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هل هناك عالقة بني الأمومة وال�شيخوخة املبكرة؟

تو�سل العلماء يف جامعة جورج ماي�سون الأمريكية اإىل ا�ستنتاج مفاده 
باأن ولدة الطفل توؤدي اإىل �سيخوخة لدى املراأة ملدة 11 عاما.

وقالت �سحيفة Science Alert اإن علماء اجلامعة اأجروا درا�سة 
اأعوام  عليها  ح�سلت  التي  املعلومات  من  ا�ستفادوا  حيث  ال�ساأن  بهذا 
عوامل  اإظهار  نتيجة   NHANES موؤ�س�سة   2002 –  1999

خطر الإ�سابة مبختلف الأمرا�ض.
النووي  اآن��ذاك بتحليل مناذج للحم�ض   NHANES وقام علماء 
اأخذت لدى األفي امراأة يف �سن الإجناب حيث ركزا على حالة اأطراف 
اأثناء  اجلينات  حماية  عن  امل�سوؤولة  التبلومريات  الكرومو�سومات 

ان�سطار اخللية.
وات�سح اأن اأطراف كرومو�سومات الأمهات تقت�سر كثريا، ما يدل على 
الت�سارع يف �سيخوختها. و�سارت الن�ساء امل�ساركات يف التجربة اللواتي 
اأجن���ن ط��ف��ا واح����دا ميتلكن اأط����راف ك��روم��و���س��وم��ات ي��ق��ل طولها 
%4.2 عما هو عليه لدى ن�ساء مل ينجن. ويعني  املتو�سط بن�سبة 
ذلك اأن الن�ساء الأوائل ينعدم لديهن 116 زوجا للقاعدة، ما ينا�سب 

ال�سيخوخة ملدة تزيد عن 10 اأعوام.
ال��ذي �سجل لدى  الكرومو�سومات  اأط��راف  اأن طول  العلماء  ولح��ظ 
الأمهات يقل عما هو عليه عند الن�ساء املدخنات وامل�سابات بال�سمنة. 
كما لحظوا اأن تقليل عدد املناطق املحمية يف احلم�ض النووي يتوقف 

مبا�سرة على عدد الأطفال الذين اأجنبتهم املراأة.

لعبة لتعريف الطفل حديث الولدة ببيته
يف  ويرغب  ثباتاً،  اأك��ر  الر�سيع  ج�سم  ي�سبح  اأ�سهر  و6   3 �سن  بني 
احلركة والتعّرف على ما حوله. ولإر�ساء هذا الف�سول ميكن حتويل 
الأمر اإىل لعبة م�سوقة يطوف فيها ال�سغري اأثناء جلو�سه على بطانية 

باأرجاء البيت، ويف الوقت نف�سه يكت�سب ج�سمه مزيداً من التوازن.
وعليك  كبرية،  ومن�سفة  بطانية  اأو  ناعمتني  بطانيتني  اإىل  �ستحتاج 

اإزاحة كل العوائق من طريق الرحلة.
واح��دة فوق  اأر�سية مل�ساء  البطانيتني على �سطح  اب�سط  البداية  يف 
مك. و�سع ال�سغري م�ستلقياً على ظهره فوقهما،  الأخرى، لزيادة ال�سُّ
و�سع و�سادة اأو بطانية اإ�سافية حتت راأ�سه، ثم اجذب طرفها وا�سحبه 
ببطء وبرفق. خال اجلولة حتدث مع ال�سغري عن كل �سيء يلتقيه 
يف رحلته، وا�سرح له ا�ستعمالت الأ�سياء التي يراها، واأهميتها لأفراد 
الأ�سرة. ميكنك اأي�ساً و�سع الطفل م�ستلقياً على بطنه لريى الأ�سياء 
من�سفة  اأو  بطانية  اأو  ب��و���س��ادة  ���س��دره  دع��م  م��ع  م��ن منظور خمتلف 
الطفل ي�سطحب دميته  دع  اأخرى  اإ�سافية. عند تكرار اجلولة مرة 
اأن ي�سرح للدمية  ال�سرح له لدميته، و�سّجعه على  معه وقم بتقدمي 

ما ي�سمعه من معلومات.

تقنية جديدة لتجد ممتلكاتك املفقودة ب�شهولة
كان جو�ض ليبيرن يلعب مع ابنته اإميا، البالغة من العمر 6 �سنوات، 
اأن تختفي عن  لعبت الغمي�سة"HIDE AND SEEK"، قبل 
اأنظاره لعدة دقائق، الأم��ر الذي و�سعه وزوجته يف حالة من الذعر 

واله�سترييا.
اأي  ملعرفة مكان  تقنية جديدة  فكرة  ليبيرن  راودت  اللحظة،  تلك  يف 

�سيء فقدته اأو تخاف من فقدانه.
ووفق �سحيفة "وا�سنطن بو�ست"، فاإن الأب اأ�س�ض �سركة "بينغ جي بي 

اجلديد. املنتوج  هذا  وت�سويق  لبيع  اإ�ض"، 
وتقوم فكرة املنتوج على مل�سق يتم ل�سقه على ظهر اأي �سيء تخاف 
من فقدانه، �سواء كنت يف رحلة ما اأو يف نزهة مع اأ�سدقائك اأو يف اأي 

موقف كائنا ما كان.
ويتوفر ذلك املل�سق على تقنية ت�سمح لهاتفك بالت�سال معه ب�سكل 

اأوتوماتيكي بغية حتديد مكانه.
الذي  املنتج  اإ�ض" وحتديد  بي  جي  "بينغ  لتطبيق  تدخل  اأن  ويكفي 

األ�سقت عليه ذلك املل�سق، ليحدد لك مكانه، يف نف�ض اللحظة.
وقال موقع ال�سركة اإن املنتج متوفر بالأ�سواق ب�99 دولر، م�سريا اإىل 

اأنه حقق اأرباحا فاقت مليون دولر خال 60 يوما فقط.
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ت�شريب فكرة برنامج مقالب رامز جالل اجلديد!
ذكرت تقارير اإعامية، ما قالت اإنها فكرة برنامج املقالب الذي �سيقّدمه 

الفنان امل�سري رامز جال، خال �سهر رم�سان القادم. 
وقالت احدى املواقع الفنية اإن �سديقاً مقرباً من  رامز جال  �سّرب الفكرة 

الرئي�سية لربنامج مقالبه اجلديد. 
النجوم  ا�ستقطاب  ح���ول  ت���دور  ال��ف��ك��رة  ان  لح��ق��اً  ت��ب��نّي  التفا�سيل،  ويف 
لكاأ�ض  التجهيزات  م�ساهدة  بحجة  وذل���ك  مو�سكو،  ال��رو���س��ي��ة  للعا�سمة 
بحيث  كبرية،  لأزم��ة  يتعر�سون  هناك  تواجدهم  واأثناء  ولكنهم،  العامل. 
املناطق اجلليدية، ليظهر لهم  اإحدى  ي�ستقلونها يف  التي  ال�سيارة  تتوقف 
الآن، مل ي�ستقر جال  اأّن��ه حتى  اإل  اأبي�ض �سخم يهاجمهم ب�سرا�سة.  دّب 

على الفكرة وماحمها ب�سكل كامل. 
ي�سار اىل اأّن اآخر اأعمال جال، هو فيلم "رغدة متوح�سة" والذي ي�سارك يف 

بطولته كل من ح�سن الرداد، وماجد امل�سري وغريهم من املمثلني. 
يف  ج��ال  رام��ز  امل�سري  الفنان  ا�ستخدم  املا�سي،  رم�سان  مو�سم  وخ��ال 
�سحاياه  لإخافة  "الكوموندو"،  تنني  الأر���ض،  حتت  رامز  املقالب  برنامج 
من النجوم وامل�ساهري، وبث الّرعب يف قلوبهم، حيث يدخل رامز يف جم�سم 

احليوان ويخرج لل�سحايا من حفرٍة اأ�سفل الأر�ض. 
اجته رامز يف الفرتة الأخرية اىل الربامج التلفزيونية الرم�سانية، حيث 
ي�ستهر يف الو�سط الفني بحبه خلداع اأ�سدقائه، حيث حقق جناحاً كبرياً يف 
هذا املجال من خال برامج رامز قلب ال�سد و رامز ثعلب ال�سحراء، رامز 
عنخ اآمون، وحقق جناحا باهرا على MBC MASR، من خال برامج 

رامز قر�ض البحر، ورامز واكل اجلو، ورامز بيلعب بالنار.

توجيه التهام ل�شارق 
متثال اأو�شكار اأف�شل ممثلة 
ل��و���ض اجنلي�ض  ال���ع���ام يف  امل���دع���ي  وج����ه 
املتهم  ب��راي��ان��ت  ل��ت��ريي  ال�����س��رق��ة  تهمة 
اأف�سل ممثلة من  اأو�سكار  ب�سرقة متثال 
احتفال  خ��ال  م��ك��دورم��ان��د  فران�سي�ض 
انتهاء حفل  بعد  اأقيم يف هوليوود  ب��اذخ 

توزيع اجلوائز.
واأفاد الدعاء اأن برايانت يواجه ال�سجن 
ب�سرقة  اأدي��ن  اإذا  �سنوات  ملا ي�سل لثاث 

�سيء تتعدى قيمته 950 دولرا.
ت�سجيا  روي������رتز  ت��ل��ف��زي��ون  وال���ت���ق���ط 
ل���رباي���ان���ت وه����و ي���غ���ادر احل��ف��ل مم�سكا 
لقد  ع��ل��ي��ه.  "ح�سنا  وي���ق���ول  ب��ال��ت��م��ث��ال 

فعلناها. لقد فعلناها. علي الذهاب".
�سلم  اإن��ه  اجنلي�ض  لو�ض  �سرطة  وق��ال��ت 
التمثال دون مقاومة قرب خمرج املبنى 

بعد اأن ت�سدى له م�سور �سك يف اأمره.
اأم����ام  وم����ن امل���ق���رر اأن مي��ث��ل ب���راي���ان���ت 
اأن تكون كفالة  حمكمة. وطلب الدع��اء 

الإفراج عنه 20 األف دولر.
وح�سلت مكدورماند على اأو�سكار اأف�سل 
ممثلة عن دور الأم الغا�سبة املكلومة يف 
اإيبينج  اأوت�����س��اي��د  بيلبوردز  )ث���ري  فيلم 

ميزوري(.

في�شبوك ُيلغي وظيفة 
Explore Feed

اإيقاف  عن  في�سبوك  �سبكة  اأعلنت 
 Explore وظ���ي���ف���ة  جت����رب����ة 
العام  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي   ،Feed
امل��ا���س��ي، وال��ت��ي ي��ب��دو اأن��ه��ا مل تلق 
�سبكة  م�����س��ت��خ��دم��ي  م���ن  ت��رح��ي��ب��اً 

التوا�سل الجتماعي ال�سهرية.
وظيفة  ف���ي�������س���ب���وك  واأط�����ل�����ق�����ت 
خ����ال   Explore Feed
كمحاولة   2017 الأول  ت�سرين 
م��ن �سفحات  امل��ع��ل��وم��ات  لإظ���ه���ار 
كفئة  الإع��ام  و�سائل  اأو  املعجبني 
عن  ب��ع��ي��داً  للم�ستخدم  منف�سلة 

من�سورات الأ�سدقاء واملعارف.
في�سبوك،  �سبكة  اأع�����س��اء  اأن  غ��ري 
وظيفة  جتريب  يف  �ساركوا  الذين 
اجلديدة   Explore Feed
وغواتيمال  وكمبوديا  بوليفيا  يف 
و�سريانكا  و�سلوفاكيا  و�سريبا 
اجلديدة،  ب��ال��وظ��ي��ف��ة  يهتموا  مل 
الف�سل  اأن  م��ن  ا���س��ت��ك��وا  اإن��ه��م  ب��ل 
ال�سعب  م��ن  جعل  املن�سورات  ب��ني 

الو�سول اإىل املعلومات الهامة.
وظيفة  اإي������ق������اف  ج�����ان�����ب  واإىل 
اأي�ساً  �سيتم   Explore Feed
املرجعية  العامات  وظيفة  اإل��غ��اء 
تتيح  ك��ان��ت  وال��ت��ي   ،Explore
ا�ستك�ساف  اإم��ك��ان��ي��ة  للم�ستخدم 
حم��ت��وي��ات و���س��ف��ح��ات ج���دي���دة ل 

يتابعها امل�ستخدم.

لوحات فنية 
با�شتخدام الثلوج

ودرجات  الكثيفة  الثلوج  �ساعدت 
احل��������رارة امل��ن��خ��ف�����س��ة ع���ل���ى خلق 
الطلق  ال��ه��واء  يف  مثالية  اأر���س��ي��ة 
بر�سوماته  امل�����ارة  اأده�������ض  ل��ف��ن��ان 
من  العديد  جت�سد  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة 

ال�سخ�سيات ال�سهرية.
ناثان  ال���وي���ل���زي،  ال��ف��ن��ان  مي�����س��ي 
30 دق��ي��ق��ة يف ر���س��م كل  وي���ب���ورن 
التي  الثلجية  لوحاته  م��ن  ���س��ورة 
" لعبة  ف��ي��ل��م  م�����س��اه��ري  جت�����س��د 
لوحة  اإىل  اإ�����س����اف����ة  العرو�ض" 
التي  اإل�����س��ا  و�سخ�سية  امل��ون��ال��ي��زا، 

ا�ستهرت يف اأفام ديزين.
وق���د ا���س��ت��خ��دم وي���ربن ال��ب��ال��غ من 
28 ع��ام��اً، ف��ر���س��اة خا�سة  ال��ع��م��ر 
ال���زائ���دة، والك�سف  ال��ث��ل��وج  لإزال����ة 
ع��ن الأر���س��ي��ة لإن�����س��اء اخلطوط 
لأعماله  وال��ت��ظ��ل��ي��ل  ال��ع��ري�����س��ة 
النفية النادرة التي يبلغ طول كل 
84 �سم، بينما يبلغ عر�سها  منها 

�سم.  60
ي�����ذك�����ر ب����������اأن وي����������ربن ك��������ان قد 
ت��خ��رج م���وؤخ���راً م��ن ك��ل��ي��ة الفنون 
اجلميلة، وتخ�س�ض بر�سم لوحات 
و�سائل  م�����س��ت��خ��دم��اً  ل��ل��م�����س��اه��ري، 
ال�سموع  وم��واد غري تقليدية مثل 

ومعجون الأ�سنان.

ما كمية ال�شوائل التي يحتاجها 
الطفل يف عامه الأول؟ 

فاميلي"  اآند  "بيبي  جملة  اأ�سارت 
اإىل اأن الطفل يحتاج ب�سكل خا�ض 
ل��ل��م��زي��د م���ن ال�����س��وائ��ل ب����دءا من 
ال�����س��ه��ر ال�����س��اب��ع، ل��ك��ن م��ا الكمية 
املنا�سبة التي يجب اأن تقدمها الأم 

لطفلها خال هذه الفرتة؟
هذا  على  الأمل��ان��ي��ة  املجلة  وجت��ي��ب 
باأن الطفل يحتاج خال  الت�ساوؤل 
 600 ح�����وايل  اإىل  الأول  ع���ام���ه 
ملليلرت يومياً من ال�سوائل كقيمة 
تكون  اأن  الأف�سل  وم��ن  مرجعية، 

هذه ال�سوائل عبارة عن املاء.
واأو���س��ح��ت خ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة ناديا 
اإذا ك��ان الطفل ل يرغب  اأن��ه  رويف 
فاإن  ال�سوائل  من  الكثري  �سرب  يف 
ذل���ك ل ي��دع��و ل��ل��ق��ل��ق، ن��ظ��راً لأن 
ما  بقدر  دائ��م��اً  ي�سربون  الأط��ف��ال 

يحتاجون
 ولكن ميكن لاآباء دعم اأطفالهم 
عن طريق اإعطاء الطفل كوبا من 
املاء مع كل وجبة ليتعلم اأن الأكل 

وال�سرب يجتمعان معاً. 

هل البدانة �سيء �سيء؟
على الرغم من اأن املخاطر ال�سحية للبدانة، مثل زيادة 
يكاد  ل  اأخ���رى،  واأم��را���ض  بال�سرطان  الإ�سابة  احتمال 
بع�ض  اأن  اإل  الأط��ب��اء،  معظم  ب��ني  اأح��د  عليها  يختلف 
بها  يتم  ال��ت��ي  الطريقة  اأن  ي���رون  والن�سطاء  اخل���رباء 

تناول م�ساألة البدانة يجب اأن تتغري.
يقول الدكتور �ستيوارت فلينت، كبري باحثني يف ال�سحة 
الأ�سخا�ض  اإن  بيكيت،  ليدز  والبدانة يف جامعة  العامة 
الذين يعانون من زيادة يف الوزن عادة ما يجري التمييز 
الإعام  و�سائل  يف  ال��ب��دان��ة  ب�سبب  وو�سمهم  �سدهم، 

واملدار�ض واأماكن العمل، وحتى من جانب الأطباء.
اإىل  اأق��ل ميا  الو�سمة جتعلهم  ه��ذه  اأن  فلينت  وي��رى 
اأكر �سحة، وتزيد  لي�سبحوا  الغذائي،  تعديل منطهم 

من خماطر تعر�سهم للمر�ض النف�سي والبدين.
بها  وي��ت��ح��دث  ي���رى  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  وي����رى فلينت 
اأن  اإىل  البدانة بحاجة  النا�ض، مبن فيهم الأطباء، عن 

تتغري "بدرجة كبرية".
ويقول نيك فيرن، اأ�ستاذ الطب ال�سريري يف كلية لندن 
ب�سبب  الأ�سخا�ض  لوم  اأن  ي��رون  كثريين  اإن  اجلامعية، 
بيئة  دور  يغفل  ه��ذا  لكن  "م�سروع"،  اأم��ر  وزنهم  زي��ادة 

الغذاء املحيطة بنا.
فيها  ج���دا  ال�سهل  م��ن  الآن  بيئة  يف  "نحن  واأ����س���اف: 

الإفراط يف اكت�ساب ال�سعرات احلرارية والطاقة".

يجب لفت االنتباه اإليها
انعك�ست بع�ض وجهات النظر ال�سابقة يف حركة "جمتمع 
لاحتفاء  ت�سعى  ح��رك��ة  وه��ي  اجل�سم"،  جت��اه  اإي��ج��اب��ي 
اأ�سكال وفئات الأج�سام، والتخل�ض من  بالختاف بني 

الو�سمة الناجتة عن البدانة.
"تطبيع"  على  بالعمل  احل��رك��ة  ه��ذه  منتقدون  ويتهم 

البدانة.
لكن الدكتور فلينت قال اإن هذا خطاأ.

اأي منط  اأو  البدانة،  بتطبيع  الأم��ر  يتعلق  "ل  ويقول: 
اآخر من الوزن".

املخاطر  ت��خ��ف��ي�����ض  حم���اول���ة  ه���و  "الهدف  وي�����س��ي��ف: 
باخلزي  املرتبطة  والبدين،  النف�سي  للمر�ض  املحتملة، 

من �سكل اجل�سم، ومعاملة النا�ض بطريقة متييزية".
ويقول تام فراي املتحدث با�سم املنتدى الوطني للبدانة، 
وه���ي م��ن��ظ��م��ة خ��ريي��ة ت��دع��و ل��رف��ع ال���وع���ي باملخاطر 
وغري  ���س��ار  اجل�سم  م��ن  اخل���زي  اإن  للبدانة،  ال�سحية 

فعال جتاه فقدان الوزن.
وي�سيف: "اأعتقد اأن اخلزي من زيادة الوزن كارثة، لكن 
اأخ���ربوك بطريقة  النا�ض  اأن  ل��و  الأم���ر يختلف مت��ام��ا، 
ب��اأن��ك ب��دي��ن، وم��ن ث��م ف��اإن ق��د تتعر�ض ملخاطر  لئقة 

�سحية يف امل�ستقبل، اإذا مل تواجه تلك امل�سكلة".

واجبنا اأن نبلغ
اإذن هل كانت ر�سالة مركز اأبحاث ال�سرطان فظة؟

لأنها  اإ�سكالية"،  "بها  احلملة  اأن  فلينت  الدكتور  ي��رى 
روجت لفكرة اأن الأ�سخا�ض مامون على بدانتهم، واأن 

البدانة �سيء ي�سهل التحكم فيه.
لكن ال�سيد فراي يرى اأن مركز اأبحاث ال�سرطان "كان 

البدانة. ملخاطر  التنبيه  يف  حمقا متاما"، 
اأب���دا لوم  اإن��ه مل يق�سد  ال�سرطان  اأب��ح��اث  وق��ال مركز 

الأ�سخا�ض على بدانتهم.
اأكر  على  ح���ازت  ت������ويرت  م������وقع  ع����لى  تغ������ريدة  ويف 
من 30 األ�����ف اإعج������اب، ردا على ال�����سيدة ه�����اغن، ق����ال 
املركز اإنه مل يرغب يف "اأن يت�سبب يف �سعور اأي �سخ�ض 
بطريقة  �سخ�ض  اأي  يفكر  اأن  اأو  وزن���ه،  ب�سبب  ب�سيق 
�سلبية اإزاء النا�ض البدناء، اأو زائدي الوزن"، لكن عليه 
البدانة  بني  بالرتباط  ُيعرِّف" الأ�سخا�ض  اأن  "واجب 

وال�سرطان.
واأ�سافت الربوفي�سور ليندا بولد، خبرية الوقاية مبركز 
اأبحاث ال�سرطان يف بريطانيا: "الأمر ل يتعلق باخلزي 
اأدل����ة علمية،  ع��ل��ى  اإمن����ا احل��م��ل��ة مبنية  ال��ب��دان��ة.  م��ن 

وم�سممة لتقدمي معلومات مهمة للنا�ض".

هل يتعامل املجتمع مع م�شكلة البدانة ب�شكل خاطئ؟

االأ�سبوع  خالل  بريطانيا،  يف  ال�سرطان  اأبحاث  مركز  ك�سف  حينما 
بدانة  االأكثثر  اجليل  يكون  اأن  يتوقع  االألفية  جيل  اأن  عن  اجلثثاري، 
التدخني  بعد  اأنه  وهي  مهمة  ر�سالة  هناك  كان  الت�سجيل،  بدء  منذ 

تاأتي البدانة ك�سبب ثاين لالإ�سابة مر�ض ال�سرطان. ودعا املركز 
اإىل حظر االإعالن عن الوجبات ال�سريعة، وحث النا�ض على 

تناول اأطعمة اأكر فائدة �سحية، واأكر توازنا. وكتبت 
الكوميدية  الربامج  مقدمة  هاغن،  �سويف 

على  لندن،  يف  تعي�ض  التي  الدمناركية 
موقع تويرت تنتقد احلملة، وو�سفتها 

باأنها "�سارة للغاية".
وكثثتثثبثثت �ثثسثثمثثن �ثثسثثلثث�ثثسثثلثثة من 

املجتمع  "روؤية  التغريدات: 
�سيء  �سلبي  ك�سيء  للبدانة 

قاتل اأكر من ال�سرطان".
لثثذلثثك فثثهثثل مثثن اخلثثطثثاأ اأن 

خماطر  ب�ساأن  �سريحا  تكون 
زيادة الوزن؟
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�ش�ؤون حملية
ميثاء ال�سام�سي تد�سن الفعاليات الرئي�سية 

ال�شيخة فاطمة ترعى مهرجان اأبو ظبي التقني لل�شحة واللياقة يف حديقةاأم الإمارات للمرة ال�شابعة
مبارك ال�سام�سي:55 موؤ�س�سة متخ�س�سة تقدم خدمات ت�ساهم يف �سناعة مرحلة ما بعد النفط

غر�س زايد يف جامعة الإمارات

حل�سولها على املركز االأول

م�شلم بن حم يكرم مدر�شة دار العلوم لتميزها يف املجال الثقايف والت�شميمي و البتكاري

بدعوة من هيئة الثقافة

اأ�شغر �شابط يف قوة ال�شاحل  املت�شالح يعود ليحكي ذكرياته لطلبة اجلامعة

•• ابوظبي - الفجر

الرئي�ض  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
الأع���ل���ى مل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���س��ري��ة رئ��ي�����س��ة الحت���اد 
لاأمومة  الع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ال���ع���ام،رئ���ي�������ض  ال��ن�����س��ائ��ي 
وال���ط���ف���ول���ة، د���س��ن��ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة م��ي��ث��اء �سامل 
من  ال�سابع  الرب��ع��اء  ام�����ض  دول����ة،   وزي���رة  ال�سام�سي 
�سعيد  م���ب���ارك  ����س���ع���ادة  ي��راف��ق��ه��ا   2018- م���ار����ض 
ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
ال�سابعة  للدورة  الرئي�سية  الفعاليات  واملهني،  التقني 
التي   ،"2018 وال��ل��ي��اق��ة  لل�سحة  "املرح  مل��ه��رج��ان 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمها 
واملهني، ملدة اأربعة اأيام يف حديقة "اأم الإمارات"، للمرة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل و���س��ط اإق��ب��ال ج��م��اه��ريي كبري 
والريا�سية  والعاجية  ال�سحية  اخلدمات  مع  تفاعل 
واإقليمية  موؤ�س�سة حملية    55 تقدمها  التي  املجانية 
ودولية متخ�س�سة يف جمالت ال�سحة واللياقة، منها 
وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة ال�سحة وهيئة ال�سحة 
باأبوظبي، ودائرة التعليم واملعرفة، وكلية فاطمة للعلوم 
من  وغ��ريه��ا  الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�ض  ال�سحية، 
املوؤ�س�سات التي و�سعت كافة اأفراد العائلة على الأمناط 
التي  الريا�سية  والو�سائل  ال�سعيدة،  للحياة  ال�سحية 
اأف��راد املجتمع بال�سحة  يتم عن طريقها �سمان متتع 

والقدرة الدائمة على العمل والبتكار.
ميثاء  الدكتورة  معايل  قالت  �سحفية  ت�سريحات  ويف 
�سامل ال�سام�سي وزيرة دولة اأن املهرجان ياتي يف اإطار 
ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سيخ 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ل�سمان  امل��ت��ق��دم  املوؤ�س�سي  العمل  ب�����س��رورة  امل�سلحة، 
التي  ب��ال��دول��ة  ال�سحية  باملنظومة  ال��دائ��م  الرت���ق���اء 
الر�سيدة،  للقيادة  ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ات  من  تعد 
اأج��ي��ال جديدة  ب��ن��اء  الرئي�سية  ق��واع��ده��ا  م��ن  وال��ت��ي 
النه�سة  تلبية متطلبات  القادرين على  املواطنني  من 
التي  ال�ساملة  والإجتماعية  والإقت�سادية  ال�سناعية 
تعي�سها الدولة يف حا�سرها وم�ستقبلها. وثمنت معايل 
الدكتورة ميثاء ال�سام�سي رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة 
التوايل،  ال�سابعة على  وللمرة  للمهرجان  بنت مبارك 
حيث توجه �سموها دائما نحو �سرورة اأن يعمل اجلميع 
حتقيق  يف  ي�ستمر  اأن  مبا ميكن "اأبوظبي التقني"من 

اأهدافه من هذا املهرجان الذي اأ�سبح م�سدراً رئي�سياً  
اخلدمات  م��ن  الكثري  وال��ع��ائ��ل��ة،  الأ���س��رة  منه  ت�ستمد 
اليجابي  الأم��ر  وهو  والعاجية  ال�سحية  والن�سائح 
الإ�سرتاتيجية من  الأه���داف  ي�ساهم يف حتقيق  ال��ذي 
من  املجتمع  اأبناء  متكني  اأهمها  من  والتي  املهرجان، 
اأن  اىل  م�سرية  املفيده،  والريا�سية  ال�سحية  ال��ع��ادات 
للمهرجان  التقني" ال��دورة اجلديدة  تنظيم"اأبوظبي 
من حديقة"اأم المارات" يعد تتويجاً واإمتداداً للدور 
الكبري الذي تقوم به �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
من  اأف��راده��ا  كافة  ومتكني  والأ���س��رة  املجتمع  لرعاية 
�سموها  ح��ر���ض  خ���ال  م��ن  ورف��اه��ي��ة  ب�سحة  العي�ض 
الفعاليات  ملختلف  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه��ا  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
واللياقة  ال�سحة  م��ه��رج��ان  بالطبع  وم��ن��ه��ا  ال��ه��ادف��ة 
اأج���ل جمتمع  امل��ي��ادي��ن م��ن  ك��اف��ة  وت��دف��ق عطائها يف 
متقدم ومبدع يتمتع اأفراده جميعا بالقدرات اخلاقة 
واملقومات التي متكنهم من حتقيق اإجنازات متاحقة 
العمل  والتطور مبختلف قطاعات  التنمية  يف م�سرية 
والإنتاج. واأعربت معايل الدكتورة ميثاء ال�سام�سي عن 
تقديرها للجهود املتطورة التي يقوم بها مركز اأبوظبي 
يف  ي�ساهم  مب��ا  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
�سناعة الكفاءات الوطنية من خال مبادراته املتنوعة 
التي يطلقها طوال العام والتي من بينها برنامج "نعم 
وامل�سابقة  والإبتكار،  التقني  التعليم  واأ�سبوع  للعمل"، 
البيت  وخميم  حياتية،  وم��ه��ارات  للمهارات،  الوطنية 
متوحد وغريها من املبادرات والربامج الإ�سرتاتيجية 
التي تتوافق مع روؤية القيادة الر�سيدة و�سعيها لرتقاء 

اأبناء الإم��ارات ومنها مهرجان املرح  مبهارات وق��درات 
لل�سحة واللياقة يف دورته اجلديدة حيث بادر "اأبوظبي 
التقني" باإقامتها يف حديقة"اأم الإمارات"و�سط الأجواء 
الرائعة والطبيعة ال�سحية، اإ�سافة اىل اإ�ستحداث نخبة 
التي  اجل��دي��دة  وال��و���س��ائ��ل  والأن�����س��ط��ة  الفعاليات  م��ن 
الدولة  يف  ال�سحية  التوعية  مبنظومة  متيزا  حتقق 
وفق اآفاق مبتكرة. ومن جهته قال �سعادة مبارك �سعيد 
ال�سام�سي اأن الدورة اجلديدة من املهرجان تقام حتت 
�سعار “�سحة ال�سباب" وذلك توافقا مع اهتمام القيادة 
ال��ر���س��ي��دة ب��ال�����س��ب��اب وم���ن م��ام��ح ذل���ك اإن�����س��اء وزارة 
وخا�سة  حكومية  موؤ�س�سة   55 ومب�ساركة  لل�سباب، 
اخلدمات  تقدمي  يف  ال��رائ��دة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  م��ن 
جديدة  اأمن��اط  وفق  والريا�سية  وال�سحية  العاجية 
 2021 ال��دول��ة   اإ�سرتاتيجية  متطلبات  م��ع  تتوافق 
القيادة  لتوجيهات  وتنفيذا   ،2030 اأبوظبي  وروؤي���ة 
ال��ر���س��ي��دة ب�����س��رورة ال��ع��م��ل امل��ب��دع وامل��ب��ت��ك��ر ل�سناعة 
املواطن القادر على التفاعل مع مرحلة ما بعد النفط 
و متطلبات التقدم ال�سناعي املن�سود، وهو الأمر الذي 
جعل "اأبوظبي التقني" يطلق نخبة من املبادرات التي 
املهرجان  بالتاأكيد هذا  برامج متكاملة منها  اأ�سبحت 
ال���ذي ي��وا���س��ل جن��اح��ات��ه على م��دى �سبع ���س��ن��وات من 
الرعاية الكرمية ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك "اأم 
الإمارات" لتكون يف مقدمة اأ�سباب جناح كافة الربامج 
التي ت�ستقطب اأبناء املجتمع ب�سكل عام، و�سباب وفتيات 

الوطن ب�سكل خا�ض.
فاننا  ثم  ال�سام�سي فقال"ومن  �سعادة مبارك  واأ�ساف 

الر�سيدة  للقيادة  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  نرفع 
اأ�سكال الدعم املادي واملعنوي للمركز  التي تقدم كافة 
الأكمل،  النحو  على  الوطني  دوره  اأداء  م��ن  لتمكينه 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  مو�سول  وال�سكر 
املركز  م��ب��ادرات  لكافة  واملتنامية  ال��دائ��م��ة  لرعايتها 
ومنها ه��ذا احل��دث ال��ه��ام ال��ذي ب���داأت ال���دورة الأويل 
الثانية  ال��دورة  لت�سبح  فقط  اأبوظبي  ويف  بيومني  له 
وليتوا�سل  وال��غ��رب��ي��ة،  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  اإ���س��ب��وع��ا 
ال��دورة الثالثة لي�سمل دبي ولت�سل الدورة  التطور يف 
اإمارات  جميع  لتغطي  وال�ساد�سة  واخلام�سة  الرابعة 
ال���دول���ة ومل����دة ���س��ه��ر ك��ام��ل م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات املتنوعة 
للمهرجان  ال�سابعة  ال��دورة  اأن  اىل  م�سرياً  والهادفة، 
تاأتي كذلك يف اإطار "عام زايد" لت�ستمر ملدة 50 يوماً 
املقبل  من الول من فرباير اجلاري وحتى 22 مار�ض 

باذن اهلل مبختلف اإمارات الدولة".
للتعليم والتدريب  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  واأ���س��ار 
للمهرجان  اجل��دي��دة  ال����دورة  اأن  اىل  وامل��ه��ن��ي  التقني 
مع  للمركز  ال�سرتاتيجية  بال�سراكة  ك��ذل��ك  تتميز 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����وزارات  خمتلف 
الرتبية  وزارة  بينها  من  والتي  املهرجان  يف  امل�ساركة 
التعليم  ودائ����رة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة  وه��ي��ئ��ة  والتعليم 
واملعرفة، والهيئة الوطنية للموؤهات، وجامعة خليفة 
الرائدة  اجل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  والتكنولوجيا،  للعلوم 
مع  معايريتتوافق  وفق  اإنتقائها  مت  والتي  جمالها  يف 

الأهداف الإ�سرتاتيجية للمهرجان.
داعياً  ت�سريحاته  ال�سام�سي  م��ب��ارك  �سعادة  واأخ��ت��ت��م 
العائات و اأبناء املجتمع حل�سور املهرجان وال�ستفادة 
من الفعاليات الرية واملتنوعة التي تتوافق مع جميع 
للوطن  ال��ع��ام  ال�سالح  يحقق  ومب��ا  العمرية  امل��راح��ل 
واأن  خا�سة  ع��ام،  ب�سكل  الإم��ارت��ي  واملجتمع  وامل��واط��ن 

هذه الفعاليات ت�سمل خمتلف اإمارات الدولة.
وكانت معايل الدكتورة ميثاء ال�سام�سي يرافقها �سعادة 
املنان  عبد  اأحمد  الدكتور  و�سعادة  ال�سام�سي  مبارك 
العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية و�سعادة 
الدكتور عبدالرحمن جا�سم احلمادي مدير عام معهد 
التابعني ل"اأبوظبي  املهني  والتدريب  لتعليم  اأبوظبي 
ب��ال��دول��ة، قد  امل�����س��ئ��ول��ني  ك��ب��ار  التقني"، ون��خ��ب��ة م��ن 
امل�ساركة حيث  املوؤ�س�سات  قامت بجولة �سملت خمتلف 
والعاجية  ال�سحية  اخل��دم��ات  على  معاليها  تعرفت 
مدى  على  باملجان  للجمهور  تقدم  التي  والريا�سية 
املجتمع  ابناء  باإقبال  �سعادتها  عن  معربة  اأي��ام،  اأربعة 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه اخل���دم���ات ال��راق��ي��ة مب��ا يحقق 

الأهداف املن�سودة، وطموحات القيادة الر�سيدة.

•• العني - الفجر

مدير   – البيلي  حممد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  �سعادة  افتتح 
التي  زايد"  "غر�ض  احتفالية  اأم�����ض  الإم����ارات-  جامعة 
الإمارات  "اأ�سبوع  فعاليات   مع  تزامناً  اجلامعة  تنظمها 
اأهمية  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  واأك�����ّد   .  "37 للت�سجري 
اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي  زايد"  "غر�ض  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
الرقعة  ن�سر  ب��اأث��ر   اجلامعي  واملجتمع  الطلبة  تعريف 
واأف�سل  اخل���ربات  وت��ب��ادل  عليها  واملحافظة  اخل�����س��راء  
بكفاءة  واإدارت��ه��ا  الزراعية  امل�ساريع  جم��ال  يف  املمار�سات 
وفعالية، وذكر �سعادته خال افتتاحه الحتفالية: " اإن 

تاريخياً للمغفور له  "غر�ض زايد" متثل رمزاً  احتفالية 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان –طيب اهلل ثراه- وهي 
جت�سيدا لذكراه اخلالدة يف نفو�سنا، وتعبريا عن موا�سلة 
امل�سرية التي بداأها القائد املوؤ�س�ض، ونهجاً ا�ستمدت منه 
قيادتنا الر�سيدة م�ستقبل الأمن الزراعي لدولة الإمارات 
لتحقيق  ال�ستدامة  مفهوم  يحقق  مبا  املتحدة،  العربية 
امل��ن��ظ��وم��ة الزراعية  الأم����ن ال���زراع���ي ل��ل��دول��ة وت��ط��وي��ر 
الدعم  وتقدمي  العلمية  املناهج  اأحدث  باعتماد  والبيئية 
الازم ملراكز البحث العلمي الزراعي والبيئي والتطوير 
الإمارات  جامعة  يف  والبيئة  الزراعة  لربامج  الأكادميي 
"جامعة امل�ستقبل".   ي�سار اإىل اأن �سعادة مدير اجلامعة 

ق����ام ب��غ��ر���ض جم��م��وع��ة م���ن الأ����س���ج���ار امل��ح��ل��ي��ة وكذلك 
حملية  �سجرة   100 غر�ض  يف  اجلامعة  اأ�سرة  مب�ساركة 
وعدد من النباتات الطبية من اأبرز اأنواعها حب الري�سة ، 

والظفرة، والرمرام، واحلرمل.  ح�سر الفعالية عدد من 
قيادات اجلامعة، وعمداء الكليات ومدراء املراكز البحثية 

والتدريبية، وطلبة اجلامعة.

•• العني – الفجر

العامري  ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم  كرم �سعادة 
رئي�ض  اب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال�ست�ساري  املجل�ض  ع�سو 
اإدارة جمموعة بن حم يف جمل�سه مبنطقة  جمل�ض 
فلج  العلوم  دار  مدر�سة   ، العني  مدينة  يف  املرخانية 
هزاع ، حل�سولها على املركز الأول يف م�سابقة التميز 
الثقايف لعام 2018 يف دورتها الرابعة والتي نظمتها 
�سارك  وق��د   ، والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��ني  جامعة 
املدر�سة  ، كما ح�سلت  20 مدر�سة  امل�سابقة  يف هذه 
و  الت�سميم  م�����س��اب��ق��ة  يف  الول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  اي�����س��اً 
البتكار والتي �ساركت بها 15 مدر�سة على م�ستوى 
مدار�ض منطقة العني، ونظمتها بلدية العني ، حيث 
يف  الطلبه  لتوقعات  ت�سميم  بابتكار  املدر�سة  قامت 
تخيل مدينة العني ، الفكرة كانت عبارة عن ت�سميم 
حديقة مبتكرة بتكنولوجيا حديثة بربنامج ثاثي 

الأبعاد.
وذلك بح�سور ال�ستاذ الدكتور عاء نور�ض امل�سرف 

ال��ع��ام مل���دار����ض ب��ن ح��م وال���س��ت��اذة ج��م��ان الرب�سي 
مديرة املدر�سة .

وثمن بن حم حر�ض القيادة الر�سيدة الدائم بقيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل على اأن يكون التعليم وكل 
النه�سة  اأول��وي��ات  مقدمة  يف  ب��ه  املرتبطة  امل��ج��الت 
احل�سارية التي ت�سهدها الدولة، و مبتابعة م�ستمرة 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
التعليم،  لقطاع  ال��احم��دود  �سموه  ودع��م  امل�سلحة، 
امل�����س��ت��وى التعليمي  وح��ر���س��ه ال��دائ��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ، وذل��ك انطاقا 
نافذة  هو  التعليم  ب��اأن  الرا�سخة  الدولة  قناعة  من 

الأوطان نحو التطور والتقدم.
امل��در���س��ة ع��ن �سعادتها  اأع��رب��ت م��دي��رة  وم��ن جانبها 
بهذا اللقاء والحتفاء من قبل ال�سيخ م�سلم بن حم 
موؤكدين اأن دعم ورعاية املتميزين، ي�سهم يف توفري 

مناخ حمفز للعطاء، و دافع حقيقي لإجناز اأف�سل. 

