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جناة مر�ضى القلب
املتزوجني �أكرث من العزاب
ت�شري درا��س��ة �أمريكية حديثة �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض
يف القلب لديهم احتماالت �أكرب للنجاة واحلياة ملدة �أطول �إذا كانوا
متزوجني.
كما زادت احتماالت انتظام املتزوجني يف تناول �أدوي��ة القلب وقلت
لديهم عوامل اخلطر الأخ��رى التي تهدد �صحة القلب مثل ارتفاع
�ضغط ال��دم مقارنة باملطلقني والأرام��ل ومن مل ي�سبق لهم الزواج
الذين و�صلت يف املقابل احتماالت وفاتهم خالل �سنوات املتابعة �إىل
 71باملئة.
وق��ال كبري الباحثني يف ال��درا��س��ة ال��دك�ت��ور �أر��ش��د قيومي م��ن كلية
ال�ط��ب بجامعة �إمي ��وري يف والي��ة �أت�لان�ت��ا ل��روي�ترز يف مقابلة عرب
الهاتف "ق�سنا العالمات احليوية مبا ي�شمل معدل الكولي�سرتول
وارتفاع �ضغط الدم والإ�صابة بال�سكري .واحلقيقة �أن املر�ضى غري
املتزوجني يتوفون مبعدل �أكرب لأن لديهم تلك احلاالت".
واخترب قيومي وفريقه العالقة بني احلالة االجتماعية واحتماالت
ال��وف��اة ب�سبب مر�ض يف القلب مب��ا ي�شمل ال�سكتة القلبية وكذلك
الوفاة ب�أي �سبب �آخر .و�شملت الدرا�سة  6051رجال وامر�أة خ�ضعوا
لعالج الحت�شاء �أوعية و�شرايني القلب يف م�ست�شفيات �إميوري التابعة
لنظام الرعاية ال�صحية بني عامي  2003و.2015
وتراوحت فرتة املتابعة للمر�ضى بني ما يقل قليال عن عامني وما
يقرب من �سبعة �أعوام �أي مبتو�سط نحو ثالثة �أعوام ون�صف.
ويف الإج �م��ال زادت اح�ت�م��االت تعر�ض غ�ير امل�ت��زوج�ين لأزم��ة قلبية
ت�ؤدي �إىل الوفاة بنحو  1.45مثال عن املتزوجني وزادت احتماالت
�إ�صابتهم ب�سكتة قلبية بنحو  1.52مثال وبنحو  1.24مثال فيما
يتعلق بالوفاة لأي �سبب �آخر خالل فرتة املتابعة .ون�شرت الدرا�سة
يف دورية (�أمريكان هارت �أ�سو�سيي�شن).
وكانت احتماالت الوفاة يف �أعلى معدل لها لدى الأرامل �إذ بلغت 71
باملئة فيما بلغت الن�سبة لدى املطلقني واملنف�صلني ومن مل ي�سبق لهم
الزواج  40باملئة.

ملاذا ي�ستخدم البع�ض اليد
اليمنى و�آخرون الي�سرى؟
يالحظ كل النا�س �أنهم ي�ستخدمون ي��داً �أك�ثر من �أخ��رى� ،سواء يف
الأك��ل �أو تنفيذ خمتلف امل�ه��ام ال�ي��دوي��ة ،البع�ض ي�ستخدم اليمنى
و�آخ��رون الي�سرى ،وغالباً ما يكون ذل��ك بطريقة ال �إرادي ��ة .ولهذا
�أ�سباب جينية يف الأ�سا�س� ،إذ يبد�أ تف�ضيل حتريك اليد الي�سرى �أو
اليمنى من ال��رح��م ،خ�لال الأ�سبوع الثامن من احلمل ،وفقاً مل�سح
املوجات فوق ال�صوتية.
ون�ق�ل��ت �صحيفة �إن��دب �ن��دن��ت ال�بري�ط��ان�ي��ة ع��ن ب�ح��ث �أجن� ��زه علماء
جامعتي روه��ر يف �أمل��ان�ي��ا و ُن�شر يف ف�براي��ر �شباط  2017ومتوله
م�ؤ�س�سة الأبحاث الأملانية� ،أنهم اكت�شفوا اختالفات ملحوظة بني اليد
اليمنى واليد الي�سرى يف الأ�سبوع الثامن ،يف �أجزاء احلبل ال�شوكي
التي تتحكم يف حركة الذراعني وال�ساقني.
يف ال�سابق ،كانت االفرتا�ضات تقول �إن االختالفات يف الن�شاط اجليني
يف ن�صف الكرة الأمي��ن والأي�سر من الدماغ قد تكون م�س�ؤولة عن
اليد املف�ضلة ،لكن يف العام املا�ضي ،حلل الباحثون التعبري اجليني
يف احلبل ال�شوكي للجنني ،بني الأ�سبوع الثامن والثاين ع�شر من
احلمل ،ليقتنعوا الآن �أكرث ب�أن هذا التف�ضيل منبعه احلبل ال�شوكي.
ويتم ت�شغيل حركات ال��ذراع واليد عن طريق الق�شرة احلركية يف
ال��دم��اغ ،وال�ت��ي تر�سل �إ� �ش��ارة �إىل احل�ب��ل ال�شوكي ،وي� ��ؤدي ه��ذا �إىل
حتويل الأمر �إىل حركة.

طائرة تقلع مب�سافرة واحدة

حظيت ام��ر�أة �أمريكية بفر�صة فريدة
لل�سفر على منت طائرة ركاب مبفردها
ب�سبب خط�أ يف احلجز م��ن قبل �إحدى
�شركات الطريان.
التقطت ب�ي��ث فري�ستغ � �ص��ورة �سيلفي
تظهر فيها وهي جتل�س مبفردها داخل
ط��ائ��رة متجهة م��ن روت���ش���س�تر بوالية
نيويورك �إىل العا�صمة وا�شنطن.
وح�صلت بيث على هذه الفر�صة عندما
حجزت على منت طائرة خم�ص�صة فقط
مل��وظ�ف��ي اخل �ط��وط اجل��وي��ة ،ب�ع��دم��ا مت
�إلغاء رحلتها الأ�صلية.
وكانت الرحلة الأ�صلية قد �ألغيت ومت
نقل الركاب �إىل طائرة خا�صة مبوظفي
اخل �ط��وط اجل��وي��ة ع��ن ط��ري��ق اخلط�أ.
وعندما �أدركت �شركة الطريان خط�أها،
�أب �ل �غ��ت الأ� �ش �خ��ا���ص امل �ت �� �ض��رري��ن عرب
املايكروفون بتوفري طائرة �أخرى لهم.
�إال �أن بيث مل تعلم مبا حدث وتوجهت
�إىل الطائرة اخلا�صة مبوظفي اخلطوط
اجلوية ،لتفاج�أ ب�أنها الوحيدة على منت
الطائرة.
وق��ال��ت بيث معلقة على م��ا ح��دث "مل
�أ�سمع الإعالن الذي بثته �شركة الطريان
على املايكرفون لأين توجهت �إىل منزل
والدي القريب لالنتظار هناك.

ُمب ِ ّي�ض القهوة
�سم يقتلك
ٌّ ..

يف الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي،
تو�صلت درا���س��ة حديثة �إىل �أن

امل �ب �ي ����ض ي �ح �ت ��وي ع �ل ��ى ال� �غ ��ذاء
امل�ف�� �ض��ل ل�ل�خ�لاي��ا ال�سرطانية!
وعلى �ألومو�سيليكات ال�صوديوم،
وه ��ي م � ��ادة مت �ن��ع ت �ك � ُّت��ل مبي�ض
القهوة لكنها قابلة لال�شتعال.
اطمئن ،لن ت�شتعل ملعقة �صغرية
من الكرمير داخل ج�سمك .ولكن
قد ت�سبب ف�ش ً
ال يف وظائف الكلى
والإم�ساك و�أمرا�ض الكبد.
يف امل ��رة ال �ق��ادم��ة �أ� �ض��ف احلليب
ال �ط �ب �ي �ع ��ي �إىل ك � � ��وب ال� �ق� �ه ��وة
ال� ��� �س ��اخ ��ن ،واب � �ت � �ع ��د ع � ��ن نكهة
ُت �� �س �ت �خ��رج م ��ن �إف� � � � ��رازات الغدة
ال�شرجية للقناد�س!.

الأط���ف���ال ي��ت��ع��ر���ض��ون خلطر
"عاطفي كبري" ع��ل��ى ه��ذه
الو�سائل ،ويزداد �شعورهم بالقلق
حيال مظهرهم على الإنرتنت.
تو�صلت درا���س��ة حديثة �إىل
�أن الأط���ف���ال يتعر�ضون
خل��ط��ر "عاطفي كبري"

�أهم عالمات
الأزمة القلبية

ع��ل��ى و���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،خ�صو�ص ًا
عندما ينتقلون �إىل املدر�سة
الثانوية ،وفق ما �أ�شارت �إليه جريدة
الإندبندت الربيطانية.

و�سائل التوا�صل االجتماعي ُتعر�ض الأطفال للخطر العاطفي

و�أو�ضحت الدرا�سة �أن الأطفال ،الذين ت�تراوح �أعمارهم
بني  10و 12عاماً ،ي�شعرون بقلق متزايد �إزاء �صورتهم
ومظهرهم على الإنرتنت.
و�أ��ش��ارت الدرا�سة �إىل بع�ض الأط�ف��ال �أ�صبحوا مدمنني
تقريباً على خا�صية الإع�ج��اب على املن�شورات وال�صور،
امل��وج��ودة يف م��واق��ع في�سبوك و�إن���س�ت�غ��رام ،وال �ت��ي متثل
بالن�سبة لهم ن��وع�اً م��ن القبول االجتماعي ،ف�ض ً
ال عن
�شعورهم املتزايد بالقلق �إزاء مظهرهم على الإنرتنت.
و�أف ��ادت الدرا�سة �أن �شعور الأط�ف��ال بالقلق قد ي��زداد يف
حال متابعتهم للم�شاهري وغريهم من �أف��راد العائلة �أو
الأ�صدقاء املقربني ،م�ضيفة �أن ح�سابات ه�ؤالء امل�شاهري
وغ�يره��م ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي مي�ك��ن �أن
تقو�ض نظرة الأطفال لأنف�سهم.
وقالت امل�شرفة على الدرا�سة ومفو�ضة �ش�ؤون الطفولة
يف �إجنلرتا� ،آن لونغفيلد" :بينما توفر و�سائل التوا�صل
االجتماعي بع�ض الفوائد العظيمة ل�ل�أط�ف��ال� ،إال �أنها
ت�ع��ر��ض�ه��م مل �خ��اط��ر ع��اط�ف�ي��ة ك �ب�ي�رة ،خ���ص��و��ص�اً عندما
يقرتبون من ال�سابعة من العمر".
و�أ�ضافت لونغفيلد�" :أنا قلقة من �أن الكثري من الأطفال
ي�ستهلون درا�ستهم يف امل��دار���س وه��م ال ميلكون الأدوات
الكافية للتعامل مع مطالب و�سائل التوا�صل االجتماعي
ال�سريعة" و�أردفت" :من الوا�ضح �أي�ضاً �أن و�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ال ت�ق��وم ب��دور ك��اف ملنع الأط �ف��ال حت��ت �سن
الثالثة ع�شر من ا�ستخدام هذه املن�صة."..

خطوات حلماية الطفل
من جانب �آخ��ر ،قدم موقع "فوكو�س" الأمل��اين جمموعة
من اخلطوات التي ميكن �أن ت�ساهم يف حماية الأطفال من
�أخطار مواقع التوا�صل االجتماعي ،من بينها احلديث
ب�شكل دوري مع الطفل من �أج��ل بناء ج�سور الثقة معه،
وتو�ضيح بع�ض "العادات" التي توجد على ه��ذه املواقع
وكيفية التعامل معها ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حت��دي��د املخاطر
املوجودة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،مثل عدم قبول
دعوة �صداقة من �أ�شخا�ص غري معروفني ،واالبتعاد عن
حتميل بع�ض امللفات غري القانونية (مو�سيقى� ،أفالم،)..
وك��ذل��ك ت �ف��ادي ن���ش��ر ت��دوي �ن��ات وت �غ��ري��دات ع�ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي ب�أ�سماء الأطفال احلقيقية.
"في�سبوك" يطلق تطبيقاً جديداً للأطفال
�أطلق "في�سبوك" تطبيقاً جديداً للأطفال حتت �سن 13
عاماً يحمل ا�سم "ما�سنجر كيدز" .وميكن هذا التطبيق
الآب��اء من التحكم الكامل يف ما يت�صفحه �أطفالهم من
حم�ت��وي��ات .يف ه��ذا امل�ق��ال تتعرف على امل��زي��د م��ن مزايا
التطبيق.
ي�شرتط موقع "في�سبوك" عادة �أن يكون عمر م�ستخدمي
موقعها للتوا�صل االجتماعي  13عاماً على الأق��ل .لكن
التطبيق اجلديد ال��ذي �أطلقته ال�شركة االثنني الرابع
من دي�سمرب كانون الأول  2017يعطي فر�صة الجتذاب
الأطفال الأ�صغر �سناً يف وقت تواجه فيه ال�شركة مناف�سة

على �سوق املراهقني من من�صات توا�صل اجتماعي �أخرى
مثل "�سناب ت�شات".
وتوجد بالفعل حفنة من التطبيقات الأخرى التي ميكن
ل�ل�أط�ف��ال ا�ستخدامها مب��واف�ق��ة م��ن �آب��ائ �ه��م ،ك�م��ا �أنهم
ي�ستطيعون التوا�صل فيما بينهم عرب الر�سائل الن�صية
على هواتفهم املحمولة .وق��ال��ت �شركة "في�سبوك" �إن
الأب�ح��اث �أظ�ه��رت �أن الأط�ف��ال الأ�صغر �سناً ي�ستخدمون
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ب��ال�ف�ع��ل وب���ش�ك��ل دوري ول �ك��ن م��ن خالل
تطبيقات خم�ص�صة للمراهقني والبالغني ،ما يثري قلق
الآباء من توا�صل �أطفالهم مع غرباء.
ويف ذات الوقت ،يوافق الآباء على ال�سماح لأطفالهم الذين
ترتاوح �أعمارهم بني ال�ساد�سة والثانية ع�شرة با�ستخدام
و�سائل التوا�صل االج�ت�م��اع��ي ،ط��امل��ا ك��ان��ت ه�ن��اك و�سيلة
ل�ل��رق��اب��ة ال���ص��ارم��ة عليهم .ويتطلب ا��س�ت�خ��دام تطبيق
"ما�سنجر كيدز" �أن ين�شئ الآب��اء احل�ساب لأطفالهم
ويوافقوا على من �سيكونون على ات�صال بهم.
وميكن �إدارة التطبيق بعد حتميله على �أجهزة الأطفال
م��ن خ�ل�ال ح���س��اب الآب� ��اء ع�ل��ى "في�سبوك" .و�سيتمكن
الأط �ف��ال م��ن ا��س�ت�خ��دام م�ك��امل��ات الفيديو و�إر� �س��ال �صور
ومقاطع فيديو ور�سائل ن�صية �إىل �أ�صدقاء وافق عليهم
�آبا�ؤهم .لكن املتحدثة با�سم "في�سبوك" ،لورن �سفين�سون،
قالت �إن التطبيق متاح الآن يف الواليات املتحدة فقط من
خالل ا�ستخدام �أنظمة ت�شغيل "�آي �أو �إ�س" امل�ستخدمة
ب�شكل ح�صري على �أجهزة "�آبل".

التهاب الكبد «ب» ي�صيب
الب�شر منذ قرون
ح �دّد علماء ت�سل�سل املجني ل�ساللة
ف�يرو� �س �ي��ة الل �ت �ه��اب ال �ك �ب��د ب عرث
عليها يف جثة حمنطة لطفل ق�ضى
يف ال �ق��رن ال���س��اد���س ع���ش��ر ،م��ا ي�ؤكد
�أن ه��ذا العن�صر امل�سبب للأمرا�ض
امل�س�ؤول عن وفاة نحو مليون �شخ�ص
�سنوياً ي�صيب الب�شرية منذ قرون.
وكانت حتاليل علمية �سابقة لرفات
هذا الطفل الذي دفن يف كني�سة �سان
دومينيكو ماجوري يف مدينة نابويل
االيطالية دفعت �إىل االع�ت�ق��اد ب�أنه
�أ�صيب بفريو�س اجل��دري� ،إذ يحمل
وج �ه��ه �آث� � ��اراً خ�ل�ف�ت�ه��ا ع�ل��ى الأرج� ��ح
بثور من املر�ض ،غري �أن باحثني من
جامعة ماكما�سرت الكندية متكنوا
م ��ن خ �ل�ال حت �ل �ي��ل ع �ي �ن��ات لن�سيج

اجل �ل��د وال �ع �ظ��ام م��ن حت��دي��د بقايا
احلم�ض النووي الفريو�سي.
وك �� �ش��ف حت �ل �ي��ل امل �ج�ي�ن �أن الطفل
املذكور كان م�صاباً بفريو�س التهاب
ال�ك�ب��د م��ن ن ��وع ب ال ��ذي ق��د ي�س ّبب
ت�ه�ي�ج��ات ج �ل��دي��ة ،ع �ل��ى م��ا �أظهرت
ب�ح��وث�ه��م ال �ت��ي ن �� �ش��رت ن�ت��ائ�ج�ه��ا يف
جملة "بلو�س باتوجنز" الأمريكية.
وي ��ؤك ��د ه ��ذا االك �ت �� �ش��اف �أن التهاب
الكبد ب ي�صيب الب�شرية منذ زمن
ط��وي��ل ،وه ��و ��ش�ه��د ت� �ط ��وراً �ضعيفاً
خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال �ـ  450الأخ�ي�رة،
ع �ل��ى م ��ا �أو� � �ض� ��ح ه �ن ��دري ��ك بوينار
الباحث املتخ�ص�ص يف علم الوراثة
يف جامعة ماكما�سرت واملعد الرئي�سي
للدرا�سة.

قالت م�ؤ�س�سة القلب الأملانية �إن
كل دقيقة لها ثمنها عند الإ�صابة
ب�أزمة قلبية ،لذا يجب ا�ستدعاء
الإ�سعاف فور مالحظة العالمات،
التي تنذر بحدوثها الو�شيك.
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن ه� ��ذه العالمات
ال �ت �ح��ذي��ري��ة ت �ت �م �ث��ل يف الآالم
امل �� �س �ت �م��رة لأك�ث��ر م ��ن  5دقائق
يف ال �� �ص��در واجل� ��زء ال �ع �ل��وي من
ال �ب �ط��ن وال � ��ذراع �ي��ن والأك � �ت ��اف
وال��رق�ب��ة وال �ف��ك ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ال�شعور ب�ضيق �أو حرقة يف ال�صدر
�أو �ضيق التنف�س.
وق � ��د ت �خ �ت �ل��ف ه � ��ذه ال �ع�ل�ام ��ات
ع �ل��ى �أ� �س��ا���س اجل �ن ����س ،وتقت�صر
العالمات لدى الن�ساء على �ضيق
التنف�س ،والغثيان ،والقيء ،و�آالم
�أعلى البطن.

 100دار ن�شر ب�أول
معر�ض للكتاب يف الق�صيم

ي �ن �ط �ل��ق �أول م �ع��ر���ض للكتاب
مب �ن �ط �ق ��ة ال� �ق� ��� �ص� �ي ��م يف و� �س ��ط
ال�سعودية يف فرباير �شباط القادم
مب�شاركة  100دار ن�شر لي�ضاف
بذلك حمفل ثقايف جديد باململكة
�إىل جانب معر�ضي الريا�ض وجدة
للكتاب.
وق ��ال الأم�ي��ر ف�ي���ص��ل ب��ن م�شعل
ب��ن ��س�ع��ود ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز �أمري
منطقة الق�صيم "نطمح �أن يكون
م�ع��ر���ض ال�ق���ص�ي��م الأول للكتاب
منعطفا مهما يف ثقافة معار�ض
ال �ك �ت��اب ،و�أن ي �ك��ون م�ك��ان��ا جاذبا
للمتعة والت�سوق وخادما للثقافة
واملثقفني".

�أخطاء يجب جتنبها بعد الإجازة

البقاء بعيداً عن مرا�سالت العمل و�ضغوطه خالل فرتة الإجازة ميكن �أن
يجعلك تعود ب�إنتاجية �أكرب ،لكن اليوم الأول من العمل بعد �أيام عدة �أو
�أكرث من الإجازة يكون حاف ً
ال بالتوتر بالن�سبة لكثريين.
وي �ن �� �ص��ح االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ي ال �ن �ف �� �س��ي ال ��دك� �ت ��ور �أري � � ��ان م��ا� �ش�ي�ن ،م�ؤ�س�س
 ،Conscious Coaching Collectiveب�أن تعزل نف�سك عن
الأ�سرة ملدة  30دقيقة ،و�أن تت�صفح الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بالعمل،
الأمر الذي ميكن �أن يوفر عليك كثرياً من القلق يف اليوم التايل.
وهنا قائمة ب��الأخ�ط��اء التي عليك جتنبها ليمر يومك الأول يف العمل
ب�سال�سة:
العودة بدون خطة
�ضع خطة لأول ثالثة �أ�شياء عليك القيام بها يف ال�صباح الأول من العمل.
جتاهل فر�صة التغيري
العودة من �إجازة طويلة ميكن �أن يعد مبثابة بداية جديدة ،وهي الفر�صة
املثالية للتعامل مع امل�شاكل.
الف�شل يف احلفاظ على �أهداف ال�سنة اجلديدة
كثري من النا�س ي�ضعون �أهدافاً مع بداية كل عام ،ومن اخلط�أ و�ضع �أهداف
عامة غري قابلة للقيا�س ب�شكل وا�ضح ،لأن عدم القدرة على تنفيذها يثري
الإح�ب��اط ،ف��إذا كنت تنوي �أن تكون �أك�ثر �إنتاجية يف العمل� ،ضع معايري
وا�ضحة ،ك�أن تقلل من الت�شتت الذي ي�سببه الربيد الإلكرتوين مث ً
ال.
ك�آبة العودة
العودة من متعة العطلة �إىل �صرامة العمل و�ضغوطه ميكن �أن توقعك يف
نوع من الك�آبة .حاول �أن تقوم باملهام التي تثري �شغفك ،و�أن تكافئ نف�سك
با�سرتاحة خالل العمل.
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مب�شاركة القيادات التعليمية بالعني

املدير التنفيذي لقطاع املدار�س اخلا�صة تك ّرم املتميزين من الطلبة بح�ضور �أولياء الأمور
•• العني-الفجر:

�ضمن الربنامج الثقايف يف منطقة العني

رحلة عرب عاداتنا ي�ستك�شف
عادات املقي�ض ومكانة الإبل
•• العني  -الفجر

ينظم متحف العني الوطني ،التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة� -أبوظبي
فعالية «رحلة عرب عاداتنا» يوم ال�سبت القادم  13يناير احلايل ال�ستك�شاف
ال�ع��ادات املرتبطة برحالت املقي�ض وحياة الإب��ل من خ�لال معاي�شتها يف
احدى العزب اخلا�صة برتبية الإبل.
تنطلق الفعالية عند ال�ساعة الثالثة ع�صراً من متحف العني الوطني ،
وتقدم الفعالية جتربة ميدانية غنية للتعرف على مكانة الإبل يف املجتمع
القدمي� ،إذ مل يقت�صر ا�ستخدامها يف رحالت املقي�ض بني �أبوظبي وامل�صايف
الأقل حرارة مثل منطقة العني ،فقد كانت الإبل م�صدراً اقت�صادياً وغذائياً
مهما عندها ،فكانت ت�ستخدم للتبادل التجاري ،والتنقل عرب ال�صحراء،
واال�ستفادة من حلومها ولبنها وجلودها.
ت ��أت��ي ال�ف�ع��ال�ي��ة �ضمن ال�برن��ام��ج ال�ث�ق��ايف مبنطقة ال�ع�ين ال ��ذي تنظمه
الدائرة للمو�سم الثاين على التوايل ،بهدف الرتويج لللمقومات الثقافية
والرتاثية التي تتمتع بها منطقة العني ،والتي تت�ضمن �أول موقع �إماراتي
مدرج على قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي ،وذلك من خالل �سل�سلة من
الفعاليات والتجارب الثقافية املميزة.

�شهدت �سارة م�سلم املدير التنفيذي لقطاع املدار�س
اخل��ا��ص��ة و��ض�م��ان اجل ��ودة ب��دائ��رة التعليم واملعرفة
االح�ت�ف��ال�ي��ة ال �ت��ي �أق��ام�ت�ه��ا م��در��س��ة ال �ع�ين الناطقة
بالإجنليزية لتكرمي الطالب والطالبات املتميزين من
�أبناء املدر�سة �إ�ضافة �إىل افتتاح املبنى الإداري اجلديد
باملدر�سة.
ويف بداية االحتفالية التي ح�ضرتها ن��ورة الر�شيدي
مديرة برنامج �إدارة تطوير املدار�س اخلا�صة مبكتب
العني التعليمي ورئي�س جمل�س �إدارة املدر�سة املهند�س

حممد ق�صي الغ�صني ومن �أولياء الأمور حممد �سامل
عوي�ضة اخليلي �،أل�ق��ى م��دي��ر امل��در��س��ة �أندروجيم�س
توما�س  ،كلمة رح��ب فيها باحل�ضور م��ؤك��دا حر�ص
املدر�سة على تزويد �أبنائها من الطالب والطالبات
ب��اخل�ب�رات العلمية ال �ت��ي متكنهم م��ن ال�ت�م�ي��ز لي�س
ع�ل��ى م���س�ت��وى الإم � � ��ارات ف�ق��ط ول �ك��ن ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل م�ست�شهدا مب��ا ح�ق�ق��ه ال �ط��ال��ب روى خياط
الذي حقق �أعلى عالمة على م�ستوى العامل يف جائزة
بري�سون للطالب املتميز يف اللغة الفرن�سية وق��ال �أن
�إع��داد الطالب والطالبات بالطرق العلمية احلديثة
وت ��زوي ��ده ��م ب��امل �ع��ارف امل�خ�ت�ل�ف��ة ي �� �س��اه��م يف حتقيق

طموحات �سوق العمل يف الإمارات والعامل.
ودعا مدير املدر�سة �أولياء الأمور �إىل م�شاركة املدر�سة
يف �إع ��داد �أبنائهم م��ن خ�لال املتابعة ال�ت��ي متتد �إىل
احلياة الأ�سرية وتوفري املناخ املنا�سب ال��ذي ي�ساعد
على التميز والتفوق.
ه ��ذا وق ��د ق��ام��ت امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع املدار�س
اخل��ا� �ص��ة و� �ض �م��ان اجل� ��ودة � �س��ارة م���س�ل��م ومب�شاركة
القائمني على التعليم اخلا�ص مبكتب العني التعليمي
و�إدارة املدر�سة ممثلة يف �صاحب املدر�سة حمد �سعيد
�سلطان بن حرمل الظاهري بتكرمي عدد من الطلبة
املتميزين منهم �أنيتا �شي�شاين احلا�صلة على �أعلى

عالمة يف اللغة الفرن�سية على م�ستوى دولة الإمارات
�إ�ضافة �إىل توبي باين احلا�صل على �شهادة التميز يف
مادتي التاريخ والأدب الإجنليزي على م�ستوى دولة
الإمارات.
وم��ن جانبهم �أ� �ش��اد الطلبة املتميزين م��ن املكرمني
بالهيئتني الإدارية والتدري�سية باملدر�سة م�ؤكدين على
�أن توفري املناخ املالئم ي�سهم وب�شكل مبا�شر يف حتقيق
مراحل متقدمة من التميز.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن مبنى الإدارة ال��ذي افتتح �أم�س
ي�شكل �إ�ضافة جديدة لعمليات التطوير التي ت�سعى
املدر�سة �إىل حتقيقها.

�ضمن فعاليات مهرجان ال�شارقة للمو�سيقى العاملية 2018

فرق عاملية وعرو�ض فنية لألوان املو�سيقى الغربية يف الق�صباء وواجهة املجاز املائية
•• ال�شارقة-الفجر:

عرب نغمات املو�سيقى الغربية القادمة من �أوكرانيا والأرجنتني و�سلوفينيا
وبلغاريا ،لت�صدح يف �سماء �إم��ارة ال�شارقة ،وحتلق ب�سكانها وزواره ��ا يف
ف�ضاء �ساحر من الأحا�سي�س الراقية برفقة ثالثة من الفرق الغربية
التي ت�ست�ضيفها الق�صباء وواج�ه��ة املجاز املائية ،لت�شارك يف مهرجان
ال�شارقة للمو�سيقى العاملية يف دورته اخلام�سة ،الذي تقدمه هيئة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير (��ش��روق) ب�شراكة ا�سرتاتيجية مع هيئة الإمناء
ال�ت�ج��اري وال�سياحي يف ال�شارقة ،وم�سرح امل�ج��از ،وينظمه مركز فرات
قدوري للمو�سيقى ،خالل الفرتة املمتدة من  19-13يناير اجلاري.
وتنطلق احلفالت املو�سيقية املجانية يف الوجهتني طوال فرتة املهرجان
من ال�ساعة  9:30-8:30م�ساءً ،يف ال�ه��واء الطلق� ،إذ تقدم الفنانات
املت�ألقات من الأرجنتني "فلور ميالغرو�س" ،و"ماتيج �سودجا" و"ديانا
رادزابايفا" عر�ضاً فنياً رائعاً بعنوان " ن�ساء يرق�صن التانغو" ،يروي ق�صة
التانغو من خالل ت�شكيل فني ي�شمل الرق�ص واملو�سيقى والتمثيل و الغناء
يف عر�ض واحد.
وتعترب "فلور ميالغرو�س" ،مغنية وعازفة بيانو ومدر�سة للمو�سيقى،
ج��ال��ت �أن �ح��اء ال�ع��امل لتقدم ح�ف�لات مو�سيقية خمتلفة �شملت التانغو
والفولكلور و�أنواع املو�سيقى الأخرى.
و��س�ع��ت م��ات�ي��ج ��س��ودج��ا ودي��ان��ا رادزاب ��اي ��ف لإت �ق��ان ال�ت��ان�غ��و الأرجنتيني،
واحت�ضان الثقافة التقليدية من خالل رحلة �صعبة لإتقان الرق�ص حيث
�سافرت ماتيج وديانا اىل بيون�س �آير�س و�أج��زاء �أخرى من �أوروب��ا للتعلم
والرق�ص مع الطالب واملعلمني الآخرين ،و يف عام � 2014شاركت ماتيج
يف بطولة العامل للتاجنو التي عقدت يف بيون�س �آير�س.
وي�ست�ضيف املهرجان �أم�سية فنية بعنوان "ليلة يف ال�شارقة" ،تقدمها
الفنانة الأوكرانية اولي�سيا ،لتمتع احل�ضور ب�صوتها العذب الذي يحاكي
الأحا�سي�س ويالم�س امل�شاعر ب�أناقة و�سال�سة على �أنغام مو�سيقى اجلاز
الكال�سيكي واجلاز املعا�صر الذي تعزفه فرقة غو�سو ،وكانت �أولي�سيا قد
بد�أت الغناء يف �سن ال�سابعة على م�سرح الفلكلور يف �أوكرانيا ،وتلقت درو�سا

خا�صة يف غناء اجلاز ،ويف �سن  18بد�أت رحلتها املهنية برفقة "ميليرتي
اورك�سرتا" ،ومتيزت اولي�سيا ب�إتقانها الغناء يف  6لغات خمتلفة:مثل
االجنليزية والرو�سية والأ�سبانية والربتغالية والإيطالية ،ولديها العديد
من امل�ؤلفات اخلا�صة ،و�شاركت يف عرو�ض ومهرجانات وحفالت مو�سيقية
خمتلفة يف جميع �أنحاء العامل.
وجت�م��ع الأم�سية الفنية "هارموين" الفنانة ��س��ارة احل��و��ش��ي والفنانة
وال�ع��ازف��ة الأوك��ران �ي��ة جيني ،لي�شكالن ��س��وي�اً ل��وح��ة غنائية مت��زج حب
املو�سيقى الغربية مع العربية يف قالب واحد ،ويذكر �أن �سارة بد�أت الغناء
ال�شرقي منذ ع�شر �سنوات يف دم�شق مع �أ�شهر اجلوقات الغنائية "جوقة
الفرح الدم�شقية" ،و�شاركت يف العديد من حفالت دار الأوب��را يف دم�شق
�أ�شهرها "و�سع ال�سما" التي خ�ص�صت لتكرمي ال�سيدة فريوز والرحابنة.
و��ش��ارك��ت �أي���ض��ا يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات �أ��ش�ه��ره��ا م�ه��رج��ان ال�شارقة
للمو�سيقى العاملية ومهرجان �سكة وغريها العديد.
�أم��ا جيني م��ن �أوك��ران�ي��ا ه��ي ع��ازف��ة غيتار ومغنية ،در��س��ت املو�سيقى يف
ايطاليا و�سوي�سرا و�أملانيا ،وقدمت عرو�ضا خمتلفة على عدة م�سارح مثل
بولندا وايطاليا وفرن�سا و�أوكرانيا وكوريا اجلنوبية ،وتع�شق جيني كتابة
الأغاين و الغناء يف عدة لغات.
وي �� �ش��ارك يف ال� � ��دورة اخل��ام �� �س��ة م ��ن م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة للمو�سيقى

العاملية ،نخبة من �أ�شهر املو�سيقيني والفنانني والفرق املو�سيقية العربية
والأجنبية من  11دولة عربية و�أجنبية ،منها :الكويت ،و�إ�سبانيا ،واملجر،
ولبنان ،و�سوريا ،وم�صر والعراق ،وغريها.
وي�سعى مركز ف��رات ق��دوري للمو�سيقى من خالل تنظيم هذا املهرجان
الأول من نوعه يف �إم��ارة ال�شارقة� ،إىل تعزيز احل�ضور الثقايف والفني
لل�شارقة ولدولة الإمارات العربية املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل تعريف املجتمع
الإماراتي مبختلف الثقافات املو�سيقية من جميع �أرجاء العامل ،ف�ض ً
ال عن
�إثراء ر�صيد �إمارة ال�شارقة بعنا�صر اجلذب الثقافية والفنية وال�سياحية.

�شرطة �أبو ظبي تو ّزع ن�شرات
توعية للأفواج ال�سياحية
القادمة بالبواخر البحرية

•• �أبو ظبي-الفجر:

و ّزع��ت �شرطة �أبوظبي ن�شراتها ال�سياحية بلغات ع�دّة ،على �أف� ّواج ال�سياح
ال�ق��ادم�ين ع�بر ال�ب��واخ��ر ال�ب�ح��ري��ة يف م�ي�ن��اء زاي ��د ب��أب��وظ�ب��ي ،لتوعيتهم
بالثقافة ال�سياحية ال�سائدة يف جمتمع الإمارات.
و�أك��د العميد طارق خلفان الغول ،مدير مديرية التحريات والتحقيقات
اجلنائية  ،حر�ص �شرطة �أبو ظبي على ح�سن ا�ستقبال ال�س ّياح القادمني
لأب��وظ �ب��ي ،م�ع�ت�براً �سياحة ال�ب��واخ��ر �أح��د �أه��م �أن ��واع ال�سياحة ،وت�سهم
بالرتويج للمنتج ال�سياحي.
و�أ��ض��اف� ،أن �شرطة �أبوظبي ،ت�ستقبل منذ �شهر �أكتوبر املا�ضي الأفواج
القادمة عرب الرحالت ال�سياحية البحرية التي حتط رحالها يف حمطة
�أبوظبي لل�سفن ال�سياحية يف ميناء زايد ،الفتاً �إىل توفري الأجواء الآمنة
يف خمتلف الأماكن التي يزورها ال�سياح لرفد القطاع ال�سياحي.
وق��ال �إن ف��رع التوعية والإر� �ش��اد ال�سياحي بق�سم ال�شرطة ال�سياحية يف
املديرية يتوىل عملية �إر�شاد ال�سياح من خالل توزيع املطويات والكتيبات
الإر��ش��ادي��ة ،منها :الدليل الإر� �ش��ادي لل�سائح وارت�ي��اد ال�شواطئ وقواعد
�إر�شادية لل�سائح والتنقل ب�سيارات الأجرة وغريها من ن�شرات التوعية.
و�أكد حر�ص �شرطة �أبوظبي من خالل تك ّري�س جهودها يف تهيئة املناخات
ال�سياحية؛ من خالل توفري الأمان ال�سياحي ،ارتقا ًء مب�ستوى اخلدمات
املقدمة للجمهور ،وتعزيزاً لتطوير مفاهيم ال�سياحة ،ل�ضمان ا�ستمرار
�إمارة �أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن وال�سالمة؛ من خالل تقدمي خدمات
�شرطية عالية اجلودة.
ودعا ال�س ّياح �إىل �ضرورة االلتزام بقوانني و�أنظمة الدولة ،واحرتام العادات
والتقاليد املحلية ،وجتنب ال�سلوكيات اخلاطئة غري احل�ضارية ،واحرتام
م�شاعر الأ�سر ومرتادي الأماكن ال�سياحية ،متمنياً للجميع ق�ضاء �أوقات
ممتعة خالل زيارة الوطن.

