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الزواج يقلل فر�ص الإ�صابة باخلرف 

اأظهر حتليل جديد لدرا�شات اأجريت يف وقت �شابق اأن ال�شخ�ص املتزوج 
اأو الذي كان متزوجا تقل كثريا فر�ص اإ�شابته باخلرف مقارنة مبن 

يق�شي حياته عازبا.
وتو�شل الباحثون اإىل اأن الأ�شخا�ص الذين مل يتزوجوا من قبل تزيد 
42 باملئة عن الذين تزوجوا يف  اإ�شابتهم باخلرف بن�شبة  احتمالت 
وزي����ادة فر�ص  ال��ط��اق  ب��ن  ه��ن��اك �شلة  تكن  ال��ع��م��ر. ومل  منت�شف 

الإ�شابة باخلرف.
اأن����درو ���ش��وم��رلد م��ن كلية ل��ن��دن اجلامعية  وق���ال ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ن 
بلدان  يف  ال�شكان  من  كبرية  جمموعات  اإىل  ا�شتندت  التي  "نتائجنا 
اأقل  اأن املتزوجن  اأدلة على  اأقوى  كثرية وفرتات زمنية متعددة هي 
عر�شة لاإ�شابة باخلرف. ميكننا اأن نكون متاأكدين من ذلك متاما 

نظرا لأننا فح�شنا ما يقرب من مليون �شخ�ص".
وقال يف مقابلة عرب الهاتف "ما ل ميكننا التاأكد منه يف هذه الدرا�شة 
حتى  ُن�شرت  درا�شة   15 وفريقه  �شومرلد  وحلل  ذلك".  تف�شري  هو 
يف  الجتماعية  للحالة  املحتمل  ال��دور  وفح�شت   2016 ع��ام  نهاية 
 812 اأكرث من  التحليل اجلديد  و�شمل  باخلرف.  الإ�شابة  احتمال 
وال�شتن  اخلام�شة  �شن  ن�شفهم يف  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  م�شارك يف  األ��ف 
ال�شمالية واجلنوبية  واأمريكا  اأوروب��ا  الدرا�شات يف  واأجريت  اأكرب.  اأو 
واآ���ش��ي��ا. وق���ال ف��ري��ق البحث يف دوري���ة ط��ب امل��خ والأع�����ش��اب والطب 
�شاهمت  ال�شويد  من  واح��دة  درا�شة  اأن  من  الرغم  على  اإن��ه  النف�شي 
باأغلبية امل�شاركن اإل اأن بقية الدرا�شات كانت اأي�شا متفقة على نطاق 

وا�شع مع نتائج هذه الدرا�شة.

بني الكالب والقطط...من الأذكى؟
الكاب قادرة على حل امل�شاكل الأكرث تعقيدا بح�شب درا�شة ن�شرتها 
" Frontiers in Neuroanatomy" ، اذ ان ق�شرة  جملة 
دماغ املنطقة امل�شوؤولة عن التفكري والتخطيط لدى الكاب حتتوي 

على خايا ع�شبية اأكرث مبقدار ال�شعف منها عند القطط.
وتوؤكد الدرا�شة يف الوقت نف�شه على اأن "هذا ل يدل على اأن القطط 

غبية، اإل اأنها من احليوانات التي ي�شعب درا�شتها".
وق����ارن ال��ب��اح��ث��ون ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة م��ن ال��زم��ن اأدم��غ��ة اأن����واع خمتلف 
وابن  والأ���ش��ود  وال�شباع  وال��راك��ون��ات  الدببة  ذل��ك  احليوانات مبا يف 
عر�ص، ووجدوا اأن هنالك حوايل 530 مليون خلية يف الق�شرة املخية 

للكاب و250 مليون خلية فقط لدى القطط.
وقام بهذه الدرا�شة علماء من جامعة فاندربيلت يف الوليات املتحدة 

بهدف اإجراء بحث ملعرفة الأذكى يف مقارنة بن الكاب والقطط.

ي�صنع �صاروخًا ليثبت اأن الأر�ص م�صطحة
اأن مايك هيوز، املعروف  اإلاّ  �شه جلروح يف جتاربه املا�شية،  رغم تعراّ
ط لانطاق يف �شاروخ �شنعه بيديه  بت�شويره م�شاهد خطرية، يخطاّ

اإىل الف�شاء اخلارجي.
ال��ع��زم على  ع��ام��اً، عاقد   61 البالغ  الأم��ري��ك��ي مايك هيوز  ي��زال  ل 
النطاق يف ال�شاروخ الذي �شنعه بنف�شه، اإذ اأعلن اأنه من املمكن جداً 
اأن يقوم بتجربته ال�شاروخية يوم الثنن املقبل، وفق ما ذكرته قناة 

 ."5 "فوك�ص 
ولي�شت  م�شطحة  الأر���ص  اأن  اإثبات  التجربة  وراء  هيوز من  ويهدف 
�ص جلروح ج�شيمة  تعراّ اأن  لهيوز  و�شبق  ال�شكل.  بي�شاوية  اأو  كروية 
خال جتربة م�شابهة لإطاق �شاروخه بولية اأريزونا، جعلته ي�شري 
على عكازتن لعدة اأ�شابيع. لكنه رغم ذلك مل يتوقف عن حماولته. 
ويوجد �شاروخ هيوز يف عقار خا�ص يف �شحراء موهايف بكاليفورنيا. 

وكان هيوز قد اأعلن �شابقاً اأنه �شينفذ جتربة النطاق بال�شاروخ يوم 
ر اأنه  اخلام�ص والع�شرين من نوفمرب املا�شي، لكنه اأجل العملية مبرباّ
مل يح�شل بعد على اإذن من ال�شلطات الأمريكية "امل�شوؤولة عن عملية 

اإطاق �شاروخ من عقار تابع للدولة". 
ط  ويقول هيوز اإنه ل يحتاج هذه املرة لت�شريح من الدولة، لأنه يخطاّ
عي هيوز اأن �شاروخه ميكن  لإطاق ال�شاروخ من اأر�ص خا�شة. ويداّ
اأن يحلاّق على ارتفاع ي�شل اإىل 600 مرت ب�شرعة نحو 500 ميل يف 

ال�شاعة )800 كيلومرت يف ال�شاعة تقريباً(. 
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الفئران ت�صتوطن 
بالبيت الأبي�ص

ك�شفت وثائق اأن البيت الأبي�ص يخ�شع ل�شتيطان من كائنات تتجول بحرية 
يف اأكرث الأماكن ح�شا�شية، منها مقر اإقامة الرئي�ص دونالد ترامب.

بالبيت  املتعلقة  ال�شيانة  مللفات  طبقا  اأن��ه   "4 �شي  ب��ي  "اإن  قناة  وذك���رت 
الأبي�ص، فقد مت العثور على �شرا�شري يف اأربعة اأجزاء على الأقل من مقر 
اإقامة الرئي�ص الأمريكي، بينما حتول مكتب كبري موظفي البيت الأبي�ص 

جون كيلي اإىل م�شتعمرة للنمل.
وبح�شب الوثائق، فقد مت اكت�شاف فئران تعي�ص يف غرفة العمليات، وهي 
تناول  اإىل منطقة  اإ�شافة  الأمريكي،  للرئي�ص  التابع  الأزم��ات  اإدارة  مركز 

الطعام.
وذكرت الوثائق اأن م�شوؤويل البيت الأبي�ص اأر�شلوا مئات الطلبات اإىل اإدارة 
اخلدمات العامة التي تعمل على �شيانة البيت الأبي�ص واملباين احلكومية 

الأخرى.
اآر  اأت�����ص  القومي  الأم���ن  م�شت�شار  مكتب  ت�شميم  اإع���ادة  الطلبات  و�شملت 

ماكما�شرت ومقعد املرحا�ص اجلديد يف احلمام امللحق باملكتب البي�شاوي.
الأبي�ص  للبيت  ال�شابق  ال�شحفي  ال�شكرتري  �شباي�شر  ���ش��ون  طلب  كما 
احل�شول على اأثاث و�شور جديدة معلقة فى مكتبه بعد فرتة ق�شرية من 

تن�شيب ترامب.
ل�  العامة،  ب��اإدارة اخلدمات  �شابق  وقال اجل��رال بريان ميلر، وهو مفت�ص 
نعرف اأن املنازل القدمية حتتاج اإىل  قدمية.  مبان  4" :اإنها  "اإن.بي.�شي 

الكثري من ال�شيانة".

تعرف على طرزان رو�صيا
ظ��ه��رت م��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى الإن���رتن���ت عن 
فومينكو،  ميخائيل  رو�شيا"  "طرزان 
الطبيعة  يف  ع���ام���ا   60 ع���ا����ص  ال������ذي 
الربية. بالإ�شافة اإىل ذلك، هذا الرجل 
ك���ان ي�����ش��ط��اد م���دة ن�����ش��ف ق���رن تقريبا 
وفقا  العارية،  بيديه  والأ�شود  التما�شيح 

.LIGAnews ملوقع
اأ���ش��ول��ه النبيلة، كان  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
لدى ال�شبي م�شاكل يف املدر�شة، وعندما 
�شنة ترك فجاأة   25 ال�شاب  اأ�شبح عمر 
اأ�شرتاليا.  �شمال  اإىل  وغ���ادر  ���ش��يء  ك��ل 
ال�شكان  م����ع  ات���������ش����الت  اأق��������ام  ه����ن����اك 
الأ�شلين، كان ي�شطاد التما�شيح وحتى 
بعد  ميخائيل:  يكف  وه��ذا مل  الأ���ش��ود. 
اأن عا�ص ثاث �شنوات يف الأدغال، �شنع 
لنف�شه زورقا وذهب اإىل غينيا اجلديدة، 

عن طريق الرتكيز على النجوم.
يف عام 1964، اعتقل ميخائيل. وذلك 
ب��ط��ل��ب م���ن وال����دت����ه لأن���ه���ا ت��ع��ب��ت من 
واتهم  الوحيد.  ابنها  حياة  على  اخلوف 
غري  وب��ال�����ش��ل��وك  ب��ال��ت�����ش��ك��ع  "طرزان" 
ميخائيل  بقي  العاج،  بعد  ثم  الائق. 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ي��ت��ج��ول  اأي����ام  لب�شعة 

املدينة وهرب مرة اأخرى اإىل الربية.

حيلة فريدة للح�صول 
على مقعد يف القطار

النقل  و���ش��ائ��ل  ت�شتخدم  ك��ن��ت  اإذا 
ال���ع���ام���ة ب�����ش��ك��ل ي���وم���ي م���ن واإىل 
عملك، فبالتاأكيد اأنت تدرك مدى 
�شعوبة احل�شول على مقعد فارغ، 
ال�شن، وجد  الراكب يف  لكن هذا 
طريقة فريدة من نوعها، لي�شمن 
قطار  يف  م���ق���ع���د  ع���ل���ى  ج���ل���و����ش���ه 

مزدحم.
على  ن�شره  مت  فيديو  مقطع  ويف 
ل��ي��ك، يظهر رج��ل مل  م��وق��ع ليف 
ه��وي��ت��ه، وه��و م�شتلق  يتم حت��دي��د 
بتعر�شه  ويتظاهر  الأر�����ص،  على 
لنوبات ع�شبية، لي�شارع عدد كبري 

من ركاب القطار للتجمع حوله.
بطريقة  ي��خ��ت��ل��ج  ال����رج����ل  وراح 
غريبة، ليعتقد الركاب، اأنه تعر�ص 
يفاجئ  اأن  ق��ب��ل  م��ر���ش��ي��ة،  ل��ن��وب��ة 
اجلميع، ويهرع اإىل اأقرب مقعد يف 
اأن ترك  القطار ليجل�ص فيه، بعد 
مقاعدهم،  ال���رك���اب  م��ن  ال��ع��دي��د 
ديلي  �شحيفة  اأوردت  م��ا  بح�شب 

ميل الربيطانية.
على  ك��ب��رياً  ج���دًل  الفيديو  واأث����ار 
الجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع 
ف���ف���ي ح����ن اأث����ن����ى ال��ب��ع�����ص على 
املبتكرة  ال��رج��ل، وط��ري��ق��ت��ه  ذك���اء 
القطار،  يف  مقعد  على  للح�شول 
ان��ت��ق��د اآخ������رون ه���ذا الأ����ش���ل���وب يف 
ابتزاز م�شاعر الآخرين، والتظاهر 

باملر�ص، لتحقيق هذه الغاية.

»كوكو« يوا�صل ت�صدره 
لإيرادات ال�صينما 

املتحركة  ال���ر����ش���وم  ف��ي��ل��م  وا����ش���ل 
لإيرادات  ت�شدره  -كوكو  اجلديد 
ال�شمالية  اأم���ري���ك���ا  يف  ال�����ش��ي��ن��م��ا 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ل��اأ���ش��ب��وع 
بعد  دولر  مليون   26.1 وح�شد 

عر�شه يف 3987 دار عر�ص.
واملغامرات  احل���رك���ة  ف��ي��ل��م  وج����اء 
جا�شتي�ص ليج يف املركز الثاين هذا 
 16.7 بلغت  ب���اإي���رادات  الأ���ش��ب��وع 
مليون دولر من خال عر�شه يف 

3820 دار عر�ص.
اأفليك وهري  والفيلم بطولة بن 
وجا�شون  ج�����ادوت  وج�����ال  ك��اف��ي��ل 

موموا ومن اإخراج زاك �شنايدر.
ووا����ش���ل ال��ف��ي��ل��م ال���درام���ي ووندر 
بلغت  اإي�����������رادات  وح���ق���ق  جن���اح���ه 
 3449 يف  دولر  مليون   12.5

دار عر�ص لياأتي يف املركز الثالث.
روبرت�ص  جوليا  بطولة  والفيلم 
وج��اك��وب ت��رمي��ب��اي وم��ن اإخراج 

�شتيفن ت�شبو�شكي.

التطعيم �صد اجلديري 
املائي �صروري قبل احلمل

الفريو�شات  ع��ل��م  م��ع��ه��د  د  ���ش��داّ
�شاريتيه  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال���ت���اب���ع 
على  برلن  الأملانية  بالعا�شمة 
ت���ل���ق���ي ت��ط��ع��ي��م �شد  ������ش�����رورة 
اجل���دي���ري امل���ائ���ي ق��ب��ل احلمل 
بالن�شبة للمراأة، التي مل ُت�شب 

باملر�ص يف ال�شغر. 
املراأة،  على  اأي�شاً  ذلك  وينطبق 
قد  كانت  اإذا  ما  تتذكر  ل  التي 
يف  امل��ر���ص  ���ش��د  تطعيما  تلقت 
املعهد  واأ����ش���ار  ل.   اأم  ال�����ش��غ��ر 

اأثناء  امل���راأة  اأ�شيبت  اإذا  اأن��ه  اإىل 
فقد  امل��ائ��ي،  باجلديري  احلمل 
يوؤدي ذلك يف اأ�شواأ احلالت اإىل 
اإ�شابة الطفل بت�شوهات خلقية.  
ل����ذا ي��ت��ع��ن ع��ل��ى امل�������راأة تلقي 
مل  اإذا   - احل��م��ل  قبل  التطعيم 
ال�شغر - من  تكن قد تلقته يف 
اأجل حماية نف�شها وطفلها من 
الهرب�ص  وم��ن  املائي  اجل��دي��ري 
الفريو�شات  لأن  ن��ظ��راً  اأي�����ش��اً، 

امل�شباّبة لهما واحدة. 

ال��درا���ش��ة ق��ارن��ت 790 رج���ًا اأ���ش��ي��ب��وا ب��اأم��را���ص قلبية، 
و  ع��ام��اً،   40 ال���  تتجاوز  اأعمارهم مل  اأن  الرغم من  على 
نتائجها عن ازدياد  وك�شفت  ب�شحة جيدة.  رجًا   1270
الذين  الرجال،  بن  ال�شعر  وابي�شا�ص  ال�شلع،  م�شتويات 
يعانون من اأمرا�ص القلب، مبعنى اأن هوؤلء اأكرث عر�شة 
لل�شلع وال�شيب املبكر اأكرث من الأفراد الأ�شحاء. بح�شب 

ما ن�شره موقع  �شحيفة ديلي مريور الربيطاين.
العمر  اإىل  ت�شري  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  اإن  الباحثن  اأح��د  وق��ال 
ال��ب��ي��ول��وج��ي اأك���رث م��ن ال��ع��م��ر ال��زم��ن��ي، الأم����ر الأه����م يف 

حتديد الو�شع ال�شحي واملخاطر ال�شحية املحتملة.
وين�شح الأطباء غالباً باتباع نظام غذائي �شحي، والبتعاد 
ع��ن ال��ت��دخ��ن وال���ده���ون، ومم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة، واإنقا�ص 
جميل.  �شعر  وع��ل��ى  ج��ي��دة.  �شحة  ع��ل��ى  للحفاظ  ال����وزن 
وعلى الرغم من اأن ال�شعر الرمادي اأو ت�شاقط ال�شعر، قد 
يرجع اإىل �شعف يف جتديد اخلايا اجلذعية، وال�شبغية، 
ماحظة  ميكن  اإذ  الوراثية،  العوامل  ب�شبب  بب�شاطة  اأو 
توارث جينات ال�شلع وظهور ال�شيب من الآباء اإىل الأبناء، 
غري اأن الفحو�شات املبكرة، والوقاية، والهتمام بال�شحة 

قد ي�شاعد على تقليل املخاطر ال�شحية اإن وجدت.
دقيقة،  غري  تكون  اأن  ميكن  اح�شائية  الدرا�شة  اأن  يذكر 
الطبيب  ملراجعة  بالن�شبة  اأما  كثرياً.  تقلق  اأن  عليك  فا 
اأمر مطلوب بغ�ص النظر  ال��دوري، فهو  لغر�ص الفح�ص 

عن الإ�شابة بال�شلع اأم ل.

اإذا اأ�شتعل راأ�شك ب�ل�شيب ف�أبحث عن طبيب القلب!
ك�شفت درا�شة حديثة اأن ظهور ال�شيب عند الرجال ميكن 
القلب.  باأمرا�ص  الإ�شابة  عامات  من  عامة  يكون  اأن 
وياأمل الباحثون اأن ت�شاهم نتائج الدرا�شة على الت�شخي�ص 

املبكر. فماهي العاقة بن ال�شيب واأمرا�ص القلب؟
خل�ص باحثون يف جامعة القاهرة اأن الرجال الذين يظهر 

لاإ�شابة  عر�شة  الأك��رث  هم  الراأ�ص  يف  ال�شيب  لديهم 
باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية. و�شارك يف الدرا�شة 
الدرا�شة  على  امل�شرفون  منهم  طلب  رج���ًا،   545
نف�ص  يف  لهم  واأج��ري��ت  املقطعية.  لاأ�شعة  اخل�����ش��وع 
الأ�شخا�ص  الباحثون  وفرق  للقلب.  فحو�شات  الوقت 
ن�شبة  ح�شب  جم��م��وع��ات  اإىل  ال��ت��ج��رب��ة  يف  امل�����ش��ارك��ن 
ال�شيب يف �شعرهم اأو اأجزاء اأخرى من اأج�شادهم، نقا 

عن �شحيفة "اأوغ�شبورغر األغماينه" الأملانية.
وكانت النتيجة اأنه كلما ارتفعت ن�شبة ال�شيب ارتفعت 
ال�شراين.  كت�شلب  القلب  مبر�ص  الإ���ش��اب��ة  خماطر 
يحدث  ل  ب��ال��دم  القلب  ع�شلة  ت��زوي��د  اأن  يعني  وه��ذا 
اأو  ال�شدر  اأمل يف  ب�شكل �شحيح، ما يت�شبب يف ح��دوث 

ا�شطرابات يف اإيقاع القلب.
ويف�شر الباحثون العاقة املوجودة بن ال�شيب واأمرا�ص 
كلما  ترتفع  ال�شيب  فن�شبة  النووي.  باحلم�ص  القلب 
ت�شكيل  يتم  اأو عندما  النووي،  حدث خلل يف احلم�ص 

عدد كبري من مركبات الأوك�شجن التفاعلية خال 
التغريات  ح��دوث  عند  اأو  الغذائي  التمثيل  عملية 
الهرمونية. ويتعلق الأمر هنا بنف�ص الآليات التي 

ل  فال�شيب  ال�شراين.  ت�شلب  يف  تت�شبب  اأن  ميكن 
اأمرا�ص القلب تت�شبب يف  اأمرا�ص القلب ول  يت�شبب يف 

ال�شيب. ما هنالك هو اأن ال�شيب واأمرا�ص القلب لديهما 
نف�ص امل�شببات، ت�شيف ذات ال�شحيفة.

الذي  �شموئيل،  اإيريني  الدكتور  القلب  طبيب  واأو���ش��ح 
العمر  على  اإ���ش��ارة  ه��و  ال�شيب  اأن  ال��درا���ش��ة،  على  اأ���ش��رف 
العمر  م��ع  دائ��م��اً  يتطابق  ل  ال���ذي  للج�شم  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

احلقيقي لاأ�شخا�ص، وفقا ملا اأورده موقع "هايل براك�شي�ص 
نيت" الأملاين املتخ�ش�ص يف املوا�شيع الطبية. وهذا يعني 
اأن ال�شيب ميكن اأن يكون عامة حتذر من ارتفاع خماطر 
الإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شراين. وموؤخرا اأثبتت نتائج 
درا�شة علمية اأخرى وجود عاقة بن ارتفاع ن�شبة فقدان 

ال�شعر وبن اأمرا�ص القلب لدى الرجال. 

عالقة بني ال�صلع وال�صيب 
واأمرا�ص القلب لدى الرجال

لدى  املبكر  وال�شيب  ال�شلع  بني  عالقة  عن  الهند  يف  اأجريت  حديثة  درا�شة  اأ�ش�رت 
اأو  ب�ل�شلع  ي�ش�بون  الذين  الرج�ل  اأن  التجربة  ك�شفت  اإذ  القلب.  واأمرا�ض  الرج�ل، 

ال�شيب املبكر اأكرث عر�شة بـ 5 اأ�شع�ف من غريهم لالإ�ش�بة ب�أمرا�ض القلب.
هل يقلقك ت�ش�قط �شعرك الذي بداأ ب�كرًا، اأم اأنك ال ت�شتكي من هذه 

امل�ش�ألة حتديدًا، بل يقلقك ابي�ش��ض �شعرك ومل تتج�وز الـ40 
من عمرك بعد؟ يبدو اأن هن�ك اأ�شب�ب وراء هذا التغيري 
يف ال�شعر، �شواء بلونه اأو كث�فته. فبح�شب درا�شة حديثة 

اأمرا�ض  بوجود  الظ�هرة  هذه  ترتبط  الهند،  يف  اأجريت 
القلب واالأوعية الدموية، فكن حذرًا وال تهمل اأبدًا مراجعة الطبيب لغر�ض 

الفح�ض الطبي.
اأحمد  يف  واالأبح�ث  القلب  الأمرا�ض  ميهت�  معهد  من  ب�تيل،  د.�ش��شني  الب�حث  وق�ل 
"اإن حدوث مر�ض ال�شري�ن الت�جي لدى ال�شب�ب يتزايد، ولكن ال ميكن  اآب�د ب�لهند: 
تف�شريه بعوامل اخلطر التقليدية". واأ�ش�ف: " ال�شيب املبكر و�شلع الذكور على وجه 
اخل�شو�ض، ترتبط بعمر االأوعية الدموية - بغ�ض النظر عن العمر الزمني- مم� ينذر 

بخطر اأمرا�ض القلب". بح�شب م� ن�شره موقع )ذا اإندبندنت( الربيط�ين.



الثالثاء   5   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12190  
Tuesday  5   December   2017  -  Issue No   12190

22

�ش�ؤون حملية

برع�ية وزارة الداخلية وبح�شور �شعيد بن طحنون اآل نهي�ن

جملة  999  تنظم احتفالية "قمة على قمة" على جبل حفيت بالعني

�شهدت تف�عاًل وا�شعً� من اجلمهور يف جميع اأرج�ء الع��شمة 

دائرة الثقافة وال�صياحة تختتم بنجاح احتفالتها باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات

ت�شمن ق�لب كيك بوزن 2000 كغ مزين ب�ألوان علم االإم�رات

اللولوحتتفل بالعيد الوطني ال�صاد�ص والأربعني مبدينة العني

•• العني- الفجر

ال�شيخ  معايل  وبح�شور  الداخلية،  وزارة  رعاية   حتت 
 999 جملة  احتفلت  ن��ه��ي��ان،  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد 
عن  ت�شدر  التي  والأمنية  الجتماعية  الثقافة  جملة 
وزارة الداخلية باليوم الوطني ال� 46 لقيام احتاد دولة 
"قمة  الإم��ارات العربية املتحدة عرب تنظيم احتفالية 
الثاين  م�شاء  ال��ع��ن  يف  حفيت  جبل  " على  قمة  على 
حممد  م�شلم  العميد  الحتفال  ح�شر   . دي�شمرب  من 
العامري مدير مديرية �شرطة العن، والعقيد عو�ص 
�شالح �شعيد رئي�ص حترير جملة "999" ولفيف من 
وال�شركات  اجل��ه��ات  وممثلي  وال�شباط  ال�شخ�شيات 

الراعية، وح�شد من املواطنن واملقيمن.
اأن جملة" 999" ،  واأك��د العقيد عو�ص �شالح �شعيد 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  م��ن  ك��رمي��ة  بتوجيهات  حت��ر���ص 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، ومب��ت��اب��ع��ة م��ن ���ش��ع��ادة خ��ل��ي��ل داوود 
999، وبجهود  ت��ط��وي��ر جم��ل��ة  رئ��ي�����ص جل��ن��ة  ب����دران 
ف��ري��ق ع��م��ل امل��ج��ل��ة، ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة م��ن��ذ ���ش��ن��وات يف 
لقيام  الوطني  باليوم  وال�شعبية  الر�شمية  الحتفالت 
تنظيمها  املتحدة، عرب  العربية  الإم���ارات  دول��ة  احت��اد 
ملثل ه��ذه الحتفاليات ال��ك��ربى.  واأ���ش��اف اأن��ه  يف هذا 
العام ، راأت  جملة "999 "وبالتعاون مع �شركائها اأن 
46  بطريقة ج��دي��دة  و  ال  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  حتتفل 

 " " ق��م��ة ع��ل��ى ق��م��ة  مبتكرة ع��رب تنظيم  اح��ت��ف��ال��ي��ة  
ع��ل��ى ج��ب��ل حفيت ، ح��ي��ث مت ا���ش��ت��ع��را���ص ت��اري��خ باين 
الحت����اد  امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�شيخ زاي���د بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " من خال املوؤثرات 
ال�شمعية والب�شرية التي تعرب عن حبه " رحمه اهلل " 
للهوية  ال�شعب ملرياثه  فيهم، وتاأكيداً  ، ووفاء  ل�شعبه 
ال��وط��ن��ي��ة وق��ي��م ال����ولء ، فجميع اأف�����راد  امل��ج��ت��م��ع يف 
الإمارات من مواطنن ومقيمن يحملون  يف قلوبهم 

احلب  م�شاعر  ثراه" كل  اهلل  "طيب  املوؤ�ش�ص  للقائد  
والوفاء لذكراه اخلالدة والعطرة .

الأم�شية  يف     999 جم��ل��ة  احتفالية  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ر�شالة  اإل  هي  ما  دي�شمرب  من  الثاين  اأم�شية  املباركة 
واأنها تتزامن مع  وفاء وحب للقائد اخلالد خ�شو�شاً 
اقرتابنا من عام زايد 2018، والذي اعتمده �شاحب 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

." اهلل  "حفظه 

ورفع العقيد عو�ص �شالح �شعيد با�شم جملة" 999" 
للفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
ال�شكر  عبارات  اأ�شمى  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ص 
والتقدير على توفري كل الدعم والمكانيات الازمة 
لتكون الحتفالية ر�شالة وطنية على م�شتوى احلدث، 
وحمطة جديدة يف حتقيق روؤية و�شعار جملة" "999 

مفهوم جديد لعاقة ال�شرطة باملجتمع.
قمة"  على  "قمة  بعنوان  اأوبريت  الحتفالية  و�شهدت 
م��ن ت��األ��ي��ف ال�����ش��اع��ري��ن ع��ب��د اهلل ب��ن ���ش��م��اء  وكرمي 
الفنانة  واأداء  ال�شعيد،  فايز  الفنان  واأحل��ان  العراقي، 
حبيب  الدكتور  الفنان  واإخ���راج  واأداء  اأح��م��د،  �شمرية 

غلوم، ومب�شاركة فرقة "اأورنينا". 
للفنان في�شل اجلا�شم،  كانت هناك فقرة غنائية  كما 
�شم�شون  ح�شن  م��ن  ا�شتعرا�شية  ري��ا���ش��ي��ة  وف��ق��رات 

العرب والنادي امل�شري يف العن.
بن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق���ام  الح��ت��ف��ال��ي��ة،  خ��ت��ام  ويف 
ط��ح��ن��ون اآل ن��ه��ي��ان، ي��راف��ق��ه ال��ع��م��ي��د م�����ش��ل��م حممد 
العامري مدير مديرية �شرطة العن، والعقيد عو�ص 
بتكرمي   "999" جملة  حت��ري��ر  رئي�ص  �شعيد  �شالح 
بالإ�شافة  الفعالية،  يف  امل�شاهمن  والفنانن  ال�شعراء 
لاحتفالية  الراعية  وال�شركات  اجل��ه��ات  تكرمي  اإىل 
المارات  ووكالة  مو�شن  وميديا  العن  بلدية  و�شملت 
وابوظبي  ال���دوائ���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  ل��ل��ف�����ش��اء واخل��ل��ي��ج 

لاعام وغريها من ال�شركات الوطنية والدولية. 

•• اأبوظبي-الفجر

اختتم بنجاح كبري م�شاء اأم�ص برنامج الحتفالت الذي 
نظمته دائرة الثقافة ال�شياحة – اأبوظبي مبنا�شبة اليوم 
الوطني ال� 46 لدولة الإمارات العربية املتحدة. وكانت 
والأن�شطة  الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  اأطلقت  ق��د  ال��دائ��رة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  مهمتها  عك�شت  ال��ت��ي  وال���ش��ت��ع��را���ش��ات، 
تر�شيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة تقدم جتارب ثقافية 
والتاريخي.  الرتاثي  غناها  اأ�شيلة من وحي  و�شياحية 
الفرتة  امتد خال  الذي  الحتفالت  برنامج  وت�شمن 
مبهراً  ع���ر����ش���اً  دي�����ش��م��رب،   2 اإىل  ن��وف��م��رب   28 م���ن 
دي�شمرب،  و2  لاألعاب النارية اأقيم على مدار يومي 1 
مراكز  يف  خ��ا���ش��ة  وع��رو���ص  م�شرحية،  وا���ش��ت��ع��را���ش��ات 
ن��وع��ه، وور����ص عمل  الت�شوق، وع��ر���ص ج��وي فريد م��ن 

تفاعلية لكل اأفراد الأ�شرة. 
وبهذه املنا�شبة قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�ص، مدير عام 
دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: "نحن �شعداء بهذا 
التفاعل الوا�شع من قبل اجلمهور مع ما قدمته الدائرة 
من برنامج حافل احتفاًء بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية، 
اأك��رث من  املواطنن،  اإىل جانب  �شارك فيه  تفاعل  وهو 
ويعتربونها  ال���دول���ة  يف  امل��ق��ي��م��ن  م��ن  جن�شية   200

والعي�ص  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  يج�شد  مب��ا  ال���ث���اين،  وط��ن��ه��م 
للثقافة  للرتويج  جلهودنا  وتعزيزا  وال�شام،  امل�شرتك 

والرتاث باأ�شكال معا�شرة". 
من  فريد  ج��وي  عر�ص  الح��ت��ف��الت،  برنامج  وت�شمن 
مرة  لأول  �شهد  وال���ذي  الفر�شان،  فرقة  قدمته  نوعه 

ومرياج   16 اإف  ط���راز  م��ن  قتالية  ط��ائ��رات  م�����ش��ارك��ة 
2000، والتي اأظهر طياروها براعة واحرتافية عالية 
ال�شعبة،  اجلوية  وامل��ن��اورات  احلركات  اأداء  يف  امل�شتوى 
باألوان  ال�شماء  الذي ماأ  امللون  العر�ص  اإىل  بالإ�شافة 
م��ن اجلهات  العديد  الإم����ارات.  كما نظمت  دول��ة  علم 

بينها  م��ن  الوطني  باليوم  خا�شة  فعاليات  وال�شركات 
"مبادلة" التي �شلطت الأ�شواء على الرتاث الإماراتي 
العريق برثائه الثقايف، من خال جمموعة متنوعة من 
الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية التي اأقيمت يف مم�شى 
الواجهة البحرية جلزيرة املاريه،و�شط اأجواء احتفالية 
الإماراتي،  للمجتمع  ال��رتاث��ي  الطابع  عك�شت  مميزة 
باألوان  "املاريه"  اأُُف���ق  اأ���ش��اء  النارية  لاألعاب  وع��ر���ص 
العلم الإماراتي. كما نظمت �شركة مريال امل�شوؤولة عن 
اإدارة مرافق جزيرة يا�ص جمموعة متميزة من الأن�شطة 
لاألعاب  بعر�ص  اختتمت  والتي  العائلية،  الرتفيهية 
النارية اأي�شاً. من جهة اأخرى، نظمت بلدية العن باقة 
متنوعة من الفعاليات يف مدينة األعاب الهيلي، من بينها 
عرو�ص م�شرحية، وا�شتعرا�شات �شعبية وفنية، وعرو�ص 
ترفيهية  واأن�شطة  الأطعمة،  و�شاحنات  الليزر،  اأ���ش��واء 
واألعاب مائية لاأطفال.  كما �شاركت العديد من مراكز 
الت�شوق يف احتفالت اليوم الوطني، عرب تنظيم اأن�شطة 
تفاعلية لاأطفال وعائاتهم، من بينها نقو�ص احلناء 
وور�ص  املو�شيقية،  وال���ش��ت��ع��را���ش��ات  ال��ع��رب��ي،  واخل���ط 
على  وال��ر���ش��م  الوطني  العلم  وت�شميم  ور���ش��م  لتلوين 
الوجوه. بالإ�شافة اإىل �شحوبات على جوائر قياّمة طول 

فرتة الحتفالت. 

���ش��م��ن  الح��ت��ف��الت ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال���� 46 لدولة 
الإمارات العربية املتحدة اأقيم يف هايربماركت اللولو 
يف مدينة العن مهرجان احتفايل حيث مت اإعداد قالب 
كيك بوزن 2000 كغ مزين باألوان علم دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
ح�����ش��ر ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان م���ن م��دي��ري��ة �شرطة 
�شلطان  وال��رائ��د  العي�شائي  �شامل  علي  ال��رائ��د  العن 
والنقيب  ال�شام�شي  حم��م��د  �شعيد  وال���رائ���د  ال��ك��ت��ب��ي 
مدير  معاون  النيادي  حممد  ال�شام�شي  �شامل  �شعيد 
و�شاجي  ال��ع��ن  يف  ال��ت��وط��ن  و  الب�شرية  امل����وارد  اإدارة 
جمال الدين  املدير الإقليمي ملجموعة اللولو يف العن 
مدير  ع��م��ر  وحم��م��د  املنطقة  م��دي��ر  اونيكري�شنان  و 
ال��ع��ن وج��م��ع كبري  ال��ع��ام��ة للمجموعة يف  ال��ع��اق��ات 

اهايل  من  كبري  وح�شد  هايرب  باللولو  العاملن  من 
مدينة العن وا�شتمل احلفل على م�شرية �شعبية رفع 
امل�شاركون فيها الولء والوفاء ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ونائبه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رعاه اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
اأبو ظبي نائب القائد العلى للقوات  نهيان ويل عهد 

امل�شلحة واىل حكام المارات.
كما رفع امل�شاركون علم دولة المارات ورددوا النا�شيد 
ا�شتمل احلفل  الوطن كما  تتغنى بحب  التي  الوطنية 
على فقرات تراثية و�شعبية.  ويف نهاية احلفل قام عدد 
اللولو هابر ماركت  ادارة  ي�شاركهم  من كبار احل�شور 

بتقطيع الكيكة التي تتزين بعلم المارات. 

احتفالت اآل ربيع املنا�صري 
باليوم الوطني مب�صاركات �صعبية

•• العني - الفجر

اأقام اآل ربيع املنا�شري احتفالية مبنا�شبة اليوم الوطني ال�46، ا�شتملت على 
ق�شائد �شعرية تتغنى بالنت�شارات والإجنازات التي حققتها دولة الإمارات، 

، كما �شم احلفل فقرات تراثية لأبناء القبيلة رافعن اأعام الدولة.
ح�شر احلفل عدد من وجهاء القبائل وكبار امل�شوؤولن، وكبار �شباط القوات 

امل�شلحة وال�شرطة، واأعيان اآل ربيع املنا�شري، وح�شد كبري من احل�شور.

ت�شم عالم�ت جت�رية حملية وع�ملية  
بلدية  مدينة العني تبداأ تنفيذ اأن�صطة 

اإ�صتثمارية جديدة يف حديقة الطوية
•• العني  - الفجر

وقعت بلدية مدينة العن عقدا ا�شتثماريا ملدة 15 �شنة مع �شركة فايند 
�شولت اإحدى ال�شركات الإماراتية   املتميزة لتنفيذ ن�شاط مطعم وكويف 
�شوب   "�شولت " يف حديقة الطوية، حيث ت�شتغرق مدة تنفيذ امل�شروع 
مرت مربع ، بنظام تعاقد   200 تبلغ   اإجمالية  ومب�شاحة  �شهراً   15
ل��زوار حديقة  متميزة   لتقدمي خدمات  والتحويل،    والت�شغيل  البناء 

الطوية  يف مدينة العن. 
وقال بدر العامري مدير مكتب الإ�شتثمار ببلدية مدينة العن ، مبوجب 
العقد ، ي�شمح لل�شركة مزاولة ن�شاط مو�شمي يف املنطقة اخلارجية يف 
املوقع ذاته  ملدة ثاثة اأ�شهر قابلة للتمديد  ،  مت من خالها بدء الن�شاط 
املو�شمي للمطعم والكويف �شوب  يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من حديقة 
الطوية ، حيث يوفر خدمات  تقدمي وجبات خفيفة وم�شروبات متنوعة 
، وف��ق توقيت زم��ن��ي حم���دد   من  ���ش��ي��ارة متنقلة م�شرحة  م��ن خ��ال 
توفر  اإىل   بالإ�شافة  �شباحا،   3:00 وحتى  �شباحاَ   9:00 ال�شاعة 
جل�شات خارجية يف الهواء الطلق  ، وذلك من منطلق  تفعيل الأن�شطة 
املو�شمية والفعاليات لتقدمي فر�ص  حيوية  و ترفيهية منا�شبة جلميع 

اأفراد املجتمع.
واأ�شاف العامري ، وياأتي هذا العقد ، �شمن خطة تفعيل  حدائق مدينة 
العن  وج��ذب اأك��رب عدد من ال��زوار  ،  من خال ا�شتقطاب العامات 
تقدمي  لتعزيز    ، ج��دي��دة  ا�شتثمارية  فر�ص  وخلق  املعروفة  التجارية 
وزوار  ل�شكان  م�شافة   قيمة  وذات  عالية  ب��ج��ودة  جماهريية  خ��دم��ات 
،  مبا ي�شمن الرتقاء  بر�شا  مدينة العن بن�شاط املطاعم  و املقاهي 
و  ال�شرتاتيجين  ال�شركاء  م��ع  التكاملية  الإدارة  تعزيز  و  املجتمع  

اأ�شحاب العاقة.
واأ�شار العامري  ، كما  وتعمل بلدية مدينة العن على افتتاح كاريبو كافيه 
يف حديقة الطوية   خال دي�شمرب القادم يف اجلهة اجلنوبية الغربية 
  ، ال�شركة  مع  �شابقٌا  توقيعه  مت  عقد  خ��ال  من   ، الطوية  حديقة  من 
يف  وزواره����ا  العن  مدينة  ل�شكان  ع��ايل  م�شتوى  ذات  خ��دم��ات  لتقدمي 
املواقع ال�شياحية والرتفيهية  من املدينة ، اإ�شافة اإىل   خلق جمال من 
التناف�شية يف تقدمي اخلدمات ونوعيتها وحت�شن املظهر العام يف حدائق 
مدينة العن ،  و اإ�شافة م�شاريع ذات طابع حيوي لتعزيز مظهر املدينة 

وخدمة �شكانها ومرتاديها. 



