 
ال�سركات  وم��دراء كربيات  روؤ�ساء  والتقى عددا من 

النفطية يف العامل امل�ساركة يف املعر�ص.
وعقد الوفد خالل الزيارة جل�سة مباحثات مو�سعة 
مع امل�سوؤولني يف غرفة التجارة العربية - الأمريكية 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات  �سل�سلة  اإط���ار  يف  امل�سركة 
غرفة التجارة العربية امل�سركة عن اقت�ساديات دول 
ال�ستثمارية  والفر�ص  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
الأمريكية  ل��ل�����س��رك��ات  املجل�ص  دول  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

خا�سة يف قطاعي النفط والغاز.
واأكد �سعادة الدكتور الطاهر م�سبح الكندي اأن زيارة 
وموؤمتر  معر�ص  يف  وم�ساركته  اأبوظبي  غرفة  وفد 
ال��ت��ي تبذلها  اإط���ار اجل��ه��ود  ال�" OTC" ت��اأت��ي يف 

الأمريكية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  لتعريف  الغرفة 
بامل�ساريع التي يجري العمل على تنفيذها يف اإمارة 
القطاعات  من  بعدد  لها  املتاحة  والفر�ص  اأبوظبي 
ذات الأهمية الإ�سراتيجية بالن�سبة لإمارة اأبوظبي 
وروؤية  خطط  عليها  تركز  التي  القطاعات  خا�سة 
هذه  بف�سل  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  القت�سادية.  اأب��وظ��ب��ي 
جاذبة  ا�ستثمارية  وجهة  الإم��ارة  اأ�سبحت  اخلطط 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  للعديد من  لالأعمال  ومركزا 
توفرها  التي  والت�سهيالت  للخدمات  نظرا  العاملية 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف الإم�������ارة ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل هذه 

ال�سركات واإجناح م�سروعاتها.
القت�سادية  اأب��وظ��ب��ي  اإ�سراتيجية  اأن  اإىل  لفت  و 
لقيادتنا  امل����دى  وب��ع��ي��دة  ال��ث��اق��ب��ة  ال���روؤي���ة  جت�����س��د 

الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
 " اهلل  " حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
�سمن  لتكون  اأب��وظ��ب��ي  مبكانة  ل��الرت��ق��اء  امل�سلحة 
اأف�����س��ل الق��ت�����س��ادات ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ���الل تطوير 
ال�سركات  الكندي  ودع��ا  وم�ستدام.  حيوي  اقت�ساد 
والغاز  النفط  قطاع  يف  العاملة  خا�سة  الأمريكية 
اإىل تعزيز �سراكاتها مع ال�سركات الإماراتية العاملة 
يف هذا القطاع وال�ستفادة مما توفره اإمارة اأبوظبي 
العديد  اإط��الق  ومتنوعة يف ظل  من فر�ص مميزة 
اأنحاء  جميع  يف  العمالقة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  من 
القت�سادي  ال��ت��ن��وع  ب��ه��دف حتقيق  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 

وحتفيز ال�ستثمارات وال�سركات للعمل يف قطاعات 
حيوية خمتلفة وهي الإ�سراتيجية التي تتطلع من 
خاللها حكومة اأبوظبي الر�سيدة اإىل اإر�ساء اقت�ساد 
روح  ت�سجيع  على  ويعمل  املعرفة  على  قائم  متني 
الأعمال وتر�سيخ ثقافة  والإب��داع يف قطاع  البتكار 
التميز والريادة يف بيئة العمل ويعزز من دور القطاع 
اخلا�ص يف دعم عملية التنمية القت�سادية ال�ساملة 
و امل�ستدامة يف الإمارة . و اأ�ساد الكندي بالدور الذي 
تلعبه غرفة التجارة العربية الأمريكية خا�سة فيما 
القت�سادي  للتعاون  جديدة  جم��الت  بفتح  يتعلق 
الإماراتية  ال�����س��رك��ات  ب��ني  وال��ف��ن��ي  وال���س��ت��ث��م��اري 
وال�����س��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة وامل�����س��اه��م��ة يف دع���م عملية 
اإمارة  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  القت�سادية  التنمية 
داعيا   .. املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي 
ال�سركات الأمريكية اإىل تعزيز ح�سورها وم�ساركتها 
للبرول  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ص  يف 
اأن  اإىل  واأ�سار  اأبوظبي  املقبلة يف  "اأديبك" يف دورته 
العاملية يف  املعار�ص  اأه��م  واح��دا من  اأ�سبح  املعر�ص 

قطاعي النفط والغاز.
ع��ددا من  املعر�ص  ال��وف��د خ��الل جولة يف  التقى  و 
كبار امل�سوؤولني يف �سركة اأبوظبي الوطنية للبرول 
"اأدنوك" وزار العديد من اأجنحة ال�سركات الدولية 

. "OTC"�امل�ساركة يف معر�ص وموؤمتر ال
واأك�����د ال��ك��ن��دي ا���س��ت��ع��داد غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي لتقدمي 
اأ���س��ك��ال ال��دع��م وامل�����س��ان��دة ل��ل�����س��رك��ات امل�سنعة  ك��ل 
والراغبة  القطاعات  هذه  يف  املتقدمة  للتكنولوجيا 
اأ�سواق  يف  ت��واج��ده��ا  وتعزيز  وال�ستثمار  العمل  يف 

اإمارة اأبوظبي.

دبي لال�ستثمار ت�سجل اأرباًحا �سافية قدرها 
2017 الأول  الربع  يف  درهم  ملي�ن   289

•• دبي-الفجر:

الأن�سطة  متعددة  ال��رائ��دة  ال�سركة  )������ص.م.ع.(،  لال�ستثمار  دب��ي  اأعلنت 
اأرب��اح �سافية بلغت  امل��ايل، عن حتقيق  ال�ستثمارية واملدرجة يف �سوق دبي 
289 مليون درهم يف الربع الأول من العام اجلاري 2017، مقابل 298 

مليون درهم يف نف�ص الفرة من العام 
املا�سي.

 697 للفرة  ال��دخ��ل  اإج��م��ايل  وبلغ 
م��ل��ي��ون دره������م، م���ق���ارن���ة م���ع 715 
من  الأول  ال���رب���ع  يف  دره����م  م��ل��ي��ون 
العام 2016. وارتفع اإجمايل اأ�سول 
درهم،  مليار   16.76 اإىل  املجموعة 
مقارنة مع 16.11 مليار درهم حتى 
2016، بينما ارتفعت  31 دي�سمرب 
قيمة حقوق امل�ساهمني اإىل 11.65 
مليار درهم حتى 31 مار�ص 2017، 
مقارنة مع 11.36 مليار درهم حتى 

.2016 دي�سمرب   31
وبلغ العائد ال�سنوي على حقوق امللكية للفرة 9.9%.

وقال خالد بن كلبان، الع�سو املنتدب وكبري امل�سوؤولني التنفيذيني يف دبي 
لال�ستثمار: "يف الربع الأول من العام 2016، حققت دبي لال�ستثمار ربحاً 
�سركة  وهي  تابعة،  �سركات  من  التخارج  بفعل  دره��م  مليون   187 بقيمة 

مرموم لالألبان ذ.م.م.، وذراعها للتوزيع يونايتيد �سيلز بارترنز  ذ.م.م . 
ولو ا�ستثنينا هذا اجلانب، يرتفع �سايف الربح للربع الأول من العام اجلاري 
2017 مبقدار 178 مليون درهم، وتعزى الزيادة يف الأ�سا�ص اإىل اإيرادات 
ال�ستثمارية،  للعقارات  الأ�سا�سية  النقدية  التدفقات  يف  والزيادة  الإيجار 

مما اأ�سهم يف حتقيق مكا�سب من التقييم العادل لأن�سطة املجموعة .
اجلاري  العام  من  املتبقية  للفرة  ال�سركة  اأف��ق  يبدو  كلبان:  بن  واأ���س��اف 
قيد  العقارية  امل�ساريع  من  العديد  وج��ود  مع  خا�سة  اإيجابًيا،   2017
التحتية  البنية  تطوير  يف  ال�سراكة  اإمت��ام  على  ال�سركة  وتعمل  الإن�����س��اء. 
مل�سروع م�سابه ملجمع دبي لال�ستثمار يف الريا�ص باململكة العربية ال�سعودية، 

كما تعمل حالًيا على تقييم اإمكانات فر�ص م�ساريع مماثلة يف اأفريقيا.
عملياتها  تنوع  كما  ال��واع��دة،  النمو  اأ���س��واق  على  لال�ستثمار  دب��ي  وت��رك��ز 
للدخول يف قطاعات اأخرى، مثل التعليم والرعاية ال�سحية، مع الركيز 
على زيادة قاعدة اأ�سولها وتعزيز اأن�سطتها الأ�سا�سية، اإ�سافة اإىل الرتقاء 

بالكفاءة الت�سغيلية.
ي�سار اإىل اأن دبي لال�ستثمار متتلك حالًيا ما يقرب من 40 �سركة تابعة، 
ويف  القطاعات.  من  متنوعة  جمموعة  عرب  م�سركة  م�ساريع  عن  ف�ساًل 
الوقت ذاته، توا�سل البحث عن فر�ص ا�ستثمارية جديدة حملًيا ودولًيا يف 

اإطار خريطة الطريق ال�سراتيجية التي تقوم بتطبيقها.

تدوير تطلق الإ�سدار الثاين 
من اخلدمات الإلكرتونية

•• اأبوظبي -وام:

من  الثاين  الإ���س��دار   - – اأبوظبي  النفايات  اإدارة  مركز   - تدوير  اأطلقت 
وتب�سيط  لتطوير  املتوا�سل  �سعيها  اإط��ار  يف  وذل��ك  الإلكرونية  اخلدمات 
الو�سائل  تطبيق  يف  ال�سراتيجية  اأه��داف��ه��ا  يحقق  مب��ا  العمل  اإج����راءات 
احلديثة والتطوير امل�ستمر خلدماتها والت�سهيل على املتعاملني والتقليل 

من وقت اخلدمة ووقت النتظار.
 – النفايات  اإدارة  مركز  ت��دوي��ر  ع��ام  مدير  املحريبي  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
اخلدمات  اأف�سل  توفري  �سبيل  يف  جهد  اأدن���ى  ت��دوي��ر  تدخر  "ل  اأب��وظ��ب��ي 
ذات  يف  تعك�ص  والتي  ال��ك��رام  املتعاملني  احتياجات  تلبي  التي  واملمار�سات 
اخلدمات  بنوعية  الرتقاء  اإىل  الهادفة  امل�ستقبلية  تدوير  تطلعات  الوقت 

املقدمة مبا يتما�سى مع روؤية وخطة اأبوظبي".
واأ�ساف اأن تدوير اأطلقت اخلدمات الذكية على املوقع الإلكروين ب�سكلها 
اجلديد ترجمًة للتحول اإىل احلكومة الذكية وتب�سيط الإجراءات بالإ�سافة 
اإىل العمل على توفري اأرقى اخلدمات بطريقة ذكية للمتعاملني واحلر�ص 

على تقدمي خدمات متميزة ومبتكرة للمتعاملني.
خدمة  الثاين  الإ���س��دار  يت�سمنها  التي  الإلكرونية  اخلدمات  اأب��رز  ومن 
اإ�سدار �سهادة عدم ممانعة خدمة احل�سول على ترخي�ص مزاولة مهنة يف 
خمتلف املجالت منها نقل النفايات ومعاجلة النفايات وخدمات التنظيف 
وجتارة النفايات وخدمات مكافحة احل�سرات وغريها وذلك ح�سب الأدلة 
مزاولة  تراخي�ص  جتديد  اأو  تعديل  وخدمة  تدوير  لدى  املعتمدة  الفنية 
ال�سالحية  غ��ذائ��ي��ة منتهية  م���واد  اإت���الف  ���س��ه��ادة  اإ���س��دار  وخ��دم��ة  املهنة 
وخدمة اإ�سدار - �سهادة ت�سريح - بدل فاقد وخدمة اإ�سدار ت�سريح دخول 

مطمرة وخدمة اإ�سدار اإلغاء ت�سريح مركبة نقل النفايات.
التي  اجلديدة  واملميزات  اخلدمات  من  كبرية  جمموعة  الإ�سدار  وي�سمل 
اخلدمات  م�ستوى  رفع  يف  لت�سهم  ومتطور  ع�سري  باأ�سلوب  تطويرها  مت 
 Dashboard املقدمة للمتعاملني ومن اأبرزها توفر خدمة لوحة قيادة
ت�ساعد املن�ساأة على الطالع على حالة املن�ساأة لدى تدوير ومتابعة طلباتها 
مبا  للمن�ساآت  احل�ساب  معلومات  على  الط���الع  وخ��دم��ة  وفاعلية  بكفاءة 
وجميع  الت�سال  ومعلومات  امل�سجلة  وامل��رك��ب��ات  الأن�سطة  جميع  ي�سمل 
اإلكرونيا  للمن�ساأة وحتديثها  التابعة  والوثائق  املقدمة وحالتها  الطلبات 
" عابر  اإ�سافة ر�سيد  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  تدوير  ملراجعة  دون احلاجة 
املانفي�ست  نظام  اإىل  والدخول  النفايات  مكبات  اإىل  للدخول  " للمركبات 
الكرام  تدوير  متعاملي  على  الت�سهيل  وبهدف  "بولي�ستي"  الإل��ك��روين 
اإ�سافة  مت  املن�ساأة  على  امل�ستحقة  الر�سوم  ت�سديد  ب��اإج��راءات  يتعلق  فيما 
خدمة الدفع الإلكروين للفواتري والطالع على جميع احلركات املالية 

للمن�ساأة.
ويقدم املوقع الإلكروين خدمات وا�سعة وكل ما هو مفيد ملتعاملي تدوير 
ومنها على �سبيل املثال دليل �سركات مزودي اخلدمات البيئية املعتمدين 
ال��ن��ف��اي��ات من���اذج دليل  اإن��ت��اج  ت��ق��اري��ر خف�ص  ت��دوي��ر متطلبات  ق��ب��ل  م��ن 

اخلدمات وغريها.
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املال والأعمال
املن�س�ري ي�سدر قرارا باعتماد الدليل الإر�سادي لربنامج ت�سنيف �سركات اخلدمات املالية

مالية ال�طني الحتادي تنتهي من مناق�سة م��س�ع �سيا�سة امل�سرف املركزي 

الإلكرتوين الأمن  بق�سايا  ال�عي  " و"مايكرو�س�فت" يعززان  الإلكرتونية  لالأنظمة  "اأب�ظبي 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
وزير القت�ساد رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة 
الأوراق املالية وال�سلع قرارا ب�ساأن اعتماد 
ت�سنيف  ل��ربن��ام��ج  الإر�����س����ادي  ال��دل��ي��ل 

�سركات اخلدمات املالية.
يف  الهيئة  دور  من  انطالقا  القرار  ياأتي 
تطوير قطاع الأوراق املالية ورفع كفاءة 
�سوق راأ�ص املال يف الدولة ب�سورة ت�سمن 
ا�ستدامة  وت��دع��م  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ح��م��اي��ة 
النمو القت�سادي وانعكا�سه اإيجابيا على 

الناجت القومي.
و ق����ال م���ع���ايل ���س��ل��ط��ان امل���ن�������س���وري اإن 
برنامج ت�سنيف �سركات اخلدمات املالية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  روؤي����ة  ي�ستلهم 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
لتطوير  املوؤ�س�سات  حتفيز  يف  اهلل  رع���اه 
و�سول  وممكناتها  وق��درات��ه��ا  اأنظمتها 

للريادة العاملية يف املجالت كافة.
ي��اأت��ي يف �سوء توجه  ال��ق��رار  اإن  واأ���س��اف 
اأعلى  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  الإم���������ارات  ح��ك��وم��ة 
جميع  يف  وال������ري������ادة  ال��ت��م��ي��ز  م���ع���اي���ري 
باأن  الإم���ارات  لروؤية  حتقيقا  القطاعات 
العامل  دول  اأف�سل  �سمن  ال��دول��ة  تكون 

بحلول عام 2021.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة وبعد درا�سة معمقة 
اخلدمات  ل�سناعة  الأ�سا�سية  للمكونات 
امل��ال��ي��ة وامل��م��ك��ن��ات امل���وؤث���رة يف اأدائ���ه���ا - 
ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة - خل�ست 
ت�سجع  تناف�سية  بيئة  اإيجاد  �سرورة  اإىل 
باعتبارها   - امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  ���س��رك��ات 
مكونا رئي�سيا يف تطور �سناعة اخلدمات 
املوؤ�س�سية  ق��درات��ه��ا  رف���ع  ع��ل��ى   - امل��ال��ي��ة 
اأ�سلوب  يف  الب���ت���ك���ار  م��ف��ه��وم  وت��ط��ب��ي��ق 
املالية  واخل����دم����ات  الأن�����س��ط��ة  ون��وع��ي��ة 
املحاور  على  يركز  اإط���ار  �سمن  املقدمة 
الأ�سواق  ا�ستقرار  الأعلى يف  التاأثري  ذات 

والنهو�ص  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة  وزي�������ادة 
الدولة يف هذا  بال�سناعة وحتقيق ريادة 

املجال.
املالية  الأوراق  اإن هيئة  اأ�ساف معاليه  و 
�سركات  لت�سنيف  برنامج  اإط��الق  ب�سدد 
اخلدمات املالية اخلا�سعة لإ�سرافها وفق 

منهجية اخلم�ص جنوم.
و ذكر اأن الهيئة �ستقوم وفق هذه املنهجية 
لت�سنيف  م��ع��اي��ري  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ت��ط��وي��ر 
���س��رك��ات اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
�سامل مبني  اأ�سا�ص مقيا�ص  الدولة على 
على اأ�س�ص ت�سمن حتقيق نقلة نوعية يف 

اأداء هذه ال�سركات.
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  م��ع��ايل  اأو���س��ح  و 
لبيئة  التاأ�سي�ص  اإىل  الربنامج يهدف  اأن 
املالية  اخل��دم��ات  ���س��رك��ات  ب��ني  مناف�سة 
وحتقيق  التميز  معايري  لأع��ل��ى  و���س��ول 
املوؤ�س�سي  الن�سج  من  قيا�سية  م�ستويات 
ل�سركات اخلدمات املالية ت�سارع مثيالتها 
اآليات  تعزيز  بجانب  املتقدمة  ال��دول  يف 
وتر�سيخ  الأ�سواق  يف  امل�ستثمرين  حماية 
اآليات  واإيجاد  املوؤ�س�سية  مبادئ احلوكمة 
لتطوير  امل��ن��ه��ج��ي  ال���س��ت��م��رار  ل�����س��م��ان 
مبا  ال�سركات  لهذه  املوؤ�س�سية  ال��ق��درات 
الأنظمة  واإنتاجية  وفاعلية  كفاءة  يكفل 

والعمليات املطبقة.
تعظيم  اإىل  يهدف  الربنامج  اإن  واأ�ساف 
خريطة  ر�سم  يف  امل�ستثمرين  �سوت  دور 
املالية  اخل����دم����ات  ���س��ن��اع��ة  يف  ال��ت��م��ي��ز 
مزود  اخ��ت��ي��ار  م��ن  متكينهم  ع��ن  ف�سال 
والتزاما  متيزا  الأك��رث  املالية  اخلدمات 
والأقدر على تقدمي خدمات راقية تتميز 

بال�سفافية والنزاهة.
و�سع  ي��ت��م  امل��ق��رح��ة..  املنهجية  ووف���ق 
ال�سركات  حل�سول  وحم����ددات  ���س��واب��ط 
متثل  التي  جن��وم  اخلم�ص  ت�سنيف  على 

اأعلى درجات التميز.
وت���ع���ق���د ال��ه��ي��ئ��ة ور�������ص ت���وع���ي���ة جلميع 
امل���ع���ن���ي���ني ب���غ���ر����ص �����س����رح وع����ر�����ص كل 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ربن��ام��ج وعقب 
ت�����س��ل��ي��م كل  ي��ت��م  ال��ت��ق��ي��ي��م  ان��ت��ه��اء دورة 
�سركة �سهادة مب�ستوى الت�سنيف وتقرير 
التقييم النهائي ولوحة النجوم املعتمدة 

من الهيئة.
و يف نهاية كل دورة تقييم - ومع حتديد 
خريطة ت�سنيف �سركات اخلدمات املالية 
- �ستتوىل كل �سركة اإعداد خطة تطوير 
ورفعها  لديها  ال�سعف  نقاط  لت�سحيح 
بالهيئة  امل��خ��ت�����س��ني  م���ع  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا 
التقدم  وتقدمي تقارير دورية عن مدى 

ترقية  ل�سمان  اخل��ط��ط  ه��ذه  تنفيذ  يف 
ت�سنيفها ب�سفة م�ستمرة.

و مب�����وازاة ذل���ك ي��ت��م ك��ل ع��ام��ني اإج���راء 
واختبار  للمعايري  وامل��راج��ع��ة  التحديث 
وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف حتقيق  ك��ف��اءت��ه��ا  م����دى 
الأثر املطلوب وذلك بعد حتليل الدرو�ص 
امل�ستفادة والتوا�سل مع الأطراف املعنية 
عبيد  الدكتور  اأو�سح  جانبه  من   . كافة 
لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال���زع���اب���ي 
�سناعة  اأن  ب���الإن���اب���ة  امل���ال���ي���ة  الأوراق 
ب��ال��دول��ة تخطو نحو  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
والتناف�سية  الن�سج  من  جديدة  مرحلة 
يف ظ��ل ت��ن��ام��ي ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ط��ور يف 
اإىل  واحلاجة  والتطبيقات  التكنولوجيا 
بوجود  تتميز  كيانات متخ�س�سة  تكوين 
ا�ستثمارية  وبيئة  وم�ستدامة  قوية  بنية 
تعتمد على كفاءة وفاعلية هذه ال�سركات 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ع���ل���ى حت��ق��ي��ق  وق����درت����ه����ا 

جمال  يف  املت�سارعة  املتغريات  ومواكبة 
اأ�سواق راأ�ص املال و�سول للريادة العاملية 
بجانب ال�سعي للو�سول بالأ�سواق املالية 
تطوير  خ��الل  م��ن  املتقدم  امل�ستوى  اإىل 
املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  املالية  اخلدمات 
 fully �ساملة  موؤ�س�سات  لتكون  املالية 

.hedge
اأن  اإىل  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  نوه  و 
تطبيق الربنامج �سيكون ا�سر�ساديا ملدة 
الإلزامي  التطبيق  لبدء  متهيدا  عامني 
واأ�ساف  املالية..  اخلدمات  �سركات  على 
عليها  الع���ت���م���اد  مت  ال���ت���ي  امل���ع���اي���ري  اإن 
تت�سمن عنا�سر التفاعل املوؤثرة يف بيئة 
لل�سركات  وال��داخ��ل��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  العمل 
اأرب��ع��ة حم��اور رئي�سية هي ..  من خ��الل 
الت�سغيلية  الكفاءة  و  املوؤ�س�سية  احلوكمة 
امل�سوؤولية  و  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  م��ن��ظ��ور  و 

املجتمعية.

•• دبي-الفجر:

والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  انتهت جلنة 
الحتادي  الوطني  باملجل�ص  وال�سناعية 
خالل اجتماعها من دور النعقاد العادي 
ع�سر  ال�ساد�ص  الت�سريعي  للف�سل  الثاين 
الأم���ان���ة  مب��ق��ر   2017 م���اي���و   7 ام�������ص 
حمد  ماجد  �سعادة  برئا�سة  بدبي  العامة 
مناق�سة  م��ن  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ص  ال�سام�سي 
مو�سوع �سيا�سة م�سرف الإمارات العربية 
ملناق�سته يف  ا���س��ت��ع��دادا  امل��رك��زي،  امل��ت��ح��دة 

املجل�ص. 
ك��م��ا ا���س��ت��ك��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة م��ن��اق�����س��ة م���واد 
م�����س��روع ق���ان���ون احت�����ادي ب��ت��ع��دي��ل بع�ص 
اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 6 ل�سنة 
التاأمني  هيئة  اإن�����س��اء  ���س��اأن  يف   2007

وتنظيم اأعماله.
�سعادة  اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�سر 
كل من : �سامل عبداهلل ال�سام�سي "مقرر 
الزعابي  ع��ب��داهلل  وع��ب��دال��ع��زي��ز  اللجنة" 
حممد  والدكتور  النعيمي  يو�سف  واأحمد 
عبداهلل املحرزي والدكتور �سعيد عبداهلل 

املطوع.