ال�سياحة الفلبينية تعلن عن زيادة توافد ال�سياح الدوليني يف الأ�شهر الع�شر الأوىل لعام 2017
•• دبي  -الفجر

�أعلنت وزارة ال�سياحة الفلبينية عن زي��ادة �أع��داد ال�سياح الوافدين �إىل
البالد للأ�شهر الع�شر الأوىل من ،2017حيث و�صلت ن�سبة الزيادة �إىل
 % 12مقارنة بنف�س الفرتة من عام . 2016
ويف بيان ر�سمي للوزارة �أظهرت �أحدث الإح�صاءات ب�أن العدد الكلي للزوار
يف  2016و�صل �إىل  4,908,017زائر،يف حني ارتفع �إىل 5,474,310
مليون زائر يف .2017
وبلغت الإي��رادات امل�سجلة لدى زوارة ال�سياحة الفلبينية من يناير وحتى
�سبتمري  4.8مليار دوالر بارتفاع قدره  % 36عن  2016الذي �أدخل
عائد �سياحي بحدود الـ  3.5مليار دوالر .
و�صرحت �سعادة واندا ك��ورازون تيو،وزيرة ال�سياحة الفلبينية �إن ال�سياح
الكوريني اجلنوبني اليزالون ي�شكلون �أكرب �سوق �سياحية،حيث ا�ستقطبت
الفلبني  1,332,141مليون زائ��ر ك��وري العام الفائت،تليها يف املرتبة
الثانية ال�صني بـ� 810,807 ألف �سائح،بينما حلت �سوق الواليات املتحدة
الأمريكية يف املركز الثالث مع � 785,269ألف زائر وت�أتي بعدها اليابان
بـ  490،857و�أخ�يراً جاءت ا�سرتاليا بعدد و�صل �إىل � 206,443ألف
�سائح.

و�أ�ضافت الوزيرة �أن الوافدين الدوليني يوا�صلون الزيادة جنباً �إىل جنب
مع تدفق ال�سياح ال�صينيني
كما �شهدت الفلبني منواً يف �أعداد ال�سياح القادمني من ال�شرق االو�سط.
حيث ا�ستقبلت الفلبني م��ا جمموعه � 83،546أل��ف �سائحا  ،يف عام
 ،2016حمققةمنواً بن�سبة  9.69٪مقارنة بعام  .2015وجاء ال�سياح
ال�سعوديون يف املرتبة الأوىل حمققة � 50884ألف �سائح والإماراتيني
ثانياً ب�ـ � 16881سائحاً ،وبحلول نهاية ع��ام  ،2017توقعت الوزارة
ت�سجيل � 100ألف �سائح من منطقة ال�شرق الأو�سط.
واجلدير بالذكر ب��أن وزارة ال�سياحة الفلبينية د�شنت �أح��دث حمالتها
ال�سياحية حت��ت عنوان"برينغ ه��وم � أ فريند" التي تهدف اىل ت�شجيع
جميع الفلبينيني املقيمني يف ال�ب�لاد وخ��ارج�ه��ا على دع��وة �أ�صدقائهم
الأجانب لزيارة الفلبني،كونها وجهة مثالية لق�ضاء العطالت القادمة،
كما و�ستكون ميزات احلملة متاحة �إبتدءاً من � 15أكتوبر  2017و حتى
� 15أبريل .2018
ويهدف م�شروع احلملة �إىل جذب 7ماليني �سائح من ال�سوق الدولية
بحلول نهاية العام املا�ضي،ف�ض ً
ال عن �إق��ام��ة �شراكات ا�سرتاتيجية مع
�أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف املنطقة ب�شكل ا�ستباقي من �أجل احل�صول
على ن�سبة كبرية من �سوقه ال�سياحي ذي العائد املرتفع.
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اك��ت�����ش��ف ب��ح��ث ج��دي��د �أن ن�صف
املر�ضى ال��ذي��ن ي�شخّ �ص الأطباء
�إ�صابتهم بح�سا�سية الطعام ُي�صابون
بهذه احلالة بعد �سن البلوغ ،علم ًا
ب�أن املتحدرين من �أ�صول التينية،
و�آ�سيوية ،و�إفريقية ُيعتربون الأكرث
عر�ضة لهذه امل�شكلة.

ح�سا�سية الطعام ..يف �أي مرحلة من
احلياة يكون الإن�سان �أكرث عر�ضة لها؟
ت�شري بيانات قدّمتها مراكز �ضبط الأمرا�ض والوقاية منها
يف الواليات املتحدة �إىل �أن  5.7%من الأوالد يف هذا البلد
�أعربوا عن �إ�شارات �إىل ح�سا�سية طعام يف ال�سنة املا�ضية.
ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك� ،أف� � ��اد ت �ق��ري��ر ُن �� �ش��ر � �س��اب �ق �اً يف جملة
(احل�سا�سية وع�ل��م امل�ن��اع��ة ال���س��ري��ري) �أن ن�ح��و  4%من
البالغني الأمريكيني تُ�شخّ �ص �إ�صابتهم بح�سا�سية �أو عدم
حت ّمل غذائيني.
ولكن يف �أي مرحلة من احلياة يكون الإن�سان �أكرث عر�ضة
للإ�صابة باحل�سا�سية؟ ر ّكزت درا�سات كثرية حتى اليوم على
الأوجه التي حتدد ظهور احل�سا�سية يف الطفولة ،كالعوامل
البيئية والر�ضاعة .ولكن ه��ل يقت�صر ظهور احل�سا�سية،
خ�صو�صاً ح�سا�سية الطعام ،على �سنوات الطفولة؟
ُتظهر درا�سة جديدة قادها الدكتور روت�شي غوبتا ،مدير علم
احل�سا�سية ونتائجها وبحوث الربو يف كلية فينربغ للطب
يف جامعة ن��ورث��و��س�ترن وم�ست�شفى �آن وروب ��رت ه �ـ .لوري
للأطفال يف �شيكاغو (كالهما يف �شيكاغو ب�إيلينوي)� ،إىل
�أن ن�صف البالغني الذين يعانون ح�سا�سية طعام يف الواليات
املتحدة يُ�صابون بهذه احلالة بعد �سن البلوغ.

قدّم الفريق اكت�شافاته قبل �أي��ام يف اللقاء العلمي ال�سنوي
للكلية الأم�يرك �ي��ة للح�سا�سية ،وال��رب��و ،وع�ل��م امل�ن��اع��ة يف
بو�سطن.
يف ال��درا� �س��ة ،اع�ت�م��د ال��دك�ت��ور غ��وب�ت��ا وزم�ل �ا�ؤه ع�ل��ى عينة
منوذجية �ضمت � 53575أمريكياً بالغاً .ك�شف بحثهم �أن
نحو  45%من البالغني الذين �شخّ �ص الأطباء �إ�صابتهم
بح�سا�سية طعام �أُ�صيبوا بهذه احلالة بعد �سن البلوغ و�أنهم
ما كانوا يعانون الأعرا�ض ذاتها يف الطفولة.
ً
يذكر الدكتور غوبتاُ ( :تعترب ح�سا�سية الطعام ع��ادة حالة
تبد�أ يف الطفولة .لذلك �ش ّكلت فكرة �أن  45%من البالغني
�أُ�صيبوا بح�سا�سية الطعام بعد �سن البلوغ مفاج�أة).
ي�شري اكت�شاف �آخ��ر تو�صل �إل�ي��ه الباحثون �إىل �أن �أعداد
ح�سا�سية الطعام متيل �إىل التنامي على نحو مقلق بني
الفئات كافة .يو�ضح الدكتور غوبتا( :كما يف حالة الأوالد،
الحظنا �أن حاالت ح�سا�سية الطعام تزداد بني البالغني �أي�ضاً
يف خمتلف املجموعات الإثنية).
ً
يو�ضح �أي�ضاً �أن �أن��واع ح�سا�سية الطعام الأكرث انت�شارا بني
البالغني ت�شمل ح�سا�سية القواقع البحرية ،التي ت�ش ّكل نحو
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 3.6%من احلاالت .وت�شري الوقائع �إىل �أن هذا النوع من
احل�سا�سية ازداد باطراد منذ عام  2004حني كان معدل
انت�شاره  ،2%وفق التقارير.
�أم��ا ح��االت ح�سا�سية اجل��وزي��ات (ن��وع �آخ��ر م��ن احل�سا�سية
الوا�سعة االنت�شار) ،فالحظ الباحثون �أن �أع��داده��ا تنامت
�أي���ض�اً .يفيد ال�ي��وم  1.8%مم��ن يعانون ح�سا�سية طعام
�أنهم يواجهون رد فعل جتاه اجل��وزي��ات .يف املقابل� ،أ�شارت
درا�سة �أجريت عام � 2008إىل �أن ( 1.4%من امل�شاركني
عانوا ح�سا�سية الفول ال�سوداين ،وح�سا�سية اجلوزيات� ،أو
كلتيهما).
الأكرث عر�ضة
ً
ُ
ي�ؤكد الباحثون �أي�ضا �أن بع�ض الفئات الإثنية تعترب �أكرث
عر�ضة لبداية احل�سا�سية بعد �سن البلوغ .تبني �أن املتحدرين
من �أ�صول �سوداء ،والتينية ،و�آ�سيوية �أكرث عر�ضة حل�سا�سية
الطعام بعد �سن البلوغ ،مقارنة بالبي�ض.
ي�شري كري�ستوفر وارن ،ط��ال��ب درا� �س��ات عليا يعد ر�سالة
دك �ت��وراه � �ش��ارك يف و��ض��ع تقرير ال��درا� �س��ة( :ك�شف بحثنا
�أي�ضاً �أن خطر الإ�صابة بح�سا�سية جتاه �أن��واع حم��ددة من
الطعام ،خ�صو�صاً القواقع البحرية والفول ال�سوداين ،بدا
�أكرب بني البالغني ال�سود ،والآ�سيويني ،والالتينيني ،مقارن ًة
بالبي�ض).
(على �سبيل املثال ،الحظنا �أن احتمال الإفادة عن ح�سا�سية
جت ��اه ال �ق��واق��ع ال�ب�ح��ري��ة ك ��ان �أك�ب�ر ب�ن�ح��و  2.1م ��رة بني
البالغني الآ�سيويني ،مقارن ًة بالبالغني البي�ض� .أما احتمال
الإف ��ادة ع��ن ح�سا�سية جت��اه ال�ف��ول ال���س��وداين ،ف�ج��اء �أكرب
بنحو  2.3مرة بني البالغني الالتينيني ،مقارن ًة بالبالغني
البي�ض) ،وفق وارن.
ً
ي�شدد هذا الباحث �أي�ضا على �أهمية مراقبة �أي ردود فعل
مريبة جتاه الطعام ،مهما بلغ عمر الإن�سان ،و�إبالغ الطبيب
بها يف احلال.
يتابع م��ؤك��داً( :مل��ا ك��ان بالغون كرث يعتقدون �أن ح�سا�سية
الطعام ت�صيب الأوالد عموماً ،ف�إنهم ال يف ّكرون يف اخل�ضوع
لفح�ص .ولكن من ال�ضروري �أن ت�ست�شري خبري ح�سا�سية
للخ�ضوع لفح�ص واحل�صول على ت�شخي�ص دقيق� ،إذا كنت
تعاين رد فعل جت��اه �أح��د �أن��واع الطعام وت��رت��اب ب�إ�صابتك
بح�سا�سية).

اجللد ي�ؤدي دور ًا مهم ًا يف �ضبط �ضغط الدم
عندما يعاين الإن�سان ارتفاع �ضغط الدمُ ،يعترب عدم ممار�سة التمارين
الريا�ضية واالبتعاد عن اتباع نظام غذائي �صحي املتهمني الأولني.
لكن درا�سة جديدة اكت�شفت �أن اجللد ي�ؤدي دور ًا مهم ًا يف ظهور هذه
ّ
احلالة.

ب��درا��س��ة ال �ف �ئ��ران ،اكت�شف ب��اح�ث��ون م��ن اململكة املتحدة ومر�ض القلب.
وال�سويد �أن اجللد يتفاعل م��ع م�ع��دالت الأوك�سجني يف ُيعترب ال��وزن ال��زائ��د ،وع��دم ممار�سة الن�شاط اجل�سدي،
البيئة املحيطة ،ما ي�ؤثر يف معدالت �ضغط الدم.
واتباع نظام غذائي غري �صحي من عوامل اخلطر البارزة
ن���ش��ر ال�بروف �� �س��ور ران � ��دال ج��ون �� �س��ون ،ب��اح��ث م��ن ق�سم يف ارتفاع �ضغط الدم .لكن الربوف�سور جون�سون وفريقه
ال �ف �ي��زي��ول��وج �ي��ا ،وال �ن �م��و ،وع �ل��م الأع �� �ص ��اب يف جامعة ي�ؤكدون �أن ح��االت عدة من ارتفاع �ضغط ال��دم تن�ش�أ من
كامربيدج باململكة املتحدة �شارك يف و�ضع تقرير الدرا�سة ،دون �أي �سبب وا�ضح .يذكرون( :مييل معظم الدرا�سات
وزمال�ؤه ما تو�صلوا �إليه �أخرياً يف جملة .eLife
يف هذا املجال �إىل ت�أمل دور �أع�ضاء مثل الدماغ ،والقلب،
تن�ش�أ هذه احلالة عندما ي�ضغط الدم على جدران ال�شرايني وال�ك�ل�ي�ت�ين .ل��ذل��ك ال ن �ع��رف ال�ك�ث�ير ع��ن دور الأع�ضاء
بقوة مفرطة ،ما ي�ؤدي �إىل ت�ضرر بطانة هذه ال�شرايني ،والأن�سجة الأخرى).
فيزيد هذا بدوره خطر النوبة القلبية ،وال�سكتة الدماغية وي�شري الباحثون �إىل �أن درا�سات �سابقة �أظهرت �أن تدفق

ال� � � � � � � ��دم يف
ا لأ ن�سجة
ي� � ��رت � � �ف� � ��ع
ع � � � �ن � � ��دم � � ��ا
ت �ع��اين نق�صاً
يف الأوك�سجني.
وي�ع��ود ذل��ك �إىل وجود
عائلة م��ن ال�بروت�ي�ن��ات ُتدعى
.HIF
ق��رر الربوف�سور جون�سون وزمل�ا�ؤه يف درا�ستهم حتديد
انعكا�س نق�ص الت�أك�سج على تدفق الدم يف اجللد وت�أثري
ذلك يف �ضغط الدم.

اجللد ونق�ص الت�أك�سج
للتو�صل �إىل ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي ح�ق�ق��وه��ا� ،أج ��رى الباحثون
جت��ارب على ف�ئ��ران ُع��دل��ت جينياً لتفقد �أن��واع �اً خمتلفة
من بروتينات  HIFيف اجللد .ع ّر�ضوها بعد ذل��ك �إىل
م�ع��دالت متدنية م��ن الأوك���س�ج�ين� ،أو م��ا ُي�ع��رف بنق�ص
الت�أك�سج .وراق�ب��وا ح��رارة جلدها ،و�ضغط دمها ،ونب�ض
قلبها بغية حتديد طريقة تفاعلها مع هذه احلالة ،من ثم
قارنوا النتائج مع ما الحظوه لدى فئران �سليمة.
فوجئ الفريق عندما اكت�شف �أن القوار�ض التي تفتقر �إىل
� HIF-1-alphaأو  HIF-2-alphaيف جلدها
�أع��رب��ت ع��ن رد فعل خمتلف جت��اه م�ع��دالت الأوك�سجني
املتدنية ،مقارن ًة بالفئران ال�سليمة.
على نحو �أكرث دقة ،عانت الفئران ،التي تفتقر �إىل HIF-
� 1-alphaأو  ،HIF-2-alphaارتفاعاً كبرياً يف
حرارة اجللد ،ونب�ض القلب ،و�ضغط الدم ،ف�ض ً
ال عن تراجع

م�ستو ى
ن � � � �� � � � �ش� � � ��اط � � � �ه� � � ��ا
اجل�سدي.
ً
تو�صلت ال��درا��س��ة �أي���ض�ا �إىل بع�ض االكت�شافات
م ��ن
املثرية لالهتمام ب�ش�أن تفاعل اجل�سم مع تراجع معدل ج � � ��ام� � � �ع � � ��ة
الأوك �� �س �ج�ين يف ح��ال��ة ال �ف �ئ��ران ال���س�ل�ي�م��ة .ف�ق��د الحظ كامربيدج �أن اكت�شافات الفريق
الباحثون �أن �ضغط ال��دم ونب�ض القلب ب��د�آ ينخف�ضان ت�شري �إىل �أن رد فعل اجل�ل��د جت��اه م�ع��دالت الأوك�سجني
يف ال �ق��وار���ض ال�سليمة يف غ���ض��ون  10دق��ائ��ق ب�ع��د بدء املتدنية قد يكون له ت�أثري كبري يف جهاز القلب الوعائي.
نق�ص ال�ت��أك���س��ج ق�ب��ل �أن ي�تراج�ع��ا �إىل م��ا دون املعدالت ي�ضيف:
الطبيعية طوال � 36ساعة .ولكن بعد التع ّر�ض النخفا�ض ( ُتعترب معدالت الأوك�سجني املتدنية� ،سواء كانت م�ؤقتة
الأوك���س�ج�ين ط ��وال �� 48س��اع��ة ،ع��اد م�ع��دل �ضغط الدم �أو دائمة� ،شائعة
ونب�ض القلب �إىل امل�ستوى الطبيعي يف الفئران ال�سليمة ً .وقد ترتبط ببيئتنا الطبيعية �أو بعوامل مثل التدخني
ي�شري ال�ع�ل�م��اء �إىل �أن نق�ص ب��روت�ي�ن��ات  ،HIFف�ض ً
ال وال�سمنة.
عن بروتينات �أخ��رى ترتبط بنق�ص الت�أك�سج ،يف اجللد ون�أمل ب�أن ت�ساعدنا درا�ستنا يف حت�سني فهمنا الطريقة
ي�ؤثر يف النقطة التي يعاود عندها نب�ض القلب و�ضغط ال�ت��ي ي��زي��د بها تفاعل اجل�سم م��ع ح��االت مماثلة خطر
ال ��دم االرت �ف��اع ،ف���ض� ً
لا ع��ن ال��وق��ت ال ��ذي ي��وا��ص�لان فيه ارتفاع �ضغط الدم �أو يت�سبب به).
ارتفاعهما.
وملا كان اجللد �أكرب ع�ضو يف اجل�سم ،في�شري الربوف�سور
جون�سون �إىل �أننا يجب �أال نفاج�أ ب��دوره يف �ضبط �ضغط
ملحة عن الأ�سباب
الدم .يختم( :لكن هذا الأمر ُيظهر �أن علينا درا�سة �أع�ضاء
يذكر معد تقرير الدرا�سة الأول الدكتور �أن��درو كوبورن و�أن�سجة �أخرى يف اجل�سم وحتديد دورها �أي�ضاً).
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/03 :م

املودعة حتت رقم 272606 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فوري�ست �سيتي براندينغ ا�س دي ان .بي ات�ش دي.
وعنوانه� :سويت �7إي ،ليفيل  ،7مينارا �أن�سار 65 ،جاالن ترو�س 80000 ،جوهور باهرو ،ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات التمويل؛ �إدارة العقارات؛ القرو�ض التجارية؛ �إدارة املمتلكات املالية؛ التقييم املايل؛ �أعمال ال�سم�سرة؛
خدمات الكفالة وال�ضمان؛ جمع الأموال للأعمال اخلريية؛ بيع الديون؛ الإقرا�ض مقابل �ضمان.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �صينية منطوقها الالتيني SEN LIN CHENG SHIو
منطوقها العربي �سني لني �شينغ �شي .والعالمة ككل كتبت باللون الأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/07 :م

املودعة حتت رقم 272804 :
تاريخ �إيداع الأولوية 2016/12/05 :م
با�ســم� :سوي�سلوغ ايه دجي.
وعنوانه :ويبريييويغ � ،3سي ات�ش 5033-بو�ش�س� ،سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
برجميات �سل�سلة الإم��داد؛ برجميات لإدارة �سل�سلة الإم��داد؛ برجميات لإدارة اللوجي�ستيك؛ برجميات
لإدارة امل�ستودعات.
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة  SYNQمنطوقها العربي �سينك كتبت بحروف التينية ب�شكل
كبري باللون الأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ  2017/05/16 :م
املودعة حتت رقم 273364 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم( � :)1ألفا غروب كو ،.ليمتد :)2( / .فانيفلوك�س كو ،.ليمتد.
وعنوانه(� :)1أول��دي �إندا�سرتيال �إيريا ،وينغوان ار دي� ،.شينغهاي دي�سرتيكت� ،شانتو �سيتي ،غوانغدونغ
بروفين�س ،515800 ،جمهورية ال�صني ال�شعبية601 :)2( / .دي ام �سي هاي-تيك اندا�سرتي �سانرت330،
�سيونغام-رو ،مابو-غو� ،سيول ،كوريا اجلنوبية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التدري�س/خدمات تعليمية؛ تنظيم امل�سابقات (للتعليم �أو الرتفيه)؛ تنظيم العرو�ض (خدمات املنتجني �أو
املديرين)؛ عرو�ض ال�سينما؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت؛ توفري
املطبوعات الإلكرتونية عرب الإن�ترن��ت (غ�ير قابلة للتنزيل)؛ �إن�ت��اج الأف�ل�ام من غ�يراالف�لام الدعائية؛
�إنتاج الربامج الإذاعية والتليفزيونية؛ �إنتاج العرو�ض امل�سرحية؛ الرتفيه عن طريق التليفزيون؛ خدمات
الرتفيه؛ خدمات الأل�ع��اب عن طريق الإن�ترن��ت (م��ن �شبكة حا�سوب)؛ خدمات كتابة الن�صو�ص؛ توزيع
�أ�شرطة الفيديو؛ توزيع الأف�لام ال�سينمائية؛ حدائق املالهي؛ ت�أجري معدات الألعاب؛ خدمات الرتفيه؛
الواقـعة بالفئة41 :
�إعادة ت�سجيل ال�صوت (الدبلجة)؛ خدمات احليوانات.
و�صف العالمة :عبارة عن ر�سمة بخلفية �سوداء مائلة اىل اللون الرمادي تت�ضمن الكلمتني الالتينيتني
"�'' " SUPER WINGSسوبر وينغ�س" حيث كتبت الكلمة "�" "SUPERسوبر" بحروف التينية
ك�ب�يرة ب�شكل مميز باللون ال��رم��ادي وكتبت حتتها الكلمة "" "WINGSوينغ�س" ب�ح��روف التينية
كبرية ب�شكل مميز باللون الرمادي حيث كتبت نقطة احلرف "�" "iآي" على �شكل كرة �أر�ضية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/03 :م

املودعة حتت رقم 272605 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فوري�ست �سيتي براندينغ ا�س دي ان .بي ات�ش دي.
وعنوانه� :سويت �7إي ،ليفيل  ،7مينارا �أن�سار 65 ،جاالن ترو�س 80000 ،جوهور باهرو ،ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
دعاية و �إعالن؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ ترويج املبيعات ل�صالح الغري؛ اال�ست�شارات
حول �إدارة �ش�ؤون املوظفني؛ عر�ض ال�سلع؛ توزيع العينات؛ ا�ست�شارات حول �إدارة الأعمال؛ تنظيم املعار�ض
للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية؛ خدمات تدبري االحتياجات للآخرين (�شراء �سلع وخدمات تتعلق ب�أعمال
جتارية �أخرى)؛ املحا�سبة.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �صينية منطوقها الالتيني SEN LIN CHENG SHIو
منطوقها العربي �سني لني �شينغ �شي .والعالمة ككل كتبت باللون الأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ  2017/05/03 :م
املودعة حتت رقم 272610 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فارانا يو كيه ليمتد.
وعنوانه 14 :دوفر �سرتيت ،لندن دبليو  1ا�س  4ال دبليو.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
زيوت ع�شبية غري طبية للج�سم و مراهم وزيوت العناية بالب�شرة؛ م�ستح�ضرات التجميل الع�شبية الغري
طبية وبل�سم ال�شفاه؛ ال�صابون الغري طبي امل�صنوع من الأع�شاب و حملول وم�سحوق ال�صابون؛ العطور
الع�شبية الغري طبية و مزيل الروائح و لو�سيون اجل�سم و لو�سيونات للب�شرة و الكرميات املرطبة واملواد
الهالمية؛ زيوت التدليك الع�شبية الغري طبية و لو�سيونات وامل�ستخل�صات العطرية والزيوت العطرية؛
م�ستح�ضرات التجميل الع�شبية الغري طبية وعطور؛ رذاذات ملواد ع�شبية غري طبية لل�شعر و لو�سيونات
لل�شعر و �شامبو و منعم ال�شعر؛ مرطبات ع�شبية غري طبية وم�ضادات التعرق ودو�ش و مواد زينة ول�ؤل�ؤ
احلمام و لو�سيونات احلمام؛ م�سحوق ع�شبي غري طبي للوجه و وبل�سم للب�شرة و حمام الرغاوي و مطهرات
الب�شرة و لو�سيونات اليد و رذاذات اجل�سم؛ م�ساحيق ع�شبية غري طبية للب�شرة و مقويات الب�شرة و كرميات
مطهرة و كرميات مطهرة وبل�سم للقدم؛ مركزات حمام الأع�شاب الغري طبية و حمام الزيوت و حمام بلورات
و لو�سيونات للقدم؛ م�صل الأع�شاب الغري طبية امل�ضا�ضة لل�شيخوخة و م�ستحظرات ن�سائية للغ�سل وللوقاية
من ال�شم�س؛ �أع�شاب غري طبية لفرك الوجه واجل�سم .الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمات BOTANICA ALMORAالتي منطوقها العربي
هو �أملورا بوتانيكا بحيت كتبت بحروف التينية كبرية باللون الأبي�ض والأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/16 :م

املودعة حتت رقم 273363 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم( � :)1ألفا غروب كو ،.ليمتد :)2( / .فانيفلوك�س كو ،.ليمتد.
وعنوانه(� :)1أول��دي �إندا�سرتيال �إيريا ،وينغوان ار دي� ،.شينغهاي دي�سرتيكت� ،شانتو �سيتي ،غوانغدونغ
بروفين�س ،515800 ،جمهورية ال�صني ال�شعبية601 :)2( / .دي ام �سي هاي-تيك اندا�سرتي �سانرت330،
�سيونغام-رو ،مابو-غو� ،سيول ،كوريا اجلنوبية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مالب�س؛ مالب�س الأط �ف��ال ؛مالب�س امل��وال�ي��د (م�لاب����س)؛ �أح��ذي��ة ذات رق�ب��ة؛ �ألب�سة ق��دم؛ قبعات؛ خوذة
االطفال؛ جوارب؛ جوارب طويلة؛ قفازات (مالب�س)؛ ربطات عنق؛ �أو�شحة (كوفيات)؛ �أحزمة.
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :عبارة عن ر�سمة بخلفية �سوداء مائلة اىل اللون الرمادي تت�ضمن الكلمتني الالتينيتني
"�'' " SUPER WINGSسوبر وينغ�س" حيث كتبت الكلمة "�" "SUPERسوبر" بحروف التينية
ك�ب�يرة ب�شكل مميز باللون ال��رم��ادي وكتبت حتتها الكلمة "" "WINGSوينغ�س" ب�ح��روف التينية
كبرية ب�شكل مميز باللون الرمادي حيث كتبت نقطة احلرف "�" "iآي" على �شكل كرة �أر�ضية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقـم 27745 :
با�ســــــم � :ش .عمر قا�سم العي�سائي و�شركاه للت�سويق املحدودة.
وعنوانــــه  :فرميك�س بالزا -حي الأندل�س –�شارع ابراهيم اجلفايل  ،متفرع من �شارع
الأمري حممد بن عبد العزيز (التحلية) � ،ص.ب -8680جدة  -21492اململكة العربية
ال�سعودية .
وامل�سجلة حتت رقم  )23279( :بتاريخ 2000/01/25 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2018/07/27 :إيل .2028/07/27
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقاً للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .

املودعة بالرقـم 27744 :
با�ســــــم � :ش .عمر قا�سم العي�سائي و�شركاه للت�سويق املحدودة.
وعنوانــــه  :فرميك�س بالزا -حي الأندل�س –�شارع ابراهيم اجلفايل  ،متفرع من �شارع
الأمري حممد بن عبد العزيز (التحلية) � ،ص.ب -8680جدة  -21492اململكة العربية
ال�سعودية .
وامل�سجلة حتت رقم  )23280( :بتاريخ 2000/01/25 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2018/07/27 :إيل .2028/07/27
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقاً للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/03 :م

املودعة حتت رقم 272604 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فوري�ست �سيتي براندينغ ا�س دي ان .بي ات�ش دي.
وعنوانه� :سويت �7إي ،ليفيل  ،7مينارا �أن�سار 65 ،جاالن ترو�س 80000 ،جوهور باهرو ،ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ورق؛ مطبوعات؛ من�شورات مطبوعة؛ �صحف؛ �صور؛ قرطا�سية؛ �أدوات الكتابة؛ �أدوات ر�سم؛ مواد ر�سم؛
مواد الت�شكيل.
الواقـعة بالفئة16 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �صينية منطوقها الالتيني SEN LIN CHENG SHIو
منطوقها العربي �سني لني �شينغ �شي .والعالمة ككل كتبت باللون الأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ  2017/05/03 :م
املودعة حتت رقم 272609 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فارانا يو كيه ليمتد.
وعنوانه 14 :دوفر �سرتيت ،لندن دبليو  1ا�س  4ال دبليو.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
زيوت ع�شبية غري طبية للج�سم و مراهم وزيوت العناية بالب�شرة؛ م�ستح�ضرات التجميل الع�شبية الغري
طبية وبل�سم ال�شفاه؛ ال�صابون الغري طبي امل�صنوع من الأع�شاب و حملول وم�سحوق ال�صابون؛ العطور
الع�شبية الغري طبية و مزيل الروائح و لو�سيون اجل�سم و لو�سيونات للب�شرة و الكرميات املرطبة واملواد
الهالمية؛ زيوت التدليك الع�شبية الغري طبية و لو�سيونات وامل�ستخل�صات العطرية والزيوت العطرية؛
م�ستح�ضرات التجميل الع�شبية الغري طبية وعطور؛ رذاذات ملواد ع�شبية غري طبية لل�شعر و لو�سيونات
لل�شعر و �شامبو و منعم ال�شعر؛ مرطبات ع�شبية غري طبية وم�ضادات التعرق ودو�ش و مواد زينة ول�ؤل�ؤ
احلمام و لو�سيونات احلمام؛ م�سحوق ع�شبي غري طبي للوجه و وبل�سم للب�شرة و حمام الرغاوي و مطهرات
الب�شرة و لو�سيونات اليد و رذاذات اجل�سم؛ م�ساحيق ع�شبية غري طبية للب�شرة و مقويات الب�شرة و كرميات
مطهرة و كرميات مطهرة وبل�سم للقدم؛ مركزات حمام الأع�شاب الغري طبية و حمام الزيوت و حمام بلورات
و لو�سيونات للقدم؛ م�صل الأع�شاب الغري طبية امل�ضا�ضة لل�شيخوخة و م�ستحظرات ن�سائية للغ�سل وللوقاية
الواقـعة بالفئة03 :
من ال�شم�س؛ �أع�شاب غري طبية لفرك الوجه واجل�سم.
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمة  ALMORAالتي منطوقها العربي هو �أملورا بحيت كتبت
بحروف التينية كبرية باللون الأبي�ض والأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ  2017/05/08 :م
املودعة حتت رقم 272888 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :زيد اليف�ستايل برايفيت ليمتد.
وعنوانه 4 :تي �إف  32اوم كومبليك�س� ،سواتيك �سو�سايتي� ،سي.دجي .رود،
احمداباد ،غوجارات –  ،380009الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط ،غ�سول اللحى ،بل�سم اللحى ،مرهم للحى وال�شعر� ،صباغة للحى وال�شعر� ،شمع وكرمي
لل�شوارب واللحى وال�شعر ،زي��وت و�شامبو ومنعم ،غ�سوالت و�أقنعة للوجه وغ�سول الطني لل�شعر� ،أقنعة
وطني ،زيوت وغ�سوالت وكرميات ولو�سيون املنتجعات ال�صحية للحى وال�شعر والوجه ،كرميات احلماية من
�أ�شعة ال�شم�س ،منتجات العناية بالب�شرة واجل�سم ،م�ستح�ضرات ولو�سيون بعد احلالقة وقبل احلالقة ،جل
للج�سم واحلمام ،زيت للحى ،غ�سول الوجه� ،شامبو� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل
وباخل�صو�ص زيت ولو�سيون وكرمي ال�شعر وجل للحى ومنظفات �أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمة  BEARDOالتي منطوقها العربي بريدو كتبت بحروف
التينية فقط ب�شكل مميز وكبري بحيث �أنها كتبت بحروف غري مت�ساوية احلجم باللونني الأ�سود والأبي�ض،
وتوجد حتتها ر�سمة مميزة من زاوية جانبية باللونني الأ�سود والأبي�ض لر�أ�س رجل له �شعر و�شارب مميزين
وحلية كبرية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/30 :م

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 274142 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم� :سبي�شياليتي ري�ستورانت�س ليمتد.
وعنوانه  :موريا الندمارك – 14ت��ي �إيت�ش فلور ،ب��ي 25/فريا �إند�سرتيال اي�ستيت� ،أوف نيو لينك رود،
�أندهريي وي�ست ،مومباي –  ،400 053ماهارا�شرتا ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمة  POHالتي منطوقها العربي هو بوه .كتبت بحروف التينية
كبرية باللون الأبي�ض والأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/03 :م

املودعة حتت رقم 272601 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فوري�ست �سيتي براندينغ ا�س دي ان .بي ات�ش دي.
وعنوانه� :سويت �7إي ،ليفيل  ،7مينارا �أن�سار 65 ،جاالن ترو�س 80000 ،جوهور باهرو ،ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معلومات حول الإن�شاء؛ الإن�شاء؛ التنجيد؛ تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية؛ خدمات النجارة؛ تنظيف
املالب�س؛ تركيب الأجهزة ال�صحية؛ �إ�صالح �أ�سالك الطاقة.
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية  FOREST CITYالتي منطوقها العربي
فوري�ست �سيتي كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري .والعالمة ككل كتبت باللون الأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/03 :م

املودعة حتت رقم 272607 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فوري�ست �سيتي براندينغ ا�س دي ان .بي ات�ش دي.
وعنوانه� :سويت �7إي ،ليفيل  ،7مينارا �أن�سار 65 ،جاالن ترو�س 80000 ،جوهور باهرو ،ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معلومات حول الإن�شاء؛ الإن�شاء؛ التنجيد؛ تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية؛ خدمات النجارة؛ تنظيف
املالب�س؛ تركيب الأجهزة ال�صحية؛ �إ�صالح �أ�سالك الطاقة.
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �صينية منطوقها الالتيني SEN LIN CHENG SHIو
منطوقها العربي �سني لني �شينغ �شي .والعالمة ككل كتبت باللون الأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ  2017/05/08 :م

املودعة حتت رقم 272887 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :زيد اليف�ستايل برايفيت ليمتد.
وعنوانه 4 :تي �إف  32اوم كومبليك�س� ،سواتيك �سو�سايتي� ،سي.دجي .رود ،احمداباد ،غوجارات – ،380009
الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط ،غ�سول اللحى ،بل�سم اللحى ،مرهم للحى وال�شعر� ،صباغة للحى وال�شعر� ،شمع وكرمي
لل�شوارب واللحى وال�شعر ،زي��وت و�شامبو ومنعم ،غ�سوالت و�أقنعة للوجه وغ�سول الطني لل�شعر� ،أقنعة
وطني ،زيوت وغ�سوالت وكرميات ولو�سيون املنتجعات ال�صحية للحى وال�شعر والوجه ،كرميات احلماية من
�أ�شعة ال�شم�س ،منتجات العناية بالب�شرة واجل�سم ،م�ستح�ضرات ولو�سيون بعد احلالقة وقبل احلالقة ،جل
للج�سم واحلمام ،زيت للحى ،غ�سول الوجه� ،شامبو� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل
وباخل�صو�ص زيت ولو�سيون وكرمي ال�شعر وجل للحى ومنظفات �أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمة  BEARDOالتي منطوقها العربي بريدو كتبت بحروف
التينية فقط ب�شكل كبري باللون الأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/05/23 :م

املودعة حتت رقم 273779 :
تاريخ �إيداع الأولوية // :م
با�ســم :فارافووت �إندا�سرتي كو ،.ليمتد.
وعنوانه 294 :موو � 7سال�شاورونغتهونغ وي�سي�س�شاي�شان انغتهونغ  ،14110تايالند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�بن وال�شاي وال�ك��اك��او وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو وال�بن اال�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة ،التوابل ،البهارات ،الثلج.
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمة  FLOURISHالتي منطوقها العربي فلوري�ش كتبت بحروف
التينية فقط ب�شكل كبري باللون الأ�سود ،وتوجد حتتها الكلمات  QUALITY PRODUCTالتي
منطوقها ال�ع��رب��ي كواليتي ب��روداك��ت كتبت ب�ح��روف التينية فقط ب�شكل كبري ورق�ي��ق ب��ال�ل��ون الأ�سود.
ويوجد فوق هذه الكلمات كلها ر�سمة باللون الأ�سود بحيث �أنها تتكون من ثالثة �أ�شكال مميزة ت�شبه وردة
بخطوط عمودية �صغرية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
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الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :
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اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقـم 73696 :
با�ســــــم  :راين ريفري�شمينت�س �ش م ح.
وعنوانــــه  :مكتب رقم� 1306 :إل بي  19جبل علي – دبي -الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )77671( :بتاريخ 2006/11/20 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2015/10/02 :إيل .2025/10/02
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقاً للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .

املودعة بالرقـم 73695 :
با�ســــــم  :راين ريفري�شمينت�س �ش م ح.
وعنوانــــه  :مكتب رقم� 1306 :إل بي  19جبل علي – دبي -الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )61869( :بتاريخ 2006/07/31 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2015/10/02 :إيل .2025/10/02
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقاً للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .

املودعة بالرقـم 73694 :
با�ســــــم  :راين ريفري�شمينت�س �ش م ح.
وعنوانــــه  :مكتب رقم� 1306 :إل بي  19جبل علي – دبي -الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )61333( :بتاريخ 2006/07/16 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2015/10/02 :إيل .2025/10/02
ً
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقا للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .

املودعة بالرقـم 27746 :
با�ســــــم � :ش .عمر قا�سم العي�سائي و�شركاه للت�سويق املحدودة.
وعنوانــــه  :فرميك�س بالزا -حي الأندل�س –�شارع ابراهيم اجلفايل  ،متفرع من �شارع
الأمري حممد بن عبد العزيز (التحلية) � ،ص.ب -8680جدة  -21492اململكة العربية
ال�سعودية .
وامل�سجلة حتت رقم  )23213( :بتاريخ 2000/01/23 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2018/07/27 :إيل .2028/07/27
ً
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقا للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

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

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم 103901 :
با�ســم :دبي للعقارات (�شركة ذات م�سئولية حمدودة)
وعنوانه :مكتب ملك �أبراج الإمارات� ،شارع ال�شيخ زايد� ،ص.ب ،73311 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات العقارات؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وال�سكنية؛ خدمات �إدارة وت�سيري �ش�ؤون
وت�أجري العقارات التجارية والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري العقارات املقدمة واجلارية التي لها �صلة
بال�شقق ،الفلل ،املكاتب ،املنتجعات ال�صحية ،املنتجعات� ،أحوا�ض ال�سفن ،الفنادق ،العقارات ال�صناعية ،مراكز
وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ست�أجرين؛ �إدارة ت�أجري ال�شقق والفلل؛ خدمات �سم�سرة العقارات؛
خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات التمويلية؛ خدمات
�إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأموال؛ خدمات �أموال الأمالك؛ خدمات الت�أمني؛ خدمات
متويل الأمالك؛ خدمات تقييم الأمالك؛ خدمات �إدارة الأمالك وخدمات �إدارة �سندات امللكيات التجارية؛
خدمات ا�ستثمار الأم�لاك؛ خدمات �سم�سرة الأمالك؛ خدمات ت�أمني الأمالك؛ خدمات تطوير الأرا�ضي
وحتديدا خدمات متلك الأرا�ضي وتثمني واختيار ومتلك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ �شراء
الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات
من خالل �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة36 :
وامل�سجلة حتت رقم 148533 :بتاريخ 21 :يوليو 2011
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2007/12/5
وحتى تاريخ2017/12/5 :
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/09/30 :
املودعة حتت رقم 179956 :
بتاريخ2010/12/15 :
امل�سجلة حتت رقم 126850 :
با�ســم� :سوبر�ستارز وورلد اف راي�سينغ ا�س .بي .ايه
وعنوانه ،94 :فيا دي تور باغنوتا – روما – ايطاليا.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  200 / / ( – ) ( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
الواقعة بالفئة 41 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
 تنازل رقم : ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها � :سوبر�ستارز وورلد اف راي�سينغ ا�س .بي .ايه ا�سم املتنازل له� :ش .فالميني غروب هولدينغ ا�س بي ايه. مهـنته  :ال�صناعة والتجارة. جن�سيته� :إيطاليا عنوان وحمل �إقامته  :فيايل �سيتا دوروبا رقم – 618روما� ,،إيطاليا. تاريخ انتـقال امللكية2015/10/13 : تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل2016/03/06 :�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقـم 74600 :
با�ســــــم  :راين ريفري�شمينت�س �ش م ح.
وعنوانــــه  :مكتب رقم� 1306 :إل بي  19جبل علي – دبي -الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )77654( :بتاريخ 2006/11/20 :
ً
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2015/10/29 :إيل .2025/10/29
ً
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقا للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
اعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جاه للمكية الفكرية
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة بالرقـم 74599 :
با�ســــــم  :راين ريفري�شمينت�س �ش م ح.
وعنوانــــه  :مكتب رقم� 1306 :إل بي  19جبل علي – دبي -الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )80088( :بتاريخ 2007/03/05 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات اخ��ري اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتــهاء
احلمــاية يف � 2015/10/29 :إيل .2025/10/29
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقاً للأو�ضاع
وال�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف
�ش�أن العالمات التجارية .
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

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

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

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

املودعة بالرقم 99964 :
با�ســم :اوبريون ميدل اي�ست ليمتد
وعنوانه :ترايدنت ت�شامبريز ،ويكهامز كاي� ،ص ب  ،146روود تاون ،تورتوال ،بريت�ش فريجن
�آيلندز
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ر�سم ت�صاميم وخمططات الت�شييد ور�سم ت�صاميم وخمططات البناء؛ الهند�سة املعمارية؛
الهند�سة؛ ت�صميم الديكور الداخلي؛ اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بت�صميم املباين واملت�صلة
كذلك بهند�سة املباين والهند�سة املدنية والكهربائية والإن�شائية؛ �إدارة املن�ش�آت وحتديدا ت�صميم
املباين و�إدارة العقود ومراقبة وت�أمني ال�صحة وال�سالمة.
الواقـعة بالفئة42 :
وامل�سجلة حتت رقم 104895 :بتاريخ 27 :يونيو 2010
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2017/9/13وحتى تاريخ2027/9/13 :

املودعة بالرقم 99963 :
با�ســم :اوبريون ميدل اي�ست ليمتد
وعنوانه :ترايدنت ت�شامبريز ،ويكهامز كاي� ،ص ب  ،146روود تاون ،تورتوال ،بريت�ش فريجن
�آيلندز
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة جميعها ب ��إدارة املباين ومن�ش�آت البناء؛ الت�شييد؛ �إدارة املن�ش�آت
وحتديدا ت�شييد و�صيانة وتنظيف و�إ�صالح من�ش�آت البناء؛ توفري معلومات الت�شييد؛ خدمات
الإ�صالح والرتكيب؛ الإ�شراف على ت�شييد املباين.
الواقـعة بالفئة37 :
وامل�سجلة حتت رقم 126108 :بتاريخ 28 :نوفمرب 2010
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2017/9/13وحتى تاريخ2027/9/13 :

املودعة بالرقم 99961 :
با�ســم :اوبريون ميدل اي�ست ليمتد
وعنوانه :ترايدنت ت�شامبريز ،ويكهامز كاي� ،ص ب  ،146روود تاون ،تورتوال ،بريت�ش فريجن
�آيلندز
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ر�سم ت�صاميم وخمططات الت�شييد ور�سم ت�صاميم وخمططات البناء؛ الهند�سة املعمارية؛
الهند�سة؛ ت�صميم الديكور الداخلي؛ اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بت�صميم املباين واملت�صلة
كذلك بهند�سة املباين والهند�سة املدنية والكهربائية والإن�شائية؛ �إدارة املن�ش�آت وحتديدا ت�صميم
املباين و�إدارة العقود ومراقبة وت�أمني ال�صحة وال�سالمة.
الواقـعة بالفئة42 :
وامل�سجلة حتت رقم 91796 :بتاريخ 10 :نوفمرب 2008
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2017/9/13وحتى تاريخ2027/9/13 :

املودعة بالرقم 99960 :
با�ســم :اوبريون ميدل اي�ست ليمتد
وعنوانه :ترايدنت ت�شامبريز ،ويكهامز كاي� ،ص ب  ،146روود تاون ،تورتوال ،بريت�ش فريجن
�آيلندز
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة جميعها ب�إدارة الأعمال ومن�ش�آت البناء؛ الت�شييد؛ �إدارة املن�ش�آت
وحتديدا ت�شييد و�صيانة وتنظيف و�إ�صالح من�ش�آت البناء؛ توفري معلومات الت�شييد؛ خدمات
الإ�صالح والرتكيب؛ الإ�شراف على ت�شييد املباين.
الواقـعة بالفئة37 :
وامل�سجلة حتت رقم 104897 :بتاريخ 27 :يونيو 2010
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2017/9/13وحتى تاريخ2027/9/13 :

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 98722 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الت�شييد؛ خدمات التطوير العقاري؛ �إدارة م�شاريع الت�شييد والتطوير العقاري؛ تق�سيم الأرا�ضي
للغايات ال�سكنية والتجارية؛ ت�شييد املجمعات للغايات التجارية وال�سكنية؛ �صيانة ال�ع�ق��ارات؛ خدمات
الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ الإ��ش��راف على ت�شييد املباين؛ ه��دم املباين؛ تركيب
و�إ�صالح امل�صاعد؛ ت�شييد املوانئ؛ ا�ستخراج اخلامات؛ ت�شييد و�صيانة خطوط الأنابيب؛ ر�صف الطرق؛
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب
�شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ 13 :دي�سمرب 2010
وامل�سجلة حتت رقم126573 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 98721 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة املمتلكات العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات
ال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري
وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارت �ه��ا بالن�سبة لل�شقق وال�شقق الفندقية والفيالت واملكاتب
ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز
الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإي�ج��ار وال�شقق الفندقية؛
خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛
اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات اال�ستثمار اجلماعي؛ خدمات �إدارة
ال�صناديق؛ خدمات ا�ستثمار الأموال يف الأ�سهم؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات
امل�صرفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم ال�ع�ق��ارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخ��دم��ات �إدارة
املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛
خدمات تطوير الأرا�ضي وحتديداً خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض
التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأغرا�ض لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا
يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104749 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

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

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

املودعة بالرقم 98720 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكاالت الإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛
�إدارة الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال الفنادق؛ �إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛
امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ ت�شغيل
متاجر التجزئة؛ خدمات الإم��داد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم املعار�ض والأ�سواق التجارية للغايات
التجارية والإعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات �أبحاث
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف �إدارة الأعمال)؛ بيع املمتلكات
باملزاد العلني؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه
اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104748 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 98719 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الورق واملنتجات الورقية؛ الورق املقوى ومنتجات الورق املقوى؛ الكتيبات والن�شرات الإعالنية والكرا�سات
والتقاومي والبطاقات واال�ستمارات وبطاقات التهنئة والدعوات والل�صاقات والر�سائل والن�شرات الإخبارية
الدورية والدفاتر ودفاتر قطع القرطا�سية وورق ن�شاف ودفاتر املذكرات واملواعيد ودفاتر اليوميات وارفف
الر�سائل وامللفات وامللفات املفهر�سة والبطاقات الربيدية والإعالنات الكبرية والتذاكر ودفاتر قطع للكتابة
وورق الكتابة؛ املطبوعات؛ ال�صحف والدوريات والكتب ومواد جتليد الكتب؛ املن�شورات املطبوعة؛ وال�صحف
اليومية واملجالت والكتالوجات والكتيبات والكرا�سات والفواتري؛ الأدوات واللوازم املكتبية؛ �أقالم احلرب
و�أقالم الر�صا�ص و�أقالم اللباد و�أقالم الر�صا�ص الآلية و�أقالم احلرب اجلافة وثقاالت الورق.
الواقـعة بالفئة16 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104747 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

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

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

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

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

املودعة بالرقم 98726 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات وحجز فنادق و�سكن م�ؤقت وخدمات احلجز وتوفري املعلومات عنه وخدمات الفنادق اخلا�صة بتوفري
كافة الت�سهيالت واملرافق الالزمة لعقد امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض واجلل�سات التدريبية وور�شات
العمل ومعار�ض الأعمال واالجتماعات الر�سمية واملحا�ضرات وخدمات ال�ضيافة اخلا�صة بالطعام وال�شراب
وال�سكن وخدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة
الذاتية وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�ضري الطعام لتناولـه خارجاً وخدمات املقاهي وخدمات (ال�سناك
بار) التي تقدم وجبات خفيفة وخدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات حت�ضري
الطعام وامل�شروبات غ�ير الكحولية وخ��دم��ات التخطيط لإق��ام��ة املنا�سبات والأح ��داث وخ��دم��ات ح�ضانة
الأطفال.
الواقـعة بالفئة43 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104753 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 98725 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخل��دم��ات اال�ست�شارية املتعلقة با�ستخدام وفعالية الطاقة؛ خ��دم��ات البحث والتطوير حل�ساب الغري؛
الأبحاث املتعلقة بالت�شييد والبناء والكيمياء وبرامج احلا�سوب ومعاجلة البيانات وعلم ال�سكان الإح�صائي
وحماية البيئة وال�صحة وال�صناعة والهند�سة واملعادن واملوارد املعدنية وموارد الطاقة وال�صيدلة والتقنية
احليوية والعلوم والتقنية والإعالم والرعاية ال�صحية واال�ستثمار والأمن والتعليم؛ اخلدمات واال�ست�شارات
املعمارية؛ ت�صميم املباين ال�سكنية والتجارية؛ الت�صميم الداخلي واال�ست�شارات املتعلقة به؛ هند�سة تن�سيق
املناظر الطبيعية؛ خدمات ت�صميم املباين؛ خدمات تخطيط املدن؛ اخلدمات الهند�سية؛ خدمات امل�ساحة
مبا يف ذلك ح�صر الكميات؛ خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بتخطيط املدن وتطوير البنية التحتية والتنمية
احل�ضرية وتطوير الأرا�ضي؛ خدمات التخطيط احل�ضري املتعلقة مبلكية و�/أو ت�شغيل م�شروعات التطوير
ال�سكنية احل�ضرية و�/أو جممعات مراكز الت�سوق.
الواقـعة بالفئة42 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104752 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 98724 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خ��دم��ات التعليم؛ خ��دم��ات ال�ت��دري��ب؛ ت��وف�ير ت�سهيالت ال�ت��دري��ب يف جم��ال ال�ف�ن��ادق وال���ض�ي��اف��ة؛ توفري
دور احل�ضانة ،خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري �صاالت التدريبات الريا�ضية
(اجلمنازيوم) والنوادي ال�صحية؛ توفري مالعب اجلولف ،توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت برك
ال�سباحة؛ ترتيب و�إدارة امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض واجلل�سات التدريبية وور���ش العمل ومعار�ض
الأع�م��ال واالجتماعات الر�سمية واملحا�ضرات؛ توفري ت�سهيالت حدائق املالهي واحل��دائ��ق ذات الطابع
اخلا�ص؛ ن�شر الكتب؛ توفري ت�سهيالت ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�ضية؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛
توفري مراكز اللياقة البدنية؛ خدمات التدريب املتعلقة باللياقة البدنية.
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104751 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 98723 :
با�ســم� :سمارت �سيتي (دبي) منطقة حرة -ذ م م
وعنوانه :مكتب رقم  ،F63بلوك  ،A 2دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات االت�صاالت؛ خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛ تقدمي املعلومات عرب الو�سائط ال�سمعية
والب�صرية �أو الرقمية؛ خدمات مزود خدمة الإنرتنت؛ خدمات مداخل الإنرتنت؛ خدمات البث مبا يف ذلك
البث عرب �شبكات التلفزيون والكيبل والراديو واملحطات الف�ضائية والألياف الب�صرية وال�شبكات الرقمية؛
ت�أجري معدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛ توفري النفاذ للم�ستخدمني �إىل �شبكة حا�سوب عامة؛ نقل
الأ�صوات وال�صور؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة
بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
الواقـعة بالفئة38 :
بتاريخ 21 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104750 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/8/13
وحتى تاريخ2027/8/13 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 97072 :
با�ســم� :سما دبي (ذ.م.م)
وعنوانه :مكتب ملك �أبراج الأم��ارات� ،شارع ال�شيخ زايد� ،ص ب  ،72527دبي ،الإم��ارات العربية
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املطبوعات ،املن�شورات ،القرطا�سية ،ورق الكتابة ،الأجندات ،الن�شرات ،املجالت ،ال�صور ال�شم�سية،
الألبومات ،االقالم� ،أقالم الر�صا�ص ،امل�ساطر ،املحايات ،الل�صائق ،املل�صقات الإعالنية.
الواقـعة بالفئة16 :
وامل�سجلة حتت رقم 91134 :بتاريخ 24 :اغ�سط�س 2008
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2017/7/4وحتى تاريخ2027/7/4 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

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

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

املودعة بالرقم 103303 :
			
با�ســم� :إ�ستثمار العقارية منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات العقارات؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وال�سكنية؛ خدمات �إدارة وت�سيري �ش�ؤون
وت�أجري العقارات التجارية والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري العقارات املقدمة واجلارية التي لها �صلة
بال�شقق ،الفلل ،املكاتب ،املنتجعات ال�صحية ،املنتجعات� ،أحوا�ض ال�سفن ،الفنادق ،العقارات ال�صناعية ،مراكز
وقرى الت�سوق؛ خدمات �إدارة امل�ست�أجرين املالية؛ �إدارة ت�أجري ال�شقق والفلل؛ خدمات �سم�سرة العقارات؛
خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات التمويلية؛ خدمات
�إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأموال؛ خدمات �أموال الأمالك؛ خدمات الت�أمني؛ خدمات
متويل الأمالك؛ خدمات تقييم الأمالك؛ خدمات �إدارة الأمالك وخدمات �إدارة �سندات امللكيات التجارية؛
خدمات ا�ستثمار الأم�لاك؛ خدمات �سم�سرة الأمالك؛ خدمات ت�أمني الأمالك؛ خدمات تطوير الأرا�ضي
وحتديدا تثمني واختيار و�شراء العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ �شراء الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري
املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات من خالل �شبكة حا�سوب
عاملية.
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ 23 :يونيو 2010
وامل�سجلة حتت رقم104828 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/11/26
وحتى تاريخ2027/11/26 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 103302 :
با�ســم� :إ�ستثمار العقارية منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات دعاية و�إعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية والإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛
تقييم الأعمال؛ �إدارة الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال الفنادق واملكاتب؛ �إدارة م�شاريع الأعمال؛
�إدارة الأعمال (للغري)؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية
والإعالن والعالقات العامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن
من معاينتها و�شرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم املعار�ض
واملعار�ض التجارية للغايات التجارية �أو الإعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة
بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات من خالل �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ 19 :اغ�سط�س2007
وامل�سجلة حتت رقم96316 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/11/26
وحتى تاريخ2027/11/26 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 113942 :
با�ســم� :ستدفا�ست كابيتال مانيجمانت ال.بي
وعنوانه 450 :بارك افينيو ،الطابق  ،20نيويورك ،نيويورك  ،10022الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخل��دم��ات املالية و بالتحديد خدمات التحليل واال�ست�شارة املالية وخ��دم��ات التنب�ؤ والبحث
املالية وخدمات اال�ستثمارات املالية يف جمال �صناديق الإ�ستثمار و�صناديق التحوط (التغطية)
وا�ستثمارات حقوق امللكية اخلا�صة.
الواقـعة بالفئة36 :
وامل�سجلة حتت رقم 99312 :بتاريخ 13 :يناير 2010
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2018 /6/3وحتى تاريخ2028/6/3 :
�إدارة العالمات التجارية
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر  -اعالن حكم غيابي
يف الدعوى رقم  02/10158جتاري ل�سنة  2017ايجارات

املحكوم له طالب الإع�لان تيكلوم لال�ستثمارات منطقة حرة ذ.م م
املحكوم عليه املطلوب �إعالنه غودفيال�س فيلمز منطقة حرة ذ.م.م
منطوق احلكم ال�صادر بجل�سة  2017-12-13حكمت اللجنة مبثابة
احل�ضوري -1 .الزام املدعي عليها ب�إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها
للمدعية خالية م��ن �شواغلها�-2 .إل� ��زام امل��دع��ي عليها ب�سداد بدل
الإي �ج��ار  61362دره��م للفرتة م��ن ومب��ا ي�ستجد بعدها م��ن �أجرة
اعتبارا من  2017-10-11وحتى  2017 -6-22حتى تاريخ الإخالء
الفعلي بواقع اجرة �سنوية قدرها  133881حتى تاريخ 2017-11-23
� -3.إل��زام املدعي عليها ب ��أن ت�سلم للمدعية ب��راءة ذخمة من هيئة
الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة على امل�أجور حتى تاريخ الإخالء
الفعلي �إلزام املدعي عليها باملنا�سب من م�صروفات الدعوي.
مركز ف�ض املنازعات االيجارية

�إجتمـــــــاع اخلبـــــــرة
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
يف الدعوى رقم  2017/1159ا�ستئناف جتاري

�إىل امل�ست�أنف �ضده الثاين -دول��ت كاناياالل كاناياالل فا�سومال هارواين
هارواين مبا �أن امل�ست�أنفه -مي�سوا كيميكالز ليمتد قد �أقامت �ضدكم الدعوى
امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا �أع�ل�اه وح�ك�م��ت حمكمة اال��س�ت�ئ�ن��اف امل��وق��رة بتعيني اخلبري
احل�سابي �صاحب الدور للنظر يف �أمر الدعوى  ،يرجى منكم مراجعة مكتب
اخلبري خالل ثالثة �أي��ام من تاريخ الإع�لان على العنوان التايل  :دبي –
دي��ره – �شارع املطينة بناية رق��م  71بلوك  Aال��دور الأول مكتب رق��م 12
البناية التي تلي �سوبر ماركت هابي الند هاتف رقم  042732072فاك�س رقم
 042728968وذلك لتقدمي ما لديكم من م�ستندات.
اخلبري املحا�سبي – عبداهلل حممد حيدر

�إعالن بالن�شر
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
الدعوى حل�ضور اجتماع خربة حم�سابية
يف الدعوى رقم  2017-9035عمايل جزئي
املدعى عليها :عيادة دعاء �ش.ذ.م.م نود الإفادة ب�أنه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي
االبتدائية املوقرة للقيام مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم  2017-9035عمايل
جزئي وبناء عليه ف�إننا نرغب يف االجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة
 2دبي �شارع بغداد مقابل مدر�سة االلفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات بناية
مركز بالتينوم للأعمال الطابق ال��راب��ع مكتب رق��م  406هاتف رق��م 042344403
فاك�س رقم  042344330يف يوم الثالثاء املوافق  2018-1-15يف متام ال�ساعة � 11صباحا
وذلك ملناق�شة مو�ضوع الدعوى املذكورة �أعاله .لذا يرجي ا�صطحاب كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم عن ح�ضور موكلكم �أو من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتقديق
اخلبري احل�سابي :د .ماجد حممد فهاد تربان

�إعالن �إجتماع خبـرة بالن�شر
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
الدعوة رقم  2017-320جتاري كلي حمكمة ر�أ�س اخليمة

امل��رف��وع��ة م��ن� :شركة االحت ��اد القاب�ضة ذ م م� .ضد �شركة �آالومر
ري��ال وودف�ل��ورز �ش  .ذ .م.م نفيدكم ب�أنه تقرر عقد اجتماع اخلربة
يف الدعوى املذكورة �أعاله وذلك يف يوم الأربعاء املوافق 2018-1-17
ال�ساعة  5ع�صرا وذلك مبكتب اخلبري بال�شارقة �شارع الزهراء خلف
حمم�صة الدوري وعليه يرجي ح�ضور �أطراف الدعوى �أو وكيل من
�أط��راف الدعوى يف املوعد واملكان املحددين م�صطحبني معكم كافة
الأوراق وامل�ستندات التي تتعلق بالدعوى املذكور.
اخلبري احل�سابي حممد علي الزرد
0569549541-0504812673
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EAT 110580

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم  119709 :بتاريخ 2008/09/24 :
امل�سجلة بالرقم  130521 :بتاريخ 2011/01/31 :
ب�إ�سم املالك  :لي�شمتيل الندزبريج جي ام بي ات�ش ايديلت�سالهلر زيوجني�س
وعنوانه � :إجلينجر �شرتا�سي  86899 ، 62الندزبريج �أم لي�ش � ،أملانيا.
ا�سم املتنازل له  :راي�شنال �أكتينجي�سيا�شافت
وعنوانه � :إجلينجر �شرتا�سي  86899 ، 62الندزبريج �أم لي�ش � ،أملانيا.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد 145 :
بتاريخ 2010/02/25:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم  119709 :بتاريخ 2008/09/24 :
امل�سجلة بالرقم  130521 :بتاريخ 2011/01/31 :
ب�إ�سم املالك  :راي�شنال �أكتينجي�سيا�شافت
وعنوانه � :إجلينجر �شرتا�سي  86899 ، 62الندزبريج �أم لي�ش � ،أملانيا.
ا�سم املتنازل له :لي�شميتال جي ام بي �إت�ش
وعنوانه � :إجلينجر �شرتا�سي  ، 62دي 86899-الندزبريج �أم لي�ش � ،أملانيا.
بتاريخ 2010/02/25:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد 145 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 11:
�أجهزة للطهي و�/أو توليد البخار ملعاجلة و�إعداد الطعام يف املطاعم التجارية.
تاريـخ انتقال امللكية 2017/03/01 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2017/12/11 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 11:
�أجهزة للطهي و�/أو توليد البخار ملعاجلة و�إعداد الطعام يف املطاعم التجارية.
تاريـخ انتقال امللكية 2017/03/01 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2017/12/11 :

EAT 104011
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي وم�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�ضحه �أدناه عن العالمة التجارية التالية :
بتاريخ2016/11/23:
املودعة بالرقم 263773 :
بتاريخ 2017/05/04 :
امل�سجلة بالرقم 263773 :
ب�إ�سم املالك:ماجد الفطيم العقارية (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه � :ص.ب  ، 60811دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ 2017/02/23 :
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد 173 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تعديل العالمة من:

تبليغ ح�ضور جل�سة خربة
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
يف الدعوى رقم  2017/3110جتاري جزئي

�إىل املدعي عليه – ديفيجني  9للت�صميم الداخلي �ش .ذ.م.م جمهول الإقامة
نعلمكم ب�أنه قد مت تكليفنا مبهمة اخل�برة احل�سابية يف ال��دع��وي رق��م -3110
 2017جتاري جزئي مبحكمة دبي االبتدائية واملقامة �ضدكم من �سكيمز �شركة
ذات م�سئولية حم��دودة ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف الق�ضية امل�شار �إليها �أعاله
باحل�ضور �إىل مكتبنا رقم  503بناية بوهليبة �شارع املرقبات مقابل مركز البخيت
ديره دبي وذلك يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم ال�سبت املوافق  13يناير
 2018وذل��ك للإجابة على ال��دع��وى وت�ق��دمي م��ا لديكم م��ن م�ستندات يف حال
تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد ف�إننا
�سنبا�شر �إجرءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة .
اخلبري احل�سابي �/شاكر فريد عبدالرحمن زنيل
تليفون 042204660

تبليغ ح�ضور
اجتماع خربة ح�سابية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
يف الدعوى رقم  2017-4191عمايل جزئي �أبوظبي
�إىل املدعي عليها :ركن املا�ضي للأعمال الكهربائية و ال�صحية بالدعوى رقم 2017-4191
عمايل جزئي �أبوظبي ندعوكم ب�صفتنا اخلبري املنتدب بالدعوى حل�ضور اجتماع خربة
يوم ال�سبت املوافق  2018-1-13بتمام اخلام�سة ع�صرا مبقر اخلربة الكائن ب�أبوظبي
مدينة حممد بن زايد التجارية �شرق  12قطعة  214بناية  214ميزان  4مكتب حممد
عبد الرحمن للتدقيق واال�ست�شارات حما�سبني قانونيني وذلك للإجابة على ا�ستف�سارات
اخلربة ب�ش�أن الدعوى وتقدمي مال لديكم من م�ستندات ويف حال تخلفكم �أو من ميثلكم
عن احل�ضور يف املوعد املقرر ف�إننا �سنبا�شر �إجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا للمحكمة
املوقرة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا.
اخلبري احل�سابي حممد عبد الرحمن املرزوقي

االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

اعالن ن�شرا
املدعي عليه فيفيان فرييرا البوكويركيو ومقرها مدينة خورفكان وذلك حيث �أن املدعي
– م�ؤ�س�سة بريد الإمارات – الر�سالة للعقارات قد �أقام �ضدكم دعوى ايجارية بالرقم
 2017-2-74لدى جلنة ف�ض املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خورفكان ويطلب -1
امل�ستحقات االيجارية من  2017-9-15حتى تاريخه باعتبار القيمة االيجارية 28.000
الف درهم �سنويا  -2اخالء العني امل�ؤجرة  -3 .الر�سوم وامل�صاريف  .فيقت�ضي ح�ضوركم
�شخ�صيا �أو ووكيال ن لتقدمي طلباتكم عما �أن تاريخ اجلل�سة �سيكون 2018-1-24
ببلدية خورفكان متام ال�ساعة  5م�ساءا .ويف حال تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال
وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم .
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

تنويه

باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم  12204بتاريخ 2017/12/21
بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية ( )CN-1557494باال�سم التجاري/االمارات الوطنية
للتنظيف ومكافحة احل�شرات تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خط�أ يف االعالن
امل�شار اليه:
الرخ�صة التجارية رقم ( )CN-1557495وال�صحيح هو ()CN-1557494
لذا وجب التنويه
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

		

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

EAT 65365
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي و م�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�ضحه �أدناه عن العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم  139848 :بتاريخ 2010/03/08 :
امل�سجلة بالرقم  139848 :بتاريخ 2012/11/04 :
ب�إ�سم املالك :خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
وعنوانه � :ص.ب ، 1940 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد  :بتاريخ :
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 30 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تعديل املنتجات �إيل :القهوة  ،ال�شاي  ،الكاكاو  ،ال�سكر ،الأرز  ،التابيوكا  ،ال�ساغو  ،بدائل القهوة  ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز  ،الب�سكويت  ،الكعك  ،الفطائر  ،احللويات  ،احللويات املثلجة  ،ع�سل النحل  ،الع�سل الأ�سود ،
اخلمرية  ،م�سحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل  ،الفلفل  ،اخلل  ،ال�صل�صات (التوابل)  ،البهارات  ،الثلج  ،حلوى لوز  ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوال  ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو  ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة  ،خبز زجنبيل  ،خبز �إفرجني  ،لب خبز  ،كعك ،
عجينة كيك  ،منكهات للكيك ما عدا الزيوت العطرية  ،حلوى  ،م�ستح�ضرات احلبوب  ،وجبات خفيفة �أ�سا�سها احلبوب
 ،برغر جبنة (�ساندوي�شات ت�شيز برغر)  ،علكة  ،هندبا برية (بدائل للقهوة) � ،شوكوال  ،م�شروبات �شوكوال مع حليب ،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوال  ،م�شروبات كاكاو مع حليب  ،منتجات كاكاو  ،م�شروبات قهوة مع حليب  ،م�شروبات �أ�سا�سها
القهوة  ،كعك حملى  ،رقائق ذرة  ،طحني ذرة  ،دقيق ذرة  ،ب�سكويت ه�ش  ،ك�سرتد  ،توابل �سلطة  ،رقائق ذرة  ،رقائق �شوفان ،
طحني  ،لنب جممد (حلويات مثلجة)  ،جلي فواكه (حلويات)  ،بوظة (�أي�سكرمي) � ،شاي مثلج  ،كت�شاب (�صل�صة)  ،ب�سكويت
من ال�شعري املنبت (امللت)  ،مو�سية ال�شوكوال  ،مو�سية حلوى الفاكهة (حلويات)  ،نودلز (معكرونة رقيقة)  ،طعام �أ�سا�سه
ال�شوفان  ،فطائر حمالة (بانكيك)  ،معكرونة  ،فطائر  ،حلويات فول �سوداين  ،بيتزا  ،بو�شار  ،زعفران (توابل)  ،ملح حلفظ
املواد الغذائية � ،سندوي�شات � ،صل�صة بندورة � ،سميد  ،دقيق �صويا � ،صل�صة �صويا � ،سباغيتي (معكرونة رفيعة)  ،حلويات
ال�سكر  ،حمليات طبيعية  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي  ،كعكة ذرة (التورتيلال)  ،طحني قمح.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

EAT 37208

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 110297 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون وعنوانه  :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيو
جري�سي  ، 7001-08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2010/02/28:
وامل�سجلة حتت الرقم 110297 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2018/04/06 :
وحتى تاريخ2028/04/06 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9يناير  2018العدد 12219

EAT 114259
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 26143 :
ب�إ�سم  :ثري ام كومباين
وعنوانه  :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم  26143 :بتاريخ1999/09/05:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 17:
اللفائف البال�ستيكية املهي�أة للطباعة عليها  ،اللفائف البال�ستيكية امل�ستخدمة حلماية ال�صور
و الواقعة يف الفئة رقم .17
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2018/04/18 :
وحتى تاريخ2028/04/18 :

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر  -اعالن حكم غيابي
يف الدعوى رقم  02/09804جتاري ل�سنة  2017ايجارات

امل�ح�ك��وم ل��ه ط��ال��ب الإع �ل�ان – ت�ي�ك��وم ل�ل�إ��س�ت�ث�م��ارات منطقة حرة
ذ.م.م املحكوم عليه املطلوب �إعالنه �أوت��و تريدر منطقة حرة ذ م.م.
منطوق احلكم ال�صادرة بجل�سة  2017-12-19حكمت اللجنة مبثابة
احل�ضوري� -1 .إل��زام املدعي عليه ب�إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها
للمدعية خالية م��ن �شواغلها � -2إل ��زام امل��دع��ي عليه ب���س��داد بدل
الإيجار  312290درهم للفرتة من  2017-2-5وحتى -3 .2017-11-5
الزام املدعي عليه ب�سداد غرامة ال�شيكات مبلغ  5000درهم  -4رف�ض
املطالبة املالية غرامة � -5 .إلزام املدعي عليه ب�أن ي�سلم للمدعي براءة
ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة على امل�أجور حتى
تاريخ الإخالء الفعلي� -6 .إلزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من ايجار
بواقع  416007دره��م �سنويا من تاريخ  2017-11-6وحتى الإخالء
التام� -7 .إلزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم وامل�صروفات.
مركز ف�ض املنازعات االيجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إىل:

EAT 65369
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :التميمي و م�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�ضحه �أدناه عن العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم  139849 :بتاريخ 2010/03/08 :
امل�سجلة بالرقم  139849 :بتاريخ 2012/10/31 :
ب�إ�سم املالك :خمزن اجلابر للتحف ذ.م.م.
وعنوانه � :ص.ب ، 1940 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد  :بتاريخ :
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 30 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تعديل املنتجات �إيل :القهوة  ،ال�شاي  ،الكاكاو  ،ال�سكر ،الأرز  ،التابيوكا  ،ال�ساغو  ،بدائل القهوة  ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز  ،الب�سكويت  ،الكعك  ،الفطائر  ،احللويات  ،احللويات املثلجة  ،ع�سل النحل  ،الع�سل الأ�سود ،
اخلمرية  ،م�سحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل  ،الفلفل  ،اخلل  ،ال�صل�صات (التوابل)  ،البهارات  ،الثلج  ،حلوى لوز  ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوال  ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو  ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة  ،خبز زجنبيل  ،خبز �إفرجني  ،لب خبز  ،كعك ،
عجينة كيك  ،منكهات للكيك ما عدا الزيوت العطرية  ،حلوى  ،م�ستح�ضرات احلبوب  ،وجبات خفيفة �أ�سا�سها احلبوب
 ،برغر جبنة (�ساندوي�شات ت�شيز برغر)  ،علكة  ،هندبا برية (بدائل للقهوة) � ،شوكوال  ،م�شروبات �شوكوال مع حليب ،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوال  ،م�شروبات كاكاو مع حليب  ،منتجات كاكاو  ،م�شروبات قهوة مع حليب  ،م�شروبات �أ�سا�سها
القهوة  ،كعك حملى  ،رقائق ذرة  ،طحني ذرة  ،دقيق ذرة  ،ب�سكويت ه�ش  ،ك�سرتد  ،توابل �سلطة  ،رقائق ذرة  ،رقائق �شوفان ،
طحني  ،لنب جممد (حلويات مثلجة)  ،جلي فواكه (حلويات)  ،بوظة (�أي�سكرمي) � ،شاي مثلج  ،كت�شاب (�صل�صة)  ،ب�سكويت
من ال�شعري املنبت (امللت)  ،مو�سية ال�شوكوال  ،مو�سية حلوى الفاكهة (حلويات)  ،نودلز (معكرونة رقيقة)  ،طعام �أ�سا�سه
ال�شوفان  ،فطائر حمالة (بانكيك)  ،معكرونة  ،فطائر  ،حلويات فول �سوداين  ،بيتزا  ،بو�شار  ،زعفران (توابل)  ،ملح حلفظ
املواد الغذائية � ،سندوي�شات � ،صل�صة بندورة � ،سميد  ،دقيق �صويا � ،صل�صة �صويا � ،سباغيتي (معكرونة رفيعة)  ،حلويات
ال�سكر  ،حمليات طبيعية  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي  ،كعكة ذرة (التورتيلال)  ،طحني قمح.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر  -اعالن حكم غيابي
يف الدعوى رقم  02/10156جتاري ل�سنة  2017ايجارات

املحكوم له طالب الإعالن – تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة ذ م م
املحكوم عليه املطلوب �إعالنه -غودفيال�س فيلمز منطقة حرة ذ.م م
منطوق احلكم ال�صادرة بجل�سة  2017-12-13حكمت اللجنة مبثابة
احل�ضوري� -1 .إل��زام املدعي عليها ب�إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها
للمدعية خالية من �شواغلها � -2إل��زام املدعي عليها ب�سداد بديل
الإيجار  638406درهم للفرتة من  2015-9-19وحتى تاريخ -11-22
 2017مبا ي�ستجد بعدها من اج��رة اعتبارا من  2017-11-23حتى
تاريخ الإخ�لاء الفعلي بواقع �أج��رة �سنوية قدرها  292400درهم -3
�إلزام املدعي عليها ب�أن ت�سلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء
واملياه للفواتري امل�ستحقة على امل�أجور حتى تاريخ الإخالء الفعلي .
� -4إلزام املدعي عليها باملنا�سب من م�صروفات الدعوى.
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�إعادة �إعالن باحل�ضور بالن�شر
يف االلتما�س رقم  222ل�سنة 2017
م��ن امللتم�س  :م�ؤ�س�سة ب��امل��ر ه��او���س للعقارات وحم�م��د را��ش��د عبد اهلل ��س��امل املطوع
ال�سويدي :مبا �أن امللتم�س �ضده �شاكر خ��ان عبداهلل خ��ان  :ورائ��ف انطوان عبال قد
�أق��ام �ضدكم االلتما�س رق��م  03002002017قبلكم بطالب ال�ت��ايل :قبول االلتما�س
وحتديد �أقرب جل�سة لنظره �أوال :وقف تنفيذ احلكم امل�ست�أنف عمال بن�ص املادة 172
اج ��راءات مدنية م��ع ق�ب��ول االلتما�س وحت��دي��د �أق ��رب جل�سة لنظره  .ثانيا� :صدور
احلكم بالغاء احلكم امللتم�س فيه وال�صادر بتاريخ  2017-11-15والق�ضاء جمددا ب :
ا�صليا رد وبطالن عقدي االيجار �سند الدعوى لتزويرهما ورف�ض الدعوى مبواجهة
امللتم�سني احتياطيا :رف�ض الدعوى املبتداه .مطالبة مالية بالزام امللتم�س �ضدهم
بر�سوم وم�صاريف الدعوى وقررت اللجنة الق�ضائية �إعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة
الأثنني �أمام اللجنة اال�ستئنافية الأوىل يف يوم  2018-1-15ال�ساعة  2واملنعقدة مبقر
مركز ف�ضل املنازعات االيجارية لنظر الدعوى وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة �إىل ثالثة
�أيام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من
دفاع وم�ستندات يتم ا�صدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب �أي ختم �أو توقيع.

اعالن الئحة تنفيذ رقم � 02/07457/2017سكني
ال�صادر يف الدعوى رقم � 02/06670/2017سكني -ايجارات بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده – كارتو جو لت�أجري ال�سيارات وجمال �أب��و �سمره .جمهول حمل
الإق��ام��ة .حيث تقدم طالب التنفيذ – و�سيم م��روان البحره وهيفاء �ضياء الدين
العظمة ال�صادر ل�صاحله احلكم يف الدعوي امل��ذك��ورة �أع�لاه والقا�ضي ب��الأت��ي-1 :
ب�إلزام املدعي عليه الأول ب�إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من ال�شواغل -2
بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره  47500درهم �سبعة واربعون الف وخم�سمائة
دره��م فقط للمدعيان وذل��ك عن القيمة الإيجارية من  2016-6-21وحتى -7-13
 2017ومبا ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ الإخالء الفعلي وبالزام املدعي عليها الأوىل
بتقدمي �شهادة ب��راءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه دبي  -3مبا ي�ستجد من �أجرة
حتى تاريخ الإخالء الفعلي� -4 .إلزام املدعي عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى .لذلك
نعلمكم �إنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف
حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية
املنا�سبة لتنفيذه .مالحظة �سيتم �إغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة
الإعالن بالن�شر خالل ع�شر �أيام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم  21ل�سنة 2017
ادارة تنفيذ االحكام
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مكتوم بن حممد ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة «ات�ش ا�س بي �سي» يف مركز دبي املايل
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي
رئي�س مركز دبي املايل العاملي يف مكتب
�سموه يف املركز ام�س ال�سيد ج��ون� .إم
فلينت ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
« « HSBCاملالية الربيطانية الذي
قدم لل�سالم على �سموه ملنا�سبة ت�سلمه

م �ه��ام من�صبه اجل��دي��د خ�ل�ف��ا لل�سيد
�ستيورات  .تي  .جوليفر ال��ذي رافقه
يف الزيارة.
ورح��ب �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم بالرئي�س التنفيذي
اجل��دي��د للمجموعة ال�ت��ي تتخذ من
لندن مقرا رئي�سا لها متمنيا له النجاح
يف مهام عمله ومعربا �سموه عن �أمله
يف �أن ت���ش�ه��د ال �ع�ل�اق��ات امل�ستقبلية

بني اجلهات املعنية يف دول��ة الإمارات
عموما ودبي خا�صة واملجموعة املالية
ال�بري�ط��ان�ي��ة ت �ط��ورا �إي �ج��اب �ي��ا مل��ا فيه
م�صلحة اجلانبني امل�شرتكة.
و�أعرب ال�سيد فلينت عن �سعادته بزيارة
دب ��ي وم�ق��اب�ل��ة ��س�م��وه � �ش��اك��را ل�سموه
الت�سهيالت اللوج�ستية ال�ت��ي يحظى
بها املكتب الإقليمي للمجموعة يف دبي
واملوظفني العاملني يف فروع املجموعة

يف دولة الإمارات ما �ساعدها يف تو�سيع
�أن�شطتها وا�ستثماراتها وتعزيز دورها
يف تن�شيط ودع ��م االق�ت���ص��اد الوطني
للدولة من خالل اال�ستثمارات الوا�سعة
التي تقوم بها.
ح�ضر ال�ل�ق��اء �سمو ال�شيخ �أح �م��د بن
��س�ع�ي��د �آل م �ك �ت��وم رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة دبي
ل�ل�ط�يران ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى ملجموعة
ط �ي ��ران الإم � � � � ��ارات وم � �ع� ��ايل حممد

�إبراهيم ال�شيباين مدير ديوان �صاحب
ال�سمو حاكم دبي و�سعادة عي�سى كاظم
حمافظ مركز دبي املايل العاملي و�سعادة
عبد الفتاح �شرف مدير عام املجموعة
ال�ب�ري �ط ��ان �ي ��ة ال ��رئ �ي �� ��س التنفيذي
ل�ل��إم ��ارات يف امل�ج�م��وع��ة رئ�ي����س �إدارة
الأع�م��ال الدولية يف بنك « HSBC
« �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن م��دي��ري فروع
املجموعة يف دبي ودولة الإمارات.

الأوىل من نوعها يف املنطقة

اتفاقية تعاون بني «�أبوظبي العاملي» وجمل�س التنمية
االقت�صادية البحريني حول تطوير التكنولوجيا املالية
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شف �سوق �أبوظبي العاملي ،املركز املايل
ال ��دويل يف �أب��وظ�ب��ي ،وجمل�س التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة  -ال�ب�ح��ري��ن ،ع��ن توقيع
�أول ات �ف��اق �ي��ة م ��ن ن��وع �ه��ا يف املنطقة
لتعزيز التعاون امل�شرتك ح��ول تطوير
جماالت وتطبيقات التكنولوجيا املالية،
وامل �� �س��اه �م��ة يف حت��وي��ل امل�ن�ط�ق��ة لبيئة
دع��م متكاملة وحيوية الزده ��ار �أعمال
م�ؤ�س�سات التكنولوجيا املالية.
وت�شكل االتفاقية �إطار عمل �شامل يتيح
للطرفني ت�ب��ادل املعلومات واخلربات،
وت���س�ه�ي��ل ان �ت �ق��ال ال �� �ش��رك��ات النا�شئة،
وال�ك�ف��اءات املهنية ،وت�ب��ادل املعرفة بني
اجلهتني .كما مت ّكن االتفاقية ك ً
ال من
�سوق �أبوظبي العاملي وجمل�س التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة  -ال�ب�ح��ري��ن م��ن تطوير
واطالق املبادرات الهادفة لتعزيز التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة ومن��و ق�ط��اع��ات اخلدمات
املالية يف املنطقة ع�بر توظيف �أحدث
التقنيات وت�سليط ال�ضوء على مرتكزات
منو وتطور قطاع التكنولوجيا املالية يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�أك��د ريت�شارد تنج ،الرئي�س التنفيذي

ل�سلطة تنظيم اخل��دم��ات املالية ل�سوق
�أبوظبي العاملي ،ب�أن هذه االتفاقية تعد
الأوىل من نوعها يف املنطقة ،وهي ت�ؤكد
على ت���ش��ارك ال�ط��رف�ين ل��ر�ؤي��ة تطوير
جم �ت �م��ع وب �ي �ئ��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املالية
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا،
مو�ضحاً اتفاق اجلانبني بعد املحادثات
ال��وث �ي �ق��ة م � ��ؤخ� ��راً يف �أب��وظ �ب��ي خالل
االج �ت �م��اع الأول ل�ل�ج�ه��ات التنظيمية
للتكنولوجيا امل��ال�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،على
�ضرورة تفعيل التعاون امل�شرتك لدعم
الق�ضايا ذات ال�صلة .و�أعرب عن تطلعه
مل��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل ع��ن ق ��رب م��ع جمل�س
التنمية االقت�صادية  -البحرين لبناء
�شبكة تعاون وتوا�صل ف ّعال مع خمتلف
الهيئات التنظيمية يف املنطقة مبا يلبي
احتياجات النمو امل�ستمرة للتكنولوجيا
املالية.
وتتيح االتفاقية لكال اجلانبني التعاون
ال��وث�ي��ق فيما يتعلق ب�ت�ب��ادل املعلومات
ح ��ول �أح � ��دث امل �� �س �ت �ج��دات واخل ��دم ��ات
واملنتجات املت�صلة بالتكنولوجيا املالية،
وال �ع �م ��ل امل �� �ش�ت�رك ل �ت �ط��وي��ر جوانب
التمويل اال��س�لام��ي ،واط�ل�اق مبادرات
التكنولوجيا املالية يف املنطقة ،وتفعيل

ن �ق��ل امل �ع ��رف ��ة الأك� ��ادمي � �ي� ��ة واملهنية،
وت���ص�م�ي��م وت �ق ��دمي ب ��رام ��ج م�سرعات
الأع� �م ��ال ،وت�ط��وي��ر خم�ت�ل��ف التقنيات
ال ��داع� �م ��ة ل �ل �ن �م��و م �ث��ل ح �ل ��ول الدفع
ال��رق �م �ي��ة ،وت �ق �ن �ي��ات � �س�لا� �س��ل الكتل
ال��رق�م�ي��ة “بلوك ت�شني” ،بالإ�ضافة
لتمكني � �ش��رك��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املالية
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة م� ��ن احل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى كافة
امل�ع�ل��وم��ات امل�ط�ل��وب��ة م��ن ك�لا اجلهتني
عرب حتديد نقطة توا�صل م�شرتكة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال دي�ف�ي��د ب��ارك��ر ،املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب � � ��إدارة ت�ط��وي��ر االع �م ��ال -
اخل ��دم ��ات امل��ال �ي��ة يف جم�ل����س التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة  -ال�ب�ح��ري��ن� ،شهد قطاع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل ��ال� �ي ��ة يف البحرين
وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ت� �ط ��ورات
امل�ه�م��ة خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،وبلغ
ح�ج��م اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ع��امل�ي��ة يف قطاع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل ��ال� �ي ��ة حل� � ��وايل 50
مليار دوالر �أم��ري�ك��ي ،م�شرياً للفر�ص
املتنامية يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا ال� �س �ت �ق �ط��اب املزيد
م ��ن اال� �س �ت �ث �م��ارات ال��دول �ي��ة يف قطاع
التكنولوجيا املالية.
و�أ�ضاف ب�أن البحرين تتطلع لال�ستفادة

من الفر�ص و�إمكانيات النمو الكبرية
يف ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي ،و�أن جمل�س
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ي �� �س �ت �غ��ل هذه
االمكانيات عرب العمل على تهيئة بيئة
متكاملة للتكنولوجيا املالية ،مو�ضحاً
�أن توقيع االتفاقية م��ع �سوق �أبوظبي
ال �ع��امل��ي ي���ش�ك��ل خ �ط��وة م�ه�م��ة وداعمة
للجهود امل�ستمرة للمجل�س على م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة ،و�أن ��س�ل���س�ل��ة الإ�� �ص�ل�اح ��ات
القانونية والتنظيمية امل�ستمرة التي
ت���ش�ه��ده��ا ال�ب�ح��ري��ن ت���س��اه��م يف متكني
ال ��و�� �ص ��ول ل �ع ��دد �أو� � �س ��ع م ��ن الفر�ص
اجلديدة مثل تد�شني البيئة التجريبية
الرقابية للتكنولوجيا املالية والئحة
تنظيم ال�ت�م��وي��ل اجل�م��اع��ي التقليدي
وامل �ت��واف��ق م��ع ال���ش��ري�ع��ة الإ�سالمية،
معرباً عن تطلعه لفتح ه��ذه االتفاقية
�آفاق �أو�سع لإطالق العديد من املبادرات
ذات ال�صلة على امتداد �أ�سواق املنطقة.
وك ��ان � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال�ع��امل��ي ق��د حقق
ال �ع��دي��د م��ن االجن� � ��ازات ال ��رائ ��دة على
�صعيد التكنولوجيا امل��ال�ي��ة ،وجن��ح يف
ب �ن��اء ��ش�ب�ك��ة م�ت�ن��ام�ي��ة م ��ن ال�شراكات
اال�سرتاتيجية لبناء جمتمع متكامل
وت�ط��وي��ر التكنولوجيا امل��ال�ي��ة اقليمياً

وع ��امل� �ي� �اً ،ح �ي��ث ت �� �ض��اف � �ش��راك��ة �سوق
�أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي اجل��دي��دة م��ع جمل�س
التنمية االقت�صادية  -البحرين لقائمة
ال�شراكات امل�ت��زاي��دة لل�سوق م��ع هيئات
تنظيمية يف �آ��س�ي��ا و�أ��س�ترال�ي��ا و�أوروب ��ا
و�أمريكا ال�شمالية.
يذكر �أن هذه االتفاقية ت�أتي يف توقيت
ت���س�ع��ى ف�ي��ه امل�ن�ط�ق��ة ل�ت�ع��زي��ز مكانتها
كمركز للتكنولوجيا املالية ،كما ت�أتي
يف �أعقاب العديد من املبادرات الداعمة
التي �شهدتها املنطقة والبحرين م�ؤخراً
مثل �إط�لاق �شركة “�أمازون” الدولية
ملن�صتها الأوىل للحو�سبة ال�سحابية
يف امل �ن �ط �ق��ة ان �ط�ل�اق��ا م ��ن البحرين،
و�إط �ل�اق البيئة التجريبية الرقابية
للتكنولوجيا املالية ،و�إط�ل�اق املحفظة
الوطنية الإل�ك�ترون�ي��ة ،وت�ط��وي��ر �أكرب
م��رك��ز للتكنولوجيا امل��ال�ي��ة يف املنطقة
واملقرر افتتاحه خالل الربع الأول من
.2018

�أول جهاز يف ال�شرق الأو�سط يخدم فئتني من ذوي الإعاقة

ال�شارقة الإ�سالمي يطلق �ص ّرافا � ًآليا يخدم الأ�شخا�ص املكفوفني وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلق م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ،بالتعاون
مع مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية،
ج�ه��از ال���ص��راف الآيل الأول م��ن ن��وع��ه يف
ال�شرق الأو� �س��ط وال ��ذي ي�خ��دم فئتني من
ذوي الإعاقة وهما :الأ�شخا�ص املكفوفني،
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية ،حيث مت
تزويده بتقنيات الذكاء اال�صطناعي بهدف
ت �ق��دمي خ��دم��ات ال���ص�يرف��ة الإلكرتونية
ل�ل�ف�ئ��ات امل ��ذك ��ورة ب���س�ه��ول��ة وا�ستقاللية
ودون احلاجة �إىل م�ساعدة ،وذلك يف �إطار
املبادرات الرامية �إىل دمج الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف املجتمع بدولة الإمارات العربية
املتحدة ،وتلبية متطلباتهم املالية.
وح���ض��ر �إط �ل�اق ال �� �ص � ّراف الآيل اجلديد
�� �س� �ع ��ادة ال �� �ش �ي �خ��ة ج �م �ي �ل��ة ب �ن ��ت حممد
ال �ق��ا� �س �م��ي ،م��دي��ر ع ��ام م��دي �ن��ة ال�شارقة
للخدمات الإن�سانية ،و�سعادة حممد عبد
اهلل ال��رئ�ي����س التنفيذي مل���ص��رف ال�شارقة
الإ� �س�ل�ام��ي ،وال �� �س �ي��دة م�ن��ى عبدالكرمي،
مدير مدينة ال�شارقة للخدمات االن�سانية،
وال���س�ي��د ول�ي��د ال �ع �م��ودي ،رئ�ي����س القنوات
االلكرتونية يف امل�صرف ،وال�سيد نبيل �أبو
علوان ،رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية
ل�ل�أف��راد ،وع��دد م��ن امل�س�ؤولني واملوظفني
من اجلهتني.
ي�ت�ي��ح ال �� �ص � ّراف الآيل اجل��دي��د ال� ��ذي مت
ت�ن���ص�ي�ب��ه يف م��دي �ن��ة ال �� �ش��ارق��ة للخدمات
الإن�سانية� ،أرب��ع خدمات �أ�سا�سية تتنا�سب
مع متطلبات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وهي
ال�سحب النقدي واال�ستف�سار عن الر�صيد
و�إ�صدار ك�شف احل�ساب امل�ص ّغر بالإ�ضافة �إىل
تغيري رقم التعريف ال�شخ�صي ،عالوة على
تقدمي كافة خدمات ال�صريفة االعتيادية
للأ�شخا�ص من غري ذوي الإع��اق��ة ،مبا يف
ذل��ك مب��ا يف ذل��ك ال���س�ح��ب ال�ن�ق��دي ودفع
فواتري اخلدمات والتربعات ،وغريها.
ويف � �س �ي��اق ت �ع �ل �ي �ق��ه ع �ل��ى �إط� �ل ��اق جهاز
ال�ص ّراف الآيل اجلديد ،قال �سعادة حممد

عبد اهلل الرئي�س التنفيذي مل�صرف ال�شارقة
الإ��س�لام��ي :ت�صّ ب م�ب��ادرة ال�ص ّراف الآيل
اجل��دي��د يف �إط ��ار �سعي م���ص��رف ال�شارقة
الإ� �س�ل�ام��ي وم��دي �ن��ة ال �� �ش��ارق��ة للخدمات
الإن�سانية مل�ساعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وت��وف�ير التقنيات امل�ساندة التي تعزز من
ا��س�ت�ق�لال�ي�ت�ه��م ومت�ك�ي�ن�ه��م م��ال �ي �اً و�صو ًال
�إىل دجمهم يف املجتمع ،وذل��ك متا�شياً مع
ت��وج�ه��ات حكومة دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة يف متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
عرب تطبيق �أف�ضل ال�سيا�سات واملمار�سات
التي من �ش�أنها متكينهم من �صنع القرار
�ضمن جمتمع يحر�ص على ا�ستفادتهم من
ال�ف��ر���ص على ق��دم امل���س��اواة م��ع الآخرين،
خ���ص��و��ص�اً و�أن ال �� �ص � ّراف اجل��دي��د يقدّم
خدماته ب�شكل �سل�س وفعّال للأ�شخا�ص من
غري ذوي الإعاقة كذلك.
و�أ�ضاف �سعادة حممد عبد اهلل“ :نفخر ب�أننا
�أول م�صرف على م�ستوى املنطقة وال�شرق
الأو� �س��ط يف ت��د��ش�ين ه��ذا ال �� �ص � ّراف الآيل
ال��ذي يخدم فئتني من ذوي الإع��اق��ة ،هما
الأ�شخا�ص املكفوفني وم�ستخدمي الكرا�سي

املتحركة يف �آن واح��د ،كما �أنها لي�ست املرة
الأوىل التي يتم فيها تقدمي خدمة مماثلة
للأ�شخا�ص لذوي الإعاقة ،فقد مت افتتاح
�أول جهاز �صراف �آيل مل�ستخدمي الكرا�سي
املتحركة على م�ستوى ال�شرق الأو��س��ط يف
ن��ادي الثقة للمعاقني ،وم��ن ثم �أول جهاز
�صراف �آيل للمكفوفني يف جمعية الإمارات
للمكفوفني ثم يف جامعة ال�شارقة».
وقالت �سعادة ال�شيخة جميلة بنت حممد
ال �ق��ا� �س �م��ي ،م��دي��ر ع ��ام م��دي �ن��ة ال�شارقة
للخدمات الإن�سانية� :إن من حقنا جميعاً
�أن نفخر بالإجنازات التي حتققت وتتحقق
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة ال�شارقة
ال �ت��ي ب � ��د�أت م�ل�ام��ح وم �ع��اي�ير الت�صميم
ال�شامل تت�ضح فيها وتتبلور بف�ضل ر�ؤية
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور �سلطان
بن حممد القا�سمي غ�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ح�ف�ظ��ه اهلل جل�ع��ل �إم ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ب�ك��ل م��دن�ه��ا و��ض��واح�ي�ه��ا مكاناً
مثالياً و�صديقاً للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ولكل فئات املجتمع وتوجيهاته ال�سديدة
ب� ��إ�� �ش ��راك اجل �م �ي��ع يف اجل� �ه ��ود املخل�صة

واحلثيثة لتحقيق ه��ذا الطموح الإن�ساين
واحل�ضاري الكبري.
م���ض�ي�ف��ة �أن م� �ب ��ادرة م �� �ص��رف ال�شارقة
الإ� �س�لام��ي غ�ير امل���س�ب��وق��ة يف ��ض�م��ان حق
الو�صول وتي�سريه للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ع�ل��ى ت �ن��وع �إع��اق��ات �ه��م م��ا ه��و �إال ممار�سة
ح�ضارية متقدمة و�إح�سا�س عال بامل�س�ؤولية
املجتمعية د�أب عليه ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى هذا
امل �� �ص��رف الإ� �س�ل�ام��ي ال ��رائ ��د يف خدماته
واملتفرد مببادراته ،منوهة يف ه��ذا ال�صدد
مب �ب��ادرات امل���ص��رف و�أ��س�ب�ق�ي�ت��ه يف تدريب
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتوظيفهم وتوفري
�أجهزة ال�صراف الآيل مل�ستخدمي الكرا�سي
امل �ت �ح��رك��ة ق �ب��ل �أك�ث��ر م ��ن ع���ش��ر �سنوات،
وتبنيه بعدها ملبادرة الت�سهيالت امل�صرفية
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص امل�ك�ف��وف�ين و� �ض �ع��اف الب�صر
كجزء من �إ�سهامه يف حت�سني �شروط حياة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومن �ضمنها اتاحة
الفر�صة �أمامهم لال�ستفادة من اخلدمات
امل�صرفية كحق �أ�صيل من حقوقهم ال ميكن
�إلغا�ؤه �أو التفريط فيه باعتبارهم �أ�شخا�صاً
يتمتعون بالأهلية الكاملة والتامة ملبا�شرة
�ش�ؤونهم املالية و�إدارت �ه��ا بكل ا�ستقاللية
ودون و�صايـــــة �أحــــــد �أو حتى م�ســــاعدة
�أحد.
و�أ�شادت مدير عام املدينة بالدعم املتوا�صل
وال�سخي ال��ذي يقدمه م�صرف ال�شارقة
الإ� �س�ل�ام ��ي ل�ل�م��دي�ن��ة وامل���س�ت�ف�ي��دي��ن من
خدماتها ،ودوره يف تو�سيع جمال هذا الدعم
من خ�لال مذكرة التفاهم املوقعة حديثاً
ب�ين امل��دي�ن��ة وامل �� �ص��رف ال��س�ت�ح��داث منتج
م�صريف لتمويل ��ش��راء التقنيات امل�ساندة
بن�سبة مرابحة منخف�ضة ودفعات مي�سرة،
ك�ج��زء م��ن م���ش��ارك��ة امل���ص��رف وم�ساهمته
يف ت�ع��زي��ز جم ��ال امل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية
ق��و ًال وممار�سة ،وباعتبارها من �أ�سا�سيات
مبادئ العمل امل�صريف الإ�سالمي ور�سالته،
م �ن��وه��ة ب��احل�م�ل��ة ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا املدينة
الأرب� �ع ��اء امل��ا� �ض��ي  3ي�ن��اي��ر  2018حتت
تر�سيخ
�شعار (كلنا م�س�ؤول) والهدف منها
ِ

م�ب��ادئ امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية وف�ت��ح الباب
�أم��ام جميع الأف��راد وامل�ؤ�س�سات للم�ساهمة
يف �إن���ش��اء امل �ب��اين اجل��دي��دة للمدينة التي
�ستتيح للطلبة ذوي الإعاقة بيئة تعليمية
وتدريبية �أف�ضل ،مبوا�صفات عاملية وبكلفة
تقديرية ت�صل �إىل  500مليون درهم.
ويف خ�ت��ام حديثها دع��ت م��دي��ر ع��ام مدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية �إىل تعميم
مبادرة م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي وتو�سيع
جم ��ال اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن �أج� �ه ��زة ال�صراف
الآيل املالئمة الحتياجات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،والعمل على ن�شر التوعية امل�صرفية
مبفهومها ال�شامل يف فروع امل�صرف ب�إمارة
ال �� �ش��ارق��ة ،ويف ال��وق��ت ذات ��ه ال�ت��وا��ص��ل مع
م �� �ص��رف الإم � � ��ارات امل ��رك ��زي ال�ستحداث
قانون يتم تعميمه على امل�صارف والبنوك
الأخ � ��رى لت�سهيل ال �ت �ع��ام�لات امل�صرفية
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص امل�ك�ف��وف�ين و� �ض �ع��اف الب�صر
وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ،وكذلك
ا�ستكمال مبادرة طباعة العمالت الورقية
بكل فئاتها بطريقة بريل ليتعرف عليها
الأ�شخا�ص املكفوفون وذل��ك بالتعاون مع
م�صرف الإمارات املركزي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ع�م��ل ال �� �ص � ّراف الآيل
اجل��دي��د ال� ��ذي ي�ت�ن��ا��س��ب ا� �س �ت �خ��دام��ه مع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يعتمد على تقنيتني
�أ��س��ا��س�ي�ت�ين ه�م��ا ال�ت��وج�ي��ه ال���ص��وت��ي لغري
ال�ق��ادري��ن على ق ��راءة ال�شا�شة ،بالإ�ضافة
�إىل ت ��زوي ��د اجل �ه ��از ب� � � ��أزرار حت � ّك��م تعمل
بطريقة “بريل” للمكفوفني ،و�سماعة
�أذن للحفاظ على اخل�صو�صية� ،إ�ضافة �إىل
ال�سماعات اخلارجية ،حيث يقوم ال�ص ّراف
الآيل ب�ت��وف�ير ت�ع�ل�ي�م��ات ��ص��وت�ي��ة وا�ضحة
لكيفية اختيار اخلدمات يف لوحة التحكم
يف ال�ص ّراف ،والذي �صمم لتوفري امل�ستوى
املطلوب من املرونة وحتقيق الهدف املن�شود
من املعاملة املالية بكل �سهولة و�أمان ،حيث
ي��وف��ر اجل �ه��از ت�ع�ل�ي�م��ات ��ص��وت�ي��ة و�شا�شة
لت�أكيد �إجراء �سحب النقود واقتطاعها من
احل�ساب امل�صريف للعميل.
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«ات�صاالت» تطلق باقات ملكاملات الإنرتنت

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت “ات�صاالت” عن �إطالقها باقات مكاملات الإنرتنت التي تتيح �إجراء
مكاملات �صوتية ومرئية غري حم��دودة بني تطبيق و�آخ��ر و�إىل �أي مكان
يف ال�ع��امل ع��ن ط��ري��ق ا��س�ت�خ��دام اث�ن�ين م��ن التطبيقات ،هما «»C’Me
و» »BOTIMوال�ل��ذان يعمالن على �أجهزة « »iOSو .Android
وتتوفر الباقات لعمالء “ات�صاالت” امل�شرتكني يف خطوط باقات الفاتورة
ال�شهرية واخلدمة املدفوعة مقدماً وم�شرتكي خدمة « .»eLifeوتعترب
باقات “ات�صاالت” ملكاملات الإنرتنت �إحدى املزايا الإ�ضافية للعمالء والتي
تتيح لهم �إ�ضافتها �إىل باقتهم احلالية م��ن ب��اق��ات الهاتف املتحرك �أو
باقات  .eLifeومت ت�صميم نوعني من باقات مكاملات الإنرتنت لتتالءم
مع احتياجات العمالء على ال�شكل الآتي :باقة مكاملات الإنرتنت للهاتف
املتحرك :تتيح ه��ذه الباقة �إج��راء مكاملات �صوتية ومكاملات فيديو من
تطبيق �إىل تطبيق �أث�ن��اء التنقل با�ستخدام ب��اق��ة البيانات املفعلة على
الهاتف املتحرك وبقيمة ثابتة قيمتها  50درهماً �شهرياً .باقة مكاملات
الإنرتنت خلدمة  :eLifeتتيح هذه الباقة �إجراء مكاملات �صوتية ومكاملات
فيديو من تطبيق �إىل تطبيق با�ستخدام الإنرتنت املنزيل  WiFiعرب
خدمة  eLifeلكافة الأج�ه��زة املت�صلة باحل�ساب ال��واح��د بقيمة 100
درهم �شهرياً .وعقب اال�شرتاك بباقة مكاملات الإنرتنت� ،سيتمكن عمالء
“ات�صاالت” من اال�ستمتاع ب�إمكانية �إج��راء ك ّم غري حمدود من املكاملات
عرب ال�صوت والفيديو مع عائالتهم و�أ�صدقائهم با�ستخدام نف�س التطبيق
�أينما كانوا حول العامل ويف �أي وقت .وبا�ستثناء ر�سوم اال�شرتاك ،لن يرتتب
على العمالء �أي ر�سوم �إ�ضافية طاملا لديهم �إنرتنت مفعل �سواء بيانات
الهاتف املتحرك �أو �إنرتنت  .eLifeواعتربت ات�صاالت ان التطبيقني،
 C’MEو BOTIMيتوافقان مع متطلبات الإطار التنظيمي املعمول
به يف دولة الإمارات العربية املتحدة لتقدمي خدمة املكاملات عرب بروتوكول
الإن�ترن��ت م�شرية اىل ان��ه �سيتم �إ�ضافة تطبيقات جديدة داعمة خلدمة
مكاملات الإنرتنت حاملا يتم �إدراجها �ضمن قائمة التطبيقات املتوافقة مع
الإطار التنظيمي يف دولة الإمارات.

اقت�صادية ابوظبي ت�صادر اكرث من
� 10آالف قطعة غيار مقلدة بالعني

•• العني -وام:

�صادرت دائ��رة التنمية االقت�صادية ابوظبي خالل مداهمة �أح��د امل�ساكن
ال�شعبية يف منطقة العني  10االف و 564قطعة غيار �سيارات مقلدة
ومغ�شو�شة وذلك �ضمن جهودها بالتعاون مع بلدية العني ملحاربة ظاهرة
الغ�ش التجاري وا�ستجابة لعدد من ال�شكاوى التي وردتها من امل�ستهلكني
بهذا ال���ش��أن .و�أف ��اد ال�سيد احمد ط��ار���ش القبي�سي مدير �إدارة احلماية
التجارية بالإنابة بالدائرة ان احلملة جاءت بعد عمليات التق�صي للأ�سواق
التي تتم من خالل مفت�شي الدائرة حيث مت م�صادرة الب�ضائع امل�ضبوطة
وحت��ري��ر خمالفة بحق االف ��راد ال��ذي��ن ي�ت��اج��رون ب�ه��ذه امل��واد ب�شكل غري
قانوين م�ستغلني امل�سكن ال�شعبي امل�ؤجر .واو�ضح القبي�سي ان هذه احلملة
ت�أتي يف �إطار عدد من حمالت التفتي�ش التي تنفذها الدائرة �ضمن خطتها
ال�سنوية الرامية اىل حماربة ظاهرة الغ�ش التجاري يف �إم��ارة ابوظبي
م�ؤكدا يف هذا ال�سياق حر�ص الدائرة على املحافظة على الن�شاط التجاري
يف قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد احد اهم القطاعات التي ت�شهد ن�شاطا
كبريا يف االمارة .وا�شار اىل ان الدائرة تهدف من وراء تنفيذ هذه احلملة
مع �شركائها اال�سرتاتيجيني يف عدد من مناطق االمارة اىل ار�سال ر�سالة
وا�ضحة اىل ا�صحاب املحالت املعنية ببيع قطع غيار ال�سيارات واالفراد
ب�أهمية االلتزام ب�شروط و�ضوابط ممار�سة الن�شاط التجاري واملحافظة
على حقوق العالمات التجارية وحماية ملكيتها الفكرية و�ضمان حرية
املناف�سة اىل جانب حماية امل�ستهلك من ممار�سات الغ�ش التجاري .وقال
�إن احلملة اظهرت اكت�شاف العديد من املمار�سات والأ�ساليب اجلديدة
التي ميار�سها العديد م��ن االف ��راد ب�شكل غ�ير ق��ان��وين باعتباره ن�شاطا
جتاريا غري م�صرح به م�شددا على ان الدائرة �ستتخذ العديد من التدابري
واجلزاءات ب�ش�أن تنظيم الأن�شطة االقت�صادية دعا امل�ستهلكني اىل التوا�صل
مع الدائرة من خالل مركز االت�صال احلكومي على الرقم 800555
للإبالغ الفوري عن االماكن التي متار�س الغ�ش التجاري.