اأناّ  �شحيح   :) ال�شناّ يف  م  التقداّ من  ج��زٍء  د  جم��راّ ��ه  )اإناّ  •
لي�ص  ذلك  لكن  العمر،  م يف  التقداّ ياأتي مع  ال�شمع  فقدان 

من  اأك��رث  ي��دوم  ل  فالأخري  ال�شمع،  اختبار  لتاأجيل  �شبباً 
�شاعة وقد يجد لك احللاّ لفقدانك �شمعك.

اعة، بل �شتزيد �شخب الأ�شوات!(:  • )لن ت�شاعدين ال�شماّ
اها  يتلقاّ التي  الأ�شوات  م  ت�شخاّ القدمية  اعات  ال�شماّ كانت 

امليكروفون، 
رت  ال���ي���وم، فتطواّ �����ا  اأماّ ��ة.  مب���ا ف��ي��ه��ا ال�����ش��و���ش��اء اخل��ل��ف��ياّ
الت�شخيم  ف��ك��رة  ى  لتتخطاّ الأذن  ��اع��ات  ���ش��ماّ تكنولوجيا 
�شت  هة واأحدث التقنياّات خفاّ الب�شيط. فامليكروفونات املوجاّ

زت على الأ�شوات. ال�شو�شاء اخللفياّة وركاّ

كانت  و���ش��ع��ه��ا!(:  اأري���د  ول  ك��ب��رية  الأذن  ��اع��ات  )���ش��ماّ  •
اليوم  معظمها  ل��ك��ناّ  امل��ا���ش��ي  يف  ك��ب��رية  الأذن  ��اع��ات  ���ش��ماّ

�شغري وغري مزعٍج. 
اعة غري املرئياّة التي تدخل يف جمرى الأذن منا�شبة  فال�شماّ
اأي�شاً  اأ�شغر  تاأتي خلفها  التي  الأذن  وحدة  وتكون  متاماً، 

من الأوىل.

ي�شعر  �شمعي(:  فقداين  عن  اأح��د  يعلم  اأن  اأري��د  )ل   •
فقدانهم  ب�شبب  غ��ال��ب��اً  ب��الإح��ب��اط  اأو  ب��اخل��ج��ل  ال��ن��ا���ص 
اء  الأحباّ املخاوف مع  مناق�شة  اً  املهماّ ج��داّ �شمعهم. لذا من 

اأو مع اخت�شا�شي.

يحمل  يزعجني؟(:  فلماذا  اآخر،  �شخ�ٍص  اأياّ  يزعج  • )ل 
تقوية  ت�شمل  وفوائد  ًة  اإيجابياّ اآث���اراً  ال�شمع  فقدان  ع��اج 

يف  امل�شاركة  وزي��ادة  العقلياّة  ال�شامة  وحت�شن  العاقات 
ن�شاطات املجتمع.

ط يف احلفاظ على  ي�شاعدك برنامج منتظم من متارين التمطاّ
ن�شاطك وا�شتقاليتك. تذكر اإلي�شا هوبر- اأندر�شون، معاجلة 
جلامعة  التابع  العام  ما�شات�شو�شت�ص  م�شت�شفى  يف  فيزيائية 
تفادي  يف  ط  التمطاّ اأهمية  دوم���اً  النا�ص  ي��درك  )ل  ه��ارف��ارد: 

الإ�شابات والإعاقة(.

خ�ش�رة املرونة
ترتاجع املرونة مع التقدم يف ال�شن لأن الع�شات تزداد ت�شلباً 
ها. تو�شح هوبر- اأندر�شون: )ل  وتخ�شر من طولها اإن مل متطاّ
الع�شلة  كما  ذاتها  بالفاعلية  تق�شر  التي  الع�شات  تنقب�ص 

التي ل تزال بطولها الطبيعي(. 
���ص ال��ع�����ش��ل��ة ال��ق�����ش��رية ل��ل��ج��ه��د، ت��واج��ه خطر  وع��ن��دم��ا ت��ع��راّ

الإ�شابة بتلف، اأو التواء ع�شلي، اأو اأمل يف املفا�شل.
�ص  التعراّ احتمال  تق�شر  التي  الع�شات  تزيد  لذلك،  نتيجة 
مثل  مرونة،  تتطلاّب  ن�شاطات  اإجن��از  عليك  وت�شعاّب  ل�شقوط 

�شعود الدرج اأو اإح�شار كوب من خزانة املطبخ.
 )ومن �شمن الإ�شارات التحذيرية التي تنبهك لهذه امل�شكلة 
اأو  ح��ذائ��ك،  انتعال  اأو  جوربيك،  لب�ص  يف  �شعوبة  مواجهتك 
و�شع قمي�شك حتت �شروالك عند اأ�شفل ظهرك(، وفق هوبر- 

اأندر�شون.

فوائده
• عندما متطاّ ع�شلة، ترغم الن�شيج على بلوغ طوله الكامل. 
واإذا ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��وات��ر م���دة ك��اف��ي��ة، ت����زداد الع�شلة 
اأن��در���ش��ون: ( ت��وؤك��د ه��وب��ر-  ط���وًل عندما ت�شرتخي جم����دداً. 

يزداد  مطاطي.  �شريط  مب��طاّ  الع�شات  م��طاّ  ت�شبيه  ميكننا 
طول ال�شريط حتى خال فرتات الراحة(.

اإ�شافية وحققَت  اكت�شبت مرونة  زدت مطاّ ع�شاتك،  • كلما 
اأط��ول. نتيجة  اأك��رب يف احلفاظ على هذه املرونة مدة  جناحاً 

ق الأهداف التالية: لذلك، حتقاّ

احلركة. مدى  • تزيد 
اأو  ال��ع�����ش��ات  يف  لإ����ش���اب���ة  ����ص  ال���ت���ع���راّ خ��ط��ر  م���ن  • حت����داّ 

املفا�شل.
والظهر. املفا�شل  اأمل  من  • حتداّ 

ال�شقوط. خطر  من  بالتايل  فتحداّ  توازنك،  ن  • حت�شاّ
انت�شاباً. ج�شمك  • تزيد 

ط،  من ال�شروري ا�شت�شارة الطبيب قبل اأن تبداأ بربنامج متطاّ
الع�شات  يف  توؤثر  مزمنة  اأمرا�شاً  تعاين  كنت  اإن  وخ�شو�شاً 
واملفا�شل، مثل التهاب املفا�شل وداء باركن�شون. يف هذه احلالة، 
ع�شاتك  �شحة  يقياّم  فيزيائي  معالج  اإىل  طبيبك  يحيلك 
ط يائم حاجاتك. اأما اإن كنت تتمتاّع  م لك برنامج متطاّ ويقداّ
النادي  يف  التقييم  عملية  ت��ب��داأ  اأن  فت�شتطيع  ج��ي��دة،  ب�شحة 

الريا�شي.
ط ال�شامل على بطَتي  ز برنامج التمطاّ يركاّ

وع�شات  وال�����ردف�����ن،  ال�������ش���اق���ن، 
والع�شلة  وال����ورك����ن،  احل���و����ص 

مقدمة  يف  ال��روؤو���ص  الرباعية 
ال��ف��خ��ذ، ف�����ش��ًا ع��ن ع�شات 
واأ�شفل  وال���ع���ن���ق،  ال���ك���ت���ف���ن، 
الظهر. عاوة على ذلك، ا�شَع 
على  اأو  ي��وم��ي��اً  ��ط  ال��ت��م��طاّ اإىل 

الأقل ثاث اإىل اأربع مرات اأ�شبوعياً.

اأنواعه
بتمارين  ال���ب���دء  ق��ب��ل  ال��ع�����ش��ات  اأن حت��م��ي  ال�������ش���روري  م���ن 
���ط. مت����داّ ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��م��ي��ة ه����ذه الأن�������ش���ج���ة بالدم  ال���ت���م���طاّ
مل  واإذا   . للتغرياّ وقابلية  ليونة  اأك��رث  ت�شبح  كي  والأوك�شجن 

�ص األيافها للتلف. حتمِّ الع�شات، فقد تعراّ
متارين  ممار�شة  الع�شات  لتحمية  الفاعلة  الطرائق  اإح��دى 
هذه  (ت��ق��وم  اأن��در���ش��ون:  ه��وب��ر-  تذكر  الديناميكي.  ط  التمطاّ
الكامل  حركته  م��دى  خ��ال  املف�شل  حتريك  على  التمارين 
ف يف و�شعية حم��ددة(. وت�شمل متارين  التوقاّ م��راراً من دون 
الركبتن،  ورف��ع  الكتفن،  اإدارة  اأي�شاً  الديناميكي  ط  التمطاّ
ال�شقف  ون���ح���و  اأخ������رى  اإىل  ج��ه��ة  م���ن  ال����ذراع����ن  وحت���ري���ك 
ط  التمطاّ متارين  مبمار�شة  اأن��در���ش��ون  هوبر-  تو�شي  م���راراً. 

الديناميكي هذه مدة دقيقتن اإىل خم�ص دقائق.
يف  ت�شاعدك  التي  ط  التمطاّ لأن��واع  م�شتعداً  ت�شبح  ذل��ك،  بعد 
ط ال�شاكن.  ط هذه بالتمطاّ ا�شتعادة املرونة. ُتعرف اأنواع التمطاّ
ح��اف��ظ على ك��ل ح��رك��ة يف ه��ذه ال��ت��م��اري��ن م��دة 10 اإىل 30 

ثانية. ولكن تفاَد القفز لأنه قد ي�شبب لك الإ�شابة.

اجللو�ض: اأثن�ء  الكتفني  مَط   -  1
مترين اأ�شا�شي ملطاّ الكتفن.

عدد املرات: مرتان اإىل 4 مرات.
حافظ على و�شعيتك مدة 10 اإىل 30 ثانية.

• و�شعية النطاق: اجل�ص يف كر�شي واأبِق ظهرك م�شتقيماً. 
���ش��ع ي���دك ال��ي�����ش��رى ع��ل��ى ك��ت��ف��ك ال��ي��م��ن��ى. اأم�����ش��ك مرفقك 

الأي�شر بيدك اليمنى.
ا�شحب  ثم  اخللف،  واإىل  الأ�شفل  اإىل  كتفيك  اأدر  • احلركة: 
مرفقك الأي�شر فوق �شدرك فيما متداّ يدك الي�شرى. حافظ 

اإىل و�شعية  ثم عد  الوقت،  لبع�ص  على و�شعيتك هذه 
اجلهة  ر هذه احلركة م�شتخدماً  كراّ النطاق. 

حركة  تكمل  وهكذا  ج�شمك.  من  املقابلة 
واحدة.

مالحظ�ت وتقني�ت:
اإىل  ع�شاتك  • مطَّ 

ب�شدٍّ  ت�������ش���ع���ر  اأن 
خفيف فيها من 

دون اأمل.
اأب��������������ِق   •

كتفيك 

ط اإىل الأ�شفل واخللف بعيداً عن اأذنيك. اأثناء التمطاّ
بعمق. • تنف�ص 

اجللو�ص: اأثناء  الدوران   -  2
مترين اأ�شا�شي ملطاّ الظهر.

عدد املرات: مرتان اإىل 4 مرات.
حافظ على و�شعيتك مدة 10 اإىل 30 ثانية.

• و�شعية النطاق: اجل�ص يف كر�شي واأبِق ظهرك م�شتقيماً. 
ت�شبحا  اأن  اإىل  بينهما  وب���اع���د  الأر������ص  ع��ل��ى  ق��دم��ي��ك  ���ش��ع 

موازيتن لوركيك. األِق ذراعيك على جانبيك.
وا�شعاً  اليمن،  اإىل  ببطء  و�شدرك  راأ�شك  اأدر  احلركة:   •
ويدك  اليمنى  لركبتك  اخلارجية  اجلهة  على  الي�شرى  ي��دك 
ال��ي��م��ن��ى ق���رب ورك����ك ال��ي��م��ن��ى. ح��اف��ظ ع��ل��ى و���ش��ع��ي��ت��ك هذه 
ر هذه احلركة  لبع�ص الوقت، ثم عداّ اإىل و�شعية النطاق. كراّ
حركة  تكمل  وه��ك��ذا  ج�شمك.  م��ن  املقابلة  اجلهة  م�شتخدماً 

واحدة.

مالحظ�ت وتقني�ت:
دون  من  فيها  خفيف  ب�شدٍّ  ت�شعر  اأن  اإىل  ع�شاتك  مطَّ   •

اأمل.
اأثناء  الأم�����ام  ن��ح��و  وم��ت��ج��ه��ت��ن  ث��اب��ت��ت��ن  ورك��ي��ك  • اأب����ِق 

الدوران.
بعمق. �ص  • تنفاّ

م����������طاّ    3-
ع�������������ش������ات 

الردفن 

اأثناء الوقوف:
مترين اأ�شا�شي ملطاّ اجلهة اخللفية من الفخذين.

عدد املرات: مرتان اإىل 4 مرات.
حافظ على و�شعيتك مدة 10 اإىل 30 ثانية.

على  ذراع���ي���ك  و���ش��ع  منت�شباً  ق��ف  الن���ط���اق:  و���ش��ع��ي��ة   •
جانبيك.

عقبك  وثباّت  اأمامك  مبا�شرة  اليمنى  �شاقك  مداّ  • احلركة: 
ال�شقف. �شع يديك  اأ�شابع قدمك نحو  على الأر���ص مع رفع 
ع��ل��ى اأع���ل���ى ف��خ��ذي��ك ل��ت��ح��ظ��ى ب��ال��دع��م وان���ح���ِن اإىل الأم����ام 
الفقري.  ع��م��ودك  ك  حت���راّ اأن  دون  م��ن  ال��ورك��ن  منطقة  عند 
حافظ على و�شعيتك هذه لبع�ص الوقت، ثم عد اإىل و�شعية 

ر هذه احلركة م�شتخدماً ال�شاق الأخرى. النطاق. كراّ

مالحظ�ت وتقني�ت:
دون  من  فيها  خفيف  ب�شداّ  ت�شعر  اأن  اإىل  ع�شاتك  مطاّ   •
اأمل. كذلك يجب األ حت�ص باأي �شغط يف اجلهة اخللفية من 

الركبة اأو الظهر.
واخللف. الأ�شفل  اإىل  كتفيك  • اأبِق 

بعمق. �ص  • تنفاّ

االأر�ض: على  الوركني  ع�شالت  مّط   -  4
مت���ري���ن اأ����ش���ا����ش���ي مل�����طاّ اجل���ه���ة الأم����ام����ي����ة من 

الوركن.
عدد املرات: مرتان اإىل 4 مرات.

اإىل   10 م��دة  و�شعيتك  على  ح��اف��ظ 
ثانية.  30

د على ظهرك  • و�شعية النطاق: متداّ
على الأر�ص ومداّ �شاقيك.

الأر�ص. اطِو ركبتك  اأرِخ كتفيك على  • احلركة: 
ال��ي��م��ن��ى و����ش���ع ي���دي���ك ع���ل���ى اجل���ه���ة اخل��ل��ف��ي��ة من 
قدمك  اط���ِو  ���ش��درك.  نحو  ركبتك  ا�شحب  ث��م  الفخذ، 
الأر�ص  على  وبطتها  ال�شاق  تلك  فخذ  وا�شغط  الي�شرى 
خال احلركة. ا�شعر بع�شات مقدمة وركك الي�شرى واأعلى 
ط. حافظ على و�شعيتك هذه لبع�ص الوقت، ثم  فخذك تتمطاّ
ر هذه احلركة م�شتخدماً ال�شاق  عد اإىل و�شعية النطاق. كراّ

الأخرى. وهكذا تكمل حركة واحدة.

مالحظ�ت وتقني�ت:
دون  من  فيها  خفيف  ب�شد  ت�شعر  اأن  اإىل  ع�شاتك  مطَّ   •

اأمل.
قدر  تتحرك  األ  ح���اول  و�شعيتك،  على  حت��اف��ظ  عندما   •

امل�شتطاع من دون اأن ُت�شطر اإىل القفز.

الركبة: املزدوج  ال�شدر  دوران    5-
وال�شدر،  الظهر،  اأ�شا�شي ملطاّ  وال��������ورك��������ن، مترين 

الفخذين.واجل����ه����ة اخل���ارج���ي���ة من 
ع���دد امل����رات: 
 4 اإىل  م��رت��ان 

مرات.
ح���������اف���������ظ ع����ل����ى 
 10 م��دة  و�شعيتك 

اإىل 30 ثانية.

د على ظهرك على الأر�ص وركبتاك  • و�شعية النطاق: متداّ
اأما  الأر���ص.  مثنيتان وقدماك متا�شقتان وم�شطحتان على 

ذراعاك، فمدهما براحة على جانبيك عند م�شتوى كتفيك.
ركبتيك نحو �شدرك،  وارفع  �شداّ ع�شات بطنك  • احلركة: 
ث��م اأن��زل��ه��م��ا ع��ل��ى الأر������ص اإىل اجل��ه��ة ال��ي��م��ن��ى. اأب����ِق كتفيك 

م�شرتخيتن على الأر�ص واأنظر اإىل اجلهة املقابلة.
ط.  ا�شعر بع�شات �شدرك والن�شف العلوي من جذعك تتمطاّ
ركبتيك  اأع��د  ث��م  ال��وق��ت،  لبع�ص  ه��ذه  و�شعيتك  على  حافظ 
اإىل الو�شط واأنزل اأوًل قدمك الي�شرى اإىل الأر�ص ثم قدمك 

ر هذه احلركة يف الجتاه املعاك�ص. اليمنى. كراّ

مالحظ�ت وتقني�ت:
دون  من  فيها  خفيف  ب�شداّ  ت�شعر  اأن  اإىل  ع�شاتك  مطاّ   •

اأمل.
ركبتيك  بن  ال�شكل  اأ�شطوانية  من�شفة  ت�شع  اأن  ميكنك   •

ط هذه اإن دعت احلاجة. لت�شهل عملية التمطاّ

املنحني: الكلب  و�شعية   -  6
مترين اأ�شا�شي ملطاّ كامل اجل�شم.
عدد املرات: مرتان اإىل 4 مرات.

حافظ على و�شعيتك مدة 10 اإىل 30 ثانية.
احر�ص  وركبتيك.  يديك  على  اج��ُث  الن��ط��اق:  و�شعية   •
لوركيك  وق��دم��اك  لكتفيك  م��وازي��ت��ن  ي���داك  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

وافتح اأ�شابعك جيداً.
وتدفع  الأر�����ص  ع��ن  ركبتيك  ت��رف��ع  فيما  ازف���ر  احل��رك��ة:   •
ت�شبح  اأن  اإىل  ركبتيك  ت�شداّ  اأن  دون  م��ن  لت�شتقيما  قدميك 
الفقري  وع���م���ودك  رق��ب��ت��ك  حت���رك  ل  م��ق��ل��وب��ة.   V بو�شعية 
ذراعيك.  لع�شات  موازيتن  اأذن���اك  تكون  اأن  على  واح��ر���ص 
حاول اأي�شاً اأن تبقي وزن ج�شمك موزعاً بالت�شاوي بن قدميك 
الأ�شفل  اإىل  كتفيك  الأر���ص، مبقياً  �شداّ عقبيك على  ويديك. 
واخللف. حافظ على و�شعيتك هذه لبع�ص الوقت، ثم عد اإىل 

و�شعية النطاق.

مالحظ�ت وتقني�ت:
متطاّ  فيما  واخللف  الأ�شفل  اإىل  كتفيك  واأب��ِق  مرفقيك  -اأرِخ 

عمودك الفقري. �شداّ ع�شات البطن.
-اط��ِو ركبتيك قليًا وارف��ع عقبيك بع�ص ال�شيء عن الأر�ص 

اإذا دعت احلاجة.
اأن  الأث��ق��ال  ورف��ع  الأي��روب��ي��ك  لتمارين  ميكن  ماحظة:   •
ال�شروري  من  ولكن  ال�شاكن.  ط  للتمطاّ اأي�شاً  الع�شات  تعدَّ 
ن ح��ن ل تكون  ال��ت��م��راّ ط قبل  التمطاّ ع��دم مم��ار���ش��ة مت��اري��ن 

الع�شات م�شتعدة.

ا�شت�شر طبيبك قبل البدء بربن�مج متّطط.
خم�ص  اإىل  دقيقتن  مدة  ديناميكي  ط  متطاّ بتمارين  قم   •

ط �شاكن. دقائق قبل البدء بربنامج متطاّ
اأعاه. الواردة  ط  التمطاّ اأنواع  بع�ص  ب  • جراّ

ُيحتمل  ل  حريق  اأو  باأمل  �شعرت  اإذا  ط،  التمطاّ عن  • توقف 
يف الع�شات.

ب�شحر  مرونتك  ا�شتعادة  من  تتمكاّن  لن  بالربنامج.  • التزم 
امل��ن��ت��ظ��م، ت�شعر مب����رور الوقت  ��ط  ال��ت��م��طاّ ���ش��اح��ر. ول��ك��ن م��ع 

بنتائج نظامك الناجح.

�شحة وتغذية

23

م�شكلة  املــرونــة  خ�ش�رة  لــك  تبدو  ال  رمبــ� 
م�  اأنك  �شيم�  ال  ال�شن،  يف  التقدم  مع  كبرية 
ري��شية  بحرك�ت  القي�م  اإىل  م�شطرًا  عدت 
اأن  اأال تعلم  لكن  �شب�بك.  اأداءهــ� يف  اعتدت 
املرونة متّثل اخللطة ال�شرية التي تتيح لك 
التحرك ب�شالمة و�شهولة؟ كي حت�فظ عليه�، 

من ال�شروري اأن مت�ر�ض مت�رين التمطط.

ت�شري الدرا�ش�ت اإىل اأّن نحو ربع الب�لغني من العمر بني 65 و75 �شنة، ونحو ن�شف الذين تخّطوا الـ75 من عمرهم، يعي�شون مع فقدان ال�شمع. ومي�شي كثريون 
معّدل 10 �شنواٍت على هذه احل�لة قبل البحث عن امل�ش�عدة.

 لن�شع احلجج ج�نبً� ونتعّرف اإىل االأ�شب�ب التي جتعل عالج فقدان ال�شمع مبكرًا يتمّتع بفوائد رائعة.

عالج فقدان ال�صمع مبكرا ومتتع بفوائد رائعة

املرونة متّثل اخللطة ال�شرية التي تتيح لك التحرك ب�شالمة و�شهولة

متارين التمطط.. حافظ على لياقتك ومتتع ب�صحة اف�صل 
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272564      بتاريخ : 2017/5/2
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10 
الأجهزة والأدوات امل�شتعملة يف اجلراحة و الطب وطب الأ�شنان والطب البيطري ، اأطراف وعيون واأ�شنان 
اإ�شطناعية ؛ اأدوات جتبري ؛ مواد خياطة اأو درز اجلروح ؛ اأدوات عاجية وم�شاعدة معدة لذوي الإحتياجات 
اخلا�شة ؛ اأجهزة تدليك ؛ اأجهزة و اأدوات و مواد  لإر�شاع الأطفال؛ اأجهزة  واأدوات و مواد الن�شاط اجلن�شي 
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272565      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11 
  اأجهزة لاإنارة والتدفئة ، وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولاأغرا�ص 

ال�شحية .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272625      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 13 
الأ�شلحة النارية ؛ الذخرية والقذائف ؛ املتفجرات ؛ الألعاب النارية.

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272726      بتاريخ : 2017/5/4
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 19 
مواد بناء )غري معدنية( ؛ اأنابيب قا�شية غري معدنية للمباين ؛ اأ�شفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية 

قابلة للنقل ؛ ن�شب )جم�شمات( غري معدنية .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272727      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 22 
احلبال واخليوط ؛ ال�شباك ؛ اخليام وامل�شمع ؛ مظات من ن�شيج او من مواد تركيبية ؛ الأ�شرعة ، اأكيا�ص 
لنقل وتخزين املواد بكميات كبرية ؛ مواد تبطن وتعبئة وح�شو ، عدا ما كان من الورق او الورق املقوى او 

املطاط اأو البا�شتيك ؛ مواد ن�شيج من الألياف اخلام وبدائل عنها .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272729      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 23 
الغزل واخليوط امل�شتخدمة يف الن�شيج .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعا

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272731      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 24 
املن�شوجات و بدائل املن�شوجات ؛ بيا�شات لاإ�شتعمال املنزيل ؛ �شتائر من الن�شيج اأو البا�شتيك .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272626      بتاريخ : 2017/5/3
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
املعادن النفي�شة وكل خليط منها ؛ املجوهرات والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات 

قيا�ص الوقت الدقيقة .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272627      بتاريخ : 2017/5/3

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 15 
اآلت مو�شيقية .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272628      بتاريخ : 2017/5/3

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 17 
املطاط والغاتابر�شا وال�شمغ والأ�شب�شتو�ص وامليكا غري املعالج و�شبه املعالج والبدائل جلميع هذه املواد ؛ مواد 
با�شتيكية وراتنجات مت�شكلة بالبثق لا�شتعمال يف الت�شنيع ؛ مواد تغليف وح�شو وعزل ؛ اأنابيب وقنوات 

وخراطيم مرنة غري معدنية .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272629      بتاريخ : 2017/5/3

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 
�شفرية  وحقائب  ؛ حقائب  املدبوغة  اأو  ؛ جلود احليوانات اخلام  املدبوغة  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
حمل ؛  املظات وال�شما�شي ؛ ع�شي امل�شي ؛ ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج  ؛ اأطواق و ر�شن و ماب�ص 

للحيوانات .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272732      بتاريخ : 2017/5/4
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 26 
املخرمات واملطرزات وال�شرائط واجلدائل ؛ الأزرار واخلطافات )الكابات( والعراوي ، الدبابي�ص والإبر ؛ 

الزهور ال�شناعية  ؛ زينة لل�شعر ؛ �شعر م�شتعار.
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272734      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 27 
الأر�شيات  لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  الأر�شيات  فر�ص  وم�شمع  احل�شري  ومفار�ص  واحل�شر  والب�شط  ال�شجاد 

القائمة ؛ وما يعلق على اجلدران لتزيينها )من مواد غري ن�شيجية( .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273019      بتاريخ : 2017/5/10

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28 
اللعب و الدمى واأدوات اللعب ؛ اأجهزة األعاب الفيديو ؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�شية 

؛ زخارف �شجرة عيد املياد.
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273020      بتاريخ : 2017/5/10

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 31 
املنتجات الزراعية و منتجات الرتبية املائية و منتجات الب�شاتن والغابات اخلام والغري معاجلة ؛ الغال 
والزهور  النباتات  ؛  الطازجة  الأع�شاب   ، الطازجة  واخل�شروات  الفواكه  ؛  معاجلة  والغري  اخل��ام  والبذور 
اخلا�شة  وامل�شروبات  الغذائية  امل��واد  ؛  احلية  احليوانات  ؛  للزراعة  وال��ب��ذور  وال�شتول  الب�شل  ؛  الطبيعية 

باحليوانات ؛ ال�شعري املنبت .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273021      بتاريخ : 2017/5/10
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34 
التبغ ؛ اأدوات املدخنن ؛ الثقاب .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273711      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
التاأمن ؛ ال�شوؤون التمويلية ؛ ال�شوؤون املالية ؛ ال�شوؤون العقارية.

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273712      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
اإن�شاء املباين ؛ الإ�شاح ؛ وخدمات الرتكيب اأو التجميع .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273713      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
الإت�شالت عن بعد .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273574      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  زيدو�ص ويلني�ص ليميتد
وعنوانه :  زيدو�ص تاور ، �شاتيايت كرو�ص   رود�ص ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
مايونيز و�شوكولته قابلة للدهن وحبوب اإفطار وب�شكويت وع�شل نحل وهام )جيلي( و�شل�شات فواكه.

 Mayonnaise كتبت باحلروف الاتينية وحتتها كتبت كلمة Nutralite و�شف العامة : الكلمة
اأ�شلع  ذو  م�شتطيل  �شبه  اإط��ار  من  تتاألف  خلفية  على  وجميعها  مم��وج  عري�ص  �شريط  على  اأ�شغر  بحجم 

مموجه من الأعلى والأ�شفل وجميعها بالألوان الأزرق والأبي�ص والأ�شفر والذهبي بطريقة مميزة.
الإ�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273714      بتاريخ : 2017/5/22
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39 
النقل ؛ وتغليف وتخزين ال�شلع ؛ تنظيم الرحات وال�شفر.

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273716      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40 
اإ�شفاء ت�شطيبات على املن�شوجات ؛ تعديل املاب�ص ؛ تف�شيل املاب�ص ؛ جعل الأقم�شة مقاومة للتجعيد ؛ 
خياطة ح�شب الطلب ؛ خياطة املاب�ص ؛ خدمات ال�شباغة ؛ التطريز ؛ طحن الدقيق ؛ تدخن الأطعمة 
؛ حفظ الأطعمة وامل�شروبات ؛ تاأطري الأعمال الفنية ؛ جتميد الأطعمة ؛ ع�شر الفواكه ؛ معاجلة الن�شيج 

بالكي الدائم ؛ الطباعة الفوتوغرافية ؛ الطباعة ؛ معاجلة الزيت ؛ ذبح احليوانات ؛ �شباغة الن�شيج .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273719      بتاريخ : 2017/5/22
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية 

؛ خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرجميات احلا�شوب.
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273721      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44 
اخلدمات الطبية ؛ اخلدمات البيطرية ؛ خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 

اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273722      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات الأولوية :    
باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات قانونية ؛ خدمات اأمنية للحماية البدنية للممتلكات املادية والأفراد ؛ خدمات �شخ�شية واجتماعية 

يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها 
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272883     بتاريخ : 2017/5/8
بيانات الأولوية :

باإ�شم :  ت�شاتوال هوتيلز اآند ريزورت�ص ، اإل اإل �شي  
املتحدة  ال��ولي��ات  ؛  ن��ي��وي��ورك 10019   ، ن��ي��وي��ورك   ، اخل��ام�����ص واخلم�شن  ال�����ش��ارع  وي�شت   200  : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
�شقق  )جم��م��ع  الطويلة  الإق��ام��ة  وف��ن��ادق  واملنتجعات  )امل��وت��ي��ات(  ال�شغرية  وال��ف��ن��ادق  ال��ف��ن��ادق  خ��دم��ات 
خمدومة( ؛ خدمات املطاعم والتموين وخدمات تقدمي الطعام وال�شراب على الن�شد وردهات الكوكتيل ؛ 
توفري ت�شهيات )مرافق( لاأغرا�ص العامة لاإجتماعات واملوؤمترات واملعار�ص ؛ توفري ت�شهيات )مرافق( 

للماآدب واملنا�شبات الإجتماعية لاإحتفالت اخلا�شة ؛ عمل حجوزات الفنادق لاآخرين.
و�شف العامة : الكلمة CHATWAL كتبت باحلروف الاتينية .

الإ�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273571      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  زيدو�ص ويلني�ص ليميتد
وعنوانه :  زيدو�ص تاور ، �شاتيايت كرو�ص   رود�ص ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29 
�شمن نباتي وزبدة و�شمن للدهن وجبنة وجبنة قابلة للدهن وزبدة وهام )جيلي( ومربيات.

 The Healthier كتبت باحلروف الاتينية وحتتها كتبت عبارة Nutralite و�شف العامة : الكلمة
�شبه  اإطارات  عدة  من  تتاألف  خلفية  على  وجميعها  مموج  عري�ص  �شريط  على  اأ�شغر  بحجم   Choice
والأ�شفر  والأحمر  والأبي�ص  الأزرق  بالألوان  والأ�شفل وجميعها  الأعلى  اأ�شلع مموجة من  ذات  م�شتطيله 

والذهبي بطريقة مميزة 
الإ�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272624      بتاريخ : 2017/5/2
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
م�شخات هواء ) لوازم للمركبات ( ؛ اأكيا�ص هواء ) اأجهزة اأمان يف ال�شيارات ( ؛ اأجهزة �شد ال�شرقة للمركبات 
؛ اأجهزة انذار �شد ال�شرقة للمركبات ؛ مناف�ص لل�شيارات ؛ اأ�شقف �شيارات ؛ اإطارات �شيارات ؛ حقائب معدة 
لعربات دفع الأطفال / حقائب معدة لعربات الأطفال ؛ �شنابر ل�شرة الدولب ؛ �شال للدراجات الهوائية 
مكابح  ؛  الهوائية  للدراجات  / عجات  الهوائية  للدراجات  اإط��ارات  ؛  الهوائية  للدراجات  ايقاف  م�شاند  ؛ 
حمركات  ؛  الهوائية  للدراجات   تدوير  مرافق  ؛  الهوائية  للدراجات  وح��ل  واقيات  ؛  الهوائية  للدراجات  
للدراجات  الهوائية ؛ دوا�شات للدراجات الهوائية ؛ عجات للدراجات الهوائية ؛ مقاعد للدراجات الهوائية 
دراج��ات كهربائية ؛ جماديف  ؛  دراج��ات هوائية  ؛  الهوائية  للدراجات  اأج��را���ص  ؛  دراج��ات هوائية  ؛ هياكل 
للقوارب ؛ قوارب ؛ بطانات مكابح للمركبات ؛ نعالت مكابح للمركبات ؛ و�شادات مكابح لل�شيارات ؛ اأقرا�ص 
مكابح  للمركبات ؛ مكابح للمركبات ؛ واقيات �شدمات لل�شيارات ؛ ولعات �شيجار لل�شيارات ؛ اأغطية عجات 
القيادة للمركبات ؛ �شبكات حقائب للمركبات ؛ مقاعد للدراجات النارية ؛ واقيات وحل ؛ عربات يدوية / 
عربات الأطفال ؛ م�شخات لإط��ارات الدراجات الهوائية / م�شخات لعجات الدراجات الهوائية ؛ اأغطية 
لعربات دفع الأطفال / اأغطية لعربات الأطفال ؛ مرايا الروؤيا اخللفية ؛ اإطارات معدنية لعجات الدراجات 
الهوائية / اإطارات عجات معدنية للدراجات الهوائية ؛  اأغطية ملقاعد الدراجات الهوائية ؛ اأغطية ملقاعد 
الدراجات النارية ؛ اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات ؛ مقاعد اأمان لاأطفال ، يف املركبات ؛ اأغطية ملقاعد املركبات 
؛ عربات ترويل للت�شوق ؛ مرايا الروؤيا اجلانبية للمركبات ؛ اطارات غري جموفة لعجات املركبات / اطارات 
بدون  اإط���ارات  ؛  لل�شيارات  �شم�شية  حاجبات  ؛  للمركبات  قيادة  عجات  ؛  جموفة  غري  املركبات  لعجات 
اأنابيب للدراجات الهوائية/ عجات للدراجات الهوائية بدون اأنابيب ؛ اإطارات داخلية لاإطارات امل�شغوطة 
اإطارات  ؛  الهوائية  ال��دراج��ات  لعجات  داخلية  اإط���ارات   / الهوائية  ال��دراج��ات  لإط���ارات  داخلية  اإط���ارات  ؛ 
م�شغوطة / عجات  م�شغوطة ؛ مفار�ص اأو اأثاث للمركبات ؛ �شمامات لإطارات املركبات ؛ اأغطية م�شكلة 

للمركبات ؛ كرا�شي املقعدين ؛ م�شاحات زجاج املركبات الأمامي / م�شاحات للزجاج الأمامي للمركبات .
و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  اإعرتا�ص علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273819     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  اأ�شو�ص بي ال �شي
وعنوانه :  جريرت لندن هاو�ص ، هامب�شتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3 
م�شتح�شرات تبيي�ص الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شيل و كي املاب�ص ؛ م�شتح�شرات تنظيف ، و�شقل 
وجلي وك�شط ؛ �شابون ؛ عطورات ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ؛ منظفات 
اأ�شنان ؛ لوا�شق لغايات التجميل ؛ ماء العطر ، ماء الزينة ؛ كولونيا ؛ روائح طيبة و منتجات روائح طيبة 
لاإ�شتخدام ال�شخ�شي ؛ زيوت تدليك ) م�شاج( ؛ م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة ؛ مراهم للب�شرة ؛ 
م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة ؛ م�شتح�شرات العناية بالب�شرة ؛ قاب�شات لاأوعية لأغرا�ص التجميل 
؛ م�شتح�شرات لاإ�شتحمام والإ�شتحمام بالد�ص ؛ جل الإ�شتحمام بالد�ص ؛ جل اإ�شتحمام و حمام الفقاعات 
؛ غ�شولت ) لو�شن( ج�شم معطر ، كرميات و زبدة ؛ كرمي معطر لرتطيب الب�شرة ؛ مرطبات ؛ غ�شولت 
�شابون  ؛  ترطيب  ؛كرميات  اأطفال  زي��ت  ؛  اأطفال  لو�شن(   ( ؛ غ�شول  وزب��دة  ؛ كرميات  للج�شم   ) لو�شن   (
؛  م�شاحيق  وال�شفاه واخل��دود  ؛ مكياج للوجه  ؛ غ�شولت ) لو�شن( منظفة  ؛ زيت للج�شم  للب�شرة  معطر 
اأقام  ؛  اأحمر �شفاه ؛ ملمع �شفاه ؛ مرهم �شفاه غري طبي  ؛  التجميل  ؛  ملمع وجه ؛ ملمع لغايات  وجه 
اأق��ام للعيون ؛ م�شكارة ؛ مكياج  اإزال��ة ال�شعر  ؛ ظال للعيون ؛  اأ�شرطة  اأع��واد معطرة لمعة ؛  لل�شفاه ؛ 
للعيون ؛ حمددات عيون ؛ فرا�شي حمددة للعيون ؛ كرميات للعيون ؛ جل للعيون ؛ ملمع للعيون ؛ مراهم 
للعيون ؛ األوان للحواجب ؛  م�شتح�شرات جتميل للحواجب ؛ اأقام للحواجب ؛ حواجب م�شتعارة ؛ رمو�ص 
م�شتعارة ؛ م�شتح�شرات ا�شاءة الوجه  ؛ اأقنعة  ؛ منظفات ؛  م�شتح�شرات قاب�شة لن�شجة الب�شرة ) تونر( 
؛ م�شتح�شرات لتنقية الب�شرة ؛ مق�شرات ؛ مكياج ا�شا�ص ؛ اأحمر خدود ؛ علب مكياج م�شغوطة ؛  مزيات 
مكياج ؛ اأكيا�ص روائح طيبة ؛ روائح طيبة للغرف ؛ م�شتح�شرات العناية باجلمال ؛ منتجات العناية باجلمال 
؛ كرميات جتميلية ؛ م�شتح�شرات من�شطة ) تونيك ( لإ�شتعمالها للج�شم ؛ م�شتح�شرات من�شطة ) تونيك 
( جتميلية لإ�شتعمالها للوجه ؛ اأطقم مكياج؛ م�شتح�شرات جتميل غري طبية؛ منتجات جتميل غري طبية 
والعيون  للوجه  مرطبات   ، حتديدا   ، ال�شخ�شي  لا�شتخدام  بالب�شرة  العناية  منتجات  ؛  بالب�شرة  للعناية 
وال�شفاه ؛ كرميات للوجه والب�شرة ؛ والغ�شولت )اللو�شن( والأم�شال ؛ عاجات �شد ال�شيخوخة ؛ اأ�شا�شات 
للوجه ؛ منتجات العناية بال�شعر ، ال�شامبو ، مكيفات ال�شعر ، رغوة ) مو�ص ( لل�شعر ، كرميات لقولبة ال�شعر ، 
جل لل�شعر ورذاذ ) �شرباي ( لل�شعر؛ �شامبو جاف ؛ منظفات لاإ�شتحمام وال�شعر الكل يف واحد ؛ غ�شول للفم 
؛ م�شتح�شرات العناية بالأظافر ، ملمع اأظافر ، مثبتات اأظافر ومزيل طاء اأظافر ؛ اأظافر م�شتعارة ؛ كرمي 
حاقة ، جل حاقة ، اأطقم حاقة ، م�شتح�شرات ملا بعد احلاقة ، غ�شول ) لو�شن ( ملا بعد احلاقة ؛ ملمع 
اأحذية ؛ م�شتح�شرات اإزالة ال�شعر ؛  مزيات روائح كريهة �شخ�شية ؛ م�شادات للعرق؛ مزيجات من اأوراق 
الورد املجففة املعطرة ؛ م�شتح�شرات العناية بالأظافر ؛ طاء الأظافر واملزيات املتعلقة بها ؛ م�شتح�شرات 
ت�شمري الب�شرة بالتعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص ؛ واقيات من ال�شم�ص؛ زيوت و غ�شولت ) لو�شن( وكرميات وجل 
للواقية من ال�شم�ص ؛ زيوت و غ�شولت ) لو�شن(  وكرميات وجل ملا بعد التعر�ص لل�شم�ص ؛ م�شتح�شرات 
؛ غ�شولت ) لو�شن(  ت�شمري و جل ت�شمري  ؛ م�شتح�شرات ت�شمري ا�شطناعية  الب�شرة  جتميلية لت�شميري 
وزيوت ت�شمري ؛ م�شحوق التالك؛ تربينات )زيوت عطرية( ؛ مناديل م�شربة بغ�شول ) لو�شن( جتميلية ؛ 
ماء الزينة ؛ مواد الزينة ؛ ر�شوم زينة لل�شف لأغرا�ص التجميل؛ م�شتح�شرات اإزالة الطاء ؛ م�شتح�شرات 
غ�شيل ؛ م�شتح�شرات لل�شعر وللعناية بالب�شرة )غري طبية(؛ مواد زينة  لاأطفال ولاأطفال الر�شع )غري 
لتفتيح  ؛ معاجن  الأ�شنان  تبيي�ص  و معاجن  ؛  كرميات  وج��ل   و جل لاأ�شنان  اأ�شنان  ؛ معجون  طبية( 
الأ�شنان  ؛ هام لأغرا�ص التجميل ؛  مناديل مبللة ومنا�شف م�شربة م�شبقا  مب�شتح�شرات تنظيف �شخ�شية 
و/ اأو بغ�شولت ) لو�شن(  جتميلية ؛ مناديل مبللة ومنا�شف م�شربة م�شبقا لأغرا�ص �شحية )لاإ�شتخدام 
ال�شخ�شي( ؛ اأعواد قطن ؛ غزل قطني ؛ مناديل مبلله لاطفال ؛ اأ�شباغ جتميلية ؛ اأ�شباغ للحى ؛ �شمع 
لاأحذية ؛ اأقنعة وجه للتنظيف للوجه ؛ خايف العيوب ؛ حمدد �شفاه ؛ م�شتح�شرات جتميل لإ�شفاء اللون 
الربونزي )�شمرة التعر�ص لل�شم�ص( ؛ مكياج  لتحديد �شكل الوجه ) كونتور ( ؛ اأ�شا�شات ) برامير( لتثبيت 

املكياج ؛ رذاذ ) �شرباي( تثبيت املكياج ؛  لكن ل �شيء من ال�شلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�شف العامة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الاتينية.