وقال �سعادة ماجد حمد ال�سام�سي رئي�ص 
اإن�����ه مت خ����الل الج���ت���م���اع و�سع  ال��ل��ج��ن��ة 
مو�سوع  ملناق�سة  النهائية  التح�سريات 
�سيا�سة م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
اإع���داد  امل���رك���زي، ك��م��ا ان��ت��ه��ت اللجنة م��ن 
ت���ق���ري���ره���ا ال���ن���ه���ائ���ي وت��و���س��ي��ات��ه��ا حول 
لإدراجه  للمجل�ص  رفعه  و�سيتم  املو�سوع، 
اأن  اإىل  ع��ل��ى ج����دول اجل��ل�����س��ات، م�����س��ريا 
اللجنة كانت قد ناق�ست خالل اجتماعها 
ال�����س��اب��ق م�������س���ودة ت��ق��ري��ره��ا ب�������س���اأن هذا 

عليه  التعديالت  بع�ص  واأدخلت  املو�سوع 
بعد تبادل الراأي بني اأع�ساء اللجنة حول 

تلك التعديالت.
مو�سوع  ت��ن��اق�����ص  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأو�����س����ح 
�سيا�سة م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
القوانني  اأهمها  املركزي من عدة حم��اور 
امل�سرف  ل��ع��م��ل  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
املركزي، ودور امل�سرف يف تنظيم ال�سيا�سة 
للقطاع  وامل�سرفية  والئتمانية  النقدية 
امل�سريف واملايل يف الدولة مبا ي�ساعد على 

القومي  لالقت�ساد  املتوازن  النمو  حتقيق 
وا�ستقرار النقد، و�سيا�سة امل�سرف يف دعم 

التوطني يف القطاع امل�سريف واملايل.
ونوه اإىل اأن اللجنة و�سمن دورها الرقابي 
حر�ست على مناق�سة هذا املو�سوع بح�سور 
ممثلي خمتلف اجلهات املعنية ومت تبادل 
والرد  مقرحاتهم  اإىل  وال�ستماع  ال��راأي 

على اأ�سئلة اأع�ساء اللجنة.
من جهة اأخرى ذكر ال�سام�سي اأن اللجنة 
اأي�سا  ال��ي��وم  اجتماعها  خ��الل  ا�ستكملت 

بتعديل  احت���ادي  ق��ان��ون  م�سروع  مناق�سة 
بع�ص اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 6 
ل�سنة 2007 يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني 
ممثلي  مع  التقت  حيث  اأعماله،  وتنظيم 
وا�ستمعت  ل��ل��ت��اأم��ني  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
ومالحظاتهم  ومقرحاتهم  اآرائ��ه��م  اإىل 
ت�ستكمل  اأن  على  ال��ق��ان��ون،  م�سروع  ح��ول 
ممثلي  مع  املقبل  اجتماعها  يف  مناق�سته 
عقده  وامل��ق��رر  للتاأمني  الحت��ادي��ة  الهيئة 

الأ�سبوع املقبل.
املذكرة  بح�سب  القانون  م�سروع  ويهدف 
قانونية  و�سيلة  اإي��ج��اد  اإىل  الي�����س��اح��ي��ة 
ل��ف�����ص امل��ن��ازع��ات ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة مب��ا يراعي 
ويقلل  ال����وق����ت  وي��خ��ت�����س��ر  ال��ت��خ�����س�����ص 
احلماية  نطاق  وتو�سيع  التقا�سي،  كلفة 
املت�سررين  الأ�سخا�ص  لت�سمل  التاأمينية 
ن��ت��ي��ج��ة مم���ار����س���ة ب��ع�����ص الأن�������س���ط���ة من 
خالل تكوين �سناديق متخ�س�سة حلماية 
ال���وث���ائ���ق وامل��ت�����س��رري��ن، ومتكني  ح��م��ل��ة 
الإدارية  الإج��راءات  باتخاذ  التاأمني  هيئة 
واأ�سحاب  ال�سركات  بحق  املنا�سبة  واملالية 
متتثل  ل  والتي  بالتاأمني  املرتبطة  املهن 

لأحكام القانون اأثناء ممار�ستها اأعمالها.

•• اأبوظبي-وام:

الإل���ك���رون���ي���ة  ل���الأن���ظ���م���ة  اأب����وظ����ب����ي  "مركز  ن���ظ���م 
"مايكرو�سوفت"  �سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  واملعلومات" 
اأكرث  مب�ساركة  الرقمي  بالتحول  خا�سة  عمل  ور�سة 
من 20 جهة حكومية. تاأتي الور�سة يف خطوة ي�سعى 
باأهمية  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  امل��رك��ز  م��ن خاللها 
العام  القطاع  على  الكبري  واأثرها  الرقمية  التقنيات 
و رك����زت ع��ل��ى م�����س��ت��وى ا���س��ت��ع��داد ال��ق��ط��اع احلكومي 
ا�سراتيجيات  وو�سع  الرقمي  التحول  بعملية  املكلف 
رقمية فعالة وم�ستدامة لكل اجلهات التابعة حلكومة 

اأبوظبي.
واأ�سهمت ور�سة العمل - التي ا�ستمرت يومني بفندق 
الوعي  م�ستوى  تعزيز  يف   - اأبوظبي  روت��ان��ا  ال�ساطئ 
باأخطار الهجمات الإلكرونية وكيفية احلماية منها 
وت�����س��م��ن��ت ع����ددا م��ن ال��ع��رو���ص ال��ت��ق��دمي��ي��ة وتناول 
ملايكرو�سوفت  ال��ت��اب��ع��ون  الإل���ك���روين  الأم����ن  خ���رباء 
اأف�سل املمار�سات والأطر من اأجل و�سع ا�سراتيجية 

اأمن متطورة تتوافق مع الع�سر الرقمي.
قطاع  تنفيذي  مدير  املن�سوري  حممد  �سعيد  ق��ال  و 
اأبوظبي  "مركز  يف  امل�����س��رك��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 

املركز ي�سع  اإن  لالأنظمة الإلكرونية واملعلومات" .. 
وبيانات  اأ����س���ول  ب��ح��م��اي��ة  الكفيلة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
�سركائه �سواء من القطاع احلكومي اأو من غريه من 
م�ستخدمي احللول الرقمية التي يوفرها مبا�سرة اأو 

التي نقوم ي�سرف عليها.
واأ����س���اف امل��ن�����س��وري اإن ت���ع���اون امل���رك���ز م���ع ���س��رك��ة " 
تكنولوجيا  ���س��رك��ات  م���ن  وغ���ريه���ا  مايكرو�سوفت" 
اخلا�ص  القطاع  من  ال��رائ��دة  والت�����س��الت  املعلومات 
امل�ساهمة  اأهدافه بجانب  املركز على حتقيق  �سي�ساعد 
الفعالة يف اإيجاد وعي ملحوظ ب�ساأن اأف�سل املمار�سات 

الأمنية املتقدمة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��ريل ف���وازي���ن ا���س��ت�����س��اري الأم����ن 
يف  الكربى  ال�سركات  اأم��ن  جمموعة  ل��دى  التنفيذي 
حينما  اإن��ه  واإفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  مايكرو�سوفت 
ت���ب���داأ ال�����س��رك��ات يف ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ج���دي���دة مثل 
واإنرنت  ال�سخمة  وال��ب��ي��ان��ات  ال�سحابية  احلو�سبة 
واأحدث  اأف�سل  ات��ب��اع  ال�����س��روري  م��ن  الأ���س��ي��اء ي�سبح 

التدابري الأمنية.
واأكد �سرورة النتقال من جمال الهتمام يف الع�سر 
البيانات  ت��اأم��ني  اإىل  امل��ت��غ��ريات  ت��اأم��ني  ال��رق��م��ي م��ن 
امل��ن��ت�����س��رة ع���رب الأن���ظ���م���ة والأج����ه����زة ال��ق��ائ��م��ة على 

احلو�سبة ال�سحابية.
واأ�سار اإىل التزم مايكرو�سوفت بتقدمي �سيا�سات اأمنية 
جميع  داخ��ل  الهوية  نظام  على  تعتمد  ومرنة  �ساملة 
التهديدات  على  التعرف  بهدف  احلكومية  املوؤ�س�سات 

احلالية والتعامل معها باأ�سرع وقت ممكن.
واأو�سح اأن ور�سة العمل تعد جزءا من روؤية م�سركة 
بني مركز اأبو ظبي لالأنظمة الإلكرونية واملعلومات 
ومايكرو�سوفت والتي ت�ستهدف تعزيز الإمكانات ورفع 

م�ستوى الوعي باملخاطر والتهديدات الرقمية.
و رك������زت ال���ور����س���ة ع���ل���ى ال��ت��ق��ن��ي��ات اخل����ط����رية مثل 
Blockchain واإنرنت الأ�سياء وبوتات الدرد�سة 
التي توفر مزايا هائلة ملوؤ�س�سات القطاع العام اإ�سافة 
توجيه  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه���ذه  م��ن  الن��ت��ف��اع  كيفية  اإىل 
متكني  بجانب  امل�ستقبل  يف  امل�ستدام  والنمو  البتكار 
اأن ت�سبح اأكرث مرونة وكفاءة  اجلهات احلكومية من 

واأن تغري من �سكل خدماتها .

ت�سرفات  قيمة  درهم  مليار   1.6
العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام:

بيع  واإج���راءات  اأرا���ص و�سقق وفيالت  العقارات من  قفزت قيمة ت�سرفات 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص اإىل 1.6 مليار درهم مدفوعة 
بعمليات رهن كبرية بقيمة 1.2 مليار درهم بالإ�سافة اإىل معامالت بيع 

اأرا�ص و�سقق وفيالت بنحو 412 مليون درهم.
واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة الأرا�سي والأمالك 
بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�ص 220 مبايعة منها 55 لأرا�ص بقيمة 215 

مليون درهم و165 مبايعة ل�سقق وفيالت بقيمة 197 مليون درهم.
وتقدمت اليفرة 2 على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها 
 10 بت�سجيلها   3 اليفرة  فمنطقة  درهم  مليون   37 بقيمة  مبايعة   30

مبايعات قيمتها 14 مليون درهم.
46 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���س��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  وك��ان 
 38 بقيمة  مبايعة  تلتها  الثاين  لال�ستثمار  دبي  دره��م يف منطقة جممع 
ال�سقق  اأهم مبايعات  بينما كان  الثانية.  �سقيم  اأم  مليون درهم يف منطقة 
التجاري  املركز  منطقة  يف  دره��م  ماليني  �ستة  بقيمة  مبايعة  والفيالت 
اجلداف.  منطقة  يف  دره��م  ماليني  خم�سة  مببلغ  مبايعة  تلتها  الثانية 
ال�سقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  الرابعة  الرب�ساء جنوب  وت�سدرت 
والفيالت م�سجلة 33 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم تلتها منطقة اخلليج 
التجاري بت�سجيلها 18 مبايعة مببلغ 24 مليون درهم. كما �سهدت الدائرة 
ام�ص ت�سجيل رهون بقيمة 1.2 مليار درهم منها 38 لأرا�ص مببلغ 1.1 
مليار درهم و40 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة 100 مليون درهم كان اأهمها 
يف منطقة ند ال�سبا الثالثة بقيمة 400 مليون درهم واأخ��رى يف منطقة 

الرب�ساء جنوب الثالثة بقيمة 233 مليون درهم.

�س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية يبداأ 
حملة ترويجية يف ني�ي�رك 

•• اأبوظبي -وام:

ي��ب��داأ ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ج��ول��ة ج��دي��دة لتعزيز ���س��راك��ات��ه مع 
امل�ستثمرين الجانب وذلك يف حملته الرويجية الأوىل يف عام 2017 التي 
تنطلق اليوم مبدينة نيويورك وت�ستمر يومني مب�ساركة عدد من ال�سركات 
احلمالت  حققتها  التي  النجاحات  �سوء  يف  اجلولة  هذه  تاأتي  به.  املدرجة 
من  وغريها  ولندن  نيويورك  يف  ال�سوق  نظمها  التي  ال�سابقة  الرويجية 
املراكز املالية والتي و�سفها الرئي�ص التنفيذي لل�سوق را�سد البلو�سي باأنها 
الأجنبي  ال�ستثمار  ا�ستقطاب  دائ���رة  بتو�سيع  ا�سراتيجيا  ه��دف��ا  حققت 

املوؤ�س�سي ودعم روؤية حكومة اأبوظبي القت�سادية 2030.
ومن املقرر اأن ت�سهد احلملة الرويجية اجتماعات مع حوايل 50 م�ستثمرا 
موؤ�س�سيا من كربيات �سركات اإدارة الأ�سول ال�ستثمارية و�سناديق التحوط. 
حملة  فعاليات  اإن  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
الأداء  جناح  على  م�ستفي�سة  اإ�ساءات  كذلك  تت�سمن  الرويجية  نيويورك 
روؤو�ص  ل�ستقطاب  حتفيز  م��ن  ال�سوق  يقدمه  وم��ا  لأب��وظ��ب��ي  الق��ت�����س��ادي 
�سوق  بها  يتميز  كالتي  جمزية  اآمنة  فر�ص  عن  الباحثة  الدولية  الأم���وال 
اأبوظبي امل�ستند اىل اقت�ساد وطني قوي مع اأداء مايل جيد لل�سركات املدرجة 

فيه على قاعدة فنية وت�سريعية وخدمات رقمية متقدمة يوفرها ال�سوق.

الإمارات لل�سحن اجل�ي 
الأف�سل يف ال�سرق الأو�سط 

•• دبي-وام:

ح�سلت الإمارات لل�سحن اجلوي على جائزتي اأف�سل ناقلة �سحن يف ال�سرق 
التابعة  ال�سحن  ذراع  ونالت  ال��دوائ��ي��ة.   للمنتجات  العام  وناقلة  الأو���س��ط 
لطريان الإم��ارات جائزة " اأف�سل ناقلة �سحن يف ال�سرق الأو�سط " �سمن 
اإير  جملة  متنحها  التي   2017 ال�سنوية  لل�سحن  ال��ع��ام  ن��اق��الت  ج��وائ��ز 
كارغو نيوز يف لندن وذلك للعام ال� 28 منذ اإطالق اجلائزة قبل 31 عاما. 
ومتنح هذه اجلوائز بناء على نتائج ت�سويت اأكرث من 18 األف متخ�س�ص يف 
ال�سناعة على مدى �سهرين. وح�سدت الناقلة جائزة ناقلة العام للمنتجات 
 2017 اللوج�ستية  للخدمات  الأو���س��ط  ال�سرق  ج��وائ��ز  �سمن  ال��دوائ��ي��ة 
هذه  وحتتفي  فارما" .  �سكاي  "الإمارات  ومن�ساأتها  خدماتها  متيز  بف�سل 
اجلائزة التي نظمت يف دبي بالتميز يف خدمات �سل�سلة التوريد واخلدمات 
اللوج�ستية عرب خمتلف قطاعات الأعمال يف منطقة ال�سرق الأو�سط. وتعد 
الإمارات لل�سحن اجلوي اأكرب ناقلة جوية دولية لل�سحن يف العامل وتخدم 
حاليا 155 وجهة يف اأكرث من 80 دولة عرب قارات العامل ال�ست وت�ستخدم 
اأ�سطول حديثا ي�سم 259 طائرة مبا فيها 15 طائرة �سحن وتوفر عددا 

من حلول ال�سحن املتخ�س�سة للعمالء يف خمتلف ال�سناعات.

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1643  جتاري كلي
اليف  ذياب  الدين حممد  نور   -2 ذ.م.م  للكمبيوتر  توب  مايكرو  �سركة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
القامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  للكمبيوتر  ت��وب  مايكرو  �سركة  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته 
اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/3/16  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
الوىل  عليهما  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  الوطني  ابوظبي  ل�سالح/بنك 
وثالثمائة  مليون  )فقط  درهم   )1.307.375.72( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�سامن  والثاين 
و�سبعة الف وثالثمائة وخم�سة و�سبعون درهما واثنان و�سبعون فل�سا( والفائدة بواقع 9% �سنويا 
على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ:2016/9/5 حتى ال�سداد التام ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/538  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- بو�ستيك �ص.ذ.م.م 2- راجيف باندي �سوريندرا باندي - عن نف�سه وب�سفته 
حمل  جمهويل  امل�سرفية  للت�سهيالت  و�سامن  ����ص.ذ.م.م  بو�ستيك  ل�سركة  املخول  واملدير  �سريك 
اأقام  القامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني  قد 
بان  بينهما  فيما  والت�سامن  بالتكافل  املتنازع �سدهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
املبلغ املطالب به وقدره )1.419.263.95( درهم بال�سافة للفائدة القانونية  املتنازع  يوؤديا للبنك 
اليها  امل�سار  القانونية  امل��واد  �سندا لحكام  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع 12% من 
اعاله والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/15 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/465  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- روؤية المارات للحفالت 2- جون ماتيو فيليب عن نف�سه ك�سامن للت�سهيالت 
امل�سرفية وب�سفته �سريك واملدير املخول بالتوقيع ملوؤ�س�سة روؤية المارات للحفالت جمهويل حمل 
اأقام  القامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني  قد 
وقدره  مببلغ  وبالتكافل  مت�سامنني  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
)632.124.19( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع 
يوم  لها جل�سة  .   وح��ددت  كفالة  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى 
الثنني املوافق 2017/5/15 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/682  جتاري كلي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اليماحي  �سعيد  طحنون  عبداهلل  علي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ذ.م.م  فيول  اي  اي��ه  يو  �سركة  مدير  ب�سفته   - خوجاييف  ابو�ص  خوجا  املدعي/عزيز  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى ابطال �سفة  وميثله:علي م�سبح علي �ساحي  قد 
مبا  �سخ�سيا  وال��زام��ه  املتعاقد  �سخ�ص  اىل  بالنيابة  ت�سرف  وان�سراف  بالنيابة  التعاقد 
ق�سى به واحلكم رق��م:2014/519 جتاري كلي دبي وتنفيذه معجال يف مواجهته والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/17 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

مب�ساركة عدد كبري من رجال �الأعمال و�القت�ساديني

منتدى الأعمال الإماراتي الرتكي ينطلق يف دبي
••  اأبوظبي-الفجر: 

ي��ن��ط��ل��ق غ�����دا يف دب�����ي م���ن���ت���دى الع���م���ال 
الم���ارات���ي ال��رك��ي مب�����س��ارك��ة ع���دد كبري 
م��ن رج����ال الأع���م���ال والق��ت�����س��ادي��ني من 

اجلانبني .
واأو�سح �سعادة جان ديزدار ال�سفري الركي 
امل��ن��ت��دى الذي  ل���دى الم������ارات : ان ه���ذا 
ي�ستمر ملدة يومني �سوف يركز على زيادة 
التجاري  وال��ت��ب��ادل  ال���س��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م 
ال�سعف حيث  الإم���ارات مبقدار  دول��ة  مع 
اأن ل��دى ال��دول��ت��ني ك��ف��اءات عالية ج��دا و 

لديهما القدرة على النمو و التطور .
وذك�����ر ان ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري بني 
10 م��ل��ي��ارات دولر  ال��ب��ل��دي��ن ي��ب��ل��غ ن��ح��و 

 13 ي��ق��ف��ز ايل  ت��وق��ع ان  ���س��ن��وي��ا يف ح���ني 
ملياراً يف العام اجلاري بف�سل زيادة حجم 
الع��م��ال ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وارت���ف���اع معدلت 

ال�سياحة وال�ستثمارات .
رحلة طريان  مائة  ان هناك  اىل  واأ���س��ار    
اأ�سبوعيا بني المارات وتركيا تنقل حوايل 
م��ل��ي��ون م�����س��اف��ر ���س��ه��ري��ا وه�����ذا ي��ع��ن��ي ان 
البلدين على توا�سل كبري لدعم ال�سياحة 

والتجارة .
الطريان  ���س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ان  وق����ال 
بت�سيري  حاليا  تقوم  والركية  الإماراتية 
رحالت مبا�سرة من الم��ارات ايل العديد 
من املدن الركية ال�سياحية مثل طرابزون 
اإ�سطنبول  يف  ال��ت��وق��ف  ب����دون  وان��ط��ال��ي��ا 
لتن�سيط ال�سياحة العائلية اخلليجية  اىل 

تركيا.
ك��ب��رية من  زي���ادة  تركيا  ت�سهد  ان  وت��وق��ع 
العام  ه��ذا  واملقيمني  الم��ارات��ي��ني  ال�سياح 
اهتمام  م��وؤك��دا  املبكرة  احل��ج��وزات  بف�سل 

بالده بال�سوق الماراتي .
وق����در ع���دد ال�����س��ي��اح ال��ق��ادم��ني م���ن دولة 
 300،000 بحوايل  تركيا  اإىل  الإم��ارات 
�سائح   50،000 �سمنهم  م��ن  و  ���س��ن��وي��ا 
" يركز هدفنا على جذب  اإماراتي، وقال 
الوجهة  تركيا  جعل  و  ال����زوار  م��ن  امل��زي��د 
الأم����ث����ل مل���واط���ن���ي وم��ق��ي��م��ي الم��������ارات " 
. وحت������دث ع����ن زي�������ادة ك���ب���رية يف اع�����داد 
ال�����س��ي��اح الت�����راك ايل دول����ة الم������ارات يف 
الآون���ة الأخ���رية . واأ���س��ار ايل زي���ادة حجم 
ال����س���ت���ث���م���ارات الإم����ارات����ي����ة امل�����س��رك��ة يف 

الفندق  بناء  يف  والتو�سع  ال�سياحة  قطاع 
على  الكبري  الطلب  ملواجهة  واملنتجعات 

الوجهات ال�سياحية اجلديدة مثل انطاليا 
وطرابزون ومنطقة البحر الأ�سود.

دعم مت�ا�سل من القيادة الر�سيدة 
مل�سروع "براكة" للطاقة الن�وية ال�سلمية

•• اأبوظبي-وام:

يجري  ال���ذي  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  م�����س��روع  حظي 
من  متوا�سل  ودع��م  باهتمام  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  الظفرة  منطقة  يف  تطويره 
التي  التفقدية  والزيارات  اإط��ار اجل��ولت  الر�سيدة وذلك يف  الدولة  قيادة 

ا�ست�سافها موقع امل�سروع منذ بداية العمليات الإن�سائية.
على  للم�سروع  ال�ستثنائية  الأه��م��ي��ة  وال���زي���ارات  اجل����ولت  ه���ذه  واأك����دت 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اأه��داف��ه  طبيعة  اإىل  بالنظر  والأ���س��ع��دة  امل�ستويات  خمتلف 
الكهربائية  الطاقة  م��ن  ال��دول��ة  احتياجات  ت��وف��ري  يف  الفعالة  امل�ساهمة 
على  وا�ستدامته  للدولة  والجتماعي  القت�سادي  النمو  لدفع  ال�سرورية 

املدى البعيد.
وا�ستقبلت حمطات "براكة" يف اأبريل 2017 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  بن را�سد 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  "رعاه اهلل" و�سمو 
ال����وزراء وذل���ك يف جولة  ���س��وؤون الرئا�سة واأع�����س��اء جمل�ص  ال����وزراء وزي���ر 

تفقدية للوقوف على �سري الأعمال الإن�سائية يف موقع "براكة".
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال����وزراء  جمل�ص  وع��ق��د 
هام�ص  على  اأطلعوا  حيث  امل�سروع  موقع  يف  ا�ستثنائية  جل�سة  مكتوم  اآل 
الجتماع على م�ستجدات برنامج الإمارات للطاقة النووية ال�سلمية والذي 

يعد امل�سروع النووي ال�سلمي الأكرب من نوعه يف العامل.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم " اإنه بقيادة خليفة 
ومتابعة حممد بن زايد نقود اليوم اجلهود الإقليمية والعاملية يف الطاقة 
اأن  �سموه"  موؤكدا   .." وريادتهم  امل�ستقبل  جيل  وبناء  واملتجددة  النظيفة 
الإمارات و�سعت اآمالها وتطلعاتها يف جيل ال�سباب املت�سلح باملعرفة والعلوم 

احلديثة.
واأ�ساف �سموه " فخورون ب�سبابنا العاملني يف امل�سروع النووي الأكرب من 

نوعه على م�ستوى العامل فهم املحرك لإجنازات امل�ستقبل".
الربنامج  اأحرزها  التي  الإيجابية  بالتطورات  الزيارة  خالل  �سموه  واأ�ساد 
العاملة  الإماراتية  بالكوادر  فخره  عن  معربا  الإم��ارات��ي  ال�سلمي  النووي 
اأعلى  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  واإدارة  ت�سغيل  يف  ال��ن��وع��ي��ة  وخ��ربات��ه��م  امل��ح��ط��ة  يف 

امل�ستويات.
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  وتفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف عام 2012 موقع حمطات براكة 
للطاقة النووية ال�سلمية برفقة رئي�ص جهورية كوريا اجلنوبية اآنذاك يل 

ميونغ باك.
التي حققتها موؤ�س�سة  الإجن���ازات  اأه��م  ال��زي��ارة على  �سموه خ��الل  وتعرف 
اأعمال  ال��ت��ق��دم يف  ال��ع��م��ل وم�����س��ت��وي��ات  ال��ن��ووي��ة و���س��ري  الإم�����ارات للطاقة 
الإن�ساءات للمحطتني الأوىل والثانية وقام �سموه وفخامة الرئي�ص الكوري 

معا بال�سغط على زر �سب اخلر�سانة يف موقع امل�سروع.
التعاون  اأوج��ه  توثيق  يف  الكورية  للحكومة  الفعال  ب��ال��دور  �سموه  واأ���س��اد 
م�ساهمة  على  �سموه  مثنيا  البلدين  بني  ال�سراتيجية  ال�سراكة  وتنمية 
خمتلف ال�سركات الكورية العاملة يف الدولة ويف مقدمها ال�سركة الكورية 
للطاقة الكهربائية "كيبكو" يف دعم اخلطط ال�سراتيجية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة من خالل تطوير م�سروع بناء حمطات الربنامج النووي 
ال�سلمي لإنتاج الكهرباء يف دولة الإمارات الذي يتبع اأعلى معايري ال�سالمة 
والأمان واجلودة �سعيا اإىل تلبية املتطلبات امل�ستقبلية للكهرباء يف الدولة.