«كهرباء ومياه دبي» تعزز التعاون
مع �شركة «�سويز» الفرن�سية

•• دبي-وام:

ا�ستعر�ض �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي ام��ام وفد من �شركة “�سويز” الفرن�سية جهود
الهيئة يف �إن�شاء بنية حتتية خلدمات الكهرباء واملياه يف دب��ي وف��ق �أعلى
املعايري و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف �إم��ارة دبي و�أن ت�صبح دبي منوذجا
ي�ح�ت��ذى ب��ه ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل يف ك �ف��اءة واع �ت �م��ادي��ة ال�ط��اق��ة واملياه
واالقت�صاد الأخ�ضر .جاء ذلك خالل ا�ستقباله الوفد الذى �ضم كال من
بيري بولياك املدير التنفيذي لل�شرق الأو�سط وجون مارك فاروجيا مدير
تطوير الأعمال البلدية لل�شرق الأو�سط فيما ح�ضر اللقاء املهند�س وليد
�سلمان النائب التنفيذي للرئي�س -قطاع تطوير الأعمال والتميز بالهيئة.
او�ضح �سعادة �سعيد حممد الطاير ان الهيئة تقوم ببناء جممع حممد
بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية الذي يعد �أكرب م�شروعات الطاقة
ال�شم�سية يف العامل يف موقع واحد وفق نظام املنتج امل�ستقل بطاقة �إنتاجية
ت�صل �إىل  5000ميجاوات بحلول عام  2030وبا�ستثمارات �إجمالية ت�صل
�إىل  50مليار درهم .من جانبه �أعرب الوفد عن تقديره الكبري ملا حققته
هيئة كهرباء ومياه دبي من �إجنازات رائدة م�ؤكدا على حر�ص �شركة �سويز
على تبادل اخلربات مع الهيئة لال�ستفادة مما حققته من �إجنازات.
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جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة ينهي عمليات التحقق
من مطابقة عدادات الوقود يف حمطات « �أدنوك للتوزيع»

•• �أبوظبي-الفجر:

�أنهت �إدارة مراقبة الأ�سواق لدى جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة ،اجلهة
املعنية بتطوير البنية التحتية للجودة يف �إمارة �أبوظبي ،عمليات التحقق
م��ن ال �ع��دادات امل�ستخدمة يف قيا�س كمية ال��وق��ود يف حم�ط��ات البرتول
التابعة ل�شركة �أدنوك للتوزيع يف �إمارة �أبوظبي .و�شملت عمليات التحقق
 178حمطة وق��ود يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،وبلغت ن�سبة مطابقة العدادات
 .99%وق��ام املعنيون يف �شركة �أدن ��وك للتوزيع بتنفيذ ك��اف��ة عمليات
ال�صيانة املطلوبة على العدادات التي حتتاج �إىل �صيانة من �أجل الت�أكد من
ا�ستيفائها للمتطلبات واال�شرتاطات املعمول بها .وحول هذا املو�ضوع قال
�سلطان املهريي ،مدير �إدارة خدمات املعلومات وامل�شاركة يف جمل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة :ت�أتي خطوة املجل�س للتحقق من ع��دادات البرتول يف
�إمارة �أبوظبي ان�سجاماً مع �أهدافه املتمثلة يف �إر�ساء معايري اجلودة العالية
يف جميع التعامالت التجارية مبا ي�سهم يف تكري�س عالقة �شفافة وعادلة
تراعي حقوق وم�صالح اجلميع ويجعل الإمارة بخدماتها ومنتجاتها مركزاً
رائداً للجودة واملطابقة .و�أ�ضاف املهريي �أن املجل�س ينفذ عمليات التحقق
ال��دوري على جميع حمطات اخلدمة العاملة يف �إم��ارة �أبوظبي التابعة
ل�شركة �أدن��وك للتوزيع وذلك بهدف تعزيز ثقة امل�ستهلكني يف دقة جميع
عدادات الوقود امل�ستخدمة يف هذه املحطات وتفعيل اجلانب التثقيفي لدى
�أ�صحاب املركبات داعياً امل�ستهلكني �إىل الت�أكد من وجود عالمات التحقق
على عدادات الوقود قبل تعبئة املركبات .كما �أ�شاد املهريي بالتعاون امل�ستمر
والقائم بني �شركة �أدن��وك للتوزيع وجمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
ل�ضمان دق��ة ق�ي��ا���س ال �ع��دادات ومطابقتها ل�لا��ش�تراط��ات اخل��ا��ص��ة بها
والواردة يف الت�شريعات واملوا�صفات الفنية املعتمدة .هذا ويتم التحقق من
جميع العدادات امل�ستخدمة يف حمطات البرتول التابعة لأدنوك للتوزيع
يف �إم��ارة �أبوظبي ب�شكل �سنوي من �أج��ل الت�أكد من دق��ة و�صحة قراءات
هذه العدادات والت�أكد كذلك من مطابقتها جلميع اال�شرتاطات الواردة
يف الت�شريعات واملوا�صفات الإماراتية اخلا�صة بها وي�ستخدم املجل�س لهذه
الغاية معايري مرجعية و�إجراءات وفق �أعلى املعايري واملوا�صفات العاملية.
وي�شرف على عمليات التحقق فريق من امل�س�ؤولني واخلرباء الفنيني من
املجل�س ل�ضمان ان�سيابية �سري الإجراءات املتبعة والت�أكد من جودة عمليات
التحقق واج�ت�ي��از ال �ع��دادات ل�لا��ش�تراط��ات واملتطلبات الفنية املعتمدة.
جدير بالذكر �أن جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة ت�أ�س�س يف عام 2009
ليكون ممكناً للجهات التنظيمية يف �إمارة �أبوظبي ،ولرفع جودة ال�صادرات
واملنتجات املتداولة حملياً ،وتعزيز ثقافة اجل��ودة ،والتنمية ال�صناعية،
والتناف�سية ،و�سالمة امل�ستهلك ،وذلك من خالل متكني املنظمني لو�ضع
وتنفيذ �سالمة املنتجات واملقايي�س القانونية وبرامج املطابقة .كما يحدد
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة املبادئ التوجيهية واملعايري للتحقق من
�أن املنتجات امل�صنعة واملتداولة يف الإمارة تتفق مع �أعلى معايري ال�سالمة
واجلودة واملطابقة.

 4.5مليار درهم مكا�سب الأ�سهم الإماراتية

•• �أبوظبي-وام:

عززت �أ�سواق املال الإماراتية مكا�سبها يف اليوم الثاين من تعامالت الأ�سبوع
موا�صلة بذلك الإغالق على املربع الأخ�ضر للجل�سة اخلام�سة على التوايل
وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركات املتداولة نحو  4.5مليار درهم
يف ختام التعامالت .وج��اء توا�صل الن�شاط يف الأ�سواق و�سط حت�سن �شهية
التداول وهو ما رفع قيمة ال�صفقات املربمة اىل  827مليون درهم يف �سوقي
�أبوظبي ودبي .وعاود قطاع العقار قيادة الدعم يف ال�سوقني بعد عمليات جني
الأرب��اح الطبيعية التي تعر�ض يف اليوم ال�سابق كما �ساهم قطاع البنوك يف
تعزيز مكا�سب امل�ؤ�شرات العامة والتي بلغت م�ستويات جديدة من ال�صعود
خالل جل�سة اليوم .وارتفع امل�ؤ�شر العام امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية اىل م�ستوى  4585نقطة بنمو ن�سبته  0.64%يف خطوة رمبا متهد
لتخطيه حاجز  4600نقطة خالل الأ�سبوع اجلاري كذلك قفز امل�ؤ�شر العام
ل�سوق دبي املايل اىل  3490نقطة بزيادة ن�سبتها  0.55%يف طريقه لك�سر
حاجز  3500نقطة بح�سب معطيات التحليل الفني .وعلى م�ستوى حركة
الأ�سهم ا�ستعاد �سهم �إعمار ن�شاطه مرتفعا اىل  7.36درهم وهو ما انعك�س
�إيجابيا على بقية �أ�سهم العقار حيث �صعد �سهم �إعمار للتطوير العقاري اىل
 5.67دره��م وتبعه يف نف�س الإجت��اه �سهم �إعمار مولز اىل  2.18درهم..
وقفز �سهم �أرابتك اىل  2.66درهم وكذلك �سهم داماك املغلق عند 3.41
درهم ..ويف قطاع البنوك ارتفع �سهم بنك الإمارات دبي الوطني اىل 8.15
درهم ووا�صل �سهم بنك دبي الإ�سالمي �صعوده اىل  6.38درهم .ويف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية قفز �سهم بنك �أبوظبي الأول اىل م�ستوى  11درهما
كما كان متوقعا وارتفع �سهم ا�شراق اىل  79فل�سا و�سجل �سهم منازل ن�شاطا
قويا بالغا  61فل�سا .وارتفع عدد الأ�سهم الرابحة يف ختام التعامالت اىل
� 41سهما من اجمايل �أ�سهم � 72شركة جرى تداولها ام�س وانخف�ضت �أ�سعار
�أ�سهم � 17شركة ومل يطر�أ تغيري على �أ�سعار � 14شركة.

 727مليون درهم ت�صرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام :

حققت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك بدبي �أك�ثر من
 727مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�سجيل  193مبايعة بقيمة
 287مليون درهم منها  21مبايعة للأرا�ضي بقيمة  104مليون درهم و
 172مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  183مليون درهم .وجاءت �أهم مبايعات
الأرا�ضي بقيمة  26مليون درهم يف منطقة حمي�صنة الأوىل تليها مبايعة
بقيمة  21مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة  6ماليني
درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة .و ت�صدرت منطقة احلبية الثالثة املناطق
من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  6مبايعات بقيمة  15مليون درهم وتلتها
منطقة ور�سان الأوىل بت�سجيلها  5مبايعات بقيمة  9ماليني درهم وثالثة
يف وادي ال�صفا  6بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  14مليون دره��م .وفيما
يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل ج��اءت مبايعة بقيمة  5ماليني درهم
مبنطقة برج خليفة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  4ماليني درهم يف
منطقة زعبيل الثانية و�أخ�ي�را مبايعة بقيمة  4ماليني دره��م يف منطقة
امل��رك��ز التجاري الثانية .وت�صدرت منطقة اليالي�س  2املناطق م��ن حيث
عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  26مبايعة بقيمة  23مليون درهم
وتلتها منطقة ند ال�شبا الأوىل بت�سجيلها  25مبايعة بقيمة  7ماليني درهم
وثالثة يف املركا�ض بت�سجيلها  16مبايعة بقيمة  12مليون درهم .و�سجلت
الرهونات قيمة قدرها  440مليون درهم منها  24رهونات �أرا�ضي بقيمة
 277مليون درهم و  40رهونات فلل و�شقق بقيمة  163مليون درهم وكان
�أهمها مبنطقة ند ح�صة بقيمة  121مليون درهم و�أخرى يف منطقة جمريا
الأوىل بقيمة  100مليون درهم.

حمدان بن حممد ي�شهد حفل توزيع جائزة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب
•• دبي -وام:

رع��ى �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي حفل توزيع
ج��ائ��زة حممد ب��ن را��ش��د ل��دع��م م�شاريع
ال �� �ش �ب��اب ال� ��ذي ن�ظ�م�ت��ه دائ � ��رة التنمية
االقت�صادية يف دبي يف مركز دبي التجاري
العاملي ام�س.
وب��د�أ احلفل بال�سالم الوطني ثم �شاهد
��س�م��وه واحل���ض��ور ع��ر��ض��ا م��رئ�ي��ا لتاريخ
اجل ��ائ ��زة وم ��راح ��ل ت �ط��وره��ا وامل�شاريع
ال �ف��ائ��زة يف دورت �ه��ا ال�ع��ا��ش��رة م��ن داخل
الدولة والوطن العربي.
وقام �سمو ويل عهد دبي بتكرمي اجلهات
ال��داع�م��ة ل��ري��ادة الأع �م��ال على م�ستوى
ال��دول العربية ال�شقيقة حيث ك��ان بنك
م�صر يف جمهورية م�صر العربية �ضمن
قائمة اجلهات الفائزة التي �ضمت برنامج
“بادر” يف اململكة العربية ال�سعودية عن
فئة حا�ضنات وم�سرعات الأعمال ..و�أما
ع��ن ف�ئ��ة �أف���ض��ل م �ب��ادرة جمتمعية فقد
فازت م�ؤ�س�سة “زين للإيداع” يف اململكة
الأردنية الها�شمية وفاز امل�شروع الوطني
لدعم ال�شباب يف دولة الكويت بفئة تنمية
قطاع ريادة الأعمال ..فيما فازت جامعة
“ البوليتيكينك “ يف فل�سطني بجائزة
فئة اجلامعة الداعمة لريادة الأعمال..
وعن فئة مبادرة �أعمال جمتمعية فازت
م �ب��ادرة “اخلبز م��ن �أج ��ل التعليم” يف
الأردن.
وك��ان��ت ج��ائ��زة فئة �أف���ض��ل رائ ��دة �أعمال
لعام  2017من ن�صيب الدكتورة �شيماء
ن ��واف ف ��واز م��ن دول ��ة الإم � � ��ارات ..وفاز
يف فئة �أف���ض��ل رائ��د �أع �م��ال للعام نف�سه
امل��واط��ن ع�ب�ي��د ب��ن ط ��وق امل ��ري  ..وعن
فئة �أف�ضل �شخ�صية عربية يف دعم ريادة
الأعمال فازت ال�شيخة بدور بنت �سلطان
بن حممد القا�سمي.
وه �ن ��أ ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم اجل �ه��ات الفائزة
والأ� �ش �خ��ا���ص ال�ف��ائ��زي��ن ب�ج��ائ��زة حممد
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب متمنيا
للجميع النجاح يف موا�صلة دع��م �شباب
ال��دول��ة وال�شباب العربي لتمكينهم من
حت�ق�ي��ق �آم��ال �ه��م وط �م��وح��ات �ه��م يف بناء
وتطوير م�شاريعهم ال�صغرية واملتو�سطة
و�إي �ج��اد جيل منتج م��ن ال�شباب ي�ساهم
يف تعزيز االقت�صادات الوطنية يف الدول
العربية و�ضمان م�ستقبل م�شرق له�ؤالء
ال���ش�ب��اب �إىل ج��ان��ب �إي �ج��اد ف��ر���ص عمل

ل�ل�أج�ي��ال ال�لاح�ق��ة .وك ��ان �سمو ال�شيخ
�أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة
دب��ي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة
ط� �ي ��ران الإم� � � � � ��ارات ق� ��د ك � ��رم اجل� �ه ��ات
احل�ك��وم�ي��ة ال�ف��ائ��زة والأف � ��راد الفائزين
الداعمني لل�شباب يف �أعمالهم ال�صغرية
واملتو�سطة من خالل برنامج امل�شرتيات
احلكومية حيث �ضمت قائمة الفائزين
ك�ل�ا م��ن ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�ل�ات يف
دب��ي والإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
الأج��ان��ب و�شركة دب��ي القاب�ضة ومركز
دب��ي ل�ل�إح���ص��اء وه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة يف دبي
وجمموعة الإم ��ارات لتموين الطائرات
وبرنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان وجامعة
الإمارات العربية املتحدة والإدارة العامة
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ع �ق��اب �ي��ة والإ�صالحية
يف � �ش��رط��ة دب ��ي وال�ب�رن��ام��ج الإعالمي
“ال�شطارة يف التجارة” للإعالمي هزاع
امل�ن���ص��وري ..ويف ال�ت�ك��رمي اخل��ا���ص كرم

�سموه بلدية دبي ك�أف�ضل جهة حكومية
داع �م��ة ل�ل���ش�ب��اب ع �ل��ى م���س�ت��وى الدولة
و�أف �� �ض��ل م��وظ��ف داع� ��م ل�ل���ش�ب��اب �أحمد
�إبرامي الزرعوين من بلدية دبي.
كما كرم �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم رئي�س م�ؤ�س�سة حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للمعرفة الفائزين
يف ق�ط��اع��ات ع��دة م��ن ال���ش�ب��اب �أ�صحاب
امل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة حيث
ف ��ازت م�ؤ�س�س�سة “جنكان ال�صناعية”
الإم ��ارات� �ي ��ة ع��ن ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ة فيما
ف��ازت م�ؤ�س�سة “فيزرزفا�شن” ع��ن فئة
قطاع ال�ت�ج��ارة ..كما ف��از بيت الكندورة
للخياطة ال��رج��ال�ي��ة الإم��ارات��ي بجائزة
امل�ل�ب��و��س��ات وجيفتكو �إن�ترن��ا��ش��ون��ال من
قطاع اخلدمات يف الدولة و”�سيكيورتي
�سي�ستمز” عن قطاع اخلدمات النا�شئة..
فيما فاز عن فئة م�شروع �إنطالق “روح
الإم � � � ��ارات للطريان” ك ��أف �� �ض��ل فكرة

م�شروع يف جم��ال الإب�ت�ك��ار ..وف��از مركز
�أمنيتي لفن ت�صنيع الأع�ضاء بجائزة فئة
ري��ادة الأعمال املجتمعية ..فيما ف��ازت “
املحيطات اخلم�سة “ من �سطلنة عمان
ع��ن فئة امل���ش��اري��ع ال�صناعية يف الوطن
ال�ع��رب��ي ..وف��از م�شروع “مدفوعاتكم”
للدفع الإل�ك�تروين من اململكة االردنية
الها�شمية ع��ن فئة امل�شاريع اخلدمية..
فيما فازت “نفاذ للطاقة املتجددة” من
�سلطنة عمان عن فئة امل�شاريع التجارية
ال �ق ��ائ �م ��ة� ..أم � ��ا ج ��ائ ��زة ف �ئ��ة امل�شاريع
التجارية النا�شئة فقد ذهبت �إىل م�شروع
“الراوي ميديا” من مملكة البحرين.
ح�ضر احل�ف��ل �سمو ال�شيخ من�صور بن
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ومعايل
� �س �ل �ط��ان ب ��ن � �س �ع �ي��د امل �ن �� �ص ��وري وزي ��ر
االق �ت �� �ص��اد وم� �ع ��ايل ال ��دك �ت ��ور عبداهلل
ب��احل�ي��ف النعيمي وزي ��ر ت�ط��وي��ر البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة برنامج

ال�شيخ زاي��د للإ�سكان ومعايل �شما بنت
��س�ه�ي��ل امل ��زروع ��ي وزي � ��رة دول� ��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب ومعايل حممد �إبراهيم ال�شيباين
م��دي��ر ع��ام دي ��وان �صاحب ال�سمو حاكم
دبي ومعايل حميد بن حممد القطامي
رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لهيئة
ال���ص�ح��ة يف دب ��ي وم �ع��ايل ال��دك �ت��ور علي
عبداهلل النعيمي الرئي�س الأعلى جلامعة
الإم��ارات العربية املتحدة و�سعادة ح�سني
نا�صر لوتاه مدير عام بلدية دبي و�سعادة
�سامي ظ��اع��ن القمزي م��دي��ر ع��ام دائرة
التنمية االقت�صادية يف دبي و�سعادة هالل
�سعيد امل��ري الرئي�س التنفيذي ل�سلطة
م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي و�سعادة
عبدالبا�سط اجلناحي املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع
ال�شباب ال�صغرية واملتو�سطة وح�شد من
امل���س��ؤول�ين ومم�ث�ل��ي اجل �ه��ات احلكومية
واخلا�صة املكرمني.

غرفة ال�شارقة تبحث تطوير القطاعات االقت�صادية واحتياجاتها
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة مع
ر�ؤ�ساء عدد من جمموعات عمل القطاع
اخل ��ا� ��ص ال �ع��ام �ل��ة حت ��ت م�ظ�ل�ت�ه��ا واق ��ع
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ميثلونها
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى الإم � � � � ��ارة ،ومقرتحات
ت�ط��وي��ره��ا واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا و�أوج� ��ه الدعم
امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع �أي � ��ة حتديات
تواجهها ال�شركات يف خمتلف القطاعات.
وع�ق��د ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل �سلطان العوي�س
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
ال�شارقة� ،سل�سلة لقاءات منف�صلة يف مقر
الغرفة م�ؤخراً ،مع كل من اللو �سامويل
رئي�س اللجنة التمثيلية ملجموعة عمل
ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ة ،و�إق �ب��ال ع�ث�م��ان رئي�س
جمموعة عمل قطاع جتارة و�صناعة املواد
الغذائية ،و�سعيد غامن ال�سويدي رئي�س
جمموعة عمل العقارات ،ونا�صر نا�صف
رئي�س جمموعة عمل ال�ف�ن��ادق ،يف �إطار
حر�ص الغرفة على التوا�صل املبا�شر مع
ممثلي خمتلف قطاعات العمل اخلا�صة.

و�أك � ��د � �س �ع��ادة ع �ب��داهلل ال �ع��وي ����س التزام
ال �غ ��رف ��ة يف رع ��اي ��ة م �� �ص��ال��ح قطاعات
الأعمال اخلا�صة بهدف تطوير �أن�شطتها
وح �ف��ظ م�ك�ت���س�ب��ات �أع �� �ض��ائ �ه��ا و�ضمان
التمثيل الوايف لأكرب �شريحة من املنتمني
لهذه القطاعات ،م�شرياً �إىل �أن ت�أ�سي�س
جمموعات العمل جاء ت�أكيداً على �أهمية
ال�ت�ع��اون م��ع القطاع اخل��ا���ص وتر�سيخاً
ملبد�أ الت�شاور الذي يخدم يف نهاية املطاف
جمتمع الأعمال املحلي والوطني .و�شدد
العوي�س على �أهمية دور جمموعات العمل
يف تقدمي امل�شورة والآراء وطرح املبادرات
الفعالة وامل�شاركة يف تنظيم الفعاليات
والربامج التطويرية التي ت�سهم يف منو
القطاع االقت�صادي وا�ستثماراته ،منوهاً
مبا حققته العديد من جمموعات العمل
خالل املرحلة املا�ضية على م�ستوى خدمة
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف ال���ش��ارق��ة واخلطط
التنموية للإمارة والدولة.

الل��و �سامويل رئي�س اللجنة التمثيلية
ملجموعة عمل ق�ط��اع ال�صناعة ،م�شيداً
ب��اجل �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا � �س��ام��وي��ل خالل
ت��ول �ي��ه م �ه��ام رئ��ا� �س��ة ال�ل�ج�ن��ة م �ن��ذ عام
 2014وم���ش��ارك�ت��ه ال�ف�ع��ال��ة يف تطوير
قطاع ال�صناعة يف �إمارة ال�شارقة ،م�ؤكداً
حر�ص الغرفة على دعم القطاع ال�صناعي
وامل�ستثمرين.
وت�ق��رر �إع ��ادة ت�شكيل اللجنة التمثيلية
مل �ج �م��وع��ة ع �م��ل ق� �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ة مع
االحتفاظ برئا�سة الل��و �سامويل للجنة
التمثيلية ملجموعة عمل قطاع ال�صناعة
بالغرفة ،و�إدراج �صناعة العطور واملكيفات
واحلديد وال�صلب وال�صناعات الكيميائية
�ضمن ع�ضوية ال�ل�ج�ن��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
و�ضع جميع مقرتحات اللجنة اخلا�صة
بتطوير وت�سويق قطاع ال�صناعة �ضمن
�أجندة االجتماع الأول للجنة التمثيلية
بعد ت�شكيلها يف يناير املقبل.

قطاع ال�صناعة
ف�ق��د اج�ت�م��ع ��س�ع��ادة رئ�ي����س ال�غ��رف��ة مع

املواد الغذائية
و�أك � ��د رئ �ي ����س ال �غ��رف��ة خ�ل�ال االجتماع

م��ع �إق�ب��ال عثمان رئي�س جمموعة عمل
قطاع جتارة و�صناعة املواد الغذائية ،على
�أه�م�ي��ة م��وا��ص�ل��ة االرت �ق��اء ب�ه��ذا القطاع
وت �ع��زي��ز اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ل �ت �ج��اوز �أية
حتديات تواجهها �شركات جتارة و�صناعة
املواد الغذائية.
و�أو�� �ص ��ى االج �ت �م��اع ب���ض��م �أع �� �ض��اء من
ال � ��دوائ � ��ر امل �ح �ل �ي��ة ل �ل �ج �ن��ة جمموعة
ع �م��ل جت� ��ارة و� �ص �ن��اع��ة امل � ��واد الغذائية
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ب �ل��دي��ة ال �� �ش��ارق��ة وهيئة
ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه .وت �ق��رر �إع� ��ادة ت�شكيل
اللجنة التمثيلية ملجموعة عمل جتارة
و�صناعة امل��واد الغذائية برئا�سة �إقبال
ع �ث �م��ان ،و�إدراج ك��اف��ة �أن���ش�ط��ة القطاع
�ضمن اخت�صا�صاتها� ،إىل ج��ان��ب و�ضع
ج�م�ي��ع م �ق�ترح��ات امل �ج �م��وع��ة اخلا�صة
بتطوير القطاع �ضمن �أجندة االجتماع
الأول للجنة التمثيلية ب�ع��د ت�شكيلها
املقرتح عقده يف يناير املقبل ،ومن بينها
ت��رك�ي��ز ج �ه��ود ال�ت���س��وي��ق ل�ل�ق�ط��اع خالل
ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى ال� ��دول الإفريقية
واختيار عدد من رجال الأعمال الفاعلني
و�إدراجهم �ضمن الوفود الر�سمية جلذب
اال�ستثمارات املتبادلة يف هذا املجال.
العقارات
والتقى �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
م� ��ع � �س �ع �ي��د غ � ��امن ال� ��� �س ��وي ��دي رئي�س
جمموعة عمل العقارات بح�ضور نواف
عبيد مدير �شركة ر�ؤية الإمارات لتنظيم
املعار�ض ،و�أكد رئي�س الغرفة على �ضرورة
تطوير هذا القطاع الهام وتعزيز فاعلية
�أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة خ�ل�ال ال �ف�ت�رة املقبلة
وتن�سيق اجل �ه��ود وال�ع�م��ل حتقيق خطة
عمل اللجنة و�أهدافها ،معرباً عن �شكر
ال�ل�ج�ن��ة وت �ق��دي��ره��ا ل ��دائ ��رة الت�سجيل

العقاري لتعاونها ال��دائ��م ط��وال الفرتة
امل��ا��ض�ي��ة .وت �ق��رر �إع� ��ادة ت�شكيل اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل �ج �م��وع��ة ع �م��ل العقارات
برئا�سة �سعيد ال�سويدي ،وخماطبة كل
م��ن ب�ل��دي��ة ال���ش��ارق��ة ودائ ��رة التخطيط
وامل�ساحة وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة
لالن�ضمام �إىل ع�ضوية اللجنة من خالل
تر�شيح ممثل دائ��م عنهم ،بالإ�ضافة �إىل
دع��م معر�ض “�آيكر�س  ”2018املقرر
عقده يف مار�س املقبل وال�شروع مبخاطبة
اجلهات املعنية للتعاون يف �إقامة املعر�ض
وتطوير فعالياته.
قطاع الفنادق
واجتمع رئي�س الغرفة مع نا�صر نا�صف
رئي�س جمموعة عمل ال�ف�ن��ادق ،و�أعرب
ع��ن ��ش�ك��ره جل �ه��وده خ�ل�ال ف�ت�رة توليه
رئ��ا��س��ة امل�ج�م��وع��ة ،داع �ي �اً امل�ج�م��وع��ة �إىل
ت�ك�ث�ي��ف ج �ه��وده��ا خ�ل�ال ال �ف�ت�رة املقبلة
لالرتقاء بواقع القطاع.
و�أو� �ص��ى االج�ت�م��اع ب ��إع��ادة ت�شكيل جلنة
جمموعة عمل الفنادق برئا�سة نا�صف،
واخ�ت�ي��ار �أع���ض��اء ج��دد م��ن جميع فئات
ال �ف �ن��ادق� ،إىل ج��ان��ب خم��اط�ب��ة ك��ل من
ب�ل��دي��ة ال �� �ش��ارق��ة ل���ض��م ع���ض��و دائ ��م �إىل
املجموعة من ق�سم �صحة الفنادق ،وهيئة
الإمن ��اء ال�سياحي وال�ت�ج��اري بال�شارقة
ل�ضم ع�ضو م��ن ق�سم الت�سويق التابع
ل�ه��ا ل�ل�م�ج�م��وع��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أحمد
الطنيجي ممثل الهيئة يف اللجنة.
وح �� �ض��ر االج �ت �م��اع��ات م ��ع ال �ل �ج��ان من
ج��ان��ب ال �غ��رف��ة ك ��ل م ��ن �أجم � ��د عو�ض
ال �ك��رمي رئ�ي����س ق�سم جم�م��وع��ات العمل
القطاعية ،وم��ي التميمي تنفيذي �أول
ق�سم جمموعات العمل ،وفاطمة ال�شحي
تنفيذي جمموعات العمل.
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املال والأعمال

•• �أبوظبي-وام:

ت��دع��م “ م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي “ التوجهات
واخل�ط��ط االقت�صادية حلكومة �أبوظبي
الرامية �إىل بناء اقت�صاد متنوع وم�ستدام
وم�ت�ك��ام��ل ق��ائ��م ع�ل��ى الإب � ��داع واملعرفة.
ويف هذا الإط��ار عملت منذ ت�أ�سي�سها عام
 2006على امل�ساهمة يف حتقيق الأولويات
اال�سرتاتيجية لـ “ر�ؤية �أبوظبي ”2030
من خالل تطوير وت�شغيل جمموعة من
�أك�ث�ر امل��وان��ئ ت �ط��ورا �إ��ض��اف��ة �إىل مدينة
خليفة ال�صناعية التي تعترب واح��دة من
�أكرب و�أهم املناطق ال�صناعية املتكاملة يف
املنطقة .وت��وا��ص��ل م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي عاما
بعد عام دوره��ا الفعال يف تقدمي خدمات
متكاملة عاملية امل�ستوى وتعزيز التجارة
ال �ب �ح��ري��ة م ��ن خ�ل��ال الإدارة الفعالة
للموانئ والأ��ص��ول التابعة لها والرتويج
لأبوظبي كمركز ريادي للتجارة وال�صناعة
واال�ستثمار و�إن�شاء عالقات طويلة املدى
م��ع ال�ع�م�لاء .وح��ر��ص��ت م��وان��ئ �أبوظبي
على �صقل وتطوير امل �ه��ارات امل��واط�ن��ة يف
جمال املوانئ والقطاع البحري وا�ستقطاب
اخلربات واالرتقاء بها ل�شغل عدة منا�صب
يف ال�شركة �أو الوحدات التابعة لها.
ومت�ت�ل��ك م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي ن���س�ب��ة 50%
م��ن م��راف��ئ �أب��وظ�ب��ي ال�ت��ي ت�ق��وم بت�شغيل
و�إدارة حمطة احل��اوي��ات يف ميناء خليفة
مع تقدمي جمموعة متكاملة من احللول
اللوج�ستية لل�شركاء واخلطوط املالحية.
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ت�ب��د�أ ال�شركة ال�صينية
ال�ع�م�لاق��ة “ ك��و��س�ك��و امل�لاح�ي��ة للموانئ
املحدودة “عملياتها الت�شغيلية يف حمطة
احل��اوي��ات اجل��دي��دة “حمطة احلاويات
كو�سكو �أبوظبي” بحلول ال�ع��ام 2019
وفق االتفاقية التي �أبرمتها معها موانئ
�أب��وظ �ب��ي مم��ا ��س�يرف��ع �إج �م ��ايل الطاقة
اال�ستيعابية ال�سنوية �إىل �ستة ماليني
حاوية منطية يف ميناء خليفة.
وي�صنف “ميناء خليفة” يف �أبوظبي �ضمن
املوانئ الأكرث حداثة وتطورا من الناحية
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة و�أح � ��د �أ�سرع
املوانئ منوا يف العامل يف مناولة احلاويات
وافتتحه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
يف  12دي�سمرب  2012وي�شكل امليناء
�شاهدا حقيقيا على التطور التكنولوجي
لدولة الإمارات يف ت�أ�سي�س بني حتتية وفق
�أرقى املعايري العاملية.
فيما يعترب “ ميناء زايد”  -الذي �أ�س�س
عام � - 1972أقدم ميناء جتاري يف �إمارة
�أبوظبي ومنذ نقل وحت��وي��ل ك��ل عمليات
مناولة احلاويات �إىل ميناء خليفة �أ�صبح
ميناء زايد مركزا مهما لل�سياحة البحرية
ولتجارة الب�ضائع العامة وال�سائبة كما
ي�ضم امل�ي�ن��اء احل��ر ال��ذي ي��دع��م قطاعات
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موانئ �أبوظبي ت�ساهم يف بناء اقت�صاد متنوع وم�ستدام

حيوية �أهمها قطاع النفط والغاز.
ويعترب “ ميناء م�صفح “  -الذي يقع يف
قلب مدينة م�صفح ال�صناعية �إىل اجلنوب
الغربي من مدينة �أبوظبي  -ث��اين �أقدم
ميناء بعد ميناء زايد ومتثل قناة امل�صفح
اجلديدة التي يبلغ طولها  53كيلومرتا
ثاين �أطول قناة على م�ستوى املنطقة بعد
قناة ال�سوي�س .ومتتد امل��وان��ئ املجتمعية
والرتفيهية التابعة مل��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي من
ال�شهامة بالقرب من مدينة �أبوظبي �إىل
منطقة الظفرة وت�ؤدي املوانئ كافة دورها
يف خدمة املجتمع املحلي ال�سيما موانئ

منطقة ال�ظ�ف��رة مب��ا يف ذل��ك م��وان��ىء “
املرف�أ واملغرق ودملا وال�سلع و�صري بني يا�س
“ التي تدعم جمتمعات ال�صيد املحلية
وت�سهل عملية �إع��ادة التطوير احلالية يف
اجلزر املحيطة على وجه التحديد.
و” مت �ث��ل م��دي �ن��ة خ�ل�ي�ف��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة “
ال ��رك ��ن الأ� �س ��ا� �س ��ي ل� �ـ “ر�ؤية �أبوظبي
االقت�صادية  “ 2030الهادفة �إىل تنويع
االق�ت���ص��اد يف الإم � ��ارة م��ن �أج ��ل التقليل
من االعتماد على النفط والغاز وتطوير
امل�شاريع ال�صناعية املبتكرة وامل�ستدامة.
وت�شغل املدينة ال�صناعية م�ساحة هائلة

ب� ��إج� �م ��ايل  410ك �ي �ل ��وم�ت�رات مربعة
وحت�ت��ل موقعا ا�سرتاتيجيا على مقربة
م��ن �أح��د امل��وان��ئ الأك�ث�ر تقدما يف العامل
ميناء خليفة وبالقرب من �أكرب املطارات
الدولية يف املنطقة  ..ف�ضال عن ارتباطها
ب�شبكة موا�صالت متطورة ت�شمل الطرق
الربية و�سكك احلديد التي �سيتم ت�شغيلها
قريبا.
وتتمثل ر�ؤي ��ة م��دي�ن��ة خليفة ال�صناعية
يف �أن ت �ك��ون م��رك��زا ل��وج���س�ت�ي��ا وجتاريا
و�صناعيا رائدا لكل القطاعات ال�صناعية
يف املنطقة م��ع التميز يف تقدمي تكاليف

ت�شغيلية ت�ن��اف���س�ي��ة ون �ظ��ام دع ��م تكامل
وت�ت�ي��ح يف ذات ال��وق��ت ل�ل���ش��رك��ات �سهولة
الو�صول �إىل الأ�سواق املطلوبة .كما متثل
“ ب��واب��ة امل�ق�ط��ع الإل �ك�ترون �ي��ة “ نظاما
مبتكرا عرب الإن�ترن��ت يهدف �إىل خدمة
جم�ت�م��ع امل��وان��ئ و��س�م�ي��ت ال �ب��واب��ة تيمنا
بج�سر املقطع وهو �أول ج�سر يربط جزيرة
�أب��وظ�ب��ي ب��ال�بر الرئي�سي وي�ساهم بدفع
عجلة التجارة والتنمية يف الإمارة ويلعب
هذا الرتاث جزءا رئي�سيا من ر�ؤية البوابة
وي�شكل نقطة ات�صال حيوية لتعزيز فر�ص
الأعمال التجارية الوطنية والعاملية.
وت��وف��ر “ ب��واب��ة امل�ق�ط��ع الإل �ك�ترون �ي��ة “
ملجتمع املوانئ من امل�صدرين وامل�ستوردين
ووك �ل��اء ال �� �ش �ح��ن واجل � �م ��ارك واجلهات
احلكومية ن��اف��ذة م��وح��دة ومن�صة ت�سهل
عليهم احل�صول على املعلومات بالزمن
ال �ف �ع �ل��ي يف �أي وق � ��ت ح �ت��ى م ��ن خالل
الهواتف املحمولة الأم��ر ال��ذي يتيح لهم
احل�صول على املعلومات ب�سال�سة تامة.
ف�ي�م��ا ت �ق��دم � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للخدمات
ال �ب �ح��ري��ة “�سفني” جم �م��وع��ة �شاملة
م��ن اخل��دم��ات ال�ب�ح��ري��ة ع��امل�ي��ة امل�ستوى
وخ��دم��ات الر�سو الإ�ضافية لل�سفن التي
تر�سو يف موانئ �أبوظبي كافة.
و”�سفني” �شركة مملوكة بالكامل ملوانئ
�أبوظبي وي�ضم فريق العمل ما يزيد عن
� 160شخ�صا م��ن امل�ه�ن�ي�ين املعتمدين
وامل� ��درب �ي�ن ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى � �ض �م��ان تقدمي
خدمات عالية اجل��ودة وفعالة وبتكاليف
معتدلة.
وت �� �ش �ك��ل “ حم �ط ��ة �أب ��وظ � �ب ��ي لل�سفن
ال �� �س �ي��اح �ي��ة “ ع�ل�ام��ة ف ��ارق ��ة يف تاريخ
ال���س�ي��اح��ة ال �ب �ح��ري��ة يف م�ن�ط�ق��ة اخلليج
ال �ع��رب��ي ح �ي��ث مت ت���ص�م�ي�م�ه��ا خ�صي�صا
ال�ستقبال امل�سافرين وال�سياح الباحثني
عن ق�ضاء عطلة م�شم�سة يف �أبوظبي يف
ف�صل ال���ش�ت��اء وه��ي جم�ه��زة ال�ست�ضافة
جميع �أنواع ال�سفن �سواء للر�سو امل�ؤقت �أو
كمقر دائم خالل املو�سم ال�سياحي ويوفر
ت�صميمها املعا�صر وبنيتها التحتية بوابة
ال�ستقبال ال�سياح من �أنحاء العامل كافة
ال�ستك�شاف مدينة �أب��وظ�ب��ي وبقية مدن
الإمارات.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل��ك مت�ل��ك �أب��وظ �ب��ي “
م��رك��ز ال�ت��دري��ب ال�ب�ح��ري “ ال ��ذي يقدم
دورات تدريبية معتمدة دول�ي��ا يف جمال
امل �ل�اح ��ة ال �ب �ح��ري��ة ب � ��إ� � �ش ��راف مدربني
م�ع�ت�م��دي��ن وي�ت�م�ي��ز ب ��أع �ل��ى م���س�ت��وى من
التدريب البحري لقباطنة ال�سفن ويعمل
بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات القطاع ال�صناعي
العاملية وامل�ن�ظ�م��ات اال�ست�شارية ويعترب
امل ��رك ��ز ال �ت��دري �ب��ي ال��وح �ي��د امل�ع�ت�م��د من
اجلمعية ال��دول�ي��ة للم�ساعدات املالحية
و�سلطات امل �ن��ارات البحرية  IALAيف
املنطقة.