الإ�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273821     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات الأولوية :    

باإ�شم     :  اأ�شو�ص بي ال �شي
وعنوانه :  جريرت لندن هاو�ص ، هامب�شتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  8 
اأطقم  اأموا�ص حاقة؛  ؛   ) ال�شوك وال�شكاكن واملاعق   ( اأدوات قطع  ؛   ) باليد  واأدوات يدوية ) تدار  عدد 
لا�شتعمال  �شعر  مق�شات  ؛  لها  وعلب  ال�شعر  لت�شريح  باليد  ت��دار  التي  الأدوات  ؛  اليدين  باأظافر  العناية 
اأدوات غري كهربائية لتجعيد ال�شعر ؛ مق�شات ؛ ماقط اإزالة  ال�شخ�شي ) اإلكرتونية وغري كهربائية ( ؛ 
ال�شعر ؛ اأجهزة اإزالة ال�شعر ؛ اأجهزة واأدوات ق�ص ال�شعر ؛ منتجات اإلكرتونية للعناية بال�شعر ) اأدوات يدوية 
اأو متويج ) متويجات متعرجة ناعمة  اأوق�ص  واأدوات يدوية لتجعيد  اأدوات يدوية لل�شعر ؛ عدد  و  ( ؛عدد 
(  اأو ت�شريح اأو ت�شفيف  اأو ت�شذيب اأو متويج ال�شعر ؛  اأدوات ت�شريح ال�شعر التي تقع يف الفئة 8 ، جميعها 
لا�شتخدام ال�شخ�شي ؛  اأدوات تظفري ؛ اأجهزة  كهربائية  لق�ص وت�شذيب ال�شعر ؛ اأجهزة ت�شفيف ال�شعر 
؛ مقلمات اأظافر؛ مبارد اأظافر ؛ مبارد �شحج ) �شنفرة ( ؛ جمعدات الرمو�ص ؛ ملمعات اأظافر ؛ مق�شات 
؛  اليدين  باأظافر  العناية  القدمن ؛ علب لأدوات  باأظافر  العناية  اأطقم  ؛  امليتة  الب�شرة  ؛ قرا�شات  اأظافر 
؛  املنزيل  ؛  مق�شات لا�شتخدام  الأن��ف  �شعر  ت�شذيب  اأدوات  ؛  ال�شعر  اإزال��ة  اأدوات  ؛  اللحى  ت�شذيب  اأدوات 
(  لا�شتخدام من قبل  و�شكاكن وماعق  �شوك   ( اأدوات قطع  ؛  ؛ م�شراحات جنب  الراأ�ص  اأبرية  مق�شات 
الكهربائية  فتاحات علب غري  ؛  للمطبخ  �شكاكن  ؛  ف��روت  للجريب  ؛ ماعق  بي�ص  ؛ م�شراحات  الأطفال 
؛ فرامات ثوم غري الكهربائية ؛ اأدوات تق�شري البطاط�ص ) اأدوات يدوية ( ؛ قطاعات بيتزا؛ اأدوات ت�شريح 
اخل�شار ل�شرائح على �شكل اأ�شرطة طويلة ؛ م�شراحات اخل�شار ؛ اأدوات للحدائق على �شكل �شوك طويلة ؛ 
م�شطرينات الب�شتنة ؛  اأدوات ب�شتنة ) تدار باليد ( ؛  معاول ؛ اأدوات تقليم ال�شجريات ) اأدوات تدار باليد ( ؛ 
�شكاكن للتقليم ؛ مقرا�شات تقليم ؛ اأم�شاط ؛ جمارف ؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�شلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ل 

�شيء من ال�شلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�شف العامة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الاتينية .

الإ�شرتاطات : 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  اإعرتا�ص علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273827     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  اأ�شو�ص بي ال �شي
وعنوانه : جريرت لندن هاو�ص ، هامب�شتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�شورة العامة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 24 

من�شوجات وبدائل للمن�شوجات ؛ اأغطية الفرا�ص ؛ اأغطية املوائد ؛  بيا�شات حمام ؛ منا�شف ا�شتحمام كبرية 
؛ منا�شف اإ�شتحمام ) منا�شف( ؛ منا�شف لل�شاطيء ؛ بطانيات لاأ�شرة ؛ اأغطية لاأ�شرة ؛ بيا�شات ) اأغطية ( 
لاأ�شرة ؛ ماءات لاأ�شرة ؛ �شرا�شف لاأ�شرة ؛ اأغطية �شغرية لاإ�شفاء الديفء؛ بطانيات �شغرية لاإ�شفاء 
البفتة  اأقم�شة  ؛  البفتة  قما�ص  ؛  الديباج  قما�ص  ؛  �شرا�شف  ؛  لاأعام  قما�ص  ؛  لاأ�شرة  بطانيات  ال��ديفء؛ 
املطبوعة ؛ قما�ص الكنفا�ص ؛ قطع اأقم�شة لاأعام  ؛ اأقم�شة ؛ مناديل اأقم�شة ؛ من�شوجات م�شمعة ؛ اأقم�شة 
اأقم�شة م�شمعة لا�شتخدام يف �شناعة  ؛  املطرية  الأردي��ة  اأقم�شة م�شمعة لاإ�شتخدام يف ت�شنيع  ؛  م�شمعة 
املنتجات اجللدية؛ من�شوجات قطنية ؛ ماب�ص قطنية ؛ من�شوجات قطنية حمبوكة ؛ كريب ) ن�شيج( ؛ مواد 
تغطية الو�شائد ؛ قما�ص دمق�ص؛ الدينم )قما�ص( ؛ ن�شيج الدنيم ؛ حلف من زغب العيدر ؛ اأن�شجة مطاطية 
)مرنة( للماب�ص؛ مواد من�شوجات حمبوكة مطاطية ؛ اأقم�شة للتطريز ؛ اأقم�شة ؛ منا�شف الوجه؛ لباد؛ 
اأقم�شة متكتلة ؛  اأقم�شة للوجه من قما�ص املنا�شف ؛ الفانيا ؛ الفانيا )ن�شيج( ؛  �شلع من قطع اللباد ؛ 
رقائق من البا�شتيك ل�شناعة املاب�ص التي ت�شتخدم ملرة واحدة ؛ اأقم�شة للبا�ص القدم ؛ اأقم�شة لتغليف 
اأقم�شة مقاومة للحرارة  الهدايا ؛ منا�شف لليدين ؛ مناديل من الن�شيج ؛ اأقم�شة ل�شقة تعمل باحلرارة؛ 
)بخاف امل�شتخدمة يف العزل ( ؛ مواد من ال�شوف ) اأقم�شة( ؛ �شوف ) اأقم�شة ( ؛ اأقم�شة �شوفية للماب�ص 
؛ قما�ص اجلوتة ؛ قما�ص ك�شمري ؛ خمرمات حمبوكة ؛ اأقم�شة حمبوكة من خيوط قطنية ؛ اأقم�شة حمبوك 
الن�شائية  اأن�شجة للماب�ص  ؛  اأقم�شة خمرمة  ؛  اأقم�شة حمبوك من خيوط ال�شوف  ؛  من خيوط حريرية 
الداخلية ؛ مواد ن�شيجية ؛ مواد ن�شيجية ل�شتخدامها يف �شناعة لبا�ص القدم ؛ مواد ن�شيجية ل�شتخدامها 
يف �شناعة النعال الداخلية ؛ اأقم�شة حمبوكة م�شبكة ؛ اأقم�شة من األياف معدنية ؛ اأقم�شة ذات األياف معدنية 
؛ فرو اخللد ) ن�شيج( ؛ اأقم�شة غري حمبوكة ؛ اأقم�شة  نايلون ؛ قطع من القما�ص تو�شع يف اأعلى ال�شتائر 
اأ�شا�شها  اأن�شجة خمتلطة  ؛  اأ�شا�شها احلرير  اأقم�شة خمتلطة  اأكفان؛  ؛  اأقم�شة قم�شان  اأقم�شة مطبوعة؛  ؛ 
احلرير ؛ حرير ) اأقم�شة ( ؛ اأن�شجة حريرية ؛  مواد جوخ لعمل البذلت )من�شوجات( ؛ تفتة ؛ تفتة )قما�ص( 
؛ اأقم�شة ن�شيجية من جلود احليوانات املقلدة ؛ اأقم�شة ن�شجية ل�شناعة املاب�ص ؛ اأقم�شة ن�شجية ل�شناعة 
الكتان  ؛ من�شوجات م�شنوعة من  القطن  ؛ من�شوجات م�شنوعة من  ن�شيجية  ؛ مناديل  الريا�شة  ماب�ص 
مواد  من  م�شنوعة  من�شوجات  ال�شاتان؛  من  م�شنوعة  من�شوجات  ؛  الفانيا  من  م�شنوعة  من�شوجات  ؛ 
ا�شطناعية ؛ من�شوجات م�شنوعة  من ال�شوف ؛ تول ؛ ماب�ص م�شادة للماء ؛ اأقم�شة من خيوط ال�شوف ؛ 
اأقم�شة �شوفية ؛ اقم�شه حمبوكة ؛ اأقم�شة حمبوكة لت�شكيلها يف اأنواع خمتلفة من املاب�ص ؛ قما�ص الزفري؛ 

اأجزاء ولوازم جلميع ال�شلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ل �شيء من ال�شلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�شف العامة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الاتينية.

الإ�شرتاطات : 
اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ص  لدية  فعلي من 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273833      بتاريخ : 2017/5/24
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  اأ�شو�ص بي ال �شي
وعنوانه : جريرت لندن هاو�ص ، هامب�شتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 26 
والإبر  الدبابي�ص   ، والعراوي  )الكابات(  واخلطافات  الأزرار  ؛  واجلدائل  وال�شرائط  واملطرزات  املخرمات 
؛  لل�شعر  �شرائط  ؛  لل�شعر  دبابي�ص  ؛  �شعر  ؛ و�شات  �شعر   اأربطة  ؛  لل�شعر  ؛ م�شابك  ال�شناعية  الزهور  ؛ 
�شريط دائري من املطاط املغطى بالقما�ص ؛ �شريط دائري من املطاط املغطى بالقما�ص لتثبيت ال�شعر ؛ 
م�شابك لتثبيت ال�شعر ؛ م�شابك على �شكل قطعة طويلة ؛ م�شابك على �شكل قطعة طويلة لتثبيت ال�شعر 
اأدوات لعمل  اأ�شرطة للف ال�شعر ؛ حلي لل�شعر ؛ م�شابك تثبيت لل�شعر؛ خ�شل لل�شعر ؛  اأقوا�ص لل�شعر ؛  ؛ 
اإلتواءات لل�شعر )اك�ش�شوارات لل�شعر( ؛ م�شابك لثني ال�شعر ؛ اأبازمي )اك�ش�شوارات املاب�ص( ؛ اأ�شرطة �شعر 
)اك�ش�شوارات  م�شننة  م�شابك  ؛  لل�شعر(  )اك�ش�شوارات  مكب�شية  م�شابك  ؛  مطاطية  �شعر  اأربطة  ؛  مطاطية 
لل�شعر( ؛ حلي لل�شعر على �شكل اأم�شاط ؛ حلي لل�شعر على �شكل اأربطة للف ال�شعر ؛ حلي لل�شعر )لي�شت 
من معادن نفي�شة( ؛ مما�شك لت�شريحة ذيل احل�شان واأ�شرطة لل�شعر ؛ اأ�شرطة زينة ) كرات زينة ( ؛ دبابي�ص 
للزينة )اك�ش�شوارات ماب�ص( ؛ ري�ص )اك�ش�شوارات ماب�ص( ؛ �شفائر ؛ لفافات ؛ لفافات �شعر ؛ لفافات �شعر 
كهربائية ؛ لفافات �شعر غري كهربائية  ؛ دبابي�ص جتعيد ؛ دبابي�ص لتجعيد ال�شعر ؛ م�شابك جتعيد ال�شعر ؛  
دبابي�ص متويج لل�شعر ؛ بكرات لف ال�شعر ؛ بكرات كهربائية للف ال�شعر ؛ بكرات غري كهربائية للف ال�شعر 
اأ�شرطة حريرية  اأ�شرطة مطاطية ؛  ؛ �شعر م�شتعار ؛ و�شات �شعر م�شتعارة ؛ و�شات �شعر اإ�شطناعية ؛ 
اأ�شرطة  من مواد ن�شجية؛ �شرائط زينة م�شنوعة من املن�شوجات ؛ مواد زينية لل�شعر ؛  ؛ اأ�شرطة زينية ؛ 
اأقوا�ص حلي من الن�شيج للزينة ؛ باقة من لزهور الإ�شطناعية لاإرتداء على املع�شم ؛  �شارات )اأزرار( للزينة 
؛ رقع ل�شقة حرارية ؛ رقع ل�شقة حرارية لتزين اأ�شناف الن�شيج ؛ رقع ل�شقة حرارية لإ�شاح اأ�شناف 
؛ رقع لتثبيتها على  بالكي  الأقم�شة  ؛ رقع ن�شيجية  لتثبيتها على  الن�شيج  اأ�شناف  الن�شيج ؛ رقع لإ�شاح 
الأقم�شة باخلياطة ؛ دعائم ياقات ؛ دعائم �شلبة للياقات ؛  نباتات ا�شطناعية ؛ فواكه ا�شطناعية؛ اكاليل 
زهور ا�شطناعية ؛ اأكاليل عيد املياد اإ�شطناعية م�شبقة الإ�شاءة ؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�شلع املذكورة اآنفا 

؛ لكن ل �شيء من ال�شلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�شف العامة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الاتينية.

الإ�شرتاطات : 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  اإعرتا�ص علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273836      بتاريخ : 2017/5/24
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  اأ�شو�ص بي ال �شي
وعنوانه : جريرت لندن هاو�ص ، هامب�شتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28 
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�شية ؛ زخارف �شجرة عيد املياد ؛ لعب احلركة 
؛ لعب �شخ�شيات احلركة ؛ كرة قدم امريكية ؛ اأك�ش�شوارات ملركبات لعب ؛ اأك�ش�شوارات لقطارات لعب ؛ اأك�ش�شوارات ملباين 
لعب ؛ اأك�ش�شوارات حليوانات لعب ؛ اأك�ش�شوارات للدمى ؛ اأك�ش�شوارات للعب �شخ�شيات احلركة ؛ اأجهزة لاألعاب ؛ اأجهزة 
لأداء اخلدع ال�شحرية ؛ اأ�شجار ا�شطناعية لعيد املياد ؛ اأنواع ماب�ص للعب ؛ دمى اأطفال ؛ اأطقم لعبة الري�شة ؛ حقائب 
معدة لاإ�شتخدام مع املعدات الريا�شية ؛ كرات لاألعاب ؛ بالونات ) زينة )حلي( للحفات( ؛ كرات ريا�شة امل�شرب ؛ كرات 
للريا�شة ؛ ق�شبان ريا�شة رفع الأثقال ؛ لعب لاإ�شتحمام ؛ قفازات للعبة البي�شبول ؛ كرات ال�شاطيء ؛ لعب حيوانات لينة 
حم�شوة بحبيبات �شغرية ؛ لعب لينة حم�شوة بحبيبات �شغرية كونها اأدوات اللعب ؛ اأجرا�ص لأ�شجار عيد املياد ؛ األعاب 
لوحية ؛  اأجهزة بناء الأج�شام ؛ قفازات ماكمة ؛ قوالب بناء ) لعب( ؛ األعاب بناء ؛ �شمعدانات ل�شجرة عيد املياد ؛ اأقنعة 
للكرنفالت ؛ قطط لعب ؛ رقع الداما ؛  لعب الداما ؛ رقع �شطرجن ؛ مفرقعات نارية لعيد املياد ؛ دمى عيد املياد ؛ 
، عدا احللويات  ج��وارب طويلة لعيد املياد ؛ زينات وديكورات ل�شجرة عيد املياد ؛ زينات وديكورات ل�شجرة عيد املياد 
والأ�شواء الكهربائية ل�شجرة عيد املياد ؛ قطعة قما�ص زخرفية تو�شع حتت �شجرة عيد املياد ؛ اأ�شجار عيد مياد من 
مواد ا�شطناعية ؛ األيات �شاعات لعب ؛ ماب�ص لدمى الدببة ؛ اأجهزة �شحر ) العاب( ؛ اأجهزة حتكم للوحات مفاتيح اللعاب 
؛ اأجهزة حتكم للعب ؛  اأقنعة لاأزياء ؛ األعاب ال�شهام ؛  لعبة ال�شهام ؛ لعبة الرد ) الزهر ( ؛ العاب الرد ) الزهر ( ؛ اأقرا�ص 
لاألعاب الريا�شية ؛ األعاب للكاب ؛ دمى ؛ ماب�ص للدمى ؛ األعاب الدومينو ؛ طائرات بدون طيار ) لعب ( ؛ اأثقال يدوية 
األعاب الكرتونية ؛ اأهداف  األعاب �شهام اإلكرتونية ؛ اأجهزة  ) متارين ريا�شية ( ؛ لعب تعليمية ؛ لعب حركة اإلكرتونية ؛ 
اإلكرتونية ؛ لعب اإلكرتونية ؛ كرات مترين ؛ �شكاكر انفجارية ) مفرقعات نارية لعيد املياد( ؛ اأقنعة وجه للريا�شة ؛ اأجهزة 
واآلت للياقة البدنية ؛ زعانف لل�شباحة ؛ لوحات مفاتيح الألعاب ؛ اأجهزة وماكينات األعاب ؛ األعاب ؛ قفازات لاألعاب ؛ اأدوات 
الريا�شة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�شية ؛ األعاب اإلكرتونية تدار باليد ؛ لوحات مفاتيح األعاب تدار باليد ؛ اأطواق 
لاأطفال؛ اأطواق للتمرين ؛ األعاب قابلة للنفخ ؛ اأحاجي ال�شور املقطوعة ؛ طائرات ورقية ؛ اآلت للتمارين البدنية ؛ كرات 
رخامية اأو زجاجية للعب ؛ اأقنعة ) اأدوات لعب ( ؛ األعاب حركة ميكانيكية ؛ األعاب ميكانيكية ؛ األعاب الذاكرة ؛ �شيارات ) 
لعب( ؛ زينات مو�شيقية ل�شجرة عيد املياد ؛ لعب مو�شيقية ؛ �شباك لألعاب الكرة ؛ �شباك للريا�شة ؛ اأقنعة وجه مبتكرة ؛ 
اأ�شنان م�شتعارة مبتكرة ؛ اأقنعة مبتكرة ؛ ادوات زينة مبتكرة للحفات وللرق�شات ) هدايا للحفات( ؛ معدات لعب تو�شع 
يف اخلارج ؛ لعب تو�شع يف اخلارج ؛ قبعات حفات ورقية ؛ اأدوات ت�شتخدم للت�شلية يف احلفات ذات �شوت فرقعة عايل؛ 
البليارد ؛  متاثيل �شغرية با�شتيكية لعب ؛ لعب با�شتيكية ؛ بالونات لعب ؛ ك��رات لعب ؛ ورق لعب ) �شدة( ؛ ط��اولت 
لعب اخلدع العملية ) األعاب مبتكرة( ؛ اأكيا�ص ماكمة ؛ ح�شوات حماية ) اجزاء من املاب�ص الريا�شية ( ؛ ُدمى متحركة 
؛ اأحاجي ؛ م�شارب ؛ مركبات �شغرية يتم التحكم بها ل�شلكيا ؛  اأهداف جوية م�شغرة يتم التحكم بها ل�شلكيا للريا�شة ؛ 
األعاب يتم التحكم بها ل�شلكيا ؛ مركبات لعب يتم التحكم بها ل�شلكيا ؛ مركبات �شغرية يتم التحكم بها عن بعد ؛ �شيارات 
اأدوار ال�شخ�شيات ؛ كرات الركبي ؛ اأطقم مناذج م�شغرة ) لعب( ؛ مناذج م�شغرة؛   األعاب لعب  ركوب لعب ؛ لعب ركوب ؛ 
مركبات �شغرية ؛  األواح تزلج ؛ كرات للعبة كرة القدم ؛ لعب من قما�ص ذات ح�شوة لينة ؛ معدات ريا�شة ؛ اأدوات ريا�شية 
؛ قوالب  للر�ص ) لو�شعها فوق بع�شها البع�ص( ؛ علب ) �شناديق( للر�ص ) لو�شعها فوق بع�شها البع�ص( ؛ لعب للر�ص 
) لو�شعها فوق بع�شها البع�ص( ؛ لعب حم�شوة ؛ طاولت لتن�ص الطاولة ؛ لعب متكلمة ؛ اأهداف ؛ ُدمى الدببة ؛ معدات 
التن�ص؛ اأقنعة م�شرحية ؛ اأ�شجار عيد املياد لعب ؛ �شخ�شيات لعب ؛ جم�شمات لعب ؛ ان�شان اآيل ) روبوت ( لعب ؛  اأطقم 
�شباق لعب ؛ لعب ؛ لعب اأطفال ؛ لعب للحيوانات الأليفة املنزلية ؛ مركبات لعب ؛ ترامبولن ) من�شات قفز ( ؛ بطاقات 
لعبة تريفيا  ) لعبة طرح اأ�شئلة حول حقائق ممتعة غري مهمة ( ) األعاب( ؛ األعاب تريفيا ) لعبة طرح اأ�شئلة حول حقائق 
ممتعة غري مهمة ( التي تلعب ببطاقات ومكونات اللعبة ؛ لوحات مفاتيح العاب الفيديو ؛ اأجهزة األعاب الفيديو ؛ لعب ر�ص 
املياه ؛ لعب خ�شبية ؛ األعاب الإختبارات ؛ كرة قدم ؛ مرمى لكرة القدم ؛ �شباك مرمى كرة القدم ؛ قفازات حلار�ص مرمى 
كرة القدم ؛ واقيات مقدم ال�شاق لكرة القدم  ؛ كرة قدم ) كرة قدم اأمريكية( ؛ لبادات كرة القدم ؛ واقيات ج�شم للعبة كرة 
القدم ؛ مرمى للعبة كرة القدم الأمريكية ؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�شلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ل �شيء من ال�شلع املذكورة اآنفا 

تتعلق  بركوب الدراجات.
و�شف العامة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الاتينية.

الإ�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد 

امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273823     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  اأ�شو�ص بي ال �شي
وعنوانه : جريرت لندن هاو�ص ، هامب�شتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 
الورق والورق املقوى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب ؛ ال�شور الفوتوغرافية ؛ القرطا�شية ؛ مواد الل�شق 
الكاتبة  الآلت  ؛  التلوين  اأو  الدهان  ؛ فرا�شي  الفنانن  ؛ مواد  لغايات منزلية  اأو  القرطا�شية  امل�شتعملة يف 
واللوازم املكتبية ) عدا الأثاث ( ؛ مواد التوجيه والتدري�ص ) عدا الأجهزة ( ؛ مواد التغليف البا�شتيكية ؛ 
اأكيا�ص حمل ؛ حروف الطباعة ؛ الكلي�شيهات ) الرا�شمات( ؛ ال�شور ؛ اأوراق للحرف اليدوية ؛ اأقام تلوين 
؛ دفاتر ر�شم ؛ اأقوا�ص للورق لتغليف الهدايا ؛ اأكاليل زهور ورقية ؛ زخارف ورقية للحفات ؛ حلي )  زينة 
( للحفات من ال��ورق ؛ م�شاند لل�شور الفوتوغرافية ؛ مناديل ؛ ورق تغليف ) لف ( هدايا عيد املياد ؛ 
اأكيا�ص هدايا ؛ �شناديق هدايا ؛ رقائق تغليف ) لف ( الهدايا ؛ ورق هدايا ؛ اكيا�ص هدايا ورقية ؛ اأ�شرطة من 
الورق ؛ ورق با�شتيكي لتغليف ) لف ( الهدايا ؛ اأقام حرب ؛ علب لأقام احلرب ولأقام الر�شا�ص ؛ علب 
جلدية لأقام الر�شا�ص ؛ قرطا�شية للكتابة ؛ اقام ر�شا�ص اردوازية ؛ اأقام تلوين ؛ كبا�شات لا�شتخدام 
املكتبي ؛ خرامات لثقب الأوراق ؛ م�شاطر ؛ فرا�شي طاء ) تلوين( ؛ �شارات ورقية ؛ حامات اأقام ؛ اختام 
مطاطية ؛ لبادات اأختام ؛ حرب اأختام ؛ برايات اأقام الر�شا�ص ) كهربائية اأو غري كهربائية ( ؛ األبومات؛ 
األبومات منا�شبات ؛ األبومات �شور؛ األبومات الق�شا�شات ؛ األبومات ل�شور حفات الزواج ؛ دفاتر عناوين ؛ 
تقاومي ؛ اأقام حرب للزينة ؛ اقام ر�شا�ص للزينة ؛ ورق ماحظات ل�شقة ؛ ورق للماحظات ؛ بطاقات 
رقع  ؛  فنية  مطبوعات  ؛  التاأمل   كتب  ؛  احلياة  اإ�شلوب  عن  كتب  كتب؛  لاإعانات؛  بطاقات  ؛  ماحظات 
تعليق من ورق مقوى ؛ حمافظ جلوازات ال�شفر؛ دفاتر تلوين؛ بطاقات عيد املياد ؛  اأكاليل زهور ورقية  
زخرفية للحفات ؛ بطاقات هدايا؛ دفاتر ال�شيوف؛ ق�شائم هدايا؛ رايات ورقية ؛ اأعام ) رايات(  ورقية؛ 
بطاقات بريدية ؛ اإعانات كبرية ؛ تقاومي مطبوعة؛ خمططات تقاومي ل�شطح املكتب ؛ كتب للتمارين ؛ 
مل�شقات اإعانية جدارية ؛ بطانات لل�شراويل معطرة من الورق ؛ مناديل لاإ�شتعمال مرة واحدة ؛ مناديل 
للوجه؛ �شما�شي �شغرية ورقية لو�شعها فوق الكوكتيات ؛ اأغطية موائد ورقية ؛ بطاقات للذكرى ال�شنوية 
اأوراق )  ؛  ؛ �شور فوتوغرافية مثبتة وغري مثبتة  ؛ بطاقات تهنئة  املنا�شبات  برامج  اإعانية؛  ؛ من�شورات 
بطاقات ( لدعوات احلفات ؛ رقع تعليق من الورق ؛ مواد تدريب مطبوعة ؛ بطاقات لت�شجيل النقاط ؛ 
ل�شاقات ؛ كتب الطهي ؛ �شور فنية ؛ مطبوعات؛ مطبوعات فنية ؛ مطبوعات �شور كرتونية ؛ مطبوعات 
تخطيطية ؛ مطبوعات ال�شور الفوتوغرافية ؛ �شور مطبوعة ) مطبوعات( ؛ مطبوعات حجرية ؛ اأجزاء 

ولوازم جلميع ال�شلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ل �شيء من ال�شلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�شف العامة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الاتينية.

الإ�شرتاطات : 
اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ص  لدية  فعلي من 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272616      بتاريخ : 2017/5/3
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو )�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
م�شخات هواء ) لوازم للمركبات ( ؛ اأكيا�ص هواء ) اأجهزة اأمان يف ال�شيارات ( ؛ اأجهزة �شد ال�شرقة للمركبات 
؛ اأجهزة انذار �شد ال�شرقة للمركبات ؛ مناف�ص لل�شيارات ؛ اأ�شقف �شيارات ؛ اإطارات �شيارات ؛ حقائب معدة 
لعربات دفع الأطفال / حقائب معدة لعربات الأطفال ؛ �شنابر ل�شرة الدولب ؛ �شال للدراجات الهوائية 
مكابح  ؛  الهوائية  للدراجات  / عجات  الهوائية  للدراجات  اإط��ارات  ؛  الهوائية  للدراجات  ايقاف  م�شاند  ؛ 
حمركات  ؛  الهوائية  للدراجات  تدوير  مرافق  ؛  الهوائية  للدراجات   وح��ل  واقيات  ؛  الهوائية  للدراجات  
للدراجات الهوائية ؛ دوا�شات للدراجات الهوائية ؛ عجات للدراجات الهوائية ؛ مقاعد للدراجات الهوائية 
دراج��ات كهربائية ؛ جماديف  ؛  دراج��ات هوائية  ؛  الهوائية  للدراجات  اأج��را���ص  ؛  دراج��ات هوائية  ؛ هياكل 
للقوارب ؛ قوارب ؛ بطانات مكابح للمركبات ؛ نعالت مكابح للمركبات ؛ و�شادات مكابح لل�شيارات ؛ اأقرا�ص 
اأغطية  ؛  لل�شيارات  �شيجار  ولع��ات  ؛  لل�شيارات  �شدمات  واق��ي��ات  ؛  للمركبات  مكابح  ؛  للمركبات  مكابح  
عجات القيادة للمركبات ؛ �شبكات حقائب للمركبات ؛ مقاعد للدراجات النارية ؛ واقيات وحل ؛ عربات 
يدوية / عربات الأطفال ؛ م�شخات لإطارات الدراجات الهوائية / م�شخات لعجات الدراجات الهوائية ؛ 
اأغطية لعربات دفع الأطفال / اأغطية لعربات الأطفال ؛ مرايا الروؤيا اخللفية ؛ اإطارات معدنية لعجات 
؛  الهوائية  الدراجات  ملقاعد  اأغطية  ؛   الهوائية  للدراجات  اإط��ارات عجات معدنية   / الهوائية  الدراجات 
اأغطية ملقاعد الدراجات النارية ؛ اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات ؛ مقاعد اأمان لاأطفال ، يف املركبات ؛  اأغطية 
ملقاعد املركبات ؛ عربات ترويل للت�شوق ؛ مرايا الروؤيا اجلانبية للمركبات ؛ اطارات غري جموفة لعجات 
املركبات / اط��ارات لعجات املركبات غري جموفة ؛ عجات قيادة للمركبات ؛ حاجبات �شم�شية لل�شيارات 
داخلية  اإط��ارات  ؛  اأنابيب  ب��دون  الهوائية  للدراجات  الهوائية / عجات  للدراجات  اأنابيب  ب��دون  اإط��ارات  ؛ 
الدراجات  داخلية لعجات  اإط��ارات   / الهوائية  الدراجات  داخلية لإط��ارات  اإط��ارات  ؛  امل�شغوطة  لاإطارات 
الهوائية ؛ اإطارات م�شغوطة / عجات  م�شغوطة ؛ مفار�ص اأو اأثاث للمركبات ؛ �شمامات لإطارات املركبات 
؛ اأغطية م�شكلة للمركبات  ؛ كرا�شي املقعدين ؛ م�شاحات زجاج املركبات الأمامي / م�شاحات للزجاج الأمامي 

للمركبات .
" لولو" باحلروف  الاتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العامة  و�شف 

العربية بطريقة مميزة.
الإ�شرتاطات :   

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  اإعرتا�ص علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190



26 الثالثاء   5   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12190  
Tuesday  5   December   2017  -  Issue No   12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273199      بتاريخ : 2017/5/14
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مكايف ، ال ال �شي
وعنوانه :  2821 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كارا ، كاليفورنيا ، 95054 الوليات املتحدة الأمريكية  

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
برجميات منفعة احلا�شوب ؛ برجميات م�شادة لفريو�شات اأجهزة احلا�شوب ؛  برجميات ومكونات حا�شوب 
لتوفري اأمن ال�شبكة والنرتنت واحلا�شوب ؛ برجميات حا�شوب لك�شف واإعاقة و اإزالة فريو�شات احلا�شوب 
تنظيم  و  واإدارة وتر�شيح  ملراقبة   ات�شالت احلا�شوب  ؛ برجميات  الأخ��رى  والتهديدات  ال�شارة   والربامج 
الإت�شالت الإلكرتونية والا�شلكية ؛  برجميات حا�شوب حلماية  و تاأمن  �شبكات وتطبيقات احلا�شوب ؛ 
برجميات حا�شوب لت�شفري وتوثيق البيانات ؛ برجميات حا�شوب لك�شف واإ�شاح برجميات ومكونات احلا�شوب 
؛ برجميات ومكونات حا�شوب للتاأكيد والتعزيز الذاتي ل�شيا�شات اأمن احلا�شوب ، لتعريف انتهاكات �شيا�شة 
اأمن احلا�شوب ، ولتوليد تقارير اللتزام ب�شيا�شة اأمن احلا�شوب ؛ برجميات ومكونات حا�شوب لإدارة وتوجيه 
اإدارة وحت�شن �شبكات وتطبيقات احلا�شوب ؛ برجميات ومكونات حا�شوب لا�شتخدام يف مراقبة والتحكم ب� 
، وتوليد التقارير حول ، احلا�شوب والن�شاط على اخلط املبا�شر ؛ برجميات حا�شوب لإن�شاء و�شيانة حوائط 
الإطاق ؛ مكونات وبرجميات حا�شوب حلماية وتاأمن اأنظمة احلا�شوب ، و�شبكات وتطبيقات احلا�شوب ؛ 
برجميات ك�شف ومنع واإ�شاح التطفل ؛ برجميات ومكونات حا�شوب  لت�شفري وتوثيق البيانات ؛ برجميات 
للتخزين  حا�شوب  برجميات   ؛  باخل�شو�شية  والتحكم   ، امل�شتخدمن  وتوثيق   ، الهوية   حلماية  حا�شوب 
والإدارة الآمنة لأ�شماء امل�شتخدمن وكلمات املرور ؛ برجميات تر�شيح املحتوى ؛ مكونات وبرجميات حا�شوب 
للتحديث الذاتي لربجميات منفعة واأمن احلا�شوب ؛ مكونات وبرجميات حا�شوب لتقدير م�شتوى الأمن يف 

مواقع النرتنت ؛ والكتيبات الإر�شادية اخلا�شة بذلك املعباأة كوحدة  .
و�شف العامة : عبارة عن ر�شم ل�شكل هند�شي ذو �شتة اأ�شاع مت�شلة مع بع�شها البع�ص بطريقة مميزة .

الإ�شرتاطات : 
اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ص  لدية  فعلي من 

اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273378     بتاريخ :  2017/5/16
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  عامر حممد للتجارة )�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه  :  �ص.ب: 237876  دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
بطاريات  للحمامات  م��وازي��ن  اطفال  م��وازي��ن  للبهر  مانعة  ن��ظ��ارات  م�شخمة  عد�شات  كهربائية  مهايئات 
كهربائية �شواحن للبطاريات كبات كهربائية اآلت حا�شبة  �شناديق م�شنوعة خ�شي�شا لاأجهزة والأدوات 
اأربطة للهواتف اخللوية �شواحن للبطاريات  الكا�شيت  الفوتوغرافية حافظات للهواتف الذكية  م�شجات 
اأ�شاك  احلا�شوب  لأجهزة  مفاتيح  لوحات  املدجمة  الأق��را���ص  م�شغات  املحور  متحدة  كبات  الكهربائية 
اإطارات �شور  نحا�ص معزولة هواتف ل�شلكية اأغطية للهواتف  الذكية  اأغطية لأجهزة احلا�شوب اللوحية 
رقمية اأقرا�ص مغناطي�شية م�شغات اقرا�ص الفيديو الرقمية ) دي يف دي( مواد امل�شادر الرئي�شية للتيار 

الكهربائي) اأ�شاك وكبات( مفكرات اإلكرتونية لوحات اإعانات اإلكرتونية اأطقم غري يدوية للهواتف
اأ�شاك  الراأ�ص اجهزة حا�شوب حممولة �شمامات ثنائية القطبية  لإر�شال ال�شوء  ) ال ئي دي(  �شماعات 
ملحقة  اأج��ه��زة   ( ف���اأرة  ميكروفونات  الفيديو  األ��ع��اب  ملاكينات  ذاك���رة   بطاقات  مغناطي�شات  مغناطي�شية 
باحلا�شوب ( لبادات الفاأرة اأدوات ماحية اأجهزة نداء ل�شلكي اأجهزة راديو اأجهزة ت�شغيل ا�شطوانات حلقات 
) خوامت( ذكية نظارات ذكية هواتف ذكية �شاعات ذكية بطاريات �شم�شية حامات لت�شجيل ال�شوت  اأجزاء 
�شاعات  اأجهزة حا�شوب لوحية م�شجات �شريطية  ت��رددات منخف�شة  ال�شوت م�شممة لإنتاج  من مكربات 
الوقت )اأجهزة ت�شجيل الوقت ( �شواقات  وم�شية للناقات املت�شل�شلة العامة ) يو ا�ص بي( حمددات قيا�ص 
التفريغ �شمامات مفرغة ) للراديو( م�شجات فيديو �شا�شات فيديو هواتف فيديو �شا�شات مراقبة فيديوية 
لاأطفال اأطقم �شماعات الواقع الإفرتا�شي اآلت وزن كبات بيانات كبات واجهة الو�شائط املتعددة عالية 
الو�شوح ) ات�ص دي ام اآي( م�شاند قو�شية للجدار مكربات �شوت مكربات �شوت بلوتوث �شواحن �شيارات ) 
ف��اأرة ع�شا    ) املحمولة  اجهزة احلا�شوب   ، اللوحية  الأجهزة   ، املتحركة  للهواتف   ( �شا�شة  مهايئات( حامي 
التقاط ال�شور ذاتياً )ع�شا ال�شيلفي( نظارات ثاثية الأبعاد ) نظارات افرتا�شية(  اأطقم راأ�ص اأ�شواء ذات 
اأقام  ا�شايف(  �شاحن   ( الطاقة  بنك  اأذن  �شماعات  دي(  ئي  ال   ( ال�شوء  لإر�شال  القطبية  ثنائية  �شمامات 
لأجهزة احلا�شوب اللوحية مغريات ) موؤثرات(  اإف اإم  ماآخذ الطاقة ميكرفونات حامات الهواتف املتحركة  

حلقات ) خوامت( للهواتف املتحركة  
"e" داخل �شكل هند�شي  "inext" كتبت باحلروف الاتينية مع كتابة احلرف  و�شف العامة : الكلمة 

م�شتطيل عامودي وجميعها على خلفية م�شتطيلة بطريقة مميزة.
الإ�شرتاطات :    

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  اإعرتا�ص علي ذلك  فعلي من لدية 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273566      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  زيدو�ص ويلني�ص ليميتد
وعنوانه :  زيدو�ص تاور ، �شاتيايت كرو�ص   رود�ص ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29 
ة  وجممداّ حمفوظة  وخ�شروات  فواكه  ؛  اللحم  خا�شات  ؛  وال�شيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�شماك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة ؛ هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ؛ البي�ص ؛ احلليب ومنتجات احلليب 

؛ الزيوت والدهون املعدة لاأكل.
و�شف العامة : الكلمة NUTRALITE كتبت باحلروف الاتينية.