 2015 يونيو  يف  ال�سلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  ا�ستقبلت  كما 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  ال��زي��ارة  خ��الل  �سموه  وراف���ق 
وزيرة دولة للت�سامح. وجاءت الزيارة خالل ح�سور �سموه الحتفال الذي 
نظمته موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية مبنا�سبة تركيب حاوية املفاعل 
املفاعل  ح��اوي��ة  ق��اع��دة  على  �سموه  وق��ع  حيث  الثانية  النووية  املحطة  يف 
الكربى  التحتية  البنية  م�ساريع  اأن  �سموه  واأك���د  وتثبيتها.  رفعها  قبل 
متاما  تن�سجم  براكة  م�سروع  مثل  الظفرة  منطقة  يف  تنفيذها  يتم  التي 
وتلبي  للمجتمع  والتنموية  والقت�سادية  الجتماعية  الحتياجات  م��ع 
بدور  منوها  املنطقة  يف  مت�ساعدة  بوترية  ي�سري  ال��ذي  التطور  متطلبات 
موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية يف تطوير القدرات الب�سرية الإماراتية 
القادرة على ت�سغيل الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي لتوفري طاقة اآمنة 
وفعالة وم�ستدامة و�سديقة للبيئة لدولة الإمارات. ويف مايو 2014 �سهد 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو 
بح�سور  الأوىل  النووية  للمحطة  املفاعل  حاوية  و�سول  الرئا�سة  �سوؤون 
بارك كون هيه رئي�سة جمهورية كوريا اجلنوبية ال�سابقة حيث اأطلع �سموه 
ال�سلمي  ال��ن��ووي  للربنامج  الإن�سائية  الأع��م��ال  يف  احلا�سل  التقدم  على 
واأرقى  ب��اأح��دث  التعريف  ت�سمنت  التي  امل�����س��روع  وم�ستجدات  الإم��ارات��ي 
معايري ال�سالمة املطبقة وتطورات برنامج تنمية القدرات الب�سرية التابع 
للموؤ�س�سة "رواد الطاقة" واجلهود التي تبذلها املوؤ�س�سة يف توعية املجتمع. 
ومت خالل الزيارة توقيع ثالث مذكرات تفاهم ا�سراتيجية حول التعاون 
يف جمال الطاقة النووية ال�سلمية مع كوريا اجلنوبية وذلك بني موؤ�س�سة 
الإمارات للطاقة النووية مع كل من وزارة التجارة وال�سناعة والطاقة يف 
الطاقة  خلريجي  املبا�سر  للتعيني  برنامج  تطوير  بهدف  اجلنوبية  كوريا 
برامج  لتطوير  ال��دويل  ال��ن��ووي  للتعاون  الكورية  املوؤ�س�سة  وم��ع  النووية 
تدريبية وفر�ص عمل يف قطاع الطاقة النووية للطلبة من البلدين اإ�سافة 
الثانويني بهدف تطوير  النووية ومقاوليها  الكورية للطاقة  ال�سركة  اإىل 

قطاعات �سناعية حملية للخدمات النووية يف الدولة.

�أطلقتها غرفة دبي بالتعاون مع مكتب دبي �لذكية

غرفة دبي تنظم �سل�سلة من الدورات التدريبية للمتاأهلني مل�سابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية" 
•• دبي-الفجر:

الالزم  الدعم  لتوفري  جهودها  اإط��ار  يف 
وحت��ف��ي��ز الب���ت���ك���ار والإب���������داع يف ري����ادة 
جتارة  غرفة  اختتمت  دب��ي،  يف  الأع��م��ال 
و�سناعة دبي موؤخراً �سل�سلة من الدورات 
الأفكار  لأ�سحاب  املخ�س�سة  التدريبية 
من  ال��ت��ال��ي��ة  للمرحلة  امل��ت��اأه��ل��ة   50 ال���� 
الذكية"  الأع��م��ال  ل���رواد  "دبي  م�سابقة 

 .2017
و�ساهمت هذه الدورات التدريبية بتوفري 
للم�سابقة  واملتاأهلني  امل�ساركني  ال��دع��م 
م�ساريعهم  حت��وي��ل  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م 
واأفكارهم التجارية البتكارية اإىل اأر�ص 
الواقع، حيث �سلطت ال�سوء على كيفية 
البدء مب�سروع جتاري ناجح، وكيفية بناء 
الأعمال  من��وذج  نطاق  وتو�سيع  وتقدمي 
اإىل  بالإ�سافة  والتو�سع،  النجاح  بهدف 
امل�����س��ارك��ني وت��زوي��ده��م بكافة  م�����س��اع��دة 
لإن�ساء  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ع��ل��وم��ات 

وت�سميم خطة عمل ناجحة. 
اأحمد  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  ه���ذه  واأدار 
عبدالوهاب، املوؤ�س�ص والرئي�ص التنفيذي 
 Next Arabia ل�سركة "نك�ست اأرابيا
FZE" حيث عّرف امل�ساركني باخلطط 
بنجاح  ل���ل���ب���دء  احل���دي���ث���ة  والأ����س���ال���ي���ب 
بامل�ساريع التجارية، وو�سع ا�سراتيجيات 
للمبيعات والت�سويق الفعالة واملهمة مثل 
قيمة البيع واملبيعات وفهم �سامل ملفهوم 
ومراحلها  النا�سئة  لل�سركات  الت�سويق 
املتنوعة، بالإ�سافة اإىل اطالع امل�ساركني 
عمل  خطة  واإن�����س��اء  ت�سميم  كيفية  على 
ناجحة وذلك من خالل فهم كيف يفكر 

وتو�سيح  تنظيم  وك��ي��ف��ي��ة  امل�ستثمرين 
وتق�سيم الأفكار ثم تطبيقها وو�سعها يف 

خطة العمل. 
ن���ائ���ب رئي�ص  ال���زع���اب���ي،  وق�����ال ع��ي�����س��ى 
يف  املوؤ�س�سي  الدعم  لقطاع  اأول  تنفيذي 
جتار  لربنامج  العام  واملن�سق  دبي  غرفة 
دبي اأن روؤية الغرفة هي اأن تكون مركزاً 
ال��ق��ط��اع اخلا�ص  ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار يف 
من خالل تقدمي برامج مبتكرة ملجتمع 
تهدف من  الغرفة  اأن  م��وؤك��داً  الأع��م��ال، 
الدورات  ه��ذه  �سل�سلة من  تنظيم  خ��الل 
وم�ساعدة  الدعم  توفري  اإىل  التدريبية 
لتحويل  للم�سابقة  واملتاأهلني  امل�ساركني 
م�ساريعهم واأفكارهم التجارية البتكارية 

اإىل اأر�ص الواقع. 
دبي  م�����س��اب��ق��ة  ان  ال����زع����اب����ي  واأ������س�����اف 
مراحلها  دخلت  الذكية  الأع��م��ال  ل���رواد 

اأن ه��ن��اك ع���دد كبري  الأخ�����رية، م�����س��رياً 
من الأفكار املبتكرة التي دعمت اخلطط 
وخا�سة  الإم��ارات  لدولة  ال�سراتيجية 
عام اخلري، موؤكداً كذلك اأن هذه الأفكار 
�ست�سيف اإىل بيئة الأعمال يف دبي وتعزز 
من روؤيتها يف التحول الذكي، ويعك�ص دور 
رواد الأعمال كمحرك للنمو القت�سادي 

امل�ستقبلي لدبي.
وت���ل���ق���ت غ����رف����ة دب������ي م����ع اإق�����ف�����ال ب���اب 
مبتكرة  فكرًة   700 من  اأك��رث  الر�سيح 
امل�سابقة،  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  ���س��م��ن 
�سمن  م��ب��ت��ك��رة  ف��ك��رة  ب�350  م��ق��ارن��ة 
ال��دورة الأوىل من امل�سابقة، حيث جرى 
تاأهل  ثم  100 طلباً  اإىل  امل�ساركات  فرز 
50 من هذه الطلبات والأفكار التجارية 
والتي  التقييم  م��ن  ال��ق��ادم��ة  للمرحلة 
متخ�س�سة  جلنة  اإ�سراف  حتت  �ستجري 

من املحكمني من جمتمع ريادة الأعمال 
يف دبي.  وجدير بالذكر اأن هذه امل�سابقة 
الأعمال  رواد  اأمام جميع  كانت مفتوحة 
الإم����ارات  دول���ة  واملقيمني يف  امل��واط��ن��ني 
العربية املتحدة، حيث تطلب من جميع 
املت�سابقني اأن يقدموا اأفكارهم التجارية 
التي تدعم اأحد اأبعاد ا�سراتيجية مبادرة 
القت�ساد  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  ال��ذك��ي��ة  دب����ي 
الذكي اأو احلياة الذكية اأو التنقل الذكي 
اأو  الذكية  البيئة  اأو  الذكية  احلوكمة  اأو 
الأفراد الأذكياء اأو البنية التحتية الذكية 

لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 
اأبعاد  لتغطي  املقدمة  الأف��ك��ار  وتنوعت 
حيث  الذكية  دب��ي  م��ب��ادرة  ا�سراتيجية 
التي تغطي القت�ساد  الأفكار  ا�ستحوذت 
ال���ذك���ي���ة  واحل������ي������اة   ،8.7% ال�����ذك�����ي 
 ،7.8% ال��ذك��ي  وال��ت��ن��ق��ل   ،20.9%

والبيئة   ،1.9% ال��ذك��ي��ة  واحل���وك���م���ة 
الأذكياء  والأف������راد   ،11.7% ال��ذك��ي��ة 
الذكية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة   ،28.6%
والت�سالت  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

 .20.4%
والأفكار  الطلبات  جميع  تقييم  و�سيتم 
ملعايري  وف��ق��اً  امل�سابقة  ل��ه��ذه  ال��ت��ج��اري��ة 
جوهر  امل��ع��اي��ري  ه���ذه  وت�سمل  م��ت��ن��وع��ة. 
الأ�سواق  فر�ص  على  وتركيزها  الفكرة 
وال��ق��ي��م��ة وحاجة  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  اأو  ال��ك��ب��رية 
املنتج،  اأو  اخل���دم���ة  ه����ذه  اإىل  ال��ع��م��الء 
التناف�سية  وال�ساحة  ال�سوق  ومتطلبات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ف��ك��رة، وم��ت��ط��ل��ب��ات عمالء 
اأب��ع��اد مبادرة  امل�����س��روع اأو ال��ف��ك��رة، ودع��م 
العمل  ف���ري���ق  وت��ق��ي��ي��م  ال���ذك���ي���ة،  دب�����ي 
التنفيذ  وخطة  الفكرة،  ح��ول  و�سغفهم 
ال�����س��ام��ل��ة وامل���وث���وق���ة ل��ل��ف��ري��ق، ومن���وذج 
توقعات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للفكرة،  العمل 
النمو املالية للفكرة وطرق زيادة الربح. 

للم�سابقة،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  وخ����الل 
يح�سلون  ف���ائ���زي���ن   3 اخ���ت���ي���ار  ���س��ي��ت��م 
اإىل  بالإ�سافة  قّيمة  نقدية  جائزة  على 
التي  والتوجيه  والدعم  التدريب  توفري 
اإىل  اأف��ك��اره��م  حت��وي��ل  على  �ست�ساعدهم 

م�ساريع واقعية.
وت���ه���دف ه����ذه امل�����س��اب��ق��ة مل�����س��اع��دة رواد 
الأع����م����ال ال�����س��ب��اب ل��ي��ك��ون��وا ج�����زءاً من 
بالإ�سافة  ال�سراتيجية،  دبي  مبادرات 
ال�سباب  الأع���م���ال  رواد  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واأ���س��ح��اب امل�����س��اري��ع ل��ي��ك��ون��وا ج����زءاً من 
ر�سالة مكتب حكومة دبي الذكية يف خلق 
التكنولوجيا  تبني  خ��الل  م��ن  ال�����س��ع��ادة 

املبتكرة وحتويل دبي اإىل مدينة ذكية.

�س�ق دبي املايل تف�ز باجلائزة العاملية الإ�سالمية لالأعمال تقديرا لإلتزامها بنم�ذج العمل الإ�سالمي
•• دبي-وام:

اجلائزة  ع��ل��ى  امل���ايل  دب���ي  ���س��وق  ح�سلت 
دورتها  يف  لالأعمال  الإ�سالمية  العاملية 
لتوزيع  ال�سنوي  الحتفال  خالل  الأوىل 
التنمية  "دائرة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  اجل��وائ��ز 

الإقت�سادية بدبي" موؤخرا.
وتعد اجلائزة اإحدى مبادرات "اقت�سادية 
اأف�سل  ون�سر  تعزيز  اإىل  الرامية  دبي" 
امل��م��ار���س��ات وال��ت��م��ي��ز ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات يف 
اأ�سا�ص  ع��ل��ى  الأع���م���ال  جم���الت  خمتلف 
القيم امل�ستمدة من ال�سريعة الإ�سالمية. 
وت�سلم �سعادة عي�سى كاظم رئي�ص جمل�ص 
�سمو  امل��ايل اجلائزة من  دب��ي  �سوق  اإدارة 
اآل  ال�سيخ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د 

مكتوم نائب حاكم دبي .
ومبادرات  واإج�����راءات  اأن�سطة  اأن  ي��ذك��ر 
�ساملة  ملراجعة  خ�سعت  املايل  دبي  �سوق 
قاموا  الذين  اجلائزة  حمكمي  قبل  من 
بكل  اللتزام  اأ�سا�ص  على  ال�سوق  بتقييم 
ال��ع��م��ل الإ���س��الم��ي واأف�سل  م��ن من���وذج 

ممار�سات ومعايري اجلودة.
وقال كاظم - تعليقا على فوز �سوق دبي 
له  ���س��ح��ايف  ب��اجل��ائ��زة يف ت�سريح  امل���ايل 

ام�ص- اإن هذه اجلائزة تعد اإ�سافة مهمة 
جلهود التميز املوؤ�س�سي يف دبي كما متثل 
تقديرا للدور الرائد ل�سوق دبي املايل يف 

جمال اأ�سواق املال الإ�سالمية.
واأ�ساف اأن اجلائزة تعك�ص متيز منظومة 
امل�����ايل كونها  دب����ي  ل�����س��وق  الأع����م����ال يف 

ال�سريعة  الل���ت���زام مب��ع��اي��ري  ب��ني  مت���زج 
الإ���س��الم��ي��ة م��ن ج��ه��ة وم��ع��اي��ري التميز 
واجلودة التي تنتهجها اجلائزة دبي من 

جهة اأخرى. 
واأك����د ك��اظ��م اأن ���س��وق دب���ي امل���ايل تعمل 
بالنجاحات  احلافل  تاريخها  عرب  ب��داأب 

اإذ  على تطبيق منهجيات التميز العاملية 
ول  ال�سدد  هذا  يف  املعايري  اأف�سل  تبنت 
اأ�سواق  ب��ني  ري��ادت��ه��ا  ب��ه��دف تعزيز  ت���زال 
املال الإقليمية وتعزيز مكانة دبي كمركز 
حيوي لأ�سواق راأ�ص املال العاملية حتقيقا 
الوطنية  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  ل�����الأه�����داف 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  والروؤية 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 

رعاه اهلل .
اأول ���س��وق مال  امل����ايل  وت��ع��د ���س��وق دب���ي 
الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافق 
 2007 ع��ام  منذ  العاملي  امل�ستوى  على 
ف���اع���ل يف اجلهود  ب�����دور  ت�����س��ط��ل��ع  ك��م��ا 
الرامية اإىل تر�سيخ مكانة دبي باعتبارها 

عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي عامليا. 
ولعبت ال�سوق دورا مهما يف و�سع الأطر 
التمويل  قطاع  لنمو  الداعمة  املعيارية 
وال�ستثمار الإ�سالمي من خالل اإ�سدار 
ث���الث���ة م���ع���اي���ري م���ت���واف���ق���ة م����ع اأح���ك���ام 
"معيار  هي  الغراء  الإ�سالمية  ال�سريعة 
الأ�سهم" ال�سادر  ح��ول  امل��ايل  دب��ي  �سوق 
يف عام 2007 و"معيار �سوق دبي املايل 
 2014 ال�سكوك" ال�سادر يف عام  حول 
التحوط  املايل حول  دبي  �سوق  و"معيار 
والتمويل"  ال����س���ت���ث���م���ار  خم���اط���ر  م����ن 
اإطار  ال��ع��ام احل��ايل وذل��ك يف  ال�سادر يف 
الأطر  لتعزيز  املتوا�سلة  ال�سوق  جهود 
التمويل  جم��ال  يف  بها  املعمول  املعيارية 

الإ�سالمي واأ�سواق راأ�ص املال.

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/616  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ابراهيم علي �ساهني حممد البلو�سي الطاهري جمهول حمل 
حممد  عبداهلل  وميثله:من�سور  ����ص.م.ع  التجاري  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة 
احمد الزرعوين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان 
والفائدة  وامل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة  درهم   )2.975.140.85( مبلغ  للمدعي  يوؤدي 
القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ساعة   2017/5/15 امل��واف��ق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1391 ا�ستئناف جتاري   

امل���رزوق 2-ح�سني  ب��ن ع��ب��داهلل  امل�ستاأنف ���س��ده/ 1- ع��ب��داهلل حممد  اىل 
امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  الدروي�ص  ح�سني  بن  علي  بن 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  لل�سيارات   حميدان  /بن 
رقم : 2016/771 جتاري جزئي بتاريخ 2016/9/15  وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/6/5 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1342  جتاري جزئي              

مديرها/  وميثلها  م  م  ذ   - ���س��وب��رم��ارك��ت  & ف���روزن  فري�ص  1-���س��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
بوتوكودي هاجمد حممود  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة �سيام التجارية - �ص 
ذ م م وميثلها قانونا/ ا�سحاق كاتوبورات �سيدو وميثله : ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي  
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ  قد 
وقدره )268.836 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ قيد 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة  ال�سداد  الدعوى وحتى 
يوم الثنني  املوافق 2017/5/29  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
اإدارة  مكتب  من  ال��دع��وى  ملف  احالة  مت  باأنه  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1031  جتاري جزئي              

ال��دي��ن  جمهول حمل  زي��ن  فيليكارات  كامبي  بابو  �سليم    -1  / عليه  املدعي  اىل 
�سلطان  : فهد  م ع وميثله  ���ص   - الوطني  امل��دع��ي/ بنك الحت���اد  ان  الق��ام��ة مب��ا 
علي لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب������ 256122 درهم قيمة 
املرتبة  والفوائد  الداري���ة  والر�سوم  عليها  حت�سل  التي  امل�سرفية  الت�سهيالت 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ال�سداد    2016/12/15 وحتى متام  ال�ستحقاق يف  تاريخ 
الربعاء  املوافق 2017/5/10  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264949                  بتاريخ : 2016/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حليب و منتجات احلليب.

الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة “FRISOLAC” "فري�سولك" كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
مميز بحيث كتبت الأحرف باللون الأبي�ص و هي حماطة بحواف �سفراء رقيقة، والعالمة ككل توجد على 

خلفية زرقاء على �سكل م�ستطيل.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264950                  بتاريخ : 2016/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: فريزلندكامبينا نيديرلند بي.يف.
وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سوكولتة و م�سروبات بنكهة ال�سوكولتة؛ حبوب و امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب. 

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة “FRISOLAC” "فري�سولك" كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
مميز بحيث كتبت الأحرف باللون الأبي�ص و هي حماطة بحواف �سفراء رقيقة، والعالمة ككل توجد على 

خلفية زرقاء على �سكل م�ستطيل.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :264952                  بتاريخ : 2016/12/18 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: دايدوك لب كو.، ليمتد.
وعنوانه: 125-11، تيكنو 2-رو، يو�سيونغ-غو، دايدجيون، جمهورية كوريا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات جتميل.

الواق�عة بالفئة: 03
لتينية  بحروف  “CELBREATH” كتبت  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 

فقط ب�سكل كبري بالون ال�سود. و حتتها كتب مقابلها اللفظي "�سيلربيث"   بحروف عربية.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

               
املودعة حتت رقم :265392                 بتاريخ : 2016/12/24 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  م�ستح�سرات تبيي�ص الأقم�سة ومواد 
واإزالة �سحوم وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛  زيوت عطرية و خال�سات زهور )عطر( و م�ستح�سرات معطرات اجلو 
و مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )معطرات( و بخور و منتجات لتعطري البيا�سات؛  م�ستح�سرات 
جتميل و مناديل ورقية م�سربة بلو�سيونات جتميلية و كرميات و لو�سيونات للج�سم و ال�سعر؛ اأنواع ال�سامبو؛  
منظفات اأ�سنان؛ مزيالت �سعر؛ منتجات املكياج، منتجات اإزالة املكياج؛ طالء �سفاة؛ م�سكارا؛ عينية؛ ملون 
اخلد؛ اأقنعة جتميلية؛ منتجات حالقة؛  لو�سيونات و بل�سمات ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات زينة؛ مزيالت 

عات(؛ كرميات للجلد املدبوغ. الرائحة لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مواد حافظة للجلد املدبوغ )ُملَمِّ
الواق�عة بالفئة: 03

"MOYNAT" "موينات" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة 
كبري باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

           
املودعة حتت رقم :265397 بتاريخ : 2016/12/24 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

دعاية و اإعالن؛ اإدارة الأعمال و الأدارة؛ الوظائف املكتبية؛ الإعالن عن طريق الربيد املبا�سر )املن�سورات 
والن�سرات الإعالمية واملواد املطبوعة والعينات(؛ خدمات ا�سراكات ال�سحف )لالآخرين(؛ ا�ست�سارات حول 
ن�سخ  املحا�سبة؛  املحالت؛  يف  العر�ص  واجهات  تزيني  و  اإعالنات  ل�سق  التجارية؛  املوؤ�س�سات  تنظيم  و  اإدارة 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  لالأغرا�ص  املعار�ص  تنظيم  املربجمة؛  امللفات  اإدارة  التوظيف؛  وك��الت  الوثائق؛ 
الدعاية والإعالن عرب النرنت على �سبكة حا�سوب؛ تاأجري اأوقات لالإعالن على جميع و�سائط الت�سالت؛ 
ن�سر الن�سو�ص الدعائية؛ تاأجري م�ساحات لالإعالن؛ ن�سر مواد الدعاية و الإعالن؛ العالقات العامة؛ عر�ص 
اأو بدون( ملنتجات  الإنرنت  بالتجزئة )عرب  بيع  بالتجزئة؛  البيع  ال�سلع عرب و�سائل الت�سالت لأغرا�ص 
العطور و م�ستح�سرات التجميل و ال�سلع اجللدية و منتجات اجلواهر و ال�ساعات و القرطا�سية و الأقالم و 

امل�سالت و اآواين زجاجية و بيا�سات من الكتان للمنزل و  بيا�سات احلمام  و املالب�ص و ن�سيج منق�ص.
الواق�عة بالفئة: 35

"MOYNAT" "موينات" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة 
كبري باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                  

  
املودعة حتت رقم :265398                 بتاريخ : 2016/12/24 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

جلد و جلد ُمقلَّد؛ علب من جلد اأو من  لوح جلد مقوى؛ اأغلفة من جلد او من جلد مقلد؛ جلود حيوانات؛ 
ال�سفر؛  لأغ��را���ص  مالب�ص  حقائب  ال�سفر؛  اأطقم  و  حقائب  و  �سناديق  ال�سفر؛  حقائب  و  الثياب  �سناديق 
النقود  حقائب  حمافظ؛  لل�سروج؛  معدات  و  حيوانات  اأطقم  �سياط؛  للم�سي؛  ع�سى  و  �سما�سي  مظالت؛ 
)للعمالت(؛ حافظات البطاقات؛ حافظات للمفاتيح؛ حقائب اليد؛ حقائب ظهر؛ حقائب بعجالت؛ حقائب 
املرحا�ص؛  ال�ساطئ و حقائب مدر�سية؛ علب حلاجيات  ال�سفر و حقائب  املخيمات و حقائب  و  للمت�سلقني 

حقائب او حقائب �سبكية للت�سوق؛ حقائب او حقائب �سغرية )اأغلفة، اأجربة( من اجللد حلمل الوثائق.
الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة "موينا" كتبت بحروف عربية فقط باللون الأ�سود.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

            
املودعة حتت رقم :265399                 بتاريخ : 2016/12/24 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

دعاية و اإعالن؛ اإدارة الأعمال و الأدارة؛ الوظائف املكتبية؛ الإعالن عن طريق الربيد املبا�سر )املن�سورات 
والن�سرات الإعالمية واملواد املطبوعة والعينات(؛ خدمات ا�سراكات ال�سحف )لالآخرين(؛ ا�ست�سارات حول 
ن�سخ  املحا�سبة؛  املحالت؛  يف  العر�ص  واجهات  تزيني  و  اإعالنات  ل�سق  التجارية؛  املوؤ�س�سات  تنظيم  و  اإدارة 
الإعالنية؛  اأو  التجارية  لالأغرا�ص  املعار�ص  تنظيم  املربجمة؛  امللفات  اإدارة  التوظيف؛  وك��الت  الوثائق؛ 
الدعاية والإعالن عرب النرنت على �سبكة حا�سوب؛ تاأجري اأوقات لالإعالن على جميع و�سائط الت�سالت؛ 
ن�سر الن�سو�ص الدعائية؛ تاأجري م�ساحات لالإعالن؛ ن�سر مواد الدعاية و الإعالن؛ العالقات العامة؛ عر�ص 
اأو بدون( ملنتجات  الإنرنت  بالتجزئة )عرب  بيع  بالتجزئة؛  البيع  ال�سلع عرب و�سائل الت�سالت لأغرا�ص 
العطور و م�ستح�سرات التجميل و ال�سلع اجللدية و منتجات اجلواهر و ال�ساعات و القرطا�سية و الأقالم و 

امل�سالت و اآواين زجاجية و بيا�سات من الكتان للمنزل و  بيا�سات احلمام  و املالب�ص و ن�سيج منق�ص.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة "موينا" كتبت بحروف عربية فقط باللون الأ�سود.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                  

  
املودعة حتت رقم :265419                 بتاريخ : 2016/12/25 م

تاريخ اإيداع الأولوية:2016/07/25  م
با�س��م: بي واي دي كومباين ليمتد.

وعنوانه: يان اأن رود، كوي�سونغ، لونغانغ، �سينزهني 518119 ، ال�سني .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رافات؛   اآلت زراعية؛  اأجهزة جر )تعدين(؛  اآلت خلط؛  خالطات خر�سانة )اآلت(؛  اآلت جرف الراب؛  جَّ
واأج��ه��زة كهربائية   األت  اأج��ه��زة غ�سيل؛  (؛   ال��دف��ع  )ذات��ي��ة  للُطرق  كن�ص  اآلت  ال��رب��ة؛   ��ارت؛  طاحن  ح��فَّ
اآلت  واح���دة؛   مل��رة  لال�ستخدام  نفايات  اأكيا�ص  التنظيف؛   لأغ��را���ص  الغبار  تفريغ  جتهيزات  للتنظيف؛  
اإزالة  القمامات؛  جرافات ثلج؛ جتهيزات  اآلت �سغط   النفايات؛   اآلت �سغط  ؛   الف�سالت   التخل�ص من 

الغبار لغرا�ص التنظيف.
الواق�عة بالفئة: 07

و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلروف "BYD" " بي واي دي"  كتبت بحروف لتينية فقط مميزة 
كبرية باللون ال�سود. و العالمة حماطة باإطار  بي�سوي ال�سكل باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                  

  
املودعة حتت رقم :265393                 بتاريخ : 2016/12/24 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و  نفي�سة  معادن  الوقت؛  لقيا�ص  دقيقة  اأجهزة  و  �ساعات  كرمية؛  اأحجار  و  اجلواهر  منتجات  جم��وه��رات؛ 
�سبائكها؛ عمالت معدنية؛ اأعمال فنية من معدن نفي�ص؛ علب جموهرات )علب �سغرية(؛ علب من معادن 
نفي�سة؛ علب و �سال�سل و اأحزمة جلدية و نواب�ص او زجاج لل�ساعات؛ اأقراط؛ اأ�ساور؛ قالدات؛ حلقات مفاتيح 
اأو �سال�سل �سغرية(؛  متاثيل �سغرية من املعادن النفي�سة؛ علب او علب الإه��داء لل�ساعات؛  )حلي �سغرية 

ميداليات.
الواق�عة بالفئة: 14

"MOYNAT" "موينات" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة 
كبري باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :265394 بتاريخ : 2016/12/24 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.
وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
منتجات الطباعة؛ مواد جتليد الكتب؛ �سور فوتوغرافية؛ قرطا�سية؛ مواد ل�سقة )غراء( للقرطا�سية اأو 
الثاث(؛  )غري  مكتبية  ل��وازم  و  كتابة  اآلت  الر�سم؛  ُفَر�ص  الفنانني؛  ل�ستخدام  م��واد  املنزلية؛  لالأغرا�ص 
الطباعة؛ ورق؛ ورق مقوى؛  الطباعة؛ كلي�سيهات  الأجهزة(؛ حروف  او تدري�سية )با�ستثناء  مواد تعليمية 
ِعّلب من الورق املقوى اأو الورق؛ �سناديق من الورق املقوى للقبعات؛ مل�سقات؛ األبومات؛ بطاقات؛ كتب؛ 
املطبوعات  او  الكلي�سيهات  من  فنية  اأع��م��ال  الكتابة؛  اأدوات  ت��ق��اومي؛  كتيبات؛  متهيدية؛  ن�سرات  �سحف؛ 
املائية؛ مناذج تف�سيل  بالألوان  باأطر؛ ر�سومات  اأو غري مزودة  احلجرية؛ لوحات زيتية )ر�سومات( مزودة 
املائدة  مفار�ص  ال��ورق؛  من  للوجه  منا�سف  ال��ورق؛  من  مناديل  ر�سم؛  اأدوات  بيانية؛  للخياطة؛ مطبوعات 
اأكيا�ص  و  اأكيا�ص  واح��دة(؛  )ت�ستخدم مرة  وال�سليلوز  ال��ورق  ال��ورق؛ حفا�سات م�سنوعة من  امل�سنوعة من 
�سغرية )مظاريف، واأكيا�ص( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة؛ حافظات لدفاتر ال�سيكات؛ اأكيا�ص للقمامة 

من الورق اأو البال�ستيك.    
الواق�عة بالفئة: 16

"MOYNAT" "موينات" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة 
كبري باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

           
املودعة حتت رقم :265395                 بتاريخ : 2016/12/24 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفرا�ص؛  بيا�سات  خممل؛  مرنة؛  من�سوجة  مادة  للمن�سوجات؛  اأقم�سة  املائدة؛  و  للفرا�ص  اأغطية  اأقم�سة؛ 
املالب�ص(؛  )م��اع��دا  احلمام  بيا�سات  ال���ورق(؛  من  )لي�ست  امل��ائ��دة  مفرو�سات  للمنزل؛  الكتان  من  بيا�سات 
اأغطية الو�سائد  اأ�سرطة و الو�سائد و   اأو البال�ستيك؛  ال�سفر؛ ن�سيج منق�ص؛ �ستائر من القما�ص  بطانيات 
و مناديل من القما�ص و ُرقع من القما�ص و علب من الن�سيج و اأوعية من الن�سيج و بطانيات ال�سفر و اأعالم 

)غري م�سنوعة من الورق(.
الواق�عة بالفئة: 24

"MOYNAT" "موينات" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة 
كبري باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

املودعة حتت رقم :265396                 بتاريخ : 2016/12/24 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اأ�ص ايه.
وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�ص و األب�سة قدم و األب�سة راأ�ص؛ قم�سان؛ مالب�ص من اجللد اأو من اجللود املقلدة؛ الأحزمة )مالب�ص(؛ 
فراء )مالب�ص(؛ قفازات )مالب�ص(؛ حمالت البنطلون اأو اأربطة اجلوارب؛ اأو�سحة )كوفيات(؛ ربطات عنق؛ 
جوارب؛ جوارب ق�سرية؛  اأخفاف غرفة النوم؛ لبا�ص القدم؛ األب�سة قدم ال�ساطئ و التزحلق او الريا�سات؛ 

مالب�ص داخلية.
الواق�عة بالفئة: 25

"MOYNAT" "موينات" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل  و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة 
كبري باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                
املودعة حتت رقم :265420                 بتاريخ : 2016/12/25 م

تاريخ اإيداع الأولوية:2016/07/25  م
با�س��م: بي واي دي كومباين ليمتد.

وعنوانه: يان اأن رود، كوي�سونغ، لونغانغ، �سينزهني 518119 ، ال�سني .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

دة؛  م�ساند راأ�ص ملقاعد املركبات؛   قاطرات وعربات ال�سكك احلديدية؛ مقطورات )مركبات(؛  مركبات مربَّ
هياكل املركبات؛ قاطرات؛   عربات �سغرية ذات حمرك للعبة اجلولف؛  �سرر العجالت لل�سيارات؛  �سرر 
العجالت للمركبات؛  �سيارات الإ�سعاف؛  مركبات للتنقل عن طريق الرب اأو اجلو اأو املاء اأو ال�سكك احلديدية؛  
�سيارات؛ حافالت كهربية ؛   مركبات كهربية؛  �ساحنات؛  عربات املرفاع ال�سوكي؛  عربات؛  �ساحنات للر�ص؛  
بة؛  عربات  نارية؛  عربات قالَّ دراج��ات  ريا�سية؛   �سيارات  �ساحنات مغلقة )مركبات(؛   مركبات كهربية؛  
الرام؛  مركبات خلط اخلر�سانة؛  �سيارات للمخيمات؛  منازل متنقلة على عربات؛  مركبات ذاتية الدفع 
الربية؛   للمركبات  الأل��ع��اب(؛  حمركات  بعد )غري  بالتحكم عن  تعمل  الثلج؛  مركبات  لل�سري على  معدة 
�ساحنات  كبلية )يجرها كبل(؛  لل�سيارات؛  عربات  ال�سيارات؛  فرامل  الربية؛  هياكل  للمركبات  حمركات 

بة؛  طائرات؛  قوارب. قالَّ
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلروف "BYD" " بي واي دي"  كتبت بحروف لتينية فقط مميزة 
كبرية باللون ال�سود. و العالمة حماطة باإطار  بي�سوي ال�سكل باللون الأ�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                             

                                                             
املودعة حتت رقم :265485                  بتاريخ : 2016/12/26 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ال. كاي. بينيت ليمتد.

وعنوانه: ريفينغتون هاو�ص، 82 غريت اإي�سترين �سريت، لندن، اي �سي2ايه 3جي اف، اإجنلرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت  الفوتوغرافية؛  ال�سور  اأطر  النظارات؛  و حبال  �سال�سل  النظارات؛  النظارات؛ علب  �سم�سية؛  نظارات 
ت�سوير؛ علب اآلت الت�سوير؛  اأجزاء و لوازم جلميع ال�سلع املذكورة.

الواق�عة بالفئة: 09
بينيت" كتبتا بحروف  “LK BENNETT” "ال كاي  الكلمتني  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�سف 

لتينية فقط ب�سكل كبري باللون الأ�سود.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                                                                                                                       
املودعة حتت رقم :265545                  بتاريخ : 2016/12/27 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: �سانغهاي يوندا ايك�سربي�ص كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب.3728، جيا�سونغ ميدل رود، هواك�سني تاون، كينغبو دي�سريكت، �سانغهاي، جمهورية ال�سني 
ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
تغليف الب�سائع؛ عقود النقل البحري؛ النقل؛ تاأجري ال�سيارات؛ تخزين الب�سائع؛ ت�سليم الطرود؛ خدمات 

النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع(؛ ت�سليم الر�سائل؛ ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي؛ احلجز لل�سفر.
الواق�عة بالفئة: 39

العالمة مبجملها ر�سمت  دائ��رة وو�سطها ر�سمة جنمة.  ر�سمة لن�سف  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�سف 
باللون الأ�سود.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                

                                                                                                                
املودعة حتت رقم :265676                  بتاريخ : 2016/12/29 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: �سانغهاي يوندا ايك�سربي�ص كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب.3728، جيا�سونغ ميدل رود، هواك�سني تاون، كينغبو دي�سريكت، �سانغهاي، جمهورية ال�سني 
ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ت�سغيل  ال��ط��اق��ة؛   ت��وزي��ع  ال��غ��و���ص؛   ب��دلت  ت��اأج��ري  التخزين؛   ال��ب��ح��ري؛   النقل  الب�سائع؛  عقود  تغليف 
الهوي�سات؛  خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع(؛  احلجز لل�سفر؛  النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب؛  

خدمات التعبئة يف القوارير.
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العالمة: تتكون العالمة من حروف �سينية لفظها احلريف هو“YUN DA”   "يون دا" كتبت 
ب�سكل كبري باللون ال�سود.

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

                                                                                                                              
املودعة حتت رقم :265984                  بتاريخ : 2016/12/29 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: �سانغهاي يوندا ايك�سربي�ص كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب.3728، جيا�سونغ ميدل رود، هواك�سني تاون، كينغبو دي�سريكت، �سانغهاي، جمهورية ال�سني 
ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عقود النقل البحري؛  النقل؛  دفع اأجرة ال�سحن يف ميناء الو�سول؛  ال�سم�سرة يف ال�سحن؛  ت�سليم الطرود؛  
بال�سكك احلديدية؛  تخزين  النقل  لل�سفر؛   النقل اجل��وي؛  احلجز  الربيدي؛   بالطلب  الب�سائع  ت�سليم 

الب�سائع.
الواق�عة بالفئة: 39

“YUNDA” "يوندا" كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبري  و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة 
باللون ال�سود.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:           

                                                                                                                     
املودعة حتت رقم :265985                  بتاريخ : 2017/01/04 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: �سانغهاي يوندا ايك�سربي�ص كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب.3728، جيا�سونغ ميدل رود، هواك�سني تاون، كينغبو دي�سريكت، �سانغهاي، جمهورية ال�سني 
ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عقود النقل البحري؛  النقل ؛  ت�سليم الطرود؛   خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع(؛ ت�سليم الر�سائل 

؛ ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي؛   تغليف ال�سلع؛  تخزين الب�سائع؛  تاأجري ال�سيارات؛  احلجز لل�سفر.
الواق�عة بالفئة: 39

�سغري  ب�سكل  فقط  لتينية  بحروف  “uda”  "اودا" كتبت  الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
باللون ال�سود.
ال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104699
با�س������م : �ص.  هانغت�سا جروب كو.، ليمتد.

 ، ، زهيجيانغ  اإيكونوميك ديفيلومبينت زوون  ، لينان  وعنوان����ه :  88 دونغهوان روود 
ال�سني.

وامل�سجلة حتت رقم : )149888(    بتاريخ : 2011/09/11  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/12/25  اإيل 2027/12/25.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                  

                                                                                              
املودعة حتت رقم :265675                  بتاريخ : 2016/12/29 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: �سانغهاي يوندا ايك�سربي�ص كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب.3728، جيا�سونغ ميدل رود، هواك�سني تاون، كينغبو دي�سريكت، �سانغهاي، جمهورية ال�سني 
ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
تغليف ال�سلع؛  عقود النقل البحري؛  النقل؛  تاأجري ال�سيارات؛  تخزين الب�سائع؛  تخزين الب�سائع؛  ت�سليم 
الطرود؛  خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع(؛  ت�سليم الر�سائل؛  ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي؛  

احلجز لل�سفر.
الواق�عة بالفئة: 39

 YOU "هو احل����ريف  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات ال�سينية "  "  لفظها 
الأ�سود. باللون  كتبت     DI AI

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

االثنني   8   مايو    2017  م   -   العـدد  12014  
Monday  8   May   2017  -  Issue No   12014



33

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
يف  الدعوى 2017/573  جتاري جزئي

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : م�سرف ابوظبي ال�سالمي - فرع دبي  

املدعي عليهما : موؤ�س�سة ال�سول الذهبية لتاأجري ال�سيارات  
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة واملرفوعة من م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
- فرع دبي - �سد موؤ�س�سة ال�سول الذهبية لتاأجري ال�سيارات - وعليه ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح 
ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2017/5/14  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى 
منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع -  دبي 
 : هاتف   -  17B1  : رقم  مكتب  الول  الطابق   ،  4  : رقم  بوابة   ، عني  حمر  مركز   -

2681400-04 � فاك�ص : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 

االثنني   8   مايو    2017  م   -   العـدد  12014  
Monday  8   May   2017  -  Issue No   12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104700
با�س������م : �ص.  هانغت�سا جروب كو.، ليمتد.

 ، ، زهيجيانغ  اإيكونوميك ديفيلومبينت زوون  ، لينان  وعنوان����ه :  88 دونغهوان روود 
ال�سني.

وامل�سجلة حتت رقم : )149887(    بتاريخ : 2011/09/11  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/12/25  اإيل 2027/12/25.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104701
با�س������م : �ص.  هانغت�سا جروب كو.، ليمتد.

 ، ، زهيجيانغ  اإيكونوميك ديفيلومبينت زوون  ، لينان  وعنوان����ه :  88 دونغهوان روود 
ال�سني.

وامل�سجلة حتت رقم : )149886(    بتاريخ : 2011/09/11  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/12/25  اإيل 2027/12/25.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104058
با�س������م : �ص.  غايتهاو�ص بنك بي اإل �سي.

وعنوان����ه : 125 اأولد براود �سريت لندن اإي �سي 2 اإن 1 اإية اأر اجنلرا.
وامل�سجلة حتت رقم : )104389(    بتاريخ : 2010/06/10  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/09  اإيل 2027/12/09.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 21449
با�س������م : �ص.  ايه.لوكري ا�ص.بي.ايه- ايه جي

وعنوان����ه :  فيا جا�ستريز ،3-39054 اونا دي �سوتو ،رينون )بولزانو(- اإيطاليا.  
وامل�سجلة حتت رقم : )13712(    بتاريخ : 1998/02/16  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/05/05  اإيل 2027/05/05.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 96170
با�س������م : �ص. ت�ساينا توباكو زهيجياجن اندا�سريال كو.، ليمتد.

وعنوان����ه :  منرب 288 جيانغو نان رود ، هانغزهو �سيتي، زهيجيانغ بروفي�ص، ال�سني.
وامل�سجلة حتت رقم : )95739(    بتاريخ : 2007/06/18  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/06/18  اإيل 2027/06/18.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 99407
با�س������م : �ص.  كريي�سان كوميونيكاي�سنز كو .، ليمتد.

ايريا  �سونغبينغ�سان   ، رود  كيمني   ،  1 منرب   ، بيلينغ  روبيتا   ، فلورز   6-5   : وعنوان����ه 
ال�سني  جمهورية   ، �سينزين  دي�سريكت  نان�سان   ، ب���ارك  ان��دا���س��ري  اأن���د  �ساين�ص   ،

ال�سعبية.
وامل�سجلة حتت رقم : )94915(    بتاريخ : 2009/05/19  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/08/30  اإيل 2027/08/30.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  265400   بتاريخ : 2016/12/24 
با�س������م  : ال�سيدة/ �سانتي مان�سال مان�سال ناري�ص كومار

العنوان: �ص.ب 37613، ال�سارقة - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
 ، الأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل واخلل ، البهارات والتوابل الثلج . 
الواقعة بالفئة: 30 

و�سف العالمة : 
العلوي  اجل��زء  يف  الوائ���ل  الكلمتني  كتبت   Lucky Star ANJALI GOLD الالتينية  العبارة 
با�سفلها  الكلمتني الخريتني  وكتبت  فنية مميزة  وبطريقة  قليال  مائلة  الكلمات وهما بطريقة  باقي  من 
�سمن �سكل هند�سي عري�ص ر�سم من فوقه �سكل هند�سي اخر ر�سم بداخله را�ص طاه وهو يوؤ�سر مب�سبعيه 
ا�سارة ال�ستح�سان وذلك بني �سكل �سنبلتني متقو�ستان ويواجهان بع�سهما وهما مو�سوعان متعاك�ستني من 

ال�سفل وذلك بطريقة مميزة كما يف ال�سكل والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264598   بتاريخ : 2016/12/12
با�س������م  : تريدينكو اأنرنا�سونال �ص.م.ح

العنوان: �ص.ب 6959 ، منطقة عجمان احلرة، المارات 
املنتجات/اخلدمات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص
الواقعة بالفئة: 25  

TiN Tradeinco وكتبت الوىل منها بحجم كبري  الالتينية  العبارة    : العالمة  و�سف 
وخط عري�ص ور�سم و�سط الحرف �سكل م�ستدير كبري احلجم وهو ميثل �سكل نقطة احلرف 

الذي تظهر عليه وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 23261
با�س������م : �ص. وانك�سيانغ غروب كوربوري�سن  

وعنوان����ه :  ك�سياو�سان �سيتي ، زيجيانغ 311215 ، ال�سني  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )45284(    بتاريخ : 20004/04/29  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/09/06  اإيل 2027/09/06.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 94373
با�س������م : �ص. املتحدة لالأعالف املحدودة

املدينة  طريق   - البغدادية   - ال�ساد�ص  و  الرابع  ال��دور  ب��الزا-  العي�سائي    : وعنوان����ه 
�ص.ب 8680 جدة 21492 اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )93611(    بتاريخ : 2009/03/10  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/05/09  اإيل 2027/05/09.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 94374
با�س������م : �ص. املتحدة لالأعالف املحدودة

املدينة  طريق   - البغدادية   - ال�ساد�ص  و  الرابع  ال��دور  ب��الزا-  العي�سائي    : وعنوان����ه 
�ص.ب 8680 جدة 21492 اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )93612(    بتاريخ : 2009/03/10  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/05/09  اإيل 2027/05/09.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95548
با�س������م : �ص. اإك�ص �سي اأم دجي كون�سراك�سن ما�سيرني كو.، ليمتد.

زوون،  ديفيلومبنت  اإك��ون��وم��ي��ك  اإك�����س��وزه��و   ، رود  تيولن�سان   .26 من��رب    : وعنوان����ه 
جياجن�سو بروفين�ص ، ال�سني.  

وامل�سجلة حتت رقم : )95023(    بتاريخ : 2009/05/24  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/06/03  اإيل 2027/06/03.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264595   بتاريخ : 2016/12/12
با�س������م  : والك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 

العنوان: �ص.ب: 237683، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ص  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لالأكل.
الواقعة بالفئة: 29  

و�سف العالمة :  العربة لكي جرين VOLGA Lucky Grain كتبت كلمة VOLGA  الوىل 
العبارات  وكتبت  مقو�ستان  العليا  زواي���اه  بامل�ستطيل  �سبيه  ل�سكل  العلوي  اجل��زء  يف  بي�ساوي  �سكل  �سمن 
ور�سم  بي�ساوي  �سكل  �سمن  منهما  وكل  وبالالتينية  بالعربية  بال�سفل  جرين  لكي   Lucky Grain
على قاعدة امل�ستطيل جزء من �سكل بي�ساوي ميثل �سكل قر�ص ال�سم�ص وعلى زاويته الي�سار ال�سفلية �سكل 
مربع �سغري وكررت العبارات Lucky Grain لكي جرين مع نف�ص ال�سكل كل منهما �سمن �سكل �سبيه 
بامل�ستطيل ي�سبه كل �سكل منهما الخر احدهما على اجلانب المين من ال�سكل الول والخر على جانبه 
الي�سر كما ر�سم خط معقوف و�سط مل منهما ويحد ذلك من العلى وال�سفل �سكل خطني افقيني عري�سني 
كررت فيهما عدة مرات عبارات العالمة Lucky Grain لكي جرين وهي �سمن �سمن �سكل بي�ساوي 

�سغري احلجم والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264593   بتاريخ : 2016/12/12
با�س������م  : والك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 

العنوان: �ص.ب: 237683، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  الأرز؛  والقهوة ال�سطناعية؛  والكاكاو  وال�سكر  وال�ساي  القهوة 
الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30   

و�سف العالمة :  العربة لكي جرين VOLGA Lucky Grain كتبت كلمة VOLGA  الوىل 
العبارات  وكتبت  مقو�ستان  العليا  زواي���اه  بامل�ستطيل  �سبيه  ل�سكل  العلوي  اجل��زء  يف  بي�ساوي  �سكل  �سمن 
ور�سم  بي�ساوي  �سكل  �سمن  منهما  وكل  وبالالتينية  بالعربية  بال�سفل  جرين  لكي   Lucky Grain
على قاعدة امل�ستطيل جزء من �سكل بي�ساوي ميثل �سكل قر�ص ال�سم�ص وعلى زاويته الي�سار ال�سفلية �سكل 
مربع �سغري وكررت العبارات Lucky Grain لكي جرين مع نف�ص ال�سكل كل منهما �سمن �سكل �سبيه 
بامل�ستطيل ي�سبه كل �سكل منهما الخر احدهما على اجلانب المين من ال�سكل الول والخر على جانبه 
الي�سر كما ر�سم خط معقوف و�سط مل منهما ويحد ذلك من العلى وال�سفل �سكل خطني افقيني عري�سني 
كررت فيهما عدة مرات عبارات العالمة Lucky Grain لكي جرين وهي �سمن �سمن �سكل بي�ساوي 

�سغري احلجم والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264542   بتاريخ : 2016/12/08
با�س������م  : هينوود للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

العنوان:  �ص.ب:55769 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�ص وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة 
يف فئات اأخر ى ،مواد بال�ستيكية مت�سكلة بالبثق لالإ�ستعمال يف الت�سنيع ، مواد التغليف واحل�سو 

والعزل ، اأنابيب مرنة غري معدنية.
الواقعة بالفئة: 17    

و�سف العالمة :  العبارة الالتينية Big fix كتبت كلماتها بطريقة مميزة حيث ان الوىل منها 
كتبت �سمن خلفية بي�ساوية ال�سكل والكلمة الثانية على ميينها وذلك �سمن اجلزء اليمني من 
اخللفية البي�ساوية الكرب حجما والتي حتوي اخللفية التي تت�سمن الكلمة الوىل والعالمة 

باللوان الحمر والبي�ص والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  265574   بتاريخ : 2016/12/27                                                                       
با�س������م  : تايكليب م.د.م.�ص

العنوان:  �ص.ب 392952 دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث 
ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر

الواقعة بالفئة: 42    
و�سف العالمة :  العبارة الالتينية TAKELEAP مكتوبة بخط مميز.

ال�س��راطات : دون ا�سراط،
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264330   بتاريخ : 2016/12/05
با�س������م  : جرينويت�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

العنوان:  �ص.ب 62387، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(، الإيواء املوؤقت
الواقعة بالفئة: 43 

QuiKup A Quik meal in a Kup! كتبت  الالتينية  العبارة    : العالمة  و�سف 
العبارة الوىل منها بطريقة مميزة باللوان الحمر وال�سفر والبي�ص وكتبت العبارات الخرى 
با�سفل منها وباللون ال�سود وبطريقة مميزة ويليها رمز التعجب مكتوب باللون ال�سود والكل 

بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  265710   بتاريخ : 2016/12/29
با�س������م :  كايال انرنا�سيونال للتجارة العامة  ذ.م.م  

العنوان:  �ص.ب 121179، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�سماك  اللحوم 
واحلليب  البي�ص  بال�سكر،  مطبوخة  وف��واك��ه  وم��رب��ي��ات  )ج��ي��ل��ي(   ه��الم  وم��ط��ه��وة،  وجمففة 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.
الواقعة بالفئة: 29 

و�سف العالمة :  العبارة KAYAL مكتوبة بطريقة مميزة �سمن �سكل هند�سي رباعي ر�سم 
عليه �سكل خط عري�ص مقو�ص يلت�سق به من ناحيته ال�سفلية ويتجه متعرجا اىل اجلهة اليمني 

والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  265708   بتاريخ : 2016/12/29
با�س������م :  كايال انرنا�سيونال للتجارة العامة  ذ.م.م  

العنوان:  �ص.ب 121179، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

الِغالل واملنتجات الزراعية، ومنتجات الب�ساتني والغابات غري الواردة يف فئات اأخرى، احليوانات 
الغذائية  امل��واد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�سروات  اكه  الفو  احلية، 

اخلا�سة باحليوانات، ال�سعري املنبت )امللت( .
الواقعة بالفئة: 31 

و�سف العالمة :  العبارة KAYAL مكتوبة بطريقة مميزة �سمن �سكل هند�سي رباعي ر�سم 
عليه �سكل خط عري�ص مقو�ص يلت�سق به من ناحيته ال�سفلية ويتجه متعرجا اىل اجلهة اليمني 

والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  265709   بتاريخ : 2016/12/29
با�س������م :  كايال انرنا�سيونال للتجارة العامة  ذ.م.م  

العنوان:  �ص.ب 121179، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�سكر  وال�ساي  القهوة 
املثلجة؛  احل��ل��وي��ات  واحل��ل��وي��ات؛  وال��ف��ط��ائ��ر  اخل��ب��ز  احل��ب��وب؛  م��ن  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
وال�سل�سات  اخلل  ل؛  اخل��رد  امللح؛  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل 

)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج 
الواقعة بالفئة: 30 

و�سف العالمة :  العبارة KAYAL مكتوبة بطريقة مميزة �سمن �سكل هند�سي رباعي ر�سم 
عليه �سكل خط عري�ص مقو�ص يلت�سق به من ناحيته ال�سفلية ويتجه متعرجا اىل اجلهة اليمني 

والكل بطريقة مميزة.
ال�س��راطات : دون ا�سراط،

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014
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اإعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليه : منار خالد اخلطيب

حيث اأن املدعية : منار �سمري ال�سيخ عمر 
وعليه  �سخ�سية  اح��وال   -  2016/510 رقم  الدعوى  عليك  اقامت  قد 
اخليمة  راأ���ص  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  )مكتب  اإىل  ح�سورك  يقت�سي 
البتدائية( - يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان مكتب 

ادارة الدعوى �سيبا�سر الدعوى غيابيا بحقك
حرر بتاريخ : 2017/5/3 

 مدير  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/330 ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
الت�سديق علي  الإم���ارات  - طلب   : ، اجلن�سية  الكعبي  نا�سر جمعه علي  �سامل 
ال�سيانة  ملقاولت  الأم��ان��ة  )بيت  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حم��رر 
امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  املرخ�سة  العامة( 
72295 وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ عبداهلل �سامل 
العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن    - الإم����ارات   : اجلن�سية   ، الكعبي  �سامل  علي 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان 

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

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “فلي�سيتي للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(  
رقم الرخ�س��ة : 603263  عن�وانها : مكتب رقم 106 ملك ال�سيخ حممد بن بطي بن حامد 
ال حامد - بر دبي - املركز التجاري الول  ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  رقم 
التنمية القت�سادية بدبي  دائرة  : 1019527 مبوجب هذا تعلن  التجاري  بال�سجل  القيد 
، وذلك  ال�سركة املذكور اعاله  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل  ، قد مت  باأنه 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/03/20( وامل�سدق 
او مطالبة  اعرا�ص  لديه  وعلى من   )2017/03/20( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  
هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
 « العامة  للتجارة  فلي�سيتي   « بت�سفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�سفي  بتعيني  لديها 
)�ص.ذ.م.م(  وعنوانها  : م مكتب رقم 106 ملك ال�سيخ حممد بن بطي بن حامد ال 
حامد – بر دبي – املركز التجاري الول وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/03/20( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ 
)2017/03/20(   وعلى من لديه اعرا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 1052//2016 
اىل املحكوم عليه : النمر لل�سيانة العامة ، اجلن�سية :     ، العنوان : الإمارات راأ�ص اخلمية النخيل 

- �سارع الت�سالت القدمي - الهاتف املتحرك : 971502499881+ 
بتاريخ 2016/8/30 يف  ا�سدرت بحقك  حكما  راأ���ص اخلمية قد  ب��اأن حمكمة  ليكن معلوما ليدك 
الر�سوم  ، بالزامك بدفع مبلغ وق��دره  10230.00 دره��م  �سامال  ق�سية )256/2016( مدين كلي 

وامل�ساريف 
املحكوم له : ليلى زغاري ، اجلن�سية : املغرب ، العنوان : الإمارات راأ�ص اخليمة مقابل مركز دي تو 

دي النخيل - راأ�ص اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971502721263+ 
 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله

مالحظات :  
التايل للتبليغ ويف  اليوم  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم من تاريخ 
حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، 

والر�سوم املرتبة عليك
 رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري/ حممد علي اخل�سر 
اإعالن املدعي عليهما مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليها الأوىل/ الدرة لتجارة مواد البناء 
املدعي عليه الثاين/عبدالقادر يعقوب بهائي 

احلكم  مبوجب  املحا�سبية  اخلربة  اأعمال  ان  اخل�سر  علي  احلا�سبي/حممد  اخلرب  يعلن 
ال�سادر عن حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/4/4 دعوى رقم 2016/2939 جتاري جزئي 
لديهما  ما  كافة  لتقدمي  اخلربة  اجتماع  مبوعد  قانونا  ميثلهما  ومن  عليهما  املدعي  ويعلن 
من م�ستندات وذلك يوم الحد املوافق 2016/5/14 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك 
مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديرة بناية مكاتب خلف ال�سركة العربية لل�سيارات 
- توكيل ني�سان - مقابل الفطيم اوتو مول  - الطابق التا�سع مكتب 910 - حممول : 6313708-

050  فاك�ص : 04-2947003
اخلبري / حممد علي اخل�سر  

اعالن بالن�سر
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يف  الدعوى 2017/573  جتاري جزئي
اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 

املدعي : م�سرف ابوظبي ال�سالمي - فرع دبي  
املدعي عليهما : موؤ�س�سة ال�سول الذهبية لتاأجري ال�سيارات  

مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة واملرفوعة من م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
- فرع دبي - �سد موؤ�س�سة ال�سول الذهبية لتاأجري ال�سيارات - وعليه ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح 
ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2017/5/14  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى 
منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع -  دبي 
 : هاتف   -  17B1  : رقم  مكتب  الول  الطابق   ،  4  : رقم  بوابة   ، عني  حمر  مركز   -

2681400-04 � فاك�ص : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
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يف الدعوى رقم 2017/406 جتاري جزئي- ال�سارقة
املعلن اليه : املدعي عليه / موؤيد حممد ب�سار �سالمي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى 
ال�ساعة احلادية  املوافق 2017/5/18 يف متام  يوم اخلمي�ص  اعاله فقد حددنا 
مبكتب  وذل��ك  للخربة  الأول  الجتماع  لعقد  �سباحا  وارب��ع��ون  وخم�سة  ع�سر 
الكائن يف  دبي : ديره ، �سارع  املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119،  
يطلب  ل��ذا   -  042555155  : هاتف    ، ال�سريع  للربيد  اأرام��ك�����ص  �سركة  مقابل 
كافة  اح�سار  مع  امل��ذك��ور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
�خلبري/�سعيد حممد �ل�سارد �لفال�سي  
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449 

دعوة حل�سور 
الجتماع الول للخربة  
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 اعالن ن�سرا        

عبدالغفور  وميثلها  م  م  ذ  للتجارة  الريان  باب  /مركز  عليه  املدعي  اإىل 
مراد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها  احمد  تاتانتافيدا 
عبداهلل الوكيل عبدالرحمن مراد عبدالرئي�سي قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية 
مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة  لدى  تنفيذ   2017/49 بالرقم 
اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �سخ�سيا  ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور 
تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعالن. ويف حالة تخلفكم عن 
تقوم  �سوف  اللجنة  فاإن  املحدد  الوقت  اإر�سال وكيل عنكم يف  اأو عدم  احل�سور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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 اإخطار عديل

     رقم الت�سديق : 11370/ 2017   
املنذر : م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته وكيل عن بنك ابوظبي التجاري 

مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي
املنذر اليه : مروان عبدامللك احمد النابودة ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية - خزام - بالقرب من م�سجد دروي�ص - هاتف 

رقم )0501545115( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ 29.952.54 درهم

 29.952.54( مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املر�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاننا   - الخطار  ذلك  مبوجب 
درهم( )ت�سعة وع�سرون الف ت�سعمائة واثنان وخم�سون درهما واربعة وخم�سون فل�سا فقط لغري( وذلك خالل مدة 
�سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة اإجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفتها واملرهونة 
للمنذر ) كيا اوبتيما خ�سو�سي / ابي�ص/2014/مركبه خفيفه( رقم 10185/ الفئة الثالثة ع�سر ترخي�ص ابوظبي   

طبقا لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املنذر       

       حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

     رقم الت�سديق : 11037/ 2017   
وال�ست�سارات  للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  ���س��وري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : امل��ن��ذر 
وكيل  ب�����س��ف��ت��ه   ، دب����ي  ال���ع���دل  ال���ك���ات���ب  م���ن  م�����س��دق��ة   )2016/1/231134( رق����م  وك���ال���ة  مب���وج���ب  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ابوظبي ال���ع���دل  ال���ك���ات���ب  م���ن  م�����س��دق��ة   )1603002576( رق����م  وك���ال���ة  مب���وج���ب  ال���ت���ج���اري  اب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك   ع���ن 

املنذر اليه : نا�سر �سالح عبدالرحمن القطاونه - اردين اجلن�سية   - هاتف 0544743888
مو�سوع : مطالبة مببلغ 87.965.47 درهم

 87.965.47( مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املر�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاننا   - الخطار  ذلك  مبوجب 
وذل��ك خالل مدة  فل�سا فقط ل غري(  واربعون  و�سبعة  درهما  و�ستون  ت�سعمائة وخم�ص  الف  وثمانون  )�سبعة  دره��م( 
�سبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة اإجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفتها واملرهونة 
للمنذر )�سيفروليه امبال خ�سو�سي/ف�سي/2015/مركبه خفيفه( رقم 15/19348 ترخي�ص ابوظبي  - طبقا 

لن�ص املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املنذر       

       حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2880   

املنذر/ �سالح بن لحج للعقارات  
املنذر اليه : ليليدود�ص للخياطة - جمهول حمل القامة  

القيمة  بذمتها من  املر�سد  املبالغ  عليها من  ا�ستحق  ما  �سداد  ب�سرورة  وتذرها  اليها  املنذر  املنذرة تخطر  اإن 
اليجارية ال�سنوية مقابال لقيمة ال�سيكات املرتدة بواقع مبلغ وقدره 48.000 ثمانية واربعون الف درهم ، مع 
ما ي�ستجد من مبالغ خا�سة بالفروق يف القيمة اليجارية ، او القيام باخالء العقار وت�سليمه للمنذرة مبا�سرة 
خاليا من ال�سواغل مع تقدمي براءة الذمة اخلا�سة بهيئة كهرباء ومياه دبي وذلك يف موعد اق�ساه )30( يوما 
من تاريخ ا�ستالمها لهذا النذار ، وال �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
والتي حتفظ لها حقها ، مبا يف ذلك املطالبة باخالء العقار وذلك طبقا لن�ص املادة )1/25( من القانون رقم 
واملدنية  واجلزائية  املو�سوعية  الدعاوى  واقامة  م   2008 ل�سنة   )33( القانون  من  وتعديالته  م   2007 ل�سنة   26
واملطالبة با�ستالم القيمة اليجارية كاملة حتى تاريخ الخالء التام وا�ستالم العقار خاليا من ال�سواغل واملطالبة 
بالتعوي�ص وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، واية م�ساريف اخرى قد 

ترتب على ذلك الإجراء. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2899   

املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني  - �ص م ع  
املنذر اليه  : رويال برو انريجي - �ص م ح 

بوكالتنا عن بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع -  جئنا مبوجب هذا النذار العديل ننذركم بوجوب 
�سدادكم املبلغ املر�سد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة ، مبلغ وقدره درهم/17.453.837.58/ 
)�سبعة ع�سر واربع مائة وثالثة وخم�سني الف وثمامنائة و�سبعة وثالثني درهم وثمانية وخم�سون 
فل�ص( وذلك خالل مهلة �سبعة ايام من تاريخ اعالن هذا الن��ذار بالن�سر - وال �سن�سطر ا�سفني 
املدين  مع  والتكافل  بالت�سامن  ق�سائيا  ، ومطالبتكم  اجتاهكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ 
ب�سدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�سا بتعوي�ص البنك املنذر عن كافة ال�سرار التي تكبدها 
الر�سوم  كافة  حتميلكم  اىل  بال�سافة   ، املبلغ  ه��ذا  لقيمة  �سدادكم  عن  وامتناعكم  تعنتكم  ج��راء 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتبة على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2898   

املنذر/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني  - �ص م ع  
املنذر اليه  : ال�سفران للتجارة العامة - �ص ذ م م 

بوكالتنا عن بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع - جئنا مبوجب هذا النذار العديل ننذركم بوجوب 
دره����م/469762.13/  وق��دره  مبلغ   ، املنذرة  مع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  املر�سد  املبلغ  �سدادكم 
)اربع مائة وت�سعة و�ستني الف و�سبع مائة واثنان و�ستني درهم وثالثة ع�سر فل�ص( وذلك خالل 
مهلة �سبعة ايام من تاريخ اعالن هذا النذار بالن�سر - وال �سن�سطر ا�سفني اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا املبلغ، 
مع الزامكما اي�سا بتعوي�ص البنك املنذر عن كافة ال�سرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  حتميلكم  اىل  بال�سافة   ، املبلغ  هذا  لقيمة  �سدادكم  عن 

املحاماة املرتبة على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2904 

املنذر : مازن ب�سام عبداهلل - اأمريكي اجلن�سية
املنذر اليهما : 1( ار�ستقراط هومز للعقارات - موؤ�س�سة فردية - مملوكة ل�ساحبتها / ال�سيدة/ 
عتيقة م�سبح مطر الرطخ الظاهري - 2( �سيد خلتاي عبا�ص نقوي �سيد ن�سار عبا�ص - باك�ستاين 

اجلن�سية - )جمهويل حمل القامة(
مبوجب هذا النذار ينذر املنذر - املنذر اليهما ويكلفهما ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )105.000( 
درهم / مائة وخم�سة الف درهم/ خالل �سبعة ايام من تاريخ هذه النذار - حتى ل ي�سطر املنذر 
لتخاذ كافة الجراءات القانونية جتاه اإجباركما على دفعة ف�سال عن التعوي�سات املرتبة عما 
حلقه من ا�سرار وكذا الفوائد القانونية بواع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى  ال�سداد 

التام مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى بوجه عام
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2016/960 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهم/1- اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م  2-�سبري مو�سوي مري نواز�ص علي مو�سوي - ب�سفته 
كفيل و�سامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م 3-�سيد �سري عبا�ص نقوي - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م 4-م�سنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية 
اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ البنك العربي �ص م ع حكمت املحكمة .. مبثابة احل�سوري 
: بالزام املدعي عليهم ان يوؤدوا بالت�سامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 35/2.555.211 درهم 
 ، فل�سا(  وثالثون  وخم�سة  درهما  ع�سر  واح��د  ومائتني  الفا  وخم�سون  وخم�سة  وخم�سمائة  مليون  )اثنان 
وفائدة ب�سيطة بواقع ت�سعة باملائة 9% �سنويا من تاريخ 2016/1/5 وحتى متام ال�سداد والزامكم بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/وجدة الدولية خلدمات الت�سالت - ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/5/21 ال�ساعة 8.30

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
ايام على القل  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2997/2017/13 
2999/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممد فاروق غالم م�سطفى 

طارق اقبال حممد اقبال 

مبلغ املطالبة
13565 درهم + تذكرة العودة 
11562 درهم + تذكرة العودة

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ذا برفي�سيونال ف�سيلتيي�ص �سرفي�ص - �ص ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/5/21   ال�ساعة 8.30

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
ايام على القل  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2428/2017/13 
2395/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد نظام ح�سني عبداخلالق
نا�سر الدين واري�ص هاولدير  

مبلغ املطالبة
16454 درهم + تذكرة العودة 
17754 درهم + تذكرة العودة

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1158  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سوزان اكرم حممد مطر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  اأق��ام عليك  القرق -  قد  ب��در حممد علي   : دب��ي( وميثله  بنك م�سر )ف��رع 
قر�ص  عن  ذمتها  يف  املر�سدة  دره��م(   35.457( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سيارة احلا�سل عليه من البنك بتاريخ 2015/1/29 مع الفائدة التجارية بواقع %12 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  مع  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
 8.30 ال�ساعة   2017/5/16 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
�ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/152 مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- عمر حنيف غهان�سي جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة  املدعي/ فرحات �سامي - قد 
 - الباك�ستانية  امل��ح��اك��م  م��ن  ال�����س��ادر  احل�����س��ان��ة  ا���س��ق��اط  ح��ك��م  بتنفيذ 
والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/14  
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/684  مدين جزئي              

حمل  جمهول  �سادها  �سينغ  2-���س��اجن��ام  باتيل  اإم  1-���س��امي��ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م وميثله / هاين رجب  م  ذ  �ص   - ال�سيارات  لتاأجري  املدعي/ 911  ان  القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجل�سمي  عبداهلل  مو�سى 
والر�سوم  دره��م(   144663( وق��دره  مببلغ  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 8.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2179  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-علي عبداهلل علي احمد العبثاين  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ املريخ لتاأجري ال�سيارات وميثله : �سالح ح�سن حممد مبا�سري -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره  =/2500 درهم  -  والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.  
وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/10  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/970  جتاري جزئي              

دو�سانلو جمهويل حمل  باباوند  اوخوفات  2-فرهاد حممد  �سري  / 1-مانو  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ احتاد اإدارة املجتمع - موؤ�س�سة فردية ممثلة مبديرها/ وقار ح�سن اخر 
ح�سن - ب�سفته نائبا ووكيال عن جمموعة فورت�سن لال�ستثمار �ص ذ م م القائم باأعمال مدير 
اأقام عليك الدعوى  الحتاد املوؤقت ملالك امل�سروع - وميثله : جو�سلني �سبلي خبري اهلل - قد 
 136827.97( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  2 منفردا )3574.02  املدعي عليه  وال��زام  دره��م( 
والفائدة 12% من الفائدة القانونية وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/5/24 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/157  مدين كلي 
�سركة  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  بيك  1-�سو�سيتيه   / عليه  املدعي  اىل 
في�سن اك�سبورت�ص - �ص م ح وميثله : حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باأداء مبلغ وقيمته 1.000.000 
دره��م )مليون دره��م اإم��ارات��ي لغ��ري( عن ال���س��رار امل��ادي��ة والدب��ي��ة التي قد ت�سببت 
فيها يف حق املدعية مع الزام ال�سركة املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/5/10 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1251  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ   - اكزب�سن وورل���د منطقة ح��ره  ان��د  �سينيج  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سا�سيدهار لكاراجو -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )36667( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 2768 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1236  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ن�سر الوادي لالعمال الفنية - �ص ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ مينا جاد فريج بانوب -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5081( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة. وع��ل��ي��ه  ر���س��وم خل��زي��ن��ة  اىل مبلغ 900 دره���م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1093  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- فايكينغ ل�سالح املكائن و�سيانتها  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ راميل ديبيل مالفارتا - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )59852(
مبلغ 4391 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1389  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم ومقهي خواييه - اعمال مدنية  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جيلزين اوجوي ميدينا   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8833( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة. وع��ل��ي��ه  ر���س��وم خل��زي��ن��ة  اىل مبلغ 900 دره���م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1129   تنفيذ جتاري  
جمهول  ال��ه��ويل   خليفة  حمد  �سهاب  فاطمة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل - �ص م ع وميثله : 
�سيخه حممد �سيف علي املحرزي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )29687.38(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
 يف الدعوى رقم  2017/771   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- كى ار ا�ص لل�سيافة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز - ذ م م وميثله 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ال�سويدي  قد  : حممد عي�سى �سلطان 
به وقدره )138197( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1236   تنفيذ جتاري  

م جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ص   - للهند�سة  را����ص  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/مدار الإمارات ملواد البناء - �ص ذ م م   
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )448014( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/881   تنفيذ جتاري  

فرجي�ص  2-ج��ون  الرحماين  يو�سف  احمد  عبدال�سالم  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
م   م  ذ  ���ص   - للتجارة  ب��ي جيه  ان  ج��ي  3-���س��رك��ة  فرجي�ص  ج��وه��ان��ان  تاكيديل 
الوطني وميثله  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  جمهويل حمل 
: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1348989.55( درهم  بالت�سامن 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 يف الدعوى رقم 2016/1411 جتاري جزئي  

املدعى عليها : هند عبداهلل جابر حممد احلو�سني 
�سارع رقم 30 - فيال  املحاربه اجلديد -  �سارع  العربي -  �سارع اخلليج  ابوظبي -   : )العنوان 
�سابقا لدى  تعمل  كانت   -  055-4202223 ، - هاتف متحرك رقم 056-1090929  رقم 743/2 

البنك املدعي(.  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
لبيان دفوعكم يف  وذل��ك  امل��واف��ق 2017/5/14   الح��د  ي��وم  ال�ساعة احل��ادي��ة ع�سره من �سباح 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري.  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ص امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112 - هاتف 
رقم 042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

 اعالن اجتماع خربة بالن�سر

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
   يف  الدعوى 2017/21  جتاري جزئي - الفجرية    

املرفوعة من / البنك التجاري الدويل " املدعي " 
اأبو�سنب  �سد املدعي عليهما 1-حمدان خمي�ص للعطور 2-حمدان خمي�ص عبيد حمدان 
التجارية  الدائرة   - البتدائية  الفجرية الحتادية  تكليف حمكمة  بناء على   - م�سماري 
الثاين/  املدعي عليه  املذكورة اعاله على  الدعوى  اجلزئية - بندبي خبريا م�سرفيا يف 
ملديونية حمدان  وكفيل �سامن  )ب�سفته مالك  اأبو�سنب م�سماري  عبيد  حمدان خمي�ص 
خمي�ص للعطور(  احل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة املقرر عقده 
يوم الحد املوافق 2017/5/14 يف متام ال�ساعة 12.00 ظهرا وذلك مبقر اخلبري الكائن يف 
اإمارة ابوظبي �سارع حمدان بناية كوليك�سن للهدايا - املدخل المين - الطابق 13 مكتب 

رقم 20 - م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها.
للتوا�سل/ موبايل : 0504110038 فاك�ص : 02-6780767 

اخلبري امل�سريف / معن ناظم اآل بريج  

 اعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2017/925  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-�سركة الفالح واي للزجاج واملرايا - �ص ذ م م 2-ابوبكر مولدوكام 
ح�سن كوتي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة انربال�ست املحدودة وميثله 
: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة 
احلجز التحفظي رقم 125 ل�سنة 2017 حجز حتفظي جتاري والزام املدعي عليهما باداء 
مبلغ 170924 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  
اأو  2017/5/11  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1067 تنفيذ جتاري  

جمهول  م   م  ذ  ���ص   - العامة  للتجارة  ال�سعفار  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ   - وامل��ع��دات  لل�سيارات  التنفيذ/املركزية  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ال�سباغ  الفهيم( وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف  )التابعة ملجموعة 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد 
او خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )123165.61( درهم اىل طالب 
بال�سافة اىل مبلغ             ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2896    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �سرياز ممتازبوت   )جمهول حمل القامة(
حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 15000  درهم( 

مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 42933  موديل : 2007 ، الفئة : دبي / E ، النوع : هوندا 
اكورد - �سالون  ، اللون : رمادي 

يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2894    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : احمد خالد الوايل   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 5806  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 34869  موديل : 2011 ، الفئة : دبي / L ، النوع : تويوتا 

كورول - �سالون  ، اللون : ا�سود 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2895    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : عبدالرحمن ا�سحق حممد   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 37777  درهم( 
، النوع : كيا   R ، الفئة : دبي /  ال�سيارة رقم : 49278  موديل : 2013  مبوجب قر�ص متويل 

�سرياتو - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2893    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : ذو الفقار احمد خليل احمد   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 40625  درهم( 
ال��ن��وع :   ،  B دب��ي /  الفئة :   ، ال�سيارة رق��م : 34260  م��ودي��ل : 2014  ق��ر���ص مت��وي��ل  مب��وج��ب 

ميت�سوبي�سي اتريج - �سالون  ، اللون : رمادي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/754  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-اني�ص بن حممد ال�سائب جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - �سالمه  ابراهيم  املدعي/ حممد ليف 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7100  درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة 9% من تاريخ ا�ستالم املبلغ حتى ال�سداد التام.   وح��ددت لها جل�سة 
 Ch2.D.18 يوم الثنني  املوافق  2017/5/15  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2875  جتاري جزئي              

ان  ال��� عميل  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دخ��ل / 1-���س��ال��ون  اىل اخل�سم 
املدعي/ �سركل دارت - �ص ذ م م وميثله : ابراهيم علي املو�سى احلمادي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها واخل�سوم املدخله 
مببلغ وقدره )130.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
ال�ساعة 8.30  املوافق  2017/5/24  كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء  
�ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/891  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة كنج�ستون انرنا�سونال  2-رتي�سارد باول كينج�ستون  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ نزار نادر حممد حممد - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3631550.66( وق��دره 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق  2017/5/9  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/886  جتاري كلي               
ابراهيم حممد  اإب��راه��ي��م حممد  2-���س��الح احمد  اأح��م��د  امل��دع��ي عليه / 1- رك��اب��ي  اىل 
العطار 4-حممد احمد حممد دروي�ص جربوه  جمهويل  3-عبدالرحمن حمود حممد 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري - ���ص م ع ومي��ث��ل��ه : ع��ب��ا���ص م�ستت 
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د    - امل��ال��ك��ي  ف��ن��دي 
من   %9 بن�سبة  والفائدة  دره��م(   29.578.967/82( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى   2017/1/20 يف  ال�ستحقاق  ت��اري��خ 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  2017/5/14  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2003  مدين جزئي              

�سركة منطقة حرة - جمهول حمل القامة  ات�ص كيو  1-اإك�سبات  املدعي عليه /  اىل 
مبا ان املدعي/ متيم عماد خ�سر وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر - قد اأقام عليك 
مبلغ  بدفع  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وواحد  واربعمائة  ال��ف  وث��الث��ون  و�سبعة  )مائة  وق��دره  مببلغ  دره��م(   137.461.00(
و�ستون درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  2017/5/22  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/473  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة اإمريت�ص ب�سيفيك جروب - م م ح 2-فيليب لوي�ص جوزيف 
ماهي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ا�سي�سي بن�سرنني وميثله : على ابراهيم 
حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
ان يوؤديا بالت�سامن للمدعي مبلغ وقدره )1.202.490 درهم( مع الفائدة القانونية 
التام  ال�����س��داد  وحتى   2016/8/15 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 
2017/5/15 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1277  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اوجا جوما�سينكو جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف /عمر توفيق عبدالقادر ح�سونه وميثله : ابراهيم علي 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد   - احلمادي  املو�سى 
لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2015/11/9  : 2015/1666 جزئي  رقم 
يوم الربعاء  املوافق 2017/6/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1025   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- الفيحاء لل�سيانة وال�سالح العام للمركبات - موؤ�س�سة 
فردية - مملوكة با�سم كامل خان ترين من�سور خان ترين  جمهول حمل 
 : وميثله  خ  م  �ص   - ال�سالمي  التمويل  التنفيذ/دار  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ح��رزي  علي  �سيف  حممد  �سيخه 
درهم   )444853.09( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2890    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : حممد بن العجمي بن يو�سف   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 43955  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 42148  موديل : 2011 ، الفئة : دبي / B ، النوع : انفينتي 

EX35 - ا�ستي�سن  ، اللون : ف�سي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2897    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : لقمان زين العابدين زين العابدين   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 37704  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 45413  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / o ، النوع : ني�سان 

�سنرا - �سالون  ، اللون : بني 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2892    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي  - بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : رابحة ربيع �سرور املن�سوري   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 131310  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 7025  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / I ، النوع : ني�سان 

بات�سفاندر - ا�ستي�سن  ، اللون : ر�سا�سي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد   عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مر�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم وعلى الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد  هذه املديونية ال انكم مل تبادرو اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي النذار وذلك ب�سرعة ل�سداد املبلغ املر�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�سر،  واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1198  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فرانز موهر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل 
عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  هوي�سل  علي  عبداهلل  را�سد   : وميثله  ح�سن  عبيد  �سامل 
درهم  وق��دره )150.060  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
اإم��ارات��ي( وفائدة قانونية 12% من  اإم��ارات��ي( )مائة وخم�سون الف و�ستني دره��م 
والتعاب.   وامل�ساريف  والر�سوم  احلكم  �سريورة  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2016/5/29 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/824  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ريفا ديجيتال - منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة يورو لينك �سيفتي  وميثله : را�سد عبداهلل علي هوي�سل 
�سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي   
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  مببلغ وقدره )75.460 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني   ال�سداد  12% من تاريخ املطالبة وحتى 
املوافق  2017/5/15  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/175  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة املتو�سطية لال�ستثمار ال�سياحي - كوميت  جمهول 
الغامدي  ال عيا�ص  بن حمدان  بن حامد  املدعي/ من�سور  ان  القامة مبا  حمل 
وميثله : را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة ف�سخ عقد بيع والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50.000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   
وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/17  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/168  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ايدا مارى �سانتو�ص دي ماتا جمهول حمل القامة مبا 
القا�سر  ابنه  على  ب�سفته ويل طبيعي  املدعي/ عمرو رجب حممد ح�سن  ان 
اأقام  ق��د  النعيمي   هوي�سل  علي  ع��ب��داهلل  را���س��د   : وميثله  رج��ب  عمرو  مالك 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2017/5/24 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/572  جتاري كلي               

اوان  2-عبداملنان  م   م  ذ   - الغذائية  امل��واد  لتجارة  كارنيل  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
حممد اقبال اوان 3-�سازية اع��وان زوجة عبداملنان اع��وان  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدهم بالت�سامن والت�سامم 
تاريخ  يف  كما  دره��م(   5.624.107.75( وق��دره  مبلغ  املتنازع  للبنك  ي��وؤدوا  بان  والتكافل 
2016/10/31 مع الفوائد بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/15  
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2713  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كابيتال لالعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  اأر���س��د م�سعود حممد �سريف  ق��د  امل��دع��ي /  الق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14193 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB170151223AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م(   2000(
8.30 �ص مبكتب  ال�ساعة     2017/5/16 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2664  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طارق بن زياد لتجارة اخل�سار والفواكه �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد جالل الدين حممد مزمل حق �سودري  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12786 درهم( وتذكرة عودة 
 MB168968437AE مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2678  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاولت  انرنا�سيونال  1-ال��ربق   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / عابد ح�سني فقري �ساين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8400( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت   MB170504248AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2704  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م   العامة  للتجارة  جورميت  1-جينوفر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / غاتي�ص اوزول�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   9000( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   176691( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
 MB169156603AE العماليه  ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  بالر�سوم  والزامها 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/14   ال�ساعة 8.30 �ص ch1.A.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2708  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هو�سبيتاليتي دايناميك�ص م.د.م.���ص  جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�سوعها تطلب  اأق���ام عليك  ق��د  ا�سيمي   اولم��ي��دى  اأ�سماء   / امل��دع��ي  ان 
املدعيه من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�سورة من لئحتها 
واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل )18667( درهم وتذكرة عودة بقيمة 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  بالر�سوم  والزامها  درهم   )2000(
2017/5/22   ال�ساعة 8.30 �ص ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2720  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابرار للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي / عبدالقيوم عبدالغفور  قد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
mb170594631ae وحددت  ال�سكوى  درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1915  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-توب جري 1 لتاأجري ال�سيارات  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / ماريا لرييزا اوكامبو ماركويز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )12187 درهم( وتذكرة عودة او ما يقابلها مبلغ )2000 
وحددت   MB170131896AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/14   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1545  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�سلم وراحت لتجارة املعادن �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / اخالق احمد م�ستاق احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   21698( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى:MB167966252AE/2016  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/21   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1272  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تيك ويزن للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ر�سيد  حممد  ار�ساد  حممد   / املدعي  ان  مبا 
 800( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   19906( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  AE168358309MB:درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى العمالية رقم
�ص   8.30 ال�����س��اع��ة     2017/5/23 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8471  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- ديوبتيك لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/30  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/الفون�سو با�سيكولن باتاويج بالزام املدعي عليها 
واثنان  وثمامنائة  ال��ف  ع�سر  درهم)ثالثة   )13.892( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
وت�سعون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
من ن�سيبه منه. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2307  عمايل جزئي
جمهول  ������ص.ذ.م.م   �سرفي�ص  ف�سيلتيي�ص  برفي�سيونال  1-ذا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ال��ي��ا���ص م��زوم��دار ادون م��ي��اه جم��م��در  قد 
 17784( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف.رق��م  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )1000 دره���م(  وت��ذك��رة  دره���م( 
املوافق  الح����د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB169085668AE/2017
2017/5/21   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2415  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين �سيجنال للخدمات الفنية  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد �سهباز حممد امني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19216( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت   MB170004527AE/2017 ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم 
  ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/17   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2883  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  املهارة  1-بيت   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حميد خان عبداملنان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6767 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB171316746AE وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/642  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اوليف اي بزن�ص �سليو�سن - اعمال مدنية  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / انيل كومار باثاك  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م(   362740( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB167108660AE ال�سكوى  رق��م 
املوافق 2017/5/15   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل حيث احيلت الدعوى 

اىل الدائرة اجلزئية ال�سابعة. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2960  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابرار للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي / عا�سف عمران حممد  قد  ان  مبا 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   1274( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB171524214AE 2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

وامرت املحكمة بتق�سري مدة الإعالن. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2674  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم واحة ليايل ال�سام �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي / مالوردي�ص ماناو بونوجنبايان  قد  ان 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8100( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  وحددت   mb17020603ae ال�سكوى  .رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  لذا  جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/445 تنفيذ مدين  
جمهول  ����ص.ذ.م.م  وال�سفر  لل�سياحة  ج�ست  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/قي�سر عبا�ص عبا�ص ح�سني  ان طالب  القامة مبا  حمل 
والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )22267( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
فان  .وعليه  التداعي  طريف  بني  امل��ربم  التفاق  بف�سخ   -2 املحكمة 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/397 تنفيذ مدين  

حمل  جمهول  ال�سلطان  الرحمن  عبد  احمد  عبدالرحمن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  ذ.م.م  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15344.69( وق��دره 
ف�سخ اتفاقية اليجار املوؤرخه يف:2013/12/12 واخالء املاأجور وت�سليمها للمدعية 
خالية من كافة ال�سواغل .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/439 تنفيذ مدين  

- م�سنع بال�ستيك  - حاليا  ����ص.ذ.م.م  املنفذ �سده/1- م�سنع بال�ستيك الحت��اد  اىل 
الحتاد - موؤ�س�سة فردية - �سابقا جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 
تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )46660( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
املحكمة 2- بف�سخ اتفاقية التاجري لالر�ص حمل الدعوى املربمة بني املدعية واملدعي 
عليها مع ت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل والأ�سخا�ص واملباين واية حت�سينات 
قد حتدث بعد تاريخ رفع هذه الدعوى وباحلالة التي كانت عليها الر�ص قبل التعاقد 
على نفقة املدعي عليها .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/853 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ن�ساأت ع�سم وا�سف  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
عليك  اأق���ام  ق��د  ب��اح��وي��رث  ���س��امل  ع��ب��داهلل  فتيح ومي��ث��ل��ه:م��رمي عمر  املنت�سر حلمي 
به وقدره )1850330(  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى 
به  امل�ستاأنف فيما ق�سي  الغاء احلكم   -2 املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
التحفظي والق�ساء جمددا ب�سحة  من رف�ص لطلب احلكم وب�سحة وتثبيت احلجز 
رق���م:145/2016 جت��اري وتاأييد فيما عدا ذلك وعليه فان  التحفظي  وتثبيت احلجز 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/657 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للمالحة  املحيط  �سدفة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/موجنا�سا م.د.م.�ص نعلنكم بانه مت احلجز 
 ، على اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي رق����م:531/2016 جت��اري  
وفاءا للمبلغ املطالبة )1188755( درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي 
رقم 531/2016  جتاري اىل حجز تنفيذ يف ملف التنفيذ رقم:657/2017 
القا�سي  �سعادة  ق��رار  بناء على  ، مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  جت��اري 

بتاريخ:2017/5/3.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1101  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- امري عبا�ص حممد روغنى 2- ح�سينعلى حممد 
العامة  للتجارة  ابراتكو  �سركة   -4 روغنى  حممد  ح�سنعلي   -3 روغنى 
ايران  بنك ملي   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ص.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل 
احلكم   / ا�ستاأنف  قد  ال��زرع��وين  احمد  حممد  عبداهلل  وميثله:من�سور 
ل��ه��ا جل�سه  ك��ل��ي وح����ددت  ب��ال��دع��وى رق���م 2015/1499 جت���اري  ال�����س��ادر 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/5/17 املوافق  الرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/183  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- رويل ل�سناعة ال�سناديق والوعية اخل�سبية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/29  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/كا�سف خان م�سكني خان بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )اثنى ع�سر الف واثنان وثمانون درهما( وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/86  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  جو�سيف  �ساجو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/4/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد ممتاز احمد متيور رحمن بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )4679 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها 
والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  ق��د  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  م��ا  نقدا 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2646  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ا�ص ا�ص خلدمات حرا�سة البنيه  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد �سعد فاروق فارقو �سرياج كياين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   5360( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB169167257AE/2017 ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
مبكتب  ���ص   8.30 ال�ساعة     2017/5/16 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2808  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يا�سر فاروق للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  يو�سف   حممد  اف�سل  علي   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7727 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى AE170663989MB وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2536  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سبرييرو لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / منى بالني�سامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   26993( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى mb168984437ae/2017 وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/15   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1586  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي اي تي للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بيتو �سارما قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   1500( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   5190( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB168260937AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  
القا�سي لذا فاأنت مكلف  ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/5/16    الثالثاء 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1489  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النجم الرجواين للتنظيف واخلدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / قمر الدين حممد فريوز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )74133 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb167543565ae  وحددت 
لذا  القا�سي  مبكتب  �ص   8.30 ال�ساعة     2017/5/16 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/139  اأمر اأداء
ان  ك��وم��ار جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1- �سوري�ص  اىل 

املدعي/فيدهي للتجارة �ص.ذ.م.م .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )68750( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/4/18 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/25 بيع عقار مرهون
ا�ستيفانو�ص  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل املنفذ �سده/1- يون�ص 
التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي 
اآل علي. قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/4/27 اعالنكم ل�سداد قيمة 
ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خالل  دره��م   )1.708.992( وقدرها  املطالبة 
املادة  لن�ص  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  اعاله  التنفيذ 
295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:معي�سم 
رقم   - �سي  في�ستا  املبنى:لجو  ا�سم   - املبنى:3  رقم   - الر���ص:3  رقم   - الول 

العقار:1408 - رقم الطابق:14 - امل�ساحة:1.254.96 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

اإعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/27  ا�ستئناف مدين    

العامري  جمهول  عي�سى مو�سى حممد  امينة   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
العامري  حممد  مو�سى  عي�سى  زبيدة   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احل��ارث��ي   امل��دف��ع  ف���ريوز  ا�سماعيل  ومي��ث��ل��ه:���س��امل 
املذكورة  ال���دع���وى  يف  ب����ت����اري����خ:2017/5/1  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ق����ررت 
وقد  ال��دع��وى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�سيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله 
ال�ساعة:10:00 �سباحا  امل��واف��ق:2017/5/22  الثنني  يوم  حتددت جل�سة 

بالقاعة:ch2.E.23 للتعقيب على التقرير
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1371  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سويرب هولدينج ليمتد 2- �سويرب اف�سور مارين بيه تي دي ال 
تي دي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ مينار للم�ساريع �ص.م.ح  وميثله:�سامل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  املدفع احلارثي  ا�سماعيل فريوز 
املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )1143360( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سم ملف 
احلجز التحفظي رقم:2016/414. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/10  
اأو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/637  جتاري جزئي

 -2 ����ص.ذ.م.م  التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  1-اك�سنتيال   / عليه  املدعي  اىل 
�سركة تداول مي �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ كري�ستيان 
املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  كلينجلري قد 
يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )328.133( 
الحد املوافق 2017/5/14  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1142  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلليج للمعادن املتقنة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  هارت�ص  توين  املدعي/  ان 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )10050( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.12 يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1054  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بوماب للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 2- �سهرام عبدالكرمي من�سني - عن نف�سه وب�سفته 
للت�سهيالت  و�سامن  كفيل  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ب��وم��اب  ل�سركة  بالتوقيع  امل��خ��ول  وامل��دي��ر  ال�سريك 
ل�سركة  بالتوقيع  املخول  واملدير  ال�سريك  وب�سفته  نف�سه  عن    - برهاين  ح�سن  ر�سا  حممد  امل�سرفية 3- 
بوماب للتجارة العامة �ص.ذ.م.م كفيل و�سامن للت�سهيالت امل�سرفية جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )381043.98( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/885  جتاري جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ����ص.ذ.م.م  كينج  كول�سا  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ اي تي بي منطقة حرة ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )44000(  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16   ال�ساعة 8.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/916  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ئ��ي م��ارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:فادي  ا�����ص.اي  ان��ك��ورب��وري��ت��د  اوف��ر���س��ي��ز  تران�سميد  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  احل���وراين  هايل 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )282.503.24( وق��دره  مببلغ 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
2017/5/18   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1043  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ح�سام �سلمان خليل �سراب  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ رواد جمال عي�سى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م   )3000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2017/5/14   ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2960  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- خان و�سرييان - �سركة منطقة حرة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ايركو لالعمال الفنية ���ص.ذ.م.م  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
الهند�سي  اخلبري  بندب  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/5/1  حكمت 
�ساحب ال���دور ب��اجل��دول خبريا يف ه��ذه ال��دع��وى وت��ك��ون مهمته ك��الت��ي:الط��الع على ملف 
الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ال�سجالت والدفاتر  الورقية واللكرونية ان وجدت  املرا�سالت  ان لزم المر والط��الع على 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ورق��ي��ة والل��ك��رون��ي��ة وح����ددت ام��ان��ة خ���ربة وق��دره��ا خم�سة الف دره���م امانة 
املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة  ب�سدادها يف خزانة  املدعي  والزمت  واتعاب اخلبري  وم�سروفات 

 .ch1.C.12:جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/5/8 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفن ال�سعبي الإماراتي اأهم حمطات 
اجلذب للزوار يف مهرجان طانطان الثقايف باملغرب

االثنني   8   مايو    2017  م   -   العـدد  12014  
Monday  8   May   2017  -  Issue No   12014

الإعالن عن النطالقة الر�سمية مل��سم
 طانطان باملغرب و�سط ح�س�ر اإماراتي لفت

جامعة الدول العربية ت�سيد بدور 
مركز جمعة املاجد يف دعم اللغة العربية 

عن  الول  اأم�����ص  م�ساء  ال�سقيقة  املغربية  اململكة  يف  اأع��ل��ن 
النطالقة الر�سمية لفعاليات الدورة الثالثة ع�سرة ملو�سم 
طانطان التي تنظم حتت رعاية جاللة امللك حممد ال�ساد�ص 
العاهل املغربي حتت �سعار مو�سم طانطان : موروت ثقايف 

مغربي ببعد اإفريقي .. وذلك و�سط ح�سور اإماراتي لفت.
واأعرب �سعادة عي�سي �سيف املزروعي نائب رئي�ص جلنة اإدارة 
عن  اأبوظبي  يف  والراثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
فخره و�سعادته مب�ساركة دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
الفعاليات التي انطلقت ب�ساحة ال�سلم والت�سامح يف منطقة 

جماعة بن خليل يف اإقليم طانطان.
ال��ت��ب��ادل الثقايف  ت��ع��زي��ز  ب��اأن��ه يعمل ع��ل��ى  امل��و���س��م  وو���س��ف 
م�ساركة  اأن  اأك��د  فيما   .. والت�سامح  املحبة  بقيم  والحتفاء 
لتعزيز  املتوا�سلة  جهودها  �سمن  تاأتي  بفعالياته  ال��دول��ة 
والتعريف  وت���روي���ج���ه  امل��ح��ل��ي  ب���ال���راث  ال��ف��خ��ر  م�����س��اع��ر 
مب�ساعيها يف ت�سجيل روائعه �سمن قائمة اليون�سكو للراث 

الإن�ساين غري املادي.
واأكد املزروعي عراقة واأ�سالة العالقات التاريخية امل�سركة 
قواعدها  اأر�سى  والتي  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين  بني 
ال�سلبة املغفور لهما ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 

ال��ث��اين رح��م��ه اهلل والتي  امل��ل��ك احل�سن  اهلل ث���راه وج��الل��ة 
يوا�سل اليوم قيادة �سفينتها بكل عزم وثبات نحو املزيد من 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  والتميز �ساحب  التطور 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل واأخوه جاللة امللك حممد 

ال�ساد�ص عاهل اململكة املغربية.
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  واأو����س���ح 
املو�سم  الدولة يف  اأن وجود  اأبوظبي  والراثية يف  الثقافية 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  ي��اأت��ي 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
احلا�سدة  للفعاليات  ال��ك��ب��رية  القيمة  يعك�ص  م��ا  امل�سلحة 
منظمة  قبل  من  ت�سنيفها  يف  �سببا  كانت  والتي  والهادفة 
روائع  ك��اإح��دى  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للربية  امل��ت��ح��دة  الأمم 

الراث غري املادي للب�سرية.
وقال اإن ال�سعبني الإماراتي واملغربي يجمعهما حب الثقافة 
تاريخية  وعالقات  اأخوية  اأوا�سر  بينهما  وتربط  وال��راث 
ومتقاربة  م�سركة  وتقاليد  وع���ادات  طويلة  ل�سنني  تعود 
.. منوها اإىل الهتمام الكبري الذي توليه الدولتان ب�سون 

الثقافة ال�سعبية.
واأع��رب املزروعي عن فخره بافتتاح ميدان ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان ل�سباقات الهجن يف اإقليم طانطان الأكرب 
التاريخية  العالقات  اإط��ار  يف  وذل��ك  اإفريقيا  يف  نوعه  من 
التقاليد  على  للحفاظ  امل�سركة  اجل��ه��ود  و�سمن  املميزة 
العربية الأ�سيلة و�سون املوروث امل�سرك وتطوير �سباقات 
الهجن التي تعترب اإحدى الهوايات والريا�سات املتوارثة منذ 
القدم ومبا ي�سكل حافزا ودعما لالأهايل لالعتناء بالهجن 

العربية الأ�سيلة وتوفري الرعاية ال�سحية ل�ساللتها.
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  اأن  واأ����س���اف 
للعا�سمة  الثقافية  بالروؤية  م�سر�سدة  ت�سعى  والراثية 
مقومات  لر�سيخ  واحل�سارات  الثقافات  حا�سنة  اأبوظبي 
الأفكار  وت�سجيع  ال���راث  على  للحفاظ  املتكاملة  البيئة 
واملبادرات التي ت�سونه وحتميه مبا ي�سهم يف �سقل املهارات 

لتحقيق الريادة يف هذا املجال.
والتقدير  ال�����س��ك��ر  ب��خ��ال�����ص  ك��ل��م��ت��ه  امل����زروع����ي يف  وت���ق���دم 
للمملكة املغربية ال�سقيقة ملكا وحكومة و�سعبا على حفاوة 
ال�سعب  هذا  اأ�سالة  تعك�ص  التي  ال�سيافة  وكرم  ال�ستقبال 

العريق ال�ساربة جذوره يف تاريخ احل�سارة.
الإقليمية  لل�سلطات  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  عميق  ع��ن  وع���رب 
املهرجان  الإقليم و�سعادة رئي�ص  املغرب وعامل  واملحلية يف 

واجلهات امل�سوؤولة وممثلي و�سائل الإعالم.
اليوم  التواجد جمددا  اأن  املزروعي  اأكد   .. ويف ختام كلمته 
اإمنا هو دللة على ا�ستدامة احلراك الثقايف والدور املميز 
للراث والثقافة يف حياتنا وجمتمعنا وخا�سة لدى �سريحة 
الراثية  والفعاليات  الربامج  الرئي�ص يف  العن�سر  ال�سباب 

لأنهم عماد النه�سة وروحها.
من ناحيته ..

 اأكد فا�سل بنيعي�ص رئي�ص موؤ�س�سة اأملوكار املنظمة لفعاليات 
التظاهرة امل�سنفة تراثا اإن�سانيا ل ماديا من قبل اليون�سكو 
�سريكا  تعد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  م�ساركة  دول���ة  اأن 
يف  املتمثلة  ودللته  وعمقه  مكانته  له  مبو�سم  الحتفاء  يف 
بني  التوا�سل  و�سبل  الت�سامن  اأوا���س��ر  رب��ط  اإىل  ال��دع��وة 

خمتلف ال�سعوب.
ن��ون يف  واد  كلميم  رئي�ص جهة  بوعيدة  الرحيم  وق��ال عبد 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  اإن  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  خ���الل  كلمته 
تاأكيد  ..يف  اليوم  ت�سيفنا  من  وه��ي  مكان  �ساحبة  املتحدة 
على مكانة الدولة وح�سورها املتاألق والدائم طيلة الدورات 

الأربع املا�سية.
من جهته .. اأعرب حممد باحنيني رئي�ص جماعة بن خليل 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  مب�ساركة  �سعادته  عن  طانطان  يف 
املتحدة من خالل جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
التي اأعدت للدورة الثالثة ع�سرة منه برناجما حافال يرمي 
للتعريف مبختلف اأوجه الهوية والراث الإماراتي العريق.
�سريكا  تعد  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اإن  باحنيني  وق��ال 
اأ�سيال وم�ساهم قوي يف اإجناح التظاهرة الثقافية يف اإطار 
حر�سها على ترجمة متانة العالقة التي جتمعها باململكة 

املغربية.
الفنية  الفقرات  العديد من  الر�سمي  الفتتاح  و�سهد حفل 
 .. ال�سحراء  �سكان  وثقافة  وع���ادات  قيم  ع��ن  ع��ربت  ال��ت��ي 
اأظهرت �سجاعة  التي  الفنية  اللوحات  اإىل عدد من  اإ�سافة 

واإقدام وكرم �سكان املنطقة.
وتنظم الدورة ال� 13 للمو�سم حتت �سعار مو�سم طانطان: 
اإف���ري���ق���ي .. ف��ي��م��ا اختريت  م�����وروت ث��ق��ايف م��غ��رب��ي ب��ب��ع��د 

جمهورية ال�سنغال ك�سيف �سرف.
�سخ�سيات  ال���دورة  ه��ذه  خ��الل  طانطان  مو�سم  وي�ستقبل 
ف��ك��ري��ة وث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة وم��ت��ن��وع��ة ع���رب العامل 
منط  على  ق��رب  ع��ن  للتعرف  فر�سة  للم�ساركني  و�سيتيح 

عي�ص الرحل والطالع عن كثب على اإرثهم وثراثهم.

بدور مركز  العربية  ال��دول  اأ�سادت جامعة 
ج��م��ع��ة امل��اج��د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����راث يف دعم 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ���الل ح��ف��اظ��ه على 
واإتاحتها  املخطوطات والعمل على ن�سرها 

للباحثني.
جاء ذلك خالل زيارة الدكتور بدر الدين 
عاليل الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول 
العربية رئي�ص جمل�ص اإدارة املجل�ص الدويل 
للغة العربية يرافقه الدكتور حممد �سعد 
الأمانة  يف  الثقافة  اإدارة  مدير  الهاجري 
املاجد  جمعة  مركز  اىل  للجامعة  العامة 
ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  وال���راث  للثقافة 

�سعادة جمعة املاجد رئي�ص املركز .
ت��اأت��ي ال��زي��ارة ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على املركز 
وت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ع جامعة 

الدول العربية.
بال�سكر  املاجد  جمعة  تقدم  اللقاء  وخ��الل 

اختارت  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  جل��ام��ع��ة 
امل���رك���ز م��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام ال���راث���ي���ة يف يوم 
املخطوط العربي يف اأبريل املا�سي، وناق�ص 
الثقافية  الق�سايا  من  العديد  الوفد  مع 
و�سبل  العربية  اللغة  مو�سوع  اأب��رزه��ا  من 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا. وراف����ق ال��دك��ت��ور حممد 
�سملت  جولة  يف  الوفد  املركز  مدير  كامل 
ع�����دداً م���ن اأق�������س���ام امل���رك���ز ب�����داأت يف ق�سم 
على  ال��وف��د  اط��ل��ع  حيث  اخلا�سة  املكتبات 
مكتبة  تقتنيها  التي  اخلا�سة  املجموعات 
املركز ومن بينها جمموعة مكتبة هارفارد 
التي تبلغ األف كتاب تقريبا.كما زار الوفد 
العمل  ���س��ري  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي ليطلع  امل��ع��م��ل 
ف��ي��ه وخ��زان��ة امل��خ��ط��وط��ات الأ���س��ل��ي��ة التي 
األ����ف خم��ط��وط وخزانة   17 ن��ح��و  ت�����س��م 
الفهار�ص العاملية وقاعة املطالعة وخدمات 

الباحثني.

اأبوظبي  الثقافية يف  املهرجانات والربامج  اإدارة  حتر�ص جلنة 
املغرب  يف  الثقايف  طانطان  مو�سم  يف  امل�ستمرة  امل�ساركة  على 
لقيه  مل��ا  األ��وان��ه  مبختلف  الم��ارات��ي  ال�سعبي  بالفن  للتعريف 
هذا الفن الراثي العريق يف دورات املو�سم من اإقبال كبري من 

الزوار واعترب احد اأهم حمطات اجلذب .
طانطان  مو�سم  ف��ق��رات  يف  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ف��رق��ة  وت�����س��ارك 

�سهدتها  التي  املهرجانات  اأجن��ح  من  يعد  ال��ذي  ال�13  الثقايف 
املغرب كونه ي�سم كما هائال من النماذج الراثية التي ا�ستهرت 
بها المارات.وقال مبارك خليفة الدرمكي رئي�ص ق�سم الفنون 
ان م�ساركة فرق  الثقافية  املهرجانات والربامج  اإدارة  يف جلنة 
الفنون ال�سعبية تاأتي يف اإطار حر�سها على تعريف الزوار بتنوع 
واأهازيج  مو�سيقى  فولكلور  من  الإم���ارات  يف  ال�سعبية  الفنون 

العي�ص  ظ��روف  واخ��ت��الف  بتنوع  تتنوع  والتي  وغريها  �سعبية 
املختلفة  بيئاتهم  ب���الأف���راد يف  ال��ت��ي حت��ي��ط  وال��ع��م��ل  واحل��ي��اة 
الفنون  تعك�ص  حيث  ال��ف��ن��ون  ه��ذه  ت�سجلها  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���س��ب��ات 
املختلفة من عايلة وحربية وليوا  واأ�سكالها  ال�سعبية بفروعها 
وهبان املراآة ثقافة املجتمع واأ�سلوب حياة اأفراده يف كل مرحلة 

من مراحل تطوره .
واأ�ساف انه على النهج املتبع ر�سمت فرقة العيالة لوحة تراثية 
ج��دي��دة ه��ذا ال��ع��ام ون���رثت عبري ال��ع��ادات الم��ارات��ي��ة العربية 
الأ�سيلة عرب اإيقاع الفرق ال�سعبية للعيالة والتي كانت جميعها 
يف ا�ستقبال الزوار وامل�ساركني عند املداخل الرئي�سية اإىل املو�سم 
املهرجان  ارك��ان  من  رك��ن  كل  يف  حيا  تراثا  العيالة  ج�سدت  اإذ 
الطبول  ت�سمع قرع  البهجة حيث  بعرو�سها احلية يف جو من 

يف كل ركن من اأركان اجلناح الإماراتي.
حمطات  اأه��م  من  واح��دة  كونها  كبريا  اإقبال  العيالة  و�سهدت 
يلتقطون  اآخ��ر  اإىل  موقع  من  يتنقلون  الذين  ل��ل��زوار  اجل��ذب 
لهم  وت�سجل  اللحظة،  لهم  ت�سجل  التي  والفيديوهات  ال�سور 
التي  العذبة  واملو�سيقى  والأ���س��وات  واحلركات  الرق�سات  تلك 

تطرب كل من ي�سمعها.
باأن  اأو من زاره  واأك��د جميع من �سارك يف هذا العر�ص الثقايف 
العيالة كانت بحق تظاهرة ثقافية اأ�سهمت يف التعريف بح�سارة 
�سياحيا  جذبا  �سكلت  كما  عامة  ب�سفة  الم���ارات  دول��ة  وت���راث 
وجه  وم���دى  الإم�����ارات  ثقافته  على  للتعرف  امل��غ��رب  يف  مهما 

التقارب الثقايف بني املغرب والإمارات.
التي  ال�سعبية  الفنون  العيالة من  ان  الدرمكي  واو�سح مبارك 
ت�سمى  التي  العيالة  الدولة.. وتعترب  وا�سع يف  باهتمام  حتظى 
بالعر�سة يف دول اخلليج الأخرى اأو رق�سة احلرب من اأهم هذه 

املنت�سرة  املا�سي رغم مظاهر احلداثة  التي تنرث عبق  الفنون 
التقليدية من قبل  الرق�سة  ال��دول��ة.. وتعر�ص هذه  اأرج��اء  يف 
زاخر  العيالة فن جماعي  اأن  بالذكر  فرق متخ�س�سة.اجلدير 
بالرق�ص والغناء واملو�سيقى وي�سل عدد الفرقة ما يقارب 40 
الآلت  ودف��وف وطوي�سات  فيها عازفو طبول  وي�سارك  �سخ�سا 

النحا�سية بالإ�سافة اإىل املغنني واملن�سدين.

واك���د ال��درم��ك��ي ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة على اإبراز 
ال��ع��ي��ال��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ف��ن امل��ح��ل��ي الأك�����رث جت�����س��ي��دا لتاريخ 

وخ�سائ�ص الدولة.
واأ����س���ار اىل اح��ي��اء ف��ن��ان��ني ام��ارات��ي��ني ال��ع��دي��د م��ن احلفالت 
الغنائية والفنية يف �ساحة ال�سالم والت�سامح ولقت اقبال لفتا 

من �سكان منطقة طانطان.
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ت�سور حاليا )كل �حلب... كل �لغر�م(

هيام اأب� �سديد : يهمني اأن اأقدم اجلديد يف اأي �سيء اأق�م به
بالكتفاء،  ُي�����ْس��ِع��رك  ه��ل  وال��ك��ت��اب��ة  بالتمثيل  ان�����س��غ��ال��ك   •
منذ  ب��رام��ج  كمقدمة  ال�سا�سة  على  تطّلي  مل  اأن��ك  خ�سو�ساً 

اأعوام؟
ب��ه، وه��ذا الأمر  اأق���وم  اأي �سيء  اأق���دم اجل��دي��د يف  اأن  - يهمني 
ُي�����ْس��ِع��رين ب��الك��ت��ف��اء، ول��ك��ن��ن��ي اأ���س��ع��ر ب����اأن الإع�����الم مينحني 
ر�سالة  اأحمل  ويجعلني  ومواقفي،  اأفكاري  لت�سجيل  الفر�سة 
تهّمني، بينما يف التمثيل يتّم جت�سيد �سخ�سية مطلوبة مني. 
الإعالم ي�ستهويني وا�ستقت اإليه، ولذلك اأفكر يف اإن�ساء �سفحة 
على )يوتيوب( كي اأعرّب عن الأمور التي تهّمني، لأن الربامج 
التي حتمل َهّماً معيناً ل ت�ستهوي املحطات التي تعتمد حالياً 
موا�سيع  تتناول  التي  ال��ربام��ج  ��ل  اأف�����سّ اأن��ا  خمتلفة.  �سيا�سة 

اإن�سانية واجتماعية وروحانية.
َمن  هناك  اللبنانية،  الدراما  ت�سهده  الذي  الزدهار  • برغم 
تتح  مل  لأن���ه  �سعيف  اإن���ه  وي��ق��ول  اللبناين  املمثل  اأداء  ينتقد 
اآخر  اإىل  ع��م��ل  م��ن  واأدائ�����ه  موهبته  ل�سقل  ال��ف��ر���س��ة  اأم��ام��ه 

ب�سبب قلة الإنتاجات املحلية، ما راأيِك؟
- بل نحن كنا �سّباقني يف تقدمي الدراما على م�ستوى العامل 
اللبنانية  اللهجة  العربي من خالل )تلفزيون لبنان(. وحتى 
خالل  من  وال�سورية  امل�سرية  اللهجتني  قبل  عربياً  انت�سرت 
وفريوز  الرحباين  الأخ���وان  قّدمها  التي  امل�سرحية  الأع��م��ال 

و�سباح.
احلالية؟ املرحلة  يف  • اأق�سد 

- اأحياناً ل تتم ال�ستعانة باملمثل اجلّيد للدور املنا�سب. يوجد 
عاملية،  اأع��م��ال  يف  ميّثلوا  اأن  ميكن  ج��ّي��دون  ممثلون  لبنان  يف 
يف  نعرف  ونحن  عليهم.  التعتيم  ويتّم  الكوالي�ص  يف  ولكنهم 
كوالي�ص املهنة، ونعرف اأن هناك ممثلني اأكفاء. لالأ�سف، اأحياناً 
ي�ستعني �سناع الدراما بالأ�سخا�ص اأنف�سهم طوال الوقت، مع 

اأنه توجد خامات جيدة يف لبنان.
اأو  ج��م��ال  مبلكة  ي�ستعينون  م�سل�سل  اإن��ت��اج  ع��ن��د  ول��ك��ن   •
للعمل،  ال�سا�سة ويقّدمونها كبطلة  مبذيعة جميلة تطّل على 

ومن الطبيعي األ جتيد التمثيل؟
- ه���ذا الأم����ر يح�سل ح��ت��ى يف اخل�����ارج. ���س��ويف م��ار���س��و التي 
اإىل  تنتمي  كانت  بوند،  ومّثلْت مع جيم�ص  عاملية  اأدواراً  لعبْت 
وبينهم  بيننا  ال��ف��ارق  ول��ك��ن  بالتمثيل.  ل��ه  ع��الق��ة  ل  جم���ال 
ُيعرف  ما  اأو  املمثل،  ي�ستغلون على  باأ�سخا�ص  ي�ستعينون  اأنهم 
باإدارة املمثل، ويقومون بتدريبه اأ�سهراً عدة قبل اأن يطّل على 
ال�سا�سة، وعندما يحقق ال�سهرة ي�سارك يف حمرفات متثيلية، 
النَف�ص  فاإنه ل ميلك  املمثل،  ي�ستهر  اإذ عندما  وهذا ينق�سنا. 
اأنهن  جند  ال��ربام��ج،  مقدمات  وحتى  نف�سه.  على  ي�ستغل  كي 
ُيِجْدن  ل  لكنهن  املو�سة  وعلى  واأنيقات  وَفرا�سات  مه�سومات 

اللفظ وخمارج احلروف عندهّن غري �سليمة، واإلقاوؤهن غري 
ل  القليلة  و)ع  اجلملة  لفظ  عند  التنف�ص  يْح�سّن  ول  جيد 
ي�ستغلوا على حالن(. بينما يف اخلارج، ميكن اأن تكون املذيعة 
اأنيقة وملّمة  اأقّل جماًل، )واأوق��ات ما بتن�ساف(، ولكنها تكون 
مبو�سوعها وتعرف كيف تتناوله وكيف حُت��اِور. لالأ�سف نحن 

تنق�سنا هذه الثقافة.
املحظوظات،  املمثالت غري  اإنِك من جيل  القول  • هل ميكن 
ال�سا�سة  ع��ل��ى  الأدوار  ج��م��ي��ع  ت��ق��دمي  ب��اإم��ك��ان��ك  ي��ع��د  مل  اإذ 
اأ���س��واأ مراحله عندما كنِت يف عمر  ك��ان يف  ال��درام��ي  والإن��ت��اج 

ال�سباب؟
- ن��ح��ن ُح��رم��ن��ا م��ن ح��ي��ات��ن��ا، وم��راه��ق��ت��ن��ا و���س��ب��اب��ن��ا. احلرب 
لي�ست  عندي  وامل�ساألة  ك��ث��رية،  �سنوات  منا  خطفت  اللبنانية 
اأولوية عندي. )حرام  م�ساألة متثيل واأدوار، وهذا الأمر لي�ص 
واأجنبنا  وتزّوجنا  وتعّلمنا  كربنا  نحن  و�سبابنا(.  حياتنا  على 
ورّبينا وا�ستغلنا يف زمن احلرب، ومل نع�ص احلياة كما عا�سها 
اأخ����رى، ورمبا  ه��م يف مثل عمرنا يف دول  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
واأكرث تقديراً لالأمور لأننا  اأكرث ن�سجاً  هذه الناحية جعلتنا 

)تخاوينا مع املوت وع�سنا اإىل جانبه(.
للتمثيل؟ اأم  للكتابة  عندك  الأولوية  • هل 

- ل توجد عندي اأولوية. و)اأهجم( على العر�ص الذي 
علّي  ُع��ر���س��ْت  اأن  �سبق  وح�سريتي.  �سعوري  ي��دغ��دغ 
م�ساريع كثرية ولكنني رف�سُتها، لأنني �سعرُت باأنني 
ل اأريد اأن اأقّدمها. وبالن�سبة اإىل الكتابة، اأنا ل اأ�سعى 

وراءها، بل اأنا األّبي الطلب عندما ُيطلب مني.
• املمثل - الكاتب، هل ي�سبح متطلباً اأكرث؟ وهل 

تعجبه ن�سو�ص الكّتاب الآخرين؟
- طبعاً، وملاذا ل تعجبه! اأنا �سخ�سياً ل ميكنني اأن 
اأقول عن ن�ص جيد اإنه غري جيد، ول اأعرف كيف 

يفكر الآخرون جتاه هذا املو�سوع. و�سمناً، لو قالوا 
بل�سانهم اإن الن�ص ل يعجبهم، فال �سك اأن عقولهم 

تقول العك�ص. ويف مثل هذه احلالة، يكونون غري 
)الكار(،  ع���داوة  ب�سبب  ال��ت��ج��رد  على  ق��ادري��ن 

والغرية املهنية.
كّتاب،  اأزمة  يعاين  لبنان  اأن  ترين  • هل 

الدرامية  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  خ�����س��و���س��اً 
�سارت حم�سورة باأ�سماء معينة؟

- بني كلوديا مار�سليان ومنى طايع 
�سويد  وط�������ارق  ���س��م��ع��ون  وط������وين 
وغ��ري��ت��ا غ�سيبة  ج����ربان  وف���را����ص 

اأ�سبحنا  ف���اخ���وري،  اأن��ي�����ص  و���س��ك��ري 
ن�����س��ع��ر ب����اأن ه��ن��اك روح�����اً ج���دي���دة يف 

من  كثرية  ن�سو�ص  ت�سلني  ال��درام��ا. 
ك��ّت��اب ���س��ب��اب، وع��ن��دم��ا اأق����راأ 3 حلقات 

اأجد اأنها جيدة. يوجد عندنا كّتاب �سباب 
تتاح  ل  الفر�سة  ولكن  بالكفاءة،  يتمتعون 

اأمامهم دائماً، لكن يف العامني الأخريْين فتح 
املنتجون الأبواب اأمام الكّتاب واملخرجني اجلدد. 

هناك جيل جديد، غادر مبعظمه اإىل اخلارج، ومن 
الي�سوعية،  اجلامعة  يف  تخ�س�ص  ال��ذي  ابني  بينهم 

للبحث عن فر�سة اأف�سل، لأنه ي�سعر باأن هذا املجتمع ل 
يروي غليله فنياً. هم ي�سعرون باأنهم يريدون اأن يتوجهوا 

بالزخم املوجود عندهم اإىل مكان اأو�سع. ويجب األ نن�سى اأن 
اأو م�سر،  الهند  لبنان لي�ست عالية، كما يف  امل�ساهدة يف  ن�سبة 
اإذ مبجرد اأن ُيطرح الفيلم ي�ساهده ن�سف ال�سعب الذي ُيقّدر 

عدده باملاليني.

الليل(؟ )اأمري  م�سل�سل  نهاية  عن  را�سية  اأنِت  • هل 
- اأنا كما غريي من امل�ساهدين �سعرنا باأن حلقاته الأخرية كانت 
لون اأن تكون النهاية خمتلفة. اأنا  فيها خيبة اأمل، وكانوا يف�سّ
قلُت ملنى طايع اإنني �سد موت )زينة( زوجة )رجا(، فقالت يل: 
)هيك ببنّي اإنو املعّر بياكلها دامياً(، فاأجبُتها: )ب�ص حلو الفن 
يعطي اأمل للنا�ص(. وكان بالإمكان اأن تكون النهاية خمتلفة، 
نهاية  احل���ادث.  بعد  يتغرّي  زوج��ه��ا  جتعل  اأن  م��ن  تتمّكن  واأن 
)قلبنا  زمن  يف  نعي�ص  اأننا  خ�سو�ساً  اأوجعتني،  الليل(  )اأم��ري 
من احلام�ص لوي(، وكْم كنُت اأمتنى نهاية �سعيدة للم�سل�سل.

حالياً؟ ت�سّورين  • ماذا 
- )ك����ل احل�����ب... 

كل الغرام( 
ال������ذي 

اأقّدم فيه �سخ�سية )�سعدى( اأخت الرجال التي تهّرب ال�سالح 
وتدعم الثوار، وهو من كتابة مروان العبد، واإنتاج اإيلي معلوف، 
واأي�ساً )املحرومني( للكاتبة غريتا غ�سيبة من اإنتاج )اأونالين 
برودك�سن(، واإخراج وائل اأبو �سعر. كما اأنني ب�سدد كتابة فيلم 
وذلك  الرومان�سية،  بالكوميديا  له  �سينمائي جديد ل عالقة 
ديني  اجلديد  الفيلم  برجي.  لزياد  عني(  )بغم�سة  فيلم  بعد 
التي قّد�سها  ب��واردي  الفل�سطينية مرمي  القدي�سة  يدور حول 
وقد  ال�����س��غ��رية(،  )ال��ع��رب��ي��ة  ب���  ُتلقب  وه��ي  فران�سي�ص،  ال��ب��اب��ا 

�سارفُت على النتهاء من الكتابة.
اجلمهور؟ مبتاَبعة  حتظى  الدينية  الأفالم  اأن  ترين  • هل 

)دير  منا  طلبه  الفيلم  معيناً.  ج��م��ه��وراً  ت�ستهوي  ه��ي  ب��ل   -
يتّم عر�سه يف  الكرمل( يف )بيت حلم( بفل�سطني، ورمبا 

فرة الأعياد وعلى �سا�سات التلفزيون.
)بغم�سة  فيلم  اأ����س���داء  ع��ن  را���س��ي��ة  اأن����ِت  ه��ل   •

عني(؟
- الأ����س���داء ج��ي��دة ج����داً، وه���و ي��ح��ق��ق ن�سبة 
يتمّتع  حم���ب���وب  زي������اد  ع���ال���ي���ة.  م�������س���اه���دة 
القلب،  من  وقريب  بالكاريزما 
عدا اأن الفيلم خفيف و�سعبي 
ي�����س��اه��ده مي�����س��ي وقتاً  وَم����ن 
ل���ذي���ذاً وم��ه�����س��وم��اً. ك��م��ا اأن 
العائلة  اأف�����راد  ك��ل  اإم���ك���ان  يف 
م�ساهدته لأن لغته ال�سينمائية 

�سهلة.
التي  الأعمال  �ستعر�ص  وهل   •

ت�سّورينها يف رم�سان؟
- بل خارجه.

ي�سرا تع�د للجل��ض على كر�سي املذيع يف )امل�عد(
ي��ب��دو اأن ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة ي�����س��را ع��اودت��ه��ا ال��رغ��ب��ة يف 
تقدمي الربامج التلفزيونية، اإذ اأزاحت ال�ستار اأخرياً 
ل��ه عنوان  ال���ذي اخ��ت��ري  ع��ن برناجمها اجل��دي��د 
)امل���وع���د(، وال����ذي ت��ع��اق��دت ع��ل��ي��ه اأخ�����رياً مع 
�سركة )ماجنوم(، التي ميتلكها املخرج رامي 

اإمام ورجل الأعمال ه�سام حت�سني.
ي�سرا قالت اإن ال�سبب وراء موافقتها على 
الثانية  جتربتها  يعد  ال��ذي  )امل��وع��د(، 
رغبتها  هو  التلفزيوين،  التقدمي  يف 
على  للجلو�ص  جديد  من  العودة  يف 
كر�سي املذيع يف برنامج هادف، ول 
الأوىل  جتربتها  ع��ن  اأه��م��ي��ة  ي��ق��ل 
)بالعربي(  ب��رن��ام��ج  يف  الناجحة 
الذي قامت من خالله بالتجوال 

يف كل الوطن العربي.
برنامج  اأن  اإىل  ل��ف��ت��ت  ي�������س���را 
اأكرث  )املوعد( �سيتم تقدميه يف 
من مو�سم، والأول منه �سيكون 
13 حلقة، ويف كل حلقة �سيتم 
خمتلفة  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت�����س��وي��ر 
يكون  امل�سرية، حتى  املدن  من 
ال����ربن����ام����ج مب���ن���زل���ة ت���روي���ج 

جنم  هناك  �سيكون  حلقة  كل  ويف  امل�سرية،  لل�سياحة  جديد 
من امل�ساهري تقوم ي�سرا مبحاورته.

�سركة  موؤ�س�سي  واأح���د  التنفيذي  الرئي�ص  ق��ال  ناحيته  م��ن 
اخلربات  م��ن  لديها  ال�سركة  اإن  حت�سني،  ه�سام  )م��اج��ن��وم( 
اأولويات  قائمة  على  الربنامج  لو�سع  يوؤهلها  ما  الت�سويقية 
حتقيق  يف  ال�سركة  تنجح  حتى  والعربي،  امل�سري  اجلمهور 

ر�سالتها الوطنية والفنية.
املفاجاآت،  العديد من  اأن الربنامج �سيحمل  واأ�ساف حت�سني 
ال�سركة  واأن  الظهور،  طريقة  اأو  ال�سيوف  حيث  م��ن  ���س��واء 
�ستعلن عن هذه املفاجاآت تباعاً.اأما املخرج رامي اإمام، فاأو�سح 
�سكل  تقدمي  اإىل  ال��ربن��ام��ج  خ��الل  م��ن  تهدف  ال�سركة  )اأن 
ال��ت�����س��وي��ر بطريق  ل��ل��ربام��ج م��ن خ���الل  وحم��ت��وى خمتلف 
�سينمائية(. واأ�ساف ل� )الراي( اأن ال�سركة حر�ست على اختيار 
ال�ساحرة  املناطق  يف  تنوع  واإح��داث  بعناية،  الت�سوير  اأماكن 
للمو�سم الأول ُيذكر اأن فريق برنامج )املوعد( ينتظر انتهاء 
م�سل�سلها  بت�سوير  يتعلق  ما  يف  ي�سرا  على  ال��واق��ع  ال�سغط 
الربنامج  خم��رج  وكذلك  ال�سيادة(،  اأم��ر  )حت��ت  الرم�ساين 
م�سل�سله )عفاريت عديل  بت�سوير  اأي�ساً  املن�سغل  اإم��ام  رامي 
عالم(، كي يبداأ حتريك الكامريات لت�سوير حلقات )املوعد( 
الذي �سيقوم على اإخراجه اأكرث من خمرج بجانب رامي اإمام 

الذي �سيقوم بالإ�سراف العام على الربنامج.

هي ممثلٌة كثريً�... وكاتبة بح�سب �لطلب... ويف �خللفية مقدمة بر�مج! هكذ� ترى هيام �أبو �سديد نف�سها!
فعند �الختيار بني �لكتابة و�لتمثيل، متيل �لكّفة عندها كثريً� نحو �لتمثيل، بينما ال تكتب �إال )على �لطلب(، وهي منهمكة حاليًا بكتابة فيلم 

ديني جديد بعد �آخر �أعمالها )بغم�سة عني(.
�أبو �سديد عن جديدها �لتمثيلي، عن ر�أيها يف �لدر�ما �للبنانية، و�لتقدمي و�ملقّدمات، وعن م�ساريعها �جلديدة،  يف هذ� �حلو�ر حتّدثْت هيام 

كا�سفًة �لنقاب عن �أنها طاملا متنت �أن تكون �لنهاية �سعيدة ل� )�أمري �لليل(، وم�سرية �إىل �أنها )�سد موت )زينة( زوجة )رجا( يف �لعمل ذ�ته(!
كذلك �سنت �أبو �سديد �نتقادً� الذعًا على بع�س مقدمات �لرب�مج، و��سفًة �إياهن باأنهن )يبدّن كفر��سات �أنيقات، لكنهن يتعرثن يف �لكالم و�الإلقاء، 
جة على  وال ي�ستغلن على �أنف�سهن مبا فيه �لكفاية(، يف حني حتدثت - يف ز�وية �أخرى - عن �أن كثريً� من �الأدو�ر ُعر�ست عليها لكنها رف�ستها، معرِّ

م�سل�سل )�ل�سقيقتان(، فاأ�سادت مبمثليه الأنهم يتقنون �أدو�رهم ويوؤدونها بجمال، معربة عن �إعجابها باإخر�ج وكامري� �سمري حب�سي..
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�سادات حي�ية  ل حاجة ملمِ
عالج التهاب املثانة لمِ

َدْت درا�سة اأملانية حديثة اأنه ل حاجة للم�سادات احليوية يف عالج التهاب  اأكَّ
املثانة وامل�سالك البولية من الأمرا�ص املوؤملة واملزعجة، منبهًة اإىل اأنه حني 
اأ�سفل  �ص البع�ص لربودة الطق�ص، ي�سعرون يف اليوم التايل باآلم يف  يتعرَّ
التهاب  الطبيب  ت�سخي�ص  ما يكون  البول، وغالباً  البطن، ومن حرقة يف 
واأطباء  �سيمان  غيدو  الأمل��اين  الدكتور  ��َح  واأَْو���سَ البولية.  وامل�سالك  املثانة 
اآخرون من م�ست�سفى جامعتي هانوفر، وغوتينغن الأملانيتني، اأنه يف الغالب 
ي�سف الأطباء امل�سادات احليوية فوراً ملعاجلته، بينما ل حتتاج احلالة اإىل 
هذا العالج القوي يف كثري من الأحيان، فيما ن�سح �سيمان مر�ساه بعدم 
عدم  املري�سة  لحظت  اإذا  لكن  م�ستدركاً:  احليوية،  للم�سادات  اللجوء 

ن، اأو اأن الأمر يزداد �سوءاً فيمكنها تناول امل�ساّد احليوي. حت�سُّ
وقال �سيمان يف نتائج الدرا�سة التي ا�سركت فيها اأكرث من 400 مري�سة 
بالتهاب املثانة، تناول ن�سفهن م�ساّداً حيوّياً، والن�سف الآخر م�سكن اآلم 
للم�سادِّ  اللجوء  دون  �ُسفني  بالدرا�سة  امل�سركات  ثلثي  اإنَّ  اإيبوبروفني: 
الفوري بامل�ساّدات احليوية ميكن عالج  باملقارنة مع العالج  اأْي  احليوي؛ 
الأعرا�ص؛ اأْي ت�سكني الأمل، وبذلك تقليل تناول امل�ساّدات احليوية؛ اأْي اأن 

الكثري من الن�ساء مل يحتجن مل�ساّدات حيوية.

ف على و�سعيات الن�م الأف�سل لراحة املعدة تعرَّ
الأقل؛  ب�ساعتني على  ال��ن��وم  قبل  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ب��ع��دم  الأط��ب��اء  ��ي  ُي��و���سِ
للح�سول على نوم هادئ وعميق، ويف حالة تناول طعام قبل النوم يف�سل 
اأن تكون وجبات خفيفة ِجّداً على املعدة. وميكن اأن ي�سبب الأكل قبل النوم 
مبا�سرة �سعوبات، خا�سة اإذا احتوى الطعام على توابل لأنها ت�سبب حرقة 
املعدة وقد تزيد الأرق، من ناحية اأخرى ت�ساعد و�سعية النوم نف�سها على 

حت�سني عملية اله�سم، وتخفيف الأرق.
واإليك اأف�سل و�سعية نوم لتح�سني عملية اله�سم:

رفع الراأ�ص
اإذا كان لديك حرقة يف املعدة عليك اأن ترفع راأ�سك اأثناء النوم مبا ل يقل عن 
10 �سم. ميكن عمل ذلك باإ�سافة طبقة من الأغطية على اجلزء العلوي 
من الفرا�ص، مع اإ�سافة و�سادة اأخرى، حيث ي�ساعد ذلك على تخفيف اآلم 

وحرقة املعدة، ومنع حم�ص املعدة من الرجتاع باجتاه املريء.

اجلانب الأي�سر
ي�ساعد النوم على اجلانب الأي�سر على تخفيف حرقة املعدة، وفقاً لدرا�سة 
طوال  الأي�سر  جانبك  على  النوم  ت�ستطع  مل  واإذا  فيالدلفيا،  جامعة  من 

الليل �سع و�سادات على جانبك الأمين حتى ل تتقلب باجتاهه.

الوجه لأ�سفل
النوم  ب��داي��ة  يف  ال�ستلقاء  ميكنك  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  اله�سم  حت�سني  اأردت  اإذا 
يعتقد خرباء  الو�سادة.  ترفع يديك فوق  بينما  ووجهك مواجه لالأ�سفل، 

النوم اأن هذه الو�سعية مع ال�سرخاء �ستح�سن عملية اله�سم.

�هلل؟ �أمر  يف  �الأمة  هذه  �أ�سد  هو  • من 
- عمر بن اخلّطاب

؟ �لكرمي  �لقر�آن  نزول  مدة  • ما 
- 23 �سنة

�لعربّية؟ �لدول  عدد  • كم 
- 22 دولة

�لنطاقني؟ ذ�ت  هي  • من 
- اأ�سماء بنت اأبي بكر

�خلّطاب؟ بن  عمر  طعن  �لذي  هو  • من 
- اأبو لوؤلوؤة املجو�سي.

اإىل  وحتويلها  ال�سم�ص  اأ�سعة  خل��زن  جهازاً  �سنع  من  اأول  هو  ال�سباح  كامل  ح�سن  اأن  تعلم  هل   •
باأدي�سون  لقب  النبطية  مدينة  م��ن  لبناين  ال�سباح  وح�سن   1930 ع��ام  يف  وذل���ك  كهربائية  ط��اق��ة 
ال�سرق وفتى العلم. اأولع بالريا�سيات والطبيعيات. بعد خدمته الع�سكرية يف اجلي�ص العثماين �سافر اإىل 
الوليات املتحدة لدرا�سة الهند�سة حيث التحق مبوؤ�س�سة جرنال الكريك بنيويورك وعمل فيها حتى 
اأ�سبح امل�سرف على دائرة املخرعات حيث �سجل العديد من اخراعاته واكت�سافاته العلمية والتي بلغت 

حوايل ال�سبعني اخراعاً.
قتل يف حادث �سيارة هناك يف ظروف غام�سة ونقل جثمانه اإىل بلدته حيث دفن فيها.

ن فيها الأ�سعة ال�سم�سية ليحولها فيما بعد اإىل  ويعترب اأهم اجنازات ال�سباح هو اكت�سافه لطريقة يخزِّ
طاقة كهربائية. وقد فتح بهذا الخراع اأمام العلماء واملخرعني اأبواباً عديدة.

اآلة ل�سف حروف الطباعة العربية  اأول من اخرع  اأن ال�سحايف العتيق ر�سيد اخلوري هو  • هل تعلم 
جريدة  من�سئاً  ال�سحافة  خدمة  يف  عمل  �سحايف  واخل���وري  اجل��رائ��د.  انت�سار  عملية  لت�سريع  وذل��ك 

الرموز يف بيون�ص اآير�ص يف الأرجنتني �سنة 1908. 

العجوز والعطار 
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�حلم�س 
الأمريكي  الطبي  املوقع  ك�سف 
بفوائد  املخت�ص   ،Health
الأغذية والعالجات الطبيعية، 
غني  م���������س����در  احل����م���������ص  اأن 
اأنه  اإىل  اإ����س���اف���ة  ب���ال���ربوت���ني، 
اللحوم  مثل  اأ���س��رار  ي�سبب  ل 

احلمراء. 
احلم�ص  اأن  اخل���رباء  واأو���س��ح 
ح�ساء  اإىل  اإ����س���اف���ت���ه  مي���ك���ن 

اأ�سيف  اأن ي�ستخدم مطحون حيث ي�سنع به اخلبز، واإذا  اخل�سار، وميكن 
اإليه قليل من زيت الزيتون والتوابل، �سيكون احلم�ص غذاء مثاليا. واأ�سار 
التا�سع،  ال��ق��رن  منذ  املكت�سفة  النباتات  م��ن  احلم�ص  اأن  اإىل  الباحثون، 

وي�ستخدم على نطاق وا�سع يف الأطباق الرئي�سية يف جميع اأنحاء تركيا.
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اإىل  ال�سغرى  اآ�سيا  من  احلم�ص  وانت�سر 

اأفريقيا، و�سمى ب�"التحفة الفنية".
وفيما يتعلق مبحتواه من الربوتينات، فاحلم�ص يحتوي على %23 من 
الربوتني الذي يحتاجه اجل�سم، %58 من الكربوهيدرات وحوايل 5% 
الكال�سيوم  اإىل  اإ�سافة  %20 من احلديد،  النباتية، وحوايل  من الزيوت 
�سعر   361 على  100 جم منه  كل  كما يحتوى  والنحا�ص،  واملاغني�سيوم 

حراري.
والأطعمة الغنية بالربوتني تعزز منو الع�سالت وتقلل من دهون اجل�سم، 

ومتنحنا الطاقة.

العالمات  بع�ص  ه��ن��اك  اأن  الطبية  للجودة  الأمل���اين  امل��رك��ز  ���َح  اأَْو����سَ
التي تدل على الإ�سابة با�سطرابات الأكل، منها على �سبيل املثال: 
تناول  اأو  اجل�سم،  �سكل  من  اخلجل  اأو  الطعام،  يف  ال��دائ��م  التفكري 

الطعام يف اخلفاء.
اأن ظهور هذه العالمات ُيعد من الإ�سارات  ��َح املركز الأمل��اين،  واأَْو���سَ
التحذيرية التي ت�ستدعي الذهاب اإىل الطبيب، وقد َيْظَهر ا�سطراب 
نق�ص  اأو  الع�سبي،  ال�سهية  ف��ق��دان  مثل:  خمتلفة،  �سور  يف  الأك���ل 
من  الكثري  ممار�سة  اأو  التقيوؤ،  اأو  التجويع،  خ��الل  م��ن  ال���وزن  يف 

الريا�سة، اأو تناول امللينات.
واأَ�َساَف، عادًة ما يقوم امل�ساب بوزن نف�سه كثرياً، واحت�ساب ال�سعرات 
نق�سان  الرغم من  على  بديناً  كونه  الذعر من  وازدي���اد  احل��راري��ة، 
وزنه. وقد َيْظَهر ا�سطراب الأكل يف �سكل اآخر، وهو النهام الع�سبي، 

تناول  �سراهة عند  �سكل  والتي تظهر على  بالبوليميا،  اأو ما يعرف 
�سرية،  يف  الطعام  من  كبرية  كميات  املري�ص  يتناول  حيث  الطعام؛ 
والمتناع  التقيوؤ،  منها:  م�سادة،  وت�سرفات  بالذنب،  �سعور  يتبعها 

عن الطعام، واتباع نظام غذائّي، وممار�سة الريا�سة ب�سكل مفرط.
وقال: ترتبط هذه الأ�سكال املختلفة من ا�سطرابات الأكل ُعُموَماً، 
مع م�ساكل نف�سية وتدين تقدير الذات، واأَ�َساَر املركز الأملاين اإىل اأن 
اأنه يحتاج اإىل  العالج النف�سي يفيد عادة يف مثل هذه احل��الت، اإل 

بع�ص الوقت، فكلما طالت فرة ا�سطراب الأكل، طال العالج.
اأن فقدان ال�سهية الع�سبي قد يوؤدي اإىل  ر املركز الأمل��اين، من  وحذَّ
اإىل  امل�ستمر  ْعر، وقد يوؤدي القيء  ال�سَّ اأو ت�ساقط  �سمور الع�سالت، 
اأن ينجم عنها  الإ�سرار بالأ�سنان، واملريء، كما ميكن لزيادة الوزن 

اآلم املفا�سل، وارتفاع �سغط الدم.

ف على اأعرا�ض الإ�سابة با�سطرابات الأكل تعرَّ

عار�سة تقدم زيًا من �إبد�ع �مل�سمم �جلورجي �أكا نانيتا خالل �أ�سبوع �ملو�سة ملر�سيد�س بنز يف �لعا�سمة �جلورجية تبلي�سي.      )رويرتز(

ذهبت امراأة عجوز اإىل احد العطارين وطلبت منه مت�سنعة الدلل ان ياأتيها مبا يرد عليها �سبابها، فنظر 
اليها العطار وقال: ان العطار ل ي�سلح ما اف�سده الدهر.. فقالت: لكن الدهر كثريا ما يخطئ.. فقال: 
ان اخطاأ فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�سل ال�سيء من مبعثه، وكان يق�سد بذلك انها لو كانت 
يف الأ�سل جميلة ف�سيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز �سمطاء دميمة.. فقالت املراأة: ان دراهمي ت�ستطيع 
ان ت�سلح ما اأف�سده الدهر.. فقال: وهل مينحك الدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم انا اعلم ذلك، فالقلب 
خاليا ل يحمل هما، والعقل فارغا ولي�ص به ما ي�سغله، واجل�سد ي�سلح ليحارب الدنيا ان راأى منها خريا.. 
اأف�سده  واأ�سلح ما  الزوجيه  وان��ت برباط  انا  ان اجتمع  العطار اخلبيث وق��ال: ح�سنا لو كان يل  فاقرب 
ايامي..  الدهر  �سرق  وقد  �سابا  م��ازال  قلبي  لكن  الوفا�ص  وخ��ايل  ف��ارغ اجليب  ولكني  تاأخرت  ما  الدهر 

فقالت: ح�سنا �ساأدفع ثمن ما �سرقه الدهر منك وثمن ما ف�سده عندي.
تزوج العطار املراأة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�سعادة تعب قلبها ومل مير من الوقت 
الكثري حتى اف�سد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل تفرح بعطارها كثريا 

لكنه فرح مبالها وتزوج بعرو�ص �سغرية مل يف�سد الدهر لديها �سيئا. 