وزارة املالية :ت�أثري «�ضريبة القيمة امل�ضافة» على الأفراد �ضئيل وانعكا�سها الإيجابي على التنمية كثري

•• دبي  -وام:

�أك��دت وزارة املالية �أن تطبيق نظام �ضريبة القيمة
امل���ض��اف��ة يف دول ��ة الإم� � ��ارات ��س�ي�ك��ون ل��ه انعكا�سات
�إيجابية على م�سرية التنمية والتناف�سية وي�ساهم يف
بناء اقت�صاد معريف م�ستدام للأجيال القادمة حيث
�سي�شكل النظام راف��دا ماليا �إ�ضافيا لتمكني حكومة
الإم� � ��ارات م��ن حت�ق�ي��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا با�ست�شراف
م�ستقبل �أكرث �إزدهارا.
وي�أتي تطبيق نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة بناء على
درا�سات م�ستفي�ضة ومت�أنية ا�ستغرقت �أكرث من 10
�سنوات قامت خاللها وزارة املالية بالتعاون مع نخبة
م��ن �أب ��رز ب�ي��وت اخل�ب�رة العاملية ملعرفة �آث ��ار تطبيق
ال���ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب االقت�صادية
واالجتماعية يف دولة الإمارات حيث �أظهرت الدرا�سات
�أن ت��وج��ه تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة �سي�سهم

على امل��دى الطويل يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة
وزيادة رفاهية الأفراد وا�ستقرار املجتمع .وقال �سعادة
يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية :قد يرتبط
مو�ضوع ال�ضرائب بالعديد من االنطباعات ال�سلبية
التي يتعلق معظمها بغالء تكاليف املعي�شة والت�أثري
على �أداء قطاعات الأعمال وقد يكون هذا االنطباع
�صحيحا بالن�سبة للنظم ال�ضريبية التقليدية يف
البلدان الأخرى �إال �أننا يف دولة الإمارات حر�صنا على
تطبيق نظام �ضريبي متميز يراعي توجهات الدولة
امل�ستقبلية ويحافظ على �أهم مقوماتها يف اجلاذبية
والتناف�سية.
و�أ�ضاف اخلوري� :ست�ساهم �ضريبة القيمة امل�ضافة يف
�إيجاد م�صادر دخل �إ�ضافية حلكومة الإمارات متكنها
من االرت�ق��اء بخدماتها ،وت�ساعدها على اال�ستمرار
يف تطوير بنية حتتية للم�ستقبل تدعم تقدم الدولة
بثبات يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية حيث �ست�ساهم

هذه الإيرادات ال�ضريبية يف تطوير امل�شاريع التنموية
و�ست�ؤدي �إىل زي��ادة الإنتاجية وا�ستقطاب الكفاءات
والأي� � ��دي ال �ع��ام �ل��ة وه ��و م��ا ��س�ي�ن�ع�ك����س ب � ��دوره على
قطاعات الأع�م��ال التي �سيجعلها النظام ال�ضريبي
تتبنى �أنظمة �إداري��ة مبتكرة تواكب التطور وت�سهم
يف تعزيز حتكمها يف نفقاتها وم�صاريفها الت�شغيلية
وبالن�سبة �إىل قطاعات ال�صحة والتعليم كونها معفاة
م��ن �ضريبة القيمة امل�ضافة �ست�شهد ت�ط��ورا كبريا
يف خ��دم��ات�ه�م��ا ،ف�ضال ع��ن ال�ت��و��س��ع يف ��س��وق العمل
و�إيجاد وظائف يف قطاعات جديدة مرتبطة بتطبيق
ال�ضرائب .و�أكد اخلوري ب�أن �ضريبة القيمة امل�ضافة
التي تفر�ضها دولة الإم��ارات هي من �أدنى امل�ستويات
العاملية و�سيكون ت�أثريها على �أف��راد املجتمع �ضئيل
وتعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على معدالت ومن��ط �إنفاقهم
ول�ك��ن رغ��م ذل��ك �ستكون انعكا�ساتها ع�ل��ى التنمية
االقت�صادية واالجتماعية �أكرب بكثري و�ستحقق ر�ؤية

ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف ت�ط��وي��ر اخل��دم��ات احلكومية
لإ�سعاد املجتمع واالرتقاء مب�ستوى رفاهية �أفراده.
و�أ� �ض��اف:ت �ت��وىل احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة واحلكومات
املحلية يف الإم ��ارات العربية املتحدة تقدمي العديد
من اخلدمات العامة املختلفة ملواطنيها وللمقيمني
فيها  -مبا يف ذلك امل�ست�شفيات والطرقات واملدار�س
احل�ك��وم�ي��ة وامل �ن �ت��زه��ات و�إدارة ال �ن �ف��اي��ات وخدمات
ال �� �ش��رط��ة ح �ي��ث ت �ت��م ت�غ�ط�ي��ة ت �ك��ال �ي��ف ج �م �ي��ع هذه
اخل��دم��ات م��ن امل�ي��زان�ي��ات احلكومية وعليه �ستمثل
�ضريبة القيمة امل�ضافة م�صدر دخ��ل جديد للدولة
مم��ا ي�ساهم يف �ضمان ا�ستمرارية ت��وف�ير اخلدمات
احلكومية العالية اجلودة يف امل�ستقبل و�سوف ي�ساعد
م�صدر الدخل ال�ضريبي احلكومة على امل�ضي قدما
نحو حتقيق ر�ؤيتها املتمثلة يف خف�ض االعتماد على
النفط وغريه من املنتجات الهيدروكربونية كم�صادر
�أ�سا�سية للإيرادات.

جمل�س �إدارة غرفة الفجرية يعتمد خطة عملها وموازنتها 2018

•• الفجرية -وام:

اع �ت �م��د جم �ل ����س �إدارة غ ��رف ��ة جت ��ارة
و�صناعة الفجرية خطة عملها وموازنتها
التقديرية للعام  .. 2018وذلك خالل
االج�ت�م��اع ال��ذى ع�ق��ده برئا�سة �سعادة
خ�ل�ي�ف��ة خ�م�ي����س م �ط��ر ال�ك�ع�ب��ي رئي�س
املجل�س مبقر الغرفة ام�س.
ورف ��ع ال�ك�ع�ب��ي  -يف ب��داي��ة االج �ت �م��اع -
�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م الفجرية
مل��ا ي��ول �ي��ه � �س �م��وه م��ن رع��اي��ة واهتمام
لأن�شطة وفعاليات الغرفة وتوجيهات
�سموه لالرتقاء مب�ستوى �أداء القطاع
اخلا�ص وم�ساهمته يف م�سرية التنمية
يف الإمارة.
و�أع � ��رب امل�ج�ل����س ع��ن ��ش�ك��ره وتقديره
ل�سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد
ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د ال �ف �ج�يرة ملتابعته

امل���س�ت�م��رة لأع� �م ��ال ال �غ��رف��ة وم�شاريع
التنمية يف الإمارة ب�صفة عامة.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة خ��ال��د حم�م��د اجلا�سم
مدير عام الغرفة �أن جمل�س الإدارة اطلع
على خطة عمل الغرفة التي ا�شتملت
على حزمة من الفعاليات االقت�صادية
وامل � � �ب� � ��ادرات وامل � �ع� ��ار�� ��ض املتخ�ص�صة
والتجارية التي �سيتم تنفيذها خالل
العام احل��ايل وبنود املوازنة التقديرية
و�أعمال اللجان املتخ�ص�صة املنبثقة عن
جمل�س الإدارة.
و�أ� �ش ��اد جم�ل����س الإدارة ب �ق��رار جمل�س
ال��وزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل” توزيع عوائد �ضريبة
القيمة امل�ضافة على احلكومات املحلية
بواقع  70يف املائة من �إجمايل العائدات
ال�ضريبية.
وو�صف املجل�س القرار ب�أنه قرار حكيم

م��ن ق �ي��ادة ح�ك�ي�م��ة ..م��و��ض�ح��ا �أن من
�ش�أنه الإ��س�ه��ام يف دع��م م�شاريع البنية
التحتية ف�ضال عن االرتقاء باخلدمات
للمواطنني واملقيمني.
و�أك��د املجل�س �أن��ه يحق ل�شعب الإمارات

�أن ي �ف �خ��ر ب �ق �ي��ادت��ه ودول� �ت ��ه الغالية
وي�سعى جاهدا ملوا�صلة م�سرية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية حتى ت�صبح
دولتنايف مقدمة دول العامل يف املجاالت
كافة.

و�أ� �ش��اد جمل�س الإدارة ب��ال�ت�ق��دم الذي
�أح � ��رزت � ��ه دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة يف ت�ق��ري��ر التناف�سية العاملية
 2018- 2017ال�صادر عن املنتدى
االقت�صادي العاملي دافو�س.
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م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يعينّ �سامي الأفغاين
ً
مديرا عا ًمليا للخدمات امل�صرفية للم�ؤ�س�سات وال�شركات
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل ��ن م �� �ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ�سالمي،
جمموعة اخل��دم��ات املالية الإ�سالمية
ال ��رائ ��دة ،ع��ن ت�ع�ي�ين ��س��ام��ي الأفغاين
مديراً عاملياً لوحدة اخلدمات امل�صرفية
للم�ؤ�س�سات وال�شركات التابعة للم�صرف.
وميتلك �سامي خ�برات طويلة تتجاوز
 30ع ��ام �اً يف ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف ،وهو
ي�شكل �إ�ضافة قيّمة �إىل م�صرف �أبوظبي
الإ� �س�ل�ام ��ي مل ��ا ي�ت�م�ت��ع ب ��ه م ��ن معرفة
وا� �س �ع��ة يف جم ��ال ال �ت �م��وي��ل امل�ؤ�س�سي
و�إدارة املخاطر على ال�صعيد الإقليمي
وال ��دويل .وق�ب��ل ان�ضمامه �إىل م�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي� ،شغل �سامي من�صب الرئي�س التنفيذي لبنك �صفوة الإ�سالمي
يف الأردن ،كما �شغل �أي�ضاً خالل م�سريته املهنية العديد من املنا�صب القيادية
لدى عدد من امل�ؤ�س�سات البارزة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا مبا فيها من�صب
املدير الإقليمي للمنطقة الغربية يف البنك العربي الوطني ونائب الرئي�س الأول
لقطاع اخل��دم��ات امل�صرفية لل�شركات يف م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي .وتندرج
حتت م�س�ؤوليات �سامي يف من�صبه اجلديد كمدير عاملي للخدمات امل�صرفية
للم�ؤ�س�سات وال�شركات يف م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �إدارة وحدتي اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
�إىل جانب قيادة وحدتي ال�صفقات التجارية الدولية و�إدارة املدفوعات والنقدية.
وتعليقاً على تعيني �سامي الأفغاين ،قال خمي�س بوهارون ،نائب رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي بالإنابة مل�صرف �أبوظبي الإ�سالمي“ :مي ّثل �سامي
�إ�ضافة قيّمة ملا يتمتع به من خربة طويلة يف القطاع امل�صريف ،حيث �سيدعم وحدة
اخلدمات امل�صرفية للم�ؤ�س�سات وال�شركات بر�ؤية جديدة ومدرو�سة .و�سيلعب
�سامي دوراً ب��ارزاً يف تعزيز منو الوحدة من خ�لال دف��ع عجلة االبتكار وتوفري
حلول تلبي احتياجات عمالئنا .و�إننا على ثقة بالدور الذي �سي�ضطلع به ،اعتماداً
على معرفته الوا�سعة يف القطاع باملنطقة ،ليعزز ق��درة امل�صرف على اقتنا�ص
الفر�ص ومتكينه من توفري الدعم الالزم للم�ؤ�س�سات وال�شركات يف املنطقة» .ويف
تعليقه على تعيينه بهذا املن�صب ،قال �سامي الأفغاين :ي�سعدين االن�ضمام �إىل
م�ؤ�س�سة م�صرفية مرموقة بحجم م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،و�إنني �أتطلع �إىل
امل�ضي قدماً با�سرتاتيجية فريق عمل اخلدمات امل�صرفية للم�ؤ�س�سات وال�شركات
التي ت�ضع العمالء على ر�أ���س �أولوياتها �إىل جانب توفري جمموعة وا�سعة من
املنتجات واخلدمات املبتكرة لعمالء امل�صرف من امل�ؤ�س�سات وال�شركات.

تعيني �أحمد بن حيدر مديرا عامـا ملوارد لل�صرافــة

خطط م�ستقبلية لفتح فروع جديدة
باملناطق العمرانية وال�سكانية واالقت�صادية

•• دبي –الفجر:

�أعلنت جمموعة �شركات م��وارد للتمويل عن تعيني �أحمد علي بن حيدر يف
من�صب مديـر عام �شركة موارد لل�صرافــة �إحدى جمموعــة �شركــات موارد
للتمويــل الإ�سالمي والتي ت�ضم � 6شركات تعمل يف قطاعات خمتلفة منها
التكنولوجيا واال�ستثمار واال�ست�شارات املالية وال�صحة وال�سياحة وغريها.
من جهته قال حممد م�صبح النعيمي الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
ملجموعة ��ش��رك��ات م ��وارد للتمويل – رئيـ�س جملـ�س �إدارة �شركـة موارد
لل�صرافــة“ :ي�سرنا �أن نعلن ان�ضمام �أحمد علي بن حيدر �إىل موارد لل�صرافة
كمديــر عام لل�شركــة  ،بجانب فريق عمل ي�ضم عددا من الكفاءات القيادية
والإداري��ة يف خمتلف التخ�ص�صات  ،م�شريا اىل �أن بن حيدر �سبق وان توىل
عدة منا�صب قياديـة يف خمتلف �أق�سام موارد للتمويل ال�شركة االم  ،منها �إدارة
اخلزينـة والإدارة املاليـة �إىل �آخر مهامه كنائب للرئي�س التنفيذي – رئي�س
�إدارة خماطر االئتمان  ،وكان بن حيدر ع�ضوا فعاال �ضمن فريق عمل قيادات
ال�شركة  ،و�ساهم وفريق عمله يف حتقيق جناحات و�إجنازات يف املنا�صب التي
توالها خالل م�سريته مع منذ العام . 2008
و�أ�ضاف النعيمي “ جاء تعيني بن حيدر نظرا لقيادته ومهاراته التي �أظهرها
يف م��وارد للتمويل على مر � 9سنوات ،مما كان له �أبلغ االث��ر والتقدير من
م�س�ؤويل موارد وعمالئها و�شركائها  ،ملا يبديه من تعاون واهتمام وحر�ص
ع�ل��ى االب�ت�ك��ار وت�ط��وي��ر الأع �م��ال يف ك��اف��ة امل�ن��ا��ص��ب ال�ت��ي ت��واله��ا» ووا�صل
النعيمي ق��ائ� ً
لا“ :يعترب ب��ن ح�ي��در م�ث��ا ًال يحتذى ب��ه يف ال�ق�ي��ادة والوالء
والعمل ب��روح الفريق ،م�شريا اىل �أن رغبته امل�ستمرة يف تطوير مهاراته
و�سرعة الإمل��ام بجميع التفا�صيل لكل ما يوكل �إليه من مهام جتعله حمل
ثقة اجلميع وت�ؤكد �أن��ه ال�شخ�ص املنا�سب لتويل ه��ذا املن�صب» وم��ن جهته
توجه احمد علي بن حيدر – مدير عام �شركـة موارد لل�صرافــة “ :بخال�ص
ال�شكر والتقدير لأع�ضاء جمل�س �إدارة جمموعـة �شركات م��وارد للتمويـل
على الثقة التي �أواله��ا له جمل�س االدارة  ،وخ�ص بال�شكر والعرفان �سعـادة
حممد م�صبح النعيمي على دعمه الالحمدود وتوجيهاته التي كان لها �أبلغ
الأثر يف ت�شجيعه وحتفيزه  ،كما تقدم بال�شكر لفريق العمل يف �شركة موارد
للتمويل الذي عمل معه طوال �سنوات م�ضت وكان �شريكا له يف كل جناحاته
 .و�أ�ضاف بن حـيدر� ”:سنعمل خالل الفرتة املقبلة على �إعادة هيكلة خططنا
التو�سعية والتطويرية حتى عام  ،2020ا�ستعداداً لال�ستفادة من فر�ص
النمو االقت�صادي والدميوجرايف امل�صاحب ملعر�ض �إك�سبو  ، 2020م�شريا
اىل �أن جمموعة موارد لل�صرافة تعكف حاليا على �صياغة �أهدافها وخططها
اال�سرتاتيجيـة امل�ستقبلية لالرتقاء باخلدمات مبا يواكب متطلبـات قطاع
ال�صرافــة وابتكار منظومـة عمل للو�صول �إىل �أعلى ن�سبة من حيث ر�ضا
املتعاملني مبا يتوافق مع الأنظمة الت�شريعيـة يف الدولة.
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/415جتاري كلي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3236جتاري جزئي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3133جتاري جزئي

اىل املدعي عليه� -1/شركة املي�سور للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -2زرع��وين برتوليوم م.م.ح
 -3في�صل احمد حممد علي الزرعوين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك م�صر -
فرع دبي وميثله:بدر حممد علي القرق نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2017/11/27يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/بنك م�صر  -فرع دبي بحكمت املحكمة
املحكمة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم ب��ان ي ��ؤدوا للمدعي مبلغ
( )21.627.517.90درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ 2017/9/12:وحتى ال�سداد
والزمتهم بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه -1/عيظه مبارك عيظه رمي�ص العامري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
مكتب برايفيت كار لت�أجري ال�سيارات ملالكها مبارك عبداهلل علي عو�ض وميثله:ابراهيم ح�سن
ابراهيم امل�لا نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/6يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/مكتب برايفيت كار لت�أجري ال�سيارات ملالكها مبارك عبداهلل علي عو�ض
بالزام املدعي عليه (عيظه مبارك عيظه رمي�ص العامري) بان ي�ؤدي للمدعي (مكتب برايفيت
كار لت�أجري ال�سيارات ملالكها مبارك عبداهلل علي عو�ض) مبلغ ( )32000درهم والفائدة القانونية
بواقع  %9م��ن 2017/9/24:وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اىل املحكوم عليه� -1/شركة النظري للنقل العام ذ.م.م وميثلها كل من -1ع��ارف خان كل
�شريف خ��ان -2-حم�م��د ان��وار ج��ول �شريف جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/26يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/شركة
اجلزيرة للبوليمرات ���ش.ذ.م.م وميثلها مديرها �شرياكال ديفا�سى كوتي جو�س ديفا�سى
بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )74800درهم وفائدة � %9سنويا من
ت��اري��خ 2017/3/25:وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2557جتاري كلي

اىل املدعي عليه�/شركة هيك هورنبات�شز انريجي انوفي�شن كون�ستالتنج جي
ام بي ات�ش جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي�/سوالر ايكو �سي�ستمز �ش.م.ح
وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �سيف الكعبي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة ب�شطب النموذج ال�صناعي امل�سجل من جانب املدعي عليها والزامها
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني
املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/322مدين كلي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/544مدين كلي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/457مدين كلي

اىل املحكوم عليه -1/اوريول للمالحة وال�شحن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/8/23يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/جممع دبي ال�صناعي �ش.ذ.م.م  -حاليا  -مدينة دبي
ال�صناعية �ش.ذ.م.م  -و�سابقا بف�سخ اتفاقية االيجار امل�ؤرخة� 2007/5/1:سند
الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املحكوم عليه -1/ام�سيمك�س للخر�سانة اجلاهزة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/30
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/جممع دبي ال�صناعي �ش.ذ.م.م  -حاليا -
مدينة دبي ال�صناعية ���ش.ذ.م.م  -و�سابقا بف�سخ اتفاقية االيجار طويل املدة
امل� ��ؤرخ ��ة 2009/6/20:وال��زم��ت امل��دع��ي عليها بت�سليم املدعية قطعة االر�ض
مو�ضوع االتفاقية واملو�ضحة بال�صحيفة مع الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم
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يف الدعوى رقم  2017/679تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده -1/بيت االم��ارات للو�ساطة العقارية  -م�ؤ�س�سة فردية  -ملالكها/عبدالبا�سط
يو�سف عبداهلل البلو�شي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/باي�سيالوون العقارية -
م�ؤ�س�سة فردية  -ملالكها/حممد �صديق عبد وميثله:علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/91:عقاري جزئي يوم االحد بتاريخ2017/3/28:
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
 -1بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( )299211.50درهم والفائدة القانونية بواقع  %9حتى متام
ال���س��داد وت�سليمه اىل ط��ال��ب التنفيذ �أو خزينة املحكمة خ�لال  15ي��وم م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
االعالن.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

رئي�س ال�شعبة
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اىل املحكوم عليه -1/اك�س�س دايركت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/جممع دبي ال�صناعي �ش.ذ.م.م  -حاليا  -مدينة دبي ال�صناعية
�ش.ذ.م.م  -و�سابقا بف�سخ عقد االيجار امل�ؤرخ 2:يوليو � 2007سند الدعوى مع
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/807جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/شركة فوك�س لل�سياحة ذ.م.م  -2عماد ر�شدى عبا�س فخري -3
حممد ر�شدي عبا�س فخري جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها
املنعقدة بتاريخ  2017/5/4يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/شركة التطوير لل�سياحة
وال�سفر �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ
( )59250درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف2017/3/13:
وحتى ال�سداد التام ف�ضال عن الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1943جتاري كلي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن قرار بالتنفيذ

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/386تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/4024تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/عبداجلبار حم�سن ذياب الكبي�سي ال�شريك يف
�شركة ابتكار لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ�/شركة باحل�صا الدولية ذ.م.م ال�شريك يف �شركة ابتكار
لال�ستثمار ذ.م.م وميثله�:سمري حلمي حممد حلمي جعفر قررت
حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/12/28:اخطاركم للرد على
امل�صفي وذلك حتت طائلة الغرامة.

اىل املنفذ �ضده� -1/شركة ملتي لينك �ستار للتجارة ذ.م.م  -2نايهاز دو�سا  -الكفيل املت�ضامن
مع �شركة ملتي لينك �ستار للتجارة ذ.م.م يف املديونية لدى البنك بوجب ال�ضمان ال�شخ�صي
واملذيل بتوقيعه  -3عليا دو�سا  -الكفيل املت�ضامن مع �شركة ملتي لينك �ستار للتجارة ذ.م.م
يف املديونية لدى البنك بوجب ال�ضمان ال�شخ�صي واملذيل بتوقيعه  -4فادي �شومل  -الكفيل
املت�ضامن مع �شركة ملتي لينك �ستار للتجارة ذ.م.م يف املديونية لدى البنك بوجب ال�ضمان
ال�شخ�صي واملذيل بتوقيعه جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()882939.73
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1/فورتر�س كابيتال لال�ستثمار �ش.ذ.م.م وميثلها/حامد احمد خمتار حامد
حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/جيه اف دي بروكرز ليمتد قد اقام الدعوى املذكورة
اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2017/12/18:احلكم التمهيدي التايل حكمت
املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص خبريا يف الدعوى وتكون
مهمته كاالتي االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال
اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالط�لاع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية
ان وج��دت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وح��ددت امانة خربة وقدرها
ع�شرة االف درهم كامانة على ذمة ح�ساب وم�صروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها
يف خزانة املحكمة ,وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/1/24:ال�ساعة09:30:
�صباحا يف القاعة ch2.E.22:لورود التقرير.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/10187عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/12453عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/10924عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/12449عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /النجم امللكي للنجارة جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /قطب الدين مينو الدين قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 25786درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( 2000درهم)
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB177805005AE/2017:
وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2018/1/28ال�ساعة � 09.30ص
بالقاعة  ch1.B.10ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /ك �ي��ان ل�لاع�م��ال ال�ف�ن�ي��ة � � ��ش.ذ.م.م جم �ه��ول حمل
االق��ام��ة مبا ان املدعي /ربيع عبداملح�سن دقا�ش عبداهلل قد �أق��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (53500
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى mb179077554ae:وح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س
املوافق  2018/1/25ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل��دع��ي عليه ��-1 /ص��ال��ون واح��ة ال��رمي لل�سيدات جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان املدعي /ري�شاما بانو ع��ادل با�شا قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 11050دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ( )2000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178326927AE:وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/2/18ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2:لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري  ,علما بان الدعوى احيلت اىل الدائرة اخلام�سة.
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /توب فيت العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ا��ص��ف حم�م��ود ن��واب دي��ن ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 44400درهم) وتذكرة عودة مببلغ
( )1500دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف رق��م ال�شكوىMB990398616AE:
وح � ��ددت ل �ه��ا ج�ل���س��ة ي ��وم اخل �م �ي ����س امل ��واف ��ق  2018/1/18ال �� �س��اع��ة � 08.30ص
بالقاعة ch1.A.1:ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/10650عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ت��وك��ل مل�ق��اوالت البناء � ��ش.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان املدعي /ظفر اقبال نظر حممد قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 16826دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ( )2000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178063608AE:وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة � 08.30ص مبكتب ادارة الدعوى لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/12074عمايل جزئي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1 /وود ما�سرت انرتنا�شيونال ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /جنيفري ق�ي��وم ي��او ف�ي�لاف�ل��وي��ز ق��د �أق ��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (58624
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB167181519AE:وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االحد
املوافق  2018/2/4ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/12477عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /احمد حممد علي عبداهلل خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /حممد عارف عبدال�شكور قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 18000دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ (2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178740080AE:وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.5لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/12029عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /النجم االبي�ض للنقل الربي العام �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /جا�سمني خان حممد اعظم خان قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 21000دره��م) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178905396AE:وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/22ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأق��ل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/12077عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /كلوفر لل�سفر وال�سياحة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /فيجاي موهندا�س با�شانى قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 33750دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ( )1000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178935248AE:وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2:لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/12708عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/12855عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/13110عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /مطعم �سد م ��أرب للمندي � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح���س��ام ح�سن اب��و ال�ي��زي��د عبداحلميد ق��د �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (30600
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى mb990635932ae:وح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س
املوافق  2018/1/25ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /رو��ض��ة اكتوبر للخدمات الفنية � ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /امي��ن را��ض��ي ع�ب��داجل��واد عبداحلميد قد
�أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 28271درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( 2500درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم
ال�شكوى mb990322402ae:وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2018/1/22ال�ساعة ��� 08.30ص بالقاعة  ch1.A.5ل��ذا ف��أن��ت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /ال �� �ش��اه�ين ل �ت �ج��ارة اخل �� �ض��ار وال �ف��واك��ه جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /كفايت اهلل ر�شيد ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 28113درهم) وتذكرة
ع ��ودة مببلغ وق ��دره ( 1400دره ��م) وب��ال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف يف ال�شكوى
رقم AE990199256MB:وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق
 2018/1/21ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch2.E.22ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/7677عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه -1/زهرة حلبون لتجارة اخل�ضار والفواكه جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/26يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/حممد عثمان رم�ضان حممد اكرم بالزام املدعى عليها ب�أن
ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )10.916درهم تذكرة العودة اىل موطنه عينا او قيمتها نقدا
ما مل يلتحق املدعي بخدمة رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم واملنا�سب من امل�صاريف
ورف�ض ع��دا ذل��ك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3450عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه -1/ا�س جي ب�ست خلدمات مكافحة احل�شرات �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/26يف الدعوى
املذكورة اع�لاه ل�صالح/جاجنادهار د�شافني بالزام املدعى عليها ب��أن ت��ؤدي للمدعي
مبلغ ( )11067دره��م وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مامل يكن قد
التحق بخدمة �صاحب عمل اخ��ر والزمتها املنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي
من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما ع��دا ذل��ك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه �-1 /شاه حممود للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /حممد امان اهلل ايوب خان قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 28422درهم) وتذكرة عودة مببلغ وقدره ( )800درهم
وال��ر��س��وم وامل�صاريف يف ال�شكوى رقم AE171162788MB:وح��ددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 09.30ص بالقاعةch1.B.10:
ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق ��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
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يف الدعوى  2017/5776عمايل جزئي
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/11952عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /وي� � ��زارد للت�صميم ال��داخ �ل��ي �� � ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي ��/ش�م�ير ك��وداك��وت ك��ان��دي ق��د �أق ��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (22106
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB990033989AE:وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االحد
املوافق  2018/1/21ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/1018تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/5080تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/3713تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده� -1/شركة عبداهلل را�شد قريبان للتجارة العامة ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/شركة التامني العربية
���ش.م.ل وميثله�:سمري حليم كنعان قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )203491درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/دي دبليو ايه دجيتال برينت�س ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اكرم حممد ا�سماعيل �شيخ قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )240193دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/اجل�سر �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
طالب التنفيذ/عمر نزير ن��زي��ر ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )4245درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )633درهم ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
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يف الدعوى رقم  2017/3375تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ويلكري لل�شحن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ/بهارجافان �سونيل كومار بهارجافان قد �أقام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )47320دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )3502درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1255ا�ستئناف مدين

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1729ا�ستئناف جتاري

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/3944تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/3966تنفيذ جتاري

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /اح�م��د �شعبان ال�سيد �شعبان جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /سعد الدين حممد ح�سن الرزاز وميثله:خالد
كلندر عبداهلل ح�سني قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/1458مدين جزئي بتاريخ2017/9/14:
وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2018/1/10ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده -1 /اح �م��د حم�م��د ع �ب��داهلل ع �ل��ي جم �ه��ول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:خالد
كلندر عبداهلل ح�سني قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/1512جتاري جزئي بتاريخ2017/9/12:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/1/14ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل املنفذ � �ض��ده -1/فهد عبدالعزيز عي�سى علي ال�ع�م��اين جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/م�صرف االم� ��ارات اال�سالمي
�ش.م.ع وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي قد �أقام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )687808.54درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/حممد ا�شفاق حممد طفيل جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/تالنتد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م قد �أقام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )11200درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1763ا�ستئناف عمايل

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/432ا�ستئناف عمايل

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1504ا�ستئناف مدين

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1522ا�ستئناف جتاري

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده -1 /ح���س��ن �سليمان ع��اي��د غ ��امن جم �ه��ول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /جريرك�س للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:را�شد
عبدالرزاق حممد تهلك قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2017/6581عمايل جزئي بتاريخ2017/9/12:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /ه��دف التوا�صل للدعاية واالع�ل�ان � ��ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ه�شام م�صطفى ابراهيم ثاقب
قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  5713/2017عمايل جزئي
بتاريخ2017/3/7:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /عبداهلل نا�صر علي جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /حممد امني خان عبدالرحمن قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2017/1916مدين جزئي بتاريخ2017/11/15:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2018/1/25ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /اف�ي��ار للو�ساطة العقارية �� ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل���س�ت��أن��ف  /م�ي�لاد غ�لام�ع�ل��ي ع�ل��وي � �ص��در قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2016/1476جتاري كلي
بتاريخ2016/10/6:
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2017/1/17ال�ساعة  17.30م�ساء
بالقاعة رقم  ch1.B.8وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1769مدين جزئي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2873مدين جزئي
اىل املدعي عليه -1 /نور الدين �سمبو�سي  -2عبداهلل جوزي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي�/شركة البحريه الوطنيه للتامني (فرع دبي) وميثله:ماجد حممد ال�شيخ
احمد بن ال�شيخ ح�سن اخلزرجي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( )8000درهم والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام  .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  Ch2.D.18ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الطعن  2017/1110طعن جتاري

يف الدعوى رقم  2017/745تنفيذ عقاري

تدعو دائرة حماكم دبي  -حمكمة التمييز
الطاعن -1/احللول البحرية املتقدمة ذ.م.م
وميثله�:سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي
ب��اع�لان املطعون ��ض��ده� -1:ستيالر او��ش��ن للنقل ذ.م.م جمهول حمل
االقامة نعلنكم ب�أن الطاعن �أقام عليكم الطعن املذكور �أعاله ويتوجب
عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذل��ك للرد على �صحيفة الطعن
املقدمة �ضدكم .