الإ�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273568      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  زيدو�ص ويلني�ص ليميتد
وعنوانه :  زيدو�ص تاور ، �شاتيايت كرو�ص   رود�ص ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29 
�شمن نباتي وزبدة و�شمن للدهن وجبنة وجبنة قابلة للدهن وزبدة وهام )جيلي( ومربيات.

و�شف العامة : الكلمة Nutralite كتبت باحلروف الاتينية على خلفية ذات اإطار �شبه م�شتطيل ذو 
اأ�شلع مموجة من الأعلى والأ�شفل وجميعها بالألوان الأزرق والأبي�ص والأ�شفر والذهبي بطريقة مميزة .

الإ�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273718      بتاريخ : 2017/5/22
بيانات الأولوية :    

باإ�شم :  مركزاللولو)�ص.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �ص.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ الأن�شطة الريا�شية والثقافية .

و�شف العامة : احلرف L كتب باحلروف الاتينية بحجم كبري يتو�شطه ر�شم على �شكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتن  ملوجتن  ر�شم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �شكل  على  ر�شم 

باللونن الأبي�ص والأ�شود بطريقة مميزة .
الإ�شرتاطات :   

فعلي من لدية اإعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / �شالح الأمن للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم  : 191766        بتاريخ: 2013/05/16
امل�شجلة حتت رقم  :                   بتاريخ: 2014/10/28

با�ش��م: اأ�شي�ص ناندكي�شور تاباريا
وعنوانه: بي- 1702، اأوبريوي جاردنز، ثاكور فيلدج كانديفايل- )اإي(، مومباي- 400101، الهند.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات.
الواق�عة بالفئة : 43 

* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1 

ا�شم مالك العامة:  اأ�شي�ص ناندكي�شور تاباريا
ا�شم املتنازل له : ماهي�شواري فوودز اند هو�شبيتاليتي برايفت ليمتد

مه�نته: 
جن�شيته: 

عنوانه وحمل اإقامته: 85/12، موتيال ناجار رقم. 3، مومباي- 400062، ماهارا�شرتا، الهند.
تاري�خ انت�قال امللكية: 07/23/ 2017  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275694    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  ديبوي �شينثي�ص، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
، اأطراف  ، ُرقع لتثبيت طريف العظم  اإ�شطناعية وُرقع جراحية لا�شتخدام يف عاج طريف العظم  اأط��راف 
للعظم  ُكابات   ، ملولبة  وم�شامري  وم�شامري  �شفائح  حتديداً  العظم  تثبيت  عنا�شر   ، للعظم  اإ�شطناعية 
للعظم )م�شنوعة  و�شفائح  العنا�شر  مثلها من  اأو  بالُرقع  متعلقة  واأدوات  للعظم  للعظم وجبائر  اأعمدة   ،
الت�شريحي لعظم  التثبيت  اأنظمة   ، الإ�شطناعية(  الأن�شجة  اأو  الإ�شطناعية  املواد  اأو  اأو اخلزف  املعادن  من 

الع�شد الداين.
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة PHILOS باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111216

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275692    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  ديبوي �شينثي�ص، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
م�شامري دماغية ب�شلية و�شفائح لولبية وم�شامري ملولبة لعنق الفخذ و�شدادات طرفية وبراغي وم�شامري 

ملولبة لاإقفال والأدوات اجلراحية ذات ال�شلة.
و�شف العامة : العامة عبارة عن اأحرف و كلمة TFN-ADVANCED باللغة الإجنليزية يف�شل 

بينهما �شرطة.
  ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111214

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275693    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  ديبوي �شينثي�ص، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
الأن�شجة  اأو  اخل��زف  اأو  املعادن  من  م�شنوعة  ت�شمري  واأنظمة  للزرع  قابلة  م�شامري  حتديداً  جراحية  ُرق��ع 

ال�شطناعية لتثبيت طريف العظم.
و�شف العامة : العامة عبارة عن الأحرف LFN  باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111215

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:   �شالح الأمن للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 103599   بتاريخ : 2007/11/28                                
با�ش��م: �شركة لكو اند�شرتيز اأ�ص دي اأن  بي اأت�ص دي.

العنوان: لوت 1838، كامبوجن باهرو بالكوجن، اأوف باتو 13، جالن بالكوجن 43300 بالكوجن، ماليزيا.
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

املكائن امل�شتخدمة يف ان�شاء املباين وخا�شة اآلت تقطيع اخلر�شانة امل�شلحة وهزازات اخلر�شانة امل�شلحة واآلت 
ت�شليح اخلر�شانة  وتثبيت حديد  الرتبة وماكينات �شبط  الفولذية وماكينات ر�ص ودك  الق�شبان  تقطيع 
ومكائن الكب�ص وامل�شخات التي تعمل حتت املاء؛ مكائن واآليات ان�شاء الطرق وخا�شة الرافعات ) الكرينات 
( ومداحل  الكمرب�شور   ( الهواء  واأجهزة �شغط  الكهربائية واحلفارات  الطاقة  ( ومكائن احلفر ومولدات 
اآليات ومكائن لغرا�ص  املنتجات هي  وممهدات وكا�شطات الرتبة وامل�شطرينات الكهربائية ) وجميع هذه 

ان�شاء املباين والطرق واردة يف الفئة 7 وغري واردة يف اأي فئة اأخرى (.  
الواق�عة بالفئة: 7
و�شف العامة:  

كلمة " TOKU " بحروف لتينية بالألوان الأ�شود والأبي�ص والأحمر كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / �شالح الأمن للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العامة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم  : 191767        بتاريخ: 2013/05/16
امل�شجلة حتت رقم  :                   بتاريخ: 2014/10/28

با�ش��م: اأ�شي�ص ناندكي�شور تاباريا
وعنوانه: بي- 1702، اأوبريوي جاردنز، ثاكور فيلدج كانديفايل- )اإي(، مومباي- 400101، الهند.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات.
الواق�عة بالفئة : 43 

* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1 

ا�شم مالك العامة: اأ�شي�ص ناندكي�شور تاباريا
ا�شم املتنازل له : ماهي�شواري فوودز اند هو�شبيتاليتي برايفت ليمتد

مه�نته: 
جن�شيته: 

عنوانه وحمل اإقامته: 85/12، موتيال ناجار رقم. 3، مومباي- 400062، ماهارا�شرتا، الهند.
تاري�خ انت�قال امللكية: 07/23/ 2017  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275696    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  ديبوي �شينثي�ص، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
، م�شامري ملولبة للعظم و�شفائح  البيطري  الأ�شنان وللطب  واأدوات واأجهزة جراحية وطبية ولطب  ُرقع 
امل�شامري  و�شفائح زاوياّة و�شفائح �شغط و�شفائح �شغط لاقفال و�شفائح �شغط قابلة لاإقفال ومفكات 
امللولبة ومفاتيح الربط ومفاتيح اأحكام ربط ال�شفائح ومبازل واأطراف املبازل واأزاميل للعظم واأدوات تثبيت 
ُرقع   ، والُرقع  ل��اأدوات  تعقيم  ، �شواين  واقية  و�شل  وُجلب  و�شل مركزية  وُجلب  لولبية  ومعدات  داخلية 
الوجه  جراحة  وخا�شًة  الهيكلية  الع�شلية  واجلراحات  ولاإ�شابات  العظم  طريف  لتثبيت  ومعدات  واأدوات 

والفكن وجراحة العمود الفقري وجراحات الوجه واجلمجمة واحلو�ص واأطراف اجل�شم.
و�شف العامة : العامة عبارة عن اأحرف LCP  باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111218

منوذج اإعالن الن�شرعن انتق�ل امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 235222    بتاريخ : 2015/06/03
امل�شجلة بالرقم : 235222    بتاريخ : 2015/11/08

باإ�شم املالك : ذا اأوفر�شيز كون�شالتنغ  م.م.ح.
وعنوانه : �ص. ب. 31291 ، اجلزيرة احلمراء ، راأ�ص اخليمة ،  الإمارات العربية املتحدة.

ا�شم املتنازل له :  �شويت�ص ميد  �ص.م.ح – ذ.م.م 
وعنوانه :  اجلزيرة احلمراء ، راأ�ص اخليمة ،  الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ :2015/09/13 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 156 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/10    

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2017/11/01 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 108430

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275732    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  كاثرين �شيدونيو

وعنوانه : فيا يل اأكا�شيا�ص ، اأفينيو ثيريي ، تاماري�ص ، اف-83500 ل �شن �شور مري ، فرن�شا.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
وحقائب  �شفرية  حقائب   ، املدبوغة  اأو  اخل��ام  احليوانات  جلود   ، املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
وماب�ص  ور�شن  اأط���واق   ، وال�شروج  احليوانات  واأط��ق��م  ال�شياط   ، الع�شي   ، وال�شما�شي  املظات   ، للحمل 

للحيوانات. 
و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمتي LILI SIDONIO باللغة الفرن�شية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111247

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275733    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  كاثرين �شيدونيو

وعنوانه : فيا يل اأكا�شيا�ص ، اأفينيو ثيريي ، تاماري�ص ، اف-83500 ل �شن �شور مري ، فرن�شا.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
املاب�ص ، لبا�ص القدم ، اأغطية الراأ�ص.

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمتي LILI SIDONIO باللغة الفرن�شية.
 ال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111248

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275698    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن دبليو �شي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�شجائر و�شيجار و�شيجاريلو )�شيجار رفيع( وتبغ الغليون والتبغ الذي يلف باليد ومنتجات التبع.

الأعلى  ن�شفها  الأب��ع��اد  ثنائية  �شجائر  علبة  واج��ه��ة  ع��ن  ع��ب��ارة   DUNHIL عامة   : العامة  و�شف 
اأفقي م�شتقيم  DUNHILL ويف و�شطها خط  اإم�شاء لكلمة  اأ�شفل ميينها  �شادة والأ�شفل منقو�ص ويف 
اإطار  TOBACCO OF LONDON LTD داخل  DUNHIL وحتته كلمات  فوقه كلمة 
 ST. JAMES’S ST. الكلمات  ثم   1A واحل��رف  الرقم  حتتها  لقنطرة  مميز  ر�شم  فوقه  م�شتطيل 

الإجنليزية. باللغة  الكلمات  وجميع  خط  حتتهم   LONDON SW1
 ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111224

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275695    بتاريخ : 2017/06/29
باإ�شم :  ديبوي �شينثي�ص، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
م�شامري ع�شدية داخل النخاع ، م�شامري ملولبة للعظام.

و�شف العامة : العامة عبارة عن كلمة MULTILOC باللغة الإجنليزية.
 ال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

EAT 111217

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك:املكرم ل�شناعة معطرات الهواء وال�شباغ ذ.م.م
 AM-40 : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :279134     بتاريخ : 2017/9/5
بيانات الولوية:المارات العربية املتحدة ، 2004/6/9 ، 61411

با�ش������م :املكرم ل�شناعة معطرات الهواء وال�شباغ ذ.م.م
وعنوانه:اأم القيوين - ال�شناعية اجلديدة - ام القيوين - هاتف:067646260 - فاك�ص:065353964

hr.admin@muqarram.com:شندوق الربيد:24756 ، امييل�
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:2
2 الدهانات والورني�ص وطاءات اللك مواد الوقاية من ال�شداأ ومواد حفظ اخل�شب من التلف ، مواد التلوين 
مواد تثبيت اللوان راتنج طبيعي ، خام معادن يف �شكل رقائق او م�شحوق ل�شتخدام الدهانن وفنيي الديكور 

وعمال الطباعة والفنانن.
و�شف العامة:تتكون العامة التجارية من الكلمة )AM( مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�شود متبوعة 

بالرقم )40( وبينهما فا�شلة بطريقة مميزة وكما يظهر ال�شكل.
ال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك:املكرم ل�شناعة معطرات الهواء وال�شباغ ذ.م.م
 SUPER PAINT : طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :279391     بتاريخ : 2017/9/10
با�ش������م :املكرم ل�شناعة معطرات الهواء وال�شباغ ذ.م.م

وعنوانه:اأم القيوين - ال�شناعية اجلديدة - ام القيوين - هاتف:067646260 - فاك�ص:065353964
�شندوق الربيد:24756

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:2
الفئة 2 الدهانات والورني�ص وطاءات اللك مواد الوقاية من ال�شداأ ومواد حفظ اخل�شب من التلف ، مواد 
التلوين مواد تثبيت اللوان راتنج طبيعي ، خام معادن يف �شكل رقائق او م�شحوق ل�شتخدام الدهانن وفنيي 

الديكور وعمال الطباعة والفنانن.
الزرق  باللون  لتينية  باحرف  مكتوبة   )SUPER( الكلمة  التجارية من  العامة  العامة:تتكون  و�شف 
الغامق متبوعة بالكلمة )PAINT( مكتوبة باحرف لتينية باللون الزرق الغامق ومن فوقها امواج بعدة 

الوان بطريقة مميزة وكما يظهر بال�شكل.
ال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�صمرب 2017 العدد 12190
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املال والأعمال

موانئ دبي العاملية تزيد ح�صتها 
مبحطتها يف اإمربابورت ومتتلكها بالكامل

•• دبي -وام:

اأعلنت “موانئ دبي العاملية” اإمتام �شفقة ال�شتحواذ على ح�شة اإ�شافية 
تبلغ 66.67 يف املائة يف ال�شركة الربازيلية ملحطات املوانئ “اإمربابورت” 
100 يف  ل�  “ لت�شبح بذلك مالكة  “ اأوديربي�شت  يف الربازيل من �شركة 
 – العاملية  دب��ي  “موانئ  ت�شميتها  اأع��ادت  التي  ال�شركة  ح�ش�ص  من  املائة 
قيمة  �شايف  من  املائة  يف  خم�شة  من  اأق��ل  ال�شراء  قيمة  وتبلغ  �شانتو�ص«. 

. اأ�شول موانئ دبي العاملية بح�شب نتائج الن�شف الأول من 2017 
وعلى اأ�شا�ص التقدير املبدئي �شت�شل مديونية موانئ دبي العاملية - قيمة 
والإهاك  وال�شرائب  الفوائد  ا�شتقطاع  قبل  الأرب���اح  اإىل  ال��دي��ن  �شايف 
2.6 م��رة -  ب���  2.8 م��رة م��ق��ارن��ة  والإ���ش��ت��ه��اك - م��ع ه��ذه ال�شفقة اإىل 
من  الأول  الن�شف  لنتائج  وف��ق��ا  املبدئي  التقدير  اأ���ش��ا���ص  على  املديونية 
2017 م��ع اف���رتا����ص ا���ش��ت��ك��م��ال ال���ش��ت��ح��واذات ال��ت��ي مت الإع�����ان عنها 
لاأحوا�ص اجلافة العاملية ومدينة دبي املاحية و” اإمربابورت” �شت�شل 
اإىل 3.1 مرة مقارنة ب� 2.6 مرة التي مت الإعان عنها مع نتائج الن�شف 

الأول - التي �شبق الإعان عنها -.
خا�شة  ميناء  حمطة  اأك���رب  �شانتو�ص”   – العاملية  دب��ي  “موانئ  وتعترب 
متعددة الو�شائط يف الربازيل وتقع يف ميناء �شانتو�ص الذي يعد من اأكرث 
حاوية  مليون   3.4 مبناولة  ق��ام  حيث  ن�شاطا  الاتينية  اأمريكا  م��وان��ئ 
ال�شوق  اإىل  الب�شائع  املائة من  90 يف  2016 ومير عربه  منطية خال 
املحلي يف “�شاو باولو” ويتميز بوجود �شبكة طرق و�شكك حديدية ممتازة 
وبنفاذ ا�شرتاتيجي اإىل الطرق البحرية والربية. و�شهدت املرحلة الأوىل 
 653 بناء ر�شيف بطول  – �شانتو�ص”  “موانئ دبي العاملية  من م�شروع 
مرتا و�شاحة حاويات تقدر بنحو 207 اآلف مرت مربع وبطاقة ا�شتيعابية 

�شنوية ت�شل اإىل 1.2 مليون حاوية منطية قيا�ص 20 قدما.
اأحمد بن �شليم رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي  واأعرب �شلطان 
املجموعة يف  بزيادة ح�ش�ص  �شعادته  عن  العاملية”  دبي  “موانئ  ملجموعة 
يوؤكد  م��ا  بالكامل  وامتاكها  �شانتو�ص”   – العاملية  دب��ي  “موانئ  �شركة 
اأن  اإىل  التزامها مبيناء �شانتو�ص وم�شتقبل التجارة يف الربازيل.. م�شريا 
“موانئ دبي العاملية” اأ�شبحت اأحد الاعبن الأ�شا�شين يف قطاع البنى 
التحتية يف اأمريكا اجلنوبية من خال �شبكة من حمطات احلاويات يف كل 

من البريو وجمهورية الدومينيكان والأرجنتن والإكوادور و�شورينام.

بح�صور حاكم ال�صارقة وقرينته.. 20 موؤ�ص�صة تتعهد بدعم جتربة الن�صاء يف �صوق العمل •• ال�شارقة -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�������ش���ارق���ة وق��ري��ن��ت��ه �شمو  ح���اك���م 
ب���ن���ت حممد  ال�������ش���ي���خ���ة ج�����واه�����ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ص م��وؤ���ش�����ش��ة مناء 
الفخري  ال��راع��ي  ب��امل��راأة  لارتقاء 
 .. امل���راأة  لإدم���اج  العاملية  للمبادرة 
العاملية  “القمة  افتتاح  حفل  �شهد 
للمراأة”  الق���ت�������ش���ادي  ل��ل��ت��م��ك��ن 
ام���������ص الإع�����������ان ال���ر����ش���م���ي عن 
التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأ�شماء 
ا���ش��ت��ج��اب��ت مل���ب���ادرة ال��ت��ع��ه��د بدعم 
مبادئ التمكن القت�شادي للمراأة 
“مناء”  اأط��ل��ق��ت��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ي 
املتحدة  الأمم  هيئة  م��ع  بالتعاون 

للمراأة موؤخرا.
وموؤ�ش�شة  ���ش��رك��ة   20 واأع���ل���ن���ت 
ودولية  وه��ي��ئ��ة حم��ل��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ة 
اث��ن��ن من  بتبني  ك��ل منها  ال��ت��زام 
املبادئ الثمانية املعتمدة من هيئة 
والتفاق  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ل�شمان  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال��ع��امل��ي 

التمكن القت�شادي للمراأة.
وت�شمنت قائمة امللتزمن بالتعهد 
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة   .. م����ن  ك����ا 
ل���اإع���ام وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة ملطار 
التنمية  ودائ����رة  ال���دويل  ال�شارقة 
ومياه  كهرباء  وهيئة  القت�شادية 
ال�شارقة وجمل�ص ال�شارقة للتعليم 
وهيئة الإمناء التجاري وال�شياحي 
ال�شارقة  وه���ي���ئ���ة  ال�������ش���ارق���ة  يف 
�شروق  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار 
ومبادلة  ال�شارقة  مدينة  وبلدية 
امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�شركة 
م�شدر والهال للم�شاريع و�شركة 
غلفتير وجمموعة اأبراج وموؤ�ش�شة 
امل����راأة ومدينة  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 
الإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����ش��ارق��ة 
لدعم  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة   - ورواد 
امل�شاريع الريادية وجلوبال ثينكرز 
ل�شوؤون  الأع���ل���ى  وامل��ج��ل�����ص  ف����ورم 
وومن  ال�شحي  التثقيف   - الأ�شرة 
دير اآت فيفتي بل�ص وهيئة ال�شارقة 
اآند  وي��ربوك��رت  و�شيتي  للمتاحف 
غ��ام��ب��ل واأك�����ش��ن��ت�����ش��ر وارن�����ش��ت اند 

يونغ وي كونكت انرتنا�شونال.

ف�������اإن جميع  ال���ت���ع���ه���د  ومب����وج����ب 
���ش��ت��ل��ت��زم مبراجعة  اجل���ه���ات  ه���ذه 
القائمة  ومم��ار���ش��ات��ه��ا  �شيا�شاتها 
�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  اأو  امل�����راأة  جت���اه 
التمكن  حتقيق  �شبيل  يف  جديدة 
واملجتمع  العمل  م��ك��ان  يف  ل��ل��م��راأة 
مبا يخدم دع��م دوره��ا احليوي يف 

القت�شاد والتنمية املجتمعية.
م���دي���ر  ك��������رم  ب������ن  رمي  وق������ال������ت 
باملراأة  ل���ارت���ق���اء  من����اء  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الكبرية  املجموعة  ه��ذه  ال��ت��زام  اإن 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  واملتنوعة 
واخلا�شة يوؤكد جناح فكرة التعهد 
عمل  بيئة  ت��اأ���ش��ي�����ص  اإىل  ال��داع��ي��ة 
م��ن��ا���ش��ب��ة ل���ل���م���راأة ت�����ش��ج��ع��ه��ا على 
اإذ ي�شكل  ب��ذل امل��زي��د م��ن ال��ع��ط��اء 
الإج����راءات  م��ن  جمموعة  التعهد 
وال�شيا�شات التي تتخذ �شمن اإطار 
عمل تنظيمي بهدف تعزيز مكانة 

املراأة وم�شاهمتها يف القت�شاد.
واأ���ش��اف��ت اب��ن ك��رم اأن وج���ود هذا 
الكم الكبري من ال�شركات والهيئات 
قائمة  يف  ال�شارقة  لإم��ارة  التابعة 
املتعهدين يوؤكد اأن الإمارة ما�شية 
للمراأة  التمكن  م�شرية  يف  ب��ع��زم 
التي اأر�شى دعائمها الوالد املوؤ�ش�ص 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
“ طيب اهلل ثراه “ والتي ب�شببها 
�شمعة  الإم���������ارات  ل���دول���ة  اأ����ش���ب���ح 
يف  متقدمة  دول��ي��ة  وم��ك��ان��ة  عاملية 

هذا املجال.
الل����ت����زام  اأن  ك�����رم  اب�����ن  وت���اب���ع���ت 
تغريات  اإىل  �شيوؤدي  التعهد  بهذا 
ال��ع��م��ل على  ب��ي��ئ��ات  اإي���ج���اب���ي���ة يف 
ي�شتفيد  من  اأول  و�شيكون  تنوعها 
والهيئات  ال�شركات  نتائجها  م��ن 
باإمكاننا  و�شيكون  نف�شها  املتعهدة 
اأو�شع  م�����ش��ارك��ة  ن�شهد  اأن  ق��ري��ب��ا 
وح�شة  الإداري  ال��ق��رار  يف  للمراأة 
اإذ  والتعيينات  الرتقيات  اأف�شل يف 
ن�شعى اإىل الق�شاء على كل اأ�شكال 
ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ن��اء ع��ل��ى ال���ن���وع ليحل 
الأن�شب  ال�شخ�ص  اختيار  مكانها 

بناء على املوؤهل.
التمكن  م����ب����ادئ   “ وت���ت�������ش���م���ن 
القت�شادي للمراأة “ ثمانية حماور 
رئي�شة وعلى الراغبن يف اللتزام 
م�شروع  اأو  مبادرة  تنفيذ  بالتعهد 
اأو برنامج بناء على حمورين يتم 
اختيارهما من الثمانية ويتعهدون 
خال  الداعمة  مبادرتهم  بتنفيذ 

مدة اأق�شاها عامن.

اأبرز امللتزمن  الأخ��رى. ومن بن 
بالتعهد “بلدية ال�شارقة” اإحدى 
اأع����رق ال��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي اأن�����ش��ئ��ت يف 
اخلليج  ومنطقة  الإم�����ارات  دول���ة 
بخم�شة  ال��ت��زام��ه��ا  واأع��ل��ن��ت  ك��ك��ل 
القت�شادي  التمكن  م��ب��ادئ  م��ن 
قيادة  اإن�������ش���اء   .. وه����ي  ال��ث��م��ان��ي��ة 
موؤ�ش�شية رفيعة امل�شتوى للم�شاواة 
اإدراج  ت��ت�����ش��م��ن  اجل���ن�������ش���ن  ب����ن 
امل�شاواة  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 
الأول  للمبداأ  وفقا  اجلن�شن  بن 
من مبادئ التمكن و�شمان �شحة 
و�شامة ورفاهية جميع املوظفن 
للمبداأ  وفقا  والن�شاء  الرجال  من 
والتدريب  التعليم  وتعزيز  الثالث 
ل���ل���م���راأة وفقا  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
تنمية  وت��ن��ف��ي��ذ  ال����راب����ع  ل��ل��م��ب��داأ 
ال�������ش���رك���ات و����ش���ا����ش���ل ال���ت���وري���د 
التي  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  وامل����م����ار�����ش����ات 
ت�شهم يف متكن املراأة وفقا للمبداأ 
اإىل  املراأة  اخلام�ص وتعزيز و�شول 
الإنتاجية  وامل��وارد  التمويل  م��وارد 
الثامن  ل��ل��م��ب��داأ  وف���ق���ا  الأخ�������رى 
القت�شادي  التمكن  م��ب��ادئ  م��ن 

للمراأة.
وتعهدت “ اإدارة التثقيف ال�شحي 

و�شول  دع����م   .. امل����ح����اور  وت�����ش��م 
العليا  القيادية  املنا�شب  اإىل  امل��راأة 
رفيعة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات  يف 
بن  امل�����ش��اواة  اأ�شا�ص  على  امل�شتوى 
املعاملة بن  اجلن�شن وامل�شاواة يف 
فر�ص  وتعزيز  العمل  يف  اجلن�شن 
التعليم والتدريب والتطوير املهني 

للمراأة وغريها.
البيان  بتوقيع  املتعهدون  ويلتزم 
اخل���ا����ص ب���امل���ب���ادئ ومت���وي���ل اأح���د 
اخ���ت���اروه���ا وتبني  ال��ت��ي  ال���ربام���ج 
ي�شهم  ق��ان��ون  اأو  �شيا�شة  وتنفيذ 
يف ���ش��م��ان حت��ق��ي��ق امل�������ش���اواة بن 
اجل���ن�������ش���ن م����ن خ�����ال الل����ت����زام 
القت�شادي  ال���ت���م���ك���ن  مب����ب����ادئ 
الإجراءات  تنفيذ  وينبغي  للمراأة. 
ق��ب��ل نهاية  ب��ه��ا  ال��ت��ع��ه��د  ال��ت��ي مت 
موؤ�ش�شة  و���ش��ت��ت��وىل   2019 ع���ام 
مناء لارتقاء باملراأة وهيئة الأمم 
التقدم  م��ت��اب��ع��ة  ل���ل���م���راأة  امل��ت��ح��دة 
امل����ح����رز يف الإج�����������راءات ال���ت���ي مت 
التنفيذ  ف���رتة  خ���ال  ب��ه��ا  التعهد 
الن�شخة  ان���ع���ق���اد  م���وع���د  وح���ت���ى 
الثانية من القمة العاملية للتمكن 
الق���ت�������ش���ادي ل���ل���م���راأة خ����ال عام 
عن  الإع���ان  �شيتم  حيث   2019

املجل�ص  مظلة  حت��ت  العاملة   -  “
الأ���ش��رة والهادفة  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى 
وجمتمع  الأ�������ش������رة  مت���ك���ن  اإىل 
ال�شحي  ال����وع����ي  م����ن  ال�������ش���ارق���ة 
مبادئ  م����ن  ب���اث���ن���ن   - امل���ت���ك���ام���ل 
م��ع��ام��ل��ة جميع  وه���م���ا  ال��ت��م��ك��ن 
عادلة  بطريقة  وال��رج��ال  الن�شاء 
يف العمل واح��رتام حقوق الإن�شان 
ودعمها وعدم التمييز يف ما يتعلق 
يف  بها  والحتفاظ  امل��راأة  بتوظيف 
للمبداأ  وف��ق��ا  وترقيتها  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الثاين من مبادئ التمكن وتعزيز 
التعليم والتدريب والتطوير املهني 

للمراأة وفقا للمبداأ الرابع.
 - “ “ ���ش��روق  م��ن جانبها تعهدت 
لتحول  املحركة  القوة  متثل  التي 
ال�شارقة وتطورها وتعزيز مكانتها 
و�شياحية  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  ك���وج���ه���ة 
باملبدئن  الل�����ت�����زام   - وجت����اري����ة 
ال����ث����ال����ث وال�������راب�������ع م�����ن م����ب����ادئ 

التمكن.
اأما “ جمل�ص ال�شارقة للتعليم “ - 
الهادف اإىل ر�شم اخلطة التعليمية 
ال�شيا�شة  اإط��ار  يف  ال�شارقة  لإم��ارة 
الإمارات  دول��ة  يف  للتعليم  العامة 
الرابع  باملبدئن  التزامه  اأع��ل��ن   -

التعهدات.  لهذه  النهائية  النتائج 
للتمكن  ال���ث���م���ان���ي���ة  وامل�������ب�������ادئ 
القت�شادي للمراأة هي اإن�شاء قيادة 
موؤ�ش�شية رفيعة امل�شتوى للم�شاواة 
اإدراج  ت��ت�����ش��م��ن  اجل���ن�������ش���ن  ب����ن 
امل�شاواة  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 

بن اجلن�شن.
والرجال  الن�شاء  جميع  ومعاملة 
واحرتام  العمل  يف  عادلة  بطريقة 
ح���ق���وق الإن�������ش���ان ودع���م���ه���ا وع���دم 
بتوظيف  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ال��ت��م��ي��ي��ز 
املوؤ�ش�شة  بها يف  والح��ت��ف��اظ  امل���راأة 
و�شامة  �شحة  و�شمان  وترقيتها 
ورف���اه���ي���ة ج��م��ي��ع امل���وظ���ف���ن من 
التعليم  وتعزيز  والن�شاء  ال��رج��ال 
والتدريب والتطوير املهني للمراأة 
ال�شركات  تنمية  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة 
واملمار�شات  ال���ت���وري���د  و���ش��ا���ش��ل 
متكن  يف  ت�شهم  التي  الت�شويقية 
امل����راأة وت��ع��زي��ز امل�����ش��اواة م��ن خال 
التاأييد  املبادرات املجتمعية وح�شد 
ب��ج��ان��ب ق��ي��ا���ص ح��ج��م الإجن������ازات 
وتقييمها ون�شر تقارير علنية حول 
التقدم يف عملية تعزيز امل�شاواة بن 
اجلن�شن وتعزيز و�شول املراأة اإىل 
الإنتاجية  وامل��وارد  التمويل  م��وارد 

التعليم  ت��ع��زي��ز  وه��م��ا  وال�����ش��اد���ص 
والتدريب والتطوير املهني للمراأة 
وتعزيز امل�شاواة من خال املبادرات 

املجتمعية وح�شد التاأييد.
فيما تعهدت هيئة الإمناء التجاري 
الهادفة   - ال�شارقة  يف  وال�شياحي 
التجارية  الأن�����ش��ط��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
باللتزام   - الإم��ارة  يف  وال�شياحية 

باملبدئن الرابع واخلام�ص.
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��ه��دت  ك��م��ا 
لاإعام - املعنية بتنمية وتطوير 
القطاع الإعامي يف اإمارة ال�شارقة 
- بدعم اثنن من مبادئ التمكن 
وهما املبداأ الأول وال�شابع وين�شان 
موؤ�ش�شية  ق���ي���ادة  اإن�������ش���اء   .. ع��ل��ى 
رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت��وى ل��ل��م�����ش��اواة بن 
�شيا�شات  اإدراج  تت�شمن  اجلن�شن 
وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات امل���������ش����اواة بن 
اجلن�شن وقيا�ص حجم الإجنازات 
وتقييمها ون�شر تقارير علنية حول 
امل�شاواة  ت��ع��زي��ز  عملية  يف  ال��ت��ق��دم 

بن اجلن�شن.
لدعم  رواد  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
بدعم  املعنية   - الريادية  امل�شاريع 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  وم�������ش���ان���دة 
من  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  واملتو�شطة 
لها  املبا�شر  ال��دع��م  ت��ق��دمي  خ��ال 
لإن�شائها  امل���ائ���م  امل���ن���اخ  وت��ه��ي��ئ��ة 
التمويل  فر�ص  وتوفري  وتطورها 
وقواعد  لنظم  وف��ق��ا  لها  املنا�شبة 
التزامها   - الإ����ش���ام���ي  ال��ت��م��وي��ل 

باملبدئن الرابع واخلام�ص.
املجال  اأت��اح��ت  قد  “مناء”  وكانت 
الراغبن  والأف��راد  املوؤ�ش�شات  اأمام 
بالتعهد وتقدمي التزامهم ب�شمان 
من  اجلن�شن  بن  امل�شاواة  حتقيق 
اأن�شطة  اأو  م��ب��ادرات  تنفيذ  خ��ال 
اإجراءات  اأو  درا�شات  اأو  فعاليات  اأو 
اخت�شا�شهم  ���ش��م��ن  ���ش��ي��ا���ش��ات  اأو 
كامل  ب�شكل  امل���راأة  ان��دم��اج  لتعزيز 
يف  م�شاركتها  وزي���ادة  القت�شاد  يف 
على  والق�شاء  القطاعات  خمتلف 
اأوجه التميز وعدم امل�شاواة يف مكان 
من  امل��ب��ادرة  روح  وت�شجيع  العمل 
الإلكرتوين:  امل��وق��ع  زي���ارة  خ��ال 
http://weesummit.
لاطاع   /com/pledge
التعهد  و�����ش����روط  م���ع���اي���ري  ع���ل���ى 

وتعبئة طلب امل�شاركة.

احتاد الغرف : الإمارات قطعت �صوطا طويال يف م�صرية النمو القت�صادي

�صراكة بني »اأبوظبي العاملي« و»�صمان« لتطوير التكنولوجيا املالية
•• اأبوظبي-الفجر: 

توقيع مذكرة  اأبوظبي، عن  ال��دويل يف  امل��ايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ك�شف 
– �شمان، �شركة التاأمن ال�شحي  تفاهم مع ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي 
ف��ر���ص وجم����الت تطوير  ال��ت��ع��اون ح���ول  الإم�������ارات، لتفعيل  ال���رائ���دة يف دول����ة 
التكنولوجيا املالية فيما يت�شل بتقنيات وحلول التاأمن ال�شحي يف اأبوظبي ودولة 
لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  بيتزر  الدكتور مايكل  املذكرة كل من  ع  الإم��ارات. وقاّ
ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ص  تنج،  وريت�شارد  �شمان،   - ال�شحي  لل�شمان  الوطنية 
اجلديدة  ال�شراكة  تتيح  حيث  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  يف  املالية  اخلدمات  تنظيم 
الأعمال  رواد  تدعم  التي  والربامج  املبادرات  لإط��اق  امل�شرتك  العمل  للطرفن 
وال�شركات التكنولوجية والنا�شئة املعنية بتطوير حلول وتقنيات التاأمن ال�شحي، 
التاأمن  واإدارة  بالتاأمن  ال�شلة  ذات  املبتكرة  امل�شاريع  يف  امل�شاركة  �شبل  وبحث 

ال�شحي. وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئي�ص التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�شمان 
ال�شحي - �شمان: “نحن فخورون بهذا التعاون لذي من �شاأنه دعم م�شاعي �شوق 
يتما�شى  ومبا  املالية،  للتكنولوجيا  عاملي  ملركز  اأبوظبي  لتحويل  العاملي  اأبوظبي 
اأبوظبي املعنية بتطوير قطاع اخلدمات املالية لتحقيق التنويع  مع برامج خطة 
القت�شادي ون�شر ثقافة ريادة الأعمال بن املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. ونحن 
املتكامل  التنظيمي  والإط���ار  املتعددة  وامكانياتنا  الوا�شعة  خربتنا  ب��اأن  ثقة  على 
ة لتطوير احللول التاأمينية التي  ل�شوق اأبوظبي العاملي ت�شكل معاً عوامل م�شجعاّ

تتنا�شب مع متطلبات القرن احلادي والع�شرين«.
من جانبه، قال ريت�شارد تنج، الرئي�ص التنفيذي ل�شلطة تنظيم اخلدمات املالية يف 
�شوق اأبوظبي العاملي: من املتوقع اأن ي�شل حجم النفاق التكنولوجي على قطاع 
ذلك  وبالرغم من   ،2019 دولر بحلول  205 مليار  ال�شحي حل��وايل  التاأمن 
مازال مفهوم تكنولوجيا التاأمن يف بداياته. ون�شعى عرب �شراكتنا مع “�شمان” 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  يف  وال�شناعة  التجارة  غرف  احتاد  اإدارة  جمل�ص  واأع�شاء  رئي�ص  اأ�شاد 
مبا حققته دول��ة الإم��ارات من تطور ومنو واإجن��ازات تنموية ونه�شة �شاملة 
ت�شتلهم التاريخ وتر�شم خطى الواقع وت�شت�شرف امل�شتقبل وفق روؤية طموحة 
احتاد  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  الرميثي  ثاين مر�شد  واأك��د حممد   . �شلبة  واإرادة 
يف  الإم����ارات  حكومة  دور  على  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  ال��غ��رف 
متكن م�شاركة قطاع الأعمال وتعميق ال�شراكات التجارية الإقليمية والدولية 
يف  امل�شاهمة  على  ق���ادرة  متنوعة  ا�شتثمارات  وج��ذب  ال��دخ��ل  م�شادر  وتنويع 
حتقيق اأهداف “ روؤية 2021 “ وحتفيز النمو القت�شادي لتوفري املزيد من 
فر�ص العمل ونقل وتوطن التقنيات املتقدمة يف الدولة يف خمتلف القطاعات 
وال�شتفادة من الفر�ص ال�شتثمارية الكبرية التي توفرها الإم��ارات يف �شوء 
ما تتمتع به من ميزات تناف�شية عاملية. من جانبه قال حميد حممد بن �شامل 
الأمن العام لحتاد غرف التجارة وال�شناعة اإن احتاد الغرف وبالتن�شيق مع 

الإ�شرتاتيجية  ال�شراكات  تعزيز   2017 عام  خال  ا�شتطاع  الأع�شاء  الغرف 
اململكة  مع  اأبرزها  وكانت  العامل  دول  من  العديد  مع  والتجارية  القت�شادية 
واأوزبك�شتان  وكازاخ�شتان  وبيارو�شيا  واليونان  وليتوانيا  ال�شعودية  العربية 
والربازيل  وتون�ص  والعراق  و�شنغافورة  وال�شن  والأردن  وتركيا  واإندوني�شيا 
ركزت  والتي  والهر�شك  والبو�شنة  اأفريقيا  وجنوب  وت�شاد  وم�شر  وكولومبيا 
وزي���ادة  وامل�شتثمرين  الأع���م���ال  اأ���ش��ح��اب  ب��ن  ال��ع��اق��ات  ت��ط��وي��ر  �شبل  ح���ول 
يف  ت�شب  م�شرتكة  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإق��ام��ة  �شبل  عن  ف�شا  ال�شتثمارات 
بعاقات  �شهد تطورا  قد   2017 ع��ام  اأن  وذك��ر  املختلفة.  الأط���راف  م�شلحة 
العاقات  دف��ع  �شبل  ت�شمنت  وعامليا  عربيا  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  اأ���ش��ح��اب 
التجارية وال�شتثمارية بن القطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات ونظرائه بدول 
العامل وو�شائل تطويرها مبا يخدم م�شلحة الطرفن والفوائد التي حتققها 
ال�شتثمارات امل�شرتكة خا�شة واأن الدولة �شعت من خال الغرف التجارية اإىل 
تو�شيع نطاق ا�شتثماراتها يف الدول التي تربطها بها عاقات ا�شرتاتيجية على 
العاقات  تعزيز  اإىل  امل�شرتكة  امل�شاريع  اإقامة  تهدف  حيث  امل�شتويات  جميع 

للتعاون الوثيق حول تطوير وتطبيق التقنيات واحللول املبتكرة يف قطاع التاأمن 
ال�شحي، كما نتطلع لا�شتفادة من اخلربات الكبرية واملعرفة الوا�شعة التي تتمتع 
به ال�شركة لإطاق املبادرات التي تخدم احتياجات اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات. 
الكربى  وال�����ش��رك��ات  املعنية  الأط����راف  م��ع  ال��ت��ع��اون  �شنوا�شل  جانبنا  م��ن  ون��ح��ن 
لتكنولوجيا  متكامل  جمتمع  بناء  وتطوير  لدعم  التاأمن  قطاع  يف  املتخ�ش�شة 
التاأمن. يذكر اأن �شوق اأبوظبي العاملي يبحث ب�شكل م�شتمر على جمالت تعاون 
يف  نظم  قد  ال�شوق  وك��ان  املالية.  التكنولوجيا  تطوير  يف  جهوده  لتعزيز  جديدة 
اأكتوبر املا�شي قمة اأبوظبي للتكنولوجيا املالية مب�شاركة اأبرز اخلرباء واملوؤ�ش�شات 
املالية واملعنن حملياً واقليمياً وعاملياً، حيث �شعت الفعالية لدعم ال�شرتاتيجية 
مبا  الرئي�شة  القطاعات  لتطوير  الهادفة  ومبادراتها  اأبوظبي  حلكومة  العامة 
الب�شري  املال  وراأ���ص  الأعمال  وري��ادة  والبتكار،  املالية،  ي�شمل قطاعات اخلدمات 

الإماراتي.

ال�شتثمارية وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة وذلك يف اإطار احلوار املبا�شر بن الدول 
امل�شتقبلة لا�شتثمارات والدول امل�شدرة. ويف اإطار جت�شيد دور القطاع اخلا�ص 
الغرف  احت��اد  اإن  �شامل  اب��ن  ق��ال   .. القت�شادية  التنمية  يف  م�شريته  وتعزيز 
القت�شادية  وال��ن��دوات  وامل��وؤمت��رات  امللتقيات  العديد من  يف  و���ش��ارك  نظم  قد 
اخلليج  دول  يف  املوؤقتة  العمالة  هجرة  حوكمة  اأهمها  امل�شرتكة  وال�شتثمارية 
العربية وملتقى فر�ص ال�شتثمار والأعمال بن دولة الإمارات من جهة وكل 
من اململكة العربية ال�شعودية والعراق ولتوانيا والأردن وبيارو�شيا واليونان 
وكازاخ�شتان ورو�شيا الحتادية وغريها من امللتقيات الهامة التي �شكلت من�شة 

لتبادل اخلربات والتجارب بن اجلانبن وكذلك لزيادة التبادل التجاري.
واأكد اأن دولة الإمارات �شهدت منذ قيامها عام 1971 منوا اقت�شاديا �شريعا 
نادر التحقيق يف الكثري من القت�شادات جت�شد يف توجيه ال�شتثمارات ال�شخمة 
ت�شييد مدن جديدة تربطها طرق  والتي متثلت يف  القطاعات اخلدمية  نحو 
معبدة وتنت�شر فيها املدار�ص احلديثة وامل�شت�شفيات والعيادات املجهزة العامة 

واملتخ�ش�شة وموانىء ومطارات ذات اإمكانات متقدمة .
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املال والأعمال

�صلطان القا�صمي يفتتح القمة العاملية للتمكني القت�صادي للمراأة •• ال�شارقة-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش���ه���د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
ال�����ش��ارق��ة وق��ري��ن��ت��ه �شمو  ح���اك���م 
ب���ن���ت حممد  ال�����ش��ي��خ��ة ج����واه����ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ص م��وؤ���ش�����ش��ة مناء 
الفخري  الراعي  باملراأة  لارتقاء 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��ع��امل��ي��ة لإدم�����اج امل����راأة 
وب���ح�������ش���ور معايل  ام�������ص  ����ش���ب���اح 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
..انطاق فعاليات  الت�شامح  وزير 
الدورة الأوىل من “القمة العاملية 
للتمكن القت�شادي للمراأة” التي 
لارتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  تنظمها 
املتحدة  الأمم  وه���ي���ئ���ة  ب�����امل�����راأة 
متيز  “املراأة  �شعار  حت��ت  ل��ل��م��راأة 
فعالياتها  وت�شتمر  اقت�شادي” 
ال���ث���اث���اء يف مركز  ال���ي���وم  ح��ت��ى 

اإك�شبو ال�شارقة.
ال�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  وجت������ول 
اإقامة  مقر  و�شوله  ف��ور  ال�شارقة 
ال���ق���م���ة امل���ع���ر����ص امل�������ش���اح���ب لها 
م���دي���رة  ك������رم  ب����ن  ت����راف����ق����ه رمي 

موؤ�ش�شة مناء لارتقاء باملراأة .
من�شات  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  واط�����ل�����ع 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف القمة حيث 
لارتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  جناح  زار 
التطبيق  ع��ل��ى  وت���ع���رف  ب����امل����راأة 
اأعمال  ���ش��ي��دات  مل��ج��ل�����ص  اجل���دي���د 
التابعة  املوؤ�ش�شات  اإحدى  ال�شارقة 

ل�نماء.
التحديثات  اآخ����ر  ���ش��م��وه  وت��ف��ق��د 
ومبادرات  م�شاريع  على  اجل��اري��ة 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ق��ل��ب ال��ك��ب��ري ك��م��ا زار 
الإماراتين”  “امل�شممن  من�شة 
امل�شممة  امل��ج��وه��رات  على  واط��ل��ع 
ب�����اأي�����دي ن���خ���ب���ة م����ن احل���رف���ي���ات 

وامل�شممات الإماراتيات.
وت�شعى القمة التي ت�شت�شيف على 
مدار يومن اأكرث من 70 متحدثا 
ال�شخ�شيات  ك���ب���ار  م���ن  رئ��ي�����ش��ي��ا 
املنظمات  وم�������ش���وؤويل  وال��������وزراء 
امل���ح���ل���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة واخل�������رباء 
يف  الأع��م��ال  ورواد  واملتخ�ش�شن 
حتقيق  اإىل  متنوعة  جل�شة   20
امل�شتدامة”  ال��ت��ن��م��ي��ة  “اأهداف 
ب�شاأن التمكن القت�شادي للمراأة 
تبنتها  التي   2030 ع��ام  بحلول 
اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف 

�شبتمرب 2015.
اأكرث  القمة  فعاليات  يف  وي�شارك 
1000 من املهتمن بتمكن  من 
املراأة اقت�شاديا واملعنين بامل�شاواة 
بالتزامن  اجلن�شن  ب��ن  الكاملة 
مع اهتمام وا�شع بتغطية اأحداثها 
املحلية  الإع����������ام  و�����ش����ائ����ل  م����ن 

والأجنبية.
اجلهود  ح�شد  اإىل  القمة  وتهدف 
واخل��������ربات م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 
ال���ع���امل ل��ب��ح��ث ���ش��ب��ل دع����م امل�����راأة 
على  اقت�شاديا  مكانتها  وتر�شيخ 
الرجل  بن  الفر�ص  تكافوؤ  اأ�ش�ص 
واملراأة يف كل املجالت القت�شادية 
الطرق  تقييم  اإىل  ت��ه��دف  كما   ..
واملنهجيات الرامية لبناء اقت�شاد 
بالإ�شافة  ل��ل��م��راأة  م��ائ��م  ع��امل��ي 
اإىل الرتكيز على حتديد الفر�ص 
الأكرث  القطاعات  �شمن  الواعدة 

العمل  ف���ر����ص  وت����وف����ري  اأه���م���ي���ة 
املنا�شبة للمراأة وتعزيز الإجنازات 
التي حققتها رائدات الأعمال من 

جميع اأنحاء العامل.
بنت  ال�شيخة جواهر  �شمو  وقالت 
كلمتها  يف   - ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
خال حفل الفتتاح - : “ نلتقي 
امل���راأة لنقراأ معا  ال��ي��وم لأج��ل  هنا 
فر�ص الرتقاء بها اقت�شاديا واأثر 
ذلك يف جتارب ريادتنا حيث نطل 
م��ن واق��ع��ن��ا على ح��ال امل����راأة على 
واملحلي  والعربي  العاملي  امل�شتوى 

. «
على  الكبري  :” حر�شي  واأ�شافت 
القت�شادي  ال���ت���م���ك���ن  حت���ق���ي���ق 
للمراأة وامل�شاهمة الفاعلة يف توفري 
الأ�شعدة  كافة  على  لذلك  ال�شبل 
لي�ص لل�شعارات والحتفالت واإمنا 
ه��و اإمي����ان را���ش��خ ب���اأن امل����راأة التي 
ا�شتقاليتها  حتقق  اأن  ت�شتطيع 
املهنية واملادية لن ت�شمح لأي فرد 
القرار،  اتخاذ  حق  �شلبها  جهة  اأو 
�شلطة عليها يف  يكون لأح��د  ول��ن 

تقرير م�شريها«.
وتابعت �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
حممد القا�شمي : ت�شري الدرا�شات 
اإىل اأن ت�شغيل املزيد من الن�شاء يف 
�شريفع  اخل��ا���ص  القطاع  �شركات 
بن�شبة ت�شل  العمالة  اإنتاجية  من 
ما  ال�����دول  ب��ع�����ص  يف   25% اإىل 
يجعلنا نقف عند فر�ص كبرية مل 
فيها  ال��ع��ادل  ن�شيبها  امل���راأة  تاأخذ 
م��ن��ه��ا م���ا ه���و ظ��اه��ر ع��ل��ى �شعيد 
العمل  ���ش��وق  امل�����ش��ارك��ة يف  ن�����ش��ب��ة 
ما  ومنها  الفر�ص  تكافوؤ  وحتقيق 
تظهره الإح�شاءات حول معدلت 
ون�����ش��ب ت��ع��ل��م امل������راأة و����ش���ول اإىل 
املتاحة يف قطاعات  النمو  خيارات 

اأعمال عديدة .
واأو�شحت �شموها : “ نلتقي اليوم 
يف هذه القمة العاملية لأن املراأة هي 
قلب املجتمع الذي اإذا �شح تعافى 
���ش��ائ��ر اجل�����ش��د ون��ه�����ص وه����ذا ما 
تنبهت له العديد من مدن وبلدان 
العامل وحققت من خال التكامل 
نقلة  وامل��راأة  الرجل  بن  والتكافوؤ 
لكن  وم�شتدامة  واث��ق��ة  ح�شارية 
ما زلنا بحاجة للكثري من الوعي 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����دويل 
ل���ارت���ق���اء ب��امل��ج��ت��م��ع م���ن خال 

املراأة«.
واأ�شافت �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
حممد القا�شمي : اإن من التجارب 
نقف  اأن  اأف��ت��خ��ر  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
عندها اليوم جتربة دولة الإمارات 
على  قطعته  وما  املتحدة  العربية 
فخال  ب���امل���راأة،  الرت���ق���اء  �شعيد 
ال��ع��ق��ود الأرب���ع���ة امل��ا���ش��ي��ة خا�شت 
املراأة الإماراتية جتربة رائدة على 
والقت�شادي  املجتمعي  امل�شتوى 
جت�شدت يف حجم الأعمال الكربى 
ن�شبة  ويف  اإدارت����ه����ا  ت���ت���وىل  ال���ت���ي 
اإىل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�شاهمتها 
التعليمي  م�شتواها  ارتفاع  جانب 

وتعاظم حجم خرباتها العملية .
وح�������ول ت����اري����خ م�������ش���ارك���ة امل�������راأة 

منو  م���������ش����رية  يف  الإم�������ارات�������ي�������ة 
���ش��م��وه��ا : مل  ق���ال���ت   .. ال����دول����ة 
الإم��ارات��ي��ة يف مراحل  امل���راأة  تكن 
القطاع  عن  مبعزل  الباد  تطور 
بداأت  فيه  فم�شاركتها  القت�شادي 
الذي  النفط  ظ��ه��ور  قبل  م��ا  منذ 
والتنمية  للتطوير  ت�شخريه  مت 
الأ�شا�شية  ب��اخل��دم��ات  والرت���ق���اء 
لتمتد  واأف��راده  للمجتمع  املقدمة 
اخلدمات  اأ���ش��ك��ال  ك��ل  ت�شمل  ك��ي 

ال�شرورية للحياة الكرمية .
وح���ول واق���ع امل����راأة الإم��ارات��ي��ة .. 
ذكرت �شموها اأن املراأة يف الإمارات 
%70 من  ال���ي���وم  ت�����ش��ك��ل  ب���ات���ت 
ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات وه����و رق����م قد 
كما  اإقليميا  م�شبوق  غ��ري  ي��ك��ون 
العمل  �شوق  من   46.6% متثل 
واخلا�ص  احلكومي  القطاعن  يف 
وتتجاوز م�شاركتها ن�شبة ال�66% 
م���ن اإج���م���ايل ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ال����ذي تتوىل 
املنا�شب  م��ن   30% ن�شبة  ف��ي��ه 
الوظائف  م��ن  و15%  القيادية 
وهذه  والأك��ادمي��ي��ة  التخ�ش�شية 
ت���ب���ع���ث على  الأرق�����������ام ج��م��ي��ع��ه��ا 
اأخواتنا  التفاوؤل والثقة مب�شتقبل 

وبناتنا يف دولتنا الإمارات.
اإن  القول  غريبا  لي�ص   : واأ�شافت 

اإن متكن املراأة  - خال احلفل - 
يف  لنا  بالن�شبة  ميثل  املجتمع  يف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
جوانب  كافة  ي�شكل  اأ�شا�شيا  اأم��را 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ب�������ش���ري���ة يف ال���دول���ة 
احلكيمة  بالروؤية  ذلك  يف  نحظى 
واملتوالية  ال��رائ��ع��ة  والإجن�������ازات 
الفا�شلة  ال���وال���دة  الإم������ارات  لأم 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية .. اإن هذه ال�شيدة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة دائ���م���ا ت��ع��م��ل ب��ك��ل عزم 
العوائق  كافة  اإزالة  وت�شميم على 
التي  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
حتول دون تقدم املراأة يف الإمارات 
خال حياتها كلها وتوؤكد لنا دائما  
اأن علينا جميعا واجبا وم�شوؤولية 
يف حتقيق امل�شاركة الكاملة للمراأة 

يف م�شرية املجتمع .
واأ���ش��اف اإن دول��ة الإم����ارات اليوم 
الوطني  ب��ي��وم��ه��ا  وه���ي حت��ت��ف��ل   -
ال�شاد�ص والأربعن - جندها وهي 
تت�شم بامل�شاركة الوا�شعة للمراأة يف 
القت�شادي  الن�شاط  اأوج���ه  ك��اف��ة 
والج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف .. امل����راأة 
اأعلى  اإىل  ت��ت��ع��ل��م  الإم����������ارات  يف 

ح�����ش��ر ح��ف��ل ان���ط���اق ال��ق��م��ة كل 
م���ن ال�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن ع��ب��د اهلل 
اجلمارك  دائ���رة  رئي�ص  القا�شمي 
�شلطان  وال�شيخ  البحرية  واملوانئ 
بن اأحمد القا�شمي رئي�ص جمل�ص 
�شامل  وال�شيخ  ل��اإع��ام  ال�شارقة 
القا�شمي رئي�ص  بن عبد الرحمن 
مكتب �شمو احلاكم وال�شيخ حممد 
دائرة  مدير  القا�شمي  حميد  ب��ن 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ش���اء 
املجل�ص  رئي�ص  املا  و�شعادة خولة 
ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة و�شعادة 
ال�����ش��ي��خ رئي�ص  ب���ن  اأح���م���د  را����ش���د 
العميد  و�شعادة  الأمريي  الديوان 
عام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف 
�شرطة ال�شارقة وعدد من اأ�شحاب 
ال�شعادة اأع�شاء املجل�ص التنفيذي 
ال�شارقة وال�شيدة فومزيل  لإمارة 
ميامبو نغوكا وكيل الأمن العام 
الأمم  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��راأة و���ش��ع��ادة رمي بن 
كرم مدير موؤ�ش�شة مناء لارتقاء 
باملراأة وجمع من �شيدات الأعمال 
وامل����ج����ت����م����ع ومم����ث����ل����ي ال�����دوائ�����ر 
احلكومية وو�شائل الإعام املحلية 

والدولية املختلفة.
من جهته قال معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 

ال�شد  ه��و  اقت�شاديا  امل���راأة  متكن 
���ش��ي��ح��ف��ظ دميومة  ال�����ذي  امل��ن��ي��ع 
حيث  ح�������ش���ارة  اأي  من���و  م�����ش��رية 
ل حت��دث الأرق����ام ف��رق��ا ب��ق��در ما 
اإذ  اأر���ص الواقع  نلم�ص الأث��ر على 
راأ����ص م��ال ثمن ي�شاوي  امل���راأة  اإن 
الرتقاء به �شناعة م�شتقبل بلدان 

واأجيال باأكملها .
وت��اب��ع��ت ���ش��م��وه��ا : ب���ادرن���ا خال 
تفعيل  اإىل  امل���ا����ش���ي���ة  ال�����ف�����رتة 
���ش��راك��ات��ن��ا وت��ط��وي��ر ت��ع��اون��ن��ا مع 
والهيئات  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
واملحلية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
التمكن  م�����ن  م����زي����د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
على  اأدل  ولي�ص  اقت�شاديا  للمراأة 
ذلك من توا�شلنا مع هيئة الأمم 
برناجمها  لدعم  ل��ل��م��راأة  املتحدة 
لرائدات  الفر�ص  “تكافوؤ  العاملي 
املجال  �شيفتح  ال���ذي  الأعمال” 
بتطبيقه  ال����ب����دء  ع���ن���د  وا�����ش����ع����ا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د م����ن امل���������ش����اواة 
الأعمال  يف  وامل������راأة  ال���رج���ل  ب���ن 
ال���ت���ج���اري���ة وب��ال��ت��اأك��ي��د ل���ن نقف 
عند ه��ذه امل��ب��ادرة واإمن��ا �شنوا�شل 
اأج����ل م�شتقبل  م���ن  م��ع��ا  امل�����ش��رية 
ل��ل��م��راأة وح�شورها  ازده����ارا  اأك���رث 
�شائر  ويف  الق��ت�����ش��اد  يف  ال��ف��اع��ل 

جمالت احلياة الأخرى .

اجلن�شن  بن  وامل�شاواة  بالتمييز 
غري  والرعاية  العمالة  ومعاجلة 
واحل������د منها  الأج�������ر  امل���دف���وع���ة 
الأ�شول  وب��ن��اء  ت��وزي��ع��ه��ا  واإع�����ادة 
رقميا  امل����راأة  اإدم����اج  ذل��ك  وي�شمل 
التملك  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  وم���ال���ي���ا 
امل���ه���ارات وت��غ��ي��ري ثقافة  وت��ن��م��ي��ة 
التجارية  الأع����م����ال  ومم���ار����ش���ات 
التوقيع  ذل��ك  ويت�شمن  احلالية 
امل��راأة وتطوير  على مبادئ متكن 
الأنظمة  ومم���ار����ش���ات  ���ش��ي��ا���ش��ات 
وتطوير  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ال�����ش��رائ��ي��ة 
جمال  يف  العام  القطاع  ممار�شات 

التوظيف والأنظمة ال�شرائية .
وح���ول اأه��م��ي��ة ال��ق��م��ة وم���ا تطمح 
ك���رم مدير  ب���ن  اأك�����دت رمي   .. ل���ه 
باملراأة  ل��ارت��ق��اء  من���اء  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال���ع���دي���د م����ن دول  ت������زال  اأن������ه ل 
امل��������راأة يف  دور  ت��ت��ج��اه��ل  ال����ع����امل 
رمبا  اأو  القت�شادية  منظوماتها 
اخل�شارة  حجم  حقيقة  تدر�ص  مل 
نتيجة  ت��ت��ك��ب��ده��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
الب�شرية عن  ثروتها  ن�شف  غياب 
قطاعات العمل والإبداع والبتكار 
وه�����ي ب���ذل���ك ت��ف��ق��د ال���ك���ث���ري من 
نتيجة  وت��ط��وره��ا  تقدمها  ف��ر���ص 
الب�شرية  ال���ط���اق���ات  ه����ذه  اإب����ق����اء 
امل�شهد  ع��ن  معطلة  �شبه  الهائلة 

القت�شادي.
تاأكيدا  ان��ه  لها  ت�شريح  يف  وقالت 
الداعم  الإم�����ارات�����ي  ال������دور  ع��ل��ى 
واملوؤثر يف الرتقاء باملراأة ومتكينها 
و�شوق  القت�شادية  القطاعات  يف 
وهيئة  “مناء”  اأط��ل��ق��ت  ال��ع��م��ل 
“التعهد”  للمراأة  املتحدة  الأمم 
اخل�������ا��������ص مب�������ب�������ادئ ال���ت���م���ك���ن 
الق����ت���������ش����ادي ل����ل����م����راأة ال�������ش���ادر 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  ع��ن 
توجيه  مت  اأن������ه  اإىل  م�������ش���رية   ..
احلكومية  املوؤ�ش�شات  اإىل  الدعوة 
واملنظمات  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��رك��ات 
للتعهد باللتزام باملبادئ الأ�شا�شية 
العمل مثل  بيئة  امل��راأة يف  لتمكن 
حقها يف نيل الوظائف والرتقيات 
وامل�����ش��اواة بن  الكفاءة  م��ب��داأ  على 
ت�شاهم  اأخ��رى  وم��ب��ادئ  اجلن�شن 
يف الرت��ق��اء بها وق��د حظيت هذه 
جتعلنا  وا�شعة  با�شتجابة  الدعوة 
اأكرث تفاوؤل اإزاء م�شتقبل املراأة يف 

املنطقة .
العاملية  “القمة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
للتمكن القت�شادي للمراأة” تعد 
حدثا فريدا من نوعه يعقد للمرة 
التعاون  ح��ج��م  وي��ظ��ه��ر  الأوىل 
مناء  موؤ�ش�شة  ب��ن  وامل��ه��م  الكبري 
ب����امل����راأة وه��ي��ئ��ة الأمم  ل���ارت���ق���اء 
حل�شد  معا  للعمل  للمراأة  املتحدة 
لدعم  وال����ط����اق����ات  اجل����ه����ود  ك����ل 
وذلك  اقت�شاديا  ومتكينها  امل���راأة 
للربنامج  املوؤ�ش�شة  دع��م  اإط���ار  يف 
لرائدات  الفر�ص  “تكافوؤ  العاملي 
تطبيقه  ي��ه��دف  ال���ذي  الأعمال” 
الفر�ص  تكافوؤ  �شمان  اإىل  حمليا 
بن الرجل وامل��راأة يف جمال ريادة 

الأعمال يف ال�شارقة والإمارات.
ال����راغ����ب����ن  “مناء”  وت������دع������و 
التعرف  اأو  ال��ق��م��ة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
زيارة  اإىل  م�شتجداتها،  اآخ��ر  اإىل 
http:// الإل���ك���رتوين:  امل��وق��ع 

.weesummit.com

م�����ش��ت��وى وت��ت��ط��ور ط��اق��ات��ه��ا اإىل 
احلد الأق�شى وت�شاهم يف م�شرية 

املجتمع دون متييز اأو عوائق.
القمة  ه���ذه  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ش���ح 
اإىل عام  ت��ت��ط��ل��ع   وه����ي  ال��ع��امل��ي��ة 
2030 اإمن��ا تنطلق من واق��ع اأن 
امل����راأة ب�شكل ع��ام وح��ت��ى الآن  مل 
تقم بعد بدورها الكامل يف م�شرية 
التنمية يف العامل نرى ذلك حتى 
حتظى  التي  ال�شناعية  الباد  يف 
مل�شاركة  ن�����ش��ب��ي��ا  م��رت��ف��ع��ة  ب��ن�����ش��ب 
– مازلنا  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  امل�����راأة يف 
امل����راأة يقل عن  اأن رات���ب  ن��اح��ظ 
رات������ب ال����رج����ل ك���م���ا ن���اح���ظ اأن 
حاجة  يف  والت�شريعات  ال��ق��وان��ن 
نلم�ص  م���ائ���م���ة  ت���ع���دي���ات  اإىل 
مواقع  يف  ع����ادل����ة  غ����ري  ت���ف���رق���ة 
وال��رج��ل هناك  امل����راأة  ب��ن  العمل 
ب��اأن ت�شغل امل��راأة وظائف  توقعات  
ب��ع��ي��ن��ه��ا ويف ك��ث��ري م���ن الأح������وال 
هناك جتاهل لقدراتها ومهاراتها 
ما  ول��ع��ل   – والإجن������از  الأداء  يف 
ن�شمعه ون�شاهده الآن يف كثري من 
البلدان عما تتعر�ص له املراأة من 
حت��ر���ص وع��ن��ف وم��ع��ان��اة يف �شوق 
العمل توؤكد ما نعرفه جميعا من 
اأن ظروف  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى  اأن����ه 
العقود  خ���ال  حت�شنت  ق��د  امل����راأة 
اأمامنا  لي�����زال  اأن����ه  اإل  امل��ا���ش��ي��ة 
اإذا  ال��ذي يجب علينا عمله  املزيد 
ما اأردنا بالفعل اأن نحقق امل�شاركة 
املجتمع  �شوؤون  يف  للمراأة  الفاعلة 

والعامل .
بدورها قالت فومزيل ميامبو - 
واملدير  العام  الأم��ن  وكيل  نغوكا 
املتحدة  الأمم  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
موؤ�ش�شة  بن  ال�شراكة  اإن  للمراأة 
“مناء” لارتقاء باملراأة، ومنظمة 
ت�شكلت  ل���ل���م���راأة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
وتعززت منذ بداية تاأ�شي�شها مطلع 
يناير املا�شي خال الجتماع قبل 
الأخري للجنة الأمن العام لاأمم 
ب�شاأن  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة  امل��ت��ح��دة 
التمكن القت�شادي للمراأة لتعزز 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ري���ادي���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
بلجنة الأمن العام لاأمم املتحدة 
التمكن  ب�����ش��اأن  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
قمتنا  وتعترب  للمراأة  القت�شادي 
الطريقة  ب���ارزا على  م��ث��ال  ال��ي��وم 
اجلل�شة  لأع�������ش���اء  مي���ك���ن  ال���ت���ي 
جلنة  م�����ش��رية  فيها  ي��وا���ش��ل��وا  اأن 
الأمن العام لاأمم املتحدة رفيعة 
امل�شتوى ب�شاأن التمكن القت�شادي 
بهدف  بع�شهم  وي��دع��م��وا  ل��ل��م��راأة 
و�شع الروؤى مو�شع التنفيذ، دون 

اإغفال اأحد .
واأ���ش��اف��ت : ح���ددت جل��ن��ة الأمن 
العام لاأمم املتحدة رفيعة امل�شتوى 
ب�شاأن التمكن القت�شادي للمراأة 
�شبعة عوامل رئي�شة دافعة لعملية 
التمكن القت�شادي للمراأة تتمثل 
يف تغيري قواعد ومعايري التمكن 
القت�شادي للمراأة و�شمان توفري 
احل���م���اي���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة واإ�����ش����اح 
املتعلقة  وامل����ع����اي����ري  ال����ق����وان����ن 
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املال والأعمال

وزيرا الإ�صكان و الهجرة يف م�صر ي�صاركان يف افتتاح معر�ص عقارات النيل 2017 باأبوظبي 

دبي ت�صنف �صمن اأف�صل 30 مدينة عاملية من حيث اجلاذبية العقارية التجارية
•• دبي-الفجر:

30 مدينة  اأف�����ش��ل  ت��دخ��ل ���ش��م��ن  دب���ي 
لت�شنيف  وف���ق���اً  الأوىل  ل��ل��م��رة  ع��امل��ي��ة 
املدن العاملية ال�شنوي  “جلوبال 300” 
�شركة  اإل،  اإل  جيه  �شركة  ت�شدره  ال��ذي 
العقارية  وال���ش��ت��ث��م��ارات  ال���ش��ت�����ش��ارات 
الرائدة عاملياً. ويركز هذا الت�شنيف على 
تقييم 300 مدينة على م�شتوى العامل 
من خال الرتكيز على الن�شاط العقاري 
ال��ت��ج��اري.  وج����اءت دب���ي يف امل��رك��ز 27 
التحليل  �شملها  مدينة   300 ب��ن  م��ن 
لت�شتمر رحلة �شعودها يف هذا الت�شنيف 
املرتبة  يف  كانت  بعدما  الآخ��ر  بعد  عاماً 
ي�شلط  م���ا  وه����و   ،2014 ع����ام  يف   36
والتاأثري  ال��ن��ف��وذ  ت��ن��ام��ي  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
العاملي لدبي وما تبذله من جهود لزيادة 
قدرتها على جذب ال�شركات قبل معر�ص 
الت�شنيف  هذا  ويعتمد   .2020 اإك�شبو 
املوؤ�شرات  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 

باملقايي�ص  ن�شبياً  قليًا  لدبي  ال�شكاين 
العاملية )حوايل 2.5 مليون ن�شمة(، اإل 
اأنها لطاملا جتاوزت التوقعات.  ويف اإطار 
�شعيها للو�شول اإىل هذا امل�شتوى، حققت 
الأمر  حقيقياً  عاملياً  وتاأثرياً  مكانًة  دبي 
اأف�شل  ���ش��م��ن  ت�شنيفها  ي���وؤك���ده  ال����ذي 

والقت�شادية  وال�شكانية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املختلفة التي مت جمعها لتحديد القدرة 
هذا  ويف  ل��ل��م��دن.  ال��ت��ج��اري��ة  التناف�شية 
ال�شاأن، �شرح كريغ بامب، رئي�ص ق�شم 
الأبحاث مبنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
التعداد  يكون  رمب��ا   “ ق��ائ��ًا:  اأفريقيا، 

ن�شخة  اأح���دث  ال��ع��امل يف  30 مدينة يف 
اأكرب  ومتثل  العاملية«.  امل��دن  تقرير  من 
اإل  جيه  ت�شنيف  ي�شملها  مدينة   300
اإل يف الوقت الراهن %18 من التعداد 
الناجت  م���ن  و40%  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ك��اين 
الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي واأك���رث م��ن 70% 
العقارية  ال����ش���ت���ث���م���ارات  اإج���م���ايل  م���ن 
اأ�شا�ص  على  الت�شنيف  ويتحدد  العاملية. 
القت�شادية  والأن�شطة  الب�شرية  امل��وارد 
يف اأكرب املدن على م�شتوى العامل خال 
ال�����ش��ن��وات ال��ع�����ش��رة امل��ا���ش��ي��ة. وم���ن بن 
دب��ي فيها  التي حت�شنت درج��ة  امل��ج��الت 
ال�شركات  ت��واج��د  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ���ال 
املدينة، حيث  اإىل  امل�شافرين ج��واً  وع��دد 
م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  م����ن  امل���دي���ن���ة  ع������ززت 
والرتفيه.  ل��اأع��م��ال  لل�شفر  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
وي���ت���زاي���د ع����دد ال�������ش���رك���ات ال���ت���ي تتخذ 
منطقة  يف  للتو�شع  لها  م��ق��راً  دب��ي  م��ن 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا، يف الوقت 
بن  باملدينة  الهتمام  فيه  يتزايد  الذي 

العقارات  ���ش��وق  ب��ف�����ش��ل  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
اليجابية  العوائد  و  م�شر  يف  امل��زده��ر 

املحتملة على ال�شتثمارات احلديثة.
يف  نوعه  من  الأول  املعر�ص  ه��ذا  ويعد 
املنطقة جلذب امل�شتثمرين والعاملن يف 
القطاع العقاري لإن�شاء وعقد �شراكات 
الفر�ص  واك��ت�����ش��اب اخل���ربة وم��ن��اق�����ش��ة 
بيئة  يف  م�شر  يف  وال�شتثمار  العقارية 
تركز على العمال بن ال�شركات وذلك 

خال املوؤمتر ال�شحفي. 
ك���م���ا ����ش���رتك���ز اخل������ي������ارات وال���ف���ر����ص 
امل��ع��رو���ش��ة ع��ل��ى الإجن�����ازات ال��ه��ام��ة يف 
قطاع العقارات والبنية التحتية ودورها 

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شطفى  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ي�������ش���ارك 
مدبويل وزير الإ�شكان امل�شري ومعايل 
للهجرة يف  ال��دول��ة  وزي���رة  مكرم  نبيلة 
النيل  “عقارات  معر�ص  اإف��ت��ت��اح  حفل 
مركز  يف  ي��ن��ط��ل��ق  ال�������ذي   ”2017
“اأدنيك”  للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي 
دي�شمرب   16-  14 ب����ن  ال����ف����رتة  يف 

اجلاري .  
ال�شركة  ريببلك”  “اك�شبو  وق���ال���ت 
والدكتور  ال���وزراء  ان  للحدث  املنظمة 
ال�شابق  ال�شتثمار  وزير  �شلمان  اأ�شرف 

اأرك����و  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  ورئ���ي�������ص 
ال�����ش��ي��دة منى  ال���ع���ق���اري و  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
هيبلز.  ب�����امل  ����ش���رك���ة  رئ���ي�������ص  احل���ل���و 
التطوير  �شركات  روؤ���ش��اء  من  والعديد 
ال��ع��ق��اري يف م�شر ���ش��وف ي�����ش��ارك��ون يف 
املوؤمتر ال�شحفي الذي �شيقام يوم 13 
دي�����ش��م��رب اجل����اري يف ف��ن��دق ج��م��ريا يف 

اأبراج الحتاد باأبوظبي. 
وقال الدكتور با�شم كليلة رئي�ص جمل�ص 
ي�شرنا  ريببلك”:  “اإك�شبو  �شركة  ادارة 
تنظيم هذا املعر�ص العقاري امل�شري يف 
احلكومية  اجلهات  من  بدعم  اأبوظبي 
امل�����ش��ري��ة ون���ت���وق���ع اق���ب���ال ه���ائ���ا من 

القت�شادية.  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ش��ا���ش��ي 
و���ش��ي�����ش��ارك يف امل���ع���ر����ص ال���ع���دي���د من 
ال�شركات العقارية وخمتلف القطاعات 
التطورات  يف  تتخ�ش�ص  التي  العقارية 
املواكبة  ال�شتثمار  و���ش��رك��ات  املبتكرة 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��وق  اجت��اه��ات  لأح���دث 

التي تقدم خطط ا�شكان مالية مرنة. 
واأف�����اد ال��دك��ت��ور ب��ا���ش��م ق���ائ���ا: يهدف 
وهامة  ع��امل��ي��ة  من�شة  ل��ي��ك��ون  امل��ع��ر���ص 
والك�شف  العقارين  املطورين  للتقاء 
عن م�شاريعهم ملواطني ومقيمي الدولة 
كما ميثل هذا املعر�ص العاقات املتينة 

بن دولة الإمارات وم�شر.

مليار درهم مكا�صب الأ�صهم   5.5
الإماراتية مع بداية دي�صمرب

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شواق املال الإماراتية اأوىل جل�شاتها يف �شهر دي�شمرب على مكا�شب  بداأت 
العقار  قطاعي  �شمن  املدرجة  القيادية  الأ�شهم  �شريحة  من  بدعم  قوية 
والبنوك بالإ�شافة اىل ات�شالت. وك�شبت القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات 
املتداولة يف ختام التعامات نحو 5.5 مليار درهم وفقا ملا يظهره التحليل 
جنح  فقد  الأ���ش��واق  �شهدته  ال��ذي  الن�شاط  ظ��ل  ويف  ل��ل��ت��داولت.  اليومي 
وقفز  الفني  التحليل  ملعطيات  وفقا  بلوغ م�شتويات جيدة  العام يف  املوؤ�شر 
 4326 املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لاأوراق املالية بن�شبة %1.02 اىل 
نقطة ،يف حن اأغلق املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل عند 3431 نقطة بنمو 

ن�شبته %0.34 مقارنة مع اأخر جل�شاته يف نوفمرب املا�شي.
وقاد �شهم اعمار الن�شاط يف �شوق دبي املايل بعدما قفز اىل م�شتوى 7.76 
درهم بزيادة ن�شبتها %2.8 تقريبا ،واأنعك�ص ذلك على اأداء �شركة اعمار 
دبي  بنك  �شهم  �شعد  ،كما  دره��م   5.63 اىل  املرتفع  ال��ع��ق��اري  للتطوير 
ال�شامي جمددا اىل م�شتوى 6.05 درهم . ويف �شوق اأبوظبي لاأوراق 
املالية فقد توا�شل الدعم من �شهم ات�شالت الذي ا�شتمر يف �شعوده بالغا 
25 مليون  ت��داولت جت��اوزت قيمتها نحو  16.60 درهم و�شط  م�شتوى 
الذي  الأم��ر  دره��م   10.20 الأول اىل  اأبوظبي  بنك  �شهم  .وارتفع  دره��م 
عزز من مكا�شب ال�شوق. وعلى �شعيد ال�شيولة فقد بلغت قيمة ال�شفقات 
املربمة يف ال�شوقن نحو 500 مليون درهم �شجل اجلزء الكرب منها ل�شالح 
�شوق دبي املايل ، وو�شل عدد الأ�شهم املتداولة 202 مليون �شهم نفدت من 
امل�شاحة الأكرب من  4646 �شفقة. وا�شتحوذ اللون الأخ�شر على  خال 
اجمايل  ربحية من  �شركة على   33 اأ�شهم  اأغلقت  بعدما  العر�ص  �شا�شات 
اأ�شهم 64 �شركة جرى تداولها ام�ص ويف املقابل ا�شتقرت اأ�شعار اأ�شهم 12 

�شركة عند م�شتوياتها ال�شابقة وانخف�شت اأ�شعار اأ�شهم 19 �شركة.

مليون درهم قيمة   916
ت�صرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي-وام:

اأك��رث من  حققت الت�شرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�شي و الأم��اك يف دبي 
بقيمة  مبايعة   227 ت�شجيل  ام�ص  الدائرة  �شهدت  و   . دره��م  مليون   916
490 مليون درهم منها 18 مبايعة لاأرا�شي بقيمة 237 مليون درهم و 

209 مبايعات لل�شقق والفلل بقيمة 253 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 131 مليون درهم يف منطقة الرب�شاء 
الأوىل تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها 

مبايعة بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة.
اإذ �شجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الثالثة  وت�شدرت منطقة احلبية 
3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بت�شجيلها 
2 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة يف منطقة اليفرة 3 بت�شجيلها 2 
مبايعة بقيمة 3 ماين درهم. اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات 
7 ماين درهم يف منطقة برج خليفة واأخ��ريا مبايعة  تلتها مبايعة بقيمة 
وت�شدرت منطقة جبل  بقيمة 4 ماين درهم فى منطقة وادي ال�شفا 3. 
 22 �شجلت  اإذ  الفلل  و  ال�شقق  مبايعات  عدد  من حيث  املناطق  الأوىل  علي 
بت�شجيلها20   2 الياي�ص  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعة 
مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة يف نخلة جمريا بت�شجيلها 20 مبايعة 
بقيمة 43 مليون درهم. و�شجلت الرهونات قيمة قدرها 426 مليون درهم 
منها 33 رهن اأرا�ص بقيمة 372 مليون درهم و 49 رهن فلل و�شقق بقيمة 
مليون   138 بقيمة  الأوىل  الرب�شاء  اأهمها مبنطقة  كان  درهم  مليون   54

درهم واأخرى فى منطقة نخلة جمريا بقيمة 68 مليون درهم.

فتح باب الت�صجيل اللكرتوين يف 
معر�صي »يومك�ص« و»�صيمتك�ص 2018«

•• ابوظبي-وام:

باب  فتح  عن  ام�ص  “اأدنيك”  للمعار�ص  الوطنية  ابوظبي  �شركة  اأعلنت 
الت�شجيل اللكرتوين للعار�شن والعامين املحلين والدولين والزوار 
امل�شاركن يف معر�شي النظمة غري املاأهولة “يومك�ص 2018” واملحاكاة 

والتدريب “�شيمتك�ص 2018” واملوؤمتر امل�شاحب لهما.
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن   2018 و�شيمكت�ص  يومك�ص  معر�شا  وي��ن��ظ��م 
الوطنية للمعار�ص “اأدنيك” بالتعاون مع القيادة العامة للقوات امل�شلحة 
اأبوظبي  م��رك��ز  2018 يف  ف��رباي��ر   27 اىل   25 م��ن  ال��ف��رتة  و�شتقام يف 
يومك�ص  ملعر�شي  املنظمة  العليا  اللجنة  واأو���ش��ح��ت  للمعار�ص.  الوطني 
و�شيمتك�ص 2018 اأن كافة اللجان الفرعية جاهزة على مدار ال�شاعة وفق 
النواحي  كافة  من  متميزة  القادمة  الن�شخة  لتكون  باإحكام  معد  برنامج 
وذلك من خال البناء على النجاحات ال�شابقة التي متكنت من حتقيقها 
ت�شم  التي  العمل  ف��رق  تقوم  حيث  وال���دويل  الإقليمي  ال�شعيدين  على 
الفعاليات  هذه  اإخ��راج  على  واملهنية  بالكفاءة  لها  م�شهود  وطنية  كفاءات 
بال�شكل الذي يليق ب�شمعة ومكانة الدولة. وقال بيان اللجنة العليا املنظمة 
مت�شارع  ب�شكل  املاأهولة  غري  النظمة  على  احلديثة  اجليو�ص  اعتماد  اإن 
اأهمية املعر�شن كونهما ي�شكان من�شة فريدة  واملتغريات الدولية تزيد 
لعر�ص احدث التقنيات والتطورات يف هذا املجال بالإ�شافة لوجود املوؤمتر 
امل�شاحب لهما، والذي ي�شتقطب كوكبة من اخلرباء الدولين واملحلين، 
ملناق�شة ابرز امل�شتجدات العاملية، وال�شتفادة من التجارب الناجحة يف هذا 
القطاع احليوي. وقال �شعيد املن�شوري مدير اأيدك�ص اإن معر�شي “يومك�ص 
“ يف ن�شختهما القادمة هما ا�شتمرار للمعار�ص التي   2018 و�شيمتك�ص 
الدعم  وي�شكل  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  بنجاح  تعقد 
املتوا�شل من قيادتنا الر�شيدة م�شدر الهام وحافز لنا لتقدمي الف�شل من 
خال ا�شتقطاب واإقامة الفعاليات الدولية الكربى، حيث ا�شبحنا منوذجا 
يحتذى به ورافدا قويا لاقت�شاد الوطني .. معربا عن فخره بالكفاءات 
املواطنة يف اأدنيك التي ت�شرف على اإقامة هذه الفعاليات املتميزة، والذين 
يف  حقيقة  ث��روة  وي�شكلون  عاليا،  الدولة  ا�شم  رفع  عاتقهم  على  يحملون 

جمال توطن املهارات واخلربات يف جمالتهم.

ال�شركات واملطورين وال�شياح ال�شينين
وج�����اءت دب���ي يف ����ش���دارة م���دن منطقة 
اجلاذبية  ح��ي��ث  م���ن  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
ال��ت��ج��اري��ة، يف ح���ن ج����اءت ال��ق��اه��رة يف 
املرتبة  يف  وم�شقط  ع��امل��ي��اً   51 امل��رت��ب��ة 
عاملية  م��دي��ن��ة   300 ب���ن  م���ن   170

�شملها التحليل.

خالل م�ش�ركته� يف ور�شة عمل حول الق�نون العق�ري رقم 3 ل�شنة 2015

بلدية مدينة اأبوظبي توؤكد ت�صهيل اإجراءات ت�صجيل
 امل�صاريع  اأمام ال�صركاء ال�صرتاتيجيني من املطورين العقاريني

•• اأبوظبي -الفجر:

ور�شة  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  �شاركت 
العقارية”  “الدار  �شركة  نظمتها  عمل 
رقم  العقاري  بالقانون  التعريف  ح��ول 
املطورين  جل��م��ي��ع   2015 ل�����ش��ن��ة   3
الرئي�شية  امل�����ش��اري��ع  داخ����ل  ال��ع��ق��اري��ن 
املطورين  وبح�شور  بال�شركة،  اخلا�شة 
العقارية،  اآب���ار  ���ش��رك��ات  م��ن  الفرعين 
بالإ�شافة  العقارية،  اإمكان  و  ومي�شاب، 
واملعنين  العقارين  ال�شت�شارين  اإىل 

يف ه������ذا ال����ق����ط����اع. وج���������اءت ال���ور����ش���ة 
التعاون،  وت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  ب��ه��دف 
ولتعريف املطورين العقارين باحلقوق 
والواجبات املرتتبة عليهم جراء تطبيق 
القانون العقاري رقم 3 ل�شنة 2015، 
الذي  العقاري،  القطاع  تنظيم  �شاأن  يف 
يناير  م��ن  الأول  يف  التنفيذ  حيز  دخ��ل 
ا�شرتاطات  على  اط��اع��ه��م  و   ،2016
يف  العقارية  امل�شاريع  ت�شجيل  وم��راح��ل 

اأبوظبي.
وخال ور�شة العمل مت عر�ص ومناق�شة 

اآل��ي��ة ت�شجيل  اأب���رزه���ا،  حم����اور ع��دي��دة 
البيانات  وم��رح��ل��ة  ال��ع��ق��اري��ة،  امل�����ش��اري��ع 
فتح  كذلك  البناء،  وتراخي�ص  املكانية، 
ح�����ش��اب ���ش��م��ان امل�����ش��روع ال��ع��ق��اري��ة على 
كما  امل�شروع،  ت�شويق  وكيفية  املخطط، 
املهن  ت�شجيل  اأه��م��ي��ة  على  ال��ت��اأك��ي��د  مت 
العقارية )امل�شاحن، املقيمن، الو�شطاء، 

اأمناء احل�شاب(.
ودع����ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي خال 
ال��ع��ق��اري يف  ���ش��رك��ات التطوير  ال��ور���ش��ة 
الفعالة  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 

التطويرية  م�����ش��اري��ع��ه��م  ت�����ش��ج��ي��ل  يف 
تنظيم  ل����ق����ان����ون  وف�����ق�����اً  ووح�����دات�����ه�����م 
 ،2015 لعام   3 رق��م  العقاري  القطاع 
واأو���ش��ح��ت اأن��ه��ا ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى تنظيم 
تطبيق  اإج���راءات  ومتابعة  القطاع،  هذ 
عملية  يف  ال�شعوبات  وتذليل  القانون، 
حقوق  حماية  يف  ي�شهم  مب��ا  الت�شجيل 
التنمية  عجلة  ودف��ع  املعنية،  الأط���راف 
باملجتمع، وحتفيز ال�شوق العقارية وفقاً 
بيئة  وتوفري  متوازنة  و�شوابط  ملعايري 

ا�شتثمارية اإيجابية.

اجلدير بالذكر اأن القانون رقم 3 ل�شنة 
2015 يت�شمن 7 لوائح تنفيذية تعزز 
م��ب��ادئ احل��وك��م��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة وحتمي 
ح��ق��وق الأط������راف امل��ع��ن��ي��ة، وه���ي لوائح 
تنفيذية ب�شاأن امللكية امل�شرتكة للعقارات 
واحت���������اد امل���������اك، واع����ت����م����اد ال���ر����ش���وم 
املقيمن  وت�شجيل  ف��ق��ط(،  )اخل��دم��ات 
العقاري  ال�����ش��ج��ل  وك��ذل��ك  ال��ع��ق��اري��ن، 
امل�������ش���روع،  ����ش���م���ان  وح�������ش���اب  الأويل، 
وال���ره���ون ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة، واأخ������رياً لئحة 

تنفيذية ب�شاأن الرتخي�ص.

وكيل وزارة تطوير البنية التحتية يفتتح الدورة الـ 15 من معر�ص جلف ترافيك
•• دبي-الفجر:

امل���ه���ن���د����ص ح�����ش��ن جمعة  ����ش���ع���ادة  اف���ت���ت���ح 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  وك���ي���ل  امل���ن�������ش���وري 
عبداهلل  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  بح�شور  التحتية، 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  خليفة 
العام ملركز دبي  املدير  املري  و�شعادة هال 
ال��ت��ج��اري، و���ش��ع��ادة حممد ال��ق��م��زي مدير 
كبار  وع��دد من  املتكامل،  النقل  ع��ام مركز 
من  ع�شر  اخلام�شة  ال���دورة  ال�شخ�شيات، 
الذي  ترافيك”  “جلف  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  ي��ن��ظ��م 
الرائد  امل���ع���ار����ص  م���ن  وي��ع��ت��رب  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
الطرق  قطاعات  يف  املنطقة  م�شتوى  على 
وو�شائل  احل��دي��دي��ة  وال�����ش��ك��ك  واجل�����ش��ور 
ال���ن���ق���ل ال����ع����ام، وال�������ذي ي���ق���ام ع���ل���ى م����دار 

ملعار�ص  ال���دويل  دب��ي  اأي���ام يف مركز  ثاثة 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  وت��ق��دم  امل����وؤمت����رات. 
م�شاريعها  ابرز  م�شاركتها،  خال  التحتية 
البتكارات احلالية وامل�شتقبلية، مبا يف ذلك 
البتكارات الذكية يف قطاع النقل، وخطط 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة لدمج ذلك 
�شمن م�شروع احلكومة الذكية يف الدولة. 
اإدارة  اأحمد احلمادي مدير  املهند�ص  وقال 
التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  يف  ال��ط��رق 
الذكي  التنقل  موؤمتر  افتتاح  كلمة  خ��ال 
امل���ن���ع���ق���د ع����ل����ى ه����ام���������ص م����ع����ر�����ص جلف 
ترافيك:” هدفنا فيث وزارة تطوير البنية 
ال�شعادة  م�شتويات  اأع��ل��ى  حتقيق  التحتية 
الدولة،  يف  واملقيمن  للمواطنن  والر�شا 
وا�شتمراراً  الر�شيدة  قيادتنا  مظلة  حت��ت 
للجهود التي بذلها الآباء املوؤ�ش�شون لدولة 

اأ�ش�شوا جيًا قوياً متمكناً  الإم��ارات الذين 
بالروؤية والريادة«.

واأ�شاف: تعمل وزارة تطوير البنية التحتية 
يف اإطار دعمها ل�روؤية الإمارات 2021 اإىل 
باأعلى  تتمتاّع  احتادية  ط��رق  �شبكة  تطوير 
امل��ع��اي��ري وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة وال���ت���ي يتم 
عر�شها اأمامكم جميعاً يف هذا احلدث. اإنه 
ل�شيء رائع اأن جنتمع اليوم مع هذه العقول 
ا  العظيمة التي توؤمن بالفر�ص التي يوفرهاّ
التنقل الذكي يف تعزيز امل�شاواة الجتماعية 

والن�شجام مع البيئة املحيطة. 
املعر�ص  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  �ص  و�شيخ�شاّ
البنية  بتطوير  تتعلق  م��وا���ش��ي��ع  ملناق�شة 
حيث  الرقمية،  من  ب��دًل  ��ة،  امل��ادياّ التحتية 
يف  الإداري  امل��دي��ر  دال���ي���وال،  ه���ارج  يناق�ص 
والهند،  الأو�شط  ال�شرق  يف  ون  هايربلوب 

يف واحدة من اجلل�شات البارزة لذلك اليوم، 
للنقل  ون  ه��اي��ربل��وب  ك��ب�����ش��ول��ة  اأن  ك��ي��ف 
يف  ملمو�شاً  واق��ع��اً  قريباً  �شت�شبح  ال�شريع 
ال�شرق الأو�شط، وتندمج مع و�شائط النقل 

الأخرى القائمة.
اأب��رز معامل جلف ترافيك ه��ذا العام  وم��ن 
اإطاق معر�ص “جلف باركينغ” كمعر�ص 
اإىل  ت�شغيله  �شيتم  وال��ذي  جديد،  م�شتقل 
وتعزيزاً  ت��راف��ي��ك.  ج��ل��ف  م��ع��ر���ص  ج��ان��ب 
ع  تو�شاّ التي  التجارية  العامات  لعرو�ص 
ل���دع���م قطاعات  امل���ع���ر����ص  ت��رك��ي��ز  ن���ط���اق 
م هذه  ���ش��ن��اع��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة اأخ������رى، ���ش��ت��ق��داّ
ال��ف��ع��ال��ي��ة اجل���دي���دة ك��ذل��ك اأح����دث حلول 
ال��دف��ع ال��ذك��ي��ة واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة ملراقبة 
جميع  من  ال�شيارات  مواقف  اإىل  الدخول 
جديدة  من�شة  يخلق  مم��ا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 

ل��ل�����ش��رك��ات ل��ع��ر���ص اأح�����دث م��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف 
قطاعي النقل واملرور.

وت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة ال��ع��ار���ش��ن امل�����ش��ارك��ن يف 
ظبي،  اأب��و  �شرطة   ،2017 ترافيك  جلف 
اإم”،  “ثري  ج��ي��ن��وب��ت��ي��ك،  ف���ي���رتون���ي���ك، 
فلري،  باريفيك�ص،  اأوراف���ول،  ني�شن،  اأدول��ف 
�شين�شينغ،  اإمي��ي��ج  يف،  ت��ي  ب��ي  ت��اغ��م��ا���ش��رت، 

تران�شكور، اأورتانا، وجمموعة تران�شبو.
ويدعم معر�ص جلف ترافيك ر�شمياً وزارة 
تطوير البنية التحتية يف الإمارات العربية 
املتحدة، ومركز النقل املتكامل يف اأبوظبي، 
ويخطط  دب�����ي.  و����ش���رط���ة  و”مواقف”، 
املعر�ص ل�شت�شافة اأكرث من 150 عار�شاً 
2500 زائ����ر من  وج����ذب م���ا ي��ق��رب م���ن 
ق��ط��اع��ات داع��م��ة م��ن 50 ب��ل��داً، م��ن داخل 

وخارج منطقة ال�شرق الأو�شط. 
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 اعـــــــالن       

 املرجع  2017/971  ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
خوله حمد ثاين ال�شام�شي - اجلن�شية : الإم��ارات - طلب الت�شديق علي حمرر 
التجارية  املعلومات  خلدمات  ال��زاج��ل   : با�شم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�شمن 
  61390  : امللف  رقم  القت�شادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة  املرخ�شة من   -
وامل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان  اىل ال�شيد/ عبداهلل عي�شى خليفة 
العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن    - الإم���ارات   : اجلن�شية   - ال�شويدي  بو�شهاب 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اإنذار عديل

رقم 2017/26650
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042507778 
بوكالة ال�شتاذ املحامي/ عبد اهلل خمي�ص الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد 
اهلل الناخي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - اإمارة دبي -بر دبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ص باى - بي �شكوير - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع 

- مكتب 404 - هاتف رقم )04/2507778( )فاك�ص 04/2507779( �ص ب )83620( 
املنذ اليه : )ا�شم املنذر اليه طبقا ملا ورد بالقامة وملكية ال�شيارة مو�شوع النذار(  مايكل انطوين فانديالن ا�شربين  )فلبيني اجل�شنية( 

)ا�شم املنذر اليه طبقا ملا ورد بجواز  �شفره ( مايكل انطوين فانديالن ا�شربين )فلبيني اجلن�شية( 
العنوان : دبي - ديرة - بناية ديرة حمد - �شقة رقم 304  - متحرك رقم 0502946227  - �شندوق بريد رقم : 32433 دبي 

املو�شوع : - بال�شارة  اىل طلب قر�ص متويل  ال�شيارة واتفاقية قر�ص �شيارة )الفراد( وذلك لتمويل �شراءكم من نوع ) ميت�شوبي�شي اوت لندر 
- رقم اللوحة 15/20275 ابوظبي - �شنف اللوحة : خ�شو�شي - اللون : احمر - �شنف املركبة : ا�شتي�شن - �شنة ال�شنع 2016(  فانكم تخلفتم عن 
�شداد الق�شاط ال�شهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�شد بذمتكم مبلغا وقدره 42.575.65 ، درهم )اثنان واربعون الف وخم�شمائة وخم�شة 

و�شبعون درهم وخم�شة و�شتون فل�شا( حيث امتنعتم عن ال�شداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره  42.575.65  درهم ) اثنان واربعون الف وخم�شمائة وخم�شة و�شبعون 
درهم وخم�شة و�شتون فل�شا( كما يف  2017/9/19  حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�شيارة املرهونة من نوع ) ميت�شوبي�شي اوت لندر - رقم اللوحة 
15/20275 ابوظبي - �شنف اللوحة : خ�شو�شي - اللون : احمر - �شنف املركبة : ا�شتي�شن - �شنة ال�شنع 2016( بعد انق�شاء )7( ايام من تاريخ 

ا�شتامكم لهذا الخطار �شندا لن�ص املادة 172 من قانون املعامات التجارية.

 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف  الق�صية  رقم 2017/62  عقاري جزئي - دبي  

املدعي عليه :
-عبدالعزيز نا�شر حمد املا�شي 

نحيطكم علما اأنه انتدابنا خبريا هند�شيا بالق�شية اعاه واملرفوعة �شدكم من املدعي : 
- نا�شر غالب اأيوب ال�شناع 

املقررة عقده يوم الحد  او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة  وعليه فانتم مكلفون 
املوافق 2017/12/10 ال�شاعة 1.00 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - املمزر - خلف 
ال�شين�شري مول - جممع تاون �شكوير - بجانب فندق املوفنبيك - بناية الريحان - ط 4 - مكتب 
421  - يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
بانه يف حال تخلكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شاحيات املخولة لها 

قانونا.  - لا�شتف�شار الت�شال ال�شاتذة / اي�شل 0508045120 / 04-2546347   
د/ م�صطفى بن علي ال�صرياين 
اخلبري   

اإعالن للح�صور اأمام اخلربة 
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعو/  خالد عبدالكرمي 
املقطع  تغيري  طالبا  الينا  تقدم   ، الأحمد  امل�شرب  عبدالواحد 
ليكون  )���ش��ل��ط��ان( اىل )ع��ب��دال��رح��م��ن(  م��ن  اب��ن��ه  الأول ل���ش��م 
ا�شمه بعد التغيري / عبدالرحمن خالد عبدالكرمي عبدالواحد 
امل�شرب الأحمد  - وان من له م�شلحة يف العرتا�ص ان يتقدم 
خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العان اقام ق�شم ال�شهادات 

يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
هيثم عبداهلل �شعيد ماجد النقبي - اجلن�شية : الإم��ارات ، وطلب الت�شديق على حمرر 
، ن�شاط  يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري مطعم عرب لندن 
الرخ�شة مطعم ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية 
رقم )753566( ال�شادر بتاريخ 2017/5/31 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان.  اىل 
ال�شيد/ ال�شيخ اأحمد �شرور حممد �شيف ال�شرقي - اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العان
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/7979   

املنذرة : �شركة ال�شفوة للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �شركة �شغنت�شر �شناك�ص - �ص ذ م م 

بدل  �شداد  ب�شرورة  العديل  الن��ذار  اليها مبوجب هذا  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
وال  الي��ج��ارات  قانون  حددها  التي  يوما   )30( مهلة  خ��ال  املتاأخر  الي��ج��ار 
فان املنذرة �شوف ت�شطر ملبا�شرة كافة الجراءات القانونية الكفيلة بتح�شيل 
حقوقها واخاء املنذ اليها من العن املوؤجرة وا�شتامها خالية من اأي �شاغل ، 

بال�شافة اىل حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2017/3300 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1 - �شركة الوم للتجارة العامة - ذ م م  2-�شادق رم�شان نباخته - عن نف�شه 
وب�شفته مدير ل�شركة الوم للتجارة العامة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك 
املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  اأع��اه وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  الرئي�شي قد  الفرع   - اي��ران  �شادرات 
حكمت بتاريخ 2017/11/26  احلكم التمهيدي التايل/ حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
، وتكون مهمته كالتي :- الط��اع على ملف  ال��دور باجلدول  املخت�ص �شاحب  بندب اخلبري 
املدعية واملدعي عليها  ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر  الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى 
والدفاتر  ال�شجات  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�شات  على  والط��اع  الم��ر  لزم  ان 
ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا ع�شرة الف وال��زم��ت املدعي   ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت  التجارية 
ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/10  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا 

Ch1.C.14 يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/206 مدين كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شويريور ديكور للزجاج والملنيوم - �ص ذ م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/25 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح/ جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية - �ص ذ 
م م  - �شابقا - بف�شخ اتفاقية اليجار املتعلقة بقطعة الر�ص رقم )34014( املوؤرخة يف 
2006/11/15 الكائنة مبنطقة جممع دبي لا�شتثمار وت�شليم املاأجور للمدعية خاليا 
من ال�شواغل ، والزمتها بامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثن  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��ان �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/210 مدين كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- فيجا للنقل الربي العام - �ص ذ م م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/5/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�شالح/ جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م  - حاليا - مدينة دبي 
ال�شناعية - �ص ذ م م - �شابقا بف�شخ اتفاقية بقطعة الر�ص رقم )30018( الكائنة 
 ، ال�شواغل  من  خاليا  للمدعية  املاأجور  وت�شليم  لا�شتثمار  دبي  جممع  مبنطقة 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  بامل�شروفات  والزمتها 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3299  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-ميرتا فرج منحال 2-ر�شا ح�شن تدين احمدي 3- �شركة بر�شكو 
للتجارة - ذات م�شوؤولية حمدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات 
اأق��ام عليك  اي��ران - الفرع الرئي�شي وميثله / احمد علي مفتاح �شالح الزعابي - قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  مببلغ وقدره )298.211.74 درهم( 
وحتى  ال�شتحقاق   ت��اري��خ   من   %15 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/12/28  ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4559  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �ص   - املاب�ص اجلاهزة  لتجارة  الطبية  الربكة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نو�شاد حمي الدين نيدوفايل 
نيدوفايل   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )20917( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 1683 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

 مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
   يف  الدعوى 2017/11211  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ص   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  اك���رب  1- جن��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع���ادل ن��اج��ي زك���ي ال���زي���ات   ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16100 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثنن   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB178439491AE(ال�شكوى
Ch1.A.1  لذا فاأنت  ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة  املوافق 2017/12/18  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/598  مدين كلي               
اىل املدعي عليه/1- الفوز لل�شناعات املعدنية - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
 املدعي/ جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية - �ص ذ م م 
- �شابقا - وميثله/ علي ا�شماعيل حممد عبد اهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى 
واملدعي  امل��دع��ي��ة  ب��ن  امل���ربم  امل���دة  ط��وي��ل  الي��ج��ار  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
عليها  املدعي  ال��زام  مع   2009/5/31 وامل��وؤرخ  م�شروع  تطوير  باتفاقية  واملعنون  عليها 
بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  
2017/12/11  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3777   جتاري جزئي              

ان  اىل املدعي عليه / 1-ان��ف��وج انترييرز - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/ �شركة عبدالواحد الر�شتماين لل�شناعات الن�شائية - ذ م م وميثله / علي 
ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )292386.86 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
و  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  ت��اري��خ ال�شتحقاق وحتى  م��ن  القانونية  %9  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  
2018/1/4  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2017/6280 الدائرة اجلزئية الرابعة 

اىل املدعى عليهما : �شركة النخبة للمقاولت البناء 
حيث ان املدعي : �شركة امكون - �ص ذ م م  - يف الدعوى رقم 2017/6280 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك 
مبلغ وقدره 105.612.80 درهم ، مع الفائدة القانونية وبواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

متام ال�شداد. مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�شي ح�شورك امام مكتب ادارة الدعوى رقم 8 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
، الدائرة اجلزئية الرابعة - وذلك بتاريخ 2017/12/12 وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

و�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
رقم 2017/101 نزاع تعيني خربة مدين 

بال�شارة اىل املو�شوع اعاه ، وحيث مت اعام املتنازع �شدهما حل�شور اجتماع اخلربة ومل يح�شر اأحمد اأو 
الوكيل املعتمد ، وعليه يرجى اإعان املتنازع �شدهما ح�شب ال�شيغة التالية :- 

ال�شادة /1- اأر�ص املدينة للمقاولت - �ص ذ م م  2- هاى كا�شل للمقاولت - �ص ذ م م  ، 
ب�شفتكم متنازع �شدهما يف الدعوى رقم 2017/101 نزاع تعين خربة مدين - حماكم دبي ، املرفوعة من ال�شيد 
/ جمعة �شرور عبد الكرمي مو�شوعها دعوى تعين خبري ، وحيث مت ندبنا خبريا يف الدعوى ، وعليه يرجى 
ح�شوركم او وكيلكم املعتمد حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له تاريخ 2017/12/17 ال�شاعة 10 �شباحا مبكتب 
اخلبري الكائن يف دبي - هور العنز �شرق - �شارع اأبوهيل - بناية عبدالرزاق الزرعوين البناية بها بنك الفجرية 
الوطني - الطابق الثاين - مكتب 210 - على ان يتم موافاتنا ببيانات الق�شية وم�شتنداتها وبن�شخ بعدد اأطراف 
اإذا كانت بلغة اخرى ، ويف حال عدم ح�شوركم  ، واأن تكون باللغة العربية او مرتجمة اىل العربية  الدعوى 
�شت�شتمر اخلربة يف الجراءات حتى ايداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ح�شب الأ�شول املتبعة يف ذلك ال�شاأن ، 
وللتوا�شل / املهند�ص / ح�شن القر�ص - هاتف : 0505412815 -فاك�ص ابوظبي : 026328942 - بريد اليكرتوين 

 elkershhassan@gmail.com -

املهند�س / ح�صن اإبراهيم القر�س 
اخلبري بالدعوى      

اإعالن املتنازع �صدهما حل�صور 
اجتماع اخلربة 
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املخطر/ ال�شيد/ موكي�ص �شاهنى - هندي اجلن�شية - جواز �شفر رقم Z2513596 ، العنوان 

: دبي - ديرة - هاتف متحرك رقم : 0506524504 
 ،  G6505656 �شفر رقم  ، جوازر  ، هندي اجلن�شية  �شينغ  بهابيندر  ال�شيد/   / اليه  املخطر 

العنوان : دبي - اأ ، ع ، م  ، هاتف رقم : 00919650238742 
املو�شوع : اإلغاء وكالة 

1 - �شبق للمخطر ان حرر وكالة عامة بالق�شايا للمخطر اليه ومت توثيقها من كاتب العدل 
 2016/6/20  : بتاريخ   ،  135697/1/2016  : املحرر  رقم   : التالية  بالتفا�شيل  بدبي 

)مرفق �شورة من الوكالة(  - وحيث ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالغاء الوكالة امل�شار اليها اعتبارا من تاريخ ا�شتام املخطر 
مبجرد  مبقت�شاه  العمل  من  ويحذره  القانونية  منتج لثاره  غري  واعتباره  الخطار  هذا  اليه 
ال�شتام ويحمله كافة امل�شوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ . 
املخطرة : ال�شيد / موكي�ص �شاهني - هندي اجلن�شية  

 اإخطار باإلغاء وكالة
 على يد حم�صر
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة : دوف م�رين للتج�رة - �ض ذ م م  
ال�شكل   - الرقة   - املاجد  حممد  عبدالعزيز  ال�شيخ  ملك   103 رق��م  مكتب  العنوان: 
بال�شجل  القيد  رق��م    660412  : الرخ�شة  رق��م  م�شوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين 
التجاري : 1083978 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاه، وذلك مبوجب  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/11/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/11/12
ال�شيخ  العنوان : مكتب ملك  حممد �شديق ق��شم الع�ملية لتدقيق احل�ش�ب�ت  
من�شور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة -  هاتف  2219920-04 فاك�ص: 04-2219934  
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي/حممد �شديق ق��شم الع�ملية لتدقيق احل�ش�ب�ت  
هاتف     - الرقة   - دي��رة   - ث��اين  اآل  احمد  بن  من�شور  ال�شيخ  ملك  مكتب   : العنوان 
2219920-04 فاك�ص: 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية دوف م�رين للتج�رة - 
�ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/12 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/11/12  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8356   

املنذر : طيبة لتجارة الذهب واملجوهرات - ذ م م )بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي ( 
املنذر اليه / اف اأوه زد داميوند اآند غولد تريدينغ - م د م �ص )جمهول حمل القامة( 

- اإخطار ب�شداد بدل اليجار 
- ينذر املنذر املنذر اليه ومبوجب النذار رقم )2017/1/249318( امل�شدق لدى الكاتب العدل مبحاكم دبي 
 )O-2017183  ( ب�شرورة �شداد املرتتبة يف ذمتكم من بدل اليجار للعقار املحدد او�شافه بالعقد رقم ،
بقيمة  �شيك  وهو   )A1-V3-24-24C( رقم  للوحدة   2017/7/1 بتاريخ  املنذر  وبن  بينكم  املربم 
)=/177.790( درهم ) مائة و�شبعة و�شبعون الف و�شبعمائة وت�شعون درهم( وهي قيمة اليجار املتفق عليها 
للوحدة اآنفة الذكر ، وحيث انكم ممتنعن عن ال�شداد من تاريخ 2017/7/1 فان املنذر ميلهكم )30( يوم من 
الأمر للجنة  اآ�شفا اىل رفع  املنذر  ال�شداد �شي�شطر  ، ويف حال عدم  اليه  امل�شار  بالنذار  تاريخ متام العان 
كافة  واتخاذ   ، املوؤجرة  العن  من  فورا  باخائكم  واملطالبة  اليجارية  املنازعات  بف�ص  اخلا�شة  الق�شائية 

الجراءات القانونية املدنية والتحفظية بحقكم وا�شرتداد حقوق املنذر طرفكم. 
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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النذار العديل بالن�صر

رقم 2017/8351   
املنذر : نا�شر �شامل علي �شامل ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية 

عنوانه : دبي - الإمارات العربية املتحدة 
املنذر اليه : جينيفري يربادا تاراكاتاك ، فليبينية اجلن�شية 

دبي - الإمارات العربية املتحدة 
املو�شوع : اعان بالن�شر بالنذار العديل رقم )2017/1/254263( 

ا�شتامكم  ايام من  ب�شداد مبلغ وقيمته 420.000 درهم وذلك خال 5  اليهم -  املنذر  املنذر /  ينذر 
النذار وال �شي�شطر املنذر ا�شفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية جتاهكم وحتميلكم الر�شوم واتعاب 
اأي  عند  وال�شرر  والعطل  بالتعوي�ص  اليه  املنذر  مبطالبة  كاما  بحقه  املنذر  ويحتفظ   - املحاماة 
تاأخري يف اخاء العقار ودفع قيمة اليجار ، واإل �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  حتمل  مع   ، الأداء  اأم��ر  وا�شت�شدار  الق�شائية  الدعوى  اقامة  فيها  مبا  �شده 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8365   

املو�شوع : انذار عديل لخاء العن املوؤجرة ودفع ما ي�شتحق من اليجار حتى 
الخاء الفعلي 

املنذر : موؤ�ش�شة ند ال�شبا العقارية 
املنذر اليها : جتارة ناليز لل�شواري احلريرية - �ص ذ م م 

النذار  اع��ان  �شهر من  املحل خال  اخ��اء  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذرة تخطر  فان 
العديل و�شداد ما تبقي من قيمة ايجارية حتى الخاء التام والفعلي وال �شت�شطر 
املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ حقها ورفع الدعوى املو�شوعية 
امام مركز ف�ص املنازعات اليجارية بدبي واملطالبة بالتعوي�ص عن كل عطل او �شرر 

وحتميلكم م�شاريف ور�شوم التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8324   

املنذر : ادوارد جوهان وي�شتري هوف - هولندي اجلن�شية 
بوكالة املحامية / موزرة اخلظر 

املنذر اليها : اي ا�ص ميدل اي�شت لا�ش�شارات - �ص ذ م م  
هذا  مب��وج��ب  جئنا   - اجلن�شية  ه��ول��ن��دي   - ه��وف  وي�شتري  ج��وه��ان  ادوارد  امل��ن��ذر  ع��ن  بوكالتنا 
الوحدة عن  ذمتكم  يف  املرت�شدة  اليجار  ب��دلت  قيمة  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  العديل   الن��ذار 

 رقم 13F - A -02 - الكائنة بربج امباير هايت�ص مببلغ وقدره 66.500 درهم )�شتة و�شتون الف 
وخم�شمائة درهم( ، بال�شافة اىل تكليفكم بت�شليم املنذر براءة ذمة عن املياه والكهرباء من ديوا 
للوحدة املوؤجرة حتى تاريخ انتهاء عقد اليجار ، وذلك خال مهلة اق�شاها ثاثون يوما من 
، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الج��راءات القانونية �شدكم  تاريخ اعان هذا الن��ذار بالن�شر 

واملطالبة بهذه املبالغ وكافة الر�شوم وامل�شاريف التي تنتج عن ذلك حتى تاريخ ال�شداد الفعلي
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/154 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فايز حممد جمعه مفتاح احلامظ  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/17  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�شالح/مازن جربان حايك بالزام املدعي عليه )فايز حممد جمعه مفتاح احلامظ( 
ان يوؤدي للمدعي )مازن جربان حايك( مبلغ وقدره 490000 اربعمائة وت�شعون الف 
ال�شداد  ال�شيك وحتى متام  ا�شتحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم 
وال��زم��ت��ه ب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��روف��ات وث��اث��م��ائ��ة دره���م ات��ع��اب حم���ام���اة.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 
العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       

 املرجع  2017/971  ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
خوله حمد ثاين ال�شام�شي - اجلن�شية : الإم��ارات - طلب الت�شديق علي حمرر 
التجارية  املعلومات  خلدمات  ال��زاج��ل   : با�شم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�شمن 
  61390  : امللف  رقم  القت�شادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة  املرخ�شة من   -
وامل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان  اىل ال�شيد/ عبداهلل عي�شى خليفة 
العدل  الكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن    - الإم���ارات   : اجلن�شية   - ال�شويدي  بو�شهاب 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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اإنذار عديل

رقم 2017/26650
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042507778 
بوكالة ال�شتاذ املحامي/ عبد اهلل خمي�ص الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد 
اهلل الناخي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - اإمارة دبي -بر دبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ص باى - بي �شكوير - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع 

- مكتب 404 - هاتف رقم )04/2507778( )فاك�ص 04/2507779( �ص ب )83620( 
املنذ اليه : )ا�شم املنذر اليه طبقا ملا ورد بالقامة وملكية ال�شيارة مو�شوع النذار(  مايكل انطوين فانديالن ا�شربين  )فلبيني اجل�شنية( 

)ا�شم املنذر اليه طبقا ملا ورد بجواز  �شفره ( مايكل انطوين فانديالن ا�شربين )فلبيني اجلن�شية( 
العنوان : دبي - ديرة - بناية ديرة حمد - �شقة رقم 304  - متحرك رقم 0502946227  - �شندوق بريد رقم : 32433 دبي 

املو�شوع : - بال�شارة  اىل طلب قر�ص متويل  ال�شيارة واتفاقية قر�ص �شيارة )الفراد( وذلك لتمويل �شراءكم من نوع ) ميت�شوبي�شي اوت لندر 
- رقم اللوحة 15/20275 ابوظبي - �شنف اللوحة : خ�شو�شي - اللون : احمر - �شنف املركبة : ا�شتي�شن - �شنة ال�شنع 2016(  فانكم تخلفتم عن 
�شداد الق�شاط ال�شهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�شد بذمتكم مبلغا وقدره 42.575.65 ، درهم )اثنان واربعون الف وخم�شمائة وخم�شة 

و�شبعون درهم وخم�شة و�شتون فل�شا( حيث امتنعتم عن ال�شداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره  42.575.65  درهم ) اثنان واربعون الف وخم�شمائة وخم�شة و�شبعون 
درهم وخم�شة و�شتون فل�شا( كما يف  2017/9/19  حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�شيارة املرهونة من نوع ) ميت�شوبي�شي اوت لندر - رقم اللوحة 
15/20275 ابوظبي - �شنف اللوحة : خ�شو�شي - اللون : احمر - �شنف املركبة : ا�شتي�شن - �شنة ال�شنع 2016( بعد انق�شاء )7( ايام من تاريخ 

ا�شتامكم لهذا الخطار �شندا لن�ص املادة 172 من قانون املعامات التجارية.

 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف  الق�صية  رقم 2017/62  عقاري جزئي - دبي  

املدعي عليه :
-عبدالعزيز نا�شر حمد املا�شي 

نحيطكم علما اأنه انتدابنا خبريا هند�شيا بالق�شية اعاه واملرفوعة �شدكم من املدعي : 
- نا�شر غالب اأيوب ال�شناع 

املقررة عقده يوم الحد  او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة  وعليه فانتم مكلفون 
املوافق 2017/12/10 ال�شاعة 1.00 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - املمزر - خلف 
ال�شين�شري مول - جممع تاون �شكوير - بجانب فندق املوفنبيك - بناية الريحان - ط 4 - مكتب 
421  - يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
بانه يف حال تخلكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شاحيات املخولة لها 

قانونا.  - لا�شتف�شار الت�شال ال�شاتذة / اي�شل 0508045120 / 04-2546347   
د/ م�صطفى بن علي ال�صرياين 
اخلبري   

اإعالن للح�صور اأمام اخلربة 
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعو/  خالد عبدالكرمي 
املقطع  تغيري  طالبا  الينا  تقدم   ، الأحمد  امل�شرب  عبدالواحد 
ليكون  )���ش��ل��ط��ان( اىل )ع��ب��دال��رح��م��ن(  م��ن  اب��ن��ه  الأول ل���ش��م 
ا�شمه بعد التغيري / عبدالرحمن خالد عبدالكرمي عبدالواحد 
امل�شرب الأحمد  - وان من له م�شلحة يف العرتا�ص ان يتقدم 
خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العان اقام ق�شم ال�شهادات 

يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
هيثم عبداهلل �شعيد ماجد النقبي - اجلن�شية : الإم��ارات ، وطلب الت�شديق على حمرر 
، ن�شاط  يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري مطعم عرب لندن 
الرخ�شة مطعم ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية 
رقم )753566( ال�شادر بتاريخ 2017/5/31 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان.  اىل 
ال�شيد/ ال�شيخ اأحمد �شرور حممد �شيف ال�شرقي - اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العان
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/7979   

املنذرة : �شركة ال�شفوة للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �شركة �شغنت�شر �شناك�ص - �ص ذ م م 

بدل  �شداد  ب�شرورة  العديل  الن��ذار  اليها مبوجب هذا  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
وال  الي��ج��ارات  قانون  حددها  التي  يوما   )30( مهلة  خ��ال  املتاأخر  الي��ج��ار 
فان املنذرة �شوف ت�شطر ملبا�شرة كافة الجراءات القانونية الكفيلة بتح�شيل 
حقوقها واخاء املنذ اليها من العن املوؤجرة وا�شتامها خالية من اأي �شاغل ، 

بال�شافة اىل حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2017/3300 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1 - �شركة الوم للتجارة العامة - ذ م م  2-�شادق رم�شان نباخته - عن نف�شه 
وب�شفته مدير ل�شركة الوم للتجارة العامة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك 
املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  اأع��اه وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  الرئي�شي قد  الفرع   - اي��ران  �شادرات 
حكمت بتاريخ 2017/11/26  احلكم التمهيدي التايل/ حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
، وتكون مهمته كالتي :- الط��اع على ملف  ال��دور باجلدول  املخت�ص �شاحب  بندب اخلبري 
املدعية واملدعي عليها  ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر  الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى 
والدفاتر  ال�شجات  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�شات  على  والط��اع  الم��ر  لزم  ان 
ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا ع�شرة الف وال��زم��ت املدعي   ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت  التجارية 
ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/10  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا 

Ch1.C.14 يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/206 مدين كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شويريور ديكور للزجاج والملنيوم - �ص ذ م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/25 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح/ جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية - �ص ذ 
م م  - �شابقا - بف�شخ اتفاقية اليجار املتعلقة بقطعة الر�ص رقم )34014( املوؤرخة يف 
2006/11/15 الكائنة مبنطقة جممع دبي لا�شتثمار وت�شليم املاأجور للمدعية خاليا 
من ال�شواغل ، والزمتها بامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثن  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��ان �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/210 مدين كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- فيجا للنقل الربي العام - �ص ذ م م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/5/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�شالح/ جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م  - حاليا - مدينة دبي 
ال�شناعية - �ص ذ م م - �شابقا بف�شخ اتفاقية بقطعة الر�ص رقم )30018( الكائنة 
 ، ال�شواغل  من  خاليا  للمدعية  املاأجور  وت�شليم  لا�شتثمار  دبي  جممع  مبنطقة 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  بامل�شروفات  والزمتها 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3299  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-ميرتا فرج منحال 2-ر�شا ح�شن تدين احمدي 3- �شركة بر�شكو 
للتجارة - ذات م�شوؤولية حمدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات 
اأق��ام عليك  اي��ران - الفرع الرئي�شي وميثله / احمد علي مفتاح �شالح الزعابي - قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  مببلغ وقدره )298.211.74 درهم( 
وحتى  ال�شتحقاق   ت��اري��خ   من   %15 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/12/28  ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4559  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �ص   - املاب�ص اجلاهزة  لتجارة  الطبية  الربكة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نو�شاد حمي الدين نيدوفايل 
نيدوفايل   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )20917( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 1683 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

 مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
   يف  الدعوى 2017/11211  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ص   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  اك���رب  1- جن��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع���ادل ن��اج��ي زك���ي ال���زي���ات   ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16100 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثنن   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB178439491AE(ال�شكوى
Ch1.A.1  لذا فاأنت  ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة  املوافق 2017/12/18  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/598  مدين كلي               
اىل املدعي عليه/1- الفوز لل�شناعات املعدنية - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
 املدعي/ جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية - �ص ذ م م 
- �شابقا - وميثله/ علي ا�شماعيل حممد عبد اهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى 
واملدعي  امل��دع��ي��ة  ب��ن  امل���ربم  امل���دة  ط��وي��ل  الي��ج��ار  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
عليها  املدعي  ال��زام  مع   2009/5/31 وامل��وؤرخ  م�شروع  تطوير  باتفاقية  واملعنون  عليها 
بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  
2017/12/11  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3777   جتاري جزئي              

ان  اىل املدعي عليه / 1-ان��ف��وج انترييرز - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/ �شركة عبدالواحد الر�شتماين لل�شناعات الن�شائية - ذ م م وميثله / علي 
ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )292386.86 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
و  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  ت��اري��خ ال�شتحقاق وحتى  م��ن  القانونية  %9  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  
2018/1/4  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2017/6280 الدائرة اجلزئية الرابعة 

اىل املدعى عليهما : �شركة النخبة للمقاولت البناء 
حيث ان املدعي : �شركة امكون - �ص ذ م م  - يف الدعوى رقم 2017/6280 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك 
مبلغ وقدره 105.612.80 درهم ، مع الفائدة القانونية وبواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

متام ال�شداد. مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�شي ح�شورك امام مكتب ادارة الدعوى رقم 8 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
، الدائرة اجلزئية الرابعة - وذلك بتاريخ 2017/12/12 وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

و�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
رقم 2017/101 نزاع تعيني خربة مدين 

بال�شارة اىل املو�شوع اعاه ، وحيث مت اعام املتنازع �شدهما حل�شور اجتماع اخلربة ومل يح�شر اأحمد اأو 
الوكيل املعتمد ، وعليه يرجى اإعان املتنازع �شدهما ح�شب ال�شيغة التالية :- 

ال�شادة /1- اأر�ص املدينة للمقاولت - �ص ذ م م  2- هاى كا�شل للمقاولت - �ص ذ م م  ، 
ب�شفتكم متنازع �شدهما يف الدعوى رقم 2017/101 نزاع تعين خربة مدين - حماكم دبي ، املرفوعة من ال�شيد 
/ جمعة �شرور عبد الكرمي مو�شوعها دعوى تعين خبري ، وحيث مت ندبنا خبريا يف الدعوى ، وعليه يرجى 
ح�شوركم او وكيلكم املعتمد حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له تاريخ 2017/12/17 ال�شاعة 10 �شباحا مبكتب 
اخلبري الكائن يف دبي - هور العنز �شرق - �شارع اأبوهيل - بناية عبدالرزاق الزرعوين البناية بها بنك الفجرية 
الوطني - الطابق الثاين - مكتب 210 - على ان يتم موافاتنا ببيانات الق�شية وم�شتنداتها وبن�شخ بعدد اأطراف 
اإذا كانت بلغة اخرى ، ويف حال عدم ح�شوركم  ، واأن تكون باللغة العربية او مرتجمة اىل العربية  الدعوى 
�شت�شتمر اخلربة يف الجراءات حتى ايداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ح�شب الأ�شول املتبعة يف ذلك ال�شاأن ، 
وللتوا�شل / املهند�ص / ح�شن القر�ص - هاتف : 0505412815 -فاك�ص ابوظبي : 026328942 - بريد اليكرتوين 

 elkershhassan@gmail.com -

املهند�س / ح�صن اإبراهيم القر�س 
اخلبري بالدعوى      

اإعالن املتنازع �صدهما حل�صور 
اجتماع اخلربة 

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
املخطر/ ال�شيد/ موكي�ص �شاهنى - هندي اجلن�شية - جواز �شفر رقم Z2513596 ، العنوان 

: دبي - ديرة - هاتف متحرك رقم : 0506524504 
 ،  G6505656 �شفر رقم  ، جوازر  ، هندي اجلن�شية  �شينغ  بهابيندر  ال�شيد/   / اليه  املخطر 

العنوان : دبي - اأ ، ع ، م  ، هاتف رقم : 00919650238742 
املو�شوع : اإلغاء وكالة 

1 - �شبق للمخطر ان حرر وكالة عامة بالق�شايا للمخطر اليه ومت توثيقها من كاتب العدل 
 2016/6/20  : بتاريخ   ،  135697/1/2016  : املحرر  رقم   : التالية  بالتفا�شيل  بدبي 

)مرفق �شورة من الوكالة(  - وحيث ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالغاء الوكالة امل�شار اليها اعتبارا من تاريخ ا�شتام املخطر 
مبجرد  مبقت�شاه  العمل  من  ويحذره  القانونية  منتج لثاره  غري  واعتباره  الخطار  هذا  اليه 
ال�شتام ويحمله كافة امل�شوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ . 
املخطرة : ال�شيد / موكي�ص �شاهني - هندي اجلن�شية  

 اإخطار باإلغاء وكالة
 على يد حم�صر

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة : دوف م�رين للتج�رة - �ض ذ م م  
ال�شكل   - الرقة   - املاجد  حممد  عبدالعزيز  ال�شيخ  ملك   103 رق��م  مكتب  العنوان: 
بال�شجل  القيد  رق��م    660412  : الرخ�شة  رق��م  م�شوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين 
التجاري : 1083978 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاه، وذلك مبوجب  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/11/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/11/12
ال�شيخ  العنوان : مكتب ملك  حممد �شديق ق��شم الع�ملية لتدقيق احل�ش�ب�ت  
من�شور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة -  هاتف  2219920-04 فاك�ص: 04-2219934  
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي/حممد �شديق ق��شم الع�ملية لتدقيق احل�ش�ب�ت  
هاتف     - الرقة   - دي��رة   - ث��اين  اآل  احمد  بن  من�شور  ال�شيخ  ملك  مكتب   : العنوان 
2219920-04 فاك�ص: 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية دوف م�رين للتج�رة - 
�ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/12 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/11/12  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�ش�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8356   

املنذر : طيبة لتجارة الذهب واملجوهرات - ذ م م )بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ص الناخي ( 
املنذر اليه / اف اأوه زد داميوند اآند غولد تريدينغ - م د م �ص )جمهول حمل القامة( 

- اإخطار ب�شداد بدل اليجار 
- ينذر املنذر املنذر اليه ومبوجب النذار رقم )2017/1/249318( امل�شدق لدى الكاتب العدل مبحاكم دبي 
 )O-2017183  ( ب�شرورة �شداد املرتتبة يف ذمتكم من بدل اليجار للعقار املحدد او�شافه بالعقد رقم ،
بقيمة  �شيك  وهو   )A1-V3-24-24C( رقم  للوحدة   2017/7/1 بتاريخ  املنذر  وبن  بينكم  املربم 
)=/177.790( درهم ) مائة و�شبعة و�شبعون الف و�شبعمائة وت�شعون درهم( وهي قيمة اليجار املتفق عليها 
للوحدة اآنفة الذكر ، وحيث انكم ممتنعن عن ال�شداد من تاريخ 2017/7/1 فان املنذر ميلهكم )30( يوم من 
الأمر للجنة  اآ�شفا اىل رفع  املنذر  ال�شداد �شي�شطر  ، ويف حال عدم  اليه  امل�شار  بالنذار  تاريخ متام العان 
كافة  واتخاذ   ، املوؤجرة  العن  من  فورا  باخائكم  واملطالبة  اليجارية  املنازعات  بف�ص  اخلا�شة  الق�شائية 

الجراءات القانونية املدنية والتحفظية بحقكم وا�شرتداد حقوق املنذر طرفكم. 
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
النذار العديل بالن�صر

رقم 2017/8351   
املنذر : نا�شر �شامل علي �شامل ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية 

عنوانه : دبي - الإمارات العربية املتحدة 
املنذر اليه : جينيفري يربادا تاراكاتاك ، فليبينية اجلن�شية 

دبي - الإمارات العربية املتحدة 
املو�شوع : اعان بالن�شر بالنذار العديل رقم )2017/1/254263( 

ا�شتامكم  ايام من  ب�شداد مبلغ وقيمته 420.000 درهم وذلك خال 5  اليهم -  املنذر  املنذر /  ينذر 
النذار وال �شي�شطر املنذر ا�شفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية جتاهكم وحتميلكم الر�شوم واتعاب 
اأي  عند  وال�شرر  والعطل  بالتعوي�ص  اليه  املنذر  مبطالبة  كاما  بحقه  املنذر  ويحتفظ   - املحاماة 
تاأخري يف اخاء العقار ودفع قيمة اليجار ، واإل �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  حتمل  مع   ، الأداء  اأم��ر  وا�شت�شدار  الق�شائية  الدعوى  اقامة  فيها  مبا  �شده 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8365   

املو�شوع : انذار عديل لخاء العن املوؤجرة ودفع ما ي�شتحق من اليجار حتى 
الخاء الفعلي 

املنذر : موؤ�ش�شة ند ال�شبا العقارية 
املنذر اليها : جتارة ناليز لل�شواري احلريرية - �ص ذ م م 

النذار  اع��ان  �شهر من  املحل خال  اخ��اء  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذرة تخطر  فان 
العديل و�شداد ما تبقي من قيمة ايجارية حتى الخاء التام والفعلي وال �شت�شطر 
املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ حقها ورفع الدعوى املو�شوعية 
امام مركز ف�ص املنازعات اليجارية بدبي واملطالبة بالتعوي�ص عن كل عطل او �شرر 

وحتميلكم م�شاريف ور�شوم التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/8324   

املنذر : ادوارد جوهان وي�شتري هوف - هولندي اجلن�شية 
بوكالة املحامية / موزرة اخلظر 

املنذر اليها : اي ا�ص ميدل اي�شت لا�ش�شارات - �ص ذ م م  
هذا  مب��وج��ب  جئنا   - اجلن�شية  ه��ول��ن��دي   - ه��وف  وي�شتري  ج��وه��ان  ادوارد  امل��ن��ذر  ع��ن  بوكالتنا 
الوحدة عن  ذمتكم  يف  املرت�شدة  اليجار  ب��دلت  قيمة  �شداد  ب�شرورة  ننذركم  العديل   الن��ذار 
 رقم 13F - A -02 - الكائنة بربج امباير هايت�ص مببلغ وقدره 66.500 درهم )�شتة و�شتون الف 
وخم�شمائة درهم( ، بال�شافة اىل تكليفكم بت�شليم املنذر براءة ذمة عن املياه والكهرباء من ديوا 
للوحدة املوؤجرة حتى تاريخ انتهاء عقد اليجار ، وذلك خال مهلة اق�شاها ثاثون يوما من 
، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الج��راءات القانونية �شدكم  تاريخ اعان هذا الن��ذار بالن�شر 

واملطالبة بهذه املبالغ وكافة الر�شوم وامل�شاريف التي تنتج عن ذلك حتى تاريخ ال�شداد الفعلي
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/154 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فايز حممد جمعه مفتاح احلامظ  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/17  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�شالح/مازن جربان حايك بالزام املدعي عليه )فايز حممد جمعه مفتاح احلامظ( 
ان يوؤدي للمدعي )مازن جربان حايك( مبلغ وقدره 490000 اربعمائة وت�شعون الف 
ال�شداد  ال�شيك وحتى متام  ا�شتحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم 
وال��زم��ت��ه ب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��روف��ات وث��اث��م��ائ��ة دره���م ات��ع��اب حم���ام���اة.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 
العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2567  مدين  جزئي 
ان  اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  يا�شر م�شتاق  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ علي عبا�ص �شردار بخ�ص - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
وحددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى  املبلغ  ا�شتام  ت��اري��خ   من   %9 بواقع  القانونية 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة    2017/12/5 امل��واف��ق   ال��ث��اث��اء    ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2148  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-والفورد انرتنا�شيونال للتجارة العامة- �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ هارفيندر �شنيغ �شاهني وميثله / جو�شلن �شبلي 
خري اهلل -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص 
مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 يوم الثنن  املوافق  2017/12/25  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3691  جتاري جزئي              

القامة مبا  �شيبتاين  جمهول حمل  ا�شد ح�شن  1- جنم   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ م�شرف الهال - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر مال اهلل 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  -  قد  حممد غ��امن 
عليه مببلغ وقدره )25.386.33 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2017/12/11  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3749  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ال�شركة ال�شيوية ملواد البناء - ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ديال لتوريد احلديد - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وميثله / عبدالرحمن 
ح�شن  حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )227872 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/12/17  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3791  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بليمار �شوريا جو�شول  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�شرف الهال - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر مال اهلل حممد 
غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )37177.23 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/12/26  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2372  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ري��ن��وج - م د م ���ص  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال�شبيعي -  قد  اأمل عمري  املدعي/ �شميت �شوبها�شبهاى كوتارى وميثله / 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)84490500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.B.8 يوم الربعاء  املوافق  2017/12/20   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3585  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة كونتيقو داتا �شوليو�شنز منطقة -حرة - ذ م م   جمهول حمل 
ال�شودان - هيئة حكومية تابعة  القومية لات�شالت -  الهيئة  ان املدعي/  القامة مبا 
حلكومة ال�شودان - وميثلها / م�شطفى عبداحلفيظ وداعة اهلل �شالح وميثله / عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )142.959 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  9% من تاريخ  ا�شتام املبلغ يف 2015/12/16 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها 
جل�شة يوم الثنن  املوافق  2017/12/25   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/10878  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-نيو �شاين�ص - �ص م ح  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شعيب علي كومابيل - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42347 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
الربعاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف    والر�شوم  دره��م(   2500(
املوافق 2017/12/6   ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
مذكرة اإعادة  اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/562  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة تبار التجارية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / حممد ر�شا قدير علي ملكوتى خواه - ب�شفته مدير 
 2014/1216 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  انفنتي  �شركة 
املوافق  جتاري كلي بتاريخ:2017/3/20 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء 
وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة   2017/12/6
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3311  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة ت��ريازو دبي - ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ليون �شتار للنقليات - �ص ذ م م وميثله / احمد عبدالقادر احمد 
الهاجري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )133.844 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
التام  وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء   ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ص  ال�شاعة  امل��واف��ق  2017/12/13   
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/9243  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �شوبر �شرتنث للخدمات الفنية - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  -  قد  املدعي/نيك رحمن خ��وازا مري ج��ان  اأن  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24380 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( 
  )MB177078066AE( ال�شكوى  رقم  املحاماة   واتعاب  وامل�شاريف   والر�شوم 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا   املوافق 2017/12/24   الح��د   يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/7651  عمايل جزئي             

اب����رار ل��اع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة - ���ص ذ م م  جمهول  اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-���ش��ي��د 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ب���ال ح�شن ع��ل��ي اح��م��د   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18222 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB175599060AE(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة    2017/12/14 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/153  اأحوال نف�س غري م�صلمني                 
ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-جوليت دي ميلو  جمهول حم��ل  اىل 
املدعي/ للوند دومنينيك دي �شوزا - وميثله / را�شد عبداهلل علي هوي�شل 
بالتفريق  امل��ط��ال��ب��ة   ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - النعيمي 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  
مبنى  يف   )3( رق��م  ب��ال��ق��اع��ة   ���ص   9.30 ال�شاعة   2017/12/14 امل��واف��ق  
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود   منطقة  يف  ال�شخ�شية  الأح���وال 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3752  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بيغ دادى رنت اأي كار - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة احلبتور لل�شيارات - �ص ذ م م وميثله / �شوق حم�شن بدر الكثريي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )195.202 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2018/1/4  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/2140  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جامي�ص فوري�شت كونليفي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /�شركة فرايزر ماجنمنت - د م �ص �ص وميثلها مديرها 
ال�شيد/ رت�شارد �شمويل وود وميثله / حممد احمد �شعيد ال�شعدي -  قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/1423 جتاري كلي  وحددت 
�شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ن   ي��وم  جل�شه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2914   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- فورتر�ص كابيتال لا�شتثمار - ذ م م - وميثلها / حامد 
احمد خمتار حامد حممد 2- حامد احمد خمتار حامد حممد  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اآي �شوجون كابيتال بي تي واي ال تي 
دي وميثله /  حمدان عبداهلل �شبيح �شيف الكعبي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )845862( 
�شتبا�شر  املحكمة.  وعليه فان املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2017/644    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده / 1- ازياء �شناء - �ص ذ م م 2-ا�شماعيل حممد بهائي عبداحل�شن 
جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم /بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله / علي 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم 
والر�شوم  550/2017 حجز حتفظي جت��اري  رق��م  ال��دع��وى  ال�شادر يف   ال��ق��رار  من 
 8.30 ال�شاعة   2017/12/17 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  
اأو من ميثلك قانونيا  �شباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/620   ا�صتئناف عقاري    

م  م  ذ   - العقارية  للو�شاطة  اي جي  �شي  كي  يو   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /علي عزيز اله طاهر بور وميثله 
/ علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2016/136 عقاري كلي بتاريخ 2016/11/15    وحددت لها 
جل�شه يوم الثاثاء  املوافق 2017/12/12  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-لوؤلوؤة املدينة انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ص ذ م م  2- فراز 
م�شن للتجارة العامة - �ص م ح 3- املنوه للتجارة - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك �شادرات ايران - وميثله / ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل  
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   71.527.838( وق��دره  مببلغ 
ال�شداد  وحتى   2017/5/31 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %17 بواقع  التفاقية 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2017/12/25  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2226  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عماد نقول ن�شري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ابوظبي التجاري - �ص م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    -
)512.634.29 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
جل�شة  لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  وحتى   2017/8/27 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�شاعة    2017/12/25 امل��واف��ق   الث��ن��ن   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3493  جتاري جزئي                

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  لك�شيميباتي   بادمانابهان   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�شام�شي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   317.912.67( وق��دره  مببلغ  عليه 
ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة يوم  ال�����ش��داد  وال��ف��ائ��دة  12% م��ن 2017/8/30 وح��ت��ى 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة    2017/12/28 املوافق   اخلمي�ص  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3625  جتاري جزئي                

اىل املدعي عليه / 1- رونيل بي�شو بنا�شالي�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل  وميثله/  ع  م  �ص   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي 
وقدره )30.641.77 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  2.9% �شهريا 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى   2011/12/20 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
جل�شة يوم الثنن املوافق  2017/12/11  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2560  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- افزان ر�شول حممد بوتا  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ اى جرافيك�ص �شاين لاعانات - �ص ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2000 درهم( والر�شوم 
�شمول  و  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة   وامل�شاريف 
املوافق   اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.    با  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/12/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
  اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  

يف الدعوى رقم )2017/1468 جتاري(        
بناء على طلب امل�شتاأنف / جوزيف ابراهيم جربا 

م�شبح  مالك   -2 التجارية   جوناثان  �شركة   -1  / �شدهم  امل�شتاأنف  اىل 
عبداهلل  3- حممد عزام قا�شم حمفوظ   4- �شاح الدين قا�شم حمفوظ 
ال�شارقة  مبحكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  انت 
جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�شتئنافية 

على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك بتاريخ 2017/12/24 
 مديرة  اإدارة الدعوى   
ندى حممد حممود 

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  ال�صتئنافية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8386 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S13  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8382 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S03  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8378 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
العقار )�شقة  اإج��راءات نزع ملكية  القانونية قبلكم ومبا�شرة  ن�شطر لتخاذ كافة الج��راءات 
�شكنية ( رقم  S24  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق 
القوانن ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص 
وامل�شروفات  الر�شوم  عن  ف�شا   ) )املحل  العقار  اإخ��اء  يف  تاأخري  اأي  عند  وال�شرر  والعطل 

الق�شائية وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8373 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S05  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8384 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S18  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8380 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S15  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8375 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S17  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8387 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S26  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8385 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S07  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8381 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S04  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8377 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S22  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8372 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S06  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8383 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S01  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8379 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S02  اأر�ص  رقم 178  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8374 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S19  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم  8388 /2017    

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شامي - بوكالة  الن زحان دى كايتى 
املنذر اليها : �شركة نيبون لندن - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة ( 

ن�ض االإعالن ب�لن�شر 
يخطر املنذر / م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  ، املنذر اليها / �شركة نيبون لندن )ذ م م ( ، ب�شرورة 
�شداد مبلغ وقدره  ) 20.823.849.58 ( درهم خال �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار ، واإل �شوف 
ن�شطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم ومبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار )حمل( 
رقم  S16  اأر�ص  رقم 415  مبنى رقم  1  مبنطقة ور�شان الأوىل وحجزه وبيعه وفق القوانن 
ال�شارية يف هذا ال�شاأن ويحتفظ املنذر بحقه كاما مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ص والعطل 
الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  العقار )املحل ( ف�شا عن  اإخ��اء  تاأخري يف  اأي  وال�شرر عند 

وكامل اتعاب املحاماة.  
الك�تب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11663  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة �شميم م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لزارو  مارتينيز  /ماى 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13397( وق��دره��ا  عمالية 
حرة   منطقة  ملحوظة:ال�شكوى  ال�شكوى:8918254  مرجع  رقم  وامل�شاريف 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10351  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  البحر  1-ج��وه��رة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /ح�شن حممد عبده عبداحلافظ قد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14592 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177665190AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2500(
ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة  املوافق 2017/12/20  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9820  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شيد ها�شم وميان اكرم للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  ا�شرف قد  حمل القامة مبا ان املدعي /�شوكت علي حممد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177400004AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )2000(
مبكتب  �ص   08.30 ال�شاعة   2017/12/6 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9537  عمايل جزئي

املدعي  ان  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-اب��اري��ل  اىل 
املطالبة مب�شتحقات  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  خ��ان  ان��ور  /اجم��د 
والر�شوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8835( وقدرها  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB177295629AE  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا  القا�شي  مبكتب  �ص   08.30 ال�شاعة   2017/12/19 املوافق  الثاثاء 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8158  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عرو�ص ال�شمال لو�شاطة خدمات املركبات جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عماد ابراهيم عو�ص عبدالعزيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )164625 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb175365805ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2018/1/2 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، علما بان مت تعديل الطلبات.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12077  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كلوفر لل�شفر وال�شياحة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /فيجاى موهندا�ص با�شانى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم   )1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   33750( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB178935248AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الثنن املوافق 2018/1/8 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10361  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دمي��ه ال��وادي للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
 )38000( ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  راب��ح  /عمار جعفر  املدعي  ان  مبا 
بابكر  ال�شادق  نهى  ال�شاهدة  ا�شتدعاء  مع  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م 
، مبلغ )18000( درهم بدل القامة والر�شوم وامل�شاريف  بال رقمها )0553769886( 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB177667124AE:ال�شكوى رق��م 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �ص   08.30 ال�شاعة   2017/12/24
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/6076  عمايل  جزئي 
القامة  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنيه  للخدمات  �شلهريا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/10/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
باأن  املدعى عليها  بالزام  �شكدر  ا�شرف علي  ل�شالح/اليا�ص ح�شن  اعاه  املذكورة 
توؤدي للمدعي مبلغ )5903( خم�شة الف وت�شعمائة وثاثة  درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه او قيمتها نفدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4814  تنفيذ عمايل 
م م جمهول  ذ  �ص  العامة  للتجارة  الزعابي  ال��ريو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  بارفيز   حممد  التنفيذ/اجمد ح�شن  طالب  ان  القامة مبا  حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12829( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1096( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4629  تنفيذ عمايل 

ان  الق��ام��ة مب��ا  زي���ادة لا�شت�شارات جم��ه��ول حم��ل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/كوري جون بلوك وميثله:عائ�شة را�شد حممد عبا�ص علي 
الطنيجي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )367506( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )20400( مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1277  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة الواحة العربيه للمقاولت ذ.م.م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف / حم��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز دروي�����ص قناوي 
وميثله:مرمي عمر عبداهلل �شامل باحويرث  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 830/2008 جتاري كلي بتاريخ:2016/8/18     
 10.00 ال�شاعة   2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ن   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1704 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  حمي الدين عبدالقادر ابراهيم بن هندي  جمهول حمل 
لوتاه وميثله:ح�شن علي  احمد  �شعيد  التنفيذ/�شالح  ان طالب  القامة مبا 
عبدالرحمن لوتاه  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم 
او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )2151375.99( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
التحكيمية  الدعوى  للمحكمن يف  الت�شديق على احلكم  املحكمة  2-  خزينة 
رقم:124 ل�شنة 2014 مبركز دبي للتحكيم الدويل.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/444  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- حممد علي را�شد ال�شوالح ال�شحي جمهول حمل 
�شاه  وميثله:�شاره  ايكوداكبو  بلي�شينج  امل��دع��ي/اوغ��اىل  ان  مبا  القامة 
بيك حممد البلو�شي . طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ:2017/10/29 اإلزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )80000( 

درهم للمدعي والر�شوم وامل�شاريف + 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العان.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2015/916  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد فريد برويز حممود  جمهول حمل القامة 
امل�شتاأنف / �شركة اكوما ذات م�شوؤولية حمدودة وميثله:�شيامك  مبا ان 
 101/2014 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  �شرباز  

مدين جزئي بتاريخ:2016/10/24     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/12/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/343  ا�صتئناف عقاري    

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   ح��رة  منطقة  وي��ن��د  ذى   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركات ايرانى توليد اوتوموبيل - �شايبا  قد 
كلي  عقاري   2016/637 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف 

بتاريخ:2017/7/19     
 10.00 ال�شاعة   2017/12/25 امل��واف��ق  الث��ن��ن   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2017/956 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �شركة داماك العقارية �ص.ذ.م.م 

باعان املطعون �شده:1- بيت التوريد للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاه 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1694 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-  خالد علي جبري حممد  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/زين الدين حممد توتوجني  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17336( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  2- برد املركبة من نوع النرتا ا�شود اللون رقم:82996 
 KHMDG41C1F3112656:القاعدة رقم   11 الفئة  ابوظبي  خ�شو�شي 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  للمدعي   G4FGEU100670:املاكينة رق��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/1280  احوال نف�س م�صلمني

اىل املدعي عليه / 1- طيب هومايو حممد هومايو جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ عزه انور قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى ت�شليم املدعية 
املوافق   الث��ن��ن  ي��وم   جل�شة  لها  وح���ددت  ح�شانه.  واث��ب��ات  ال�شرعية  حقوقها 
2017/12/18   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )6( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  القرهود  يف منطقة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1268 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  �شيبو بوتن بورايل كو�شني  جمهول حمل القامة 
نبى  وميثلها/احمد  ال�شيارات  لتاجري  التنفيذ/جرنا�ص  طالب  ان  مبا 
داد مبوجب وكالة م�شدقة  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وق��دره )6794( دره��م اىل طالب  املبلغ  اع��اه والزامكم بدفع 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3329 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شركة فندولة لابنية الهوائية ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  م.د.م.���ص  التنفيذ/�شبورت�شمانيا  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3142236.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3616 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- حممد جمال باليات بارمبيل عبد الر�شيد جمهول 
التنفيذ/ايزي وي للتخلي�ص وال�شحن قد  حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )17764( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2619 تنفيذ جتاري

جمهول  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  دل��وين  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ارام��ك�����ص الم�����ارات ������ص.ذ.م.م 
وميثله:امل عمري ال�شبيعي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
وق��دره )1149024.41( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاه 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3130 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ايهاب ممدوح احلبال جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ماميمو برودك�شنز وميثله:�شعيد احمد حممد حممود 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�شي 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )239588( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5861  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ن��زار طالب لان�شاءات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد عبدالرزاق حممد عبداحل�شن برامانيك قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27884.8 درهم( وتذكرة عودة 
  MB174381581AE:مببلغ )1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
بالقاعة  ال�شاعة 08.30 �ص  املوافق 2017/12/11  الثنن  يوم  لها جل�شة  وحددت 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10853  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الفنية  املدعي عليه / 1-بينتك�ص للخدمات  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /حممد مبارك حممد اليا�ص قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16877 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB177908311AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ش��اءا   15.00 ال�����ش��اع��ة   2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11838  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شحارى حلزم الب�شائع جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/حممد نا�شر ح�شن �شاه حممد ح�شن �شاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13737 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
ال�شكوى:MB179169563AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ش��اءا   15.00 ال�����ش��اع��ة   2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11782  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-ك���راج حافظ علي 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شن  منور  عبا�ص  /مريد  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   34247( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb178844503ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10905  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اك�شيل لينك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  بيلمونتي  اياقويل  /اميلدا  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )47669 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb178301150ae  وحددت لها 
القا�شي لذا  ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/12/20  جل�شة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4644  تنفيذ عمايل 
جمهول  م  م  ذ  �ص  الفنية  للخدمات  حممد  �شامل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد  قد  يو�شف منظور  التنفيذ/حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1062( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4744  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- عبدالقادر حممد للخدمات الفنية �ص ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فهيم حممد ابراهيم  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10885( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )958( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4437  تنفيذ عمايل 

م جمهول حمل  م  ذ  ���ص  البناء  مل��ق��اولت  الطرفة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق����ام  عليك  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/حميد ت��رك��ي ج�����ش��ام  ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )468321(
مبلغ )20400( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
�صركة الرز للتجارة اليدوية 

يعلن املحا�شب القانوين واخلبري احل�شابي د/ حممد عبداملنعم ماهر 
قيد  اليدوية  للتجارة  الرز  �شركة   لل�شادة   قانونيا  م�شفيا  ب�شفته 
  2017/11/6 بتاريخ  العمومية  اجلمعية  القرار  على  بناء  الت�شفية 
واملوثق لدى كاتب العدل حتت رقم  1705033549  فكل من له حقوق 
على ال�شركة املذكورة عليه الت�شال بامل�شفي القانوين  على الرقام - 
هاتف : 026268223 - فاك�ص : 026265422  - �ص ب : 4229 - ابوظبي 

حممول : 0506417108  
  امل�صفي القانوين / د - حممد عبد املنعم ماهر    

اإعالن ت�صفية



املرحلة التح�شريية
اأن  ي��ج��ب  ال���ق���ول���ون،  ت��ن��ظ��ري  م��وع��د  م���ن  اأي�����ام  ث��اث��ة  • ق��ب��ل 
الفاكهة  اأي  الأل��ي��اف،  م��ن  يخلو  غ��ذائ��ي��اً  ن��ظ��ام��اً  امل��ري�����ص  يتبنى 
ال����رباز. ك��ذل��ك ل بد  واخل�����ش��راوات واحل���ب���وب، لتقلي�ص ح��ج��م 
الدهنية  والأ���ش��م��اك  وال��ل��ح��وم  احلليب  م�شتقات  يتجنب  اأن  م��ن 
واملعكرونة  الأبي�ص  الأرز  ي��اأك��ل  اأن  ميكنه  الد�شمة.  واحل��ل��وي��ات 
والب�شكويت واللحوم والأ�شماك غري الدهنية والأجبان املطبوخة، 
وحتى املنتجات حلوة املذاق وال�شوكولتة ال�شوداء والقهوة وال�شاي 
وامل�����ش��روب��ات ال���غ���ازي���ة. ي��و���ش��ي بع�ص 
اخل���رباء ب��اأخ��ذ ن��وع م��ن امللينات 

لت�شريع تفريغ الأمعاء.
تنظري  م����ن  ي������وم  ق���ب���ل   •
اأربعة  ا����ش���رب  ال���ق���ول���ون، 
حملول  م����ن  ل����ي����رتات 
دفعتن:  على  ملحي 
ع�����ش��ي��ة ال��ف��ح�����ص ثم 
ق��ب��ل م��وع��ده بفرتة 
ت��������رتاوح ب����ن اأرب�����ع 
و������ش�����ت �����ش����اع����ات. 

ميكن 

اإي���ج���اد خ��ل��ط��ات ج��اه��زة ع��ل��ى ���ش��ك��ل اأق���را����ص اأو م��غ��ل��ف��ات ي�شهل 
بغ�ص  احل���الت.  بع�ص  يف  ا�شتعمال  م��وان��ع  ثمة  لكن  ابتاعها. 
من  يكرث  اأن  يجب  املري�ص،  يختارها  التي  الرتكيبة  عن  النظر 

�شرب املاء لتنظيف القولون وجتنب تداعيات جفاف اجل�شم.
الأكل  ع��ن  ام��ت��ن��ع  ال��ق��ول��ون،  تنظري  م��ن  ���ش��اع��ات  اأرب����ع  • ق��ب��ل 

والتدخن لأنك �شتخ�شع للتخدير العام.

م�ش�ر التنظري
الريق  على  تبقى  اأن  يجب  امل�شت�شفى،  اإىل  ال��و���ش��ول  عند   •
روؤية  م��ن  الطبيب  ويتمكن  بالكامل  نظيفاً  ال��ق��ول��ون  يكون  ك��ي 

جدرانه.
اإىل  دون حاجة  الفح�ص حتت تخدير عام خفيف من  • يح�شل 
املبيت يف امل�شت�شفى. ُيدِخل الطبيب يف ال�شرج اأنبوباً ناعماً طوله 
اأمامه  �شا�شة  على  ���ش��وراً  تبث  م�شغرة  بكامريا  داً  وم����زواّ م��رتان 
وبقناة ت�شمح مبرور الأداة. ثم ي�شتك�شف القولون وامل�شتقيم بحثاً 

عن اأي اختالت، وي�شخاّ الهواء لت�شهيل مرور الأنبوب. كذلك قد 
يجري فح�ص خزعة اأو ي�شتخرج اأوراماً حميدة. بالن�شبة اإىل مدة 
العملية، يدوم الفح�ص لع�شرين دقيقة اأو اأكرث اإذا برزت احلاجة 

اإىل �شحب الأورام احلميدة.

مرحلة م� بعد التنظري
اإىل منزلك بعد �شاعتن من اخل�شوع لتنظري القولون.  • تعود 
ب منك ويبيت معك لأنك  اأن يرافقك �شخ�ص مقراّ الأف�شل  من 

�شت�شعر بالتعب ب�شبب التخدير.
اأو  انتفاخ  اجلانبية:  الآثار  بع�ص  يظهر  قد  اأيام،  ب�شعة  • بعد 
اأورام�����اً  ال��ط��ب��ي��ب  �شحب  اإذا  ي��وم��ن  اأو  ي���وم  خ���ال  خفيف  ن���زف 

حميدة.
بالطبيب  ات�شل  البطن،  باأمل يف  �شعرَت  اأو  النزف حاداً  بدا  • اإذا 
نادرة  حالة  اإنها  الأم��ع��اء.  بانثقاب  تتعلق  رمب��ا  امل�شكلة  لأن  ف��وراً 

لكنها تتطلاّب عاجاً فورياً.

هل �شبق اأن اختربت اجللو�ص طوال �شاعات مع اأنك تعاين 
اأملاً كبرياً يف موؤخرتك؟ هل حاولت اأن حتمل حقيبة كبرية 
من دون اأن توقظ اأمل عرق الن�شا يف �شاقك، هذا الأمل الذي 
الدكتور  يو�شح  اأحياناً؟  القدم  اأو  ال�شاق  بطة  حتى  ميتداّ 
�ص يف املعاجلة الفيزيائية:  برونو ديرامودت، خبري متخ�شاّ
)لتواجه اأمل عرق الن�شا، عليك يف املقام الأول اأن ت�شعى اإىل 
�ص له الأقرا�ص. نتيجة لذلك،  تخفيف ال�شغط الذي تتعراّ
الفقري  العمود  انحناءة  على  حتافظ  اأن  ال�����ش��روري  م��ن 

الطبيعية واأل تثني اأ�شفل ظهرك(.
اإجناز ن�شاطاتك  التي ت�شاعدك يف  الو�شعيات  اإليك بع�ص 

اليومية، متفادياً يف الوقت عينه نوبات اأمل عرق الن�شا.
 

اأثن�ء ال�شفر
يعجز عن حمل  الن�شا  كان مري�ص عرق  ملا 

اأوزان ثقيلة، فاخرت اأثناء ال�شفر حقيبة 
املق�شورة  يف  ت�شع  ب��دولب��ن  م���زودة 

ال�����ش��غ��رية ف����وق امل���ق���اع���د داخ���ل 
ال�شروري  )وم����ن  ال���ط���ائ���رة. 
اأن تتجناّب جرها خلفك  اأي�شاً 

واأنت متداّ يدك لأن ذلك ي�شبب 
الفقري.  ال��ع��م��ود  ال��ت��واء 
ل�����ذل�����ك م�����ن الأه����م����ي����ة 
عن  ت��ب��ح��ث  اأن  مب���ك���ان 
مزودة  ���ش��غ��رية  حقيبة 

ميكنك  ب����دولب����ن 
اأمامك(،  جرها 

ح�����������ش�����ب�����م�����ا 
ت�������ن���������������ش�������ح 
خ�����������ب�����������رية 

امل�������ع�������اجل�������ة 
اليدوية 

تتوافر لك حقيبة مماثلة،  اإذا مل  اأم��ا  ك��ارول��ن لم��ربت. 
ويدك  ق��رب��ك  حقيبتك  جت���راّ  اأن  امل�����ش��ت��ط��اع  ق���در  ف��ح��اول 
باأربعة  م��زودة  حقيبة  تختار  اأن  الأف�شل  من  اأو  مطوية، 

دواليب ت�شتطيع جرها على جانبك.

اأثن�ء القي�دة
بال�شيارة  جتتازها  التي  امل�شافات  ر  تق�شاّ اأن  الأف�شل  من 
منخف�شة  بو�شعية  جتل�ص  ل  كي  قليًا  املقعد  ترفع  واأن 
مداّ  تتفادى  اأن  )يجب  لم��ربت:  الدكتورة  ت�شيف  كثرياً. 
�شاقيك باإفراط كي تتمكاّن من ال�شغط على دوا�شة املكابح 
ب املقعد من الدوا�شات واأرِجع ردفيك  اأو الوقود(. لذلك قراّ
اأ�شفل  مع  ليتاءم  املقعد  �شبط  جهاز  ًا  م�شغاّ اأ�شفله،  اإىل 
ع��ن ذل��ك و���ش��ادة �شغرية بن  اأق��ح��م عو�شاً  اأو  ظ��ه��رك، 
اأ�شفل ظهرك واملقعد. كذلك اأِمل ظهر املقعد قليًا 
اإىل اخللف كي تفتح الزاوية التي ي�شكلها اجلذع 
ال�شيارة،  م��ن  ع��ن��د اخل����روج  ال���ورك���ن.  م��ع 
ظهرك  تعري�ص  تتفادى  اأن  اأي�شاً  عليك 
الهدف،  هذا  لتحقيق  ال�شد.  اأو  لالتواء 
�شماّ ركبتيك معاً، ا�شتدر اإىل جانبك مع 
اإبقاء ركبتيك متا�شقتن، ثم اخرج من 

ال�شيارة م�شتنداً اإىل �شاقيك.

اأثن�ء اال�شتعداد للخروج من املنزل
ل تنحِن اإىل الأمام من دون اأن ت�شتند اإىل 
ك مركز اجلاذبية  ركيزة ما. عندما يتحراّ
�ص هذا  ُيعراّ يف اجل�شم نحو الأم��ام، 
العمود  اأق�����را������ص  ال���ت���غ���ي���ري 
�شغط  اإىل  ال����ف����ق����ري 
كبري. على �شبيل 
ا�شتند  امل��ث��ال، 
ح����اف����ة  اإىل 
بيدك  املغ�شلة 
ح���ن ت��رغ��ب يف 

تنظيف اأ�شنانك.

لتنعم بليلة نوم ه�نئة
ظهرك  على  )من  اخل���رباء:  ين�شح 
ي��ب��ق��ى م��ق��و���ش��اً، م���ا ي��خ��ف��ف بالتايل  ك���ي 
اإن  اأم��ا  الفقري(.  العمود  اأق��را���ص  عن  ال�شغط 
�شاقيك  ف��اط��ِو  جنبك،  على  ال��ن��وم  تف�شل  كنت 
و���ش��ادة �شغرية  و�شع  مائل   v ح��رف  �شكل  على 
و�شادة  اإىل  راأ���ش��ك  اأ���ش��ن��د  ك��ذل��ك  ركبتيك.  ب��ن 
�شميكة كي يبقى موازياً ملحور العمود الفقري. 

على  ت�شغط  ال��ردف��ن  اإح���دى ع�شات  كانت  اإن  واأخ����رياً، 
مربحاً  اأمل���اً  ل��ك  وت�شبب  ال��ك��م��رثي(  )الع�شب  الن�شا  ع��رق 
على  فنم  الركبة(،  يتخطى  اأن  دون  )م��ن  ال�شاق  يف  ميتداّ 
بطنك وافتح فخذك على جنبك متخذاً و�شعية ال�شفدعة 

كي تخفف الأمل الذي ينتابك.

اأثن�ء التب�شع
األ  الن�شا: )ينبغي  الدكتور ديرامودت مري�ص عرق  ر  يذكاّ
ذلك  لأن  املمدودتن  بيديك  ثقيًا  غر�شاً  مطلقاً  حتمل 
يزيد ال�شغط الذي تتعر�ص له اأقرا�ص العمود الفقري(. 
على �شبيل املثال، اإن كانت زجاجات املاء مو�شوعة بعيداً يف 
عمق الرف، من الأف�شل جرها اأوًل نحو الأمام ثم رفعها 
عندما ت�شبح قريبة منك. واحر�ص خال حركة مماثلة 
على اأن تكون ذراعاك مطويتن وظهرك م�شتقيماً. كذلك 
ين�شح خرباء املعاجلة اليدوية املري�ص بتق�شيم ال�شلع التي 
ابتاعها اإىل ق�شمن مت�شاوين ليحملها بعد ذلك يف كي�شن 
اإىل حمل كي�ص  اأن ُي�شطر  �شغريين، كل منهما بيد، بدل 
عرق  ملري�ص  ينبغي  ذل��ك،  على  ع��اوة  واح���دة.  بيد  كبري 
الن�شا اأن يتفادى حمل اأثقال تزيد على خم�شة كيلوغرامات. 
�شرب  فتجناّب  ال�شف،  يف  ال��وق��وف  اإىل  ا�شطررت  اإذا  اأم��ا 
الأر�ص بقدميك مراراً، بل حافظ على و�شعية �شحيحة: 
متقاربتن  تكونا  اأن  دون  م��ن  الأر����ص  على  قدميك  ثباّت 
موازيتن  تكونا  اأن  على  )اح��ر���ص  ك��ث��رياً  متباعدتن  اأو 

للحو�ص(. وا�شَع لتمط ج�شمك قدر الإمكان.

اأثن�ء التق�ط غر�ض �شقط اأر�شً�
اإن كنت تعاين عرق الن�شا، فمن الأهمية مبكان اأن تتفادى 
تثني  اأن  الأف�شل  بثني اخل�شر. من  الأم��ام  النحناء نحو 
�شاقيك واأن تلتقط الغر�ص الذي �شقط بيديك املطويتن. 
اأن ت�شغط بيديك على  واحر�ص خال هذه احلركة على 
دوماً.  م�شتقيماً  ظهرك  تبقي  واأن  النهو�ص  اأثناء  �شاقيك 
بالإ�شافة اإىل ذلك، ل ترتدد يف ارتداء حزام يحمي اأ�شفل 
الظهر خال نوبة عرق الن�شا كي تتجناّب حني ظهرك نحو 

الأمام(، ح�شبما ين�شح الدكتور ديرامودت.

اأثن�ء اجللو�ض فرتات طويلة
التي  ال��زاوي��ة  فتح  اأهمية  على  دي��رام��ودت  الدكتور  د  ي�شداّ
الإم��ك��ان بغية تخفيف  ق��در  ل بن اجل��ذع وال��ورك��ن  تت�شكاّ
�ص له الأقرا�ص يف اجلزء ال�شفلي من  ال�شغط الذي تتعراّ
كر�شياً  مثًا  اخرت  الغاية،  هذه  لتحقيق  الفقري.  العمود 
اإذا  اأم��ا  ت�شتعمله يف مكتبك.  ال��ذي  الكر�شي  ارف��ع  اأو  عالياً 
ر ع��ل��ي��ك ذل����ك، ف��اج��ل�����ص ع��ل��ى ط���رف ال��ك��ر���ش��ي واط���ِو  ت��ع��ذاّ
�شاقيك، مدخًا قدميك حتته. وهكذا ترغم حو�شك على 

زاوية  �شاقاك  ل  ت�شكاّ اأن  تفاَد  الأم��ام. كذلك  النحناء نحو 
90 درجة مع �شدرك اأو اأن جتل�ص يف كر�شي منخف�ص جداً 
اأو طري باإفراط لأنك ُت�شبح يف حالت مماثلة مرغماً على 

حني اأ�شفل ظهرك.
 واإذا ا�شطررت اإىل مت�شية وقت طويل على منت طائرة اأو 
قطار، فاأقحم و�شادة �شغرية خلف اأ�شفل ظهرك واحر�ص 
ف ال�شغط عن  على ال�شري قليًا كل ب�شع �شاعات كي تخفاّ

اأ�شفل العمود الفقري.

مترين�ن ملّط الظهر يف احل�الت الط�رئة
د على ظهرك يف ال�شرير �شباحاً قبل النهو�ص، اطِو  • متداّ
ركبتيك و�شدهما الواحدة على الأخرى، ثم ادفعهما نحو 

ع امل�شافات بن فقرات اأ�شفل الظهر. �شدرك كي تو�شاّ
امل�شافة  اليوم يديك املفتوحتن على  • �شع مرات عدة يف 
ب��رف��ق وب���طء نحو  ال��ظ��ه��ر وان���ح���ِن  اأ���ش��ف��ل  امل�شطحة ع��ن��د 
اخل��ل��ف ب���دءاً م��ن اأع��ل��ى ظ��ه��رك وح���اول اأن مت��ط ج�شمك 

قدر الإمكان.

اأحي�نً�  اليومية  الن�ش�ط�ت  ت�شبح 
عرق  تع�ين  كنت  اإن  ال�شعوبة  ب�لغة 
الن�ش�، حتى اإنه� قد ت�شّبب اأملً� مربحً� 
خالل النوب�ت. اإليك م� عليك معرفته 
كي تتمّكن من موا�شلة حي�تك ب�شكل 
نقطة  مع  بنج�ح  والتع�ي�ض  طبيعي 

ال�شعف هذه.

يق�شي تنظري القولون مبراقبة اجلدار الداخلي له لر�شد 
لالأمع�ء  م�شبقً�  ويتطّلب حت�شريًا  اأي اختالالت حمتملة، 

للك�شف عن اأي اأورام حميدة واجتث�ثه�.

و�شعي�ت ت�ش�عدك يف اإجن�ز ن�ش�ط�تك اليومية

كــيف تتفـــادى نوبـــات األـــم عـــرق الن�صــــا؟

املـــراحــــل التحـ�صيـــريــة لتنـظـــيــــر القـــولــــون  

طـــــــــــــــب
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 )الديزل( يعيد هنا �صيحة اإىل ال�صينما 
مع  الديزل  فيلم  ت�شوير  �شيحة  هنا  الفنانة  ب��داأت 
الذي تعود من  الفيلم  الفنان حممد رم�شان، وهو 
الراحل  امل��خ��رج  م��ع  جتربتها  بعد  لل�شينما  خ��ال��ه 
حممد خان من خال فيلم قبل زحمة ال�شيف الذي 
الفيلم مع  2015، وت�شارك يف بطولة  قدمته عام 
عبدالوهاب  وفتحي  ال�شايغ  �شهر  �شربي،  يا�شمن 
اأم��ن جمال  وتاأليف  ث��روت،  �شيف وحممد  و�شيماء 
ال�شبكي،  اأح���م���د  وان���ت���اج  ال�����ش��ب��ك��ي  ك����رمي  واخ������راج 
هنا  وجت�شد  ال��ع��ام،  ن�شف  اج���ازة  خ��ال  و�شيعر�ص 
الفنان حممد  �شيحة �شخ�شية عفاف، وهي �شقيقة 
ظروف  يف  للقتل  حبيبته  تتعر�ص  ال���ذي  رم�����ش��ان 
يف  الأح���داث  وتتواىل  لانتقام،  يدفعه  مما  معينة، 

اطار من اأجواء الأك�شن. 
الأف���ع���ال من  ردود  م��ن  �شعادتها  ع��ن  ه��ن��ا،  وع���ربت 
يف  ت�شارك  ال��ذي  الطوفان  مل�شل�شل  املتابع  اجلمهور 
ام.  دي.  ق��ن��اة  على  حاليا  يعر�ص  وال���ذي  بطولته، 
�شي امل�شرية، مو�شحة ان العمل خمتلف متاما عن 
الفيلم الذي مت تقدميه قبل 33 عاما بال�شم نف�شه، 
وقام ببطولته حممود عبدالعزيز واأمينة رزق، حيث 

بدور  تقوم  اأن��ه��ا  اىل  م�شرية  اأك���رث،  تفا�شيل  ب��ه  ان 
الفيلم وهو مدربة رق�ص وهي  يكن موجودا يف  مل 
زوجة لأحمد زاهر. وقالت هنا، ان ما جذبها للدور 
اأنه جديد وامل�شل�شل به نواح اجتماعية وق�شايا تهم 
تتعمد  وه��ي  �شنوات  منذ  اأنها  اىل  م�شرية  املجتمع، 
الآخر  ب��ع��د  ع��م��ل  اأدواره�����ا يف  يف  بالتغيري  ت��ق��وم  ان 
ان مرحلة  اىل  ب�شورة جديدة، م�شرية  تظهر  حتى 
حيث  و�شايا  ال�شبع  مب�شل�شل  ك��ان  الفني  ن�شجها 
اأدواره��ا. ظهرت من دون ماكياج نهائيا، ثم تعددت 
وعن عر�ص م�شل�شل الطوفان يف مو�شم خارج �شباق 
للم�شاهد،  �شحي  امل��ن��اخ  ه��ذا  ان  اأو�شحت  رم�شان، 
من  مريح  ب�شكل  الأع��م��ال  يتابع  ان  ي�شتطيع  حيث 
دون �شغط، ورغ��م ذلك فان العر�ص يف رم�شان له 
طعم خا�ص وله جناحه اخلا�ص وكثريا من النجوم 
والنجمات كتبوا �شهادة ميادهم الفنية من خال 
عر�ص اأعمالهم يف هذا ال�شهر الكرمي.وعن اأعمالها 
تقراأ حاليا عددا  انها  قالت  القادمة،  الفرتة  خال 
من الأعمال، لختيار اأف�شلها ول تعلم هل يوجد لها 

عمل يف رم�شان املقبل اأم ل.

�شعيدة(. )فر�شة  عن  • حدثنا 
واإنتاج  جمعة  حممد  اإخ��راج  العربي،  �شرح  تاأليف  من  امل�شرحية   -

الذي  �شليم  البطولة ه�شام  ي�شارك يف  امل�شرح احلديث. 
ب��ع��د غ��ي��اب ط��وي��ل، ف�شا عن  امل�����ش��رح  اإىل  ي��ع��ود 

كمال،  اأح��م��د، حممد  فتوح  ال�����ش��اوي،  حممد 
حول  تتمحور  امل�شرح.  جن��وم  من  وجمموعة 
الجتماعية  والتغريات  الإن�شانية  العاقات 
ال����ت����ي اأث��������رت ����ش���ل���ب���اً يف ع����اق����ات الأخ�������وة 

والأ�شدقاء.
افتتاحها؟ موعد  حتدد  • هل 

الفيوم  حم���اف���ظ���ة  يف  ت��ف��ت��ت��ح  ����ش���وف   -
تعود  وبعدها  اجل��اري،  دي�شمرب  منت�شف 
ال��ع��ام اجل��دي��د، ويف  ال��ق��اه��رة مطلع  اإىل 

خطتنا النتقال اإىل حمافظات م�شر، لأن 
العرو�ص  م�شاهدة  يفتقد  هناك  اجلمهور 

فيها  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي  ت��ل��ك  �شيما  ل  امل�شرحية 
اإىل  الن��ت��ق��ال  عليه  ويتعذر  كبار  جن��وم 

حري�ص  اأن��ا  ثم  مل�شاهدتهم،  القاهرة 
خمتلف  يف  ع���رو����ش���ي  اأق������دم  اأن 

حمافظات م�شر.
�����ش����ب����ب  م����������ا   •

ح���ر����ش���ك 

على حتقيق ح�شور دائم على امل�شرح؟
اأت��ردد يف  لذا ل  املبا�شر مع اجلمهور،  والتوا�شل  امل�شرح  اأع�شق   -
الوقوف على خ�شبة امل�شرح يف حال توافر ن�ص جيد، 
البتعاد  ي�شتطيع  ل  للم�شرح  حُم��ب  ف��ن��ان  واأي 
الكبري  واملجهود  الأج���ر  قلة  رغ��م  ك��ث��رياً،  عنه 

والتفرغ �شبه التام له.
يف  امل�����ش��رح  غ��ي��اب  ���ش��ب��ب  م���ا  راأي�����ك،  • يف 

الفرتة الأخرية؟
- م�شرح القطاع اخلا�ص انتهى متاماً، ولن 
يعود يف الوقت احلايل، لرتفاع كلفة العمل 
�شعر  ارت��ف��اع  يعني  ما  وال��دع��اي��ة،  امل�شرحي 
التكلفة، وبالطبع يف ظل  التذكرة لتغطية 
الظروف القت�شادية لن ي�شتطيع اجلمهور 
هذا  اختفى  لذا  للتذكرة،  باهظ  ثمن  دفع 
الوحيد  ه��و  ال��دول��ة  م�����ش��رح  امل�����ش��رح، فيما 
ويحقق  جيدة،  عرو�شاً  وُي��ق��دم  يعمل  ال��ذي 
التذكرة،  ث��م��ن  ع��ال��ي��ة، لن��خ��ف��ا���ص  اإي������رادات 
راأ�شهم  وم�شاركة جنوم كرث حبا بامل�شرح، على 

يحيى الفخراين، وه�شام �شليم واأنا.
الكتابة  يف  اأزمة  ثمة  • هل 

عموماً؟
كل  يف  ب����ال����ط����ب����ع،   -
ع����ام ت��ظ��ه��ر وج���وه 
ج��������������دي��������������دة يف 
ال�����ت�����م�����ث�����ي�����ل 
والإخ����������راج 

اأن املنتج  اإل يف الكتابة، وال�شبب يف راأيي  والت�شوير وعنا�شر الفن كافة، 
اأن  تعاون معه، رغم  �شاب، ويكتفي مبن  ملوؤلف  ُيخاطر يف منح فر�شة  ل 
جديدة  ومواهب  اأ�شماء  وج��ود  من  بد  ول  الأ�شا�ص،  هما  والن�ص  الكتابة 

كل فرتة.
نعمان(؟ احلاج  )عائلة  عن  • ماذا 

اأ���ش��ارك يف  �شفيق،  اأح��م��د  واإخ����راج  ت��األ��ي��ف جم��دي �شابر  م��ن  امل�شل�شل   -
البطولة مع تيم ح�شن، �شاح عبد اهلل، ي�شرا اللوزي، منال �شامة، �شهر 
ال�شايغ، هبه جمدي، حازم �شمري، �شفاء الطوخي، لقاء �شويدان، يتاألف 

من 60 حلقة، وُيعر�ص مطلع العام املقبل.
فيها؟ ودورك  الأحداث  عن  • ماذا 

اأخوين وعائلتيهما، )نعمان(، الأخ الغني )�شاح  - تدور الأح��داث حول 
عبد اهلل( وابنه )تيم احل�شن(، والأخ الفقري حمرو�ص بائع الب�شبو�شة وهو 
اأبناء  بن  زواج  ويحدث  ابنة )هبة جم��دي(،  بينهم  اأبناء من  وله  دوري، 
العم، ومن خال هذه العائات نرى عاقات و�شراعات مت�شابكة بينهم، 

العمل جيد وخمتلف وغني درامياً وفنياً.
اأهمية؟ رم�شان  خارج  العر�ص  يكت�شب  • هل 

- بالطبع، حقق اأكرث من عمل النجاح خارج رم�شان على غرار )�شل�شال 
الدم(، )الأب الروحي( واأخرياً )بن عاملن( الذي خرج من مو�شم رم�شان 

وُعر�ص يف الفرتة الأخرية وحقق النجاح.
ل �شك يف اأن العر�ص خارج رم�شان مهم ل�شالح �شناعة الدراما التي كانت 
تعمل اأ�شهراً من اأجل العر�ص يف �شهر واحد، اأما الآن فنحن نعمل طوال 
اأعمال درامية  اأمر جيد، ويوفر لنا فر�شة لابتعاد عن �شراء  العام وهو 
اأجنبية، ودعم ال�شناعة املحلية، حتى اجلمهور يقبل على الأعمال خارج 
رم�شان، ما يعني اأنه بحاجة اإىل اأعمال جديدة طوال العام ل �شهراً واحداً 

فح�شب.
ا�شتثنائية. اأهمية  رم�شان  يف  للعر�ص  زال  ما  • لكن 

امل�شاهدة  فن�شبة  رم�شان  العر�ص يف مو�شم  اأهمية  تنتهي  لن  بالتاأكيد   -
خمتلفة، واعتاد اجلمهور وجود اأعمال درامية يف ال�شهر الف�شيل. اخلاف 
يف  م�شاركتهم  ي��رون  ك��رثاً  فنانن  اأن  حتى  وج��وده��ا،  ولي�ص  عددها  على 

مو�شم رم�شان اأهم من اأي وقت يف العام.
)الطوفان(؟ م�شل�شل  من  ان�شحابك  �شبب  • ما 

ثم  فقط،  م�شهدين  و���ش��ورت  طويلة،  ف��رتة  منذ  العمل  على  تعاقدت   -
وبات من  اأخ��رى،  اأعمال  تعاقدت خالها على  اأ�شهراً،  امل�شل�شل  توقف 
مع  التعاقد  ومت  فان�شحبت،  امل�شل�شل،  وبن  بينها  التوفيق  ال�شعب 
زميل اآخر. مل ُي�شبب الن�شحاب اأزمة لأين كما قلت مل اأ�شور اإل 

م�شهدين.
تقدمها؟ التي  والتيمات  اأعمالك  تختار  • كيف 

اأو  ال�شينما  اأو  امل�شرح  للم�شاركة يف  توقيتاً  اأو  اأ�شع خطة  - ل 
ما  �شر،  اأو  كوميديا  اأو  تراجيديا  تقدمي  اأق���رر  ول  ال��درام��ا، 
ي�شغلني هو جودة العمل والدور، واأن يكون خمتلفاً عما قدمته 
اأو  م�شرحا  كان  واإذا  ال�شخ�شية،  طبيعة  كانت  اأي��اً  م�شواري،  يف 
ت�شغله  ول  اجليد  العمل  عن  اجلمهور  يبحث  �شينما.  اأو  درام��ا 
يق�شدها،  ق��وي��ة  م�شرحية  ع��رو���ش��اً  يجد  عندما  الت�شنيفات، 

وعندما يجد دراما جيدة ي�شاهدها وهو الأهم بالن�شبة اإيل.
قدمها  ان  �شبق  القدمية  العمال  تقدمي  اعادة  مع  اأنت  • هل 

اآخرون؟
�شوف  ال��ذي  .. ما اجلديد  اأعمال قدمية  اإع��ادة تقدمي  اأحبذ  - ل 

ت�شيفه الن�شخة اجلديدة من العمل؟
اأحب اجلمهور هذه احلالة من هوؤلء املُبدعن ب�شكل خمتلف، ويف زمن 
اآخر، ولن ير�شى ب�شورة اأو ن�شخة ُمكررة من عمل اأحبه مع كل الحرتام 
منها،  قلة  خا  ما  النجاح  حُتقق  مل  كثرية  اأعماًل  اأن  والدليل  للجميع، 
حتى اأنني قدمت )اأهل القمة( منذ �شنوات، ومل ي�شعر به اأحد، واجلزء 

ال�شاد�ص من ليايل احللمية دليل اآخر.
ل بد من اأفكار جديدة تنا�شب الع�شر احلايل واجليل احلايل من 

اجلمهور، وتكون متطورة مثل الوقت الذي نعي�شه.

ال اأ�شع خطة اأو توقيتً� للم�ش�ركة يف امل�شرح اأو ال�شينم� اأو الدرام�

اأحمد بدير: ل اأتردد يف الوقوف على خ�صبة 
امل�صرح يف حال توافر ن�ص جيد

يعي�ض الفن�ن الكبري اأحمد بدير ح�لة من الن�ش�ط الفني، 
اإذ ُي�ش�رك يف بطولة العر�ض امل�شرحي )فر�شة �شعيدة( من 
اإنت�ج م�شرح الدولة، ويف بطولة عمل درامي ُيعر�ض قريبً� 
على القنوات الف�ش�ئية. حول اأحدث اأعم�له، وعودته اإىل 
امل�شرح، واأ�شب�ب تراجع امل�شرح يف الفرتة االأخرية، وق�ش�ي� 

فنية ك�ن معه هذا احلوار:

غادة عبد الرازق
 ت�صتعد لـ)�صد جمهول(

ت�شتعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء ت�شوير اأحداث م�شل�شلها اجلديد )�شد 
جمهول( نهاية دي�شمرب اجلاري يف مناطق متفرقة بالقاهرة، وهو من تاأليف 

اأمين �شامة واخراج طارق رفعت. 
املهمن  الأ���ش��خ��ا���ص  اأح���د  م��ن  م��ت��زوج��ة  �شخ�شية  امل�شل�شل  يف  غ���ادة  وجت�شد 
بالدولة وتعي�ص معه حياة �شعيدة ال ان ما�شيها يطاردها بعد ظهور �شديقة 

قدمية لها يف حياتها مرة اأخرى. 
وتن�شغل غادة حالياً بت�شوير دورها يف فيلم )كارما( مع املخرج خالد يو�شف 

وت�شتعد لت�شوير دورها يف فيلم )حرب كرموز( اأمام الفنان اأمري كرارة.

طارق لطفي ي�صتعد لرم�صان 
بـ )حتت ال�صفر(

للعر�ص  ال�شفر  حتت  م�شل�شل  ببطولة  للقيام  لطفي  ط��ارق  الفنان  ي�شتعد 
العمل  اأح��داث  وت��دور  ابراهيم.  تامر  تاأليف  من  القادم  رم�شان  �شهر  خال 
ا�شتغاله من م�شروعات  يتم  وامل�شوؤولن عنه وما  الأم��وال  عن عامل غ�شيل 
ومنافذ وذلك من خال �شخ�شية بطل العمل. ويقول طارق لطفي: ما زال 
ال�شيناريو يف مرحلة الكتابة وننتظر النتهاء من جمموعة من احللقات حتى 
يتم على اأ�شا�شها تر�شيح بقية الأبطال، والعمل يجمع بن الدراما الجتماعية 
والت�شويقية واحلركة ول ميكن ت�شنيفه يف اطار معن ومن املفرت�ص البدء 

يف ت�شويره خال دي�شمرب املقبل.

الثالثاء   5   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12190  
Tuesday  5   December   2017  -  Issue No   12190



البول زلل  لتكون  توؤدي  اأ�صباب   6
هناك عدة اأ�شباب توؤدي لتكون الزلل يف البول، وميكن اكت�شاف ذلك عرب 
عدة عامات من بينها النتفاخات خا�شة يف الوجه والقدمن وقلة عدة 
مرات التبول وال�شعور بالتعب والإرهاق امل�شتمر وكرثة الإ�شابة بالأمرا�ص 
املختلفة نتيجة قلة املناعة، واأحيانا زيادة الوزن وغريها من العامات التي 

ت�شتلزم الذهاب للطبيب للتعرف على ال�شبب وعاجه.
لاإ�شابة  املختلفة  الأ���ش��ب��اب  اإىل  توداي"  نيوز  "ميديكال  موقع  وي�شري 
بزلل البول ومن بينها الإ�شابة مبر�ص ال�شكري اأو التهابات الكبد املزمنة 

وكذلك مر�ص الذئبة احلمراء.
البول  زلل  يتكون  وق��د  كذلك،  الإ�شابة  يف  دوًرا  ال��وراث��ي  العامل  ويلعب 

نتيجة الإ�شابة بفريو�ص الكبد الوبائي اأو ارتفاع �شغط الدم.
البول والق�شاء  ال�شبب وراء تكون زلل  العاج عن طريق معرفة  ويكون 
اإن  اأو عاج ال�شكري،  اأدوي��ة خف�ص ال�شغط  عليه، �شواء عن طريق تناول 
من  غريها  اأو  الذئبة  اأو  الكبد  التهابات  اأو  ال���زلل  تكون  يف  ال�شبب  ك��ان 

امل�شببات، ومبجرد عاج املجرد يتم التخل�ص من زلل البول.

كيف نتخل�ص من غازات البطن؟
غازات البطن من الأمور املحرجة خا�شة مع املعاناة من النتفاخ والغازات 

ب�شكل دائم.
على  ت�شاعد  ن�شائح  ع��دة  التغذية  ا�شت�شاري  حلمي  حممد  دكتور  ويقدم 
من  كبرية  كمية  ابتاع  اإن  ويقول  املزعجة،  البطن  غ��ازات  من  التخل�ص 
تناول  ال��غ��ازات خا�شة عند  تكون  اإىل  ي���وؤدي  الطعام  ت��ن��اول  اأث��ن��اء  ال��ه��واء 
الطعام ببطىء وم�شعه جيدا  بتناول  ين�شح  �شريع ولذلك  ب�شكل  الطعام 

قبل البلغ.
كالبقوليات  ال��ق��ول��ون  لن��ت��ف��اخ  ت���وؤدي  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  بتجنب  ين�شح  كما 

والأطعمة املقلية وامل�شروبات الغازية.
تكون  ب����دوره يف  ي�شاهم  لأن���ه  للملينات  امل��ف��رط  ال���ش��ت��ع��م��ال  م��ن  وي��ح��ذر 

الغازات.
وين�شح باحل�شول على العاج الدوائي من القولون الع�شبي اأو اله�شمي 

كونهما م�شوؤلن ب�شكل كبري عن تكون تلك الغازات املزعجة.
تناول  اأثناء  امل��اء  و�شرب  اله�شم  و�شعبة  احل��ارة  الأطعمة  بتجنب  وين�شح 

الطعام.
الغازات  للتخل�ص من  املفيدة  امل�شروبات  النعناع من  اأن مغلي  اإىل  وي�شري 
وين�شح بتناوله بعد الوجبات وتناول كوب ليمون دافىء يف ال�شباح يوميا 

لتنظيف املعدة والكبد.
بدورها  مفيدة  والزجنبيل  واليان�شون،  الكمون،  م�شروبات  اأن  وي�شيف 

لطرد الغازات.
والنحافة، حا�شل على  ال�شمنة  ا�شت�شاري عاج  ودكتور حممد حلمي هو 
ماج�شتري يف التغذية العاجية واأثرها يف عاج ال�شمنة املو�شعيةوع�ش����و 
اجلمعية الأمريك����ية لل�شمنة وع�ش�������و اجلمعية امل�����شرية للتغذية الطبية 

وع�شو اجلمعية الأوروبية للتغذية العاجية.

؟ احل�ش�ب  يف  �شفر  اول  �ش�حب  • من 
مو�شى  ب��ن  حممد  امل�شلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�شفر يف احل�شاب وكان اكت�شافه هذا 
يف علم احل�شاب نقله كبرية وعظيمة يف درا�شة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  ح��شوب  اول  ك�ن  •   متى 

اول حا�شوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�شتهلك  املفرغه  بال�شمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�شيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً 
؟  حديث  علم  املثلث�ت  ح�ش�ب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�شاب املثلثات علم قدمي واأول من ا�شتخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�شاعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�شهرية وقد 
طور العرب امل�شلمون ذلك العلم وو�شعوا ا�ش�شه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�شاب  املوؤ�ش�شن  اوائل  ومن  بذاته  م�شتقًا 

البتاين ون�شر الدين الطو�شي 

بن  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  الإن�شان  ج�شم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�شف لرت اإىل لرت ون�شف كل 24 �شاعة با توقف �شيفاً و �شتاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
 • هل تعلم اأن الأظافر اإذا اأزيلت جراحياً اأو فقدت لأي �شبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 

اأخرى. 
 • هل تعلم اأن احتبا�ص البول يف اجل�شم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة البولينا و حدوث حالة ت�شمم ت�شمى ) الت�شمم 

البوليني (. 
 • هل تعلم اأن عدد �شاعات النوم ترتاوح عند الإن�شان البالغ ما بن 7 : 8 �شاعات يومياً اأي اأننا نق�شي اأكرث 

من ثلث العمر يف النوم فالإن�شان الذي عا�ص �شتن عام .. نام منها حوايل ع�شرين عام. 
ال�شعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�شليم  الراأ�ص  �شعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�ص  �شعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�شعر الأحمر عموماً  ال�شعر الأ�شود و  اأكرث من  ال�شعر الأ�شقر  .. و  اأكرث  كان 

�شعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خال خم�شة اأعوام حيث ي�شقط كل يوم ما بن 50 : 60 �شعرة. 

�سباق اخليل 
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فوائد �شحية لزيتي فول ال�شوي� والزيتون

خرباء  فريق  اأج��راه��ا  التي  الأمريكية  العلمية  الدرا�شات  اأح��دث  اأظهرت 
التغذية والعاج بالأع�شاب الطبية يف اأكادميية العلوم الأمريكية �شرورة 
الهتمام با�شتخدام زيتي الزيتون وفول ال�شويا لفوائدهما العديدة على 
“البيتا  م��ادة  على  حتتوي  ال��زي��وت  ه��ذه  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت  ال�شحة. 
الب�شرة  على  الفعال  التاأثري  له  ال��ذي  و”ه�”،  “اأ”  وفيتامن  كاروتن” 
واجللد، لذلك تن�شح الدرا�شة باإ�شافة هذه الزيوت على الأطعمة اليومية 

لا�شتفادة منها.

وعدم  اإزعاجاً  ي�شبب  الأذن،  “طنن” يف  �شوت  �شماع 
يثري  الكتب، وقد  ق��راءة  اأو عند  العمل،  تركيز خال 

ال�شكوك يف الإ�شابة ببع�ص الأمرا�ص بالأذن.
�شابر،  اأحمد  �شامح  الدكتور  اأو�شح  ال�شدد،  هذا  ويف 
اأ�شتاذ املخ والأع�شاب بكلية الطب جامعة القاهرة، يف 
هذا  اأ�شباب  “في�شبوك”  مبوقع  ح�شابه  عرب  من�شوٍر 

الطنن.
وبح�شب )�شابر( فاإن اأ�شباب الطنن، هي:

الدم. �شغط  ارتفاع   1-
نف�شية. باأمرا�ص  مرتبطة  اأ�شباب   2-

الع�شبية. بالأمرا�ص  تتعلق  اأ�شباب   3-
بالأذن. بالتهابات  اإ�شابة   4-

طويلة. لفرتة  �شجيج  اأ�شوات  �شماع   5-
وب�����ش��اأن ال��ع��اج، اأ���ش��ار )���ش��اب��ر( اإىل اأن ال��ع��اج يحدد 
ح�شب �شبب احلالة اإذا كانت حالة نف�شية تتطلب عقد 
الدم  ارت��ف��اع �شغط  ك��ان  اإذا  اأم��ا  جل�شات ع��اج نف�شي، 

فيحتاج �شبط ال�شغط.
واأ�شاف ال�شت�شاري: اإذا كان ال�شبب اأورام خبيثة فيجب 
ا�شتئ�شالها، ويف حالة اإذا كانت الأذن تعاين من �شعف 

�شمع يجب يف هذه احلالة تركيب �شماعة طبية.

الأذن يف  طنني  ل�صماع  اأ�صباب   5

جمموعة من االأ�شدق�ء يرتدون زي �ش�نت� كلوز ويحّيون الن��ض يف راكفري، اإ�شتوني�.   )رويرتز(

جاء موعد امل�شابقة الكبرية.. جاء موعد �شباق اخليل واخذ كل من كل منفي املدينة ي�شتعدون فهذه امل�شابقة 
مميزة فان للجميع حق ال�شرتاك فيها كما جوائزها �شخمة و�شي�شتهر من يفوز ورمبا خرج لل�شباقات العاملية.. 
نظر هري ايل ح�شانه وهويقول لو كان لدي ح�شان ا�شرتك به يف تلك امل�شابقة ما تاخرت ولكن هذا احل�شان 
ليعرف �شوي الكل وجر العربات العربات واللعب.. فردت عليه اخته بكلمة ب�شيطة وقالت لكنه عندما يلعب 
انه  لنحاول  �شيئا  نفعل فيهما  ان  �شهران ميكن  امامنا  ان منرنه  مل��اذا ل نحاول  ب�شرعة.. هري  فهو يجري 
يحبنا.. هيا  طفان كل منهما فيه ن�شاط وحيوية وامل.. اخذ ح�شانهما املحبوب ايل و�شط املزرعة واخذ يف 
تقليد مدربن اخليول ورمبا اح�شا بانهما �شيفلحان.. كانا احيانا يق�شوان عليه لكنه مل يكن يتذمر خرجا به 
خارج املزرعة ليجري حولها.. كل مرة يتح�شن فيها مينحانه مكافاة قطعة كبرية من ال�شكاكر، اح�ص احل�شان 
بذلك وحتي يحثانه علي ال�شرعة جاءا بح�شان اخر يخ�ص ماري لت�شابق به هري فتحركت الغرية يف قلب 
احل�شان وا�شتطاع ان ي�شبق ماري ومع اليام ا�شبحا احل�شانان ماهران بحق خا�شة بعد ان قام والد هري 
بتجربتهما وانده�ص لتلك النتيجة الرائعة. اليوم �شمن ال�شماء املدونة للمت�شابقن يوجد هري وح�شانه 
املرقط وماري وح�شانها ال�شود وكان الب والم يتا�شاحكان حن قال الب اعتقد ان هري من املمكن ان يفوز 
مبركز متقدم فح�شانه يح�ص بالغرية ال�شديدة من ح�شان ماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�شاعف يف 
حلبة لت�شابق به هري فتحركت الغرية يف قلب احل�شان وا�شتطاع ان ي�شبق ماري، ومع اليام اأ�شبح احل�شانان 

ماهران بحق خا�شة بعد ان قام والد هري بتجربتهما وانده�ص لتلك النتيجة الرائعة.
اليوم �شمن ال�شماء املدونة للمت�شابقن يوجد هري وح�شانه املرقط وماري وح�شانها ال�شود وكان مبركز 
متقدم فح�شانه املرقط وماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�شاعف يف حلبة ال�شباق حن يراه بجوار كانت 
فكرة جيدة بحق.. مع طلقات البداية باملركز الثاين يف جولتها والن هناك ع�شر خيول �شتت�شابق يف املرحلة 
الخرية واجلميع متفائل فانها خيول مدربة قدمية يف هذه ال�شباقات ولي�ص من املعقول ان تفوز عليها خيول 
جتري لول م��رة.. انطلق اجلميع علي امل واحد فقط املركز الول او الثاين او الثالث. انطلق كل �شئ مع 
ذهول  يف  اجلميع  �شفق  حن  �شريعا  الوقت  وم��ر  جمهول..  وم�شتقبل  وامنيات  كثرية  ام��ال  البداية  طلقات 
اخليول،  عائلة  تتحدث عن  ال�شحف جميعها  والن  الثالث  باملركز  ف��از  فقد  تلك  يع�شق  وال��ذي  ه��ري  لفوز 
عائلة جمعت ثاث جوائز غريت جمري حياتها انهم الن ميتلكون خيول عديدة وا�شطبات كثرية ويدخلون 

�شباقات ل ح�شر لها فقد حددوا منذ البداية ما ياملون فيه حتي و�شلوا لمان.