•• العني-الفجر: 

املقدم الربيطاين ال�سابق ديفيد نيلد عا�سر 
عمره  ك��ان  اأن  منذ  املت�سالح  ال�����س��اح��ل   ق��وة 
ع�سرون عاما ليكون اأ�سغر �سابط بريطاين 
يف هذه القوة وقت اأن كان عمره ع�سرون عاما. 
بعد هذه ال�سنوات الطوال وجهت اإليه الدعوة 
من هيئة الثقافة يف اأبوظبي ليحا�سر طاب 
الذي  كتابه  الإم��ارات حول  وطالبات جامعة 
العربية"  اجلزيرة  يف  " جندي  بعنوان  األفه 
بتقدمي  من الدكتور �سيف البدواوي الباحث 
التاريخ الع�سكري لي�ستعر�ض احلياة منذ  يف 

اأكر من �ستني عاما. 
املنطقة  اأبناء  واجهها  التي  التحديات  مبينا 
اأبناء  ك��ان  النفطية حيث  ال��روة  قبل ظهور 
املنطقة ولي�ض الإم��ارات وحدها يعتمدون يف 
مواردهم على  �سيد اللوؤلوؤ ولكن وبعد ظهور 
التحديات  كانت  اليابان  يف  ال�سناعي  اللوؤلوؤ 

التي  احل��رف��ة  اأن  علمنا  اإذا  خ��ا���س��ة  ك��ب��رية 
يجيدها اأبناء هذه املناطق هي �سيد اللوؤلوؤ.

يف  الربيطانيني  ال�سباط  اأ�سغر  وا�ستعر�ض 
اإمارة  حاليا  اتخذ  وال���ذي  املت�ساحلة  ال��ق��وة 
راأ�ض اخليمة ليقيم بها هو وزوجته بعد �سنوات 
���س��ت��ني ع��ام��ا، ا�ستعر�ض  ام��ت��دت لأك����ر م��ن 
ال��دور ال��ذي ق��ام به املوؤ�س�ض ال�سيخ زاي��د بن 
مع  للتوا�سل   ، اهلل  نهيان، رحمه  اآل  �سلطان 

اأبناء الإم���ارات ليقيم دول��ة الحت��اد ، م�سريا 
اإىل ال�����س��ع��وب��ات  ال��ت��ي ك��ان��ت ت��واج��ه��ه والتي 
دولة  قيام  عن  ليعلن  عليها  التغلب  ا�ستطاع 
اآل  اأن ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  الحت��اد وق��ال 
اإقناع  م��ن  متكنه  ب��ق��درات  يتمتع  ك��ان  نهيان 
الكرمية  احلياة  توفري  يف  برغبته  الآخ��ري��ن 
الحتاد  دول���ة  اإع���ان  ج��اء  هنا  وم��ن  ل�سعبه 
ل��ي��ج��د الأر���س��ي��ة ال�����س��احل��ة ل��ه��ذا الإع����ان. 
الفرتة  اإىل  ال�سابق  الربيطاين  املقدم  واأ�سار 
كانت  وال��ت��ي  اجلاهلي  قلعة  يف  ق�ساها  التي 
ديفيد  املقدم  وتناول  املت�ساحلة  للقوة  مقرا 
حماولته يف تعلم اللغة العربية والتي و�سفها 
باأنها مل تن بال�سهلة اإل اأن رغبته يف التعليم 
اأبناء  ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��ن��ود م��ن  مكنته م��ن 
املنطقة لي�ساهم كل هذا يف التوا�سل من اأجل 
التي ت�ساهم يف الن�سباط  امل�سئولية  حتديد 
 . جندي  كل  بها  املكلف  املهام  على  والتعرف 
بال�سيخ  الأول  ل��ق��اوؤه  ديفيد،  امل��ق��دم  وت��ن��اول 

زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان وق���ال اأن���ه وم��ن��ذ اللحظة 
باأن  قناعة  لديه  تكونت  اللقاء  لهذا  الأوىل 
هذا الرجل يحمل الكثري من طموحات �سعبه 
خا�سة يف جمع �سمل اأبناء الإمارات يف احتاد 
واح��د. كما تناول املقدم ديفيد الذي حر�ض 
طوال  عا�سرته  التي  زوجته  ا�سطحاب  على 
اختيار  ع��ل��ى  �سجعته  وال��ت��ي  ح��ي��ات��ه  م��راح��ل 
ال��دائ��م رغم  ل��ت��ك��ون مقرهما  راأ�����ض اخل��ي��م��ة 
ال�سفريات ومنها كينيا  قيامهم بالعديد من 
تناول  كما  �سنوات.  خم�ض  فيها  اأم�سى  التي 

املقدم ديفيد التحولت التي �سهدتها املنطقة 
التغريات  تدعيم  يف  العربية  اجلامعة  ودور 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف 

اإعان دولة الحتاد. 
التي  اإىل الإجن�������ازات  دي��ف��ي��د  امل���ق���دم  واأ����س���ار 
حتققت يف اأر�ض الواقع حاليا والتي فاقت كل  
اإن الإم��ارات مل تن�َض  الت�سورات موؤكدا على 
يوم  وه��و  لل�سهيد  يوما  لتخ�س�ض  �سهدائها 
عن  يدافع  ك��ان  ال��ذي  �سهيل  �سامل  ا�ست�سهاد 

اجلزر الإماراتية وقت احتال اإيران لها. 

جامعة الإمارات ت�شت�شرف 
م�شتقبل الأغذية والزراعة

•• العني - الفجر

الأغذية  اأ�سبوع  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  بكلية  ممثلة  الإم���ارات  جامعة  تنظم 
الإمارات  2018 يف جامعة  14 مار�ض  اإىل   12 الفرتة من  والزراعة يف 
حتت رعاية �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد البيلي -مدير جامعة الإمارات 
خطى  على   .. امل�ستقبل  " نحو  العام  لهذا  �سعاره  واأطلق  املتحدة  العربية 

زايد" وذلك تزامناً مع عام زايد. 
الكلية بهدف  اأق�سام  فيها  ت�سارك  الأن�سطة  العديد من  الفعاليات  �ست�سم 
ا�ست�سراف م�ستقبل الأغذية والزراعة، حيث �سيتم عر�ض تقنيات جديدة 
ال��غ��ذاء، وال��ت��غ��ذي��ة، وال�����س��ح��ة، وعلوم  واأف��ك��ار م�ستقبلية يف جم��ال ع��ل��وم 
الب�ساتني، وعلوم م�سائد الأ�سماك، والإنتاج احليواين، والطب البيطري. 
ال��رتك��ي��ز على  ال��زراع��ي م��ن خ��ال  اإىل م�ساركة ق�سم الق��ت�����س��اد  اإ���س��اف��ة 
الزراعة الع�سوية الآخذة يف النمو بالدولة والتي متثل اإحدى الركائز يف 

الزراعة امل�ستقبلية واإبراز مفهوم ال�ستدامة يف الإنتاج.
بهدف  وخا�سة  حكومية  موؤ�س�سات  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  اأ�سبوع  يف  ت�سارك 
اإثراء عاقات التعاون بني املوؤ�س�سات واجلامعة وتعريف الطلبة باخلربات 
املوؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  الفعاليات  ه��ذه  يف  ت�����س��ارك  التطبيقية  امل��ي��دان��ي��ة 
الدويل  واملركز  باأبوظبي،  املزارعني  خدمات  كمركز  واخلا�سة  احلكومية 
الأملانية،  مولوكو  و�سركة  العني،  اأبقار  وم��زارع  احلبارى،  على  للمحافظة 
وفار�ض  ل��اأع��اف،  الوطنية  وال�سركة  العني،  و�سيدلية  ب���راري،  وم�ستل 
اجرو، و�سركة  ثومبي، وايلت  البيطرية، و�سيدلية  للخدمات  اخلليج 

اينيبل، وكوانتا اآي�ض كرمي، ومركز اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري.
اجلدير بالذكر باأن هذا احلدث ال�سنوي ي�سعى اإىل حتقيق جمموعة من 
التي  الجتماعية  الأن�سطة  يف  الطلبة  م�ساركة  منها  التعليمية  الأه��داف 
تنمي مقدرتهم على و�سع الدرا�سات العلمية وتعزز اجلانب املهاري لديهم 
من خال عرو�ض الرتفيه وامل�سابقات املتعلقة مبجالت الأغذية والزراعة 

والعرو�ض ال�سيقة امل�ساحبة لفعاليات الأ�سبوع.

لتوفري فر�ض ا�ستثمارية جديدة للمواطنات 
»الرقابة الغذائية« يوقع مذكرة 

تفاهم مع »�شيدات اأعمال اأبوظبي«
•• اأبوظبي- الفجر

وقع جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية وجمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي، موؤخراً، 
البحري  �سعيد  �سعادة  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي،  مبدينة  الرئي�سي  اجل��ه��از  مقر  يف 
العامري مدير عام اجلهاز و�سعادة مرمي الرميثي الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض، 
مذكرة تعاون، تهدف اإىل توطيد التعاون بني اجلانبني يف املجالت امل�سرتكة 
التي تخدم مظلة �سيدات الأعمال واأن�سطتهم املختلفة، وتفعيل دور وم�ساركة 
�سيدات ورائدات الأعمال واملبدعات يف القطاع اخلا�ض وامل�ساهمة يف املحافظة 
اأعمالهن عن طريق توفري اخلدمات والت�سهيات  على ا�ستدامة وا�ستمرارية 

الإدارية لهن ب�سكل تف�سيلي.
واأكد �سعادة �سعيد العامري اأهمية بناء �سراكات فاعلة بني املوؤ�س�سات والهيئات 
الوطنية لتمكني املراأة وتعزيز دورها يف املجتمع، وتقدمي كافة اأوجه الدعم لها 
لبلوغ اأرقى املراتب يف ظل الرعاية الكبرية التي توليها القيادة احلكيمة للمراأة 
حتقيق  على  قدرتها  املا�سية  الفرتة  خال  برهنت  واأنها  �سيما  ل  الإماراتية، 
العديد من الإجنازات الوطنية الكبرية وتبوئها منا�سب ريادية وقيادية مهمة 
من  وم��زي��ٍد  اأو���س��ع  اآف���اق  اإىل  للدولة  والبناء  التنمية  م�سرية  دف��ع  يف  اأ�سهمت 
التقدم والرفعة. واأ�ساف العامري اأن املذكرة حددت الإطار الرئي�سي للتعاون 
بني كا الطرفني والعمل على تقدمي ال�ست�سارات الازمة لتذليل ال�سعوبات 
التي تواجه �سيدات ورائدات الأعمال عند ممار�سة اأن�سطتهم يف جمال الرخ�ض 
ثقافة  وتعزيز  ون�سر  اأعمالهن،  املختلفة وتطوير  الغذائية  باملنتجات  اخلا�سة 
ريادة الأعمال والإبداع والبتكار لدى املراأة يف بيئة العمل التناف�سية، وامل�ساركة 
واأ�سحاب  الأع��م��ال  ورائ����دات  الأع��م��ال  ل�سيدات  املختلفة  الفعاليات  ك��اف��ة  يف 
العمل على  اإىل  بالإ�سافة  القطاع اخلا�ض،  العاملة يف  وامل��راأة  برنامج مبدعة 
واأفاد  الطرفني.  امل�سرتك بني  التن�سيق  والبيانات من خال  تبادل اخلدمات 
باأن اجلهاز �سيعمل بالتعاون مع املجل�ض على و�سع ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
املتعلقة بتمويل الأن�سطة اخلا�سة باملنتجات الغذائية، ودعم البحوث العلمية 
الإم��ارة، والتعاون والعمل  امل��راأة يف  اأن�سطة  اأجل تعزيز وتطوير منظومة  من 
على اإيجاد فر�ض لا�ستثمار طويل الأجل للمراأة يف اأبوظبي، اإىل جانب عقد 
للرقابة  ابوظبي  جهاز  ومتطلبات  ا�سرتاطات  عن  وتوعوية  تدريبية  دورات 
لتعزيز  التفتي�ض،  و���س��واب��ط  ب��ال��غ��ذاء  تتعلق  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة  ح��ول  ال��غ��ذائ��ي��ة 
توقيع  خ��ال  كلمتها  يف  الرميثي  م��رمي  �سعادة  وق��ال��ت  ال��غ��ذائ��ي��ة.  ال�سامة 
دور  تفعيل  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�ض  يف  ن��ه��دف  التفاقية:" اإن��ن��ا 
وم�ساركة �سيدات ورائدات الأعمال واملبدعات يف القطاع اخلا�ض وامل�ساهمة يف 
عرب  الإماراتية  امل��راأة  دور  وتعزيز  اأعمالهن،  وا�ستمرار  تطوير  على  املحافظة 
امل�ساركة الفعالة يف التنمية القت�سادية من خال دعم خطط تطوير رائدات 
املراأة  بها  تقوم  التي  وامل��ب��ادرات  وامل�ساريع  الأع��م��ال  ودع��م حا�سنات  الأع��م��ال، 
الإماراتية يف اأبوظبي، وكذلك تبني خطط ت�سمن م�ساركتها ب�سورة م�ستمرة 
املادي  الدعم  وتوفري  املمار�سات،  واأف�سل  امل�ستجدات  اأح��دث  وفق  وم�ستدامة 
واملعنوي واإيجاد جهات داعمة لهن. واأكدت تقديرها  جلهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية ودوره يف دعم جهود املجل�ض الرامية لارتقاء بدور املراأة الإماراتية 
ك�سريك  اأبوظبي  باإمارة  القطاع اخلا�ض  وتر�سيخ مكانتها يف  العمل،  �سوق  يف 
رئي�سي وفعال يف حتقيق التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف الإم��ارة، لفتة اإىل 
اأهمية املذكرة يف خلق فر�ض ا�ستثمارية جديدة للمواطنات يف جمال الغذاء مبا 
يحقق املزيد من النمو والزدهار لهذا القطاع ال�سرتاتيجي املهم، وال�ستفادة 
تواجه م�ساريع  التي  وال�سعوبات  املعوقات  كافة  تذليل  من خربات اجلهاز يف 

املواطنات القت�سادية وخا�سة الغذائية منها. 



متتعي بب�سرة جميلة ون�سرة

تقنيات اأثبتت جناحها يف املحافطة 
 على �شبابك

التق�سري ال�ستعادة ب�سرة م�سرقة
بغ�ض النظر عن درجة التق�سري )�سطحي، اأو متو�سط، اأو 
اخت�سا�سي  ي�ستعمل  مت�سابهاً.  العاج  مبداأ  يبقى  قوي(، 
التي  الب�سرة  لتق�سري  الوجه  على  كيماوياً  منتجاً  اجللد 
العاج،  ق���وة  زادت  كلما  ال��ع��م��ل��ي��ة.  ل��ه��ذه  نتيجة  ت��ت��ج��دد 
�ستتق�ّسر الب�سرة بدرجة اإ�سافية و�ستطول مرحلة مداواة 
الندوب التي ترتاوح بني ب�سع �ساعات واأيام عدة. لكن بدل 

عابرة،  نتيجة  يعطي  الذي  واملكلف  ال�سطحي  التق�سري 
من الأف�سل ا�ستعمال كرمي م�سائي يحتوي على 

الغليكوليك. حم�ض  % من   30 اأو   20
ي�سمح التق�سري با�سرتجاع ب�سرة م�سرقة 

ولون متنا�سق.
تركيبة  املتو�سط  التق�سري  يح�ّسن   

التجاعيد  وي���خ���ف���ي  ال���ب�������س���رة 
ال�������س���ط���ح���ي���ة وي���خ���ف���ف ف�����ارق 

اللون بني خمتلف امل�ساحات 
وي�����ق�����ل�����������ض الأ�������س������ب������اغ 

اجللدية. 
ال����ت����ق���������س����ري احل�����دي�����ث 
ب��ال��ف��ي��ن��ول ف���اع���ل ج����داً 
جتاعيد  لطم�ض  اأي�����س��اً 
العني  وحم����ي����ط  ال����ف����م 

ي������رتاف������ق مع  ل����ك����ن����ه 
تداعيات اأكر حدة 
حروقاً  ي�سبب  لأن��ه 

كيماوية. 
م���ن  ب��������د  ل  ل�����������ذا 

للجل�سة  اخل�����س��وع 
ل����������������������دى ط������ب������ي������ب 

متخ�س�ض.
الب�سرة  ت��ق�����س��ري  مي��ك��ن 

تقنيات  با�ستعمال  اأي�����س��اً 
ل��ك��ن خ���ال جل�سات  اأخ����رى 

متفرقة.
 ���س��ت��زي��د ���س��م��رة ال��ب�����س��رة طوال 

ترطيبها  م��ن  ب��د  ول  اأي����ام  ب�سعة 
ب���ك���رمي���ات خ���ا����س���ة وح���م���اي���ت���ه���ا من 

ال�سم�ض خال هذه الفرتة.

الليزر ملحو االحمرار والبقع
ال��ل��ي��زر مم��ت��از مل��ع��اجل��ة م��ر���ض ال���وردي���ة، اإذ 
ال�سطحية  ال���دم���وي���ة  الأوع����ي����ة  ي�����س��ت��ه��دف 
والعميقة. ميكن اللجوء اإىل هذا احلل ملحو 

الأوعية الدموية ال�سغرية الب�سعة والبقع 
البنية.

احلقن  ُت�����س��ت��ع��َم��ل  األ  ي���ج���ب  ل���ك���ن   
ت�سبب  لأنها  نف�سها  اجلل�سة  خال 
ق�سوراً  اأو  ال��وذم��ات  اأو  الح��م��رار 

�سغرية.

احلقن لطم�ض التجاعيد و�سد الوجه
فاعليتها.  الهيالورونيك  البوتوك�ض وحم�ض  اأثبتت حقن 
ُت�ستعَمل هذه احلقن منذ �سنوات وميكن اأن يتحّملها اأكرب 
عدد من النا�ض ب�سرط األ يحقن الطبيب كمية كبرية من 
املناطق ال�سغرية بدقة  اأن ي�ستهدف الأخ��ري  امل��واد. يجب 

منتجات  ونتائجها وي�����س��ت��ع��م��ل  بفاعليتها  م��ع��روف��ة 
الطبيعية.

�سابة.  نظرة  على  للحفاظ  احلقن  ه��ذه  ا�ستعمال  ميكن 
بني  الفا�سلة  امل�ساحة  اأو  اجلبني  جتعد  البوتوك�ض  مينع 
�ست�سبح  ظهورها.  بعد  التجاعيد  ي�سحح  اأو  احلاجبني 
اأن ال��ب��وت��وك�����ض يحّفز  ال��ب�����س��رة اأك���ر ج��م��اًل. ث��ب��ت اأي�����س��اً 
من  الهيالورونيك  حم�ض  حقن  الليفية.ت�سمح  اخلايا 
جهتها بنفخ الوجه اأو اإخفاء التجاعيد الرفيعة اأو حت�سني 
تركيبة الب�سرة اجلافة من خال ترطيبها بعمق. ميكن اأن 
يحقن الطبيب اأنواعاً خمتلفة من حم�ض الهيالورونيك، 
ول مانع من اأن تتزامن احلقن مع تقنيات اأخرى مثل 

التق�سري لكن لي�ض يف اليوم نف�سه.

تاأثري العوامل الوراثية
�سكل  ك��ان  اإذا  اأهاليهم  مثل  النا�ض  ي�سيخ 
مييل  الأم.  اأو  ل��اأب  م�سابهاً  وجوههم 
الوجه امل�ستدير اإىل الرتهل ول يو�سى 
يف هذه احلالة باحلقن لأنها ت�سّوه 
هذا النوع من الوجوه. يف املقابل، 
وتظهر  امل�ستطيل  ال��وج��ه  ي�سيخ 
ق���د ل تظهر  ال���ت���ج���اوي���ف.  ف��ي��ه 
بارزة  بطريقة  الأن��ف��ي��ة  ال��ط��ي��ات 
ل��ك��ن جت���ّوف اخل����دان واجلفون. 
ن��ف��ع من  يف ح�����الت مم��اث��ل��ة ل 
اجل����راح����ة ع����م����وم����اً، ب����ل يجب 
ا�ستهداف حجم الوجه. يرث 
اجلبني  �سكل  اأي�ساً  النا�ض 
يعطي  اأه�����ال�����ي�����ه�����م.  م������ن 
مظهراً  امل�ستدير  اجل��ب��ني 
اأك�����ر م���ن اجلبني  ����س���اب���اً 
�سكل  وال��ع��م��ودي.  امل�سطح 
اأي�ساً.  مهم  وال��ف��ك  اخل��د 
ت�����وح�����ي م���ن���ط���ق���ة و����س���ط 
كانت  اإذا  بال�سباب  ال��وج��ه 
متعبة  ت��ب��دو  لكنها  ممتلئة 
يوحي  اأخ���رياً،  جوفاء.  كانت  اإذا 
ال�سن  يف  بالتقدم  الق�سري  ال��ذق��ن 
اأك����ر م���ن ال���ذق���ن امل��ر���س��وم م���ع مرور 
اأ�سرع  بوترية  اأي�ساً  العنق  ي�سيخ  الوقت. 

من الأع�ساء الأخرى.

تاأثري العادات اليومية
ت��ت��وق��ف ن��وع��ي��ة ال��ب�����س��رة وال���ده���ون حت��ت اجللد 
اأي�ساً  على العوامل الوراثية لكن تتاأثر �سيخوختها 

باأ�سلوب احلياة.
مفر  ل  جميلة،  بب�سرة  تتمتع  امل���راأة  كانت  ل��و  حتى   
التدخني  �سيئة مثل  ع��ادات  ب�سبب  تت�سرر  اأن  من 
اأو التعر�ض املفرط لأ�سعة ال�سم�ض اأو اكت�ساب 
الوجه  �سيتجّوف  ل��ذل��ك،  نتيجًة  ال����وزن. 
وتظهر التجاعيد على الب�سرة وت�سعف 

اإ�سراقتها.

الطب  اإىل  يلجاأن  اللواتي  الن�ساء  عدد  يزيد  اليوم  ون�سرة؟  جميلة  ب�سرة  ا�سرتجاع  تريدين  هل 
التجميلي لتح�سني �سكلهن. يف ما يلي ثالث تقنيات اأثبتت جناحها...

حتّكمي يف عواطفك وتقّبلي ج�سمك اجلديد

اأف�شل اخلطوات للحفاظ على مزاج اإيجابي خالل  احلمل
جتربة احلمل جميلة طبعًا، لكنها ترتافق اأي�سًا مع تقلبات نف�سية وعاطفية قوية. اإليك اأف�سل اخلطوات للحفاظ 

على مزاج اإيجابي خالل هذه الفرتة احل�سا�سة.
عثثثرّبي عثثن خمثثاوفثثك من 

دون ال�سعور بالذنب
مت����ري  اأن  م�����ن  م����ف����ر  ل 
اأو  واإح���ب���اط،  ب��ن��وب��ات قلق 
غريبة  اأف��ك��ار  ت����راودك  اأن 

وتنتابك ال�سكوك. 
ت���خ���ايف من  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن 
الولدة  تفكري مب�سار  اأو  املجهول 
وامل�ساكل التي ترافقها، اأو رمبا تخ�سني 
الولدة،  قبل  ما  ج�سم  ت�سرتجعي  األ 
عاقتك  ت���ده���ور  م���ن  ت��خ��اف��ني  اأو 
الطفل...  ولدة  ب��ع��د  ال��زوج��ي��ة 
ال��ن��ظ��ر ع��ن خماوفك،  ب��غ�����ض 
التعبري  يف  ت���������رتددي  ل 
مبا  تتظاهري  ول  عنها 
تكلمي  ب��ه.  ت�سعرين  ل 
اإليك  النا�ض  اأقرب  مع 
الأ�سئلة  واط�����رح�����ي 
ت�����س��غ��ل��ك على  ال���ت���ي 
الذي  الطبي  الفريق 

يهتم بك.

االأب  اأ�ثثثسثثثركثثثي 

امل�ستقبلي
الزيارات  اإىل  يرافقك  اأن  زوج���ك  م��ن  اطلبي 
�سك  ل  ل��ل��ولدة.  ال�ستعداد  وجل�سات  الطبية 
املرحلة  ه��ذه  خ��ال  م�سطرباً  �سيكون  اأن���ه  يف 
الأب��وة وعن  تكلمي معه عن جتربة  اجلديدة. 
اأي�ساً  والدتك  من  تقّربي  وال��ده.  مع  عاقته 
مّرت  التي  التجربة  تعريف  كي  دعمها  واطلبي 
اأن هذه املرحلة فر�سة مثالية  بها، ف�سًا عن 

لتقوية عاقتك بها.

ا�سرتيحي وا�سرتخي
يجب اأن تقتنعي باأنك ل�ست امراأة خارقة ومن 
الوقت.  ط��وال  بالنعا�ض  ت�سعري  اأن  الطبيعي 
خ���ذي ق��ي��ل��ول��ة ع��ن��د احل���اج���ة ون���ام���ي يف وقت 
مبكر من امل�ساء. حاويل اأي�ساً اأن تبطئي م�سار 
مت��اري��ن��ك اجل�����س��دي��ة وع��م��ل��ك ون�����س��اط��ات��ك يف 
املو�سيقى يف جو  ا�سمعي  املنزل،  اخل��ارج. داخل 

هادئ وا�سرتخي قدر الإمكان.

تقّبلي ازدواجيتك
من الطبيعي اأن متر امل��راأة احلامل بفرتة من 
ال�سكوك، حتى اأنها قد ت�سكك برغبتها يف اإجناب 
ال��ط��ف��ل! ت�����س��ّك��ل ه���ذه الزدواج���ي���ة يف طريقة 

لذا  كافة،  الرغبات  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  التفكري 
ل داعي كي ت�سعري بالذنب، بل تقّبلي اأفكارك 

واعلمي اأنها لن جتعلك اأماً �سيئة!

جدي ن�ساطات يومية ممتعة
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات م��رت��ف��ع��ة، ي��ج��ب اأن 
قائمة  ح�سري  اليومية.  بحياتك  ت�ستمتعي 
منها  ثاثة  ونفذي  حتبينها  التي  بالن�ساطات 

يومياً على الأقل. 
تتعدد اخليارات املحتملة، من بينها الت�سوق، اأو 

تناول ال�سوكولتة،
الت�سال  اأو  ���س��دي��ق��ة،  م��ع  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  اأو   
التجول  اأو  ال�سعر،  ت�سفيف  اأو  ب�سخ�ض عزيز، 

يف الطبيعة، اأو ال�سباحة...

حتّكمي يف عواطفك
اأن جتيدي التحكم به�سا�ستك العاطفية  يجب 
ع��رب ا���س��ت��ب��اق ن��وب��ات ال��ق��ل��ق خ���ال الفحو�ض 
من  ل��ل��ت��اأك��د  ُت�ستعمل  ال��ت��ي  ال��دق��ي��ق��ة  الطبية 

�سامة اجلنني. 
تعرّبي عن  يومياتك كي  كتابة  ت��رتددي يف  ل 
اإحباطك وخمتلف امل�ساعر التي تنتابك. احمي 

نف�سك من كل ما ي�سبب لك ال�سطراب، 

ف������ا ت�������س���اه���دي 
اأف������������ام رع����ب 

م�ساهد  اأو 
ع������ن������ي������ف������ة 
اأن  مي���ك���ن 
ت�������وؤث�������ر يف 
ن��������وم��������ك. 

ك��������ذل��������ك ل 
ت�����ب�����ح�����ث�����ي ع���ن 

مزعجة  م��ع��ل��وم��ات 
كاأ�سباب وفيات الأطفال 

اأو خماطر الولدة.

تثثثقثثثّبثثثلثثثي جثث�ثثسثثمثثك 
اجلديد

ع��ل��ى م��ر الأ���س��ه��ر، ي�سهد 
وقد  ب��ارزة  تغريات  اجل�سم 

ل ت��ت��ق��ب��ل��ي��ن��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة. ل 
حتاويل اأن تختفي عن الأنظار 

ب�����ل ت���ق���ّب���ل���ي ج�������س���م���ك وق�������ّدري 
اأن  ميكنك  التجربة.  ه��ذه  قيمة 
مرحلة  ك��ل  يف  ���س��ورك  تلتقطي 

من احلمل!

مـــــــــــــر�أة
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 248540                  بتاريخ: 11 / 02 / 2016
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : م�سنع الب�سمة ل�سناعات املنظفات و املطهرات ) ذ.م.م (.
وعنوانه: ال�سارقة - الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املاب�ض وم�ستح�سرات 
التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  ال�سابون  والك�سط،  الأو���س��اخ  واإزال���ة  وال�سقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة: 03. 

Pex ( تكتب باللون  الزرق و  و�سف العامة: العامة عبارة عن �سعار وكلمة مكتوبة باللغة التينية ) 
اخر حرف باللون الحمر و بطريقة خط مميزة ، و تكتب العامة دخل �سكل بي�ساوي وباللون الزرق الفاحت 

والرمادي وب�سكل مميز كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 272515                 بتاريخ: 02 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : �سركة ابو عودة اخوان.
وعنوانه: �ض.ب 425685 ، عمان 11140- الردن.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32 
و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية ) ELBASHA ( كتبت ب�سكل مميز و فوقها الكلمة العربية 
) البا�سا ( كتبت بجانبها ر�سم لرجل يرتدي طربو�ض و العامة باللون الأ�سود داخل اإطار ب�سكل مميز كما 

هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 272514                 بتاريخ: 02 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : �سركة ابو عودة اخوان.
وعنوانه: �ض.ب 425685 ، عمان 11140- الردن.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احلية،  احليوانات  اأخ��رى،  فئات  ال��واردة يف  والغابات غري  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية،  واملنتجات  الِغال 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�سة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�سروات 

ال�سعري املنبت )امللت(.
الواق�عة بالفئة: 31 

و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية ) ELBASHA ( كتبت ب�سكل مميز و فوقها الكلمة العربية 
) البا�سا ( كتبت بجانبها ر�سم لرجل يرتدي طربو�ض و العامة باللون الأ�سود داخل اإطار ب�سكل مميز كما 

هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 273029                بتاريخ: 10 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : موؤ�س�سة املوارد الفنية.
وعنوانه: دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

الواق�عة بالفئة: 12
الاتينية  الكلمات  اأ�سفلها  كتبت   )Genuine Parts( الاتينية  الكلمات  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
)The Parts Specialist( على ي�سارها الأحرف الاتينية )Gp( ب�سكل ملت�سق داخل �سكل هند�سي 
دائري اأبي�ض اللون وجميعها مكتوبة باللون الأ�سفر على خلفية زرقاء ب�سكل مميز كما هو مبني يف ال�سكل 

املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 273804                  بتاريخ: 24 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : موؤ�س�سة البواردي الفنية ال�سناعية )بايتك(.
وعنوانه: �ض.ب 6647 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

الواق�عة بالفئة: 12
 )PLUS( كتبت اأ�سفلها الكلمة الاتينية )PREMIUM( و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية
جميعها مكتوبة باللون البي�ض و�سع ا�سفلها �سكل هند�سي اأحمر اللون بداخله ا�سارة )+( باللون البي�ض 
الأحمر  باللون  ملون  الأمي��ن  الن�سف  ن�سفني  اىل  مق�سوم  الكاأ�ض  �سكل  لها  خلفية  على  مكتوبة  وجميعها 

والن�سف الأي�سر ملون باللون الأ�سود ب�سكل مميز كما هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274292                   بتاريخ: 01 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : ليتينج اك�سربت�ض ال�سرق الأو�سط دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب 390667 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والأغرا�ض  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة: 11.

العامة عبارة عن �سكل واح��رف مكتوبة باحرف الاتينية )lemova(  وتكتب بخط  العامة:  و�سف 
مميز وباللون ال�سود، وياتي حمزة لاعلى على حرف )O(  وب�سكل مميز ، و يوجد �سكل دائري مو�سول 
 luce( باخر احرف العامة وباللون الربتقايل ،ويكتب حتت العامة  كلمات باحرف لتينية وبخط �سغري

املرفق. ال�سكل  يف  مبني  هو  كما    ، ال�سود  باللون  وتكتب    )futura del LED
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274448                 بتاريخ: 05 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : �سركة ابو عودة اخوان.
وعنوانه: �ض.ب 425685 ، عمان 11140- الردن.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ض  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لاأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية ) ELBASHA ( كتبت ب�سكل مميز و فوقها الكلمة العربية 
) البا�سا ( كتبت بجانبها ر�سم لرجل يرتدي طربو�ض و العامة باللون الأ�سود داخل اإطار ب�سكل مميز كما 

هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274812                 بتاريخ: 12 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : معر�ض طالب ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب:13134 دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.

الواق�عة بالفئة: 25
 Style( العبارة الاتينية اأ�سفلها  Ogil(كتبت  الكلمة الاتينية  )  و�سف العامة: العامة عبارة عن 

بال�سكل. مو�سح  هو  كما  مميز  ب�سكل  الأ�سود  باللون  جميعها  كتبت   )with comfort
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 273030                 بتاريخ: 10 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : موؤ�س�سة املوارد الفنية.
وعنوانه: دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

الواق�عة بالفئة: 12
و�سف العامة: عبارة الأحرف الاتينية )KPW( كتبت ب�سكل ملت�سق باللون الرمادي و اأ�سفلها  الكلمات 
الاتينية )KUNZE PARTS WERKE( كتبت باللون الأبي�ض و جميعها داخل �سكل هند�سي 
م�ستطيل على خلفية زرقاء و كتبت ا�سفله الكلمات الاتينية )Qualitat & Prazision( ب�سكل مميز 

باللون الزرق كما هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 273031                  بتاريخ: 10 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : موؤ�س�سة املوارد الفنية.
وعنوانه: دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

الواق�عة بالفئة: 12
و�سف العامة: عبارة عن احلرفني الاتينيني )NP( باللون الأ�سود ب�سكل مميز وتليها الكلمات الاتينية 
�سبه م�ستطيل  �سكل هند�سي  داخل  البي�ض وجميعها  باللون  )National Pride( كتبت يف �سطرين 
 Performance with( الاتينية  الكلمات  اأ�سفله  وكتبت  الأ���س��ود  باللون  حم��دد  الأح��م��ر  باللون 

املرفق. ال�سكل  يف  مبني  هو  كما  الأ�سود  باللون  مميز  ب�سكل   )Pride
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 273422                   بتاريخ: 17 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : لوردك�ض غالريي للتجارة ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب 381260، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأحزمة بطن، م�سدات بطن، اأربطة )مطاطية(.

الواق�عة بالفئة: 10
 )SHAPERS( كتبت اأ�سفلها الكلمة الاتينية )HOT( و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية
وعلى ي�سارها ر�سم األ�سنة لهب داخل �سكل دائري والعامة باللون الأ�سفر على خلفية مربعة ال�سكل باللون 

الأ�سود كما هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 273676                    بتاريخ: 22 / 05 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : دوليت )م.م.ح(.
وعنوانه: منطقة جبل علي، م�ستودع رقم 15، �ض.ب 262685 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والأغرا�ض  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة: 11

وكتب  الأزرق  و  الأحمر  باللونني  كتبت    )FANTOM( الاتينية  الكلمة  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
باللون  الي�سار  نحو  العجلة يخرج منها خيوط متجهة  �سكل  ي�سبه  ب�سكل خمتلف   )O( الاتيني احلرف 

الأزرق ب�سكل مميز كما هو مبني يف ال�سكل املرفق.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274814                  بتاريخ: 12 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : معر�ض طالب ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب:13134 دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.

الواق�عة بالفئة: 25
ب�سكل  ميينها  على  الأ���س��ود  باللون  )LEOST(مكتوبة  الكلمة    ، ع��ن  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
بالعبارة  وال�سكلي  الكتابي  مبجموعها  العامة  وتقراأ  مميز  ب�سكل  الأ���س��ود   باللون  لنجمة  �سكل  ملت�سق 

)LEOSTAR( كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274839                   بتاريخ: 13 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : ميماليك�ض للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانه: : �ض.ب:1205 نخيل، املدينة العاملية، دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املطبوعات؛ مواد  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ 
اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه  ومواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البا�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�ض )عدا 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العامة: العامة عبارة عن ، الكلمتني الاتينية و العربية )  mimaميما ( مكتوبة باللون الأ�سود 
و ب�سكل مميز  و�سعت ا�سارة النجمة فوق احلرف الثاين من الكلمة الاتينية )mima( ب�سكل مميز كما 

هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274840                    بتاريخ: 13 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : ميماليك�ض للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانه: : �ض.ب:1205 نخيل، املدينة العاملية، دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ض  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لاأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: العامة عبارة عن ، الكلمتني الاتينية و العربية )  mimaميما ( مكتوبة باللون الأ�سود 
و ب�سكل مميز  و�سعت ا�سارة النجمة فوق احلرف الثاين من الكلمة الاتينية )mima( ب�سكل مميز كما 

هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 274842                    بتاريخ: 13 / 06 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : ميماليك�ض للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانه: : �ض.ب:1205 نخيل، املدينة العاملية، دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: العامة عبارة عن ، الكلمتني الاتينية و العربية )  mimaميما ( مكتوبة باللون الأ�سود 
و ب�سكل مميز  و�سعت ا�سارة النجمة فوق احلرف الثاين من الكلمة الاتينية )mima( ب�سكل مميز كما 

هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 275896                     بتاريخ: 03 / 07 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : فلوكي انرتنا�سونال ليمتد .
وعنوانه: 5 / ف ،  واه كيت كومري�سال �سنرت ، 302 ، دي فوى رود �سنرتال ، هوجن كوجن .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لبا�ض قدم ، اأغطية الراأ�ض واملاب�ض ومن �سمنها: اللفاعات ، اجلوارب الق�سرية و الأحزمة .

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العامة العامة عبارة عن كلمة تكتب باحرف لتينية )marcha( وتكتب بخط ويكتب حتت ا�سم 
ب�سكل  و  الأ�سود  باللون  كتبت جميعها  والعامة    )  BALLERINA  ( التينية  باللغة  كلمة  العامة 

مميز كما هو مبني يف ال�سكل
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 275914                      بتاريخ: 04 / 07 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : انكميت للكمبيوترات ) �ض.ذ.م.م (.
وعنوانه: دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حرب للطباعة ، حرب)م�ساحيق للطباعة( للنا�سخات الفوتوغرافية،لفافات م�ساحيق الطابعات والنا�سخات 
والاكيه،  والورني�ض  للطابعات،الدهانات  )ح��رب(  مركبات  للطابعات   ) )ح��رب  معاجني   ، الفوتوغرافية 
املواد  ال�سباغة،  وم��واد  امللونة  امل��واد  التلف،  من  واخل�سب  ال�سداأ  من  امل��ع��ادن  لوقاية  ت�ستخدم  التي  امل��واد 
الكيماوية اخلا�سة بتثبيت الألوان، الراتنج، املعادن املتخذة �سكل األواح اأو امل�سحوقة التي ت�ستخدم يف النق�ض 

والزخرفة.
الواق�عة بالفئة: 02

و�سف العامة: العامة عبارة عن ، كلمات  ) GREAT TONER(مكتوبة باللغة الاتينية باللون  
ال�سود ،  وبخط وكتابة مميزة ،  وتتميز العامة باول حرف للكلمتني )  G ( وتكتب باللون البي�ض على 

خلفية ا�سود داخل دائرة وب�سكل مميز ، كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 277347                    بتاريخ: 31 / 07 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : العربي لتجارة الذهب و املا�ض ذ.م.م.
وعنوانه: الغوير/ ال�سارقة- خلف �سارع العروبة –حمل رقم 09-اف ملك �سركة بن كامل التجارية امل�ساهمة 

اخل�سو�سية، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة: 14. 
 ( الاتينية  الكلمات  اأ�سفلها  كتبت  دائ���رة  داخ���ل  جمل  ل�سكل  ر���س��م  ع��ن  ع��ب��ارة  العامة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
بنية  الأ�سفر على خلفية  باللون  ( كتبت جميعها   ARABIAN GOLD & DIAMONDS

اللون ب�سكل مميز، كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 277744                   بتاريخ: 07 / 08 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : الزيتون لتجارة املواد الغذائية.
اأحمد حممد بن خادم  ال�سارقة- خلف �سارع املدينة اجلامعية- حمل رقم 8 ملك خالد  وعنوانه: مويلح/ 

النعيمي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35. 

و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمة الاتينية )Organic( كتبت باللون البنف�سجي كتب احلرف 
الاتيني ) i ( على �سكل �سجرة باللون الأخ�سر الفاحت كما و�سع فوق احلرف الاتيني )O( ر�سم لورق 
�سجر باللون الأخ�سر الفاحت، اأ�سفلها الكلمة الاتينية )Farm( كتبت باللون الخ�سر الفاحت ب�سكل مميز، 

كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 280345                      بتاريخ: 02 / 10 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : اإملار انرتنا�سونال هولدينجز مليتد.
وعنوانه: جبل على - المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم ، خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات  والإقامة املوؤقتة. 
الواق�عة بالفئة: 43

الكلمة  كتبت   )MUSIC ROOM THE( التينية  الكلمات  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�سف 
كما هو مو�سح  وب�سكل مميز  الأ�سود،  باللون  كتبت جميعها  الي�سار  اأعاها من جهة   )THE( الاتينية

بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 280346                      بتاريخ: 02 / 10 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : اإملار انرتنا�سونال هولدينجز مليتد.
وعنوانه: جبل على - المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم ، خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات  والإقامة املوؤقتة. 
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة مكتوبة باللغة التينية ) Greek Cuisine elia ( وتكتب 
داخل مربع وتكتب ا�سفل املربع من اجلهة الي�سار  وتكتب باللون البي�ض على خلفية زيتي وياتي �سكل لغ�سن 

زيتون وب�سكل مميز كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 280581                       بتاريخ: 05 / 10 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : اإملار انرتنا�سونال هولدينجز مليتد.
وعنوانه: جبل على - المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي والزوارق امل�سطحة.
الواق�عة بالفئة: 12

اأ�سفلها الكلمات الاتينية  و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمة التينية )MAJESTIC( كتبت 
باللون  جميعها  كتبت  مميز  ب�سكل  خلطوط  ر�سم  فوقها   ،  )  MARINE ENGINEERING(

الأ�سود، وب�سكل مميز كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 280582                       بتاريخ: 05 / 10 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية: /       /   200م

با�س��م: : اإملار انرتنا�سونال هولدينجز مليتد.
وعنوانه: جبل على - المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإن�ساء املباين والإ�ساح وخدمات الرتكيب اأو التجميع والن�ساء وان�ساء املوانئ.
الواق�عة بالفئة: 37

اأ�سفلها الكلمات الاتينية  و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمة التينية )MAJESTIC( كتبت 
باللون  جميعها  كتبت  مميز  ب�سكل  خلطوط  ر�سم  فوقها   ،  )  MARINE ENGINEERING(

الأ�سود، وب�سكل مميز كما هو مو�سح بال�سكل.
   ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274686         بتاريخ :  2017/06/08
با�س��م: الي�سان جروب ليمتد

وعنوانه: فات/ار ام ايه 13/اف هاجن �سينج ت�سون وان بلدينج 289 �سا ت�سوين رود ت�سوين وان ان تي هوجن 
كوجن

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سجائر  رماد  �سجائر؛ مناف�ض  الغايني؛ علب  تبغ  و  تبغ  ال�سجائر؛ غايني  التبغ؛  الكرتونية؛  �سجائر 

للمدخنني؛ علب كربيت؛ ولعات املدخنني؛ فاتر لل�سجائر؛ �سيجار
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العامة: عبارة عن كلمة TAHWA باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274687         بتاريخ :  2017/06/08
با�س��م: الي�سان جروب ليمتد

وعنوانه: فات/ار ام ايه 13/اف هاجن �سينج ت�سون وان بلدينج 289 �سا ت�سوين رود ت�سوين وان ان تي هوجن 
كوجن

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سجائر  رماد  �سجائر؛ مناف�ض  الغايني؛ علب  تبغ  و  تبغ  ال�سجائر؛ غايني  التبغ؛  الكرتونية؛  �سجائر 

للمدخنني؛ علب كربيت؛ ولعات املدخنني؛ فاتر لل�سجائر؛ �سيجار
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العامة: عبارة عن احرف �سينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274796         بتاريخ :  2017/06/11
با�س��م: نيبون بيرب اند�سرتيز كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 4-1، اوهجي 1- ت�سومي، كيتا - كو، طوكيو 114-0002 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو الكرتون؛  اأو الكرتون؛ مواد التعبئة والتغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى  الورق والورق املقوى 
الورق  من  القمامة  اأكيا�ض  والتغليف؛  للتعبئة  ال��ورق  من  مغلفات  والتغليف؛  للتعبئة  ال��ورق  من  حاويات 
لاأغرا�ض املنزلية؛ اأكيا�ض من الورق للتعبئة والتغليف؛ جراب اأو جعبة من الورق للتعبئة والتغليف؛ الورق 

التغليف
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العامة: عبارة عن كلمة SHIELDPLUS باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274797         بتاريخ :  2017/06/11
با�س��م: نيبون بيرب اند�سرتيز كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 4-1، اوهجي 1- ت�سومي، كيتا - كو، طوكيو 114-0002 اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو الكرتون؛  اأو الكرتون؛ مواد التعبئة والتغليف امل�سنوعة من الورق والورق املقوى  الورق والورق املقوى 
الورق  من  القمامة  اأكيا�ض  والتغليف؛  للتعبئة  ال��ورق  من  مغلفات  والتغليف؛  للتعبئة  ال��ورق  من  حاويات 
لاأغرا�ض املنزلية؛ اأكيا�ض من الورق للتعبئة والتغليف؛ جراب اأو جعبة من الورق للتعبئة والتغليف؛ الورق 

التغليف
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العامة: عبارة عن كلمات SHIELDPLUS PREMIER باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 278871    بتاريخ : 2017/08/29

باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
 وعنوانه:وان جون�سون اأند جون�سون بازا، نيو برنزويك ،نيو جري�سي، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية. 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
طبية  اأجهزة   ، الع�سبية  الأوعية  مع  لا�ستخدام  �سمية  واأجهزة  دليلية  واأ�ساك  دقيقة  وق�ساطر  ق�ساطر 
لعاج العيوب وال�سطرابات الوعائية الدماغية حتديداً ج�سر الرقبة ميتد اإىل عنق اأم الّدم )ورم وعائي( 
ان�سمام  اأجهزة   ، الدموية  الأوع��ي��ة  داخ��ل  اأو  الباطنية  الدموية  الأوع��ي��ة  لعمليات  ولفائف  دقيقة  لفائف   ،
الع�سبية  الأوع��ي��ة  دعامات  لإ�ستبناء  جراحية  اأجهزة   ، للف�سل  قابلة  لفائف   ، �سائلة  اأو  طبية  ا�سطناعية 
والأوعية الدموية لإ�ستئ�سال ال�سمة ال�سريانية ، حتويات دقيقة لإ�سرتداد الن�سياب للتدخل يف الأوعية 
الدموية الباطنية ، اأجهزة طبية جللطات الأوعية الع�سبية ، اأجهزة طبية لعاج نق�ض الرتوية )فقر الدم( 

، بالونات الأوعية الع�سبية.
بع�سهما  بجانب  الزوايا  مل�سد�سي  الأبعاد  ر�سم هند�سي مميز ثاثي  عبارة عن  العامة   : العامة   و�سف 

بالألوان الزهري والربتقايل والأ�سفر والأخ�سر.
   ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 108822

باإ�سم : ا�ستثمارات مركز دبي  املايل العاملي ذ.م.م
 وعنوانه: الطابق 14 ، البوابة ،  مركز دبي املايل العاملي ،  �ض.ب 74777 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم: 130483 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
 ، املالية  ال�سم�سرة   ، املايل  التثمني   ، املايل  التحليل   ، املالية  ، اخلدمات  املالية  ال�سوؤون   ، التمويلية  ال�سوؤون 
التقييم املايل ، خدمات الئتمان املالية ، خدمات ال�سرافة املالية ، اخلدمات امل�سرفية املالية ، الإدارة املالية 
، اخلدمات التمويلية ، ال�ستثمارات املالية ، ا�ستثمار الأموال ، ا�ستثمارات �سركات توظيف الأموال )بروؤو�ض 
اأموال متغرية( ، ا�ستثمارات روؤو�ض الأموال ، ال�ستثمار ، خدمات بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين 
، القرو�ض )متويل( ، خدمات امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات اآنفة الذكر وتوفري 
عاملية  ات�سالت  �سبكة  ع��رب  اأو  حا�سوبية  بيانات  ق��اع��دة  خ��ال  مبا�سرة  بطريقة  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  كافة 

وجميعها مت�سمنة بالفئة 36   وغري مدرجة يف فئات اأخرى. 
انتهاء حلماية يف: 2008/03/10 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 112010

باإ�سم : �سركة املبادلة للعامات  التجارية القاب�سة ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب 45005 ،  ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/08/18 وامل�سجلة حتت الرقم: 106982 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
اآلت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن ) عدا ما كان منها للمركبات الربية ( ، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 

) عدا ما كان منها للمركبات الربية ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد ( ، اأجهزة تفقي�ض البي�ض.
انتهاء حلماية يف: 2008/05/04 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/05/04

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 114019

باإ�سم : جون�سون اند جون�سون
، نيو جري�سي، 08933-7001،  الوليات املتحدة  ، نيوبرنزويك  وعنوانه: وان جون�سون اند جون�سون بازا 

الأمريكية.
بتاريخ:2010/02/28 وامل�سجلة حتت الرقم: 100150 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
خدمات طبية لتذكري امل�سرتكني باأوقات تغيري العد�سات الا�سقة واأوقات حتديد مواعيد طبيب العيون.

انتهاء حلماية يف: 2008/06/04 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ: 2028/06/04

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274798         بتاريخ :  2017/06/11
با�س��م: بون�سا

وعنوانه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ماب�ض، ماب�ض داخلية، بيجامات، ربطات عنق، الزنانري لرتداء، نطاقات، ياقات )ماب�ض(، ياقات قابلة 
اأغطية للراأ�ض، قبعات، طواقي  اأحزمة )ماب�ض(، قفازات )ماب�ض(، �سيالت للماب�ض )حمالت(،  للفك، 
العظام(،  اأحذية  )با�ستثناء  القدم  لبا�ض  �سيقة،  اأث��واب  ج��وارب طويلة،  ج��وارب ق�سرية،  للراأ�ض(،  )اأغطية 

ماب�ض للحفات التنكرية، اأقنعة التنكر، ماب�ض للمواليد، ماب�ض من الفرو، ماب�ض حمبوكة
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العامة: عبارة ليق عليك الفرح باحرف عربية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274826         بتاريخ :  2017/06/12
تاريخ الولوية: 2016/12/13 رقم الولوية: 87266370 

البلد الولوية: الوليات املتحدة المريكية
با�س��م: لبوري ميديكال تيكنولوجيز كندا يو ال �سي

وعنوانه: 6415 نورثوي�ست درايف، يونيت 11 مي�سي�ساغوا كندا ال 4 يف 1 اك�ض 1
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الربجميات الطبية امل�ستخدمة يف  ت�سخي�ض وعاج امل�سالك البولية والأمرا�ض البولية الن�سائية والقولون 
اأو ت�سجيل  الكمبيوتر للعيادات الطبية لتلقي  اأجهزة وبرجميات  اله�سمي.  وامل�ستقيم وا�سطرابات اجلهاز 
اأو معاجلة اأو نقل اأو عر�ض البيانات الطبية وال�سوت، اأو ال�سور للمر�سى. اجهزة الوزن الب�سري والأدوات 

الطبية؛ اأجهزة الت�سالت الا�سلكية لنقل البيانات
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: عبارة عن كلمة LABORIE باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274828         بتاريخ :  2017/06/12
تاريخ الولوية: 2016/12/13 رقم الولوية: 87266370 

البلد الولوية: الوليات املتحدة المريكية
با�س��م: لبوري ميديكال تيكنولوجيز كندا يو ال �سي

وعنوانه: 6415 نورثوي�ست درايف، يونيت 11 مي�سي�ساغوا كندا ال 4 يف 1 اك�ض 1
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الن�سائية   البولية  والأم��را���ض  البولية  امل�سالك  وع��اج  ت�سخي�ض  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  الطبية  الأجهزة 
القولون وامل�ستقيم وا�سطرابات اجلهاز اله�سمي. الأجهزة اجلراحية والطبية واأجهزة واأدوات امل�ستخدمة 
وامل�ستقيم وا�سطرابات اجلهاز  القولون  الن�سائية  البولية  والأمرا�ض  البولية  امل�سالك  ت�سخي�ض وعاج  يف 
اجلهاز  اأمرا�ض  وع��اج  ت�سخي�ض  يف  امل�ستخدمة   واأدوات  واأجهزة  والطبية،  اجلراحية  الأجهزة  اله�سمي. 

اله�سمي والبولية والع�سلية والع�سبية
الواق�عة بالفئة: 10

و�سف العامة: عبارة عن كلمة LABORIE باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275103         بتاريخ :  2017/06/15
با�س��م: بوريا�ض كليما �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: او�سمانغازي ماهالي�سي غازي جادي�سي نو:25 اي�سنيورت - ا�سطنبول / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

والأغرا�ض  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة 
ال�سحية؛ من�ساآت واأجهزة تكييف الهواء؛ مراوح )لتكييف الهواء(؛ املهويات )مراوح تهوية(؛ اأجهزة تكييف 
وملحقاتها  واأجزائها  من�ساآت  اأو  تركيبات  ه��واء؛  التنقية  واأجهزة  معقمات  للمركبات؛  ذلك  يف  مبا  الهواء 

للم�ساكن؛ �سفاطات العادم للمطابخ
الواق�عة بالفئة: 11

كلمات  ا�سفلها  مع  باحرف لتينية  ب�سكل خا�ض  BOREAS  مكتوبة  كلمة  عبارة عن  العامة:  و�سف 
ال�سود باللون    Advanced Air Handling Unit Technologies

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275762         بتاريخ :  2017/07/02
با�س��م: ات�سيمورا �سانغيو كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 5-20، ميناميت�سو، كانازاوا، اإي�سيكاوا  بريف. 920-8633، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات والبدائل لجل الغزل والن�سيج؛ الكتان اأو البيا�سات املنزلية؛ ال�ستائر من الن�سيج اأو البا�ستيك؛ 
اأقم�سة ن�سجية اأو اأقم�سة املن�سوجات ل�سنع املاب�ض

الواق�عة بالفئة: 24
و�سف العامة: عبارة عن كلمة ICHIMURA باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275770         بتاريخ :  2017/07/02
با�س��م: دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا بازارلما تيجاريت انونيم �سريكيتى
وعنوانه: ما�ساك اي�سكى بويوكديرى جادي�سى، نو: 15، ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات  املقاهي؛  الكافترييات؛  الذاتية؛  اخلدمة  املطاعم  املطاعم؛  وامل�سروبات؛  الأطعمة  توفري  خدمات 
بالطعام  التزويد  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  مطاعم  الكوكتيل؛  �سالت  )الكانتينات(؛  املقا�سف 
الطعام  توفري  اخلدمات  يف  امل�ستخدمة  الطعام  خدمات  معدات  تاأجري  احلانات؛  وم�ستلزماتها؛  وال�سراب 
)املوتيات(؛  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق  بها  الومعنى  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  تنظيم  اأو  ترتيب  وال�سراب؛ 
للحيوانات  اإي��واء  خدمات  الأليفة؛  للحيوانات  النهارية  الرعاية  خدمات  النهارية؛  الرعاية  مراكز  توفري 

وللحيوانات الأليفة
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العامة: العامة عبارة كلمة Nusr.Et باحرف لتينية املقطع Nusr باللون ال�سود واملقطع 
كاريكاتريي �سخ�ض  ر�سم  فوقها  الحمر  باللون   Et

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275787         بتاريخ :  2017/07/02
با�س��م: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم �سريكيتي

وعنوانه: ا�سكي�سهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كوتاهيا / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأواين واأوعية لا�ستعمال املنزيل وللمطبخ؛ اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان؛ 
مواد �سنع الفرا�سي؛ اأدوات لغايات التنظيف؛ زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول عدا الزجاج امل�ستعمل 
املحلى؛  الكعك  اأوع��ي��ة  اجل���رار؛  �سحون؛  خزفية؛  واأواين  �سيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين  امل��ب��اين؛  يف 
زجاج، قوارير؛ اأباريق؛ اأكواب؛ �سواين، اأكواب للبي�ض؛ اأكواب للقهوة؛ قدور؛ ابريق زجاجي، قوالب كيك، 
اأباريق �ساي، اأدوات مائدة )بخاف ال�سكاكني وال�سوك واملاعق( م�سنوعة من الزجاج واخلزف ال�سيني اأو 
البور�سان واملعني بها الزبديات والأقداح وال�سحون، ماحات  وخاطات الفلفل، �سحون املرق، اأباريق و 

مزهريات؛ متاثيل �سغرية، هياكل �سغرية واأعمال من الزجاج واخلزف ال�سيني اأو البور�سان
الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العامة: كلمة innocam  باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 277345         بتاريخ :  2017/07/31
با�س��م: فارماجتيفى ايات�ض �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: مهمودبيه ماهالي�سي، ديلمينلري جادي�سي نو:3/19، باغجيار، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الطبية؛  ل��اأغ��را���ض  الكيميائية  م�ستح�سرات  واحل���ي���وان،  الإن�����س��ان  ل�سحة  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، حبوب منع احلمل، مطاعيم، اأم�سال، فيتامينات، مواد الت�سخي�ض، املواد امل�سعة 
طبية  لغايات  امل�ستخدمة  جراثيمية  اأو  بكتريية  م�ستح�سرات  البكرتيولوجية،  الإ�ستنبات  طبية،  لغايات 
الغازات  املنوية؛  احليوانات  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  الكحول  �سيدلنية،  لغايات  الكحول  وبيطرية، 

لاأغرا�ض الطبية؛ م�ستح�سرات جتميل عاجية
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العامة: عبارة عن كلمة PHARIGNUM باحرف لتينية باللون على ي�سارها مر�سمة مثلث 
فيه حرف p ب�سكل خا�ض باللونني ال�سود والرمادي

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

EAT 113155 EAT 34887 EAT 37172 EAT 38326



22 اخلميس   8   مارس    2018  م   -   العـدد  12269  
Thursday   8   March   2018  -  Issue No   12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275792         بتاريخ :  2017/07/03
با�س��م: التون قايا ان�ساأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: 4. اورغانايزي �سانايى بوجلي�سي، 83409 نولو كادي، نو: 8 ، �سهيتكاميل - غازيانتيب / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لاإ�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد 
�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، 
مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب؛ حفا�سات اأو فوط اأطفال؛ حفا�سات اأو فوط للكبار؛ �سمامات اأو الفوط 

ال�سحية الأنثوية
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العامة: عبارة عن كلمة Confy  باحرف لتينية باللون الكحلي والرزق 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275793         بتاريخ :  2017/07/03
با�س��م: مورفو�ض كي�سي�سيل باكيم يف كوزميتيك اورونلريى �سانايي تيجاريت انونيم �سريكيتي

اي�سينيورت،   ،249 دي:   ،12 كيه:   ،16 ن��و:  �سوكاك،   1992 ماهالي�سي،  با�سا  هايريتني  باربارو�ض  وعنوانه: 
ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الت�سنيع  عمليات  يف  ا�ستخدامها  لأج��ل  هو  ما  عن  خمتلفة  املنظفات  والتبي�ض،  التنظيف  م�ستح�سرات 
البقع؛ منظفات  الغ�سيل؛ مزيات  القما�ض لا�ستخدام يف  الغ�سيل؛ منعمات  الطبية؛ مبي�ض  ولاأغرا�ض 
العرق  العطور؛ مزيات  الطبية؛ عبري  التجميل  مواد  باأ�ستثناء  التجميل  مواد  العطور؛  غ�سالة �سحون؛ 
بالأ�سنان؛  العناية  م�ستح�سرات  الطبي؛  ال�سابون  باأ�ستثناء  ال�سابون  واحليوانات؛  ال�سخ�سي  لا�ستخدام 
معاجني الأ�سنان؛ ملمعات الأ�سنان؛ م�ستح�سرات تبيي�ض الأ�سنان؛ غ�سولت الفم لي�ض لاأغرا�ض الطبية؛ 
تلميع  م�ستح�سرات  كا�سطة؛  عجائن  اخلفاف؛  حجر  زج��اج؛  ورق  ال�سنفرة؛  قما�ض  اجللخ؛  م�ستح�سرات 

اجللود والفينيل واخل�سب واملعدن؛ ملمعات وكرميات للجلد والفينيل واملعادن واخل�سب
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة عن كلمة MORFOSE مكتوبة ب�سكل خا�ض باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275812         بتاريخ :  2017/07/03
با�س��م: لن�سر �سكينكري ال ال �سي

وعنوانه: 440 نورث روديو درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ الولوية: 2017/1/5 رقم الولوية: 87290254 

البلد الولوية: الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات جتميل؛ م�ستح�سرات غري طبية للعناية بالب�سرة 
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة عن كلمات LANCER LEGACY بالجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275813         بتاريخ :  2017/07/03
با�س��م: التون قايا ان�ساأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: 4. اورغانايزي �سانايى بوجلي�سي، 83409 نولو كادي، نو: 8 ، �سهيتكاميل - غازيانتيب / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لاإ�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد 
�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، 
مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب؛ حفا�سات اأو فوط اأطفال؛ حفا�سات اأو فوط للكبار؛ �سمامات اأو الفوط 

ال�سحية الأنثوية
الواق�عة بالفئة: 5

بي�ساوي  �سبة  ر�سم  خلفها  البي�ض  باللون  لتينية  باحرف   altunsa كلمة  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
بالحمر عليه ر�سمة ورقة �سجر بالخ�سر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276092         بتاريخ :  2017/07/09
با�س��م: : الطاير ان�سغنيا )�ض.ذ.م.م.(

وعنوانه: �ض. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سورات  خ��دم��ات  الل��ك��رتوين؛  الن�سر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  الإلكرتونية  املن�سورات  توفري  خ��دم��ات 
امل��ن�����س��ورات الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ن�سر ال�سحف الإل��ك��رتون��ي��ة على �سبكة  ت��وف��ري  الل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات 
الإنرتنت؛ خدمات ن�سر مواد الو�سائط املتعددة على الإنرتنت؛ خدمات ن�سر الكتب الإلكرتونية واملجات 
�سبكة  امل��ج��ات على  ن�سر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  املن�سورات على  ا���س��رتاك��ات  ترتيب  خ��دم��ات  الن��رتن��ت؛  على 
حا�سوبية؛  و�سائل  بها  تقوم  التي  الن�سر  خدمات  الإن��رتن��ت؛  �سبكة  على  الكتيبات  ن�سر  خدمات  الإن��رتن��ت؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالن�سر؛ خدمات الن�سر على النرتنت
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العامة: عبارة عن كلمة نا�ض باحرف عربية  باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276093         بتاريخ :  2017/07/09
با�س��م: : الطاير ان�سغنيا )�ض.ذ.م.م.(

وعنوانه: �ض. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�سالت  �سبكات  عرب  املنتجات  حول  معلومات  توفري  خدمات  وحت��دي��داً،  الإلكرتونية،  التجارة  خدمات 
ال�سلكية والا�سلكية لأغرا�ض الدعاية والإعان واأغرا�ض البيع؛ خدمات التجزئة على النرتنت؛ خدمات 
متجر بيع بالتجزئة على النرتنت؛ خدمات الطلب على النرتنت؛ خدمات طلب الهدايا على النرتنت؛ 
خدمات الدعاية والإعان عرب الإنرتنت؛ اخلدمات الإعانية لتعزيز التجارة الإلكرتونية؛ خدمات ن�سر 
الإعانات على النرتنت؛ خدمات الإعانات عن ال�سلع واخلدمات عرب النرتنت من خال دليل للبحث؛ 
خدمات توفري املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية؛ خدمات عر�ض الب�سائع على 
و�سائل الت�سال لأغرا�ض البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج منتجات الآخرين عن طريق توفري معلومات عن 

ال�سركة عرب الإنرتنت من خال موقع على �سبكة النرتنت
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: عبارة عن ر�سمة دائرة داخلها حرف N  بالاتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276095         بتاريخ :  2017/07/09
با�س��م: : الطاير ان�سغنيا )�ض.ذ.م.م.(

وعنوانه: �ض. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سورات  خ��دم��ات  الل��ك��رتوين؛  الن�سر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  الإلكرتونية  املن�سورات  توفري  خ��دم��ات 
امل��ن�����س��ورات الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ن�سر ال�سحف الإل��ك��رتون��ي��ة على �سبكة  ت��وف��ري  الل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات 
الإنرتنت؛ خدمات ن�سر مواد الو�سائط املتعددة على الإنرتنت؛ خدمات ن�سر الكتب الإلكرتونية واملجات 
�سبكة  امل��ج��ات على  ن�سر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  املن�سورات على  ا���س��رتاك��ات  ترتيب  خ��دم��ات  الن��رتن��ت؛  على 
حا�سوبية؛  و�سائل  بها  تقوم  التي  الن�سر  خدمات  الإن��رتن��ت؛  �سبكة  على  الكتيبات  ن�سر  خدمات  الإن��رتن��ت؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالن�سر؛ خدمات الن�سر على النرتنت
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العامة: عبارة عن ر�سمة دائرة داخلها حرف N  بالاتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276451         بتاريخ : 2017/07/13
رقم الولوية: UK00003225474  تاريخ الولوية: 2017/04/18

البلد الولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: فا�سيجم ال تي دي

وعنوانه: 170 بيكاديللي، لندن دبليو 1 جيه 9 اي جيه، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

العرق؛ م�ستح�سرات  ال�سلبة؛ مزيات  العطور  التواليت؛  العطور؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه  التجميل؛  م�ستح�سرات 
اأو اجللد؛ م�ستح�سرات التجميل لعاج اجللد اجلاف؛  تنظيف اجل�سم والعناية باجلمال؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة 
م�ستح�سرات التجميل لا�ستخدام يف عاج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ املرطبات؛ جل 
اليدين والقدم؛ م�ستح�سرات  اليدين؛ م�ستح�سرات فرك  ال�سابون؛ غ�سول  بالد�ض؛ زيوت احلمام؛  احلمام وال�ستحمام 
للوجه  التنغيم  غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اليدين؛  لو�سن  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  اجل�سم؛  ف��رك 
كرميات  ال��وج��ه؛  مناديل  ال��وج��ه؛  واملطهرات  غ�سول  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأح��ب��ار  واليدين؛  واجل�سم 
الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ اأقنعة اجلمال؛ جل العني؛ لو�سن العني؛ كرمي العني؛ كرمي الأظافر؛ 
زيوت  ال�سعر؛  لو�سن  اأو  ال�سعر؛ غ�سول  ال�سامبو؛ مكيفات  بال�سعر؛  العناية  بالأظافر؛ م�ستح�سرات  العناية  م�ستح�سرات 
ما  جل  و  بل�سم  احلاقة؛  بعد  ما  م�ستح�سرات  التواليت؛  م�ستلزمات  معطر؛  التلك  م�سحوق  معطر؛  م�سحوق  ال�سعر؛ 
احلاقة؛  م�ستح�سرات  احل��اق��ة؛  بل�سم  احل��اق��ة؛  رغ���وة  اأو  معجون  احل��اق��ة؛  �سابون  احل��اق��ة؛  ج��ل  احل��اق��ة؛  بعد 
الغرف؛  الغرفة؛ عطر  العطر لتعطر  انبعاث  التدليك؛ فتائل  التجميل؛ زيوت  العطرية؛ زيوت  الزيوت  املعطرة؛  الزيوت 

م�ستح�سرات العبري او ال�سدا للغرفة؛ رذاذ معطر الغرفة
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة عن كلمة FACESHOT باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276035         بتاريخ :  2017/07/06
با�س��م: : بلو �ستار ليمتد

وعنوانه: كا�سيلري بلدينغ، جام�سيدجي تاتا روود، موهان تي ادفاين ت�ساوك، مومباي 400 020؛ الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

والأغرا�ض  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لاإنارة  اأجهزة 
ال�سحية

الواق�عة بالفئة: 11
لتينية  باحرف   BLUE STAR INTERNATIONAL كلمات  عن  عبارة  العامة:  و�سف 

باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276089         بتاريخ :  2017/07/09
با�س��م: : الطاير ان�سغنيا )�ض.ذ.م.م.(

وعنوانه: �ض. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�سالت  �سبكات  عرب  املنتجات  حول  معلومات  توفري  خدمات  وحت��دي��داً،  الإلكرتونية،  التجارة  خدمات 
ال�سلكية والا�سلكية لأغرا�ض الدعاية والإعان واأغرا�ض البيع؛ خدمات التجزئة على النرتنت؛ خدمات 
متجر بيع بالتجزئة على النرتنت؛ خدمات الطلب على النرتنت؛ خدمات طلب الهدايا على النرتنت؛ 
خدمات الدعاية والإعان عرب الإنرتنت؛ اخلدمات الإعانية لتعزيز التجارة الإلكرتونية؛ خدمات ن�سر 
الإعانات على النرتنت؛ خدمات الإعانات عن ال�سلع واخلدمات عرب النرتنت من خال دليل للبحث؛ 
خدمات توفري املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية؛ خدمات عر�ض الب�سائع على 
و�سائل الت�سال لأغرا�ض البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج منتجات الآخرين عن طريق توفري معلومات عن 

ال�سركة عرب الإنرتنت من خال موقع على �سبكة النرتنت
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: عبارة عن كلمة NASS  باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276090         بتاريخ :  2017/07/09
با�س��م: : الطاير ان�سغنيا )�ض.ذ.م.م.(

وعنوانه: �ض. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سورات  خ��دم��ات  الل��ك��رتوين؛  الن�سر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  على  الإلكرتونية  املن�سورات  توفري  خ��دم��ات 
امل��ن�����س��ورات الإل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات ن�سر ال�سحف الإل��ك��رتون��ي��ة على �سبكة  ت��وف��ري  الل��ك��رتون��ي��ة؛ خ��دم��ات 
الإنرتنت؛ خدمات ن�سر مواد الو�سائط املتعددة على الإنرتنت؛ خدمات ن�سر الكتب الإلكرتونية واملجات 
�سبكة  امل��ج��ات على  ن�سر  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  املن�سورات على  ا���س��رتاك��ات  ترتيب  خ��دم��ات  الن��رتن��ت؛  على 
حا�سوبية؛  و�سائل  بها  تقوم  التي  الن�سر  خدمات  الإن��رتن��ت؛  �سبكة  على  الكتيبات  ن�سر  خدمات  الإن��رتن��ت؛ 

خدمات توفري املعلومات املتعلقة بالن�سر؛ خدمات الن�سر على النرتنت
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العامة: عبارة عن كلمة NASS  باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276091         بتاريخ :  2017/07/09
با�س��م: : الطاير ان�سغنيا )�ض.ذ.م.م.(

وعنوانه: �ض. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�سالت  �سبكات  عرب  املنتجات  حول  معلومات  توفري  خدمات  وحت��دي��داً،  الإلكرتونية،  التجارة  خدمات 
ال�سلكية والا�سلكية لأغرا�ض الدعاية والإعان واأغرا�ض البيع؛ خدمات التجزئة على النرتنت؛ خدمات 
متجر بيع بالتجزئة على النرتنت؛ خدمات الطلب على النرتنت؛ خدمات طلب الهدايا على النرتنت؛ 
خدمات الدعاية والإعان عرب الإنرتنت؛ اخلدمات الإعانية لتعزيز التجارة الإلكرتونية؛ خدمات ن�سر 
الإعانات على النرتنت؛ خدمات الإعانات عن ال�سلع واخلدمات عرب النرتنت من خال دليل للبحث؛ 
خدمات توفري املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية؛ خدمات عر�ض الب�سائع على 
و�سائل الت�سال لأغرا�ض البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج منتجات الآخرين عن طريق توفري معلومات عن 

ال�سركة عرب الإنرتنت من خال موقع على �سبكة النرتنت
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: عبارة عن كلمة نا�ض باحرف عربية  باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276452         بتاريخ : 2017/07/13
رقم الولوية: UK00003225474  تاريخ الولوية: 2017/04/18

البلد الولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: فا�سيجم ال تي دي

وعنوانه: 170 بيكاديللي، لندن دبليو 1 جيه 9 اي جيه، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفيتامينات وم�ستح�سرات الفيتامينات؛ املكمات الغذائية واملكمات احلمية؛ امل�ستح�سرات الطبية؛ املواد 
الغذائية وامل�سروبات واملنتجات للحمية لغايات الطبية

الواق�عة بالفئة: 5
و�سف العامة: عبارة عن كلمة FACESHOT باللغة الجنليزية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276472         بتاريخ :  2017/07/16
با�س��م: اأي بي �سي ديرتجان �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: روزجارليبا�سي ماهالي�سي، جمهورية كادي�سي، 
جول�سان بازا رقم: 22، كات:4، كافاجيك – بيكوز – ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ن�سا  امل��ن��زيل،  لا�ستخدام  التبيي�ض  م�ستح�سرات  الغ�سيل؛  وم�ستح�سرات  املنزيل  لا�ستخدام  املنظفات 
الغ�سيل، منعمات الن�سيج ل�ستخدام الغ�سيل، مزيات اجلري للغ�سيل، حبيبات �سابون، م�ستح�سرات التلميع 
لا�ستخدام املنزيل؛ الزيوت العطرية لا�ستخدام ال�سخ�سي، العطور و كولونيا؛ عبري العطور؛ م�ستح�سرات 
التجميل )با�ستثناء م�ستح�سرات التجميل الطبية(؛ اأريج العطور؛ مزيات الروائح لا�ستخدام ال�سخ�سي 
و�سابون  ال�سائل  وال�سابون  املعطر  ال�سابون  بها  واملعنى  ال�سخ�سية  ال�سابون لا�ستخدامات  واحليوانات؛ 
اليدين وال�سابون املطهر وال�سابون التجميلي و�سابون م�ساد التعرق )با�ستثناء ال�سابون الطبي(؛ معجون 
م�ستح�سرات  الأ�سنان،  م�ساحيق  الأ�سنان،  تبيي�ض  جل  م�سغ،  العلكة  �سكل  يف  الأ�سنان  معاجني  الأ�سنان، 
تنظيف اأ�سنان، غ�سول وم�سم�سات الفم غري الطبي، معجون الأ�سنان ال�سيطرة على اجلري؛ ورق ال�سنفرة، 
عجينة جلخ اأو الق�سط، حجارة اخلفاف لا�ستخدام ال�سخ�سي؛ ملمعات اجللد، ملمعات لاأغرا�ض املعدنية، 

ملمعات الأثاث، ملمعات الأر�سيات
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة عن اأحرف ABC بالاتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276475         بتاريخ :  2017/07/16
با�س��م: ناهيتا ر�ستوران ا�سليتميجليغى يف ياتريم انونيم �سريكيتي 

وعنوانه: ديكيليتا�ض ماهالي�سي، اوزينجى �سوكاك، نو:8، بويوكهانلى بازا، ب�سكتا�ض، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات  املقاهي؛  الكافترييات؛  الذاتية؛  اخلدمة  املطاعم  املطاعم؛  وامل�سروبات؛  الأطعمة  توفري  خدمات 
بالطعام  التزويد  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  مطاعم  الكوكتيل؛  �سالت  )الكانتينات(؛  املقا�سف 
الطعام  توفري  اخلدمات  يف  امل�ستخدمة  الطعام  خدمات  معدات  تاأجري  احلانات؛  وم�ستلزماتها؛  وال�سراب 
)املوتيات(؛  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق  بها  الومعنى  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  تنظيم  اأو  ترتيب  وال�سراب؛ 
حجز  الغرف،  حجز  خدمات  ال�سباب،  بيوت  وخدمات  اخليام،  تاأجري  الداخلية،  املنازل  العطات،  خميمات 
اأماكن الإقامة املوؤقتة، تاأجري مرافق الولئم واملنا�سبات الجتماعية للمنا�سبات اخلا�سة واملعنى بها حفات 
للحيوانات  النهارية  الرعاية  خدمات  النهارية؛  الرعاية  مراكز  توفري  والجتماعات؛  واملوؤمترات  الزفاف 

الأليفة؛ خدمات اإيواء للحيوانات وللحيوانات الأليفة
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العامة: عبارة عن كلمة NAHITA باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276478         بتاريخ :  2017/07/16
با�س��م: ح�سن م�سطفى حزيريني 

وعنوانه: عقار 7/466، منا�سر، جوبر، دم�سق، �سوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

كافة اأنواع ال�سوكولتة ال�سادة واملح�سية وال�سوكولته ال�سائلة؛ املنتجات املغطاة بال�سوكولته؛ املنتجات التي 
يدخل يف تركيبها ال�سوكولتة؛ كاكاو؛ الن؛ ال�ساي؛ الراحة؛ النوكا؛ ال�سكاكر؛ كافة اأنواع احللويات العربية 
الوايفر؛  بال�سوكولته؛  املغط�ض  الب�سكويت  الب�سكويت؛  التويف؛  البونبون؛  امللب�ض؛  املعجنات؛  والفرجنية؛ 
البتيفور؛ البوظة؛ ما يقوم مقام الن والقهوة ال�سطناعية؛ الهيل؛ املتة؛ الع�سل والع�سل الأ�سود؛ الكعك؛ 
ال�سل�سات؛  الكات�ساب؛  امللح؛  الفلفل؛  اخل��ل؛  البهارات؛  العلكة؛  الكراميل؛  الطحني؛  الفطائر؛  اخلبز؛ 
الزعرت؛ التوابل؛ الآي�ض كرمي؛ احلاوة الطحينية؛ الق�سامة امللب�سة بال�سكر؛ امل�سروبات ال�ساخنة والباردة 

التي اأ�سا�سها القهوة اأو ال�ساي اأو الكاكاو
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة رومينزا  باحرف عربية ا�سفلها كلمة Rominsa باحرف لتينية على 
خلفية �سبه بي�ساوية باللونني البي�ض وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 276633         بتاريخ :  2017/07/17
با�س��م: م�سنع انوركا لل�سناعات الغذائية �ض.ذ.ذ.م

المارات  دب��ي،   ،450695 ���ض.ب.   ،2 �سعيب  �سيح  ال�سناعية،  دب��ي  مدينة  ملك   ،207 رق��م   م�سنع  وعنوانه: 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التي  املنتجات  و  بال�سوكول  املغطاة  واملنتجات  ال�سائلة  وال�سوكول  واملح�سية  ال�سادة  ال�سوكول  اأن��واع  كافة 
احللويات  اأن���واع  وكافة  وال�سكاكر  والنوكا  وال��راح��ة  وال�ساي  وال��ن  والكاكاو  ال�سوكول  تركيبها  يف  يدخل 
بال�سوكول  املغط�ض  والب�سكويت  والب�سكويت  والتويف  بون  والبون  وامللب�ض  واملعجنات  العربية   والفرجنية 
والهيل  ال�سطناعية  والقهوة  الن  مقام  يقوم  والبتيفوروالبوظة  وما  مغط�سة  �سوكول  وحبوب  والوايفر 
الأ�سود والكعك واخلبز والفطائر والطحني  والكراميل والعلكة والبهارات واخلل  الع�سل والع�سل  واملتة و 
و  امللب�ض  الطحينية و  واحل��اوة  كرمي  والآي�ض  والتوابل  والزعرت  وال�سل�سات  والكات�ساب  وامللح  والفلفل 

الق�سامة امللب�سة بال�سكر وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة التي اأ�سا�سها القهوة اأو ال�ساي اأو الكاكاو 
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة حنني بالعربية ا�سفلها كلمة HANIN بالاتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 277243         بتاريخ :  2017/07/30
با�س��م: ماين فوود برودكت�ض ديفلومبنت كومباين

وعنوانه: منرب 3 �سك�سث اأيف اأبيدي بلفد، اإيث كم اوف كراج خم�سو�ض رود، طهران، جمهورية اإيران
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الع�سل؛ الع�سل الطبيعي؛ ال�سكر والع�سل والدب�ض والع�سل ال�سود؛ بدائل الع�سل؛ الع�سل الطبيعي النا�سج؛ 
الع�سبي؛ حلو قابل للدهن )الع�سل(؛  الع�سل  الع�سل لللحم؛  ا�سطح  الع�سل؛  الع�سل اخلام؛ تروفل  اأقرا�ض 
ال�سكر املحول )الع�سل  الب�سري؛ كرمي  البيولوجي لا�ستهاك  الع�سل  الع�سل؛  احللويات غري الطبية مع 
ال�سطناعي(؛ حلويات غري طبية ا�سا�سها الع�سل؛ حبوب الإفطار التي حتتوي على الع�سل؛ م�ستح�سرات 
احلبوب املغلفة بال�سكر والع�سل؛ حبوب الإفطار املنكهة بالع�سل؛ ق�سبان احلبوب؛ ق�سبان احلبوب وق�سبان 

الطاقة؛ ق�سبان غذائية ا�سا�سها احلبوب
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة GOLVERDI باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 277331         بتاريخ :  2017/07/31
با�س��م: داميوند كوي�ست ليمتد

وعنوانه: او ام �سي �سامربز، �ض . ب 3152، رود تاون، تورتول، جرز العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ورق  ال�سجائر؛  مبا�سم  لل�سجائر؛  فاتر  �سجائر؛  علب  �سجائر؛  الثقاب؛  واأع���واد  املدخنني  واأدوات  التبغ 
�سجائر؛ اأطراف �سجائر؛ فوهات مبا�سم ال�سجائر؛ تبغ؛ غايني تبغ؛ �سيجاريلو )�سيجار رفيع(؛ �سيجار؛ 

مناف�ض �سجائر؛ اأعواد ثقاب؛ ولعات للمدخنني
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العامة: عبارة عن كلمة EASTON  باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : مطعم اندوك�ض ذ.م.م

 andoks : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 260480  بتاريخ : 2016/9/28

با�سم: مطعم اندوك�ض ذ.م.م
وعنوانة : ابوظبي- �سارع املطار- هاتف: 026581500 فاك�ض: 026581500
   exproinc2016@gmail.com :سندوق الربيد: 48097 امييل� 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 مطعم.
.andoks و�سف العامة : العامة عبارة عن �سكل ر�سمه كرتونية يدنوها

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269



تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ :  2017/07/30 املودعة حتت رقم : 277244 
تاريخ الولوية: 2017/03/02 رقم الولوية: 16423436 

البلد الولوية: الحتاد الوروبي
با�س��م: ماين فوود برودكت�ض ديفلومبنت كومباين

وعنوانه: منرب 3 �سك�سث اأيف اأبيدي بلفد، اإيث كم اوف كراج خم�سو�ض رود، طهران، جمهورية اإيران
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البا�ستا )معكرونة(؛ البا�ستا )معكرونة( املجمدة كثريا؛ معجون غذائي )عجينة(؛ نودليز )مكرونة( فورية 
التح�سري؛ البا�ستا )معكرونة( الطازجة؛ عجني الفطري؛ �سل�سة املعكرونة؛ عجينة اللوز؛ �سلطة البا�ستا؛ 
املعكرونة التي حتتوي على ح�سوات؛ عجني اخلبز؛ الأطباق اجلاهزة التي حتتوي على املعكرونة؛ وجبات 
خل  النبيذ؛  خل  املنكه؛  اخلل  خل؛  )معكرونة(؛  �سباغتي  املعكرونة؛  رئي�سي(  )ب�سكل  على  حتتوي  جاهزة 
)التوابل(؛  ال�سل�سات  ال�سل�سات؛  الطماطم؛  �سل�سة  يف  ال�سباغيتي  معلبات  الطماطم؛  �سل�سة  الفواكه؛ 
مزيج متبل للطعام )�سل�سات(؛ فطائر اللحم؛ �سل�سة اأو مرق اللحم؛ ال�سل�سات املعلبة؛ اأغذية املعكرونة 
املعلبة؛ غداء حم�سر يتكون من الأرز مع اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سراوات امل�سافة؛ غداء معباأ م�سبقا يتكون 
اأ�سا�سا من الأرز وي�سمل اأي�سا اللحوم والأ�سماك واخل�سار؛ م�ستح�سرات نباتية لا�ستخدام كبديل للقهوة؛ 
مركزات خ�سروات ت�ستخدم للتوابل؛ فطائر خ�سروات؛ هري�ض اخل�سروات )�سل�سات(؛ املعجنات املجمدة 
باحل�سوات  مليئة  اخلمرية  عجينة  )جاب�سي(؛  اخل�سار  مع  ممزوجه  املقلية  املعكرونة  باخل�سار؛  حم�سوة 
املجمدة  املعجنات  البقر(؛  وحل��م  اخل�سروات  مع  املختلط  )الأرز  بيبيمباب  اخل�سروات؛  من  تتاألف  التي 
الطازجة؛  البيتزا  البيتزا؛  واخل�سروات؛  التوابل  مع  املجمد  املعد  الأرز  واخل�سروات؛  باللحوم  حم�سوة 
البيتزا املعدة؛ البيتزا املحفوظة؛ البيتزا املجمدة؛ البيتزا املربدة؛ البيتزا غري مطبوخة؛ عجينة البيتزا؛ 
الب�سكويت؛  من  نوع  الر�سك  )ب�سكويت(؛  كراكرز  ال�سمر؛  اخلبز  خبز؛  البيتزا؛  اأ�سا�سات  البيتزا؛  ك�سوة 
الطازجة؛  الفطائر  اململحة؛  ال��ت��ارت  كيك؛  ال��ت��ارت؛  بالزبيب(؛  حم�سو  )كعك  بريوت�سي�ض  املقرم�سات؛ 
كعكة احللوى؛ كعكات الفاكهة؛ عجني الكيك؛ حلويات الدامبلنج )الزلبية(؛ تارت التفاح؛ فطائر كرمي؛ 
حلويات  (؛  كرمي  )الآي�ض  بوظة  مثلجات؛  احلام�سة؛  العجني  الأ�سمر؛  الطحني  من  معكرونة  املعجنات؛ 
�سيكولتة  خا�سات  املثلجات؛  احللويات  ك��رمي؛  الآي�����ض  ق�سبان  ع�سي  امل���ربدة؛  احللويات  ك��رمي؛  الآي�����ض 
والزيوت  الثرييه  اخلا�سات  با�ستثناء  الغذائية  للمواد  خا�سات  القهوة؛  خا�سات  امل�سروبات؛  لإع��داد 
م�سحوق  )حلوى(؛  كاراميل  )احللويات(؛  الفاكهة  هام  التوابل؛  خلطات  التوابل،  اأو  البهارات  العطرية؛ 
اخلمرية؛ م�سحوق اخلبز؛ اخلمرية وعوامل التخمر؛ اخلمرية؛ امللح؛ ملح متبل؛ ال�سكر؛ زيت الفلفل احلار 
لا�ستخدام كتوابل اأو بهار؛ اأطباق الأرز املعدة؛ وجبات البيتزا املعدة؛ وجبات جافة و�سائلة جاهزة للخدمة 
تتكون اأ�سا�سا من املعكرونة؛ حلوي؛ منتجات املخابز؛ عجينة بي�سكوتي؛ ق�سبان احلبوب وق�سبان الطاقة؛ 
املجففة  والفواكه  واملك�سرات  احلبوب  من  خليط  على  حتتوي  التي  خفيفة  وجبات  الزجنبيل؛  مك�سرات 
احلبوب  رقائق  من  تتكون  غذائية  خماليط  )ياك�سيك(؛  والعناب  املك�سرات  مع  احللو  الأرز  )احللويات(؛ 
املعجنات  الزجنبيل؛  �ساي  املحفوظ؛  الزجنبيل  الزجنبيل؛  توابل  الزجنبيل؛  هري�ض  املجففة؛  والفواكه 
م�ساحيق  احلبوب؛  على  القائمة  اخلفيفة  الأغ��ذي��ة  احلبوب،  )الكوكيز(؛  والب�سكويت  والفطائر  والكعك 
احلبوب؛ ق�سبان احلبوب؛ م�ستح�سرات احلبوب؛ احلبوب امل�سنعة؛ حبوب الإفطار ح�ساء وجري�ض؛ حبوب 
القائمة  الطاقة  ق�سبان  احلبوب؛  على  القائمة  الغذائية  الق�سبان  احلبوب(؛  )منتجات  رقائق  الإفطار؛ 
)مزيج  املو�سلي  ق�سبان  )املو�سلي(؛  باملك�سرات  مزيج  احلبوب؛  من  م�سنوعة  م�ستح�سرات  احلبوب؛  على 
باملك�سرات(؛ حلويات املو�سلي؛ وجبات خفيفة م�سنوعة من املو�سلي ؛ املو�سلي تتكون يف الغالب من احلبوب؛ 
النحل؛  ال�سكريات حمليات الطبيعية، مغطيات وح�سوات احللو، منتجات  الذرة املحم�سة؛  امل�سنعة؛  الذرة 
احللويات )احللوى(، ق�سبان احللوى والعلكة امل�سغ؛ �ساي؛ جوهر ال�ساي؛ خماليط ال�ساي؛ �ساي دارجيلنغ 
؛ �ساي اأ�سود؛ اأوراق ال�ساي؛ مرافقات ال�ساي؛ ال�ساي ال�سيني ال�سود؛ ال�ساي الأ�سود )ال�ساي الإجنليزي(؛ 
�ساي ابي�ض؛ �ساي الفواكه؛ ال�ساي اجلين�سنغ )نبات �سيني(؛ م�ستخل�سات ال�ساي؛ منكهات ال�ساي؛ اإ�سراب 
اإيرل  �ساي  ال�ساي؛  على  القائمة  امل�سروبات  اإ�سراب؛  على  للح�سول  ال�ساي  ع�سبية؛  اإ�سراب  طبية؛  ولي�ست 
الفوري  ال�ساي  الطبية(؛  ال�ساي )غري  اأكيا�ض  �ساي معباأ )غري طبي(؛  الأحمر؛  ال�ساي اجلين�سنغ  جراي؛ 
اجلاهز )لي�ض لأغرا�ض الطبية(؛ القهوة وال�ساي والكاكاو وبدائل ذلك؛ �ساي الأع�ساب لي�ض لا�ستخدام 
الطبي؛ ال�ساي العطري )لي�ض ال�ستخدام الطبي(؛ قهوة؛ قهوة منزوعة الكافيني؛ القهوة ال�سطناعية؛ 
خماليط من القهوة؛ منكهات القهوة )املنكهات(؛ امل�سروبات القائمة على القهوة؛ م�سروبات ا�سا�سها القهوة؛ 

�سراب ا�سا�سها القهوة؛ الن املطحون
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة MANI باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 277245         بتاريخ :  2017/07/30
با�س��م: ماين فوود برودكت�ض ديفلومبنت كومباين

وعنوانه: منرب 3 �سك�سث اأيف اأبيدي بلفد، اإيث كم اوف كراج خم�سو�ض رود، طهران، جمهورية اإيران
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حلوى ؛ حلوى )حلويات(؛ حلوى )ال�سكر(؛ منتجات املخابز؛ عجينة بي�سكوتي؛ ق�سبان احلبوب وق�سبان 
الطاقة؛ مك�سرات الزجنبيل؛ الوجبات اخلفيفة التي حتتوي على خليط من احلبوب واملك�سرات والفواكه 
اأ�سا�سا من الأرز احللو مع املك�سرات امل�سافة والعناب(؛  املجففة )احللويات(؛ ياك�سيك )طبق كوري يتكون 
خماليط غذائية تتكون من رقائق احلبوب والفواكه املجففة؛ هري�ض الزجنبيل؛ توابل الزجنبيل؛ الزجنبيل 
املحفوظة؛ �ساي الزجنبيل؛ كراكرز )ب�سكويت(؛ املعجنات والكيك والتارت والب�سكويت )الكوكيز(؛ احلبوب، 
وجبات خفيفة من احلبوب؛ م�ساحيق احلبوب؛ ق�سبان احلبوب؛ م�ستح�سرات احلبوب؛ احلبوب املعاجلة؛ 
حبوب الإفطار ح�ساء وجري�ض؛ احلبوب املعاجلة؛ حبوب الإفطار؛ الأطعمة حبوب الإفطار؛ بذور احلبوب 
املعاجلة؛ رقائق )منتجات احلبوب(؛ الأطعمة اخلفيفة القائمة على احلبوب؛ الق�سبان الغذائية القائمة 
)اأ�سا�سها احلبوب(؛ م�ستح�سرات  الوجبات اخلفيفة  القائمة على احلبوب؛  على احلبوب؛ ق�سبان الطاقة 
م�سنوعة من احلبوب؛ وجبات خفيفة م�سنوعة من احلبوب؛ مزيج باملك�سرات )املو�سلي(؛ حلويات املو�سلي؛ 
الغالب من  املو�سلي تتكون يف  ؛  املو�سلي  باملك�سرات(؛ وجبات خفيفة م�سنوعة من  املو�سلي )مزيج  ق�سبان 
احلبوب؛ الذرة امل�سنعة؛ الذرة املحم�سة؛ الذرة العاجلة؛ ال�سكريات حمليات الطبيعية؛ مغطيات وح�سوات 
اأنواع  ال�ساي؛  امل�سغ؛ �ساي؛ جوهر  النحل؛ احللويات )احللوى(، ق�سبان احللوى والعلكة  احللو، منتجات 
ال�سيني  ال�ساي  ال�ساي؛  مرافقات  ال�ساي؛  اأوراق  اأ�سود؛  �ساي  ؛  دارجيلنغ  �ساي  ال�ساي؛  خماليط  ال�ساي؛ 
ال�سود؛ ال�ساي الأ�سود )ال�ساي الإجنليزي(؛ �ساي ابي�ض؛ �ساي الفواكه؛ ال�ساي اجلين�سنغ )نبات �سيني(؛ 
م�ستخل�سات ال�ساي؛ منكهات ال�ساي؛ �ساي لي�ض طبي؛ �ساي ع�سبي )اإ�سراب(؛ �ساي لجل الإ�سراب؛ امل�سروبات 
اأكيا�ض  اإيرل جراي؛ ال�ساي اجلين�سنغ الأحمر؛ م�سروبات ال�ساي )غري طبية(؛  القائمة على ال�ساي؛ �ساي 
الطبي؛  لا�ستخدام  لي�ض  الأع�ساب  �ساي  العاجي؛  ال�ساي  ل�سنع  ال�ساي  اأكيا�ض  الطبية(؛  )غري  ال�ساي 
)بخاف  الفواكه  �ساي  الطبي(؛  ال�ستخدام  )بخاف  معباأ  �ساي  امل�سروبات؛  اأو  لاأغذية  ال�ساي  منكهات 
الأغرا�ض الطبية(؛ ال�ساي الفورياجلاهز  )لي�ض لأغرا�ض الطبية(؛ القهوة وال�ساي والكاكاو وبدائل ذلك؛ 
بخاف  الأع�ساب  �ساي  طبية؛  لأغرا�ض  لي�ض  الأع�ساب  �ساي  الطبي؛  ال�ستخدام  بخاف  الأع�ساب  �ساي 
منزوعة  قهوة  القهوة؛  جوهر  قهوة؛  الطبي(؛  ال�ستخدام  )بخاف  العطري  ال�ساي  الطبي؛  لا�ستخدام 
القهوة؛ نكهات  القهوة؛ منكهات  البديله؛ خماليط  القهوة  القهوة ال�سطناعي؛  القهوة؛  الكافيني؛ بدائل 

القهوة؛ م�سروبات ا�سا�سها القهوة؛ القهوة يف �سكل مطحون
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة ROSTANI باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 275169         بتاريخ :  2017/06/17
با�س��م: �سينك�سارز. بي ال زي او. او. 

وعنوانه: �سينكيفي�سزا 9، 35-001 زيلونا جورا، بولندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأعمال امل�سرفية؛ اخلدمات امل�سرفية املنزلية عرب النرتنت؛ خدمات ال�سرف املايل؛ ال�سرافة العمات؛ 
تداول  الجنبية؛  العمات  توفري  ال�سرف؛  باأ�سعار  املتعلقة  املعلومات  توفري  ال�سرافة؛  مكاتب  خدمات 
العمات؛ تداول العمات يف الوقت املنا�سب واحلقيقي؛ املعلومات املالية يف طبيعتها ا�سعار ال�سرف؛ حتديد 
ا�سعار �سرف العمات؛ التنبوؤات يف ا�سعار العمات الجنبية؛ �سوق �سرف العمات الجنبية )امل�سطلحات 
التي يعتربها املكتب الدويل غام�سة للغاية - القاعدة 13-2 ب( للقوانني ال�سائعة؛ اخلدمات املالية املحو�سبة 
املتعلقة بتعامات العمات الجنبية؛ اعداد وحتديد ملعلومات �سعر ال�سرف؛ مبادلة ا�سعار ال�سرف؛ توفري 
معلومات الت�سعري ل�سعار ال�سرف الجنبي؛ خدمات وكالت �سرف الموال؛ اخلدمات ال�ست�سارية لل�سرف 
توفري  وحتويلها؛  الم��وال  �سرف  الجنبي؛  بال�سرف  املتعلقة  البيانات  قاعدة  خدمات  الأجنبي؛  النقدي 
و�سيكات؛ حتويل  نقدا  املالية  احل��والت  الأجنبية؛ خدمات  العمات  مكاتب �سرف  ال�سرف؛  اأ�سعار  قوائم 
الدفع  خدمات  الأم���وال؛  نقل  خدمات  الآيل؛  الدفع  خدمات  الت�سالت؛  بوا�سطة  اللكرتونية   الم��وال 
الإلكرتوين؛ وكالت العقارات؛ وكالت حت�سيل الديون؛ التحليل املايل؛ اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت؛ 
التاأمني؛  ا�ست�سارات  املالية؛  ال�ست�سارات  اليجارات؛  حت�سيل  الئتمان؛  مكاتب  امل�سريف؛  العقاري  الرهن 
امل�سرتك؛  التمويل  �سناديق  املالية؛  اخلدمات  العقارات(؛  امل�سرفية؛  اخلدمات  )التاأمني؛  امل��ايل  التقييم 
املالية؛  املعلومات  التاأمني؛  ال�سمانات؛ معلومات  الأ�سهم؛  تبادل  اأ�سعار  الأمنية؛ حتديد  الأم��وال  �سناديق 
الئتمان  بطاقات  يف  املتعلقة  اخل��دم��ات  اإلكرتونياً؛  الأم���وال  �سناديق  حتويل  الأم���وال؛  �سناديق  اإ�ستثمار 
ال�سهم؛  ا�سعار  ت�سعري  والديون؛  الئتمان  بطاقات  ا�سدار  والديون؛  الئتمان  بطاقات  خدمات  والديون؛ 
تقييم ال�سرائب؛ الكفالة والرعاية املالية؛ التمويل املايل للن�ساطات الريا�سية؛ رعاية ومتويل التلفزيون 
والأفام والربامج الإذاعية؛ الو�ساطة املالية؛ و�ساطة التاأمني؛ قرو�ض )متويل(؛ التاأمني؛ الدارة املالية؛ 

ادارة العقارات؛ ادارة وتنظيم ال�سول
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العامة: عبارة عن كلمة conotoxia باحرف لتينية على ي�سارها الرمزين € و $ داخل دوائر 
باللونني البي�ض وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سباي�سي �ستار 

رخ�سة رقم:CN 2272716  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمة عبداهلل حممد حمود الكلباين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عقيل ها�سم حم�سن

تعديل وكيل خدمات
حذف �سهيل حمد بهيان العامري

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة وايت اندبلو 

CN 1013131:للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز فايز مفتاح حمدان احلمداين %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد خلفان مطر ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�س�����ادة/�سرار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2271897:لكهرباء املركبات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : مركز كري فري�ست الطبي

 Mesical Center Care First : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 280092  بتاريخ : 2016/9/26

با�سم: مركز كري فري�ست الطبي
وعنوانة : ابوظبي- ابوظبي- �سارع الكرامة هاتف: 024433374 فاك�ض: 024433375 �سندوق الربيد: 51319 

   admin@carefirst.ae :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 اخلدمات الطبية اخلدمات البيطرية خدمات العناية 
ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية او احليوانات خدمات الزراعة والب�ستنه والغابات.

 )Care First( العربية يدنوه باللغة  الطبي(  العامة عبارة عن )مركز كري فري�ست   : العامة  و�سف 
باللغة   )Mesical Center( يدنوها   1 رق��م  داخلة  حب  قلب  �سكل  الكلمتني  وب��ني  الجنليزية  باللغة 

الجنليزية.
 Mesical ، الكلمات   ع��ن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعامة  :احلماية  ال���س��رتاط��ات 

Center ، Care ، First كل على حده يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : 

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : AL KHATAF اخلطاف 
املودعة بالرقم : 110304  بتاريخ : 2008/4/6

با�سم: �ض. ال�سكاف�ي التجارية ذ.م.م
وعنوانة : المارات العربية املتحدة �ض.ب: 16158 هاتف: 7668697 فاك�ض: 7667199 �سارع ال�سيخ خليفة 

بناية خليفة الدرمكي   
�سورة العالمة

انواعها  جلميع  الح��ذي��ة  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��اب�����ض   25: بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
وال�سبا�سب.

و�سف العامة : اخلطاف AL KHATAF كلمة باللغة العربية والنكليزية.
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : 

ال�سكاف�ي   ALISCAFI : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 110305  بتاريخ : 2008/4/6

با�سم: �ض. ال�سكاف�ي التجارية ذ.م.م
وعنوانة : المارات العربية املتحدة �ض.ب: 16158 هاتف: 7668697 فاك�ض: 7667199 �سارع ال�سيخ خليفة 

بناية خليفة الدرمكي   
�سورة العالمة

انواعها  جلميع  الح��ذي��ة  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��اب�����ض   25: بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
وال�سبا�سب.

كلمة باللغة العربية والنكليزية.  ALISCAFI و�سف العامة : ال�سكاف�ي
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  8  مار�س 2018 العدد 12269

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8

تنويه
بال�سارة اىل العان ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 2079 بتاريخ 2017/9/13 بخ�سو�ض 
للتجارة  انرتنا�سيونال  ايدل  التجاري:  بال�سم   )CN-1062298( رقم  التجارية  الرخ�سة 

العامة ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العان امل�سار اليه:

تعديل ال�سكل القانوين من فرع �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
بال�سافة اىل التعديل ال�سابقة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
14 يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية)اب�ظبي(
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» راكز « تعزز عالقاتها بافتتاح مكتب الهند 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

عن افتتاح مكتب جديد  “راكز”  اأعلنت مناطق راأ�ض اخليمة القت�سادية 
ا�سرتاتيجية  مكانة  يحتل  ال��ذي  كورل”  باندرا  “جممع  يف  الهند  يف  لها 
مهمة يف مومباي، وجاءت هذه اخلطوة حر�ساً منها على تعزيز عاقاتها 

مع عمائها يف اخلارج.
رئي�ض  القا�سمي،  بن �سقر  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  الفتتاح ح�سور  �سهد حفل 
وقادة  احلكومية  ال�سخ�سيات  كبار  ممثلي  من  وع��دد  راك��ز،  اإدارة  جمل�ض 
واملتنامي  الأهمية  بالغ  ال��دور  على  تاأكيًدا  اخلطوة  هذه  وتاأتي  ال�سناعة. 
اأمام  رائ���دة  ا�ستثمارية  وجهة  باعتبارها  عاتقها  على  راك��ز  حتمله  ال��ذي 
ال�����س��رك��ات ال��ه��ن��دي��ة، مم��ا دع���ا م��ا ي��ق��ارب ث��اث��ة اآلف ���س��رك��ة ه��ن��دي��ة اإىل 
التكلفة،  حيث  من  فّعالة  اأع��م��ال  بيئة  من  به  تتمتع  ما  بف�سل  اختيارها 
التي  الرفيعة  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  اإىل  بالإ�سافة  مب�سطة،  واإج����راءات 

تقدمها، وقنوات ات�سالتها العاملية.
اأعرب  الهندية،  مومباي  مدينة  �سهدتها  التي  املنا�سبة  هذه  على  وتعقيباً 
بقوله:  راك��ز،  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  القا�سمي،  �سقر  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
“لطاملا كانت الهند متثل �سوقاً مهّمة بالن�سبة اإلينا؛ حيث جند اأن 20% 
من الكيانات العاملة يف راكز عبارة عن �سركات هندية. اإنني اإذ اأقف اأمامكم 
الأعمال  اأرج���اء جمتمع  يف  تتغلغل  دوؤوب���ة مذهلة،  اأرى حركة  ال��ي��وم،  هنا 
الهندي، وبالتحديد هنا يف جممع باندرا كورل املفعم باحليوية والن�ساط. 
ولهذا ال�سبب، جاء اختيارنا لفتتاح مكتبنا اجلديد هنا؛ حيث ل توؤدي هذه 
املده�ض  التنوع  ذلك  ومن  بل  فح�سب،  عمائنا  من  تقريبنا  اإىل  اخلطوة 
لاأعمال وال�سركات التجارية يف هذه املنطقة، والتي نطمح اإىل اأن تن�سم 

اإلينا قريًبا لت�سبح ع�سواً جديداً يف عائلة راكز«.
جمموعة  يف  العاملة  الهندية  ال�سركات  م��ن  للعديد  موطناً  راك��ز  متثل 
اأب��رزه��ا الت�سنيع وال��ت��ج��ارة واخلدمات  ك��ب��رية م��ن ال��ق��ط��اع��ات، ال��ت��ي م��ن 
بني  من  جند  كما  والعقارات.  واخلدمات  وال�سياحة  والتعليم  اللوج�ستية 
ا عدًدا من ال�سركات العماقة مثل اأ�سوك لياند، وجي  تلك ال�سركات اأي�سً
ومرافق  متميزة  بخدمات  يتمتع  وجميعها  وم��اه��ن��درا،  تكنولوجيز،  كيه 
الهند  م��ن  امل�ستثمرين  م��ن  ل���اآلف  راك��ز  وت��ق��دم  ه��ذا،  التكلفة.  مي�سورة 
وال�سركات الهندية ال�ساعية وراء طريقة اأكر �سهولة واأقل تكلفة للتو�سع 
يف اخلارج، منهاجاً ب�سيطاً لإن�ساء الأعمال التجارية واإدارتها، وذلك بف�سل 
ما توفره لهم من بنية حتتية مائمة واإجراءات مب�سطة ف�سًا عن قربها 

من الإمارات الأخرى ودول اخلليج العربي املجاورة.

 م�شرف عجمان ودائرة املالية يوقعان مذكرة تفاهم 
ب�شاأن خدمة ال�شداد املي�شر لر�شوم الدوائر احلكومية

•• عجمان-وام:

اآل علي  اأح��م��د  اأك����د ���س��ع��ادة م����روان 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة يف عجمان 
الدائرة عملت على تعزيز جمال  اأن 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  ر�����س����وم  حت�����س��ي��ل 
عجمان  حلكومة  التابعة  وال��دوائ��ر 
ال�سرتاتيجية  الأه���داف  يحقق  مبا 
القيادة  روؤي�����ة  م���ن  ان��ط��اق��ا  وذل����ك 
ال�سرتاتيجية  والتوجهات  احلكيمة 
اأوا�سر  توطيد  للدولة وحر�سا على 
حكومة  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 

عجمان وم�سرف عجمان.
ت��وق��ي��ع مذكرة  اآل ع��ل��ى ع��ق��ب  ون���وه 
اإىل  تفاهم بني دائرة املالية ممثا عن حكومة عجمان وم�سرف عجمان 
لر�سوم  املي�سر  ال�سداد  خدمة  تقدمي  �سيتم  التفاقية  ه��ذه  مبوجب  اأن��ه 
لعماء م�سرف عجمان من خال  وذل��ك  ال��دوائ��ر احلكومية يف عجمان 
اإن تقدمي خدمة تق�سيط ر�سوم  البطاقات الئتمانية ال�سادرة منه. وقال 
الئتمانية  البطاقات  طريق  عن  �سيتم  عجمان  حلكومة  التابعة  الدوائر 
امل���وق���ع اللكرتوين  اأو  ع��ج��م��ان  ت��ط��ب��ي��ق��ات ح��ك��وم��ة  ع��ج��م��ان يف  مل�����س��رف 
الدفع  بخدمة  النتفاع  واأن  فقط  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل 
اأ�سهر على  3 و6  بالتق�سيط جمانية ت�سدد على فرتة زمنية ت��رتاوح بني 
البطاقة  اأك��ر كما ميكن حلامل  اأو  دره��م   1000 الر�سم  تكون قيمة  اأن 
يف  للم�ساركة  طلب  لتقدمي  بامل�سرف  الت�سال  مبركز  مبا�سرة  الت�سال 
اإدارة الإيرادات  اأكد في�سل يون�ض مدير  خطة ال�سداد املي�سرة. من جانبه 
ت�سويقية لهذه اخلدمة عرب  �سيجري خطة  اأن م�سرف عجمان  بالدائرة 
عدة قنوات منها دائرة املالية و دائرة التنمية القت�سادية و دائرة البلدية 
والتخطيط و قوة �سرطة عجمان املحلية و دائرة التنمية ال�سياحية و دائرة 
الأرا�سي والتنظيم العقاري بالإ�سافة اىل دائرة ميناء وجمارك عجمان و 
العامة وكذلك غرفة جتارة  املوا�سات  منطقة عجمان احلرة و موؤ�س�سة 
م�ستقبا.  اأخ��رى  حكومية  جهات  اإدراج  ميكن  اأن��ه  كما  عجمان  و�سناعة 
اأن توقيع هذه التفاقية ثمرة عمل م�سرتك ي�سب يف م�سلحة  اإىل  ونوه 
القيادة  روؤى  تواكب  وطنية واحدة قوامها توفري خدمات مالية متطورة 
الوطنية وت�ستجيب لا�ستحقاق الوطني حلكومة عجمان 2021 وتعمل 
على توفري قنوات ابتكارية للجهات احلكومية املحلية �سمن اأطر وا�سحة 

وحديثة تلبي احتياجات كل دائرة مبا يتوافق مع طبيعة عملها.

غرفة عجمان تبحث تعزيز 
التعاون القت�شادي مع اأوزبك�شتان

•• عجمان -وام:

بحثت غرفة جتارة و�سناعة عجمان خال ا�ستقبالها وفدا من �سفارة جمهورية 
اوزبك�ستان تعزيز التعاون القت�سادي وزيادة حجم التبادل التجاري. ا�ستقبل 
الوفد حممد علي اجلناحي مدير تنفيذي � قطاع تنمية ال�ستثمار والعمال 
وتراأ�ض الوفد اقبليجون ارقا�سف القن�سل التجاري ب�سفارة جمهورية اأوزبك�ستان 
وح�سر اللقاء نادر مري اخمدوف قن�سل �سكرتري اول جمهورية اأوزبك�ستان و 
مروان حارب رئي�ض ق�سم تطوير العمال يف غرفة عجمان وعدد من موظفي 
الغرفة. واأكد حممد اجلناحي حر�ض غرفة عجمان بتعزيز تعاونها اخلارجي 
مع كافة الدول مبا يعك�ض توجيهات القيادة الر�سيدة ويعزز ا�ستثمارات اع�ساء 
الغرفة و�سراكاتهم اخلارجية م�سريا اإىل اهمية اللقاء ودوره يف تعزيز التعاون 
واوزبك�ستان.  ملنتجات عجمان  اأ�سواق جديدة  وفتح  الطرفني  القت�سادي بني 
اإمارة  متتلكها  التي  التناف�سية  القت�سادية  املقومات  اأه��م  اللقاء  وا�ستعر�ض 
عجمان وكذلك العديد من القطاعات التي ميكن تعزيز التعاون من خالها 
ال��ت��ع��اون يف القطاع  ال��ط��رف��ان ���س��رورة  ت��ن��اول  ب��ني عجمان واوزب��ك�����س��ت��ان كما 

ال�سياحي هذا اإىل جانب ا�ستعرا�ض اأهم الفعاليات واملعار�ض.

اأحمد بن حممد يكرم الفائزين يف جائزة دبي للنقل امل�شتدام 2017

لل�سنة الثانية على التوايل

مطار اأبوظبي الدويل يح�شد لقب »اأف�شل مطار  يف ال�شرق الأو�شط« لعام 2017 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ل��ل��م��ط��ارات عن  ال����دويل  املجل�ض  اأع��ل��ن 
ال�������دويل بلقب  اأب���وظ���ب���ي  ف�����وز م���ط���ار 
الأو�سط”،  ال�����س��رق  يف  م��ط��ار  “اأف�سل 

ل��ل�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال����ت����وايل، وذلك 
املطار”  خ��دم��ات  ج��ودة  “جوائز  �سمن 

ال�سنوية.
املطار”  خ��دم��ات  ج���ودة  “جوائز  وُت��ع��ّد 
ال���ربن���ام���ج ال���وح���ي���د يف ال���ع���امل ال���ذي 

امل�����س��اف��ري��ن يف  اآراء  ب��ا���س��ت��ط��اع  ي��ق��وم 
34موؤ�سراً  ح��ول   �سفرهم،  ي��وم  امل��ط��ار 
رئي�سياً لاأداء.  وي�سم 74% من اأف�سل 
�سمن  العامل،  يف  ازدحاماً  مطار   100
املعيارية،  للمقارنات  معلوماتية  �سبكة 

600،000 من  ح���وايل  ت��وّف��ر  وال��ت��ي 
ا�ستطاعات الراأي الفردية �سنوياً ب� 42 
84 بلداً. و�سارك يف الربنامج   لغة ويف 
343مطاراً خال عام 2017، والذي 
امل�����س��اف��ري��ن يف  ع���دد  م���رور ن�سف  �سهد 
 7.1 اإىل  عددهم  ي�سل  والذين  العامل 

مليار م�سافر تقريباً.
عبد  قال  باجلائزة،  الفوز  على  وتعليقاً 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اخل�����وري،  امل��ج��ي��د 
“ي�سّرفنا  اأب��وظ��ب��ي:  مل��ط��ارات  ب��الإن��اب��ة 
املُتمّيز  ال��ت��ق��دي��ر  ه���ذا  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ُتعّد  حيث  التوايل.  على  الثانية  لل�سنة 
امل��ط��ار موؤ�سراً  خ��دم��ات  ج����ودة  ج��وائ��ز 
اأعمالنا  اأداء  يف  ل��ن��ج��اح��ن��ا  رئ��ي�����س��ي��اً 
وتقدمي خدماتنا، لأنها تعك�ض ب�سفافية 
مبطارنا  امل�����س��اف��ري��ن  اآراء  وم�����س��داق��ي��ة 
فيه.  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  وم�������س���ت���وى 
مطارات  عمل  بفريق  �سخ�سياً  واأفتخر 
ال�سرتاتيجيني  و���س��رك��ائ��ن��ا  اأب��وظ��ب��ي 
املطار،  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال�����س��رك��ات  وج��م��ي��ع 
الكبرية  ب��ال��ت��ح��ّدي��ات  دراي���ة  ف���اإين على 
�ساعة   24 م��دى  على  يواجهونها  التي 

عائقاً  ي��ق��ف  مل  ذل���ك  اأن  غ���ري  ي��وم��ي��اً، 
جتاوز  ُم��ت��م��ّي��ز  اأداء  ل��ت��ق��دمي  اأم��ام��ه��م 
عاملية  ب��واب��ة  وت��وف��ري  اجلميع،  توقعات 
الإم����ارات  دول���ة  عا�سمة  اإىل  امل�����س��ت��وى 
التزامهم  اإىل  املتحدة. واأتطّلع  العربية 
التفوق  م�����س��رية  وم���وا����س���ل���ة  امل�����س��ت��م��ر 
قدماً  من�سي  ون��ح��ن  خ��ا���س��ة  وال��ت��م��ّي��ز 
التطوير  رح��ل��ة  يف  املُقبلة  املرحلة  اإىل 

والتاأّلق«.
ووف������ق������اً لإع����������ان امل���ج���ل�������ض ال�������دويل 
ل��ل��م��ط��ارات، ف��ق��د ���س��ه��دت ج���ائ���زة هذا 
الأوىل،  ل��ل��م��رة  م��ط��ار   16 ف���وز  ال���ع���ام 
بيئة �سناعة  ب��روز  يعك�ض  ال��ذي  الأم���ر 
متزايد.  نحو  على  التناف�سية  املطارات 
ال��دويل يف املرتبة  اأبوظبي  وج��اء مطار 
الأوىل يف املنطقة، كما حقق مرتبة 57 

على م�ستوى  العامل.
اأن ح��ف��ل توزيع  ب��ال��ذك��ر  وم���ن اجل��دي��ر 
“جوائز جودة خدمات املطار” ال�سنوية 
���س��ُي��ق��ام خ���ال ق��م��ة مت��ّي��ز ال��ع��م��اء يف 
هاليفاك�ض، كندا يف الفرتة ما بني 10 

و 13 �سبتمرب 2018.

وح�سلت دائرة اخلدمات الجتماعية يف 
مبادرة  عن  الثاين  املركز  على  ال�سارقة 
ال�سن  ل��ك��ب��ار  املتنقلة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادة 

واأ�سحاب الهمم.
اجلوائز  فئة  يف  الفائزين  �سموه  وك��رم 
اأجنل  ال�سحفية  ف���ازت  ح��ي��ث  اخل��ا���س��ة 
ت�����س��وري��رو م���ن ���س��ح��ي��ف��ة خ��ل��ي��ج تاميز 
جلهودها  اإع����ام����ي  اأف�������س���ل  ب���ج���ائ���زة 
اجلماعي  النقل  ت�سجيع  يف  الإعامية 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ورف����ع م�ستوى 

ال�سامة يف و�سائل النقل.
اأك���ادمي���ي فازت  ب��ح��ث  اأف�����س��ل  ويف ف��ئ��ة 
ال��دك��ت��ورة خ��ول��ة الكعبي من  ب��اجل��ائ��زة 
جامعة الإمارات عن بحثها حول تق�سي 
املتجهني  امل�سافرين  �سلوك  اخ��ت��ي��ارات 
ملطار دبي الدويل وح�سل كل من حممد 
على خليل وخالد حمد وعبداهلل �سنايلة 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ع���ن ب��ح��ث يتعلق 
با�ستخدام  ال���ط���رق  ���س��ج��ي��ج  ب��ن��م��ذج��ة 
الدكتور  وح�سل  تقليدية  غري  تقنيات 
يوجن بني من جامعة خليفة على املركز 
الزمن  تقدير  ح��ول  بحثه  ع��ن  ال��ث��ال��ث 
الذكاء  ا�ستخدام  عرب  للتنقل  احلقيقي 
يف  ا�ض  اأي  جي  وتطبيقات  ال�سطناعي 
فئة  يف  الفائزين  التكرمي  و�سمل  دب��ي. 
رهول  فاز  حيث  طابي  م�سروع  اأف�سل 
ف��ي��ج��اي م���ن ج��ام��ع��ة م��ان��ي��ب��ال باملركز 
تقني  نظام  ت�سميم  م�سروع  ع��ن  الأول 
للمكابح لتجنب احلوادث وحل ثانيا كل 
اإ�سماعيل  اأحمد علي وعمر  من �سلطان 
و�سعيد  مو�سى  اأحمد  وحممد  اإبراهيم 
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ة  م��ن  عبدالنا�سر 
خوذة  م�����س��روع  ع���ن  وذل����ك  التطبيقية 
وذه��ب��ت جائزة  ال��دراج��ات  ل�سائق  ذك��ي��ة 
عمر  ���س��ج��ح��ان  ل�محمد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
م�سروع  وذل��ك عن  مانيبال  من جامعة 

ت�سميم و�سيانة حمرك كهرومائي.
ك��م��ا ك���رم ���س��م��وه اأع�����س��اء جل��ن��ة حتكيم 
ال�ساعر  ال�سيد حمدان  برئا�سة  اجلائزة 
كما �سمل التكرمي املوؤ�س�سات وال�سركات 
ال��راع��ي��ة ل��ل��دورة ال��ع��ا���س��رة جل��ائ��زة دبي 
وهيئة  دب��ي  بلدية  وه��ي  امل�ستدام  للنقل 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي وع��زي��زي للتطوير 
ل��ل��ق��ط��ارات وكار�ض  ال��ع��ق��اري والحت����اد 
قيادة  ل��ت��ع��ل��ي��م  دب�����ي  وم����رك����ز  ت��اك�����س��ي 
قيادة  لتعليم  كلداري  ومركز  ال�سيارات 

ال�سيارات.

•• دبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم ويل عهد  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
�سمو  التنفيذي كرم  املجل�ض  رئي�ض  دبي 
اآل  اأح��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د  ال�سيخ 
را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�ض  مكتوم 
املوؤ�س�سات  ام�����ض  ل��ل��م��ع��رف��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
وال�سركات والأفراد الفائزين يف الدورة 
امل�ستدام  للنقل  دب���ي  جل��ائ��زة  ال��ع��ا���س��رة 
الطرق  هيئة  مبادرات  اإح��دى  تعد  التي 
العام  القطاعني  لتحفيز  وامل��وا���س��ات 
تقليل  يف  امل�������س���اه���م���ة  ع���ل���ى  واخل����ا�����ض 
الزدحام املروري واملحافظة على البيئة. 
و�سوله  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
التجاري  اإىل مقر احلفل يف مركز دبي 
العاملي �سعادة مطر الطاير املدير العام 
ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق 
الدوائر  مديري  من  وعدد  واملوا�سات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات 

واخلا�ض.
و���س��اه��د ���س��م��وه واحل�������س���ور ف��ي��ل��م��ا عن 
جائزة دبي للنقل امل�ستدام �سلط ال�سوء 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف ت��ع��زي��ز احل��ف��اظ على 
وتطبيق  الطبيعية  وال�����روات  ال��ب��ي��ئ��ة 
باعتبارها  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  م��ب��ادئ 
ورفاهيته  الإن�������س���ان  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��ك��ل 
وعن  اجلماعي  النقل  مفهوم  وتر�سيخ 
م�سرية تطور اجلائزة التي اأكملت عامها 
العا�سر مت فيه ا�ستعرا�ض النمو امل�ستمر 
امل�����س��ارك��ات واملكرمني  ال��ف��ئ��ات وع���دد  يف 

واحل�سور واملوا�سيع التي ناق�ستها.
كالي�ض  فيكتور  ���س��ع��ادة  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 
املفو�ض يف مكتب عمدة ولية نيويورك 
تطرق  ك��ل��م��ة  الإع�����اق�����ة  ذوي  ل�������س���وؤون 
يوجهها  التي  اليومية  للتحديات  فيها 
خمتلف  عرب  التنقل  يف  الهمم  اأ�سحاب 
ع��دم تهيئة  وك��ذل��ك  امل��وا���س��ات  و�سائل 
لهذه  ال��ط��رق  ل�سبكات  التحتية  البنية 
ملكتب  مفو�سا  “ ب�سفتي  وق��ال  الفئة.. 
ع��م��دة م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك ل�����س��وؤون ذوي 
مدينة  جلعل  جاد  ب�سكل  اأعمل  الإعاقة 
للتنقل  �سهولة  الأكر  املدينة  نيويورك 

يف العامل«.
واأعرب كالي�ض عن �سروره بالتقدم الذي 
حققته دولة الإم��ارات يف حت�سني جودة 
ال��ه��م��م والتزام  اأ���س��ح��اب  ل��ف��ئ��ة  احل��ي��اة 

بت�سهيل  دب����ي  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض 
و�سول اأ�سحاب الهمم اإىل مباين املدينة 
بحلول  كامل  ب�سكل  العامة  ومرافقها 
عام 2020 حيث مل�ست خال م�ساركتي 
الذي  ال�ساملة  للتنمية  دب��ي  منتدى  يف 
الذي  الكبري  التطور   2015 عام  عقد 
ويف  التحتية  والبنية  التعليم  يف  حتقق 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل���وا����س���ات..  اأن��ظ��م��ة 
ولية نيويورك طبقت يف م�سروع مرتو 
الن��ف��اق يف ال��ولي��ة ال��ن��ظ��ام امل��وج��ود يف 
الإعاقة  ذوي  لت�سهيل حركة  دبي  مرتو 
الأر�سية  العامات  تتبع  عرب  الب�سرية 
اإىل  اأو  ال���ب���واب���ات  اإىل  ت��ر���س��ده��م  ال��ت��ي 

املواقع املخ�س�سة لهم يف العربات.
واأ�ساف “ يف عام 2016 قمنا باإ�سدار 
ت�سهيل  ت��ق��ري��ر  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة 
حركة الو�سول يف نيويورك وهو تقرير 
�سنوي يتحدث عن حالة اأ�سحاب الهمم 
تفا�سيل  وي����روي  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  يف 
مكتبنا  بها  ق��ام  التي  املهمة  الإجن����ازات 
ت���زال حت��ت التنفيذ  ال��ت��ي ل  والأع���م���ال 
وق��م��ن��ا ب��ت��اأ���س��ي�����ض جم��م��وع��ة ق��وي��ة من 
خدمات  ع����ن  ك���م�������س���وؤول���ني  امل���وظ���ف���ني 
املدن  وك���الت  جميع  يف  الهمم  اأ�سحاب 
اأ�سحاب  و���س��ول  ت�سهيل  جل��ع��ل  وذل���ك 
ال��ه��م��م يف ط��ل��ي��ع��ة ك���ل ع��م��ل ن���ق���وم به 
و�سناع  ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع  يف  ك��م��وظ��ف��ني 

�سيا�سات يف مدينة نيويورك«.
مركبات  م��ن   50% اأن  ك��ال��ي�����ض  واأك����د 
���س��ت��ح��ت��وي على  ن���ي���وي���ورك  الأج������رة يف 
 2020 ع��ام  بحلول  متحركة  ك��را���س��ي 
وقامت جلنة �سيارات الأجرة والليموزين 
باعتماد قوانني جديدة تزيد من اإمكانية 
���س��ي��ارات الأجرة  اأ���س��ط��ول  اإىل  ال��و���س��ول 

واإىل خدمات النقل امل�سرتك اأي�سا.
وق���ال “ ن��ح��ن ع��ل��ى اأع��ت��اب ث���ورة تقنية 
ج���دي���دة ث����ورة م�����س��اب��ه��ة ل�����س��ي��ارة فورد 
م��ودي��ل ت��ي وم���ن ���س��اأن ه���ذه ال���ث���ورة اأن 
يق�سي  التي  الو�سائل  ب�سكل كبري  تغري 
اإطار  ويف  اليومية  حياتهم  ال��ن��ا���ض  بها 
التح�سري مل�ستقبلنا التقني املتقدم اأطلق 
اأول  مكتب عمدة كبري موظفي التقنية 
دعوة اإىل البتكارات وذلك �سعيا لبلورة 
اأج��ل حت�سني  مبتكرة من  اأفكار جديدة 
فيهم  مبن  نيويورك  �سكان  جميع  حياة 
نيويورك  تعكف  حيث  الهمم  اأ���س��ح��اب 
ال�ستفادة  �سبل  ا�ستك�ساف  على  حاليا 

بحيث  امل��رك��ب��ات  تقنية  يف  ال��ت��ق��دم  م��ن 
للجميع  متاحة  امل��رك��ب��ات  جميع  ت��ك��ون 
فعلى  الإع���اق���ة..  ن��وع  ع��ن  النظر  بغ�ض 
برامج  ه���ن���اك  ���س��ت��ك��ون  امل����ث����ال  ���س��ب��ي��ل 
م�����س��ارك��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة يف نظم 
“املدينة الذكية” اأكر �سهولة للو�سول 
الذين يعانون  اأو  املكفوفني  لاأ�سخا�ض 
م���ن ���س��ع��ف ال��ب�����س��ر وذل�����ك م���ن خال 
بالن�سبة  اأم�����ا  امل�����زدوج�����ة..  ال����دراج����ات 
اجل�سدية  الإع���اق���ات  ذوي  ل��اأ���س��خ��ا���ض 
دراج����ات  ت��وف��ري  ف�سيتم  وال�����س��ي��خ��وخ��ة 
�سيتم  للطرق  وبالن�سبة  لهم..  ثاثية 
امل�����س��اة ال��ت��ي �سرتتبط  اخ��ت��ب��ار مم����رات 
�سرعة  تقليل  اإىل  بالإ�سافة  اأر�سفة  مع 
املركبات التي من �ساأنها تقليل الوفيات 
�ست�سمل  كما  امل���رور..  بحركة  املرتبطة 
تقنيات  على  الذكية”  “املدينة  اأنظمة 
الثلوج  ت��ل��ق��ائ��ي��ا  تك�سف  ال��ت��ي  ال��ت��دف��ئ��ة 
املدينة  �سبكة  م��ن  البخار  و�ست�ستخدم 
وا�سحة  دائما  الأر�سفة  اأن  من  للتاأكد 
لأجل الق�ساء على �سعوبة احلركة التي 
اأثناء  الهمم  اأ�سحاب  الكثري من  تواجه 
يف  التو�سيع  وك��ذل��ك  العا�سف  الطق�ض 
خرائط  وتطوير  امل�ساة  اإ���س��ارات  تركيب 
اإ�سافية  معلومات  �ستوفر  التي  اللم�ض 

للم�ساة اأ�سحاب الهمم«.
ب��ع��د ذل���ك ق���ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح��م��د بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم يرافقه �سعادة 
مطر الطاير بتكرمي الفائزين يف فئات 
اجل���ائ���زة امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث ف����ازت �سركة 
املحدودة  للتقنية  الهند�سية  الفطيم 
باملركز الأول يف فئة اإدارة التنقل وذلك 
التنقل  اإدارة  يف  ال��ت��م��ي��ز  م���ب���ادرة  ع���ن 
الأمثل  والتنظيم  الأن�����س��ط��ة  دم��ج  ع��رب 
املركبات  ع��دد  خف�ض  يف  �ساهمت  ال��ت��ي 
400 اىل  م���ن  ال��ن��ق��ل  امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
360 مركبة وخف�ض ا�ستهاك الوقود 
بالبيئة  ال�سارة  الكربونية  والنبعاثات 
�سركة  وح�����س��ل��ت  ال���ع���ام���ة..  وال�����س��ح��ة 
�سرفي�س�ض  ايديوكي�سن  وورل���د  �ستدي 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ع���ن م���ب���ادرة اإدارة 
التنقل عرب التخطيط الفعال واخلدمة 
املتميزة.. وحلت القيادة العامة ل�سرطة 
دبي ثالثا وذلك عن مبادرة اإدارة التنقل 

عرب اخل�سخ�سة.
�سركة  ف��ازت  للتنقل  ال�سامة  فئة  ويف 
عن  الأول  باملركز  للنقل  بيناكل  جلف 

لل�سامة  امل��ت��ك��ام��ل  ال���ن���م���وذج  م�����س��روع 
يت�سمن مركزا  الذي  الذكية  واملبادرات 
العنا�سر  م��ع  ويتعامل  املخاطر  لإدارة 
عدم  عنها  ون��ت��ج  النقل  ل�سامة  املهمة 
يوميا  رحلة  ح��ادث ل200  اأي  ت�سجيل 
�سركة  وج����اءت  راك�����ب..   7000 ت��ن��ق��ل 
ت��اك�����س��ي ال��ع��رب��ي��ة يف امل��رك��ز ال��ث��اين عن 
قيادة با خمالفات وبا حوادث  حملة 
العام  للنقل  العتيبة  ���س��رك��ة  وح�����س��ل��ت 
“ قيادة  م��ب��ادرة  الثالث عن  املركز  على 
اآمنة با حوادث ». كما كرم �سمو ال�سيخ 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل مكتوم 
باملركز  الفائزة  للتجزئة  اإي��ن��وك  �سركة 
الأول يف فئة احلفاظ على البيئة وذلك 
ع��ن م�����س��روع حم��ط��ات وق���ود م�ستدامة 
حيث  البيئة  ح��م��اي��ة  يف  ت�ساهم  وذك��ي��ة 
ي��ع��ر���ض امل�����س��روع اأرب����ع م���ب���ادرات تركز 
م����ن خ�����ال مفهوم  ال����س���ت���دام���ة  ع���ل���ى 
الوقود  حمطات  وت�سغيل  لبناء  جديد 
الكربونية  الب�سمة  خف�ض  اأ�سا�ض  على 
اأن  املتوقع  وم��ن  ال�����س��ارة..  والنبعاثات 
من  ميغاواط   193 امل�سروع  ه��ذا  ينتج 
ال��ط��اق��ة م���ن امل��ح��ط��ة ب��الع��ت��م��اد على 
نظام  تركيب  مت  كما  ال�سوئية  اخلايا 
���س��ب��ط وا�����س����رتداد الأب����خ����رة وال���غ���ازات 
التربيد  بتكنولوجيا  املدعمة  املتطايرة 
ال�سلبي ومن املتوقع اأن تولد 35000 
لرت �سنويا من الوقود اإىل جانب خف�ض 
اأنظمة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��اك 
امل�سخات  وت��رك��ي��ب   LED الإ�����س����اءة 

متغرية ال�سرعة.
الإمارات  موا�سات  موؤ�س�سة  وح�سلت 
ع����ل����ى امل������رك������ز ال������ث������اين ع������ن م�������س���روع 
بالغاز  للعمل  ال��دي��زل  ح��اف��ات  حتويل 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  وح��ل��ت  الطبيعي.. 
ثالثا عن مبادرة الإدارة الذكية لأ�سطول 

ال�ساحنات يف منطقة احلاويات.
باأ�سحاب  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل����ب����ادرات  ف��ئ��ة  ويف 
ال��ه��م��م ف����از م���رك���ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل يف 
م�سروع  ع���ن  الأول  ب���امل���رك���ز  اأب���وظ���ب���ي 
ب��ط��اق��ة اخل�����س��م ال��ذك��ي��ة ال����ذي �ساهم 
اآم���ن���ة ومريحة  ن��ق��ل  ت��وف��ري خ��دم��ة  يف 
خ�سومات  وت���وف���ري  ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب 
�ساملة  اإح�سائيات  لهم وتوفري  منا�سبة 
ال�سائقني  وت��دري��ب  امل�ستفيدين  ل��ع��دد 
�ساهمت  كما  الهمم  اأ���س��ح��اب  نقل  على 
املركبة..  ذك��ي��ة لطلب  خ��دم��ة  وج���ود  يف 



25

�ملال و�لأعمال

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 60
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ارحمه حممد ارحمه �سعد �سهل ، قطر اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف ال�سركة )ور�سة التاج 
ال�سيد/  اىل  وذلك   )623035( رقم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سيارات(  ل�سيانة  امللكي 

عمران احمد علي ح�سن املازمي - الإمارات اجلن�سية 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
�سوف  وانه  للعلم  العان  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن 

لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
 ال�سناعية 5 بلدية ال�سارقة مكتب الكاتب العدل    

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 يف الدع�ى رقم 2017/2321 جتاري كلي   

ال�سادة / 1- القدرة  املميزة للدعاية والإعان - �ض ذ م م
2- عاء مروان م�سطفى القدرة   3- عبداهلل بطى �سامل دغي�ض الكتبي  

ب�سفتكم املدعي عليها يف الدعوى رقم 2017/2321 جتاري كلي 
نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة احل�سابية 
بكم يف  الجتماع  نرغب يف  فاننا  عليه  وبناء   ،  ) كلي  )رق��م 2017/2321 جت��اري  رق��م  ال��دع��وى  يف 
كليات  بجانب  اللفية  مدر�سة  مقابل  بغداد  �سارع  )دب��ي(    2 النهدة  مبنطقة  الكائن  مكتبنا  مقر 
العليا للطالبات - بناية مركز باتنيوم لاعمال - الطابق الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 
04/2344403 فاك�ض رقم 04/2344330 يف يوم الربعاء  املوافق  2018/3/14  يف متام ال�ساعة 11.00 
امل�ستندات  كافة  ا�سطحاب  يرجى  لذا   ، اع��اه  املذكورة  الدعوى  مو�سوع  ملناق�سة  وذل��ك   ، �سباحا 

والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
 اخلبري احل�سابي / يو�سف حممد مو�سى طريح  

الدع�ة اىل ح�س�ر
اجتماع خربة حما�سبية 
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املدعي عليها 1/ �سركة اجماد الإلكرتوميكانيكية واملقاولت العامة - ذ م م 
تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى 2017/2576 جتاري كلي 
ندبنا خبريا م�سرفيا يف  الأول  فقد مت  ابوظبي  بنك   / املدعي  املقامة �سدكم من 
الدعوى امل�سار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم الثنني املوافق 2018/3/12  ال�ساعة 
: 00 : 11 �سباحا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�ض رقم 3275311 دبي ، 
راجني احل�سور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن 

كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري ح�سابي وم�سريف   

اعالن حل�س�ر اجتماع اخلربة
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اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/2437 

اإىل املحكوم عليهما / 1- موؤ�س�سة التوكل لتجارة املواد الغذائية  
2- حممد موبني اإبراهيم اإبراهيم 

اأ�سدرت  ق��د  الب��ت��دائ��ي��ة  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكما  معلوما  ليكن 
بحقكما حكما يف الدعوى رقم 2016/1326 مدين جزئي - يق�سى باإلزامكما بدفع 
مبلغ وقدره )323813( درهم �ساما الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له/  
بنك دبي الإ�سامي - �ض م ع  -  قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�سجلت التنفيذ 
حتت رقم 2017/2437  لذا اأنتما مكلفان ب�سداد املبلغ املحكوم به خال )15( يوما 
من تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفكما عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقكما 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
خالد عبداهلل �سعيد الوايل النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات ،  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري ال�سحراء للمقاولت الفنية وال�سادرة 
ال�سادر   614867 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�سيد/ حممد  اىل  القت�سادية بخورفكان.  التنمية  دائرة  بتاريخ 2011/9/4 من 
برويز ح�سني حممد اأنور اهلل ، اجلن�سية : بنغادي�ض - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
بدر اإبراهيم بن احمد حممد النقبي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري ماربيا كافية واملرخ�سة من دائرة 
بتاريخ  ال�سادر   552630 رق��م  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية 
2007/9/24 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ را�سد علي احمد 
�سيف النقبي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  باك�ستان    : اجلن�سية   ، غ��ام  �سرور  خ��ان  ال�سيد/ 
الزباره  �سما  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�سمن 
ملقاولت النجارة امل�سلحة ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة ،  
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 733703 
ال�سادر بتاريخ 2015/4/20 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ 
رفيع اهلل خان نور عامل جان ، اجلن�سية : باك�ستان  - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 366

اإماراتية اجلن�سية  ال�سيدة / خديجة عمر �سعيد بام�سدو�ض -  ليكن معلوما للجميع بان 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ازاكيل عبداهلل 
كونهي احمد - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة )�سوبر ماركت مارب( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )14772( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة  - تغريات 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  ال�سكل  تغيري   - الرخ�سة لخر  تنازل �ساحب   : اخرى 

موؤ�س�سة فردية بوكيل اخلدمات 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/2379  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- فاطمة عبداهلل احمد جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  عبداهلل  حمدان  املدعي/حممد  ان 
ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
ال�ساعة   2018/3/14 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اإعالن اأح�ال �سخ�سية 
اإعالن للح�س�ر اأمام املحكمة يف الدع�ى رقم 2017/1682 اح�ال 

مدعي / نعمان فار�ض ونو�ض اجلن�سية : �سوريا 
املطلوب اإعانه / �سمية حممد جناتي طباره اجلن�سية : �سوريا 

مو�سوع الدعوى/ ا�سقاط ح�سانة - وقف نفقة
العنوان : اإعان بالن�سر 

الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2018/3/13  موعدا لنظر الدعوى ، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
9.30 �سباحا امام الدائرة الرابعة مبحكمة ابوظبي البتدائية الكائنة باملقر 
القا�سي  امام  مثولك  بان  علما  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي 

املخت�ض �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات.    
 الأح�ال ال�سخ�سية / اب�ظبي              

  
 دائرة الق�ساء 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2017/1585  ا�ستئناف مدين    

ان  امل�ستاأنف �سده/ 1- ر�سيد هدى جمهول حمل القامة مبا  اىل 
امل�ستاأنف /�سركة عمان للتاأمني - �ض م ع   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2016/238 مدين كلي بتاريخ 2017/12/5 وحددت 
لها جل�سه يوم الثاثاء  املوافق 2018/3/13  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 367
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ وفاء احل�سني بنعي�سى بوعربي - اإماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 51% وذلك اىل / احمد �سعيد غامن احلزمي - اإماراتي اجلن�سية - 
زهري معروف ح�سن حممود - اردين اجلن�سية يرغب يف والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك 
البالغة 49% واىل /  اردين اجلن�سية جزء 25% من كامل ح�سته  الربايعه -  اىل / هيثم حممد �سالح 
يو�سف حممد �سالح الربايعه - اردين اجلن�سية جزء 24% من كامل ح�سته البالغة 49% يف الرخ�سة با�سم 
)الباب العاملي للتجارة - ذ م م ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 738752 وال�سجل 
التجاري رقم 166952  - وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 364
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ا�سرف بيا ثوتاثيل كامو بياثوتات - هندي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )مطعم قمر 
البداير( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 749451 اىل ال�سيد/ 

حمب الرحمن عبدالرحمن �ساهني - باك�ستاين اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمابن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليمان ف�سلي ، بريطاين اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ غام �سنائي 
خليل احمد يف )ال�سهل للتخزين الذاتي( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )746155(  - وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 368

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحمن �سيف حمد �سيفان ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 
وال�سيد/ باتوداتيل ايبان جوى - هندي اجلن�سية يرغبان بالتنازل وبيع كامل ح�ستهما البالغة 
100% ح�سة اىل ال�سيدة / عائ�سة �سيف م�سبح �سيفان ال�سويدي - اإماراتية اجلن�سية 51% ح�سة 
ميلفني  وال�سيد/  ح�سة   %25 اجلن�سية  هندي   - فارتوين   نيامكافيل  جو�ض  مارتني  وال�سيد/ 
فارجي�ض مارتني - هندي اجلن�سية 24% ح�سة يف الرخ�سة التجارية : �سركة ال�سعاع لقطع الغيار 

- ذ م م ، ترخي�ض رقم )110468( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 365

اجلن�سية  باك�ستاين   - رفيق  حممد  بن  فاروق  امر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ امداد اهلل 
الذكية ملقاولت تركيب  امل�سماة )التقنية  الرخ�سة  باك�ستاين اجلن�سية يف   - �ساكري اهلل 
ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سةرقم )554525(  باإمارة  تاأ�س�ست  التكييف(  وحدات 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة ، تعديات اخرى : ل يوجد 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

 يف  الدع�ى رقم 2018/7  ا�سكالت عقارية 
اإىل امل�ست�سكل �سده/1 - حممد كمال حاكمي  ، امل�ست�سكل �سده / 2-�سركة 
ال�ساطئ الذهبي للمقاولت - ذ م م  - جمهول حمل الق��ام��ة  مبا ان 
امل�ست�سكل / �سركة ا�ستثمار العقارية - م ح - ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل 
يوم الحد  بانه قد حت��ددت جل�سة  نعلنكم   - الزرعوين  حممد عبداهلل 
للنظر   ch1.A.5 املوافق 2018/3/18  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة
يف ال�سكال اعاه والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن 

احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

يف الطعن 2018/74 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �سركة اإ�ستثمار العقارية - م ح - ذ م م  وميثله / علي ا�سماعيل 
حممد ع��ب��داهلل ال���زرع���وين  ب��اع��ان امل��ط��ع��ون ���س��ده/1- حممد كمال 
حاكمي 2- �سركة ال�ساطئ الذهبي للمقاولت - ذ م م - جمهويل حمل 
القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2018/258   تنفيذ جتاري  

�سركة فوليوم   - م  م  ذ  - �ض  املنفذ �سده/1- ميجر يخت كرو�س�ض  اىل 
لتاأجري ال�سفن - �ض ذ م م - �سابقا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  قد   - كنعان  حليم  �سمري   / وميثله  �سراج  عبداهلل  التنفيذ/ربيع 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )245218( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2018/657   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سمرية �سعيد �سامل العبدويل  جمهول حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي ال���س��ام��ي - �سركة 
م�ساهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
اىل  دره��م   )220755.73( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
يف الدع�ى رقم 2017/599 عقاري كلي - دبي 

املدعي عليها - فرح �سامان �سديقي بورلند 
انتدابنا خربا هند�سيا بالق�سية اعاه واملرفوعة �سدكم من  انه مت  نحيطكم علما 
بح�سور   / قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه   - جوتني   مايكل   / املدعي 
اجتماع اخلربة املقررة عقده يوم الثاثاء  املوافق 2018/3/13  ال�ساعة 00 : 2 ظهرا 
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن   مكتب اخلبري يف دبي - الق�سي�ض )4( - �سارع 
عمان - بناية ال�سعود بجوار بناية ت�ساهيل - الطابق اخلام�ض - مكتب )505( - يرجى 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�ستندات  باملوعد واملكان املحدد واح�سار  احل�سور 
بانه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�ساحيات 
 : ت    /  0508045120 اي�سل   : ال�ستاذة  الت�سال  لا�ستف�سار   - قانونا   لها  املخولة 

04-2546347
د/ م�سطفى بن علي ال�سرياين - اخلبري    

اعالن للح�س�ر اأمام اخلربة

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
يف  الدع�ى 2017/1835  جتاري كلي 

�سد املدعي عليه الرابع / ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �ض ذ م م  
املقامة من / بنك �سادرات ايران 

ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم  2017/1835  مبا 
، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اع��اه فاننا  جت��اري كلي 
وعما باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
ال�ساعة املوافق 2018/3/14 يف مت��ام  الرب��ع��اء  ي��وم  ادن��اه وذل��ك  املو�سح  العنوان   على 
30 : 11 �سباحا ،  ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�سوركم لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

يف  الدع�ى 2017/3703  جتاري جزئي 
�سد املدعي عليهم / �سهيل عبداهلل ترين / نعمت اهلل حممد جمايل / همايون جمال خرم / 

�سهيل عبداهلل للهواتف - �ض ذ م م - �سابقا تران�ض ترب لل�سحن - �ض ذ م م - حاليا   
املقامة من / بنك �سادرات ايران 

رق��م  2017/3703 جتاري  ان هناك دع��وى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت  مبا 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام 
قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع 
خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم 
،  ويرجى منكم اح�سار كافة  الثاثاء  املوافق 2018/3/13 يف متام ال�ساعة 30 : 11 �سباحا 
امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

يف  الدع�ى 2017/5781 مدين جزئي 
لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  

مرفوعة من املدعي / بينني داي - �سيني اجلن�سية 
ع��ل��ى امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م / ع��ل��ي م����راد ل��ت��ج��ارة ال�����س��ي��ارات / ال�����س��ارق��ة وحممد 

تاكافدينوف - رو�سي اجلن�سية 
لجتماع  معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  احل�����س��ور  عليهم  امل��دع��ي  على 
اخلربة املقرر عقده يف ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 
2018/3/22 وذلك مبقر اخلبري الكائن يف ال�سارقة - منطقة اجلبيل - بناية 
جوهرة ال�سارقة - مكتب 104 - يتبعه انتقال ملعاينة ال�سيارة مو�سوع الدعوى 

يف ال�سارقة - الرحمانية 3 
للتوا�سل : 6038 633 - 050 

 زياد عبدالهادي زكريا  

 اإعالن بالن�سر
 حل�س�ر اجتماع اخلربة الهند�سية

غرفة الفجرية تنظم دورة
 »كيف اأبداأ م�شروعي ال�شغري بنجاح«

•• الفجرية-وام: 

غرفة  اإدارة  مبجل�ض  ال�سر  اأم��ني  اخل��دمي  را�سد  حممد  اأحمد  �سعادة  اأك��د 
لدوره  ال�سغرية  امل�ساريع  بقطاع  الغرفة  اإهتمام  الفجرية  و�سناعة  جتارة 
احليوي يف تعزيز م�سرية النمو وتر�سيخ �سيا�سة التنويع القت�سادي التى 

تنتهجها دولة الإمارات.
اأبداأ  “ كيف  بعنوان  الغرفة  نظمتها  تدريبية  دورة  خ��ال  اخل��دمي  وق��ال 
م�سروعي ال�سغري بنجاح “ بالتعاون مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
الفجرية  دبا  ال�سغرية واملتو�سطة وذلك يف فندق انرتكونتننتال  امل�ساريع 
امل�ساريع  اأن  اجل��ن�����س��ني..  م��ن  �سخ�سا   90 مب�����س��ارك��ة  الأول  اأم�����ض  م�����س��اء 
ال�سغرية �ستكون قاطرة مهمة يف اقت�ساد دولة الإمارات يف مرحلة ما بعد 
النفط والتحول نحو اقت�ساد املعرفة القائم على الإبداع والبتكار حتقيقا 

لروؤية الإمارات 2021.
 “ “ ب��داي��ة  مب�سمى  حا�سنة  م�سروع  اأجن���زت  الفجرية  غرفة  اأن  واأ���س��اف 
حتت مظلة مركز الفجرية لدعم امل�ساريع ال�سغرية التابع للغرفة مو�سحا 
14 مكتبا  النا�سئة وي�ستمل على  امل�سروع يوفر بيئة حا�سنة لاأعمال  اأن 
جمهزة باخلدمات اللوج�ستية والنرتنت والهاتف وقاعة لاجتماعات اإىل 
جانب �سكرتارية م�سرتكة للمكاتب باإيجار رمزي ت�سجيعا لل�سباب املواطنني 
من اجلن�سني لدخول جمال العمل اخلا�ض عرب تاأ�سي�ض م�ساريع �سغرية. 
وحتدث يف الدورة التدريبية �سعادة امل�ست�سار هزاع اإبراهيم املن�سوري املدرب 
تاأ�سي�ض  ال��ذي ق��دم عر�سا مف�سا ح��ول كيفية  يف جم��ال ري��ادة الأع��م��ال 
الأعمال  ع��امل  دخ��ول  قبل  ما  ت�سمنت  خ��ال حم��اور  م�سروع �سغري من 
والأ�سواق  ال�سرائية  والقوة  بينها  واملقارنة  الأفكار  ودرا�سة  اختيار  وطرق 
ال�سغري  امل�سروع  اإدارة  واأدوات  الأف�سل  املوقع  اختيار  امل�ستهدفة وخطوات 
التي  ال�سفات  واأ�سار اىل  املالية واملحا�سبية.  الإدارة  بنجاح ومفاهيم حول 
يجب اأن تتوفر يف رائد الأعمال كالإخا�ض يف العمل واملقدرة على التكيف 
مع الظروف التي حوله واأن يكون �ساحب قرار واملقدرة على تقبل الآخرين 
والتفاعل مع العاملني وامل�ستهدفني من امل�سروع والدراية التامة عن ماذا 
يقدم وملن يقدم وكم يقدم ومتي يقدم وكيف يقدم. ونوه باأهمية التطوير 
باأو�ساع  والهتمام  العمل  بيئة  وحت�سني  ا�ستثماري  م�سروع  لأي  امل�ستمر 

العاملني.

اإعالنات ا�شرتاتيجية مهمة 
لـ»اأدنوك« خالل »موؤمتر اأ�شبوع �شريا«

•• هيو�سنت - اأبوظبي-وام:

التو�سع  عزمها  “ ام�ض  “ اأدن��وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
على  الطلب  تنامي  من  لا�ستفادة  والبرتوكيماويات  التكرير  جم��ال  يف 
اأ�سواق  املرتفعة ل�سيما يف  القيمة  البرتوكيماوية ذات  امل�ستقات واملنتجات 
اآ�سيا التي ت�سهد منوا مت�سارعا. جاء ذلك يف الكلمة الرئي�سية التي األقاها 
التنفيذي  الرئي�ض  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل 
موؤمتر  يف  �سركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�سركة 
اأ�سبوع “�سريا” الذي يعد من اأهم الفعاليات العاملية يف قطاع النفط والغاز. 
للنمو   2030 ال�سرتاتيجية  اأدن���وك  “ خطة  اأه��م مامح  معاليه  وق��دم 
الذكي “ مع الرتكيز على التو�سع يف جمال التكرير والبرتوكيماويات مبا 
ي�سهم يف اإر�ساء مكانة متميزة لل�سركة كاعب عاملي مهم يف هذا املجال مع 
�سمان املرونة الت�سغيلية التي تتيح ال�ستجابة ال�سريعة ملتغريات الطلب يف 
الأ�سواق. ومتا�سيا مع ا�سرتاتيجيتها اجلديدة للتكرير والبرتوكيماويات 
تعتزم “ اأدنوك” بناء اأكرب جممع متكامل يف موقع واحد يف العامل لعمليات 
ت��ك��ري��ر ال��ن��ف��ط وال�����س��ن��اع��ات ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة وذل���ك يف ال��روي�����ض يف دولة 
اإنتاجها من البرتوكيماويات  الإمارات حيث تعمل ال�سركة على م�ساعفة 

ثاث مرات لي�سل اإىل 14.4 مليون طن �سنويا يف عام 2025.
واأعلن معاليه اأن “ اأدنوك “ تخطط لعقد “ملتقى ال�ستثمار يف التكرير 
�سيتم  اأبوظبي حيث  القادم يف  مايو  و14   13 يومي  والبرتوكيماويات” 
حمفظة  يعزز  مبا  املتاحة  وال�ستثمار  التعاون  فر�ض  ا�ستعرا�ض  خاله 

اأعمالها يف جمال التكرير والبرتوكيماويات.
هذا  حل�سور  �سريا”  “اأ�سبوع  يف  امل�ساركني  جلميع  الدعوة  معاليه  ووج��ه 
“ من خاله عن خريطة طريق لتطوير  “ اأدن��وك  ال��ذي �ستعلن  امللتقى 
اأعمالها يف جمال التكرير والبرتوكيماويات اإ�سافة اإىل عدد من امل�ساريع 
 “ مت�سي  فيما  اأن��ه  م��وؤك��دا   .. املف�سلة  ال�ستثمار  وخطط  ال�سرتاتيجية 
فاإنها  والتو�سع  والتحديث  التطوير  م��ن  التالية  املرحلة  نحو   “ اأدن���وك 
النمو  ي�سمن  مبا  وامل�ستقبليني  احلاليني  ال�سركاء  مع  للتعاون  م�ستعدة 

الذكي امل�ستدام ويحقق امل�سالح املتبادلة على املدى البعيد.

ابتكارات ال�شباب حتتل حيزا مهما يف فعاليات معر�س ال�شرق الأو�شط للكهرباء 2018
•• دبي-الفجر: 

م�سابقة  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  ت�سهد 
اأجيال امل�ستقبل التي تقام �سمن فعاليات 
للكهرباء  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ع��ر���ض 
2018، مناف�سة حامية بني 18 طالب 
يتابعون  طاب   4 �سمنهم  من  جامعي 
اإىل  الطاب  وينت�سب  العليا.  درا�ستهم 
م���ن دولة  ك���ل  رائ�����دة يف  10 ج��ام��ع��ات 
ال�سعودية  العربية  واململكة  الإم�����ارات 
وج���م���ه���وري���ة م�سر  ع����م����ان  و���س��ل��ط��ن��ة 
العربية، يف الوقت الذي ي�سعى الطاب 

لتحقيق اأف�سل اإجنازات امل�سابقة.
وت�سكل م�سابقة  اأجيال امل�ستقبل، املعنية 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل���ت���ج���ددة وذات  ب��ال��ط��اق��ة 
م�سمما  متميزا  منربا  العالية  الكفاءة 
خ�سي�سا لطاب اجلامعات امل�ساركني يف 
احلدث. وي�ستعر�ض الطاب ت�ساميمهم 
املت�سلة  وحلولهم  املبتكرة  الهند�سية 
املتخ�س�سني  م���ن  جل��م��ه��ور  ب��ال��ط��اق��ة 
يف ال��ق��ط��اع. وا���س��ت��ع��ر���ض م��ع��ه��د بريل 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف راأ������ض اخل��ي��م��ة خال 
اليوم الفتتاحي ملعر�ض ال�سرق الأو�سط 
للكهرباء 2018 فكرة فريدة ومبتكرة 
ت��ت�����س��ل ب���اإن���رتن���ت الأ����س���ي���اء، مت��ث��ل��ت يف 
نظام اأمتتة املنازل القائم على الهواتف 
اأ�ستاذ  ن��اغ��ب��ال،  ت�سيتنا  وق���ال  ال��ذك��ي��ة.  
والإلكرتونيات  الكهرباء  ق�سم  م�ساعد، 
راأ�ض  يف  للتكنولوجيا  ب���ريل  معهد  يف 
اخليمة: تقوم فكرة النظام على مفهوم 
الأمتتة املنزلية، حيث يبني كيفية  اإدارة 
با�ستخدام  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ر���س��د  ع��م��ل��ي��ات 
اأجهزة الهواتف الذكية. ويعتمد النظام 
التي   )nodemcu  ( �سريحة  على 
�ستتحكم يف اأجهزة ال�ست�سعار من خال 
الأجهزة  لأمت��ت��ة  ي�ستخدم  حتكم  جهاز 
النظام  اأب��رز مزايا  ولعل من  املنزلية”. 
هو القدرة على �سبط املوقت على اأ�سا�ض 

الوقت الفعلي دون اأدنى تدخل ب�سري. 
وت�سمل اجلامعات امل�ساركة الأخرى كا 
ال�سارقة،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
والتكنولوجيا،  للهند�سة  العاملية  الكلية 

دب���ي،  ج��ام��ع��ة  وات،  ه���ريي���وت  ج��ام��ع��ة 
العليا  التقنية  كليات  ظبي،  اأب��و  جامعة 
ال�����س��ارق��ة، امل��ع��ه��د ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي العايل 

فرع العا�سر من رم�سان HTI، الكلية 
كليات  والتكنولوجيا،  للهند�سة  العاملية 
للرجال،  ال��ف��ج��رية   - ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

ج��ام��ع��ة ب��ول��ت��ون، م��رك��ز راأ������ض اخليمة 
الأكادميي وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم 

والتقنية. 

موؤمتر عجمان الدويل للبيئة يختتم اأعماله با�شتعرا�س اأوراق تخ�ش�شية يف التنمية وال�شتدامة

اقت�شادية راأ�س اخليمة تثقف طلبة املدار�س باأ�ش�س البتكار يف امل�شاريع املنزلية

•• عجمان -وام:

وجل�سات  ف���ع���ال���ي���ات  ام�������ض  اخ��ت��ت��م��ت 
الن�سخة اخلام�سة من موؤمتر عجمان 
برعاية  ح��ظ��ي  ال����ذي  للبيئة  ال����دويل 
را�سد  ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  �ساحب 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  النعيمي 
“التغري  ���س��ع��ار  ع��ج��م��ان واأق���ي���م حت���ت 
نظمته  وال���ذي  وال�ستدامة”  املناخي 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
على مدار يومني مب�ساركة نحو 205 
وم�سوؤولني  وب���اح���ث���ني  حم���ا����س���ري���ن 
متخ�س�سني من 49 دولة ،بينهم 70 

حما�سرا دوليا.
الأول  ال���ي���وم���ني  ج���ل�������س���ات  و����س���ه���دت 
وال���ث���اين م��ن امل���وؤمت���ر ال��ب��ي��ئ��ي الدويل 
بن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  افتتحه  ال���ذي 
عجمان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
مب����رك����ز ال�������س���ي���خ زاي�������د ل���ل���م���وؤمت���رات 
واملعار�ض يف جامعة عجمان ا�ستعرا�ض 
العلمية  الأوراق  من  كبري  عدد  وبحث 
حقول  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  والأب�����ح�����اث 
والطاقة  والتنمية  وال�ستدامة  البيئة 
املتنوعة و�سواها من املوا�سيع واملحاور 

ذات ال�سلة.
وناق�ض امل�ساركون يف املوؤمتر ورقة علمية 
يف  الطاقة  اأداء  مرونة  ح��ول  متحورت 
املباين يف الإمارات جتاه التغري املناخي 

اجلامعة  م��ن  �سانك�ض  ك��ريك  للباحث 
الربيطانية يف دبي وك�سفت الورقة عن 
الكهرباء  ا�ستهاك  من  باملائة   80 اأن 
املباين  الإم���ارات يذهب للتربيد يف  يف 
ارتفاع  يبني  م��ا  وال�سكنية  احلكومية 
درجات احلرارة على مدار العام اإجمال 
الطاقة  م��ن  ال�ستفادة  ميكن  ح��ني  يف 
خال  واآم��ن��ه  بديلة  كطاقة  ال�سم�سية 

الأعوام القادمة.
وتناولت ورقة علمية ثانية الت�سريعات 
النفط  ت�سرب  تعاقب  ال��ت��ي  الناق�سة 
اإىل  نيجرييا واحلاجة  الغاز يف  وحرق 
لل�سناعات  ق��ان��ون  م�����س��روع  م��راج��ع��ة 
اأف�سل  ت��ن��ظ��ي��م  ن��ح��و  ال��ن��ف��ط��ي��ة ه��ن��اك 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف ق���ط���اع ال���ن���ف���ط وال����غ����از يف 
ت�سوكومييكا  للباحث  الأفريقي،  البلد 
ت�سوك�ض-اإزيك، جامعة روبرت غوردون 

يف اململكة املتحدة.
ال�سوء  اأخ���رى  علمي�����ة  ورق��ة  القت  و   
البلدية  النفاي��������ات  تكوي��������ن  ع��ل��ى 
الغازات  ان��ب��ع��اث  واإم���ك���ان���ات  ال�����س��ل��ب��ة 
�سمن  النفاي��������ات  مكب  م��ن  الدفيئة 
قدمه���������ا  م�سقط  م��ن  ح��ال��ة  درا����س���ة 
ال�سلطان  جامع�����ة  من  �سليمان  حميد 

قابو�ض.
وت��ن��اول��ت ورق����ة ع��ل��م��ي��ة راب���ع���ة كيفية 
التنوع  للمحافظة على  ذكي  بناء مناخ 
لغابرييا  وا���س��ت��خ��دام��ه  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

ت��ي��ودوري�����س��ك��و م��ن ج��ام��ع��ة ف��اله��ي��ا يف 
اإىل  وت���ه���دف  ت��ارغ��وف��ي�����س��ت��ربوم��ان��ي��ا 
تقلل  ذكي�ة”  خ�����س��راء  “مدن  اإن�����س��اء 
من انبعاث غاز ثاين اأوك�سيد الكربون 
العامل  يف  الطاق���������ة  اإ�س������تهاك  جراء 

كله.
وناق�ست اإحدى الأوراق العلمية قدمها 
امللك  التميمي من جامعة  �سامل  حمد 
ال�سعودية  يف  وامل���ع���ادن  ل��ل��ب��رتول  ف��ه��د 
اخل�����س��ائ�����ض امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة واحل���راري���ة 
للربليت  ال���ع���ازل  الأ���س��م��ن��ت  ل���ب���اط 
التجريبية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  وامل����ط����اط 

والتحليلية .
وتوؤكد ورقة علمية جلونغ وان يل من 
جامعة بو�سطن يف الوليات املتحدة يف 
ال���دويل حتت  امل��وؤمت��ر  اإح���دى جل�سات 
البيئية،  امل��م��ار���س��ات  “اأف�سل  ع��ن��وان 
ال�سركات  ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  معنا”  ت���ب���داأ 
الدويل  واملجتمع  املحلية  واحلكومات 

معا.. 
البيئية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت���اأث���ري  وت���در����ض 
بها،  امل��ع��م��ول  والت�سريعات  والأن��ظ��م��ة 
املحلية  احل���ك���وم���ات  اإدارة  وك��ي��ف��ي��ة 
النظام  يخدم  مب��ا  البيئية  لل�سيا�سات 
اخل��رباء جمموعة  و�سع  فيما  العاملي، 
عامليا مبا  املناخ  تغري  حلول ل�ستغال 
والطاقة  الق��ت�����س��اد  م�سلحة  ي��خ��دم 

العامليني.

وتناولت اإحدى الأوراق تاأثري امل�ساحات 
اخل�سراء على املناخ اجلزئي احل�سري 
تري�ض”   8 “لند�سات  ب��ي��ان��ات  ع���رب 
اأ�سواين  للباحث  الهند  يف  بفارانا�سي 
الهندي  املعهد  من  اأغنيهوتري  كومار 
بانارا�ض  ب��ج��ام��ع��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��������������������ا 

الهندية .
و���س��ل��ط��ت ورق�����ة اأخ�����رى ق��دم��ه��ا كاخا 
كار�سخادزة من جامعة اإيليا احلكومية 
النقل  ال�سوء على تطوير  يف جورجيا 
انبعاثات  واحل��د من  امل��دن  امل�ستدام يف 
ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة ع���رب اإدخ������ال وقود 
ال����دي����زل احل����ي����وي ال������ذي ي��ع��ت��رب من 
لانبعاث�������ات  البديلة  الوقود  م�سادر 
ال��ك��رب��ون��ي�����������������ة ال�����س�����������������������ارة والآم����ن����ة 

والفعالة.
اجلل�سات  م���ن  ع�����ددا  امل����وؤمت����ر  وع���ق���د 
ح���ول  اإح������داه������ا  دارت  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ن��ظ��ام  ب��ني  م��ق��ارن��ة 
واملت�سل  امل�����س��ت��ق��ل  ال���ك���ه���رو����س���وئ���ي���ة 
اأداره���ا  ال�سطح  على  املركبة  بال�سبكة 

املحا�سر عي�سى حممد .
اأخ�����رى بعنوان  وت��ن��اول��ت ورق����ة ع��م��ل 
النباتي  الخ���ت���اف  م��وؤ���س��ر  “عينات 
ديفيد  امل��ح��ا���س��ر  ق��دم��ه��ا  القيا�سي” 
اإثبات ق�سيتنا  جال�ض م�سكلة �سعوبة 
امل��ن��ط��ق��ة فيما  ال�����س��ي��ا���س��ات يف  ل�����س��ن��اع 
عليهم  التبعات  عر�ض  يف  احل��ل  يكمن 

ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل واث��ب��ات تاثريها 
املبا�سر وغري املبا�سر.

بعنوان  ع���م���ل  ور������س�����ة  اق���ي���م���ت  ك���م���ا 
الوطني  لاأمن  ال�سيا�سي  “القت�ساد 
الربوف�سور  اأداره������ا  الطاقة”  واأم����ن 
تاأثري  اإىل  بانتيليمون�سكليا�ض تطرقت 
وف����رة امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى الأم���ن 

الوطني.
وقدم املحا�سر خالد جال اأحمد ور�سة 
عمل عن اإمكانية اإن�ساء نظام “�سيب” 
املتوافق مع قوانني البناء وال�ستدامة 
يف قطاع الإ�سكان احلكومي يف الإمارات 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اجلمود  اآل����ي����ات  ب��اح��ث��ا 
ال�ستدامة  وحت��ق��ي��ق  ال��ت�����س��م��ي��م،  يف 
الجتماعية، عرب ت�سييد مبان منا�سبة، 

واإن�ساء مبان عازلة لل�سوت.
احلو�سني  معني  خالد  املهند�ض  واأك���د 
املدير التنفيذي لقطاع ال�سحة العامة 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  يف  والبيئة 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ب��ع��ج��م��ان 
على  رك��ز  البيئي  امل��وؤمت��ر  اأن  للموؤمتر 
املجتمع  ت��ه��م  ال��ت��ي  البيئية  ال��ق�����س��اي��ا 
ح�سب  وامل�ستقبلي  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
للو�سول  العاملية  املعايري  و  ال�سروط 
من  خ��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ي��اً  نظيفة  م��دي��ن��ة  اىل 
التلوث و مطبقة لأف�سل ال�سرتاطات 
والقوانني التي تعنى باملجال البيئي يف 

العامل.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

قدمت اقت�سادية راأ�ض اخليمة متمثلة باإدارة تطوير الأعمال ور�سة 
عن اأ�س�ض البتكار يف امل�ساريع املنزلية يف مركز فتيات راأ�ض اخليمة، 
اأم���وره���م، وق���د بلغ  اأول���ي���اء  ب��رف��ق��ة  امل���دار����ض  ال��ت��ي ح�سرها طلبة 
عددهم 47 فردا، حيث تناولت الور�سة عن اأهمية انتهاج التفكري 
الب��ت��ك��اري يف عاملنا امل��ع��ا���س��ر، ال���ذي ي��اأت��ي ب��اخل��روج ع��ن التفكري 
اليومية، وكما ذكر  الأف��راد يف حياتهم  املاألوف وال��ذي اعتاد عليه 
املحا�سر في�سل ح�سن ال�سحي باأن ال�سخ�ض املبتكر لبد اأن يت�سم 
ببع�ض من ال�سفات الذي تاأهله باأن يكون لديه احل�ض البتكاري 
واملثابرة،  الإ�سرار  بامل�سوؤولية،  الإح�سا�ض  الإيجابي،  التفكري  مثل 

الطموح والهمة العالية وغريها من ال�سفات. 
اأن  ال��ط��ال��ب  ب��اإم��ك��ان  اب��ت��ك��اري��ة  ب���اأن ه��ن��اك م�ساريع  ال�سحي  وذك���ر 
يبتكرها يف منزله، وعر�ض عدد من املقاطع املرئية لأفراد جنحوا 
يف حياتهم انطاقا من منازلهم، بعدما اأظهروا طاقاتهم يف جمال 

مييلون اإليه ومتثل فائدة للمجتمع فيما بعد.
وكما اأو�سى ال�سحي الطلبة با�ستمرار بالقراءة والتعمق باملعرفة، 
والعاملي  املحلي  م�ستوى  على  الناجحة  التجارب  على  والط���اع 
الإمارات  دول��ة  لهم  تتيح  ال��ذي  الفر�ض  والقتناء  بهم،  والقتداء 

لي�سلوا اإىل املراكز املتميزة يف املجتمع. 

»جمارك عجمان« تنظم 
ملتقاها ال�شنوي »نلتقي لرنتقي«

•• عجمان-وام:

نظمت دائرة امليناء واجلمارك يف عجمان اأم�ض الأول اللقاء ال�سنوي “نلتقي 
لرنتقي” لتطوير العمل املوؤ�س�سي وحتفيز الكوادر الب�سرية على الرتقاء 
بالأداء باعتبارهم الرافد الرئي�ض يف العمليات التطويرية وذلك بح�سور 

�سعادة ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن �سلطان النعيمي رئي�ض الدائرة.
ت�سمن امللتقى - الذي اأقيم يف فندق فريمونت عجمان - تكرمي موظفيها 

املتميزين يف عام 2017.
الدائرة  ملوظفي  مفتوحة  ح��واري��ة  جل�سة  على  امللتقى  برنامج  وا�ستمل 
اإ�سافة مل�سابقات ترفيهية وعر�ض مادة فيلمية عن املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ بجانب م�ساركة فنية ملركز الفن 
وال��ذي قدم  الإن�سانية  ال�سارقة للخدمات  “ التابع ملدينة  “ فلج  للجميع 

عما م�سرحيا ق�سريا وركنا خا�سا للت�سوير وال�سور التذكارية.

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1027   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :�سيخ فريد

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )48.002.05( درهم نتيجة الإخال ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/D/سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )14345/خ�سو�سي�

دبي( من نوع )�سريي ئي 8 - مركبة عمومية( موديل )2014( لون )ر�سا�سي( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اإعادة اإعالن احل�س�ر بالن�سر 

رقم الدع�ى التما�س : 2018/33 
الدعوى  )اللجنة الوىل( يف  البتدائية  الدائرة  ال�سادر من  القرار  بناء على 
اإيجارات بجل�ستها املنعقدة بتاريخ )2018/3/4( باعان  )33 التما�ض /2018( 
بان  نعلمكم  فانه  راغ��اف��ان  كر�سنان  ال�سيد  وميثلها  ���س��ده/ك��اي��رايل  امللتم�ض 
قبلكم بطلب )قبول  الدعوى  اقام  دبي جراند فورت�سن قد  / فندق  امللتم�سة 
اللتما�ض والغاء احلكم امللتم�ض منه والق�ساء جمددا يف الدعوى ال�سلية + 
ال�سلية  الدعوى  رف�ض   + امليعاد  قبل  لرفعها  ال�سلية  الدعوى  قبول  بعدم 
لعدم ال�سحة والثبوت + ويف الدعوى املتقابلة الزام امللتم�ض  �سده بان يوؤدي 
للملتم�ض مبلغ وقدره 429.333 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامكم   + ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة 
والتي �ستنظر بجل�سة )2018/3/11( يوم )الحد( ال�ساعة )2.30( مبقر دائرة 
الرا�سي والماك دبي )مركز ف�ض املنازعات اليجارية( فعليه يرجى منكم 
عن  تخلفكم  ح��ال  ويف   ، م�ستندات  او  دف���اع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  احل�سور 

احل�سور فان الدائرة �سوف تتخذ كافة الجراءات القانونية الازمة. 
 مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدع�ى رقم 2017/91  اح�ال نف�س غري م�سلمني 
اأن املدعي/ ايدا رو�سايل  اىل املدعي عليه/ 1- جاكوب�ض جريهارد�ض بريتوريو�ض - جمهول حمل القامة مبا 
اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/10/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - بريتوريا�ض 
ل�سالح/ايدا رو�سايل بريتوريا�ض : حكمت املحكمة : مبثابة احل�سوري : 1- بعدم قبول الدعوى بالن�سبة لابنة 
انكي لرفعها من غري ذي �سفة 2- بتطليق املدعية ايدا رو�سايل بريتوريا�ض على زوجها املدعي عليه جاكوب�ض 
عقب  حالها  وفق  �سرعا  عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى  لل�سرر  بائنة  طلقة  بريتوريو�ض  جوهان�ض  هارد�ض  جري 
�سكني وذلك عن  �ستة الف درهم  ي��وؤدي للمدعية مبلغ  بان  املدعي عليه  بالزام  باتا. 3-  الق�ساء  �سريورة هذا 
كامل فرتة عدتها عليه وذلك عقب �سريورة احلكم بالتطليق باتا.  4- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ الفني درهم �سهريا نفقة زوجية وذلك من تاريخ المتناع احلا�سل يف 2015/12/31 وحتى �سريورة احلكم 
�ستيفان  6- برف�ض ما عدا ذلك من  الدرا�سية لل�سغري  الر�سوم  ب�سداد  املدعي عليه  بالزام  باتا. 5-  بالتطليق 
طلبات  7 - بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 60
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ارحمه حممد ارحمه �سعد �سهل ، قطر اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف ال�سركة )ور�سة التاج 
ال�سيد/  اىل  وذلك   )623035( رقم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سيارات(  ل�سيانة  امللكي 

عمران احمد علي ح�سن املازمي - الإمارات اجلن�سية 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
�سوف  وانه  للعلم  العان  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن 

لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
 ال�سناعية 5 بلدية ال�سارقة مكتب الكاتب العدل    

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 يف الدع�ى رقم 2017/2321 جتاري كلي   

ال�سادة / 1- القدرة  املميزة للدعاية والإعان - �ض ذ م م
2- عاء مروان م�سطفى القدرة   3- عبداهلل بطى �سامل دغي�ض الكتبي  

ب�سفتكم املدعي عليها يف الدعوى رقم 2017/2321 جتاري كلي 
نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة احل�سابية 
بكم يف  الجتماع  نرغب يف  فاننا  عليه  وبناء   ،  ) كلي  )رق��م 2017/2321 جت��اري  رق��م  ال��دع��وى  يف 
كليات  بجانب  اللفية  مدر�سة  مقابل  بغداد  �سارع  )دب��ي(    2 النهدة  مبنطقة  الكائن  مكتبنا  مقر 
العليا للطالبات - بناية مركز باتنيوم لاعمال - الطابق الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 
04/2344403 فاك�ض رقم 04/2344330 يف يوم الربعاء  املوافق  2018/3/14  يف متام ال�ساعة 11.00 
امل�ستندات  كافة  ا�سطحاب  يرجى  لذا   ، اع��اه  املذكورة  الدعوى  مو�سوع  ملناق�سة  وذل��ك   ، �سباحا 

والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
 اخلبري احل�سابي / يو�سف حممد مو�سى طريح  

الدع�ة اىل ح�س�ر
اجتماع خربة حما�سبية 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

املدعي عليها 1/ �سركة اجماد الإلكرتوميكانيكية واملقاولت العامة - ذ م م 
تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى 2017/2576 جتاري كلي 
ندبنا خبريا م�سرفيا يف  الأول  فقد مت  ابوظبي  بنك   / املدعي  املقامة �سدكم من 
الدعوى امل�سار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم الثنني املوافق 2018/3/12  ال�ساعة 
: 00 : 11 �سباحا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�ض رقم 3275311 دبي ، 
راجني احل�سور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن 

كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري ح�سابي وم�سريف   

اعالن حل�س�ر اجتماع اخلربة

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/2437 

اإىل املحكوم عليهما / 1- موؤ�س�سة التوكل لتجارة املواد الغذائية  
2- حممد موبني اإبراهيم اإبراهيم 

اأ�سدرت  ق��د  الب��ت��دائ��ي��ة  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكما  معلوما  ليكن 
بحقكما حكما يف الدعوى رقم 2016/1326 مدين جزئي - يق�سى باإلزامكما بدفع 
مبلغ وقدره )323813( درهم �ساما الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له/  
بنك دبي الإ�سامي - �ض م ع  -  قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�سجلت التنفيذ 
حتت رقم 2017/2437  لذا اأنتما مكلفان ب�سداد املبلغ املحكوم به خال )15( يوما 
من تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفكما عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقكما 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
خالد عبداهلل �سعيد الوايل النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات ،  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري ال�سحراء للمقاولت الفنية وال�سادرة 
ال�سادر   614867 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�سيد/ حممد  اىل  القت�سادية بخورفكان.  التنمية  دائرة  بتاريخ 2011/9/4 من 
برويز ح�سني حممد اأنور اهلل ، اجلن�سية : بنغادي�ض - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
بدر اإبراهيم بن احمد حممد النقبي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري ماربيا كافية واملرخ�سة من دائرة 
بتاريخ  ال�سادر   552630 رق��م  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية 
2007/9/24 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ را�سد علي احمد 
�سيف النقبي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  باك�ستان    : اجلن�سية   ، غ��ام  �سرور  خ��ان  ال�سيد/ 
الزباره  �سما  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�سمن 
ملقاولت النجارة امل�سلحة ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، جنارة م�سلحة ،  
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 733703 
ال�سادر بتاريخ 2015/4/20 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ 
رفيع اهلل خان نور عامل جان ، اجلن�سية : باك�ستان  - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 366

اإماراتية اجلن�سية  ال�سيدة / خديجة عمر �سعيد بام�سدو�ض -  ليكن معلوما للجميع بان 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ازاكيل عبداهلل 
كونهي احمد - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة )�سوبر ماركت مارب( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )14772( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة  - تغريات 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  ال�سكل  تغيري   - الرخ�سة لخر  تنازل �ساحب   : اخرى 

موؤ�س�سة فردية بوكيل اخلدمات 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/2379  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- فاطمة عبداهلل احمد جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  عبداهلل  حمدان  املدعي/حممد  ان 
ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
ال�ساعة   2018/3/14 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اإعالن اأح�ال �سخ�سية 
اإعالن للح�س�ر اأمام املحكمة يف الدع�ى رقم 2017/1682 اح�ال 

مدعي / نعمان فار�ض ونو�ض اجلن�سية : �سوريا 
املطلوب اإعانه / �سمية حممد جناتي طباره اجلن�سية : �سوريا 

مو�سوع الدعوى/ ا�سقاط ح�سانة - وقف نفقة
العنوان : اإعان بالن�سر 

الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2018/3/13  موعدا لنظر الدعوى ، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
9.30 �سباحا امام الدائرة الرابعة مبحكمة ابوظبي البتدائية الكائنة باملقر 
القا�سي  امام  مثولك  بان  علما  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي 

املخت�ض �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات.    
 الأح�ال ال�سخ�سية / اب�ظبي              

  
 دائرة الق�ساء 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2017/1585  ا�ستئناف مدين    

ان  امل�ستاأنف �سده/ 1- ر�سيد هدى جمهول حمل القامة مبا  اىل 
امل�ستاأنف /�سركة عمان للتاأمني - �ض م ع   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2016/238 مدين كلي بتاريخ 2017/12/5 وحددت 
لها جل�سه يوم الثاثاء  املوافق 2018/3/13  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 367
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ وفاء احل�سني بنعي�سى بوعربي - اإماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 51% وذلك اىل / احمد �سعيد غامن احلزمي - اإماراتي اجلن�سية - 
زهري معروف ح�سن حممود - اردين اجلن�سية يرغب يف والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك 
البالغة 49% واىل /  اردين اجلن�سية جزء 25% من كامل ح�سته  الربايعه -  اىل / هيثم حممد �سالح 
يو�سف حممد �سالح الربايعه - اردين اجلن�سية جزء 24% من كامل ح�سته البالغة 49% يف الرخ�سة با�سم 
)الباب العاملي للتجارة - ذ م م ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 738752 وال�سجل 
التجاري رقم 166952  - وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 364
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ا�سرف بيا ثوتاثيل كامو بياثوتات - هندي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )مطعم قمر 
البداير( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 749451 اىل ال�سيد/ 

حمب الرحمن عبدالرحمن �ساهني - باك�ستاين اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمابن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليمان ف�سلي ، بريطاين اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ غام �سنائي 
خليل احمد يف )ال�سهل للتخزين الذاتي( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )746155(  - وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 368

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحمن �سيف حمد �سيفان ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 
وال�سيد/ باتوداتيل ايبان جوى - هندي اجلن�سية يرغبان بالتنازل وبيع كامل ح�ستهما البالغة 
100% ح�سة اىل ال�سيدة / عائ�سة �سيف م�سبح �سيفان ال�سويدي - اإماراتية اجلن�سية 51% ح�سة 
ميلفني  وال�سيد/  ح�سة   %25 اجلن�سية  هندي   - فارتوين   نيامكافيل  جو�ض  مارتني  وال�سيد/ 
فارجي�ض مارتني - هندي اجلن�سية 24% ح�سة يف الرخ�سة التجارية : �سركة ال�سعاع لقطع الغيار 

- ذ م م ، ترخي�ض رقم )110468( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 365

اجلن�سية  باك�ستاين   - رفيق  حممد  بن  فاروق  امر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ امداد اهلل 
الذكية ملقاولت تركيب  امل�سماة )التقنية  الرخ�سة  باك�ستاين اجلن�سية يف   - �ساكري اهلل 
ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سةرقم )554525(  باإمارة  تاأ�س�ست  التكييف(  وحدات 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة ، تعديات اخرى : ل يوجد 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

 يف  الدع�ى رقم 2018/7  ا�سكالت عقارية 
اإىل امل�ست�سكل �سده/1 - حممد كمال حاكمي  ، امل�ست�سكل �سده / 2-�سركة 
ال�ساطئ الذهبي للمقاولت - ذ م م  - جمهول حمل الق��ام��ة  مبا ان 
امل�ست�سكل / �سركة ا�ستثمار العقارية - م ح - ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل 
يوم الحد  بانه قد حت��ددت جل�سة  نعلنكم   - الزرعوين  حممد عبداهلل 
للنظر   ch1.A.5 املوافق 2018/3/18  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة
يف ال�سكال اعاه والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن 

احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

يف الطعن 2018/74 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �سركة اإ�ستثمار العقارية - م ح - ذ م م  وميثله / علي ا�سماعيل 
حممد ع��ب��داهلل ال���زرع���وين  ب��اع��ان امل��ط��ع��ون ���س��ده/1- حممد كمال 
حاكمي 2- �سركة ال�ساطئ الذهبي للمقاولت - ذ م م - جمهويل حمل 
القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2018/258   تنفيذ جتاري  

�سركة فوليوم   - م  م  ذ  - �ض  املنفذ �سده/1- ميجر يخت كرو�س�ض  اىل 
لتاأجري ال�سفن - �ض ذ م م - �سابقا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  قد   - كنعان  حليم  �سمري   / وميثله  �سراج  عبداهلل  التنفيذ/ربيع 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )245218( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2018/657   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سمرية �سعيد �سامل العبدويل  جمهول حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي ال���س��ام��ي - �سركة 
م�ساهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
اىل  دره��م   )220755.73( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
يف الدع�ى رقم 2017/599 عقاري كلي - دبي 

املدعي عليها - فرح �سامان �سديقي بورلند 
انتدابنا خربا هند�سيا بالق�سية اعاه واملرفوعة �سدكم من  انه مت  نحيطكم علما 
بح�سور   / قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه   - جوتني   مايكل   / املدعي 
اجتماع اخلربة املقررة عقده يوم الثاثاء  املوافق 2018/3/13  ال�ساعة 00 : 2 ظهرا 
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن   مكتب اخلبري يف دبي - الق�سي�ض )4( - �سارع 
عمان - بناية ال�سعود بجوار بناية ت�ساهيل - الطابق اخلام�ض - مكتب )505( - يرجى 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�ستندات  باملوعد واملكان املحدد واح�سار  احل�سور 
بانه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�ساحيات 
 : ت    /  0508045120 اي�سل   : ال�ستاذة  الت�سال  لا�ستف�سار   - قانونا   لها  املخولة 

04-2546347
د/ م�سطفى بن علي ال�سرياين - اخلبري    

اعالن للح�س�ر اأمام اخلربة

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
يف  الدع�ى 2017/1835  جتاري كلي 

�سد املدعي عليه الرابع / ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �ض ذ م م  
املقامة من / بنك �سادرات ايران 

ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم  2017/1835  مبا 
، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اع��اه فاننا  جت��اري كلي 
وعما باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
ال�ساعة املوافق 2018/3/14 يف مت��ام  الرب��ع��اء  ي��وم  ادن��اه وذل��ك  املو�سح  العنوان   على 

30 : 11 �سباحا ،  ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�سوركم لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

يف  الدع�ى 2017/3703  جتاري جزئي 
�سد املدعي عليهم / �سهيل عبداهلل ترين / نعمت اهلل حممد جمايل / همايون جمال خرم / 

�سهيل عبداهلل للهواتف - �ض ذ م م - �سابقا تران�ض ترب لل�سحن - �ض ذ م م - حاليا   
املقامة من / بنك �سادرات ايران 

رق��م  2017/3703 جتاري  ان هناك دع��وى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت  مبا 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام 
قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع 
خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم 
،  ويرجى منكم اح�سار كافة  الثاثاء  املوافق 2018/3/13 يف متام ال�ساعة 30 : 11 �سباحا 
امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�ض : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

يف  الدع�ى 2017/5781 مدين جزئي 
لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  

مرفوعة من املدعي / بينني داي - �سيني اجلن�سية 
ع��ل��ى امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م / ع��ل��ي م����راد ل��ت��ج��ارة ال�����س��ي��ارات / ال�����س��ارق��ة وحممد 

تاكافدينوف - رو�سي اجلن�سية 
لجتماع  معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  احل�����س��ور  عليهم  امل��دع��ي  على 
اخلربة املقرر عقده يف ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 
2018/3/22 وذلك مبقر اخلبري الكائن يف ال�سارقة - منطقة اجلبيل - بناية 
جوهرة ال�سارقة - مكتب 104 - يتبعه انتقال ملعاينة ال�سيارة مو�سوع الدعوى 

يف ال�سارقة - الرحمانية 3 
للتوا�سل : 6038 633 - 050 

 زياد عبدالهادي زكريا  

 اإعالن بالن�سر
 حل�س�ر اجتماع اخلربة الهند�سية
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/1443   

املنذرة : �سركة النابوده لا�ستثمار العقاري - �ض ذ م م - ب�سفتها املوؤجرة 
املنذر اليه : بلو با�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م - ب�سفته امل�ستاأجر - جمهول حمل القامة 

ا�ستاأجر املنذر اليه من املنذرة الوحدة رقم ) A 606( الكائن مبنطقة بور�سعيد وذلك مبوجب عقد 
 ،  2018 يناير   04 2017 حتى  يناير   05 �سنة من  ملدة  ال�سعلة  بناية  0120170108000139 يف  رقم  ايجار 
امل�ستحقة مبلغ  اليه عن �سداد الج��رة  املنذر  امتنعت   ، باإجمايل اجرة �سنوية بقيمة =/ 84.375 درهم 
وقدره 18.750 درهم عبارة عن �سيك رقم 000064 م�سحوب على بنك راأ�ض اخليمة بتاريخ 2017/10/5 
وامل�ستحقات املالية الخرى والزامه بتجديد عقد اليجار للفرتة من 2018/1/5 حتى 2019/1/4 بقيمة 
ادارية.   ر�سوم  دره��م   1200 ومبلغ  �سيانة  ر�سوم  عبارة عن  دره��م   4.641 ومبلغ  دره��م   92.813 ايجارية 
اتخاذ  اىل  املنذرة  �ست�سطر  الن��ذار  تاريخ  يوما من  بذلك خ��ال )30( ثاثني  الوفاء  ع��دم  ويف حالة 

الجراءات القانونية للمطالبة بال�سداد وبالخاء وفقا للقوانني ذات ال�سلة. 
  الكاتب العدل

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليهم / ملحمه لوؤلوؤه النيل - حممد عبداحلليم عبداحلليم ا�سماعيل ال�سياد 
نعلمكم بان املدعي / تران�ض الإمارات لتجارة املوا�سي - ذ م م  يف الدعوى رقم 2017/7145  الدائرة املدينة اجلزئية 

الوىل - قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 
اأول - ا�سدار احلكم ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 2017/6915 حجز حتفظي 

جتاري وال�سادر بتاريخ 2017/6/11 
ثانيا : الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره )200.000 ( مائتان الف درهم الدين 

الثابت يف ذمة املدعي عليه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�سداد 
ثالثا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 5.000 درهما )خم�سة الف درهم( على �سبيل التعوي�ض املوؤقت عن 

ال�سرار املادية واملعنوية التي ا�سابتها 
رابعا : ت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

لذا يقت�سي ح�سورك اأمام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
املدنية  الدائرة  امام   ،  2018/3/27 املوافق  الثاثاء  يوم  وذلك     ، امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية 
،  بو�سفك  اأعاه  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى  ال�ساعة 8.30 �سباحا وذلك للنظر يف   ، القاعة 137   ، اجلزئية الوىل 

مدعي عليه ، ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليهم / حممد نافيد جول ر�سيم 
نعلمكم بان املدعي / موؤ�س�سة اجرة ال�سارقة 

يف الدعوى رقم 2018/1124  مطالبات ب�سيطة  
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 

الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 19360 درهم ، وفائدة قانونية 5% من تاريخ قيد الدعوى 
وحتى تاريخ ال�سداد وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

ال�سارقة الحتادية  الب�سيطة رقم 154 مبحكمة  املطالبات  دائرة  اأمام  يقت�سي ح�سورك  لذا 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  او بوا�سطة وكيل معتمد  البتدائية �سخ�سيا 
يف  للنظر  وذلك  �سباحا   9.30 ال�ساعة     ،  2018/3/26 املوافق  وذلك    ، امل�ستندات  كافة  بها 
، ويف حال عدم ح�سورك �سيتم  اأعاه -  بو�سفك مدعي عليه  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�سر مذكرة 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم  )2017/7620( الدائرة اجلزئية الرابعة         
اىل املدعى عليه / عماد خليل ابراهيم �سامرائي - عراقي 

حيث ان املدعي / مكتب الهاجري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
يف الدعوى رقم 2017/7620 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
وقدره 425000 ، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة القانونية احلا�سلة يف 2017/10/12 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع   - ال�سداد.  متام  وحتى 

املعجل وبا كفالة. 
بتاريخ  وذلك   )140( قاعة   - البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
2018/3/22 م وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور 

او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه ب�رود التقرير   
�سادرة عن حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الدع�ى رقم 2017/5831 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه / متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط 

حيث ان املدعي / ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك 
اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه ويعلنك فيها : 

اعان املدعي عليه بورود التقرير 
التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
الثنني  يوم  �سباح  من  ون�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف   151 رقم  القاعة  الثانية( 
، ويف حال  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديكما من  2018/4/2 وذلك لاجابة على 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكما  وكيل  ار�سال  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفكما 

�ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكما. 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب   ، الأدرن   : اجلن�سية   ، ال��زك��ارن��ه  حممد  �سعيد  نا�سر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة  100% يف ال�سم التجاري اللم�سة الذكية ملقاولت 
 ، ، مقاولت فئة �ساد�سة  التك�سية والر�سيات  ، ن�ساط الرخ�سة  التك�سية والر�سيات 
التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 743400  واملرخ�ض من دائرة 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/4/3 بتاريخ  ال�سادر 
عبداهلل خمي�ض عبداهلل علي النقبي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2013/1071   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 

املنفذ �سده : ناير احمد مالك 
عنوانه :  باك�ستان - لهور - منزل رقم 53 - بلوك 4 - املرحلة الثانية 

اق��ت�����س��ى احلال  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��اث  الي����ام  م�����س��اء ويف   5.00 ال�����س��اع��ة   2018/3/14 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ام��ام  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  الدولة  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 

الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 201 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 5 - رقم العقار : 

درهم   )3.216.350( املقدرة   - مربع  مرت   175.77  : امل�ساحة   -  1401
�سقة �سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 184 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )1.210.981( املقدرة   - مربع  مرت   80.36  : امل�ساحة   -  1406

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اعالن بيع  عقار بالن�سر املنفذ �سده  
فى الدع�ى رقم  2013/1071   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 

املنفذ �سده : ناير احمد مالك 
عنوانه :  باك�ستان - لهور - منزل رقم 53 - بلوك 4 - املرحلة الثانية 

اق��ت�����س��ى احلال  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��اث  الي����ام  م�����س��اء ويف   5.00 ال�����س��اع��ة   2018/3/14 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ام��ام  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  الدولة  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 

الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 201 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 5 - رقم العقار : 

درهم   )3.216.350( املقدرة   - مربع  مرت   175.77  : امل�ساحة   -  1401
�سقة �سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 184 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )1.210.981( املقدرة   - مربع  مرت   80.36  : امل�ساحة   -  1406

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2017/178   بيع عقار مره�ن    
طالب التنفيذ : حبيب بنك املحدود  - عنوانه : اإمارة دبي - منقطة - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بعد برجمان - بناية حبيب 

 moidubai@miolawfirm.com / بنك املحدود ت : 0503641789 - بريد الكرتوين
املنفذ �سده : راما منوهر رام�سنداين - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع علي بن ابي طالب - بجوار �سوبر ماركت املدينة - حمل ملك احلاج علي ح�سن اللوز - ت : 
0526088975  -    manr@tashgroup.com  -  044469096  -  043538488

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��اث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2018/3/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 894 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مركز جمريا التجاري 2 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم    )716.100.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   95.04  : امل�ساحة   -  1509

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم  2017/17   بيع عقار مره�ن    
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سامي - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور 

- بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : ليلى ماتو�سيان - واآخ��رون  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )برج خليفة( - مقابل فندق 
اأبروي - بناية )ذا بيناري من اأمنيات( الكائنة على قطعة الر�ض رقم )177( رقم البلدية )499-346( - املحل رقم 
)G10(  - انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/14 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى موقعها  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
%20 من الثمن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 
177 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : ذا بيناري من اأمنيات - رقم الوحدة : P1-  04  - امل�ساحة : 164.36 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )2.299.900.00( درهم ويباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم  2017/41 بيع عقار مره�ن  
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - جوار مركز الغرير - بناية بنك امل�سرق 
ار���ض رقم  الراأ�ض -  اإم��ارة دبي - منطقة   : املنفذ �سده : �ساكيت جينتال �سوبا�ض �سانت جنيدال  - واآخ���رون  - عنوانه 

م  م  ذ   - العامة  للتجارة  براتيك  �سركة  ممثل   - اخليمة  راأ�ض  عقارات  ملك   -  2 رقم  حمل   -  112/258
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/3/14 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : مكتب مبنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 910 - رقم املبنى : 1 - ا�سم 
املبنى : جمريا باي تاور اك�ض -2 - رقم الوحدة : 3302 - امل�ساحة : 105.73 مرت مربع التقييم : 1.024.260 

درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم  2017/17   بيع عقار مره�ن    
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سامي - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور 

- بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : روبيك موف�سي�سيان  - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )برج خليفة( - مقابل فندق اأبروي 
 )G10( املحل رقم - )بناية )ذا بيناري من اأمنيات( الكائنة على قطعة الر�ض رقم )177( رقم البلدية )499-346 - 
- انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/14 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��ال  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 
177 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : ذا بيناري من اأمنيات - رقم الوحدة : P1-  04  - امل�ساحة : 164.36 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.299.900.00( درهم ويباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/178   بيع عقار مره�ن    
طالب التنفيذ : حبيب بنك املحدود  - عنوانه : اإمارة دبي - منقطة - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بعد برجمان - بناية حبيب 

 moidubai@miolawfirm.com / بنك املحدود ت : 0503641789 - بريد الكرتوين
املنفذ �سده : راما منوهر رام�سنداين - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع علي بن ابي طالب - بجوار �سوبر ماركت املدينة - حمل ملك احلاج علي ح�سن اللوز - ت : 
0526088975  -    manr@tashgroup.com  -  044469096  -  043538488

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��اث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2018/3/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 894 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مركز جمريا التجاري 2 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم    )716.100.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   95.04  : امل�ساحة   -  1509

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم 2017/17  بيع عقار مره�ن    
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سامي - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور 

- بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : ليلى ماتو�سيان - واآخ��رون  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )برج خليفة( - مقابل فندق 
اأبروي - بناية )ذا بيناري من اأمنيات( الكائنة على قطعة الر�ض رقم )177( رقم البلدية )499-346( - املحل رقم 
)G10(  - انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/14 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى موقعها  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
%20 من الثمن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 
177 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : ذا بيناري من اأمنيات - رقم الوحدة : P1-  04  - امل�ساحة : 164.36 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )2.299.900.00( درهم ويباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

فى الدع�ى رقم  2017/41 بيع عقار مره�ن  
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع  عمر بن اخلطاب - جوار مركز الغرير - بناية بنك امل�سرق 
ال��راأ���ض - ار���ض رقم  اإم��ارة دب��ي - منطقة   : املنفذ �سده : �ساكيت جينتال �سوبا�ض �سانت جنيدال - واآخ���رون  - عنوانه 

م  م  ذ   - العامة  للتجارة  براتيك  �سركة  ممثل   - اخليمة  راأ�ض  عقارات  ملك   -  2 رقم  حمل   -  112/258
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/3/14 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : مكتب مبنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 910 - رقم املبنى : 1 - ا�سم 
املبنى : جمريا باي تاور اك�ض -2 - رقم الوحدة : 3302 - امل�ساحة : 105.73 مرت مربع التقييم : 1.024.260 

درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده  

فى الدع�ى رقم  2017/17   بيع عقار مره�ن    
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سامي - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور 

- بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : روبيك موف�سي�سيان  - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري )برج خليفة( - مقابل فندق اأبروي 
 )G10( املحل رقم - )بناية )ذا بيناري من اأمنيات( الكائنة على قطعة الر�ض رقم )177( رقم البلدية )499-346 - 
- انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/14 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �سخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��ال  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حمل - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 
177 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : ذا بيناري من اأمنيات - رقم الوحدة : P1-  04  - امل�ساحة : 164.36 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.299.900.00( درهم ويباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
ب���  والكائنة  رقم 30589(  م )رخ�سة  م  ذ  �ض   - ، منطقة حرة  بوينت  �سركة جولدن 
، دب��ي دول��ة المارات  ، �ض ب : 502068  مكتب رق��م 115 مبنى 8 الطابق الأر���س��ي 
هذه  ترغب   ، البداعية  للمجمعات  دبى  �سلطة  لدى  واملرخ�سة   ، املتحدة  العربية 
ال�سركة املذكورة يف اعان قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة 
يف اجتماعة الذى عقد بتاريخ  2018/1/8 ب�ساأن اغاق وحل ال�سركة - وفقا لذلك 
عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه  بالمر  معنى  ط��رف  ب��اأى  ال�سركة  تهيب 
الربيد  الع��ان عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��ال 45 يوما من  ه��ذه  تقدمي 

امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : �سراج نريا وال
ا�سم ال�سركة : الأيوبي لتدقيق احل�سابات  

�ض ب : 27629 ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم  3367200-04   الربيد اللكرتوين : 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/2679  جتاري كلي               

جمهول  م   م  ذ  -���ض  العامة  للتجار  امللكي  الف�ساء   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بيكايل تريدينغ - م د م �ض وميثله / خالد 
كلندر عبداهلل ح�سني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتعيني 
املحكم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2018/3/14   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/231  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سان مون لل�سحن - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ فا�ست لوجي�ستك�ض لل�سحن - �ض ذ م م وميثله / هاين رجب مو�سى 
عبداهلل اجل�سمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   175970( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  12% من تاريخ   رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق  2018/3/20  يوم الثاثاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2018/1  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خلف اأحمد حممد احمد مو�سى  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /احمد حممد احمد يو�سف املرزوقي وميثله / 
هانى رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت   2018/1/1 بتاريخ  كلي  م��دين   2017/508 رق��م    بالدعوى 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة  املوافق 2018/4/15   جل�سه يوم الح��د  
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2017/1255  ا�ستئناف مدين    
حمل  جم��ه��ول  �سعبان   ال�سيد  �سعبان  اح��م��د   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله  ال����رزاز   ح�سن  حممد  ال��دي��ن  /�سعد  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د    - ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر  خالد   /
وحددت   2017/9/14 بتاريخ  جزئي  مدين   2017/1458  : رقم  بالدعوى 
لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/3/25  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2018/122  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اخلرباء لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  2-راجي�ض 
كونكريت  /فينيك�ض  امل�����س��ت��اأن��ف  ان  الق���ام���ة مب��ا  ب��ي��ان��ك��و  جم��ه��ول حم��ل 
برودكت�ض - فرع من وايف ال�سناعية - �ض ذ م م وميثله / روكز جورج حبيقه 
-  قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/2974 جتاري جزئي 
  2018/3/28 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2018/1/20 بتاريخ 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2017/125  ا�ستئناف تظلم جتاري 

حمل  جمهول  بواييل   ميتايل  ك��وم��ار  ديني�ض   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
 / ع وميثله  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
بالدعوى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د    - ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر  خ��ال��د 
جل�سه  لها  وح���ددت   2017/6/19 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2017/96  : رق��م 
رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/3/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2017/186  ا�ستئناف تنفيذ  جتاري   

الق��ام��ة مبا  ف��ران��ك��ل��ني  جم��ه��ول حم��ل  ���س��ده/ 1- بيجو  امل�ستاأنف  اىل 
كلندر  ع وميثله / خالد  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  امل�ستاأنف /بنك  ان 
عبداهلل ح�سني -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/228 
الربعاء    ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/7/11 بتاريخ  جت��اري��ة  ا�سكالت 
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة    2018/3/14 امل��واف��ق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/13240  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عادل حممود عبدالغني بهاء الدين  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سركة داماك ورلد ريل ا�ستيت ذ.م.م وميثله:هند حميد 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي  غ��دي��ر  علي 
ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )21000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB178524195AE/2017:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   11.00 ال�ساعة   2018/3/26 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/13238  عمايل جزئي
امل��دع��ي عليه / 1-ع��م��ر م��ريزا بيج م��ريزا نزير بيج  جمهول حم��ل القامة  اىل 
ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ه��ن��د حميد  ال��ع��ق��اري��ة  للو�ساطة  ال���ب���وادر  /���س��رك��ة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي  غ��دي��ر  علي 
ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )21000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB178525497AE/2017:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   11.00 ال�ساعة   2018/3/26 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/13246  عمايل جزئي

القامة  عبا�ض  جم��ه��ول حم��ل  عبا�ض حممد  1-���س��ام��ان��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
غدير  علي  حميد  وميثله:هند  ذ.م.م  العقارية  دام��اك  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي 
ال�سكوى  رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   21000( وقدرها 
MB178573705AE/2017 وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2018/3/26 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/8201  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�سبلي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  احمد  �سابر  /ديلوفر ح�سني  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18852 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175598962AE وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2018/3/26 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/67  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-فيت لتاأجري ال�سيارات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممود عبدالغفار عبدالرحمن احمد �سعدين قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23300 درهم( ول 
جل�سة  لها  وح���ددت   AE178333729MB:رقم ع��ودة  بتذكرة  يرغب 
 ch2.E.22:بالقاعة �ض   10.30 ال�ساعة   2018/3/22 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/2133  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��اع��م��ال  / 1-ك��م��ال ح�سمت  امل��دع��ي عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��اط��ف ���س��ام��ي حم��م��د �سحاته حم��م��د ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   10553( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB180756411AE:ال�سكوى
2018/3/11 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/12602  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-م�سعب عقاد ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د ح�سني  امل��دع��ي /اخ���رت علي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15150 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB179170193AE وحددت لها 
ادارة الدعوى  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/3/14  جل�سة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدع�ى رقم 2016/491  عمايل  كلي 
اىل املدعي عليه/1-ارتاج للمعار�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/كريكان كريكا نعلنكم 
ل�سالح/ اعاه  املذكورة  الدعوى  2017/7/6  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
كريكان كريكا بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )229265( درهم والفائدة عنه 
عدا  التام  ال�سداد  وحتى  بتاريخ:2017/10/26  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من   %9 بواقع 
التعوي�ض عن الف�سل التع�سفي فمن �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام وتذكرة عودة اىل 
موطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر وب�سهادة بنهاية 
خدمة .... الخ والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/747  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابيك بيوتي م.د.م.���ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  احمد م�سعود م�سعود قد  الدين  /بهاء 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   38100( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
ال�ساعة   2018/3/11 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم 
09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/12671  عمايل جزئي

القامة  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  الث���اث  ل�سناعة  1-ال��ي��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /حنيف ه��ارون مياه قد  ان  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16069( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990395778AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
ادارة الدعوى  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/3/14  جل�سة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2018/190  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فيت  بي�ست  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ك��اروب��اي��اء م��ارمي��وث��و  ق��د اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5613( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )681( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2018/129  تنفيذ �سرعي 
اىل املنفذ �سده/1- رميون حنا رزق حنا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/مرمي عادل رم�سي�ض وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف 
املنفذ به  املبلغ  اح��وال نف�ض غري م�سلمني ب�سداد  الدعوى رق���م:36/2017 
ال�ستحقاق.   تاريخ  وامل�ساريف من  للر�سوم  �ساما  درهم   )29960( وقدره 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2018/67  تنفيذ �سرعي 
ابادير جمهول حمل القامة مبا  ابادير حليم  املنفذ �سده/1- اجمد  اىل 
ان طالب التنفيذ/ماريان كمال عبدامللك �سحاته وميثله:�سوق حم�سن بدر 
الكثريي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك تنفيذ 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2011/187 ا�سرة النزهه بجمهورية م�سر 
العربية ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1586069.79( درهم �ساما للر�سوم 
وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2017/130  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2038/2015 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )524475.07( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ض.م.ع

املطلوب اعانه:املنفذ �سده:1- جمال عبداهلل حممد اكرم جمهول حمل القامة
مو�سوع العان:

نعلنكم بانه مت احلجز على ال�سهم العائدة اليكم يف �سوق ابوظبي لاوراق املالية لدى م�سرف 
ال�سارقة ال�سامي )عدد ال�سهم:1158 �سهم( وفاء للمبلغ املنفذ به وقدره )524475.07( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2018/1/3.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2018/561 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-�ساندان بانريجي كريتي بو�سان 2- عرب البحار خلدمات 
التوزيع املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سركة العربية 
الدعوى  عليك  اأقام  قد  ال�سويدي  �سعيد  ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه  للتغليف 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )334454.75( 
درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- يف طلب �سحة وتثبيت 
احلجز 184 ل�سنة 2017 جتاري برف�سه والزمت املدعي عليهما باملنا�سب من 
املحكمة  فان  املحاماة.وعليه  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  امل�ساريف 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1868  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ها�سم عبيد خادم حممد جمهول حمل القامة مبا ان 
ال�سحي  )مكتب  �ساحب  ب�سفته  ال�سحي  اليا�ض  علي  حممد  /يون�ض  امل�ستاأنف 
القانونية حمامون وم�ست�سارون  ال�سحي  للمحاماة �سابقا( - وحاليا جمموعة 
قانونيون وميثله:يون�ض حممد علي حممد اليا�ض ال�سحي قد ا�ستاأنف القرار/ 
بتاريخ:2017/10/3  جزئي  جتاري   2017/1483 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/3/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/555  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/الكامل لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/�سيخ 
حممد رفيق �سانو �ساحب 2- �سيخ حممد رفيق �سانو �ساحب جمهول حمل القامة 
قد  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  ذ.م.م  العامة  للتجارة  البي�ض  املدعي/البيت  ان  مبا 
والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )135502( وق��دره  مبلغا  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما 
و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
املوافق:2018/3/18  الحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/137  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/موؤ�س�سة املريخي للمقاولت العامة - موؤ�س�سة فردية - ملالكها/احمد 
حا�سر حممد املريخي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ريليبيل للنقل بال�ساحنات 
الثقيلة واخلفيفة ���ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها ب�سداد مبلغ وقدره )298.000( درهم مع الفائدة التاأخريية من تاريخ ال�ستحقاق 
بواقع 12% �سنويا وحتى متام ال�سداد مع كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/4/1 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدع�ى رقم 2017/1861  جتاري  كلي 
اله جميد مع�سوري 3- ملكيوي  اىل املدعي عليه/1-�سيلفر لين للخر�سانات م.م.ح 2- قدرت 
للتجارة العامه �ض.ذ.م.م 4- الذهبية لعمال حفر ابار املياه و�سيانتها �ض.ذ.م.م 5- �سيد حممد 
�سيد نعمت اله احمديان 6- ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران الفرع الرئي�سي قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم 
ح�سوريا  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/2/26  حكمت  املحكمة  ب��ان 
للمدعي عليهم الثالث واخلام�سة ومبثابة احل�سوري للباقني وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب 
اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك 
اجلل�سة، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/12 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف 

اخلبري.  امانة  املدعي  �سداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21:القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/86  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-حمتاب �سيكندر �سيكندر علي ماجني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/موؤ�س�سة كار مارت وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل 
9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )77764( وق��دره  مببلغ 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سدا التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/74  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل /1-رابتور للكمبيوتر �ض.ذ.م.م 2- جيفانا دهارا ك�سامنكي �ستي 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للكمبيوتر  رابتور  �سركة  لدين  وكفيل  ب�سفته مدير    -
القامة مبا ان املدعي/م�سرف ابوظبي ال�سامي - �سركة م�ساهمة عامة قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )780.673.98( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وتعوي�ض و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدع�ى رقم 2017/1296  جتاري  كلي 

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ليمتد  �سيفيو  عليه/1-�سيفيلد  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �����ض.ذ.م.م  فاوندي�سن  اوبتيمم  املدعي/�سركة 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/27  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/

املدعية  وال��زم��ت  الطلب  قبول  بعدم  �����ض.ذ.م.م  فاوندي�سن  اوبتيمم  �سركة 
مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  خم�سمائة  ومبلغ  امل�����س��اري��ف 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري 
بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  ه��ذا  لن�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3342  جتاري  جزئي 
طلعت  مدحت   -2 ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  ب��ريوت  عليه/1-�سركة  املدعي  اىل 
حممد منري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من 
وايف ال�سناعية ���ض.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
كونكريت  ل�سالح/فينيك�ض  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/11/27 بتاريخ  املنعقدة 
بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ����ض.ذ.م.م  ال�سناعية  وايف  من  ف��رع  برودكت�ض 
من   %9 وف��ائ��دة  دره��م   )25386( مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  مت�سامنني  عليهما  املدعي 
ثاثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  ت��اري��خ:2017/3/10 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
الع��ان �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/172  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- 54 اي�ست لا�ستثمارات - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ال�سركة الردنية للتربيد - ذ م م  وميثله / خالد كلندر عبداهلل 
ح�سني - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   229.600( وق��دره 
التام.  وحددت  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/11/22 وحتى  تاريخ  من 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�����س��اع��ة    2018/3/15 امل���واف���ق   اخل��م��ي�����ض   ي���وم  ل��ه��ا جل�سة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

        يف الدع�ى رقم 2017/197 بيع عقار مره�ن
ان  القامة مبا  ك�سبي جهرمي  جمهول حمل  �سراج  �سيدكاو�ض  املنفذ �سده/1-  اىل 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  ����ض.م.ع  الوطني  اخليمة  را���ض  التنفيذ/بنك  طالب 
قيمة  ل�سداد  اعانكم  ب��ت��اري��خ:2018/2/27  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  ال�سويدي. 
املطالبة وقدرها )1.326.065/83( درهم خال �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
امل��ادة 295 من قانون  املزايدة وفقا لن�ض  الرهن بطريق  العقار حمل  واإل بيع  اع��اه 
الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:رقة البطني - رقم الر�ض:411 
الطابق:13 -  الوحدة 1306 - رقم  ت��اور 2 - رقم  املبنى:اعمار  ا�سم   - املبنى:2  - رقم 

م�ساحة العقار:1812 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 2018/60 تنفيذ مدين  

اب��راه��ي��م جم��ه��ول حم��ل القامة  ع��ب��دامل��اك  ان���ور �سحاته  املنفذ ����س���ده/1-   اىل 
مب����ا ان ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ب��دال��ع��زي��ز اب���راه���ي���م حم���م���د ال���ط���وي���ط  ق����د اأق�����ام 
البيع  ع��ق��د  ون��ف��اذ  ب�سحة  وح��ك��م��ة  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم 
املوؤرخ:2016/10/19 للمركبة رقم:G/91965 خ�سو�سي دبي نوع ميت�سوبي�سي 
ال�سا�سيه  رق���م   2004 ال�سنع  �سنة  ذه��ب��ي  امل��رك��ب��ة  ل���ون  ا�ستي�سن  �سنف  ب��اج��ريو 
ت�سجيل  املخت�سة  الداري����ة  اجل��ه��ة  وع��ل��ى   )JE4MIR62R64J70223(
العقد وفق ما �سلف  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/16  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة جيمدكو الطبية ملالكها غ�سان علي البنعلي 
امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   الواحد  ال�سخ�ض  �سركة 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  حممد   �سديق  ماهر  حممد   /
لها جل�سه  بتاريخ:2018/1/3  وحددت  رقم 2017/11625 عمايل جزئي 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 11.00 �سباحا   املوافق 2018/3/15  يوم اخلمي�ض  
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

                     يف  الدع�ى 2017/6  تظلم امر على عري�سة - ا�ستئناف    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يو�سف عبدالعزيز القريني�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / نوال املرباطي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ميثله املحاميه 
�سالح  حممد  م�سطفى  وميثله:نوال  املرباطي  �سالح  حممد  م�سطفى  ن��وال 
املرباطي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/11 امر على 
عري�سة - ا�ستئناف بتاريخ:2017/7/26 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 
2018/3/15 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/2389  ا�ستئناف عمايل    
عبداحلميد  عبدالرحمن  علي  عبداحلميد   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�����س��ت��اأن��ف / �سلمان املريخي  ان  م��ن�����س��ور  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم  ���ض.ذ.م.م  قد  الفنية  للخدمات 
جل�سه  لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2017/12/14  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2017/9153
بالقاعة رقم  ال�ساعة 11.00 �سباحا   املوافق 2018/3/15  يوم اخلمي�ض  
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدع�ى 2018/1  تظلم عمايل
اىل املتظلم �سده / 1-المارات الوطنيه للنقل البحري واجلوي جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / احلقوق الدولية حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله:خالد كلندر 
القرار  من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ح�سني  عبداهلل 
ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 4796/2017 عمايل اخلا�ض بتقدير اتعاب املتظلم 
لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  رق���م:870/2016 عمايل جزئي  بالدعوى  اخلا�ض 
  Ch 1.C.15 : جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/13   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
، ويف حالة تخلفك فاأن  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ،  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدع�ى 2017/732  تظلم جتاري

اىل املتظلم ���س��ده / 1-ادوي����ن م��ار اى فيامني جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران 
والر�سوم  جتاري  عري�سة  على  امر   1148/2017 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/25   ال�ساعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدع�ى 2018/36  تظلم جتاري

البدوي عهدي علي حمبوب جمهول حمل  املتظلم �سده / 1-حممد احمد  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه 
على عري�سة جتاري  ام��ر   01/2018 رق��م  ال��دع��وى  ال�سادر يف  ال��ق��رار  تظلم من 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/25   ال�ساعة 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �ض 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدع�ى 2017/758  تظلم جتاري
املا�سي  ���ض.ذ.م.م 2- الهال  العامة  املا�سية للتجارة  املتظلم �سده / 1-النجمة  اىل 
للتجارة العامة ذ.م.م 3- النجمة املا�سية للتجارة العامة ذ.م.م )فرع( جمهول حمل 
اعاه  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  قد  اي��ه  ان  بنك  �سيتي   / املتظلم  ان  القامة مبا 
حتفظي  حجز   617/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه 
   2018/3/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  جت��اري 
ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2018/62  تنفيذ عقاري   
العطار   عبدالرحيم  احمد  ملالكها  العطار  عبدالرحيم  احمد  عقارات  �سده/1-  املنفذ  اىل 

جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كومار بهاتيا
بال�ستنئاف  وامل��ع��دل  ك��ل��ي  ع��ق��اري  رق�������م:2016/97  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم 
رقم:181/2017 ا�ستئناف عقاري يوم الربعاء بتاريخ:2017/11/22   باعتباره �سندا تنفيذيا 
وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )428819.50( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ 

ن�سر هذا العان. 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       اإعادة اإعالن  بالن�سر

             يف  الدع�ى 2018/78  اح�ال نف�س م�سلمني
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- حم��م��د م��و���س��ى ر���س��ي��د ح��ت��ام��ل��ه  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
اأقام  قد  الكبان   حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  ح�سني  ع��ارف  اخرت  يا�سمني  املدعي/ 
اثبات ح�سانة املدعية للمح�سون )عدن( والزام املدعي عليه  عليك الدعوى ومو�سوعها 
با�ستخراج جواز �سفر اردين لبنه املح�سون )عدن( وتا�سرية اقامة له وبان والده راف�ض 
حل�سانته ول ي�سال عنه وت�سمني املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2018/3/11   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( 
يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1629  ا�ستئناف مدين    

جمهول  البلو�سي  �سرحان  كرمي  عبا�ض  حمده   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / علوي كوتى كالودي وميثله:هاين رجب 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  اجل�سمي   مو�سى عبداهلل 

رقم 2017/2444 مدين جزئي بتاريخ:2017/12/12     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/3/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدع�ى 2017/2059  اح�ال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- مظفر علي حممد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ان�����س��اف حممد دي���اب ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م علي ك��رم حممد خ���وري  ق��د اأق���ام عليك 
�سامله  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�سرر  بالطاق  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
واج��رة خادمة  واج��رة حا�سنة  وتقرير احل�سانة  �سرعي  ال�سداق وم�سكن  وموؤخر 
املوافق   ي��وم  الث��ن��ني  امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  وال��ر���س��وم وامل�ساريف وات��ع��اب 
2018/3/12   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى الح��وال ال�سخ�سية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدع�ى 2017/145  ا�ستئناف تظلم جتاري    

ديني�ض كومار ميتايل   -2 ���ض.ذ.م.م  للماحه  اكوامار   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
بوراييل - ب�سفته كفيل �سامن ومت�سامن 3- حممد ثاين بن غليظة ب�سفته 
ام  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ومت�سامن   �سامن  كفيل 
ا�ستاأنف/  ق��د  ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر  وميثله:خالد  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/97 تظلم جتاري بتاريخ:2017/7/6 
م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/3/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/68  مدين كلي

اىل املدعي عليه/و�سيم عمر �سنقر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/علي 
عبدالكرمي علي حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالتحفظ 
على ا�سل امل�ستندين املودعني يف ملف الدعوى رق��م:2014/2 امور م�ستعجلة 
جتاري واحالتهما للمخترب اجلنائي والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
 ch.1.C.15:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/19  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/365  مدين جزئي

�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  ع��ل��ي��ه/اي كريتيف  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فالنتيم  روت��ول��و  لويز  املدعي/ديجو  ان  مبا  الق��ام��ة 
درهم   )117908( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9%. وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق:2018/3/18 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.B.10 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2017/497  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اإي اإت�ض اإن للعقارات والبناء وال�سياحة والتجارة �سركة 
حمدودة جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /عا�سم بن عبداهلل بن حامد 
الطالب وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي -  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2016/2173 مدين جزئي بتاريخ 2017/4/13 
�سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/4/15 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2017/589  ا�ستئناف عقاري     

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- برويز غوثخان خان - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / با�سيفيك للو�ساطة العقارية  وميثله / را�سد عبداهلل 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  النعيمي - قد  علي هوي�سل 
رقم  2017/321 عقاري كلي  بتاريخ 2017/12/27 وحددت لها جل�سه 
يوم الثنني  املوافق 2018/4/23  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2018/341  تنفيذ عمايل 
القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - تكنولوجيز  الريامي  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ ت�سرياياث رافايل جاكوب وميثله / احمد ح�سن حممد 
املذكورة اعاه والزامك  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  املازمي - قد  عبداهلل 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )105024( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
فان  وعليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م   2101 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة. 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم  2018/526   تنفيذ جتاري  

 اىل املنفذ �سده/1- �سركة �سامر القداح العاملية للتجارة العامة - ذ م م 
م(  جمهويل حمل  م  ذ  �ض   - للتجارة  العاملية  ال��ق��داح  �سركة   - )�سابقا 
عليك  اأق��ام  قد   - بابو  �ساندرا  انتوين  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16432( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
 يف  الدع�ى  رقم 2017/5524  عمايل جزئي  

اىل املدعية / جينيلني بونودي كارينو 
مبا اأنكم قد اقمتم الدعوى املذكورة اأعاه 

بتعييني كخبري  املوقرة  البتدائية  ابوظبي  �سبا وحكمت حمكمة  ذا هوم   / �سد 
حما�سبي للنظر يف اأمر الدعوى ، وحيث انكم مل حت�سروا اجتماع اخلربة ال�سابق 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اىل اجتماع اخلبري املحا�سبي / الهام رمزي ال�سواديف 
، مبقر ادارة خرباء ابوظبي - املدينة الريا�سية - املحكمة ال�سرعية - الدور الأول 
- قاعة اجتماعات اخلرباء - وذلك يوم الثنني املوافق 2018/3/19 يف متام ال�ساعة 

1.00 ظهرا وتقدمي كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى 
للتوا�سل هاتف : 3888996-04 ، فاك�ض : 04-388997  

اخلبري املحا�سبي / الهام رمزي    

اإعالن باحل�س�ر 
اىل الجتماع مع اخلبري احل�سابي 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
  الإعالن بالن�سر 

ا�سيا بفن�سه   ، ال�سيد عبداجلليل - �سوداين اجلن�سية  الأول / معت�سم حممد  املدعى عليه  اىل 
ك�سامن ا�سا�سي  ،  واملدعي عليه الثاين / �سركة الرقيم الدولية - م م ح  نعلمكم بان املدعي : جوان 

لوي�ض برييز - ا�سباين اجلن�سية ،  يف الدعوى رقم 2017/7984  الدائرة الكلية الوىل  
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�سامن او بالت�سامم 
او بالنفراد بان يدفعا مبلغ 250.000 دولر امريكي وتعادل )913.000( درهم اإماراتي بال�سافة 

اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
احلكم بالزام املدعي عليهم ت�سامنا او انفرادا بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذا يقت�سي ح�سورك اأمام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - مكتب اإدارة الدعوى - مكتب 
 2018/3/21 بتاريخ  وذلك  بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذلك   -  9 رقم 
للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم 

ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1457   

املنذر : حممد افتخار بت 
املنذر اليه / جراغ للمقاولت - �ض ذ م م  

املو�سوع :- 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخاء التام للعقار )�سقة رقم 202 بناية i14 ( و �سداد 
قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها 
�سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي 
حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا 
وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  اىلال�سلطات  اللجوء  ذلك  فى 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12269 بتاريخ 2018/3/8   

اإعالن بالن�سر
رقم 2018/1429 

املنذر / �سمعان زكريا �سليبا 
املنذر اليه / بنك امل�سرق 

املو�سوع :- 
-097116-096787( ارق��ام  الربعة  ال�سيكات  بت�سليمه  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام   3 اق�ساها  م��دة  خ��ال  وذل��ك   )096800-09117
�سي�سطر املنذر اآ�سفا لتخاذ الجراءات القانونية الت حتفظ له حقه مبا فيها 
، مع حتميل  والتعوي�ض  الق�سائية  واملطالبة  املركزي  امل�سرف  ال�سكوى لدى 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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30
ور�س عمل نهاية الأ�شبوع يف معر�س

 »احلج: رحلة يف الذاكرة« ت�شتك�شف اأ�شرار املالحة والفنون والنحت
•• اأبوظبي - الفجر

العمل  ور���ض  من  �سل�سلة  اأقيمت 
�سمن  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
العام  اجل���م���اه���ريي  ال���ربن���ام���ج 
رحلة  »احل���ج:  ملعر�ض  امل�ساحب 
امل��ق��ام حت��ت رعاية  ال���ذاك���رة«  يف 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زايد 
جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء، 
الأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  خ����ال 
ل���س��ت��ك�����س��اف م����ه����ارات احل����رف 
الفنية،  والأع�����م�����ال  ال����ي����دوي����ة، 
ذات  الفنية  والأ���س��ك��ال  والأدوات 

ال�سلة باملعر�ض. 
ال�سيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  وي���ن���ظ���م 
بالتعاون  امل��ع��ر���ض  ال��ك��ب��ري  زاي���د 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  مع 

اأبوظبي حتى 19 مار�ض احلايل، 
احتفاًء بالذكرى العا�سرة لإن�ساء 

اجلامع. 
وق����د ن��ظ��م��ت ور����س���ة ع��م��ل حتت 
ع���ن���وان »اأع���م���ال م�����س��ت��وح��اة من 
ال����رح����ات« لب���ت���ك���ار ع��م��ل فني 
الأثرية  ال��ق��ط��ع  م��ن  م�ستوحى 
والأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة امل���وج���ودة يف 
معر�ض »احلج: رحلة يف الذاكرة 
واملن�سوجات  املخطوطات  مثل   «
ال����ق����دمي����ة وال�����ف�����ن امل���ع���ا����س���ر، 
متنوعة  جم��م��وع��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
اأتاحت  ف��ي��م��ا  الأ����س���ال���ي���ب.  م���ن 
احلجرية  »الأدوات  عمل  ور���س��ة 
الفر�سة  الإ����س���ام«  ظ��ه��ور  ق��ب��ل 
للم�ساركني لكت�ساف فن النحت 
الذي يعترب من احلرف القدمية 
ال��ت��ي اب��ت��ك��ره��ا الإن�������س���ان، وكان 

العرب القدماء يتمتعون مبهارة 
دقيقة يف نحت اخل�سب و العظام 
الأدوات  م����ن  ال���ع���دي���د  ل�����س��ن��ع 
الور�سة  ه��ذه  ويف  اخلنجر.  مثل 
الفنون  امل�ساركون تلك  ا�ستك�سف 
القدمية للجزيرة العربية، حيث 
»الإزميل«  اأداة  ب�سناعة  ق��ام��وا 
والتعرف على اأدوات وفن النحت 
با�ستخدام هذه الأدوات القدمية. 
ويف الور�سة الأخرية التخ�س�سية 
ال���ت���ي حت���م���ل ع����ن����وان »امل���اح���ة 
امل�ساركون  ت���ع���رف  ال���ب���ح���ري���ة« 
التي  العرب  البحارة  اأدوات  على 
�ساعدتهم على الإبحار يف جميع 
حميطات العامل على مدى قرون 
املاحة  اأج���ه���زة  ا���س��ت��خ��دام  دون 
امل�ساركون  وت���ع���رف  احل���دي���ث���ة، 
املاحة  اأدوات  اق��دم  اإح��دى  على 

امل���ع���روف���ة ب��ا���س��م »ال����س���ط���رلب 
اأهمية  م����ن  مت��ث��ل��ه  ك���ان���ت  مل����ا   «
يف  وخا�سًة  ال��رح��ات،  يف  كبرية 
رح��ل��ة احل���ج ع��ن��دم��ا ك���ان ي�سافر 
غرب  اإىل  امل�سلمني  م��ن  الآلف 
كما  ع���ام.  ك��ل  العربية  اجل��زي��رة 
الأ�سطرلب  ال��ب��ح��ارة  ا���س��ت��خ��دم 
املحيط،  يف  م��وق��ع��ه��م  ل��ت��ح��دي��د 
حيث اطلع امل�ساركون يف الور�سة 
على بع�ض فنون املاحة الفلكية 
القرون  يف  البحارة  طريقة  على 

القدمية.
العمل  ور����ض  جمموعة  وت��ه��دف 
امل�������س���اح���ب���ة مل����ع����ر�����ض »احل�������ج: 
تعريف  اإىل  ال���ذاك���رة«،  يف  رح��ل��ة 
امل��ج��ت��م��ع وال�����زوار مب��ا ت��زخ��ر به 
علوم  م��ن  الإ�سامية  احل�����س��ارة 
من  عليه   تنطوي  وم��ا  وف��ن��ون، 

الأثر  لها كبري  كان  اأ�سيلة،  قيم 
بها،  وال�سمو  الب�سرية  خدمة  يف 
ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ي�سعى  كما 
زايد الكبري من خال ما يقّدمه 
وبرامج  م��ت��ن��وع��ة  اأن�����س��ط��ة  م���ن 
ا�ستثمار  اإىل  وتثقيفية،  تعليمية 
طاقات الن�ضء وال�سباب وتطوير 
ق���درات���ه ال��ف��ن��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة من 
خال اإطاعه على مهارات فنية 
احل�سارة  ظ��ل  يف  من��ت  وحرفية 

الإ�سامية، 
حيث يعترب ال�سرح الكبري نقطة 
جذب ثقايف يتوافد اإليها املايني 
م��ن خم��ت��ل��ف ب��ق��اع الأر������ض على 

مدار العام.  
وت��ق��ام ور���س��ة »ال��ب��اط والنحت 
م��ار���ض، وهي   8 ي��وم  الإ�سامي« 
متاحة ملن هم فوق �سن 13 �سنة، 

الور�سة  امل�ساركون يف هذه  يتعلم 
على  فنيني  عملني  ابتكار  كيفية 
غرار احلرف اليدوية التقليدية 

يف العامل الإ�سامي، 
م���ث���ل ن���ح���ت ال����ب����اط امل���زخ���رف 
الطباعة  واأدوات  ال���ط���ني،  م���ن 
بنقو�ض  امل�������س���م���م���ة  امل���ن���ح���وت���ة 

هند�سية متكررة.
رحلة  »احل���ج:  معر�ض  ويحتفي 
الرتاثي  ب��ال��غ��ن��ى  ال����ذاك����رة«  يف 
واحل�������س���اري ل��رح��ل��ة احل����ج اإىل 
بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة، 
182 قطعة  م��ن خ��ال  عر�ض 
نادرة ملقتنيات ت�سم خمطوطات 
فوتوغرافية  و���س��وراً  اإ���س��ام��ي��ة 
�سخ�سية،  وت�����ذك�����ارات  واآث����������اراً 
اح��ت��ف��اًء  ب���اإرث ال��رح��ل��ة املقد�سة 

اإىل بيت اهلل احلرام. 

يف دورتها الثانية ع�سرة

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن عن قوائمها الق�شرية 
وحتجب فرع التنمية

انطالق مهرجان خورفكان الثقايف الثالث 

•• ابو ظبى - الفجر

اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ا عن قوائمها 
واملر�سحة  ع�����س��رة  ال��ث��ان��ي��ة  ل���ل���دورة  ال��ق�����س��رية 
ل��ل��ف��وز. وذل����ك م��ن خ���ال اج��ت��م��اع��ات الهيئة 
التحكيم  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت  ال��ت��ي  العلمية 
للعناوين املر�سحة يف الدورة الثانية ع�سرة من 

جممل 1191 عمًا يف كافة فروع اجلائزة.
الآداب:  ف����رع  يف  ال��ق�����س��رية  ال��ق��ائ��م��ة  ت�����س��م 
عزت  امل�سري  للكاتب  م��ع��اً«  اأن��ن��ا  »يكفي  رواي���ة 
امل�سرية  ال������دار  ع���ن   )2017( ال��ق��م��ح��اوي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة – ال��ق��اه��رة ، واإ����س���داري���ن ع��ن دار 
ه��ا���س��ي��ت ان���ط���وان ن��وف��ل- ب����ريوت، ه��م��ا رواي���ة 
�سويلح  خليل  ال�سوري  للكاتب  الندم«  »اختبار 
اأحيانا«  يحب  »ال�سيطان  ورواي���ة   ،)2017(
 ،  )2017( حفني  زي��ن��ب  ال�سعودية  للكاتبة 
املوريتاين  للكاتب  ال��رذي��ل��ة«   »عناقيد  ورواي���ة 
اأح���م���د ول����د احل���اف���ظ، م���ن م��ن�����س��ورات ال����دار 

العربية للعلوم نا�سرون – بريوت )2016(.
الطفل  اأدب  ف���رع  يف  ال��ق�����س��رية  ال��ق��ائ��م��ة  اأّم�����ا 
وال��ن��ا���س��ئ��ة ف��ت�����س��م: ج��دائ��ل خ�����س��راء للكاتب 
من�سورات  م���ن  ال���ع���اق���و����ض،  م��ه��ن��د  ال�������س���وري 
كلمات -الإم��ارات 2017، و اأنا �سلمى للكاتبة 
ال�����س��وري��ة ل��ي��ن��ا ه��وي��ان احل�����س��ن وال�����س��ادر عن 
حكايا - بريوت 2017. و الدينوراف للكاتبة 
الإم��ارات��ي��ة ح�سة امل��ه��ريي م��ن م��ن�����س��ورات دار 

الهدهد - دبي 2017.
ويف فرع املوؤلف ال�ساب، ت�سم القائمة الق�سرية 
ال�سركي  ري����ح  ع��ل��م��ي��ة:  واأط����روح����ة  رواي���ت���ني 
للكاتب املغربي حم�سن الوكيلي، من من�سورات 
دار ال�ساقي – بريوت 2017،  واأمطار �سيفية 
وال�سادرة  القرماوي،  اأحمد  امل�سري  للكاتب 
القاهرة  ل��ل��ك��ت��اب-  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دار  مكتبة  ع��ن 
بني  ال��ع��رب��ي،  ال��ب��اغ��ي  و«ال���در����ض   ،  2017
لاأكادميي  اخل��ط��اب«  وحتليل  ال�سيميائيات 
اجلزائري خلذاري �سعد وال�سادر عن من�سورات 

الختاف – اجلزائر 2017.
الق�سرية  القائمة  �سمت  ال��رتج��م��ة،  ف��رع  ويف 
اأعماًل مرتجمة عن ثاث لغات: عمل منقول 
الرابعة:  »الثورة  اللغة الإجنليزية بعنوان  من 
الواقع  ت�سكيل  املعلوماتي  الغاف  يعيد  كيف 
ل��وت�����س��ي��ان��و فلوريدي  ت��األ��ي��ف  الإن�������س���اين« م��ن 

م�سر،  م��ن  ال�سيد  عبداملجيد  ل���وؤي  وت��رج��م��ة 
وعمل منقول من اللغة الفرن�سية بعنوان »تاريخ 
لوبلتييه  توما�ض  للموؤلف  وفل�سفتها«  العلوم 
�سوريا، ومن  اأحمد طجو من  وترجمه حممد 

من�سورات املجلة العربية - الريا�ض 2017.
واأخرياً عمل منقول من اللغة الأملانية بعنوان 
ف.  تيودور  للفيل�سوف  ا�ستيطيقية«   »نظرية 
ادورنو، ترجمه ناجي العونلي من تون�ض ومن 

من�سورات اجلمل – بريوت 2017.
الفنون  ف��رع  يف  الق�سرية  القائمة  �سملت  كما 
وال���درا����س���ات ال��ن��ق��دي��ة ث��اث��ة اأع���م���ال ه���ي: يف 
باغة احلجاج: نحو مقاربة باغية حجاجية 
حممد  الأك���ادمي���ي  للباحث  اخل��ط��اب  لتحليل 
م�سبال من املغرب، ومن اإ�سدارات كنوز املعرفة 
احلرف  »تطوير  ك��ت��اب  و   ،2017 ع��ّم��ان   –
الأكادميي  للباحث  العوملة«  وحتديات  العربي 
اإ�سدارات  ومن  املغرب،  تورابي من  عبدالرزاق 
-جامعة  للتعريب  والأب��ح��اث  الدرا�سات  معهد 
 .2015 – املغرب  بالرباط  اخلام�ض  حممد 
الكتابة وبناء ال�سعر عند اأدوني�ض للباحث عمر 
حفّيظ من تون�ض ومن اإ�سدارات دار ال�ساقي - 

بريوت 2015.
اأما يف فرع الثقافة العربية يف اللغات الأخرى، 
الإ�سبانية  باللغات  اأع��م��ال  اأرب��ع��ة  تر�سيح  فتم 
والفرن�سية والأملانية والجنليزية هي: »التحكم 
باللغة  ب��ن��خ��رية،  ح�سني  ملحمد  ال�����س��ه��وات«  يف 
رافاييل  للمعماري  امل��ب��اين  ح��ي��اة  الفرن�سية، 
والإنكار:  و«ال�سيوع  الإ���س��ب��اين،  باللغة  مانيو، 
النه�سة  ع�سر  يف  العربية  والفل�سفة  ال��ع��ل��وم 
الأوروبية« للباحث داغ نيكولو�ض ها�ض باللغة 
الإجنليزية، واأخرياً »ال�سحر القراآين« للباحثة 

اجنيليكا نويريث، باللغة الأملانية.
فو�سل  الثقافية  والتقنيات  الن�سر  فرع  يف  اأم��ا 
الكتاب اجلديد،  دار  الق�سرية كل من  القائمة 
للدار�سات  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��وي��ر  ودار 
املغرب.  يف  ت��وب��ق��ال  ودار  ب����ريوت،  يف  وال��ن�����س��ر 
وقد تقرر حجب اجلائزة يف فرع التنمية وبناء 

الدولة لهذا العام.
الفائزين  اأ�سماء  عن  �ستعلن  اجلائزة  اأن  يذكر 
خال الأ�سبوع القادم متهيداً للبدء باجراءات 
ل�ستام  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ا���س��ت��ق��ب��ال 

جوائزهم بتاريخ 30 اأبريل 2018 . 

�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
فعاليات  اخلمي�ض  ال��ي��وم  م�����س��اء  تنطلق  ال�����س��ارق��ة 
الثالثة على  ب��دورت��ه  ال��ث��ق��ايف  م��ه��رج��ان خ��ورف��ك��ان 

كورني�ض مدينة خورفكان.
الثقافية  احل��رك��ة  تن�سيط  اإىل  امل��ه��رج��ان  وي��ه��دف 

بني  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��ب��ادل  ال�سارقة  اإم����ارة  يف  والفنية 
الدول لإحياء املوروث ال�سعبي .

وذكرت اأماين النقبي م�سوؤوله ق�سم الن�ساط الثقايف 
بدائرة الثقافة بخورفكان اأن املهرجان يت�سمن عدة 
بعنوان  لاأطفال  م�سرحي  بعر�ض  بدايًة  فعاليات 
»حديقة اخلري« يقدمه م�سرح دبي ال�سعبي و�سيتم 

ع��ر���ض م���ادة م��رئ��ي��ة ع��ن م�سجد ���س��امل امل��ط��وع يف 
خورفكان والذي يعترب من اأقدم امل�ساجد الرتاثية 
بعنوان  اأوب��ري��ت  اإىل  ،اإ���س��اف��ة  ال�سرقية  املنطقة  يف 

»القفال«.
الفلكلور  ب��ع��ر���ض  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ف��رق��ة  و���س��ت�����س��ارك 
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ف��ن��ون ال��دب��ك��ة وال��دل��ع��ون��ا والهوارة 

وغ���ريه���ا وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����س��ع��ري ���س��ي�����س��ارك يف 
املهرجان نخبة من �سعراء اخلليج من دولة الكويت 
ي�سارك ال�ساعر نا�سر بن دهيم ومن �سلطنة عمان 

ال�ساعر عبداحلميد الدوحاين ..
بانورامية  ع���رو����س���اً  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا 

مبهرة.
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وم�شات ثقافية : خرباء 
ير�شمون  خارطة طريق لإحياء 

الرتجمة عربيا
طالب خرباء واأكادمييون برفع م�ستوى »�سناعة الرتجمة« يف العامل العربي، 
وو�سفوا جتربة الإمارات يف هذا املجال ب�امل�سجعة، حمددين عددا من التحديات 

التي يواجهها القطاع.
اأن انخفا�ض معدلت القراءة يف البلدان العربية و�سعف الإقبال على  وقالوا 
واملفكرين  الأدب��اء  لكبار  الرتجمة  الفردية يف  التجارب  وتراجع  الكتب  اقتناء 
اإ�سافة اإىل جانب �سعف ال�ستثمار اخلا�ض يف جمال الرتجمة ك�سناعة قائمة 
اأردنا  ما  اإذا  معها  التعامل  ينبغي  التي  التحديات  تلك  اأب��رز  تعد  ذاتها..  بحد 

النهو�ض بقطاع الثقافة العربي.
جاء ذلك خال التحقيق الذي اأعدته وكالة اأنباء الإمارات »وام« �سمن مبادرة 
حمليا  الثقافة  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأب���رز  تتناول  التي  ثقافية«  »وم�سات 

وعربيا وتن�سر ب�سكل اأ�سبوعي طوال �سهر القراءة.
وو�سف اخلرباء التجربة الإماراتية يف جمال الرتجمة بالنموذجية، م�سريين 
 « م�سروعات  ومنها:  ال�����س��دد..  ه��ذا  يف  الإم����ارات  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  اإىل 
املعرفة« و« ترجم ».. اإ�سافة اإىل م�سروع كلمة التابع لدائرة اأبوظبي لل�سياحة 
والثقافة والذي لقت اإ�سداراته رواجا كبريا لدى القارئ العربي حيث ما كان.
ور�سم هوؤلء خارطة طريق ملواجهة هذه التحديات تتمثل يف جمموعة حلول 
متنوعة تقع م�سوؤولية توفريها على القطاعني احلكومي واخلا�ض بالت�ساوي 
الرتجمة« بجميع عنا�سرها..  »�سناعة  واإنعا�ض  دعم  اإىل  وتهدف يف جمملها 

داعني اإىل القتداء بالتجربة الإماراتية يف هذا املجال.
وكانت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليوني�سكو« حتدثت يف 
العربي  العامل  الرتجمة يف  يعاين منها قطاع  التي  ال�سعف  تقرير عن حالة 
والذي ترتجم بلدانه جمتمعة �سنويا خم�ض ما يرتجم يف اليونان على �سبيل 
العربية  الإم��ارات  الأ�ستاذ بجامعة  البحر  اأكدت الدكتورة منى   .. املثال.بداية 
املتحدة، والكاتبة والباحثة يف جمال العلوم والآداب، اأن قطاع الرتجمة يجب 
التي هي  العربية  النحبة  القرائية لدى  الرغبة  اإ�سباع  اأن ل يركز فقط على 
�سئيلة اأ�سا، بل يجب اأن يركز على ترجمات املواد العلمية املقررة يف اجلامعات 
اللغة  ال��ذي �سي�سهم يف تطوير الرتجمة من جهة وتعزيز  الأم��ر  وامل��دار���ض.. 

العربية التي تكاد تكون غائبة يف بع�ض اجلامعات من جهة اأخرى.
واأ�سافت اأن دور ترجمات الكتب الدرا�سية ل يقت�سر على نقل ما هو جديد يف 
وهي  الطاب  لدى  كبرية  لإ�سكالية  حلول  تقدمي  بل  للطالب  املعريف  املجال 
�سعوبة ا�ستيعابهم للمادة املعرفية من الكتب الأجنبية وباللغة الأجنبية مما 
حتى  للطالب  املقدمة  املعرفة  ث��م  وم��ن  امل���ادة  اخت�سار  اإىل  النهاية  يف  ي���وؤدى 
يتمكن من النجاح يف املادة املطلوبة، وهذا بدوره يوؤثر على احل�سيلة املعرفية 

التي �سيحملها الطالب معه يف نهاية الأمر.
واأ�سارت البحر اإىل غياب الدعم احلقيقي للتجارب الفردية يف جمال الرتجمة، 
م�سيفة » اأن الإنتاج الفكري �سواء كان ترجمة اأو غريه حما�سر بعدة حتديات 
اإبداعية حتتاج  الكتابة والرتجمة حالة  ».. معتربة  الطباعة والت�سويق  اأولها 

من التفرغ وال�ستقرار ما يكفي لكي تتم وتتحقق.
وقالت: »الكثري من مبدعينا اليوم م�سغولون بوظائف حكومية ت�ستهلك من 
الوقت والفكر ما يكفي لإبعادهم عن �ساحة التاأمل والإبداع والكتابة.. حيث ل 
يوجد يف الوطن العربي كتاب متفرغون مثل ما هو يف دول العامل املتقدم حيث 

تكون وظيفتهم احلكومية هي الكتابة والإنتاج الفكري والإبداعي«.
اىل  يرجع  باملا�سي  الرتجمة  جمال  يف  الفردية  التجارب  جناح  اأن  واأو�سحت 
كافة  على  زاخ��را  ك��ان  ال��ذي  املرحلة  تلك  والفكري يف  الثقايف  ال�سياق  طبيعة 
ال�سعد ويف كل دول العامل، فيما كانت احلياة املجتمعية والثقافية داعمة ملثل 
جمال  يف  العربي  املحلي  اخلا�ض  القطاع  م�ساركة  اأن  اجلهود.واعتربت  تلك 
الرتجمة ل تزال دون امل�ستوى املطلوب كما هو حاله يف عموم جمالت الثقافة 
والعمل الفكري، م�سيفة: » نحتاج لتحفيز رجال الأعمال لدعم القطاع الثقايف 
وامل�ساهمة فيه ب�سكل اأكرب، فح�سارة الدول تقا�ض مبنتوجها الثقايف والفكري 

الذي يعك�ض التطور احلقيقي«.
يف ال�سياق ذاته.. اأكد الدكتور �سهاب غامن - �ساعر ومتخ�س�ض يف ترجمة الأدب 
اأن عملية الرتجمة مرهقة ومكلفة بالن�سبة لاأفراد لأنها تتطلب  الهندي - 
تفرغا كاما، فيما ليزال العائد املادي الذي يح�سل عليه املرتجم خا�سة يف 
امل��ب��ذول.. لذلك �سهدنا يف  يتنا�سب مع اجلهد  العربية غري جمد ول  ال��دول 

الفرتة املا�سية غيابا �سبه تام للتجارب الفردية يف هذا املجال.
واأو�سح اأن هناك بع�ض العراقيل اأو العقبات التي تعرت�ض املوؤلفني واملرتجمني 
املرتجم  العمل  تتبنى  التي  اجلهة  اإي��ج��اد  �سعوبة  بينها  م��ن  اأنف�سهم  ال��ع��رب 

وتدعمه.
ال��ف��ردي يف جمال  الن�ساط  اإح��ي��اء ه��ذا  اإع���ادة  امل�سوؤولية يف  اأن  واأ���س��اف غ��امن 
الرتجمة يقع بالدرجة الأوىل على جهات الن�سر املختلفة من �سحف وجمات 
يليق  م��ادي  عائد  توفري  عليها  يجب  وال��ت��ي  وطباعة  ن�سر  ودور  متخ�س�سة 
باجلهد املبذول يف ترجمة اأي كتاب خا�سة تلك التي تتناول املجالت الإبداعية 
الإبداع  من  عاليا  م�ستوى  تتطلب  لأنها  الق�سرية  والق�سة  والرواية  كال�سعر 

بحيث يخرج الن�ض املرتجم ب�سوية الن�ض الأ�سلي نف�سها.
يف  الرتجمة  قطاع  ال�سنا�سي  م��رمي  الإم��ارات��ي��ة  النا�سرة  و�سفت  جانبها  من 
والأعمال  الإدارة  علم  ترجمات  جم��ال  يف  خا�سة  واملتطور  بالن�سط  الإم���ارات 
ال�سدد  ه��ذا  يف  الإم����ارات  جتربة  اأن  معتربة  الأط��ف��ال..  وكتب  النف�ض  وعلم 
منوذجية، خا�سة يف ظل الهتمام احلكومي مب�ساريع الرتجمة والنهم ال�سعبي 
تعي�سه  ال��ذي  الوطني  ال��ق��راءة  �سهر  اإىل  منوهة  وامل��ع��رف��ة..  للقراءة  املتزايد 

الدولة حاليا.
واأ�سارت اإىل اأهمية ا�ستمرار الدعم املوؤ�س�سي واحلكومي لهذا املجال كما يحدث 
والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  لدائرة  التابع  »كلمة«  م�سروع  خ��ال  من  حاليا 
وذلك  للكتاب  ال�سارقة  القائم حتت مظلة معر�ض  الرتجمة  و�سندوق منحة 

لإثراء احلراك الثقايف العربي.
والرتجمة  الن�سر  جم��ال  يف  اخلا�ض  ال�ستثمار  عجلة  ت�سريع  اأهمية  واأك���دت 
املحلي وتقدمي كافة الت�سهيات التي جتذب روؤو�ض الأم��وال اإىل هذا القطاع 
ذاتها.وقالت  بحد  قائمة  �سناعة  اإىل  وحتويله  ماأ�س�سته  يف  والبدء  احل�ساري 
اإن دعم القراء كقوة �سرائية واعية باأهمية الكتاب هو الرهان القادم ملا ي�سمى 
انتقال  ���س��رورة  على  م�سددة  الإم����ارات..  يف  والن�سر  الرتجمة  �سوق  ب�سناعة 
اإىل  ال�سنا�سي  معرفية.ودعت  �سرورة  اإىل  جمانية  �سلعة  من  للكتاب  فهمنا 
بت�سدير  والبدء  اأجنبية،  لغات  اإىل عدة  العربية  الكتب  ترجمة  تكثيف جهود 
وتوفري  الآخ���ر،  مع  التفاعل  خلق  بهدف  العامل  �سعوب  اإىل  العربية  الثقافة 

نقاط التما�ض امل�سرتكة وردم الهوة الفا�سلة بني الثقافات.



اإىل  امل�سرح  من  وثابت  لفت  بتدّرج  م�سريتك  • حقّقت 
التلفزيون. اأخربينا عنها.

على  م�سرحيات   10 يف  ال��درا���س��ة  �سنني  منذ  ���س��ارك��ت   -
الأقّل مع خمرجني مهمنّي اأمثال الراحل الكبري من�سور 
الرحباين، ومي�سال جرب، وكميل �سامة، وبيتي توتل، 
الرحباين  زي��اد  الأ�ستاذ  اإىل جانب  ك��ان  اأع��م��ايل  واآخ��ر 
يف  م�ساركتي  عن  ف�سًا  يحكي(.  )جمنون  م�سرحية 
م�سارح لاأطفال وور�ض عمل وم�ساريع كثرية اأك�سبتني 
كلها خربة وا�سعة. اإل اأنني حينها متّل�ست من الدراما 
التلفزيونية التي كانت مرتاجعة اآنذاك، مرّكزة على 
امل�سرح، �سغفي الأكرب وحلمي الطفويل الذي �سعيت 
بجدّية اإىل حتقيقه وجنحت. اإىل اأن ُعر�ض علّي دور 
ال�سيخة ناهية يف م�سل�سل )واأ�سرقت ال�سم�ض( فتعّرف 
دور(  )مورك�ض  جائزة  بف�سله  ونلت  اإيّل  اجلمهور 

عن اأف�سل ممثلة واعدة.

ذو  امل�سرحي  املمثل  ينتظر  اأن  اإجحافاً  • األي�ض 
اخلربة الوا�سعة دوراً تلفزيونياً ثانوياً لتحقيق 

النت�سار؟
العرو�ض  م���ن  ع�����دداً  �سخ�سي  ب���ق���رار  رف�����س��ت   -
ال�سم�ض(  )واأ���س��رق��ت  يف  امل�ساركة  قبل  الدرامية 
اأدائي،  اأمام انت�ساري والإ�ساءة على  الذي مّهد 
وم����ّذاك اأظ��ه��ر يف الأع��م��ال ال��درام��ي��ة ب���اأدوار 

موؤثرة برتكيبتها و�سعوبة اأدائها.

امل�سرحية  اخل�����ربة  اأن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي   •
اأداء  يف  ل��ن��ج��اح��ك  م����ّه����دت  ال���ت���ي  ه����ي 

ال�سخ�سيات ال�سعبة؟
- طبعاً. اأي ممثل ل ي�سعى اإىل اكت�ساب 
ما  وتطبيق  نف�سه  وتطوير  اخل��ربة 
امليداين  العمل  يف  اأكادميياً  اكت�سبه 
ركيزته  امل�������س���رح  ���س��ع��ي��ف��اً.  ���س��ي��ب��ق��ى 
ك���ون���ه خمزوناً  اأدائ������ه  م���ن  ل��ي��ت��م��ّك��ن 
اجل�سد  ي�سقل  فهو  للخربة،  مهماً 
مع  املبا�سرة  املواجهة  يف  وال�سوت 
اجلمهور، في�سبح املمثل قادراً على 
انتقاء الأدوار النوعية وتقدمي اأداء 
ممّيز، والدليل على ذلك اختياري 
الأدوار ال�سعبة التي حتتاج اإىل 

تركيز كبري.

امل�������س���رح  ك���������اأن   •
�������س������ي������ب������ق������ى 
ملحطة  ا

الأ�سا�ض والأهم لديك.
- امل�سرح �سغفي، لذا لن اأهمله من اأجل الدراما التلفزيونية 
التي لن األغي دورها اأي�ساً من اأجله. هما متكامان لدّي، 
ورغم اأن التلفزيون و�سيلة النت�سار الأو�سع وجمهوره من 
اأي  اأرف�ض  الفئات العمرية والجتماعية كافة، فاإنني لن 
اأن  خ�سو�ساً  وجميل،  العنا�سر  متكامل  م�سرحي  عر�ض 
بقّوة  بعدها  نعود  لن�ساطنا،  متجددة  تعبئة  اآلية  اخل�سبة 

اإىل الدراما التلفزيونية.

• حالفك احلّظ بالعمل مع الرحابنة يف بداية م�سريتك 
املهنية.

ب����داأت م�����س��ريت��ي امل��ه��ن��ي��ة م��ن خ���ال م�����س��رح الرحابنة   -
الرعيان(، وكانت �سخ�سية �سعبة.  بدور بدوية يف )حكم 
اكت�سبت خربة وا�سعة حينذاك بالن�سبة اإىل ممثلة مبتدئة 
الرحابنة  اإن��ت��اج��ات  اإن  خ�سو�ساً  ال��درا���س��ة،  مقاعد  على 
البلدان  وجت��ول  املمثلني،  من  كبرياً  ع��دداً  ت�سّم  �سخمة 
للم�ساركة يف مهرجانات دولية. اأما بالن�سبة اإىل الوقوف 
على اخل�سبة مع الأ�ستاذ زياد الرحباين، فكان �سعوراً رائعاً 
لأنه كان غائباً مّدة طويلة عن امل�سرح ووجدتني اأقف اإىل 

جانبه مّدة �ساعة ون�سف ال�ساعة على اخل�سبة.

• قّدمت اأدواراً درامية مت�سابهة نوعاً ما، عمادها الغرية 
املر�سية واحلّب من طرف واحد.

�سكًا  بع�ض  ع��ن  بع�سها  خمتلفة  اأدوار  اإن��ه��ا  راأي���ي،  يف   -
ال��غ��رية واحل��ب من  اأن��ه��ا تلتقي رمب��ا يف  رغ��م  وم�سموناً 
احلقيقي(  )احل����ب  يف  )ل���ي���ال(  �سخ�سية  واح����د.  ط���رف 
ت�ساعدية ويف تطّور دائم وفق الأحداث، وهي التي اأحّبت 
دمت  �سُ غ��ريه  ���س��اب��اً  ت��ع��رف  ومل  الطفولة  منذ  )رك����ان( 
الزوجية.  عاقته  عرقلة  فحاولت  اأخ���رى  م��ن  ب��زواج��ه 
حّق،  عن  فحاولت  بخطيبها،  املغرمة  ناهية  ال�سيخة  اأم��ا 
اخلّط.  اإىل  اأخ���رى  فتاة  دخ��ول  بعد  حّبها  على  احل��ف��اظ 
اأن��ا(، فبلغت غرية )نادين( من �سديقتها  بينما يف )م�ض 

حّد املر�ض اإىل اأن انت�سرت �سداقتهما يف النهاية.

ثمة  اأن  اأم  ال�سعبة  الأدوار  هذه  بنف�سك  اخرتت  هل   •
من مل�ض لديك هذه املوهبة؟

اإىل  الن�ض  ق��راءت��ي  عند  اأ�سعى  ���س��راح��ة.  معاً  الث��ن��ان   -
اإىل  ويدفعني  وي��ط��ّورين  ي�ستفّزين  ال��ذي  ال���دور  اختيار 
ل���دّي للتفكري وال��ت��ح�����س��ري. من  الأم�����ام، وي��ك��ون ح��اف��زاً 
ناحية اأخرى، عندما يرى الكاتب اأو املخرج اأو املنتج اأنني 
اأن  الطبيعي  اأدوار مماثلة عندها من  تقدمي  على  ق��ادرة 
اإىل  يفّكر بي عند طرح �سخ�سيات �سعبة ومرّكبة حتتاج 

جهد كبري.

اأوىل،  بطولة  لي�ست  اأنها  رغم  اأدوارك  اجلمهور  • حفظ 
فكيف حققت ذلك؟

العمل  دوره يف  ت��رات��ب��ي��ة  ج��ان��ب��اً  امل��م��ث��ل  ي�����س��ع  ع��ن��دم��ا   -
ويوؤديه كاأنه دور البطولة الأوىل عندها يوؤثر يف النا�ض. 
ومت�سعبة  ت�ساعدية  خطوط  ابتكار  على  نعمل  وعندما 
عندها  م��ا،  ُبعد  ذات  ب��ل  �سطحية  تكون  لئا  لل�سخ�سية 
ي�ستطيع اجلمهور اأن يراها �سخ�سية حقيقية موجودة يف 
جمتمعه. من جهة اأخرى، نفور امل�ساهدين من �سخ�سية 

)غري حمبوبة( يعني اأنني اأديتها كما يجب.

ال�سخ�سيات  هذه  مع  التعاطف  �سخ�سياً  ا�ستطعت  • هل 
النافرة؟

- ل ميكن اأن اأوؤدي دوراً ب�سدق اإن مل اأحّبه بعمق واأتعاطف 
ب�سبب  اخل��ري  نحو  منجذبة  وجدتها  )ل��ي��ال(  حتى  معه، 
انحرفت  الثنني  لكنها عندما خ�سرت  ووال��ده��ا،  )رك��ان( 
عن  متمّيزة  اأراه���ا  كذلك  عمها.  اأف��ك��ار  ب�سبب  ال�سر  نحو 

�سخ�سياتي ال�سابقة لأنها تخطط بذكاء ل بانفعال.

• اأي خط ت�ساعدي �سن�سهد ل�سخ�سية )ليال( يف اجلزء 
معلوف،  جوليان  )اإخ���راج  احلقيقي(  )احل��ب  من  الثاين 

و�سيناريو وحوار با�سكال حرفو�ض وملى مرع�سلي(؟
اأخرى  جهة  وم��ن  لها،  اأك��رب  انك�ساراً  جهة  م��ن  �سرنى   -
فن�ساهد  وال�سدمات،  الأح���داث  ب�سبب  حياتها  يف  حت��وًل 

تطّورات اإيجابية واأخرى �سلبية يف م�سارها الدرامي.

كثرياً،  ناجحة  الطويلة  امل�سل�سات  جتربة  تكن  مل   •
فكيف �سيتلقف اجلمهور يف راأيك اجلزء الثاين؟

- لكل �سخ�سية خّطها الدرامي امل�ستقل واملت�سّعب، من ثم 
ل يرتكز امل�سل�سل على ثنائية وحيدة تدور حولها الأحداث 
ما  وتطوراتها،  اأحداثها  منها  لكل  خمتلفة  ثنائيات  اإمن��ا 

ي�سّوق اجلمهور على متابعة تطّورات ال�سخ�سيات كافة.

�سهر  يف  بعر�سه  املحطة  من  ذكية  ا�سرتاتيجية  اإنها   •
رم�سان و�سط املناف�سة الدرامية.

مرتفعة  م�ساهدة  ن�سبة  الأول  جزئه  يف  امل�سل�سل  حّقق   -
اجلمهور  اأن  اأظ����ّن  ل���ذا  الأخ�����رى،  بامل�سل�سات  م��ق��ارن��ة 
�سينتظر اجلزء الثاين �سواء ُعر�ض يف رم�سان اأو اأي �سهر 

اآخر.

• حققت اأعمالك الدرامية التي ُعر�ست يف �سهر رم�سان 
جناحاً لفتاً، ما اأ�سهم يف انت�ساٍر اأو�سع لك.

- طبعاً. اأحمد اهلل اأنني �ساركت باأعمال رم�سانية ناجحة 
ا�ستطعت من  اأدوار ذات م��ادة درام��ي��ة مم��ّي��زة  م��ن خ��ال 
خالها لفت نظر اجلمهور، وهذا اأمر �سعب حتقيقه دائماً 
لذا نفرح كثرياً اإذا توافر . �سحيح اأن ل وجود لعمل مثايل 

متكامل، اإمنا من اجلّيد توافر اأمور اإيجابية كثرية.

ثمة  هل  وحيد،  عربي  م�سل�سل  يف  �سوى  ت�ساركي  مل   •

م�ساريع اأخرى يف هذا الإطار؟
حتّم�ست  ال���روح(  )ح��اوة  م�سل�سل  علّي  ُعر�ض  عندما   -
املاجري،  �سوقي  امل��خ��رج  اإىل  التعّرف  اأردت  لأن��ن��ي  ك��ث��رياً 
ويتمّيز عمله باجلمالية  العرب  املخرجني  اأهم  اأحد  وهو 
واجل���دّي���ة. ف�����س��ًا ع��ن م�����س��ارك��ت��ي م��ع ن��خ��ب��ة م��ه��ّم��ة من 
خالد  الراحل  امل�سري  الفنان  بينهم  من  العرب  املمثلني 
�سالح، ومك�سيم خليل، وفرح ب�سي�سو، ودانا املرديني. من 
الطبيعي اأن اأرغب يف امل�ساركة باأعمال مماثلة لأن اخلليط 
العربي غنى للعمل الدرامي، اإمنا اأمتنى اأي�ساً اأن تتمكن 

الدراما اللبنانية ال�سرف من خرق ال�سوق العربية.

بالن�سبة  ك��اٍف  اأعمالك  يف  حققته  ال��ذي  النجاح  هل   •
اإليك؟

نقاط  لأرى  اأع��م��ايل  اأت��اب��ع  لنف�سي.  متعبة  ن��اق��دة  اأن���ا   -
اأدائ��ي بهدف التطوير والتح�سني من  ال�سعف والقوة يف 
عمل اإىل اآخر. لذا ل اأكتفي بنجاحي بل على العك�ض اأ�سعى 
العمل  يف  الأف�سل  وتقدمي  حققت  ما  على  احلفاظ  اإىل 
خداع  مي��ك��ن  ل  ف��ا���س��ح  ال��ت��ل��ف��زي��ون  اأن  خ�سو�ساً  امل��ق��ب��ل، 

جمهوره الذي يلحظ املمثل ال�سادق باأدائه.

يكفيان  اإنتاجها  وتطّور  اللبنانية  الدراما  جناح  هل   •
املمثل مادياً ومعنوياً؟ 

واقع الدراما يف ال�سنوات الأخرية م�سّرف ما يحّم�سنا على 
اأن العرو�ض مل تعد  اأكر يف الأعمال، خ�سو�ساً  امل�ساركة 
حم�سورة مبنتج اأو منتجني. لدينا طاقات ومواهب اإمنا 
متكني  اأج��ل  م��ن  ر�سمي  ودع��م  فعلية  �سناعة  اإىل  نحتاج 

و�سع الدراما وامل�سرح وال�سينما مادياً.

• املمثلة اللبنانية التي تطّوع اإطالتها وفق الدور حتى 
اأمر لفت يف ظّل الأ�سواء  اأنها تتخلى عن املاكياج، وهذا 

وما تفر�سه من اهتمام جمايل..

ولي�ض  ال��دور  يتطّلبه  ملا  اأنني خا�سعة  يعني  اأن��ا ممثلة   -
بع�ض  م��ع  فيه  اأختلف  اأم���ر  وه���ذا  ال�سخ�سية،  لرغباتي 
ولي�ض  البطل  ه��و  ال��درام��ي  ال���دور  وال��ف��ن��ان��ني.  املمثلني 
املمثل بحد ذاته، فاإذا احتاج اأن اأبدو ب�سعة اأو اأن اأظهر من 

دون ماكياج اأو اأن اأبدو اأنيقة فكان له ما يريد.

بعدما  مرتقبة  �سينمائية  م�ساريع  لديك  يوجد  هل   •
ظهرت �سابقاً يف )زنار نار( و)تنورة ماك�سي( ؟

املرتبة  تقع يف  التي  ال�سينما  اأح��ب  لأن��ن��ي  ذل��ك  اأمت��ن��ى   -
الثانية لدي بعد امل�سرح.

 the other side of  �ساركت العام املا�سي يف فيلم 
الكندية  اللبنانية  واملخرجة  للكاتبة   November
)ماريان زاحل( التي �سّورته بني لبنان وكندا مع ممثلني 

من البلدْين.

فــن عــربــي
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اندريه ناكوزي: ل ميكن اأن اأوؤدي دورًا ب�شدق اإن مل اأحّبه

اللبنانية  املمثلة  جنحت  امل�سرحي  العمل  يف  طويلة  �سنني  بعد 
م�ساركتها  منذ  الدرامي  اجلمهور  نظر  لفت  يف  ناكوزي  اأندريه 
االأوىل يف )واأ�سرقت ال�سم�ض(، مرورًا بث)قلبي دق( و)م�ض اأنا(، 
والعفوي  املتقن  اأدائها  بف�سل  احلقيقي(،  )احلب  اإىل  و�سواًل 

الذي حّول كل دور توؤديه اإىل حديث اجلمهور التلفزيوين. 
املرتقب  ودورها  التلفزيونية  وم�سريتها  امل�سرحية  خربتها  عن 

يف اجلزء الثاين من )احلب احلقيقي(، كان معها هذا احلوار:

هنا الزاهد: �شعرت بالندم 
بعد عملية جتميل قمت بها

الزاهد  هنا  امل�سرية  الفنانة  ك�سفت 
تفا�سيل جديدة عن عملية التجميل 
التي اأجرتها يف اأنفها موؤخرا وغريت 

من �سكلها قليا.
 ه��ن��ا ق��ال��ت اإن��ه��ا ل جت��د ح��رج��ا من 
اإنها  ال��ك��ام يف ه���ذا الأم�����ر، وق��ال��ت 
ت��ع��اين ب�سبب عظمة زائ���دة يف  ك��ان��ت 
الأن���ف، ول��ذل��ك اأج���رت ج��راح��ة، ومل 

تخفي الأمر اأو تنكره. 
ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��اب��ة اأك����دت اأن��ه��ا �سعرت 
ب���ال���ن���دم ب���ع���د ال��ع��م��ل��ي��ة وب����اخل����وف 
متورًما  ظ���ل  وج��ه��ه��ا  لأن  ال�����س��دي��د 

لفرتة طويلة، 
وجهها  اأن  اأخ���ربه���ا  ال��دك��ت��ور  وك����ان 
ولكن  فقط،  اأ�سبوعني  مل��دة  �سيتورم 

ا�ستمر الأمر معها فرتة اأطول.
 ه���ن���ا ق����ال����ت خ�����ال ت����واج����ده����ا مع 
الإعامية منى ال�ساذيل، اإنها يف هذه 
اأجرت  لأن��ه��ا  ب��ال��ن��دم  �سعرت  ال��ف��رتة 

اجلراحة، 
املنزل،  وام��ت��ن��ع��ت ع���ن اخل�����روج م���ن 
وعندما ظهرت يف م�سل�سل )يف ال ل 

ل لند( كان وجهها متورًما.

�شامو زين يف )طعم الدنيا 2(
بعد م�ساركته يف اجلزء الأول من )طعم الدنيا(، ك�سف 
الفنان ال�سوري �سامو زين ا�ستعداده للم�ساركة يف جزء 
امل�سل�سات  نوعية  اإىل  ينتمي  وه��و  امل�سل�سل،  م��ن  ث��ان 
الطويلة )60 حلقة(، وحلقاته منف�سلة مبعدل ثاث 

حلقات لكل ق�سة.
يف �سياق اآخر، ي�ستعد زين لطرح اأغنيته اجلديدة )اأول 
طارق  وتوزيع  ح�سني  تامر  كلمات  من  تبت�سميلي(،  ما 

توكل.
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النعا�س املتكرر موؤ�شر على 3 اأخطار
املتكرر  الإن�����س��ان  �سعور  اأن  ���س��وي��دي  ب��اح��ث  اأج��راه��ا  درا���س��ة حديثة  اأك���دت 

بالنعا�ض موؤ�سر على خلل �سحي.
اإن   :" الإج��ه��اد  "درا�سات  م��ن معهد  اأوك��ر���س��ت��دت  ت��ورب��ي��ون  الباحث  وق��ال 
يف  خلل  على  دليل  النهار،  خال  والنوم  ال�سرتخاء  اإىل  الدائمة  احلاجة 
ال�سحة، خا�سًة اإذا كان ال�سخ�ض ينام يف الليل من 7 اإىل 8 �ساعات، وفقا 
بالأمرا�ض  املتكرر  النعا�ض  حالت  بع�ض  الدرا�سة  وربطت  اليوم.  لرو�سيا 
والوزن  والكتئاب  املختلفة  اللتهابات  مثل  الإن�سان،  ترافق  التي  املزمنة 
واأك��ر من  النوم لأق��ل من )6.5 �ساعات(  اأن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت  ال��زائ��د. 

)9.5(، مرتبط ب�سكل اأو باآخر بارتفاع ن�سبة الوفيات.
يف  ق�سرية  ف��رتة  ينامون  الذين  اأول��ئ��ك  ل��دى  "لي�ض  اأوكر�ستدت:  ويقول 
يف  �سلًبا  يوؤثر  ما  للج�سم؛  احليوية  الوظائف  ل�ستعادة  ك��اٍف  وق��ت  الليل 
جهاز املناعة ون�سبة الدهون وال�سكر يف الدم، التي ترتبط ب�اأمرا�ض القلب 
ال�سخ�ض  يعو�ض  عندما  تختفي  املخاطر  هذه  لكن  الدموية".  والأوع��ي��ة 

ال�ساعات الازمة من النوم يف عطلة نهاية الأ�سبوع.

ال�شو�شاء املرورية قد ت�شهم يف زيادة الإ�شابة باأمرا�س القلب
زي���ادة خماطر  ف��ى  امل��روري��ة  ال�سو�ساء  دور  م��ن  العلماء  م��ن  ف��ري��ق  ح��ذر 
اأدلة متزايدة تربط بني ال�سو�ساء  باأمرا�ض القلب، فهناك ثمة  الإ�سابة 
ال�سرايني و�سغط  اأم��را���ض  ذل��ك  القلب، مبا يف  اأم��را���ض  البيئية وتطوير 
الدم املرتفع، وال�سكتة الدماغية وف�سل ع�سلة القلب ، واأمرا�ض ال�سريان 
التاجى. واأفادت الدرا�سة باأنه على الرغم من اأن مقدمي الرعاية ال�سحية 
يركزون على عوامل اخلطر التقليدية عند ت�سخي�ض اأمرا�ض القلب وطرق 
مكافحتها وعاجها، اإل اأن هناك اأدلة متزايدة تدعم الفكرة الرامية باأن 

عوامل اخلطر يف البيئة قد ت�ساهم يف اأمرا�ض القلب اأي�سا.
ب��ني زي���ادة خطر الإ�سابة  ال��دار���س��ات وج��ود عاقة  واأظ��ه��رت العديد م��ن 
باأمرا�ض القلب و�سجيج حركة املرور، ومع ذلك فقد كانت هذه الدرا�سات 
فى  م�ساهمة  تكون  ق��د  التي  الآل��ي��ات  حتديد  على  ق���ادرة  غ��ري  ال�سابق  يف 
الأمريكية  “الكلية  ون�سرت جملة  ال�سو�ساء.  الناجم عن  القلب  اأمرا�ض 
التى من  املحتملة  الآليات  �ساملة لتحقيق فى  القلب” مراجعة  لأمرا�ض 
التى  الآلية  فهم  اأجل  ومن  القلب.  اأمرا�ض  فى  ال�سو�ساء  ت�سهم  خالها 
قد تدفع العاقة بني ال�سو�ساء البيئية واأمرا�ض القلب، قام باحثون فى 
ق�سم الطب الباطنى فى “املركز الطبى اجلامعى” فى جامعة “جوهان�ض 
جوتنربج” فى اأملانيا ، باإجراء مراجعة لاأدبيات العلمية املتاحة، وبتقييم 
ال��ق��ل��ب وال�����س��ج��ي��ج البيئى.  اأم���را����ض  ال�����س��ل��ة ب��ني  الأدل�����ة احل��دي��ث��ة ذات 
ال�سمعية  غ��ري  ال��ت��اأث��ريات  كيفية  ف��ى  بحثت  التى  ال��درا���س��ات  وا�ستعر�ست 
ا�ستعر�سوا  لل�سو�ساء وتاأثريها على نظام القلب والأوعية الدموية، كما 
الدرا�سات املتعلقة باآثار ال�سو�ساء على اجلهاز الع�سبي، وتلك التى حتقق 

فى الآثار ال�سلبية لل�سو�ساء ، على احليوانات وكذلك الإن�سان.
ومن الأدلة التى مت تقييمها فى اأبحاثهم، اأكد الباحثون اإمكانية تن�سيط 
اإفراز  اإث��ارة  عن  ف�سا  لل�سغوط،  الع�سبى  اجلهاز  ل�ستجابة  ال�سو�ساء 
عدد من الهرمونات ت�سر بالأوعية الدموية، كما ربطوا بني ال�سو�ساء مع 
الأك�سدة، وعدم التوازن يف اإنتاج اجلذور احلرة وقدرة اجل�سم على اإبطال 
اآثارها ال�سلبية، ف�سل عن م�ساكل فى الأوعية الدموية واجلهاز الع�سبى 
تلعبه  ال��ذى  ال�سلبى  ال���دور  ال��درا���س��ة على  ت��وؤك��د  ال��غ��ذائ��ى. كما  والتمثيل 

ال�سو�ساء املرورية فى زيادة خماطر الإ�سابة باأمرا�ض ال�سكر.

التجريبي؟ العلم  وموؤ�س�ض  االنك�سار  تل�سكوب  �سانع  هو  • من 
وموؤ�س�ض  الن��ك�����س��ار  تل�سكوب  ���س��ان��ع  جاليليو  الي��ط��ايل  ال��ع��امل  ه��و 
من  والعديد  املائي  امليزان  خم��رتع  واي�سا  احلديث  التجريبي  العلم 
والبقع  ال��زه��رة  كوكب  لأوج���ه  درا���س��ة  منها  وال��درا���س��ات  الكت�سافات 
القمر  �سطح  ان  واظهاره  للم�سرتي  اقمار  اربعة  واكت�سافه  ال�سم�سية 

جبلي .
ال�سوت؟ قيا�ض  وحدة  هي  • ما 

هي الدي�سبل 
؟ الفوكالند  جزر  توؤول  كانت  من  • اىل 

جزر الفوكاند كانت توؤول ل�سبانيا ثم تنازلت عنها اإىل بريطانيا يف 
1771-1-22

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�ساة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�سيات  من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.
325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ساعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�سنة.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • الكبد 

ي�ستعمل كعاج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
الأ�سخا�ض  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخا�ض  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  اأكر  الأربعني  اأو  الثاثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �سبيكة  اأ�سخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�سف  الذي  )�سيربابياد(  امل�سمى  املنجم  •  اأن 
كيلو غرام دفعة واحدة.

الكلب �شجاع 
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الع�سل والهاالت ال�سوداء

قال باحثون ملجلة )بريجيت( الأملانية املهتمة بال�سوؤون ال�سحية: اإن الع�سل 
اأنه ينبغي  الأبي�ض يعد �ساحاً فعاًل ملحاربة الهالت ال�سوداء  مو�سحني 
يف  يباع  ال��ذي  ولي�ض  الطبيعي،  الأبي�ض  الع�سل  ا�ستخدام  الغر�ض  لهذا 
الأبي�ض  الع�سل  فاإن  للمجلة،  الإلكرتوين  للموقع  ووفقاً  ماركت.  ال�سوبر 
الطبيعي غني بالفيتامينات C وB2 وB6 وكذلك مادة النيا�سني، والتي 

يت�سبب نق�سها يف ظهور الهالت ال�سوداء.
العايل  حمتواه  بف�سل  الب�سرة  ترطيب  على  الأبي�ض،  الع�سل  يعمل  كما 
من ال�سكر، ما ي�ساعد على اختفاء التجاعيد حول العني ومينحها مظهرا 
�ساطعا وم�سرقا، ولا�ستفادة من مزاياه ينبغي و�سعه حتت العني ملدة 10 

دقائق على الأقل.

من  ق�سط  ت��ن��اول  اأن  اإىل  فرن�سيون  علماء  تو�سل 
الب�سل والثوم �سمن الطعام، يحمي الأ�سخا�ض من 
كبرية،  بن�سبة  وامل��ع��دة  القولون  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة 

وفًقا ملوقع Mniscience الطبي.
على  يحتويان  وال��ث��وم  الب�سل  اإن  الباحثون  وق���ال 
وتعمل  ال�سرطانية،  اخلايا  تكاثر  متنع  اإن��زمي��ات 

على اإبطاء منو الورم.
الثوم يف  18 جراًما من  تناول  ف��اإن  للعلماء  ووفًقا 
الأ�سبوع، يخف�ض احتمال الإ�سابة ب�سرطان القولون 

بن�سبة %30، و�سرطان املعدة بن�سبة 50%.
اأن ه���ذه ال���س��ت��ن��ت��اج��ات جاءت  واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة 
الأبي�ض  البحر  حو�ض  ُبلدان  ماأكولت  حتليل  بعد 

املتو�سط ذات الأطباق الغنية بالب�سل والثوم؛ حيث 
ت�سل الكمية التي ي�ستهلكها الفرد يف بع�ض املناطق 

اإىل ثاثة كيلوجرامات يف ال�سنة. 
ونوَّهت على اأن هذه الكمية جعلت �سكان هذه املناطق 
ل  نادًرا ما ي�سابون ب�سرطان القولون؛ مقارنة مبعدَّ

الإ�سابات يف العامل.
اأعلن علماء يف جامعة كوماموتو  ال�سياق نف�سه  ويف 
يَّة للب�سل،  اليابانية عام 2016 عن اكت�سافهم خا�سِّ
املبي�ض،  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  عند  ال���ورم  من��و  تبطئ 

واختربوا ذلك على الفئران املخربية بنجاح.
الب�سل  ت��ن��اول  ب���اأن  ال��ع��ل��م��اء  اف��رت���ض  اأن  �سبق  ك��م��ا 

والثوم يوؤدي اإىل اإبطاء عملية ال�سيخوخة.

الب�شل والثوم يحميانك من ال�شرطان 

ت�سارليز ثريون لدى ح�سورها العر�ض االأول يف العامل من فيلم "غرينغو" يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

خرجت نورا للنزهة مع كلبها اجلميل وكان ا�سمه �سجاع انها حتبه كثريا فقد ربته منذ ان كان �سغريا ومنذ 
ذلك احلني مل يرتكها ابدا ..وعند منطقة خ�سراء جميلة وو�سط احل�سائ�ض اليانعة اخدت جتري هنا وهناك 
ترمي كرتها ويلتقطها كلبها ال�سجاع وفجاأة �سرخت نورا لقد �سقطت بني احل�سائ�ض ..لبل �سقطت يف حفرة 
حفرها احد ال�سيادين وغطاها باوراق ال�سجار الكبرية ومل تلحظها نورا ف�سقطت فيها ..انها حفرة عميقة لن 
ت�ستطيع ان تخرج منها وحدها فاأخدت ت�سرخ وجاء �سجاع لينظر اليها بحزن واخذ يلف ويدور حول نف�سه ويكاد 
عقله ان يجن ..يا للم�سكينة ماذا �سيفعل لها ..هي تبكي وتنادي وهو ينبح وليجد احدا للم�ساعدة ..وعندما هم 
بالن�سراف لطلب امل�ساعدة �سرخت فهي تخاف ان تبقي لوحدها فلو جاء حيوان جائع و�سقط هنا ماذا �ستفعل 
اأم��ا هي فجل�ست   .. اردت فوقف بجانب احلفرة ينبح من وقت لخر وكاأنه ينادي على احد  ..وك��اأن��ه عرف ما 
داخل احلفرة تنتظر من ياأتي لنقاذها كلما تاأخر الوقت �سيخرج والدها للبحث عنها هكذا حدثت نف�سها اما 
�سجاع فقد جل�ض بجوار احلفرة ينبح ب�سوت عال وكاأنه يحذر احدا من القرتاب ولكن الربد هو من اقرتب 
برد قا�ض ..خاف على نورا فغطى احلفرة بورق ال�سجر الكبرية حتى ل يت�سرب الربد اليها لكنه ت�سرب اليه نعم 
كان ج�سدها ينتف�ض من الهواء البارد لكنه مل يرتك احلفرة واخذ �سوته يتعب لكنه مل يكف عن النباح كل 
فرتة حتى اح�ض بغريزته باأ�سوات تاأتي من بعيد يحملها هواء الليل انها ا�سوات الرجال ..انه �سوت والد نورا 
ومعه الأ�سدقاء فا�ستجمع �سجاع قوته الباقية واخذ ينبح ف�سمعوا �سوته ومن و�سط احل�سائ�ض اخذ يقفز لرياه 
اجلميع انه �سجاع انه �سجاع .. اتى الب وا�ستطاع وا�سدقاوؤه انقاذ ابنته وعندما خرجت من احلفرة �سقط �سجاع 
على الر�ض منهكا حمل الأب نورا وحمل ال�سدقاء �سجاع ذهبوا اجلميع اإىل البيت ا�ستعادت نورا �سحتها بعد 

يومني لكن �سجاع تطلب الأمر منه اأ�سبوعا كاما حتى تعود �سحته ويتخل�ض مما ا�سابه من الربد .