اىل املنفذ �ضده -1/فرقان حنيف باريخ حممد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
�سيد عمر عبا�س جيالين وميثله:حممد احمد علي احمد اللنجاوي
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/341:عقاري كلي يوم الثالثاء بتاريخ2017/10/17:
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
 -1بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( )68360درهم بالت�ضامن وت�سليمه اىل طالب التنفيذ �أو خزينة
املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 -2ب�صحة ون �ف��اذ ع�ق��د ال�ف�ي�لا امل�ق��ام��ة ع�ل��ى قطعة االر� ��ض رق � ��م - 2492:منطقة ج�ب��ل علي
وامل�ؤرخ 2014/5/26:وت�سليم الفيال للمدعي وت�سجيلها با�سمه .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

اىل املحكوم عليه -1/ع��ادل �سبيل مو�سى �شاهني حممد جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/25يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/حممد عبدالقادر ثروت مراد بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ ومقداره ( )52557درهم والفائدة بواقع � %9سنويا تبد�أ من �صريورة
هذا احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد على اال تتجاوز ا�صل املبلغ املحكوم به مع
الزامه بالر�سوم وامل�صاريف .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2912مدين جزئي

اىل املدعي عليه/جود كامريونني تين�شا �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي�/سامب�سون ادوماكو جيامفى قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مببلغ وقدره ( )9000درهم والفائدة والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2018/1/22ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/219مدين كلي
اىل املدعي عليه -1/عبيد را�شد عبيد املربوعي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سلطانه بلقي�س احمد عبداحلق نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2017/8/23يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/سلطانه بلقي�س احمد عبداحلق بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )200.000درهم تعوي�ضا ماديا وادبيا
والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ �صريورة هذا الق�ضاء نهائيا وحتى متام
ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2940مدين جزئي
اىل املدعي عليه/احلميدي للموا�صالت الفاخرة (م�ؤ�س�سة فردية)  -مرحبا للموا�صالت
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/خالد بكرى احمد ح�سن قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بنقل ملكية ال�سيارة لكز�س اي ا�س  350موديل  2016رمادي اللون
رقم اللوحة  L60896خ�صو�صي دبي رقم ال�شا�سيJTHBKIGG9G2246375:
با�سم املدعي والت�صريح مبخاطبة اجلهات املعنية بتنفيذه الزام املدعي عليها بالر�سو
م وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/22ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2557مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه/اغا منطقة ح��رة � ��ش.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي/اتو�سا حممد علي باقيات ا�صفهاين قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املتنازع �ضده بدفع مبلغ وقدره ( )8.518.296درهم مع الفائدة
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وت�ضمني النفقات والر�سوم
ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/15
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4043جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ا�سامة حممد عي�سى � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي/غمني �شاة ابن زامن �شاة وميثله�:سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد
�أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره
( )70.000دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات �ع��اب امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة � %12سنويا
م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق
 2018/1/14ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2777مدين جزئي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2985مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /حممد ح�سام حممد عمار عرفات جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي�/شركة ابوظبي الوطنية للت�أمني قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ( )44.850درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام  .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعي عليه -1 /ديك�شا �شري�ستا �سينغ جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ريان وورلدوايد ���ش.ذ.م.م قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليها مببلغ وقدره ( )6000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2018/1/22ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعي عليه/حممد ازهر خو�شي حممد  -2االر�ض خلدمات تخلي�ص
املعامالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/براباث مادو�سانكا
ماثي�س نامبوهواجي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليها بالت�ضامن يف دف��ع مبلغ وق ��دره ( )8000دره��م والر�سوم
وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/22ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3656جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1/حممد جمعه زورى جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/زكريا �سيد عامل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها امر اداء
للمطالبة ب�سداد مبلغ وق��دره ( )50000دره��م .وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2018/1/30ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.14
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4112جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/فالح جابر علي عامر االحبابي جمهول حمل االقامة مبا
ان امل��دع��ي/ه��و��ش��دار جيمي ك��وب�ير ومي�ث�ل��ه:ن��ورة حممد م��راد عبدالرحمن
املازمي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ
وق��دره ( )140000دره��م والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة %9
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2018/1/17ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اىل املدعي عليه �-1 /أورا للتطوير العقاري ���ش.ذ.م.م � -2شيفيلد انف�ستمنت�س ليمتد اخل�صم
امل��دخ��ل -3/اورا للتطوير ال�ع�ق��اري  -م�ؤ�س�سة ف��ردي��ة ملديرها�/ساي �شاند كا�ستوري  -4اورا
ديفيليوبرز ليمتد  -ب�صفتها مالكة م�ؤ�س�سة �أورا للتطوير العقاري جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي�/سونديب �سانوال توالين وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها مطالبة ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء امل ��ؤرخ��ة 2014/4/23:ورد بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ ( )9.764.202درهم باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2017/2980مدين جزئي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3386جتاري جزئي
اىل املدعي عليه� -1/شانديرها ها�س دي�شراج جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك ابوظبي التجاري (ف��رع) وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/26يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/بنك ابوظبي التجاري (ف��رع) بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للبنك املدعي مبلغ ( )230053.58دره��م وف��وائ��ده القانونية بواقع  %9اعتبارا من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صروفات وثالثمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3355جتاري جزئي

رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه -1/حفيظة فخري زوجة ق��دوري  -2ال�س حممد ر�ضا ال�شريف العمراين -3
�شركة كلوديا لالزياء املغربية وميثلها/مروان علي عبداهلل علي املال (وكيل خدمات) جمهويل
حمل االقامة مبا ان املدعي/عبدو �شركي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2017/12/26يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عبدو �شركي اوال:بقبول ادخال �شركة كلوديا
لالزياء خ�صما يف الدعوى  -ثانيا:باخراج املدعي ب�صفته �شريك بح�صة قدرها  %50من را�س
املال ك�شريك يف �شركة االعمال املدنية امل�سماة �شركة كلوديا لالزياء املغربية رخ�صة رقم127759:
واجراء �شطب ا�سمه من ال�سجالت والدفاتر لدى اجلهات املخت�صة كاحد ال�شركاء يف تلك ال�شركة
ومايرتتب على ذلك من اثار والزمت املدعي عليهما واخل�صم املدخل بامل�صروفات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/495عقاري كلي

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/568عقاري كلي
اىل املدعي عليه�/سانايل هولدينجز م.م.ح (منطقة حرة الفجرية) جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/حممد بن مانع بن �سلطان ابالعال وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ االتفاقية والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره
( )31.000.000درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ االخالل وحتى ال�سداد
التام والتعوي�ض مببلغ وقدره ( )20.000.000درهم والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/16ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2377جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه  -1/ن�ظ��ام حبيب ال��ه امينى  -2رمي امل��دي�ن��ة للتجارة � ��ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري (ف��رع) قد �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره
( )237815.46درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/2/1ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.14
ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4090جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/جيان وو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/حممد
ع�ب��داهلل اح�م��د ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة باخراج
�شريك .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/23ال�ساعة
��� 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2016/3123تنفيذ جتاري

يف الدعوى  2017/7941عمايل جزئي

يف الدعوى رقم  2017/727تنفيذ عقاري

يف الدعوى  2017/2543جتاري كلي

اىل املنفذ ��ض��ده� -1/شركة ا�س�س الدارة املن�ش�آت ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب
التنفيذ�/شرة الهندي القاب�ضة ب�صفتها �شريك يف �شركة ا�س�س الدارة املن�ش�آت وميثله�:سعيد
مبارك عبيد احمد الزحمي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )25020دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  -2الغاء احلكم
امل�ست�أنف والق�ضاء جم��ددا بت�صفية ال�شركة ا�س�س الدارة املن�شات ذ.م.م وتعيني ذات اخلبري
ال�سابق ندبه يف الدعوى م�صفيا لها تكون مهمته ت�صفية ال�شركة قانونا وحتديد ن�صيب كل
�شريك من ح�صيلة الت�صفية وفقا حل�صته يف ال�شركة وا�ضافة م�صاريف الت�صفية مبا فيها
اتعاب امل�صفي على عاتق ال�شركة والزمت امل�ست�أنفني وامل�ست�أنف �ضدهم بامل�صروفات وامرت
باملقا�صة يف اتعاب املحاماة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املدعي عليه -1 /ماي درايفر خلدمة ا�ستيقاف و�صف ال�سيارات جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اي�سبريتو ج��ي ار ب��ورج��ا اي��وب��را ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 238800دره��م) وتذكرة عودة
مببلغ ( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB175085867AE:
وح � � ��ددت ل �ه��ا ج �ل �� �س��ة ي� ��وم االح � ��د امل� ��واف� ��ق  2018/1/21ال �� �س��اع��ة � 08.30ص
بالقاعة ch2.E.22:ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ �ضده� -1/شركة داماك �ستار العقارية � -2شركة داماك العقارية � -3شركة باكتي للو�ساطة
العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جعفر باقر حيدري
وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2015/148:عقاري كلي يوم االحد بتاريخ 2016/6/22:باعتباره
�سندا تنفيذيا وذلك:
 -1بالزامكم ب�سداد مبلغ وق��دره ( )7417855درهم بالت�ضامم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ �أو خزينة
املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 -2بقبول ادخال �شركة باكتي للو�ساطة العقارية خ�صما يف الدعوى �شكال ويف مو�ضوع الدعوى واالدخال
ببطالن الت�صرف بالبيع مو�ضوع الدعوى وبالزام املدعي عليهما واخل�صم املدخل بالت�ضامم .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

اىل املدعي عليه�/صالح عبداهلل حممد ال�سويدي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي�/شركة خور املدينة لالن�شاءات �ش.ذ.م.م وميثله:خالد كلندر عبداهلل
ح�سني قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ
وقدره ( )8258586.65درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2018/1/15ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3274جتاري جزئي

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2968جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1/بلو انرجي لنقل املواد البرتولية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي�/شركة املركزية لل�سيارات وامل�ع��دات ذ.م.م  -ف��رع دب��ي قد اق��ام الدعوى
املذكورة اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/5:احلكم التمهيدي
التايل حكمت االط�لاع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم
واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعى عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت الورقية
وااللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت
امانه خربة وقدرها �سبعة االف دره��م والزمت املدعي ب�سدادها ,وح��ددت لها املحكمة
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/1/21:ال�ساعة� 08:30:صباحا يف القاعة.ch1.C.14:

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2219جتاري كلي
اىل املدعي عليه � -1/شركة ال�شجاع للقرطا�سية ذ.م.م ميثلها مديرها /حممد الطاف
بوتور  -2حممد الطاف بوتور  -3حممد حبيب ميتال جمهويل حمل االقامة مبا ان
املدعي/البنك التجاري الدويل �ش م ع وميثله :عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز قد
�أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ
وقدره  7052681درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
 2017/8/20وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/1/17
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1091جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه  -1/ع�ب��داهلل حممد عبيد ب��ن ث��ال��ث ال�شميلي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي/م�صرف الهالل ���ش.م.ع مكتب ادارة ف��رع ب��رج البحر قد
�أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره
117387.82دره� ��م والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/18ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه -1/مكباي و�شركاه  -2جيتا �سوري�ش باي (ب�صفتها كفيل �ضامن مت�ضامن و�شريك ب�شركه
مكباي و�شركاه �شركة اجنبية رخ�صة رقم - 2017:املنطقة احلرة جبل علي  -رقم ال�سجل التجاري1745:
 -3 overكوت�شيكار �سوري�ش باي ب�صفته كفيل �ضامن مت�ضامن و�شريك ب�شركة مكباي و�شركاه �شركة اجنبيه
رخ�صة رقم  - 2017املنطقة احلرة جبل علي  -رقم ال�سجل التجاري  over 1745جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني نعلنكم بان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/30يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع
بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ ( )17.432.071.32والفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ 2017/3/8:وحتى ال�سداد التام والزمتهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي /املركز العربي خلدمات املحا�سبة
العنوان :مكتب رقم  5ملك حممد ح�سن ال�شيخ -ديره -الق�صي�ص هاتف:
 042837771فاك�س 042808484 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية ال�سهم امللكي
للنقليات �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/10/30
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/30وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :ال�سهم امللكي للنقليات �ش.ذ.م.م
العنوان :مكتب ملك ح�سني نا�صر را�شد لوتاه ديرة -الق�صي�ص �ص  1ال�شكل القانوين:
ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 555000 :رقم القيد بال�سجل التجاري66678 :
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2017/10/30واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/30وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني املركز العربي خلدمات
املحا�سبة العنوان :مكتب رقم  5ملك حممد ح�سن ال�شيخ -ديره -الق�صي�ص هاتف:
 042837771فاك�س 042808484 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي /املركز العربي خلدمات املحا�سبة
العنوان :مكتب رقم  5ملك حممد ح�سن ال�شيخ -ديره -الق�صي�ص هاتف:
 042837771فاك�س 042808484 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية با�سكت�س �ش.ذ.م.م
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2014/8/10وامل��وث��ق ل��دى كاتب
ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ  2017/8/10وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :با�سكت�س �ش.ذ.م.م
العنوان :مكتب ملك دبي العاملية للعقارات (مركز ال�ضيافة) بردبي البدع ال�شكل
ال�ق��ان��وين :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رق��م الرخ�صة 231308 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري 1086160 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2014/8/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2017/8/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني املركز
العربي خلدمات املحا�سبة العنوان :مكتب رقم  5ملك حممد ح�سن ال�شيخ -ديره-
الق�صي�ص هاتف 042837771 :فاك�س 042808484 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ح�سني الها�شمي ملراجعة احل�سابات

العنوان  :مكتب رقم  308ملك نا�صر احمد لوتاه -ديرة -ام هرير  -هاتف 04-3885518

فاك�س 04-3885519 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �ستاندرد ايكومني جرنال تريدينج
�ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/11/14واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :ستاندرد ايكومني جرنال تريدينج �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب  1401ملك ورث��ة حميد علي رفيعة علي وم��وزه -دي��رة -البطني
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رق��م الرخ�صة  693530 :رق��م القيد
بال�سجل ال�ت�ج��اري  1120233 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أع�ل��اه ،وذل ��ك مب��وج��ب ق ��رار حم��اك��م دب ��ي ب�ت��اري��خ  2017/11/14وامل��وث��ق لدى
كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2017/11/14وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ح�سني الها�شمي ملراجعة احل�سابات العنوان :
مكتب رق��م  308ملك نا�صر احمد لوتاه -دي��رة -ام هرير  -هاتف 04-3885518
فاك�س 04-3885519 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز
االوىل  -ه��ات��ف  04-3215355فاك�س - 04-3215356 :مبوجب ه��ذا تعلن دائرة
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية
�سليوالر كونيك�شن لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2017/12/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/12/27
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سليوالر كونيك�شن لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رق��م  315ملك ا���س ار ج��ي القاب�ضة امل�ح��دودة  -نايف ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  717170 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1144294 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2017/12/27وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2017/12/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رق��م  3ملك
مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز االوىل  -هاتف 04-3215355
فاك�س 04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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�إعادة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الق�ضية رقم  2017/7099مدين جزئي
اىل املدعى عليه :ار�ض اخلري ملقاوالت البناء ذ.م.م
نعلمكم بان املدعي � :أحمد عبداخلالق رم�ضان را�ضي
قد �أقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوىاملذكورة ويطالب فيها ب�سداد مبلغ وقدره
 446337درهم باال�ضافة اىل اية غرامات يفر�ضها برنامج زايد لال�سكان على املالك
نتيجة تاخري وباال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %9باال�ضافة اللزامكم بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
و يقت�ضي ح�ضورك �أمام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم  137الطابق
االول يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2018/1/16وذلك لالجابة على
الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 19 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /صالح عبداهلل ال�شيخ حممد �صالح -اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف زوم ل�صياغة
الذهب مبوجب رخ�صة مهنية رقم  219563وذلك اىل ال�سيد /غو�شال برابهودا�س
دياجلي هندي اجلن�سية .تعديالت اخرى:تنازل مالك الرخ�صة الخر تغري ال�شكل
القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة

�إدارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

املرجع 20 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد �سليم حممد ابراهيم -باك�ستاين اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /علي
عبدالرحمن حممد احلمادي -اماراتي اجلن�سية يف النخلة لتجارة قطع غيار ال�سيارات
امل�ستعملة ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  536546تعديالت اخرى :مت
تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 21 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /باهيندا خان عبداللطيف -باك�ستاين اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /سيف
الرحمن بن بابنده -افغاين اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم خمبز البحر االحمر ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة بوجب رخ�صة رقم .24951
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
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النيابـــة العامـــة

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

حماكم دبي االبتدائية
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�إعالن بالن�شر يف الدعوى رقم( ) 2017/505مدين جزئي ام القيوين

�إعــــــالن

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

بناء على طلب املدعي  :بنك دبي اال�سالمي �ش م ع بوكالة املحامي/
عبداهلل خمي�س الناخي
�إىل املدعي عليه :جينجهو ا قي
وعنوانها  :بالن�شر
�أنت مكلف باحل�ضور �أمام حمكمة �أم القيوين االحتادية االبتدائية
�شخ�صيا �أو بوا�سطة وك�ي��ل معتمد ال��دائ��رة املدنية اجلزئية يفال�ساعة � 08 :30صباحا من يوم االثنني املوافق  - 2018/1/22وذلك
للنظر يف الدعوى املذكورة اعاله بو�صفك مدعي عليهما.

تعلن وزارة االقت�صاد ب��أن ال�سادة /بي يف اجننري ام يو �سي فرع �شركة
(هولندا) مقيدة يف �سجل ال�شركات االجنبيد ل��دى ال��وزارة حتت رقم
( )2278وقد تقدمت ال�شركة اىل ال��وزارة بطلب تعديل اال�سم التجاري
لي�صبح ام ي��و �سي اجن�ن�يرجن ف��رع الفجرية وتعديل بياناتها يف �سجل
ال�شركات االجنبية تبعاً لذلك.
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احل��ق التقدم باعرتا�ضاتهم اىل ال��وزارة يف
ميعاد ال يتجاوز ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
حتريرا يف .2017/12/28
�أحمد علي احلو�سني
مديرة �إدارة الت�سجيل التجاري

مدير �إدارة الدعوى

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز
االوىل  -ه��ات��ف  04-3215355فاك�س - 04-3215356 :مبوجب ه��ذا تعلن دائرة
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية
م�شرف للمالب�س اجلاهزة �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2017/12/18واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/18وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :م�شرف للمالب�س اجلاهزة �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  504ملك موزه علي عبداهلل العوي�س ال�سبخة ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  209352 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1144470مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2017/12/18واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2017/12/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب
ويل عهد دب��ي اللجنة امل��ؤق�ت��ة  -ب��ردب��ي  -ال�ق��وز االوىل  -ه��ات��ف 04-3215355
فاك�س 04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل املدعي عليه/ويزارد اخلدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة
لها جل�سة  2018/1/17ال�ساعة 8:30
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
م
 15977درهم  +تذكرة العودة
رام غالم ياداف
 1عمايل جزئي 12296/2017
 16817درهم  +تذكرة العودة
 2عمايل جزئي 12297/2017
خاند افايل رايف راجا
 17060درهم  +تذكرة العودة
 3عمايل جزئي 12299/2017
عبداحلنان �شيخ
ل��ذا فانتم مكلفون باحل�ضور او م��ن ميثلكم قانونا وعليكم ت�ق��دمي م��ا لديكم من
م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث اي��ام على االق��ل باال�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف .
ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

اعالن مدعى عليه بالن�شر
املدعي باحلق املدين :اروروا لتجارة ال�سفن والقوارب بوكالة املحامي/
الدكتور �سرحان املعيني للمحاماة واال�ست�شارات القانونية املدعي عليه
 /ان��دري �شيفن�شكينو رو�سي اجلن�سية  -جمهول حمل االقامة قررت
حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة (دائ� ��رة اجل�ن��ح ) يف الق�ضية اجل��زائ�ي��ة رقم
 2017/112223اع�لان املدعى عليه املذكور بالئحة االدع��اء وذل��ك عن
طريق الن�شر ,حيث اقام املدعي باحلق املدين دعواه املدنية �ضد املدعي
عليه يطالبه بتعوي�ضه م�ؤقتا مببلغ وقدره ( )21000درهم ،والق�ضية
م�ؤجلة جلل�سة  2018/1/21لورود الإعالن.
ماجد عي�سى احلب�سي /رئي�س ق�سم ق�ضايا اجلزاء

�إعالن فقدان �شهادة ملكية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/8

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9

املنذر  /ال�سيد علي ال�سيد حممد ال�سيد علي الها�شمي
املنذر اليه  /ايفر�ست للتكنولوجيا وال�صناعات املعدنية � -ش ذ م م
املو�ضوع  /اندار عديل
ينذر املنذر  ،املنذر اليه ب�ضرورة اخ�لاء العني امل��ؤج��رة وت�سليمها للمنذر باحلالة التي
ت�سلمها عليه  ،و�سداد امل�ستحقات االيجارية واي مبالغ اخرى مرت�صدة بذمتها مع ا�صالح
ما قديكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغلها
للعني حتى تاريخ االخالء التام وذلك يف خالل مدة اق�صاها ( )30يوم من تاريخ ن�شر هذا
االنذار  ،واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجراءات الق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما
ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضر  ،وحتميل املنذر اليه بكافة
ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

يعلن ال�سيد�:أحمد �أبوبكر حممد عبداملجيد
اجلن�سية :م�صر رقم الهوية784198215964562 :
ع��ن ف �ق��دان ��ش�ه��ادة ملكية رق ��م � � 1788ص��ادرة من
االمارات
فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها اىل �أقرب مركز
�شرطة.
ن�شر الإعالن على م�س�ؤولية املعن

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/99

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/25

املنذر :بن �صبيح العقارية �ش  .ذ .م.م وميثلها قانونا ال�سيد جابر غفيفي زين الدين مبوجب وكالة م�صدقة
لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ  2016-5-24حتت رقم حمرر  2016-113719العنوان دبي ديره الق�صي�ص
بناية ملك �سلطان علي �سلطان ه�لال مقابل وزارة العمل مكتب رق��م  102الإم ��ارات العربية املتحدة ت
 . 0508857881املنذر �إليه �شركة جيه ايه كيو لتجارة اخل�ضار والفواكه وعنوانها دبي – ر�أ���س اخلور -3
�سوق اخل�ضار والفواكه بناية حممد �سلطان مكتب رقم  20الإم��ارات العربية املتحدة الربيد االلكرتوين
 Maqsama@yahoo.comيخطر املنذر املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد القيمة الإيجارية امل�ستحقة عليه
والبالغة  22.000يف �أقرب وقت ممكن من خالل  30يوم من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة
الإجراءات القانوين �ضد املنذر �إليه نحو �إخالء العني امل�ؤجرة لعدم �سداد الأجرة امل�ستحقة وفقا لن�ص املادة
 25البند  1فقرة �أ من القانون رقم  26لعام  2007ب�ش�أن تنظيم العالقة بني م�ؤجري وم�ست�أجري العقارات
والتعديالت مع حتميل املنذر �إليه بكافة الر�سوم وامل�صاريف .

املنذر :الإمارات �سرتونغ فور�س لتقوية اخلر�سانة  .املنذر �إليها فينيفور انيزيتيف فور�ستايل

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/91
رقم املحرر 2017/1/276294
املنذر :عبدالرحيم �أحمد حممد املر�س  .املنذر �إليه� :صالون عبداهلل حميد طاهر
ل�ل��رج��ال ف��أن�ن��ا نطالب م��ا ي�ل��ي :ي��وج��ه امل�ن��ذر �إىل امل�ن��ذر �إل�ي��ه امل��اث��ل ب���ض��رورة �سداد
امل�ستحقات االيجارية املت�أخرة عليه من القيمة االيجارية وجتديد عقد االيجار وذلك
خالل فرتة  30يوم من تاريخ الن�شر للإنذار القانوين ويف حال عدم ا�ستجابتكم لهذا
الإن��ذار با�سداد خالل الأج��ل املمنوح لكم ف�إنه يتوجب عليكم �إخ�لاء العني امل�ؤجرة
و�سداد كافة امل�ستحقات املت�أخرة عليكم حتى تاريخه بالإ�ضافة �إىل الزامكم ب�إخالء
امل�أجور وت�سليمه للم�ؤجر خاليا من ال�شواغل بالإ�ضافة �إىل الزامكم بالفوائد القانونية
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعالن بالن�شر
رقم 2017/8966

الكاتب العدل

�إجتمـــــــاع اخلبـــــــرة
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
دعوى حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  2017/2812جتاري جزئي
املدعي  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع  .املدعي عليها  :كاندال انريجي اند كيميكالز دم �س  .يعلن
اخلبري الدكتور  :عقيل حممد هادي ح�سن الهادي واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبريا
م�صرفيا يف الدعوى رقم  2017-2813جتاري جزئي واملقامة من املدعي بنك ابوظبي التجاري
�ش م ع وتنفيذا للمهمة ف�إن املدعي عليه كاندال انريجي اند كيميكا لزم م د م �س مدعو حل�ضور
اجتماع اخلربة امل�صرفية �أو من ينوب عنه �أو بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الأحد املوافق
 2018-1-14يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحا موعدا لالجتماع يف مقر مكتب اخلبري
الكائن يف �إمارة دبي ديره بور�سعيد بناية الو�صل بزن�س �سنرت بجوار �شركة املالحة العربية �شارع
رقم  27الطابق التا�سع مكتب رقم  902لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد �أعاله
و�إح�ضار جميع الأوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا .

اخلبري امل�صريف :عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

انرتنا�شوينال �ش .ذ.م.م جمهول حمل الإقامة  .ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد املبلغ
املرت�صد بذمته وقدره  594.645.20درهم خم�سمائة واربع وت�سعون الف و�ستمائة وخم�سة
واربعون درهم وع�شرون فل�سا فقط ال غري والذي ميثل باقي قيمة الأعمال املنجزة وذلك
يف خالل �سبعة �أيام من تاريخ الن�شر و�إال �سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة
لإقامة الدعاوى الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر �أداء بذات املبلغ وفقا للإجراءات املعمول بها
للحفاظ على حقوق موكلنا والزامكم ب�سداد املبلغ املذكور مع الر�سوم وامل�صاريف

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إعالن مطعون �ضده مبوعد جل�سة بالن�شر -للمرة االوىل
رقم الطعن 12/19ق 2017/متييز جتاري

العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
�إخطار ب�إخالء عقار عن طريق الن�شر
حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية -دائرة التنفيذ
 2017/770تنفيذ مدين

�إىل املطعون �ضدهما �أي �أي �أي ال�سترياد وجتارة مواد البناء ذ.م.م .عمران عا�شق حممد
عا�شق – باك�ستاين اجلن�سية  .تقرر �إعالنكم بوقوع طعن على احلكم اال�ستئنايف رقم
 2017-64جتاري املرفوع من الطاعنني  -1عبد اهلل حممد علي عبداهلل  -2حممد عادل
عبدالعزيز  .ومت حتديد موعدالنظر الطعن امل�شار �إليها �أعاله بجل�سة  2018-1-15ولذا
يقت�ضي ح�ضوركم �أمام حمكمة التميز يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا يف اليوم املذكور للح�ضور
وذلك للإجابة على الطعن وتقدمي ما لديكم من بيانات ويف حال تخلفكم عن احل�ضور �أو
عدم �إر�سال وكيل عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر النظر يف العطن يف غيابكم

مدير �إدارة الدعوى
حمكمة التمييز  :ح�سام علي

بناء على طلب املحكم له عي�سي �سعيد عبداهلل املطوع ال�شام�سي 0506214957
ال�صادر ل�صاحله احلكم يف الدعوى رقم  2017-57منازعات ايجارية واملذيل
بال�صبغة التنفيذية وامل�ع�ل��ن ق��ان��ون��ا وامل�ن�ف��ذ بامللف رق��م  2017-770تنفيذ
والقا�ضى ب�إخالء املحكوم عليه – �سامل علي م�سعد علي العودي – الإمارات –
ر�أ�س اخليمة بجانب نادي الإمارات منزل رقم  4الظيت  0523477004وت�سليمه
خايل من ال�شواغل وعلى الأمر ال�صادر من قا�ضي التنفيذ بتاريخ 2018-1-4
بتنفيذه ف�إننا نخطركم ب�أنه قد حت��دد ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2018-1-18م
ال�ساعة � 9صباحا موعدا لتنفيذ حكم الإخالء وذلك للعلم.

ق�سم التنفيذ� /سعيد ال�شحي

املنذر� :أمين خالد رفيق حممود – �أردين اجلن�سية  .املنذر �إليها م�ؤ�س�سة �أول ورلد جرنال تريدجن م�ؤ�س�سة منطقة
حرة ذات م�سئولية حمدودة  All world general Trading Fzeوحتمل رخ�صة رقم � 13432صادرة من
املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل  .وميثلها قانونا مالكها افتاب �أحمد حممد ابراهيم �شيخ عنوانها :الإمارات
املتحدة �إمارة ال�شارقة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل بناية رقم ال  - 2الطابق الثاين مكتب رقم  03رقم
مكاين  40RCP4883102404ينذر املنذر �إليها �أوال :ب�ضرورة �أداء مبلغ  55000درهم خم�سة وخم�سون
الف درهما فقط ال غري قيمة ال�شيكات للقيمة االيجارية للفرتة من تاريخ � 2017-3-1إىل 2018-2-28
ب -قيمة غرامة ال�شيكات املرجتعة وهي  22000درهم فقط اثنان وع�شرون الف درهما فقط ال غري يحت�سب
من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك حتى متام ال�سداد.ج -مع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى متام الإخالء الفعلي.
ثانيا :كما ينذره ب�ضرورة �إخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من ال�شواغل والأ�شخا�ص وينذره ب�ضرورة �سداد قيمة
املياه والكهرباء .وذلك خالل املدة القانونية املقدرة  30يوم من تاريخ هذا الإنذار العديل  ،م�ضافا �إىل تلك املبالغ
الفوائد القانونية بواقع  % 12من املبالغ امل�ستحقة للمنذر اعتبارا من تاريخ �إعالنها بهذا الإنذار وحتى متام
الأداء و�إال �سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق املنذر مع �سائر التحفظات
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12219بتاريخ 2018/1/9
انذار عديل بالن�شر
رقم 2016/4052
املنذر :امل�ؤجر �شركة بلو باي للعقارات �ش .ذ.م.م املنذر �إليهما امل�ست�أجرين� -1 :شركة
النون خلدمات رجال الأعمال �ش .ذ.م.م  -2ال نا حممود قره با�ش �سورية اجلن�سية
جمهويل حم��ل الإق��ام��ة  .نكلفكم بالت�ضامن والت�ضامم بال�سداد الكامل للمبالغ
املرت�صدة من ب��دل االي�ج��ار واملثبتة بال�شيك املرجتع بقيمة  135000مائة وخم�سة
وثالثون الفا درهم خالل � 7أيام من تاريخ تبلغكم الإنذار ب�شكل قانون و�إال �سن�ضطر
ا�سفا بالإ�ضافة ملوكلي باتخاذ جميع الإج ��راءات القانونية والق�ضائية مبطالبتكم
بالقيمة االيجارية مع ت�ضمينكم كافة الر�سوم وامل�صاريف وقد اعذر من �أنذر.
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كرميات ت�ساهم يف ترطيب
ب�شرتك وتبعد عنها اجلفاف
تهدف منتجات كثرية �إىل م�ساعدة الب�شرة يف امت�صا�ص
امل��اء ،واحل ��ؤول دون تبخره� .إليك بع�ض الن�صائح حول
كرميات ت�ساهم يف ترطيب ب�شرتك وتبعد عنها اجلفاف.

34
�إن كنت �شاهدت �أفالم دوري�س داي �أثناء ن�ش�أتك فرمبا افرت�ضت �أنها كانت
حتظى بعالجات خا�صة بالب�شرة ال تتوافر للعامة .ولكن كما ك�شفت هي
ال �أ�سا�سياً
بنف�سها يف �سريتها الذاتية� ،ش ّكل الفازلني (البيرتوالتوم) عام ً
يف حفاظها على ب�شرتها ناعمة وطرية.
�شهد عاملنا تبدالت جذرية خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية� .صحيح �أن
البيرتوالتوم ما زال �سلعة رائجة،
�إال �أننا �صرنا منلك اليوم جمموعة وا�سعة ومتنوعة جداً من الكرميات
املرطبة ،يحمل كثري منها الئحة حمرية من املكونات على الغالف .يذكر
الدكتور كينيث �أرندت ،بروف�سور متخ�ص�ص يف طب اجللد يف كلية الطب يف
جامعة هارفارد( :ميكننا ت�شبيه الكرميات املرطبة بحاجز يحمي الب�شرة
من الهواء البارد اجلاف).
عال َم يجب �أن تبحثي؟
حتتوي الكرميات املرطبة عموماً على ثالثة �أنواع من
املكونات:
• ما�صات الرطوبة :متت�ص هذه املكونات
امل� � ��اء �إىل داخ� � ��ل اجل � �ل� ��د ،حمتجز ًة
غالباً م �ق��داراً م��ن ال��رط��وب��ة يفوق
وزن� �ه ��ا ب� ��أ�� �ض� �ع ��اف .ت �� �ش �م��ل هذه
امل �ك ��ون ��ات الأم ��ون� �ي ��وم الكتات،
وال�سرياميدات ،والغلي�سرين،
وح� �م� �� ��ض ال� �ه� �ي ��ال ��ورون� �ي ��ك،
واللي�سيثني ،واليوريا .ي�صف
الأطباء غالباً كرمياً يحتوي
ع �ل ��ى الأم ��ون � �ب � �ي ��وم الك �ت ��ات
ب�ن���س�ب��ة  12%مل ��ن يعانون
ال�سماك (حالة طبية ي�صبح
ُّ
م�ع�ه��ا اجل �ل��د م �ق �� �ش��راً وبالغ
اجل � �ف� ��اف)� ،إال �أن � ��ه يتوافر
�أي �� �ض �اً م��ن دون احل��اج��ة �إىل
و�صفة طبية.
• املواد احلاجزة :ت�ساهم مواد
مثل البيرتوالتوم والبدائل
النباتية (خلطات من الزيوت
وال�شمع) ،وال�سيليكون (مركب
ا�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي) ،وال�ل�ان ��ول�ي�ن
(م� � ��ادة ��ش�م�ع�ي��ة تفرزها
غ��دد اخلرفان)،

وجمموعة متنوعة من ال��زي��وت يف �إق�ف��ال الب�شرة �أو ت�شكيل حاجز على
�سطحها بغية منع الرطوبة من التبخر .ولعل الأكرث فاعلية بينها الدهون
ال�صافية ،مثل الزيوت النباتيةُ .ت�ستعمل هذه الزيوت كمواد مرطبة منذ
ع�صور .و�إن كنت حتبني ملم�سها ورائحتها ،فقد ت�ش ّكل بدي ً
ال �أق��ل كلفة
للكرميات وامل�ستح�ضرات التجارية.
• امللينات :حتتوي هذه املنتجات على الزيت واملاء ،ف�ض ً
ال عن م�ستحلب
ي�ح��ول دون انف�صالهما .ت�ك��ون ه��ذه ع ��اد ًة ك��رمي��ات ح��اج��زة حت��ول دون
تبخر الرطوبة� .إال �أنها ُتعترب �أكرث خفة وا�ستعمالها �أكرث �سهولة ،مقارنة
بالبيرتوالتوم �أو الزيت .ويحتوي عدد كبري من هذه الكرميات املرطبة
التجارية على مواد ما�صة وحاجزة يف �آن.
خال�صة القول
يعتمد ن��وع الكرميات املرطبة املالئم لب�شرتك على عوامل ع��دة :حالة
ب���ش��رت��ك ،تف�ضيالتك ال�شخ�صية ،وم�ي��زان�ي�ت��ك .و�إذا عرثتِ
على كرمي �أو م�ستح�ضر باهظ الثمن ينا�سب ب�شرتك،
فتحققي من مكوناته .وال �شك يف �أن��ك ت�ستطيعني
اال�ستعانة بها للعثور على نوع حملي �أو عام �أقل
كلفة.
ال ت�ش ّكل املرطبات املقاربة الوحيدة لتفادي
جفاف الب�شرة .ميكنك �أي�ضاً اتباع اخلطوات
التالية:
• ا� �س �ت �خ��دم��ي ج� �ه ��از ت ��رط� �ي ��ب اجل� ��و:
ا�ضبطيه ع�ل��ى ن�سبة  ،60%وه��و معدل
مالئم لتزويد الطبقة العليا من الب�شرة
بالرطوبة املالئمة.
• ال تطيلي اال��س�ت�ح�م��ام :لتقت�صر فرتة
اال� �س �ت �ح �م��ام ع �ل��ى خ �م ����س �إىل ع �� �ش��ر دقائق
يومياً .وا�ستخدمي ماء فاتراً ،لأن املاء ال�ساخن
يق�ضي على الزيوت الطبيعية.
• ابتعدي عن �أنواع ال�صابون القوية :ما ر�أيك
يف ا�ستخدام م�ساحيق تنظيف خالية من ال�صابون؟
كذلك تفادي ال�صابون املعطر.
• تعاملي مع ب�شرتك برقة :تفادي فر�شاة الفرك والليفة
لأنهما تلحقان الأذى بب�شرتك .ال تفركيها حتى مبن�شفة.
بد ًال من ذلك ،جففيها بالرتبيت عليها.
• تفادي خ ��د� �ش �ه ��ا :خ �ف �ف��ي �� �ش� �ع ��ورك باحلكة
ب � ��ا�� � �س� � �ت� � �خ � ��دام
� � �ض � �م� ��ادة
باردة.

واجهات الأ�سنان ...متتعي بابت�سامة �ساحرة
حُتقّق واجهات الأ�سنان جناح ًا كبري ًا منذ ب�ضع �سنوات� .إليك �أهم املعلومات عن هذا اخليار املبتكر والفئات
امل�ستهدفة منه والعيوب التي يخفيها ،ف�ض ًال عن موانع ا�ستعماله.
• ما هي واجهات الأ�سنان؟
 �إنها �أغلفة رقيقة ج��داً ُتل�صَ ق على اجلهة الظاهرة منالأ�سنان لتح�سني �شكلها .يف معظم الأحيان ،تكون م�صنوعة
من اخلزف الذي ينا�سب الأن�سجة احلية ويتمتع بخ�صائ�ص
ب�صرية وميكانيكية م�شابهة للأ�سنان الطبيعية .ميكن �أن
تكون م�صنوعة �أي�ضاً من مادة الراتنج لكنها ال تدوم طوي ً
ال
ُر�ضية بالقدر نف�سه.
وال تعطي نتيجة م ِ
• ما الفئات امل�ستهدفة؟
ال فاع ً
 ت�ش ّكل واجهات الأ�سنان ح ًال لكل من يريد ا�ستعادة
ابت�سامة جميلة و�إخفاء عيوب الأ�سنان (لون بارز ،و�ضعية

�أ� �س �ن��ان ��ش��ائ�ب��ة ،ت�ب��اع��د الأ� �س �ن��ان �أو تخلخلها�� ،ش�ك��ل غري
طبيعي) .ال ت�ستهدف ه��ذه التقنية �إال الأ��س�ن��ان الظاهرة
طبعاً� ،أي القواطع والأنياب والطواحن.
• ما الذي مي ّيزها عن اخليارات الأخرى؟
 تعطي واجهات الأ�سنان نتيجة �أف�ضل من تبيي�ض الأ�سنانالتقليدي ،وحتديداً �إذا كان لون الأ�سنان وا�ضحاً ب�سبب �أخذ
امل�ضادات احليوية .ف�ض ً
ال عن �أنها ال ُت�ضعِف �سماكة الأ�سنان
بقدر التيجان مث ً
ال .وعلى عك�س جل�سات تقومي الأ�سنان
التقليدية ،ت�سمح هذه الواجهات مبعاجلة تباعد الأ�سنان
الب�سيط من دون ا�ستعمال حلقات للأ�سنان ،كذلك تنجح يف

ت�صحيح �شوائب �أخرى مثل ا�صفرار الأ�سنان خالل جل�سة
واحدة.
• هل من موانع ا�ستعمال؟
 ال تنا�سب هذه التقنية احل��االت كافة .يكون التاج �أن�سبح��ل �إذا كانت الأ��س�ن��ان مت�ضررة ج��داً وال مفر م��ن اختيار
حلقات الأ��س�ن��ان �إذا ك��ان��ت و�ضعيتها �سيئة .وي�ج��ب جت ّنب
هذه الواجهات �أي�ضاً �إذا ت�ضررت الأ�سنان ب�سبب الإفراط يف
ا�ستهالك املنتجات احلم�ضية.
• ما عدد اجلل�سات الالزمة؟
 ي�ت�راوح ع��دده��ا ب�ين جل�ستني وث�لاث جل�سات وت��دوم كلواحدة منها �ساعة .ي�سمح املوعد الأول للمري�ض والطبيب
بتحديد الهدف التجميلي وو�صف خمتلف التعديالت يف
الأ�سنان امل�ستهدفة .خالل اجلل�سة الثانية ،ينحت الطبيب
ُل�صق
الأ�سنان وي�ضع واجهات م�ؤقتة .ويف اجلل�سة الثالثة ،ي ِ
الواجهات النهائية .تكون اجلل�سة الأخرية �أطول من غريها
لأن �إل�صاق �ست واجهات يتطلب بني ثالث �أو �أربع �ساعات!
• كيف تو�ضع واجهات الأ�سنان؟
 ال بد من حت�ضري الأ�سنان �أو ًال .يبد�أ الطبيب بنحت ميناالأ�سنان لإن�شاء امل�ساحة املخ�ص�صة لإل�صاق الواجهات ،ثم
يُث ّبت كل واجهة حتت تخدير مو�ضعي لتجنب �أي حركات
مفاجئة.
• ه��ل ت��ظ��ه��ر ال��ن��ت��ي��ج��ة ق��ب��ل و���ض��ع ال��واج��ه��ات
النهائية؟
 ميكن �أن يعر�ض بع�ض �أطباء الأ�سنان النتيجة املتوقعةعلى �شا�شة �إذا ك��ان��وا ي�ستخدمون م�ع��دات رقمية .لكنهم
ي�ستعملون يف معظم احل ��االت ق�ن��اع�اً �أو ق��ال�ب�اً ي�صنعونه
ان �ط�لاق �اً م��ن ب���ص�م��ات ال�ف��م وي���ض�ي�ف��ون �إل �ي��ه التعديالت
ال�لازم��ة ك��اف��ةُ .ي � َك � ّون امل��ري����ض ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ف�ك��رة عن
النتيجة النهائية وي�ستطيع الطبيب �أن ي�ج� ّرب خمتلف
اخليارات �ضمن ظروف واقعية.

• هل ميكن �أن تكون النتيجة خم ّيبة للآمال؟
 ت�ضمن واجهات الأ�سنان ا�ستعادة ابت�سامة م�شرقة وتكونالنتيجة مده�شة من الناحية اجلمالية غالباً .لكن قبل بدء
هذه العملية كلها ،يجب �أن يت�أكد املري�ض من واقعية هدفه
و�أن يتناق�ش مع طبيب الأ�سنان حول التعديالت املرتقبة
لأن الرجوع �إىل الوراء م�ستحيل بعد نحت الأ�سنان.
• كم يدوم مفعول واجهات الأ�سنان؟
 ي�شري معظم ال��درا� �س��ات ال�ع�ي��ادي��ة �إىل ب�ق��اء  95%منالواجهات يف مكانها بعد م��رور � 12سنة .يف املقابل يدوم
مفعول التيجان ع�شر �سنوات وي�ت�راوح مفعول التبيي�ض

بني ثالثة و�ستة �أ�شهر .وميكن و�ضع واجهات جديدة عند
احلاجة يف مرحلة الحقة.
• ه��ل م��ن ح��اج��ة �إىل ت��داب�ير وق��ائ��ي��ة حم��ددة
ل�صيانتها؟
 ال حاجة �إىل �أي تدابري وقائية خا�صة با�ستثناء احلفاظعلى نظافة الفم والأ�سنان عرب فركها بعناية مرتني �أو ثالث
مرات يومياً و�إزالة الروا�سب مرة �أو مرتني �سنوياً .يتوقف
م�ف�ع��ول واج �ه��ات الأ� �س �ن��ان ع�ل��ى ه��ذه ال �ظ��روف� .إذا برزت
م�شكلة �صريف الأ�سنان خالل النوم ،ميكن �أن ي�ستعمل املرء
قالباً واقياً يف الليل لأن االحتكاك املفرط ي�ستنزف واجهات
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تعترب نف�سها ً
حالة خمتلفة ،ومن ثم ال تعب�أ مبن يحاربونها وي�سعون �إىل �إق�صائها ،مع �أنها لن ت�أخذ �شيئ ًا من �أحد!
�إنها الفنانة دومينيك حوراين التي تخو�ض جتربة متثيلية جديدة يف م�صر من خالل م�سل�سل (�سرايا حمدين) ،بعدما ق ّر ْ
رت �أن
َت ْق َت ِحم هذا املجال الذي ت�ؤكد �أنها بد� ْأت م�شوارها الفني من خالله.
حوراين ال تنفي تعر�ضها للمحاربة وحماوالت البع�ض لإق�صائها عن امل�شاركة يف امل�سل�سل!
ً
مردفة�( :إذا َكتب يل اهلل
حوراين ،قالت يف هذا احلوار �إنها ال تخطط ملناف�سة �أو �أق�صاء �أحد ،لأنها جتد نف�سها حالة فنية خمتلفة،
النجاح فلن �آخذ �شيئ ًا من درب الآخرين ،لأنني �س�أكون يف مكان خمتلف).
دومينيك حوراين حتدثت يف نقاط متنوعة بع�ضها ينتمي �إىل الفن وق�ضاياه ،وبع�ضها الآخر يتعلق ب�شخ�صيتها وخباياها ...والتفا�صيل
ت�أتي يف هذه ال�سطور:

ال تعب�أ مبن يحاربونها وي�سعون �إىل �إق�صائها

35

دومينيك حوراين :املُ ْخ ِرجون �أ�صيبوا
ب�صدمة عندما اكت�شفوا مواهبي املخب�أة
• �إىل جانب الغناء ت�شاركني يف م�سل�سل م�صري بعنوان
(�سرايا حمدين) ،فهل �أن��ت ب�صدد اعتماد ا�سرتاتيجية
جديدة جتمع بني الغناء والتمثيل؟
 ال� �ت� �م� �ث� �ي ��ل هوامل� � �ج � ��ال

الأ��ص�ع��ب ف�ن�ي�اً ،و َم��ن ميلك موهبة التمثيل يجب �أن مي� ّث��ل� .سبق
�أن خ���ض��تُ جم�م��وع��ة م��ن ال �ت �ج��ارب امل �ح ��دودة ،ول�ك�ن��ي م��ا ل�ب�ث��تُ �أن
ُ
ابتعدت لأنني ر ّكزت على الغناء وكنتُ �أ�سافر دائماً لإحياء احلفالت
واملهرجانات ،ولذلك رف�ضتُ خالل الفرتة املا�ضية االرتباط ب�أعمال
ُ
فقررت
متثيلية لأنها حتتاج �إىل تف ُّرغ و ُت ْبعِدين عن الغناء� .أما اليوم،
العودة �إىل التمثيل ووافقتُ على م�سل�سل (�سرايا حمدين) ،كما �أنني
ب�صدد امل�شاركة يف م�سل�سل �آخ��ر �سيُعر�ض يف رم�ضان
 ،2018ع��دا العرو�ض التمثيلية الأخ��رى .يف
الأ��س��ا���س �أن��ا ممثلة و�أح ��ب �أن �أث � ّق��ف نف�سي
يف كل �شيء ،وق��د تلقيتُ درو��س�اً مكثفة يف
التمثيل على مدى �سنتني ،وكل الأ�ساتذة
�شجّ عوين على االحرتاف ،لأنهم وجدوا
�أنني �أملك موهبة كبرية ،لكنها حتتاج
�إىل بع�ض التنمية ،وقالوا يل( :حرام
ه�ي��دي املوهبة تتخبى) ،حتى �أنهم
ع��ر� �ض��وا ع �ل� ّ�ي امل �� �ش��ارك��ة يف
بع�ض الأع�م��ال و�أن��ا � ُ
أخذت
بر�أيهم.
• العمل الذي ت�شاركني
ف � �ي ��ه ي� �ت� �م� � ّي ��ز بطابعه
ال �ك��وم �ي��دي ،مل ��اذا اخ�ت�رتِ
�أن ت �ك ��ون �إط�ل�ال� �ت ��ك من
خالل الكوميديا؟
 �أن��ا �سعيدة لأنني �س�أطل منخالل الكوميديا .من ال�سهل جداً
�إبكاء النا�س ولكن من ال�صعب �إ�ضحاكهم،
و�أن ��ا رغ�ب��تُ يف �أن �أحت ��دى نف�سي .املُ� ْ�خ � ِرج��ون �أ�صيبوا
ب�صدمة عندما اكت�شفوا مواهبي املخب�أة ،وقالوا يل مل
نكن ن�ع��رف �أن��ك تتم ّتعني بكل ه��ذه امل��وه�ب��ة ،وكالمهم
ي�شجعني �أكرث .حتى �أن خمرج امل�سل�سل قال يل :يجب �أال
تبتعدي عن التمثيل �أبداً ،و�أن تعطي نف�سك فر�صة �أكرب.
و�أنا �إن�سانة جدية جداً و�أعرف ماذا �أريد ،والأعمال التي
ال ت ْلم�سني ال ميكن �أن �أقبل بها.
• �أ�شرتِ �أكرث من م ّرة �إىل �أنك حمارَبة ،ما الذي حدث
تف�سرين �أ�سباب
بال�ضبط معك و َم��ن ال��ذي حارَبك وكيف ّ
هذه املحاربة؟
ْ
 �أخ�برين املُنتج �أنه ات�صل ب�أكرث من �شخ�ص كي يح�صلعلى رقم هاتفي ويقدّم يل العر�ض ،ولكنهم كانوا يكذبون
عليه ويقولون له �إنني تركت الفن �أو �إنني يف اخلارج �أو
ممنوعة من دخ��ول �سورية �أو ممنوعة من ال�ع��ودة �إىل
لبنان ،و�أط�ل�ق��وا الكثري م��ن الإ��ش��اع��ات ك��ي يحاربوين
وي �ح��ول��وا دون م���ش��ارك�ت��ي يف ال�ع�م��ل ،لأن �ه��م يخافون
من جناحي ويعرفون �أن �إمكاناتي وم�ؤهالتي جتعل
ال�ك�ث�يري��ن يجل�سون يف بيوتهم م��ن دون ع�م��ل .و�أنا
�أريد �أن �أريح اجلميع ،و�أن �أقول لهم �إنني حالة خا�صة
وخمتلفة وال �أريد مناف�سة �أحد وال �أن �أكون ال�سبب يف بقاء
�أحد يف بيته من دون عمل� .أنا خمتلفة عن الآخرين ،و�إذا كتب
يل اهلل النجاح فلن �آخذ �شيئاً من درب الآخرين لأنني �س�أكون
يف مكان خمتلف .يف املا�ضي مل �أُ ْع� ِ�ط نف�سي فر�صة العمل يف
التمثيل ،ولكن هذه ال�سنة �أعطيتُ نف�سي فر�صة �أكرث .كما �أنني

حذف م�شاهد مي ك�ساب من رانيا حممود يا�سني الفن
تنفي اعتزالها الفن
فيلم (طلق �صناعي) !
رغم �إع�لان م�شاركتها يف
فيلم " ط�ل��ق �صناعي"
ك��أح��د �أب�ط��ال��ه ،فوجئ
امل���ش��اه��دون واجلمهور
ب� � � �ظ� � � �ه � � ��ور امل � �م � �ث � �ل� ��ة
امل� ��� �ص ��ري ��ة م� ��ي ك�ساب
مب�شاهد قليلة ،مما �أثار
الإ� �س �ت �غ��راب والت�سا�ؤالت
حول املو�ضوع.
ل �ي �ت �ب�ين الح � �ق � �اً �أن ال�سبب
ي� �ع ��ود �إىل ح �م��ل ك �� �س��اب يف
ال �ف�ترة ال �ت��ي ك��ان ي�ت��م فيها
ت�صوير م�شاهد الفيلم ،حيث
حتدث خالد دياب الذي �شارك يف
كتابة الفيلم �إىل ج��وار �أخ��وي��ه حممد
و�شريين دي��اب م�شرياً �إىل �أن ال�سبب يعود
يف الأ�سا�س �إىل توقف الت�صوير لفرتة ،حيث
تزامن �إنطالقه مع �إن�شغال عدد من املمثلني

امل �� �ش��ارك�ين لأداء �أدواره� � ��م يف م���س�ل���س�لات رم�ضان
املا�ضي ،حيث كانت حينها ك�ساب يف �شهرها الثاين
و�صورت بع�ض م�شاهدها.
وبعد �إ�ستكمال الت�صوير كانت ك�ساب قد �أ�صبحت يف
�شهرها ال�ساد�س لتختتم م�شاهدها وه��ي يف ال�شهر
التا�سع.
و�أ� �ض��اف دي ��اب �إىل �أن امل�شكلة تكمن يف م��ا ي�سمى
بـ"الراكور" ،حيث انه ال بد من احلفاظ على �شكل
معني ال يتغري ،وك��ان يعتقد خم��رج الفيلم �أن �أداء
ك�ساب �سيتغلب على امل�شكلة لكن حدث العك�س.
الأم� ��ر ال ��ذي دف �ع��ه �إىل ح��ذف ال�ك�ث�ير م��ن م�شاهد
ك�ساب نظراً لهذا امل�شكلة ،مع �إ�شارته �إىل �أن الأمر مل
يزعج ك�ساب ،خا�ص ًة �أنها كانت حا�ضرة برفقة زوجها
العر�ض اخلا�ص للفيلم.
الفيلم من بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواين
و�سيد رج��ب وم��ي ك�ساب وم�صطفى خ��اط��ر ،وعدد
�آخر من النجوم ،وهو من �إنتاج �شركة نيو �سين�شري،
وتوزيع دوالر فيلم.

نفت املمثلة واالع�لام�ي��ة امل�صرية ران�ي��ا حممود يا�سني اعتزالها الفن،
معتربة �أنها حتب عملها يف الفن.
وردت رانيا يف �صفحتها الر�سمية على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي،
على هذه ال�شائعة حيث كتبت :
"�أرجو ل��و �سمحتم ال�ن��ا���س ال�ل��ي بتقول �أين اع�ت��زل��ت ال�ف��ن واكتفيت
بالإعالم،
يبطلوا الكالم ده �أن��ا بحب �شغلي بالفن وبحرتم �شغلي ب��الإع�لام ،م�ش
معنى �أين جنحت يف الإعالم �أين غريت الكارير..
كفاية بقى ادع��اءات بتتقال �أنها على ل�ساين �أن��ا عمري ما �صرحت �أين
تركت الفن� ..شك ًرا".
�إ��ش��ارة �إىل �أن رانيا حممود يا�سني ب��د�أت حياتها الفنية من خ�لال فيلم
"ق�شر البندق"،
م��ن �إخ ��راج خ�يري ب���ش��ارة ،وق��دم��ت ال�ع��دي��د م��ن الأع �م��ال التلفزيونية،
وامل�سرحية ،ع��دا عن تقدميها العديد من ال�برام��ج التلفزيونية خالل
الفرتة املا�ضية ،كان �آخرها برناجمها "م�ساء العا�صمة".

ُ
مررت خالل الفرتة املا�ضية بظروف عائلية �صعبة جداً ،لكن الغيمة
ً
انق�شعت ،عدا الثورات يف دول عربية ما جعلني �أبتعد قليال وال �أرغب
يف الغناء �أو العمل يف الفن يف الوقت الذي ميوت فيه النا�س.
• خ�ضتِ جتربة تلفزيون الواقع من خالل برنامج (دومينيك حول
العامل) ،فما الذي �أ�ضافه �إليك هذا الربنامج؟
 برنامج (دومينيك حول العامل) �أف��ادين كثرياً ،لأنه �أت��اح الفر�صة�أمام النا�س كي يتع ّرفوا على طبعي وحقيقتي ،و�أن يعرفوا �أنني �أملك
�أك�ثر من ال�شكل اجلميل �أو ما ميكن ان يتخ ّيلوه يف ر�ؤو�سهم عني.
حتى �أن �أ�صدقائي املقربني يف الو�سط الفني قالوا يل �إنهم مل يكونوا
يعرفون �أنني �أملك كل هذه الطاقة التي ْ
برزت من خالل (دومينيك
حول العامل) ،لأن الربنامج حقيقي وبعيد عن التمثيل ،ومت ّكنتُ من
خالله من ا�ستدراج ال�ضيوف للتحدث يف �أم��ور جريئة و ُتعترب من
املح ّرمات ،ما جعل املحطات الف�ضائية تطالب بحذف بع�ض املَ�شاهد
ولكنني رف���ض��تُ ت�سليمهم احل�ل�ق��ات وف��ّ��ض�ل��تُ �أن يتم ع ْر�ضها كما
�صوّر ُتها يف الواقع ،لأنني �أرف�ض �أن نختبئ وراء �إ�صبعنا ،و� ّ
أف�ضل �أن
ن�ضيء على العيوب املوجودة يف املجتمع .ف�أنا تناولتُ موا�ضيع خمتلفة
كاحلب وال��زواج والعالقة بني الرجل وامل��ر�أة ،بعيداً عن الإيحاءات ،
ور ّك ُ
زت على االختالف يف وجهات النظر بني جمتمع و�آخر يف التعاطي
معها.
• مَن يتابع املواقع الإعالمية ،يالحظ �أنك مع ّر�ضة للنقد ب�شكل
دائ��م وال��ذي ي�صل �أحياناً �إىل حد التجريح .كيف تتعاطني مع تلك
االنتقادات؟
 �أنا م�شهورة جداً على املواقع يف ال�شبكة العنكبوتية ،ولديّ  4مالينيون�صف مليون �شخ�ص َي ْتبَعونني على (فاي�سبوك) و�أكرث من مليون
�شخ�ص َي ْتبعونني على �إن�ستاغرام وتويرت ،ومن الطبيعي ان يجد ن ّقاد
املو�ضة ون ّقاد الفنانني �صوري كلما بحثوا على املواقع .والفنان الذي
ُي ْن َت َقد ال يكون ما يقال عنه يف مكانه طوال الوقت .ويف النهاية (ج ّل
مَن ال يخطئ) ،و َتبقى لكل �شخ�ص وجهة نظر خا�صة به عن املو�ضة،
و�أنا من الأ�شخا�ص الذين يحبون املو�ضة ويتابعون كل ما هو جديد
ويرتدون �آخ��ر �ص ْيحات املو�ضة ،و َم��ن ينتقدون ثيابي ال َي ْفهمون يف
املو�ضة.
• وكيف تردّين على مَن ي ّتهمك ب�أنك تتعمدين �إظهار ابنتك يف
بع�ض الفيديوات التي تن�شرينها على (ال�سو�شيال ميديا) بهدف
ل ْفت الأنظار؟
حتب الظهور على
 �أنا ال �أُ ْجبرِ ابنتي على �شيء ،وهي كك ّل �أوالد جيلها ّمواقع ال�سو�شيال ميديا.
• انتهيتِ �أخرياً من ت�صوير �أغنية (�سبنا بع�ض) ،ما تفا�صيلها؟
 �صو ُّرت الأغنية حتت �إدارة املخرج مينا عديل بني لبنان والإمارات،
و�س�أطرحها قريباً عرب عدد من القنوات الف�ضائية .وهي من كلمات
عمرو امل�صري ،و�أحلان �أحمد �شعبان ،وتوزيع مونتي ،ميك�س وما�سرت
يا�سر �أن��ور ،وتتحدث عن احلب امل�ستحيل وال��ذي ال ميكن �أن نن�ساه،
وفيها الكثري من الأداء التمثيلي ال��درام��ي .الكليب �أَظ�ه��ر م�شاعر
حقيقية لأن فكرته يل.
• ُي �ع��رف ع�ن��ك ت�ق��دمي��ك ال �ل��ون الإي �ق��اع��ي ف�ل�م��اذا اخ�ت�رتِ اللون
الدرامي يف �أغنية (�سبنا بع�ض)؟
 بحثاً عن التنويع ،ولذلك �أميل بني فرتة و�أخرى �إىل ت�صوير �أغنياتدرامية ،ولكن لوين الغنائي هو الإيقاع ال�شعبي الذي ُي ْفرِح النا�س.
• ماذا ّ
حت�ضرين للفرتة املقبلة؟
 امل ُ ْنتِجون ي�شتغلون يل على عدة م�شاريع .كما �أنني ب�صدد تقدميبرنامج جديد وجمموعة كليبات.
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علماء يكت�شفون طريقة جديدة
للإقالع عن التدخني
تو�صل علماء �أمريكيون �إىل طريقة جديدة ميكن خاللها
الإقالع عن التدخني ،وترك هذه العادة ال�سيئة التي ُتودِي
بحياة الآالف من الب�شر �سنو ًيا .ومتكن علماء الأع�صاب
يف جامعة روكفلر مبدينة نيويورك ،من حتديد جمموعة
اخل�لاي��ا الع�صبية احل�سا�سة يف ال��دم��اغ وامل�سببة للتعلق
بالنيكوتني ،ووف � ًق��ا لرو�سيا ال�ي��وم ف� ��إنّ كبح ن�شاط هذه
اخل�لاي��ا ي ��ؤدّي �إىل تخفي�ض ه��ذه العالقة ج �دًا م��ا مينح
امل��رء فر�صة الإق�ل�اع عن التدخني .وا�ستخدم العلماء يف
بحثهم فئران اختبار تعر�ضت �إىل مادة النيكوتني املذابة
يف ماء ال�شرب ،ترتبط بالنيكوتني املنطقة الو�سطى ونواة

انرتبونكوالر  .interpeduncularوتوجد يف دماغ
الإن �� �س��ان خ�لاي��ا ع�صبية ل�ه��ات�ين املنطقتني م�ستقبالت
بروتينية ترتبط بالنيكوتني عند دخ��ول��ه م��ع ال��دم �إىل
الدماغ ،واكت�شف العلماء �أنّ الت�أثري املزمن للنيكوتني يف
املنطقة ين�شط تراكم خاليا ع�صبية خا�صة .وحتت ت�أثري
النيكوتني ت�صل �إىل النواة �إ��ش��ارة جتربها على تخفي�ض
احل�سا�سية م��ن النيكوتني وحت �دّد ا�ستهالكه ،ولكن عند
ت�شكل العالقة تطلق خاليا النواة التي ت�سمى "�أميغو"1
عددًا من الناقالت الع�صبية التي تعوق هذه الإ�شارة ،لذلك
ف�إنّ كبح �أميغو 1يوقف الإدمان على النيكوتني.

احرت�س ..امللح يحلل عظامك
ويرفع �ضغط الدم

فوائد (اليو�سفي)

ح َّذرت خبرية التغذية الأملانية زيلكة ري�ستماير من �أ َّن الإفراط يف تناول
امللح يهدِّد العظام.
وقالت اخلبرية بح�سب وكالة الأنباء الأملانية� :إ َّن تناول امللح ب�شكل زائد
ي�ؤدِّي الرتفاع م�ستوى ال�صوديوم يف اجل�سم ،وهو ما يت�س َّبب يف انخفا�ض
م�ستوى الكال�سيوم ،الذي قد ي�ؤدّي لتح ّلل العظام.
و�أ�ضافت ري�ستماير� :أ َّن الإف��راط يف امللح يت�سبب � ً
أي�ضا يف ارتفاع �ضغط
الدم ،كما �أ َّنه يق ِّلل عدد بكترييا حم�ض اللبنيك يف الأمعاء ،والتي تعترب
مفيدة لل�صحة .ولتجنب هذه املخاطر تن�صح اخلبرية الأملانية ب�أال تزيد
كمية امللح ،التي يت ّم تناولها يوم ًيا ،عن  5ج��رام��ات ،وذل��ك ا�ستنادًا �إىل
بيانات منظمة ال�صحة العاملية.

تناول ال�شاي ال�ساخن يحد من
خطر الإ�صابة باملياه الزرقاء

فاكهة اليو�سفي �أحد �أنواع الفاكهة ا ّللذيذة التي تعود على اجل�سم بالعديد
م��ن ال�ف��وائ��د ،وحت�ت��وي على م�ع��ادن وفيتامينات جمة وه��ي م��ن الفواكه
املف�ضلة خالل ال�شتاء.
وفى هذا ال�سياق ،ك�شف املوقع الطبي الأمريكي ()Health Lineعن
 5فوائد مذهلة لليو�سفي ،وت�شتمل الآتي:
 1تقلل خطر الإ�صابة بال�سرطان. -2غنى بفيتامني (.)C
 3يقلل الكولي�سرتول. 4يقلل من �ضغط الدم. 5-ي�ساعد على خف�ض الوزن.

كم هي �سرعة النظام ال�شم�سي ؟
النظام ال�شم�سي ال��ذي تنتمي اليه ه��ذه الأر� ��ض يجري يف الف�ضاء
ب�سرعة  400كيلو مرت يف الثانية الواحدة

متى ظهر �أول قط على وجه الب�سيطة ؟

يقدر العلماء ان �أول قط ظهر على وجه االر�ض قبل  40مليون عام
يف الع�صر ال�صخري االدنى.

ماذا تعرف عن قوة ن�سيج العنكبوت ؟

�إن اخليط الذي ين�سجه العنكبوت �أقوي بكثري من �سلك م�صنوع من
الفوالذ له �سمك خيط العنكبوت نف�سه .

ترتدي الن�ساء البالغات من العمر  20عام ًا الكيمونو خالل مرا�سم "يوم بلوغ" يف متنزه تو�شيماين يف طوكيو( .ا ف ب)

يقول باحثون �أمريكيون �إن الأ�شخا�ص الذين ي�شربون ال�شاي ال�ساخن رمبا
يقل احتمال �إ�صابتهم ب�أعرا�ض املياه الزرقاء باملقارنة مع الآخرين.
ويقول معدو الدرا�سة يف دورية طب العيون الربيطانية �إنه باملقارنة مع
الأ�شخا�ص الذين يتناولون القهوة وامل�شروبات الغازية وال�شاي املثلج قل
احتمال الإ�صابة باملياه الزرقاء بن�سبة  74يف املئة لدى الأ�شخا�ص الذين
�شاركوا يف هذه الدرا�سة وتناولوا كوبا �أو �أكرث من ال�شاي ال�ساخن الذي
يحتوى على مادة الكافيني يوميا.
وق��ال��ت الطبيبة �آن كوليمان م��ن جامعة كاليفورنيا بلو�س �أجنلي�س �إن
املياه الزرقاء ميكن �أن ت�ؤدي �إىل فقد الب�صر و�سيكون من املفيد �إذا ت�سنى
الوقاية منها لأنه ال يوجد عالج لها.
وقالت كوليمان لرويرتز هيلث عرب التليفون �إن “�أف�ضل و�سيلة للوقاية
هي فح�ص العني .ولكننا مهتمون �أي�ضا بالعادات املتعلقة بنمط احلياة وما
ن�ستطيع �أن نفعله لإحداث فرق.
وقالت كوليمان وزم�لا�ؤه��ا �إن��ه مت الربط �سابقا بني القهوة �أو الكافيني
بوجه عام وزيادة خطر الإ�صابة باملياه الزرقاء على الرغم من عدم اتفاق
الدرا�سات احلديثة على ذلك.وقال �إي��دان هي�شت من جامعة تل �أبيب يف
�إ�سرائيل والذي مل ي�شارك يف هذه الدرا�سة �إنه يجب �أن تبحث الدرا�سات
التي جت��ري يف امل�ستقبل يف ال�ع��ادات والأن�شطة والتغذية التي ت�ؤثر على
منط احلياة وخطر الإ�صابة باملياه الزرقاء.
وقال هي�شت لرويرتز هيلث عرب الربيد الإلكرتوين ”كانت هناك زيادة
كبرية يف ال�سنوات القليلة املا�ضية يف االهتمام وبالتايل يف الأبحاث املتعلقة
ب��ال�ط��رق ال�ت��ي ميكن �أن ت��ؤث��ر بها ال�ت�غ�ي�يرات يف من��ط احل�ي��اة على هذا
املر�ض.
وي�شري بحث حديث �إىل �أن فيتاميني ”�سي“ و”�إي“ وال��زن��ك ميكن �أن
ي�ساعدوا الإب�صار  .وقال �إن درا�سات �أخرى ت�شري �إىل �أن م�ضادات الأك�سدة
املوجودة يف ال�شاي ميكن �أن يكون لها ت�أثري مماثل.

• هل تعلم �أن يف العامل �أكرث من  2000نوع خمتلف من الأفاعي ،و�أن منها من ي�صل طولها �إىل 21
مرتاً وت�سمى هذه الأفعى (الأناكندة) وهي تعي�ش يف �أمريكا اجلنوبية ،وهناك حية هي الأق��وى يف العامل
وهي �أفعى (البوا املفرت�سة) مع �أن طولها ال يتجاوز � 5أمتار ،وهي تعي�ش يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية،
وكذلك هناك �أفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�س املا�سية الظهر التي تعترب �أثقل الأفاعي ال�سامة
• هل تعلم �أن احللزون ي�ستطيع �أن يزحف على طول حافة �سكني حاد بدون �أن ي��ؤذي نف�سه يف �أقل
�شيء .يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة .فهو ال ي�ضيع ،فلديه فطرة تر�شده بالعودة �إىل
خمبئه مهما جتول بعيداً ،ومع �أن احللزون قد يزن �أقل من  15غ ،فهو ي�ستطيع �أن يجر خلفه وزناً قد ي�صل
�إىل �أكرث من  450غ .واحللزون الذي يعي�ش يف ال�صدفة له ج�سم يتالءم مع لفة ال�صدفة ،وله ع�ضالت
قوية متكنه من جر ج�سمه بكامله داخل ال�صدفة عندما يحيق به اخلطر .وكوقاية �إ�ضافية عندما يكون
اجل�سم يف ال�صدفة ،هناك قر�ص قرين عند الطرف يغلق الفتحة ب�إحكام.
• هل تعلم �أن احليوان الذي ينام �ستة �أ�شهر وي�ستيقظ �ستة �أ�شهر هو الف�أر ،فمعلوم �أنه ين�شط خالل
ف�صل ال�صيف لي ً
ال نهاراً .وعند جميء ف�صل ال�شتاء ف�إنه ي��أوي �إىل خمبئه حتت الأر���ض حيث يرقد فيه
حتى انق�ضاء ف�صل ال�شتاء.
• هل تعلم �أن �أ�سرع احليوانات على الأر�ض هو الفهد و�أ�سرع املخلوقات هو ال�صقر حيث تبلغ �سرعته
�أثناء انق�ضا�ضه على فري�سته من اجلو حوايل  360كلم يف ال�ساعة.

املت�سول
اعتاد احد املت�سولني �أن مير على حينا كل يوم ليت�سول من اجلال�سني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين
مما يجودون به وبالطبع كان مير على �أماكن اخرى الندري عنها �شيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد االحياء
املعروفه يت�سول بجانب امل�سجد هنا ،ويف جل�سة على احد املقاهي بني ثالثة �شبان قال احدهم ان هذا الرجل
يت�سول يف اليوم ما يقب�ضه احدنا يف ن�صف �شهر وانا واثق انه مليونري فقال �صديقاه لكنه يف النهاية مت�سول،
لكن احدهم ا�سرع وقال رمبا يت�صنع الت�سول ويف اخر الليل يذهب لي�صرف كل ذلك على هواه  ..ملاذا ال نراقبه
انده�ش اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طر�أت فج�أة ،فقال احدهم نعم ،مل ال  ..رمبا عرفنا ما يفعله بكل
ما يت�سوله طوال النهار واعتقد ان االن الوقت مت�أخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�سري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �ساروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�سري فقد اخذ مي�شي قرابة
الن�صف �ساعة ويزيد حتى و�صل �إىل منطقة معروفه مب��أوى الفقراء وكلها ع�ش�ش واك��واخ خ�شبية ي�سكنها
انا�س قاحطون  ..وعندما و�صل املت�سول فعل �شيئا غريبا وعجيبا  ..فقد اخذ مير على تلك االكواخ اخل�شبية
والع�ش�ش ويخبط عليها اوينادي او ي�صفق بيده فتخرج امر�أة لتمد يدها وت�أخذ بع�ض املال وت�شكره وتدعو له
بطول العمر  ..هكذا �سار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب �إال ونادى على من فيه ليعطيهم مافيه
الن�صيب والكل يدعوله وعندما انتهى من التوزيع دخل احد االكواخ اخل�شبية ليغيب داخلها رمبا  10دقائق
وملا هممنا باالن�صراف ر�أيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �صبي �صغري مليح الوجه ..وخرج
اجلميع اي�ضا اندجموا يف غناء �شعبي جميل وبع�ض املو�شحات ثم اقاموا ما ي�شبه حلقات الذكر يف املولد
..فان�صرفنا من هناك ونحن منده�شني من ذلك املت�سول وكلنا ت�سا�ؤالت عما ر�أيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة
ايام وكلها مت�شابهة يت�سول ليعطي اهل حيه الفقراء ومعظمهم �سيدات �أو رجال م�سنون ومقعدون وينتهي
يومه ب�سهرة و�سط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .

