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�سموم يف بخار ال�سيجارة الإلكرتونية

اكت�سفت درا�سة جديدة م�سدراً مل يكن معروفاً لل�سموم يف ال�سيجارة 
الإلكرتونية غري ال�سائل الذي يتم ا�ستن�ساق بخاره، تبني اأن م�سدره 
الأبحاث  واأظ��ه��رت  التدفئة،  ولفائف  ال�سائل  حتتوي  التي  احل��اوي��ة 
التي  ال�سامة  امل��ع��ادن  م��ن  �سئيلة  كميات  عنه  تنتج  امل�سدر  ه��ذا  اأن 
ا�ستهالك  عند  لل�سحة  ت��ه��دي��داً  ت�سكل  وال��ت��ي  امل��دّخ��ن،  ي�ستن�سقها 
جون  طب  كلية  يف  الدرا�سة  اأجريت  يومياً.  الإلكرتونية  ال�سيجارة 
هوبكنز الأمريكية، ودعت نتائجها اإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية 
اإىل اأخذ هذا الكت�ساف يف العتبار واإعادة النظر يف تقييم ال�سيجارة 

الإلكرتونية التي ُطرحت يف الأ�سواق باعتبارها بدياًل اأقل �سرراً.
والذي  ونيكوتني  نكهات  ال��ذي يحتوي على  ال�سائل  اأن  الرغم  وعلى 
يتم ت�سخينه وا�ستن�ساق بخاره ل يحتوي على هذه ال�سموم التي مت 
الذي  امل�سدر  هما  ال�سائل  وحاوية  التدفئة  لفائف  اأن  اإل  اكت�سافها، 

يعتقد الباحثون اأن املعادن ال�سامة التي تختلط بالبخار تاأتي منه.
الباحثون  ور�سد  هيلث"،  "اإنفريومنتال  جملة  يف  الدرا�سة  وُن�سرت 

وجود 15 نوعاً من املعادن ال�سامة يف بخار ال�سيجارة الإلكرتونية.
التي  الدرا�سات احلديثة  اإىل جمموعة من  الدرا�سة  نتائج  وان�سمت 
حتّذر من الآثار ال�سارة لل�سيجارة الإلكرتونية، وتعترب تدخينها من 

عوامل الإ�سابة باأمرا�ض القلب.

حليب ال�سويا بديل عن حليب البقر
الذي  للمرء،  ميكن  اأن��ه  اإىل  ماكغيل  بجامعة  حديثة  درا���س��ة  اأ���س��ارت 
ال�سويا  حليب  على  العتماد  الأب��ق��ار،  حليب  عن  التخلي  يف  يرغب 
ال�سويا  اأن حليب  الكندية  الدرا�سة  واأ�سافت  الهند.  اأو جوز  الأزر  اأو 
يعترب من اأف�سل البدائل فيما يتعلق بتوازن العنا�سر الغذائية لأن 

تركيب حليب ال�سويا اأقرب ما يكون حلليب الأبقار. 
وقام الباحثون بدرا�سة حليب الأرز وحليب اللوز وحليب جوز الهند 
على  ت�ستمل  البدائل  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��اروا  الأب��ق��ار.  بحليب  مقارنة 
عنا�سر غذائية وبروتني اأقل، واأ�ساف الباحثون اأنه ل يجوز باأي حال 
من الأح��وال تغذية الأطفال الر�سع مبنتجات الألبان البديلة، واإل 

فاإنهم قد يتعر�سون ل�سوء تغذية. 

در�س علوم ُيدمر اأ�سرة طالبة 
اكت�سفت فتاة اأمريكية حقيقة �سادمة عن والدها البيولوجي خالل 
الرجل  اأن  ليتبني  دمها،  ف�سيلة  اأن فح�ست  بعد  وذل��ك  علوم،  در���ض 

الذي رباها منذ ولدتها، مل يكن والدها احلقيقي. 
واأعلنت الفتاة، التي تدر�ض يف جامعة ولية كاليفورنيا لزمالئها، اأن 
الرجل الذي كانت تعتقد اأنه والدها، هو يف الواقع عمها، واأن والدتها 

حملت منه �سفاحاً واأجنبتها، ح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
اأن  امل�سرف،  الدكتور  �سوؤال  وبعد  الدر�ض  بعد  اكت�سفت  الفتاة  وكانت 
حني  يف   ،A والأم   O ال��وال��د  والديها،  دم  تتنا�سب  ل  دمها،  ف�سيلة 

.AB كانت هي من ف�سيلة
الفتاة  اأدرك��ت  اأن  الأ���س��رة، فبعد  بتدمري  الكت�ساف كفياًل  وك��ان هذا 

حقيقة والدها، قرر والداها النف�سال عن بع�سهما، والطالق.

�سحايا يف �سطو م�سلح و�سح النهار  
�سطو  عملية  يف  بجروح  اآخرين  اأ�سخا�ض   10 واأ�سيب  �سخ�ض  قتل 
م�سلح جرت يف و�سح النهار يف بواكيه، ثاين كربى مدن �ساحل العاج، 

كما اأفاد جتار وكالة فران�ض بر�ض.
امل�سادر ان �سخ�سني و�سال على منت دراج��ة نارية اىل �سوق  وقالت 
مليون   20 مبلغ  و�سرقا  كال�سنيكوف  بر�سا�سات  م�سلحني  اجلملة 
األف ي��ورو( كان تاجر كاجو قد �سحبها لتوه من  فرنك عاجي )30 

امل�سرف.
حلظة  منذ  التاجر  ي��راق��ب��ان  ك��ان��ا  ال�سارقني  ان  امل�����س��ادر  واو���س��ح��ت 
خروجه من امل�سرف حامال معه هذه الموال النقدية التي تعترب يف 

�ساحل العاج مبلغا ماليا كبريا.
وا�سافت انه بعد ا�ستيالئهما على هذه الأموال لذ ال�سارقان بالفرار 
ال�سوق  ك��ان��ت يف  ال��ت��ي  اجل��م��وع  ان  اإل  ال��ن��اري��ة،  دراجتهما  م��نت  على 
حاولت مطاردتهما فما كان منهما ال ان اطلقا النار لتفريقها المر 

الذي ادى ملقتل تاجر واإ�سابة ع�سرة ا�سخا�ض اآخرين بجروح.
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اأيقونات كوريا ال�سمالية يف لندن
والربامج  الع�سكرية  بالعرو�ض  الأخبار  عناوين  ال�سمالية  كوريا  تت�سدر 
ال�سوء على منحى  يلقي  لندن  لكن معر�سا لأيقونات كورية يف  النووية، 

اآخر للبلد ال�سيوعي املنعزل األ وهو ت�سميم اجلرافيك.
ال�سمالية: جرافيك يومي من جمهورية  "�سنع يف كوريا  وي�سم معر�ض 
كوريا ال�سعبية الدميقراطية" مل�سقات وق�س�ض م�سورة دعائية للحكومة 

اإىل جانب اأ�سياء عادية مثل اأغلفة اأطعمة وتذاكر وطوابع.
ج��زء من  لندن  اإل�سرتي�سان( يف  اأوف  )ه��او���ض  ج��ال��ريي  وامل��ع��رو���س��ات يف 
بكني  مقرها  �سياحة  �سركة  اأ�س�ض  بونر  نيكول�ض  يدعى  �سخ�ض  مقتنيات 

لرتتيب رحالت اإىل كوريا ال�سمالية التي زارها مئات املرات.
وقال بونر لرويرتز، اإن الت�سميمات مبثابة نافذة للخارج على بلد ل يفهمه 
للغاية.  معقدة  دول��ة  اإنها  ال�سمالية.  كوريا  نفهم  "ل  واأ�ساف  الكثريون. 

نفهم عنا�سر فيها لكن وجهة نظرنا ترتاوح بني الأبي�ض والأ�سود".
مطلع  وحتى  الع�سرين  القرن  �سبعينيات  اإىل  املعرو�سات  تاريخ  ويرجع 
العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين وهي فرتة مزج خاللها فنانو 
كوريا ال�سمالية البعيدون اإىل حد كبري عن اأي تاأثري خارجي بني ت�سميم 
الوطنية  اجلمالية  والنواحي  ال�سوفيتي  الفكر  ي�ستلهم  ال��ذي  الأيقونات 

اخلا�سة بهم.
ال�سماليني يف  ال��ك��وري��ني  العمال  ال��رغ��م م��ن ظهور  اإن��ه على  ب��ون��ر،  وق��ال 
الت�سميمات ب�سورة رجال مفتويل الع�سالت و�سخ�سيات بطولية، فاإن من 
غري املرجح اأن يك�سب املحتوى الدعائي للمعر�ض النظام احلاكم يف كوريا 

ال�سمالية اأية موؤيدين جدد. وي�ستمر املعر�ض حتى 31 مايو.

ري�س ويذر�سبون تلّمع 
بالط مم�سى هوليوود

ب�����داأت ال��ن��ج��م��ة ري�����ض وي��ذر���س��ب��ون يوم 
ي��وٍم ع���ادي، فا�ستيقظت من  ك��اأي  اأم�����ض 
ن��وم��ه��ا وارت�����دت م��الب�����س��ه��ا ل��ك��ي تذهب 
ت��اأّخ��رت قلياًل يف  اأن��ه��ا  وم��ع  العمل،  اإىل 
النجمة  ق��ررت  كعادتها،  اإل��ي��ه  ال��و���س��ول 
ال��ك��وم��ي��دي��ة زي�����ارة ���س��دي��ق��ٍة ل��ه��ا كانت 
البالطة  وه��ي  ب��ال��ُق��رب منها،  م��وج��ودة 
ا���س��م��ه��ا يف مم�سى  ع��ل��ي��ه��ا  ُن���ح���ت  ال���ت���ي 
 Hollywood الهوليوودي  ال�سهرة 
ري�ض  وك�سفت   .Walk of Fame
ما  التنظيف  يف  مواهبها  عن  للجمهور 
فاأخذت  بالطتها،  مكان  اإىل  و�سلت  اإن 
اإىل  ت��ت��ح��دث  ك��ان��ت  بينما  ا�سمها  ُت��ل��ّم��ع 
للنا�ض  ت�سمح  ّل  باأن  وتاأمرها  البالطة، 
بامل�سي فوقها، كما امتدحتها قائلًة "الآن 
اأّن   اإىل  اإ���س��ارة  فتاة".  يا  جميلة  تبدين 

ري�ض ويذر�سبون  حظيت ببالطٍة خا�سة 
 Hollywood مم�����س��ى  ع���ل���ى  ب���ه���ا 
Walk of Fame يف �سهر دي�سمرب 
ال��ب��الط��ة رقم  2010، وه���ي  ع���ام  م��ن 
علماً  هوليوود،  م�ساهري  من   2،425
ر�سيف  اأم���ام  يقع  ال�����ُس��ه��رة  مم�سى  ب���اأّن 

فندق W يف هوليوود.

بيل كو�سبي ُيفجع 
مبوت ابنته!

كو�سبي   العاملي  بيل  النجم  يعي�ض 
بعدما  ال�سديدة  احل��زن  من  حالة 
ُف���ج���ع ب���وف���اة اب��ن��ت��ه، اإي��ن�����س��ا نهار 
اجلمعة املا�سي عن عمر 44 عاماً 

يف ما�سات�سو�ست�ض.
وف���ي���م���ا اأ����س���ب���اب ال����وف����اة ل ت����زال 
امل�سادر  بع�ض  ا����س���ارت  جم��ه��ول��ة، 
اأن  اىل  الراحلة  عائلة  من  املقربة 
ال��راح��ل��ة ع��ان��ت ق��ب��ل وف��ات��ه��ا من 
يفرت�ض  وك��ان  الكلية،  يف  اأمرا�ض 
اإل  كلية.  زرع  لعملية  تخ�سع  اأن 
اأن املوت داهمها قبل تلقي العالج 
من  كانت  اإين�سا  اأن  يذكر  ال���الزم. 
ل���وال���ده���ا بيل،  ال���داع���م���ني  اأ�����س����ّد 
واأعلنت مرات عدة اأن والدها بريء 
من التهامات املوجهة �سده والتي 
تزعم اأنه اعتدى جن�سياً على اأكرث 

من 60 امراأة.

حدث جديد ظهر 
يف �سمب�سون وحتقق 

بعد 8 اأعوام
�سمب�سون  ع��ائ��ل��ة  �سل�سلة  اأث�����ارت 
ال����ك����رت����ون����ي����ة، ذه��������ول ك����ب����ريا يف 
ع��ام، حني  املتحدة، قبل  ال��ولي��ات 
دونالد  و���س��ول  توقعت  اأن��ه��ا  تبني 
لكن  الأب��ي�����ض،  البيت  اإىل  ت��رام��ب 
جنحت  ال�سل�سة  اأن  موؤخرا،  ظهر، 
ريا�سي  بتتويج  ال��ت��ن��ب��وؤ  يف  اأي�����س��ا 

للوليات املتحدة.
�سحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������س���ب 
فاإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  "اإندبندنت" 
 ،1989 عام  ب��داأت  التي  ال�سل�سلة 
عر�ست يف 2010 مقطعا يعر�ض 
ريا�سة  الأمريكي يف  للفريق  فوزا 

الكريلينغ على نظريه ال�سويدي.
الكرتونية،  ال�سل�سلة  عر�سته  وما 
ح�سل  ما  هو  �سنوات،  ثماين  قبل 
ال�ستوي،  الأومل���ب���ي���اد  يف  حت���دي���دا 
م��وؤخ��را، ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، حيث 
بامليدالية  الأم��ريك��ي  الفريق  ت��وج 
ال�سويدي  ال����ف����ري����ق  ن������ال  ف���ي���م���ا 

ميدالية ف�سية.
التي  ال��ذه��ب��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ة  وت���ع���د 
من  الثانية  ال�سبت،  ي��وم  اأح���رزت، 
وانتهت  الأمريكي،  للفريق  نوعها 

املقابلة بنتيجة 7-10.
وق����ال ك��ات��ب ح��ل��ق��ة ال��ت��ن��ب��وؤ بفوز 
ترامب، دان غريني، اإن العمل كان 
مبثابة حتذير لأمريكا من قطب 

العقارات.

ما مقدار وجبة 
الطعام ال�سحية؟

ل  ال����وزن  واإن��ق��ا���ض  التخ�سي�ض 
يعني ال�سعور باجلوع، ول ينبغي 
مغذيات  ن��ق�����ض  اإىل  ي������وؤدي  اأن 
لتخفيف  اجل�������س���م.  ي��ح��ت��اج��ه��ا 
ال���������وزن اح�����ر������ض ع���ل���ى ت������وازن 
مع  تتناوله،  الذي  الغذاء  وتنوع 
اإنقا�ض  اأن  الع��ت��ب��ار  يف  الأخ����ذ 
ال����وزن ت��دري��ج��ي��اً وب��ب��طء ي�سهل 
اجلديد،  ال�����وزن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
ال�سابق.  ال����وزن  ا���س��ت��ع��ادة  وع���دم 
اإذن ل�سبط الوزن وعدم ال�سعور 
الوجبة  م�����ق�����دار  م�����ا  ب�����اجل�����وع 

ال�سحية؟
ال�سعرات  ع��دد  يقل  اأن  ينبغي  ل 
خالل  تتناولها  ال��ت��ي  احل��راري��ة 

����س���ع���رة،   1800 ع������ن  ال������ي������وم 
املنا�سب  ال�سعرات  ع��دد  ويتحدد 
للفرد ح�سب طوله ووزنه، وغالباً 
ما يرتاوح بني 2000 و2500 

�سعرة.
حمية  اتباع  عند  الوجبة.  حجم 
ترتاوح  ال�سعرات  قليلة  غذائية 
�سعرة  و2000   1800 ب����ني 
الإجمايل  بتق�سيم  ق��م  ح��راري��ة 
ع��ل��ى ع���دد ال���وج���ب���ات. ف�����اإذا كان 
 500 رئي�سية  وجبة  ك��ل  م��ق��دار 
وجبتني  ت�����ن�����اول  م�����ع  �����س����ع����رة، 
خفيفتني مقدار كل منهما 150 
 1800 امل��ج��م��وع  ي�سبح  ���س��ع��رة 

�سعرة.

416 درا�سة  وياأتي هذا الرقم املذهل بعد حتليل حوايل 
�سملت اأكرث من 160 مليون طفل ومراهق من مئتي بلد، 
اإذ ارتفعت ن�سبة البدناء من 0.7 يف املائة يف عام 1975 
اإىل 5.6 يف املائة يف عام 2016 يف �سفوف الفتيات ومن 

الفتيان. �سفوف  يف  املائة  يف   7.8 اإىل  املائة  يف   0.9
اأ�سباب  لل�سمنة  فاإن  الأملانية  الطفل  ملوؤ�س�سة �سحة  ووفقا 
متعددة مثل: الإعالنات املغرية لالأطعمة غري ال�سحية، 
وامل�����س��روب��ات احللوة،  الأط��ع��م��ة  اإىل  ال��و���س��ول  و���س��ه��ول��ة 
وال�ستخدام الهائل لو�سائل التوا�سل احلديث كالهواتف 
ال��ذك��ي��ة وال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن عدم 
ح�سبما  ال���وزن،  زي��ادة  تعزيز  وبالتايل  الريا�سة  ممار�سة 

كتبت املوؤ�س�سة على موقعها. 
وقد اأ�سبح من الوا�سح اأن امل�سروبات املحتوية على ال�سكر 
موؤ�س�سة �سحة  ال���وزن، ح�سب  زي��ادة  يف  عامل خطري  هي 
املاء  �سرب  على  الأط��ف��ال  يتعود  ب��اأن  تو�سي  التي  الطفل 

ابتداء من �سن مبكرة. 
ولي�ض  ا�ستثناًء  ال�سكرية  امل�سروبات  تكون  اأن  يجب  كما 
القاعدة مثل امل�سروبات الغازية وم�سروبات الكول وال�ساي 

املحلى اأو ال�ساي املثلج وع�سائر الفاكهة اأو نكتار الفواكه.
وياأمل بع�ض الآباء يف اأن يتخل�ض اأبناوؤهم من ال�سمنة مع 
مرور الوقت، لكن امل�سكلة تكمن يف اأن" الطفل اأو املراهق 
الذي يعاين من ال�سمنة، ل يعود وزنه اإىل طبيعته يف وقت 
لحق. "الطفل البدين ل ي�سبح ر�سيقا يف امل�ستقبل." كما 

يقول الدكتور برتولد كوليت�سكو.
تراجع  ت�ساهم يف  التي قد  التدابري  لكن هناك كثري من 
الطبيعية،  الر�ساعة  تعزيز  مثل:  الأطفال  لدى  ال�سمنة 

التثقيف  خالل  من  لل�سكر  العايل  ال�ستهالك  من  احلد 
تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الت�سريعية،  وال��ت��داب��ري  ال��غ��ذائ��ي 
ا�ستهالك املياه عن طريق فر�ض ال�سرائب على امل�سروبات 
عالية ال�سكر، وكذا احلد من الإعالنات املوجهة لالأطفال 
يف و�سائل الإع��الم ويف و�سائط التوا�سل الجتماعي على 
لفهم  و�سهلة  ب�سيطة  ع��الم��ات  وو���س��ع  الإن��رتن��ت،  �سبكة 
اأف�سل للمكونات التي حتتوي عليها املواد الغذائية بحيث 

ميكن للم�ستهلكني التعرف ب�سرعة على اأف�سل املنتجات.
م���ا ه���ي ال���ط���رق ال�����س��ح��ي��ح��ة ل��ت��ع��ام��ل الآب�����اء م���ع الطفل 

البدين؟
ين�سح الأطباء الآباء بت�سجيع اأطفالهم الذين يعانون من 
البدانة اأو زيادة الوزن بطرق اإيجابية، وجتنب اإحراجهم، 
اتباع  م��ن  حم��ذري��ن  �سلوكياتهم،  تغيري  على  لتحفيزهم 
ك��الإف��راط يف  بنتائج عك�سية  ياأتي  ذل��ك  �سلبية لأن  ط��رق 

الأكل اأو العزلة.
يحذر الأطباء!! اإحراج الأطفال البدناء لن ي�سجعهم على 
بل  ال��زائ��دة،  الكيلوغرامات  بع�ض  من  التخل�ض  حماولة 

العك�ض متاماً هو ما يحدث.
الأم��ري��ك��ي��ة لطب  الأك��ادمي��ي��ة  ق��ال��ت  ب��ي��ان م�سرتك  ففي 
معاك�ض  لأث��ر  ي���وؤدي  ذل��ك  اإن  ال�سمنة،  الأط��ف��ال وجمعية 
وي�����س��ه��م يف اأمن�����اط ���س��ل��وك��ي��ة م��ث��ل الإف�������راط يف الأك�����ل، 

واخلمول، والعزلة، وجتنب الفحو�ض الطبية الدورية.
وي��ن�����س��ح ���س��ت��ي��ف��ن ب��ون��ت ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ني ال���ذي���ن اأع����دوا 
البيان والرئي�ض املوؤ�س�ض للجنة التنفيذية لق�سم ال�سمنة 
النهج  "وا�سلوا  الأط��ف��ال:  لطب  الأمريكية  بالأكادميية 
الإيجابي. نعلم اأن اإحداث تغيري اأمر �سعب، واأن املر�سى 

بع�ض  البداية م�ساكل يف حتقيق  الأرج��ح يف  يعانون على 
التحديات  ه���ذه  م��ن  نتعلم  اأن  بو�سعنا  ل��ك��ن  اأه��داف��ه��م، 

وننطلق منها".
يف  تك�سا�ض  بجامعة  للطب  دي��ل  كلية  من  بونت،  واأ���س��اف 
اأو�سنت: "نعلم كذلك اأن الأطفال، الذين يعانون ال�سمنة 
لذا  والقلق،  والك��ت��ئ��اب،  بالنق�ض،  لل�سعور  عر�سة  اأك��رث 
الت�سجيع  على  الرتكيز  على  حر�ساً  اأك��رث  نكون  اأن  نريد 
تغيري  على  نحفزهم  عندما  ال�سلبي  ولي�ض  الإي��ج��اب��ي، 

�سلوكياتهم".
واأف��ادت درا�سة اأخرى يف نف�ض املو�سوع اأن من بني اأ�سكال 
التحدث  ال�سمنة  يعانون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال،  امتهان  ع��دم 
معهم عما ي�ساهدونه من اأفالم، وعلى �سا�سات التلفزيون. 
اأفالم الأطفال ووجدوا  وحلل الباحثون يف هذه الدرا�سة 

اأن كثرياً منها يتهكم من اأ�سحاب الوزن الزائد.
واأ�سار الأطباء يف البيان اإىل اأن ال�سمنة من اأكرث امل�سكالت 
اإذ  املتحدة.  الوليات  اأطفال  بني  �سيوعاً  املزمنة  ال�سحية 
اأعمارهم بني عامني  ت��رتاوح  يعاين طفل من كل ثالثة، 

و19 عاماً، من زيادة الوزن اأو البدانة.
وقد يزيد التهكم منهم اأو التحامل عليهم من م�ساكلهم 
واحلرج  بالعزلة،  �سعورهم  يف  يت�سبب  ورمب���ا  ال�سحية، 
ذاتها قد جتعلهم عر�سة  ال��وزن يف حد  واحل���زن. وزي���ادة 

لالإيذاء والتنمر.
وجاء يف البيان اأن على الأطباء اأن ي�سطلعوا بدور قيادي 
الأوزان  ذوي  م�ساعدة  كيفية  واأ�سرهم  الأطفال  تعليم  يف 
اأ���س��ح��اء دون  ال���زائ���دة ع��ل��ى ب��ل��وغ احل��ج��م ال���ذي يبقيهم 

اإحراجهم.

بدانة الأطفال .. زيادة 
خطرة يف الن�سبة والأ�سباب

ل�سك اأن ال�سمنة لدى الأطفال هي مر�ض ي�سكل تهديدا �سحيا ونف�سيا 
للح�سول  اأطفالهم  م�ساعدة  الآب��اء  من  كثري  ويحاول  الطفل،  حلياة 
يف  ر�سيقا  البدين  طفلهم  ي�سبح  اأن  ياأمل  من  ومنهم  مثايل،  وزن  على 

امل�ستقبل، فهل هذا اأمر ممكن علميا؟
جميع  تفوق  الأطفال  لدى  ال�سمنة  يف  الهائلة  الزيادة  اإن 

تهديدا  ت�سكل  واأ�سبحت  ال�سابقة  العلمية  التوقعات 
الزائد  للوزن  اأ�سبح  "فقد  الأط��ف��ال.  ل�سحة  كبريا 

قبل  من  مكافحتهما  ويجب  وبائي  بعد  والبدانة 
املجتمع وال�سيا�سيني" ح�سب بيان ملوؤ�س�سة �سحة 

برتولد  الدكتور  يقول  الأمل��ان��ي��ة.  الطفل 
عملية  يف  املتخ�س�ض  اخلبري  كوليت�سكو 
الأطفال  م�ست�سفى  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأي�����ض 
�سحة  موؤ�س�سة  ورئي�ض  ميونخ  يف  اجلامعي 

الوزن وال�سمنة  الطفل:" لقد زاد معدل زيادة 
يف  اأ�سعاف  ثمانية  من  اأكرث  واملراهقني  الأطفال  لدى 

على  وخيمة  عواقب  له  الذي  الأمر  وهو  املا�سية،  الأربعني  ال�سنوات 
�سحة الأطفال املت�سررين".
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�ش�ؤون حملية

برعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

امللتقى الأول جلمعيات النفع العام على م�ستوى مدينة العني حتت �سعار » تكاملنا متيزنا «

اختتام فعاليات مهرجان املربعة الثاين يف العني

اأجمع الباحثون على اأن زايد بنى املجتمع الإماراتي من خالل بناء الإن�سان

الإمارات بجامعة  ندوة  الإماراتي" يف  املجتمع  وبناء  "زايد 

•• العني - الفجر

ال�سيخ  م��وؤ���س�����س��ات  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  رع��اي��ة  حت��ت 
والتعليمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب���ن  حم��م��د 
ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
وبتنظيم من وزارة تنمية املجتمع واإدارة مركز ال�سيخ 
امللتقى  اإق��ام��ة  مت  الثقايف  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد 
الأول جلمعيات النفع العام على م�ستوى مدينة العني 
حتت �سعار ) تكاملنا متيزنا ( اأم�ض الأول  مبقر فندق 
اأبوظبي  روتانا العني تزامنا مع افتتاح �سرح زايد يف 
وتاأكيدا على منهجية زايد وما غر�سه يف نفو�ض اأبناء 

الوطن من احتاد وتعاون بهدف التكامل والتميز.

وقد بداأ امللتقى بكلمة راعية احلفل ال�سيخة الدكتورة 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان األقتها املدير العام 
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  ملوؤ�س�سات 
اإدارة  نائب مدير  املحمود ثم كلمة  والتعليمية حمدة 
 ، اخل��دمي  اأح��م��د  �سعادة  ال��ع��ام   النفع  ذات  اجلمعيات 
التي  اجلمعيات  لكافة  تعريفية  ع��رو���ض  ذل��ك  اأع��ق��ب 
ال�سيخ حممد  : جمعية مركز  ومنها  امللتقى  ح�سرت 
بن خالد  الثقايف وجمعية حممد  نهيان  اآل  بن خالد 
م�سر  ���س��ي��دات  جمعية  امل�ستقبل،  لأج��ي��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
العربية   م�سر  جمهورية  ن��ادي  جمعية  اأبوظبي،   –
املراأة  جمعية   ، – العني  الأردنية  اجلمعية  – العني، 
البيئة، جمعية  اأ�سدقاء  – اأبوظبي، جمعية  الأردنية 

جمعية  لل�سم،  الإم�����ارات  جمعية  النخلة،  اأ���س��دق��اء 
اأ�سدقاء  جمعية  ال��وال��دي��ن،  وب���ر  ل��رع��اي��ة  الإم�����ارات 
الإمارات  جمعية  املتعدد،  اللويحي  الت�سلب  مر�سى 
الجتماعي،  ال��ه��ن��دي  امل��ق��ر   ، وال�����س��ع��ادة  ل��الإي��ج��اب��ي��ة 
جمعية الإم��ارات الرقمية لدعم املراأة، جمعية م�سرح 
ال���ع���ني، ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ني ل��ل��ف��ن��ون وج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 

حلماية الطفل.               
اأ�سرف  انتماء قد  اأن فريق تطوعك  بالذكر  واجلدير 
الأفندي  موؤ�س�سة  م��ن  ك��ل  ب���ادرت  كما  التنظيم  على 
واأكادميية  اخل��ري  و���س��ف��راء  �سي  �سي  األ  يف  وموؤ�س�سة 
تكامل اإىل فتح باب التطوع والعمل اخلري من خالل 
اإطالق مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان ملبادرة 

) 100 �سفري خري يف عام زايد (.
هذا وقد تخلل العرو�ض فقرات فنية حيث مت تقدمي 
ق�سيدة �سعرية يف حب زايد والإمارات ولوحات �سعبية 
مب�ساركة الفرقة احلربية واألعاب �سعبية قدمها طلبة 
م��در���س��ة حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان ل��الأج��ي��ال  كما 
�ساركت فرقة الدبكة الأردنية بتقدمي فقرة فلكلورية 
�سعبية اأردنية ومت تقدمي لوحة ا�ستعرا�سية باإ�سراف 
املقر الهندي الجتماعي واختتم امللتقى بتكرمي كافة 
اجلهات امل�ساركة وتقدمي ر�سالة �سكر وعرفان لراعية 
امللتقى ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل 
خدمة  يف  وال��الحم��دود  امل�ستدام  عطائها  على  نهيان 

اأجيال الوطن من اأجل الإمارات .

•• العني - الفجر

فعاليات  الأول  اأم���������ض  م�������س���اء  اخ��ت��ت��م��ت 
م��ه��رج��ان امل��رب��ع��ة ال��رتاث��ي ال��ث��اين والذي 
�سمو  رعاية  حتت  اأبوظبي   �سرطة  نظمته 
ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة العني.
ح�سر اخلتام العميد �سعيد �سيف النعيمي 
امل���ال���ي���ة واخل����دم����ات رئي�ض  م���دي���ر ق���ط���اع 
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان  والعميد 
ال��ع��ام��ري م��دي��ر مديرية  م�����س��ل��م حم��م��د 
اللجنة  رئي�ض  نائب  العني  منطقة  �سرطة 
رئي�ض  ال�����س��ام�����س��ي  �سعيد  ���س��ي��ف  وال��ع��م��ي��د 
واملقدم حممد  والفعاليات  العرو�ض  جلنة 
والت�سويق  ال��رع��اي��ة  رئ��ي�����ض جل��ن��ة  خ���وري 
وامل���ق���دم ع���ب���داهلل ع��و���ض وامل���ق���دم م�سبح 
الكعبي اأع�ساء اللجنة وعدد من ال�سباط 

وجمع من املواطنني واملقيمني.
واأ�ساد العميد �سعيد النعيمي رئي�ض اللجنة 
امل�ساركة  و جميع اجلهات  بالرعاة  املنظمة 
على  جن��اح��ه  يف  وامل�ساهمني  امل��ه��رج��ان  يف 

نحو يليق ب�سمعة ومكانة دولة الإمارات.

وع���رب ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م  ال����ذي قدمه 
معايل اللواء حممد خلفان الرميثي  قائد  
لتعريف  للمهرجان   ابوظبي  �سرطة  ع��ام  

الأجيال  احلديثة باملوروث ال�سرطي.
واأكد عدد من الزوار واملواطنني  واملقيمني 
اأن  املهرجان يعك�ض اهتمام القيادة الر�سيدة 
باملحافظة على الرتاث الإماراتي ، ويغر�ض 

الهوية  وي����ع����زز  ل���ل���وط���ن،  الن���ت���م���اء  روح 
الماراتية يف نفو�ض الأجيال احلديثة.

ت��ق��دي��ره��م جل���ه���ود �سرطة  ع���ن  وع������ربوا 
اأبوظبي يف املحافظة على اإرث ال�سيخ زايد 
  " ث���راه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ال�سرطي  وامل���وروث  الإم����ارات  ت��راث  وعلى 
والن�سطة  ال��و���س��ائ��ل  م���ن  ال��ع��دي��د  ع���رب   ،

وحظيت   ، ت�����س��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
باهتمام اجلمهور من خمتلف اجلن�سيات.

واكدوا اأن  املهرجان ا�سبح وجهة �سياحية 
املواطنني  م���ن  ال��ك��ث��ريي��ن  ل���دى  م��ف�����س��ل��ة 
للتوا�سل   وج�����س��را   ، وال�����س��ي��اح  وامل��ق��ي��م��ني 
احل�ساري  الوجه  تعك�ض  ب�سورة  واملعرفة 
اليوم  ل���دول���ة الم���������ارات. وك�����ان  امل�������س���رق 

���س��ه��د تنظيم  ق���د  ل��ل��م��ه��رج��ان  اخل���ت���ام���ي 
حربية  ع��رو���ض  �سملت  �سرطية  فعاليات 
ال�����س��رط��ة  وامل�����س��اة ال��ع�����س��ك��ري��ة  والكالب 
ال�����س��ع��ادة وتنظيم  ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة  ودوري������ة 
نخبة  مب�ساركة  وغنائية  �سعرية  اأم�سيات. 
من ال�سعراء والفنانني املواطنني  ، ف�سال 
جوائز   لها  ر���س��دت  تراثية  م�سابقات  ع��ن 
امل�ساحب  احل��ريف  املعر�ض  وت�سمن  قيمة. 
ل���ل���م���ه���رج���ان ����س���ن���اع���ة ال�������س���ع���ن وال����ق����رب  
وال��ف��خ��ار واحل�����س��ري والعطور  واخل��ن��اج��ر 
والدخون وجتهيز احلناء. واأجرت مديرية 
اإطفاء  جتربة  العامة  وال�سالمة  الطوارئ 
بالتعامل  اجلمهور  توعية  لتعزيز  حريق 
م��ع م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع م��ن احل�����وادث.  وقام 
العميد  ي��راف��ق��ه  النعيمي  �سعيد  ال��ع��م��ي��د 
واجلهات  ال��رع��اة  بتكرمي  العامري  م�سلم 
القطاعات  يف  ممثلة  املهرجان  يف  امل�ساركة 
واملوؤ�س�سات  املحلية  وال��دوائ��ر  ال�سرطية  
التعليمية و�سركات القطاع اخلا�ض. و�سهد 
مميزاً  ح�سوراً  ال��رتاث��ي  املربعة  مهرجان 
من ال�سركاء واقباًل من  اجلمهور ، ومتيز 
بالفعاليات  والربامج  الرتاثية وال�سعبية. 

••  العني – الفجر

لنادي تراث  التابع  للدرا�سات والبحوث  زايد  نظم مركز 
الإمارات ومركز �سلطان بن زايد، بالتعاون مع ق�سم علم 
بجامعة  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  بكلية  الجتماع 
"زايد وبناء  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
 ، ال��ع��ني  يف  اجل��ام��ع��ة   مببني  الإماراتي" اأم�����ض  املجتمع 
وجمع  املركز  مديرة  املن�سوري  م�سعود  فاطمة  بح�سور 

من ا�ستاذة وطالب وطالبات جامعة المارات .
واملتخ�س�سني  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ع����دد  ال���ن���دوة  يف  حت����دث 
املوؤ�س�ض  القائد  وفل�سفة  فكر  ع��دة  حم��اور  يف  متناولني 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
اأحمد ملحم،  اإبراهيم  اأداره��ا الدكتور  التي  الندوة  ب��داأت 
�ساملة"،  روؤي��ة  الإم��ارات��ي:  املجتمع  وبناء  "زايد  مبحور 
ال����ذي ت��ن��اول��ه ال��دك��ت��ور ع��ق��ي��ل ك��اظ��م رئ��ي�����ض ق�����س��م علم 
الجتماع بكلية العلوم الإن�سانية يف جامعة الإمارات، حيث 
ثمن يف بداية حديثه مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل، باختيار عام 
2018 عاماً لزايد، وقال اإنه ينظر اإىل ال�سيخ زايد رحمه 
اهلل، بو�سفه "قائداً وزعيماً تاريخياً"، كونه بنى م�ستقبل 

الإمارات. 
اليوم متالحم وم��رتاب��ط على  الإم���ارات  وق��ال: جمتمع 
اأ�س�ض من اخلري والعطاء والت�سامح والعدالة، وهي اأ�س�ض 

يف غاية الأهمية بالن�سبة اإىل املجتمع.
هاً  الإم��ارات، منوِّ الذي حققه جمتمع  التقدم  اإىل  واأ�سار 
ب���اإجن���ازات���ه، ح��ي��ث تت�سدر  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اأب��ه��ر  اأن����ه  اإىل 

الإمارات اأكرث من 50 موؤ�سراً عامليا.
وطرح الدكتور عقيل عدداً من الأ�سئلة متهيداً لالإجابة 
زاي��د هذا املجتمع؟ ومتى  ال�سيخ  عليها، وه��ي: كيف بنى 
د�ستور؟  اإىل  فكره  زاي��د  ال�سيخ  ح��ول  وكيف  ب��ن��اوؤه؟  ب��داأ 
وقال يف اإجابته على الأ�سئلة: ان ال�سيخ زايد بنى املجتمع 
الإماراتي من خالل بناء الإن�سان. وقال اإن فكر وفل�سفة 
عرب  غايته  اإىل  الإن�����س��ان  اإي�����س��ال  على  ُبنيا  زاي���د  ال�سيخ 
توفري حاجاته املعنوية واملادية برت�سيخ الأخالق وتوفري 
بهذه  اأن  واأ���س��اف  و�سحة.  وتعليم  �سكن  من  يحتاجه  ما 
املجتمع.  يبني  اأن  قبل  الإن�سان  زاي��د  ال�سيخ  بنى  الروؤية 
عن  تختلف  التي  وحاجاتها  فئة  ك��ل  اإىل  نظر  اإن��ه  وق��ال 
حاجات الفئات الأخرى. وكانت النتيجة ت�سدر الإمارات 

للموؤ�سرات العاملية. 
زاي����د ت�سمنها  ال�����س��ي��خ  اأف���ك���ار  اأن  ال��دك��ت��ور ع��ق��ي��ل  واأك����د 
وامل�������س���اواة والعدالة  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه  ال��د���س��ت��ور، يف 
ال��دك��ت��ور عقيل يف  والأ���س��رة والتعليم وال�����س��ح��ة.  وع���رج 
�سياحة تاريخية موجزة على واقع الإمارات قبل الحتاد، 
اإىل  العني  زاي��د من  ال�سيخ  انتقل  انه عندما  اىل  م�سريا 
اأبوظبي حاكماً، بداأ الحتاد مو�سحا باأن ال�سيخ زايد كان 
قبلها يف العني م�سغوًل بالزراعة والت�سجري، واأ�ساف: كان 
بال�سجر،  العتناء  الثمر لبد لك من  لتجني  اأن��ك  يعلم 
وعندما ت�سلم احلكم يف اأبوظبي عمل رحمه اهلل على بناء 
الدكتور  .وخل�ض  اجلانب  ه��ذا  يف  جهده  واأنفق  الإن�سان 
عقيل يف ختام حديثه اإىل اأن ما نراه من اإجن��ازات اليوم 
هو ثمرة الفكر املتقدم لل�سيخ زايد يف بناء اإن�سان وجمتمع 

الإمارات.

منوذج  ه��و  زاي��د  ال�سيخ  ال��درع��ي:  ح��م��دان  د. 
الرجل املبتكر 

العني  الإم�����ارات�����ي:  امل��ج��ت��م��ع  وب���ن���اء  "زايد  حم����ور  ويف 
ق�سم  رئي�ض  ال��درع��ي  حمدان  الدكتور  حت��دث  منوذجاً"، 
والبحوث  للدر�سات  زاي��د  مركز  يف  وال��درا���س��ات  البحوث 
بنادي تراث الإم��ارات، موؤكدا ان مبادرة عام زايد مبادرة 
كبرية ومهمة جداً، لأنه باين الإم��ارات، ومن حقه علينا 
للدولة".  املوؤ�س�ض  الأب  كونه  له،  والوفاء  التقدير  اإب��داء 
وت��ن��اول ال��دك��ت��ور ح��م��دان اأن���ه بع�ض ال��ن��ق��اط  واملحطات 
ا�ستطاع  ان��ه رحمه اهلل  زاي��د م�سريا اىل  ال�سيخ  يف �سرية 
جتاوز العقبات وال�سعاب التي مر بها لي�سبح هذا الرجل 
ال�سيخ زايد  اليوم. وو�سف الدرعي  العظيم الذي نعرفه 
املبتكر" ، فقد كان همه  الرجل  "منوذج  باأنه  رحمه اهلل، 

بناء الإن�سان، . 
وقال الدكتور حمدان الدرعي اإن هناك نقطة تك�سف عن 
�سخ�سية ال�سيخ زايد، وهي كيف ا�ستطاع اأن يدير الواحات 
اأنقذ مدينة  ، حيث  اأبوظبي  اأخيه حاكم  ال�سّت نيابة عن 
اإدوارد  اأحد الربيطاين  العني من اجلفاف.  حيث ي�سري 
هندر�سون – اإىل اأن الب�ساتني يف العني كانت ل ُت�سقى اإل 
اإىل  ال�سيخ زايد انخف�ست املدة  70 يوماً، وبعد  مرة كل 

اأ�سابيع.  3 اإىل  ثم  يوماً   36
وحت����دث ال���درع���ي ع���ن اه��ت��م��ام ال�����س��ي��خ زاي����د رح��م��ه اهلل 
بالتعليم بو�سفه اأداة ل غنى عنها للتنمية وبناء الإن�سان، 

حيث دخل التعليم النظامي اإىل العني، ودعا ال�سيخ زايد 
اأبناوؤهم يف الدرا�سة مع ال�سيخ ابناوؤه ،  البدو لأن ينتظم 
وقال لهم: �سياأتي زمان الذي ل ي�ستطيع اأن يقراأ ويكتب 

لن ي�ستطيع العي�ض.
وعن عالقته – طيب اهلل ثراه - بالقبائل، اأورد الدرعي 
زايد  ال�سيخ  ب��اأن وج��ود  ديكر،  الرحالة ولفريد  مالحظة 
يف  احلاكمة  بالأ�سرة  القبائل  عالقة  من  ق��وَّى  العني  يف 
الدرعي على ما  الدكتور حمدان  يعرج  اأن  اأبوظبي. قبل 
حملته الوثائق من انبهار بال�سيخ زايد عربَّ عنه كثري من 
اجللو�ض  لهم  اأتيح  والرحالة، ممن  الأجانب  ال�سيا�سيني 
الوثائق  من  اأي�ساً  واأورد  ث��راه.  اهلل  – طيب  يف ح�سرته 
عدة وقائع دلل بها على اأن ال�سورى كانت اأ�سا�ساً ركيناً يف 

فل�سفة احلكم عند ال�سيخ زايد.
الدرعي يف ختام حديثه، اقرتاحاً  الدكتور حمدان  وقدم 
باإن�ساء مركز ال�سيخ زايد لتاأهيل القادة، لكون ال�سيخ زايد 

كان قائداً فذاً وملهماً حقيقياً.

اليوم ثمار  الإماراتيات يقطفن  النعيمي:   لطيفة 
روؤية ال�سيخ زايد

حتدثت  الإماراتية"،  امل����راأة  ومت��ك��ني  "زايد  حم���ور  ويف 
الباحثة لطيفة النعيمي، عن متكني املراأة وجذوره التي 
بداأ  امل��راأة  اأن متكني  اأعتقد  زاي��د، وقالت:  ال�سيخ  ر�سخها 
قبل اأن يتوىل ال�سيخ زايد حكم اأبوظبي، فمنذ اأيام حكمه 
دت  التعليم". وعدَّ امل��راأة يف  ذل��ك يف متكينه  للعني جتلى 
النعيمي الأدوار الكبرية التي ا�سطلع بها ال�سيخ زايد – 
رحمه اهلل – يف �سبيل ن�سر التعليم، وعلى وجه التحديد 
والتقاليد  العادات  كانت  نعلم  "كما  امل��راأة، وقالت:  تعليم 
ا�ستطاع  بحكمته  زاي��د  ال�سيخ  اأن  اإل  امل���راأة،  حركة  تقيِّد 
تر�سيخ اأهمية التعليم النظامي واإقناع الأهايل به، حيث 
قدم  ث��م  نف�سها،  البيئة  م��ع  م��ت��واف��ق��ات  م��در���س��ات  وظ��ف 
حوافز ت�سجيعية لالأهايل من اأجل اإر�سال بناتهم للتعليم. 
واأ�سافت النعيمي: "عندما قامت دولة الإمارات، و�سع يف 
يف  وحقها  وواجباتها،  حقوقها  للمراأة  يكفل  ما  الد�ستور 

التعليم وممار�سة كل املهن. 
يف   - ث���راه  اهلل  طيب   - زاي���د  ال�سيخ  اإن  النعيمي  وق��ال��ت 
الثاقبة،  بب�سريته  الأم��ام  اإىل  ينظر  كان  امل��راأة،  مو�سوع 
نها يف التعليم �سعى لتمكينها يف اأوجه  واأبانت: عندما مكَّ
الإمارات  اأن�ساأ جامعة  الن�سائي ثم  فاأن�ساأ الحتاد  اأخرى، 

هذا ال�سرح الكبري ثم اأمر بالبعثات، ور�سخ معنى التعليم 
ال��ي��وم دور كبري بف�سل  الإم�����ارات  ل��ل��م��راأة يف  ���س��ار  حتى 
اأ�س�ض متكني املراأة التي و�سعها وجعلتها ترتقي يف كثري 
الإماراتيات  بتاأكيدها:  تختم حديثها  اأن  قبل  املهن.  من 
ي��ق��ط��ف��ن ال���ي���وم ث��م��ار روؤي�����ة ال�����س��ي��خ زاي����د واأ���س�����س��ه التي 
و�سعها. بعدها األقى ال�ساعر جمعة ربيع ياقوت، الباحث 
ت�سف  ق�سيدتني،  الإم������ارات،  ت���راث  ب��ن��ادي  والإع���الم���ي 
اأحدثه  ال��ذي  الكبري  والتغيري  الإم����ارات  ح��ال  اإح��داه��م��ا 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان حتى 
جعلها بح�سب و�سف جمعة واحة على �ساطئ اخلليج، اأما 

الق�سيدة الثانية فكانت رثاًء للمغفور له. 

د.ملحم: عندما نرى ال�سقر، فاإننا نرى ال�سخ�سية 
الإماراتية

وحت���دث ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اأح��م��د ملحم، ع��ن ب��ن��اء قيم 
اإن��ه��ا غ��ر���ض تتم رع��اي��ت��ه منذ  الإم���ارات���ي، وق���ال  ال�سباب 
املجال�ض  اإىل  ابنه  الأب  ي�سحب  حيث  الطفولة،  مرحلة 
ليتعلم بال�سماع ما يحث على ال�سجاعة والنخوة واملروءة، 
وغريها من القيم الإن�سانية ال�سامية املوجودة يف جمتمع 
ع��م��ل على  اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�سيخ  اإن  وق���ال  الإم������ارات. 
ا�ستثمار هذه القيم وتر�سيخها، مو�سحاً: �سخ�سية ال�سيخ 
متكاملة،  �سخ�سية  الإم��ارات��ي  الإن�سان  لدى  �سكلت  زاي��د 
والعربي  الإم���ارات���ي  الإن�����س��ان  ل��دى  ميثل  زاي���د  وال�سيخ 

والعاملي منوذج ال�سخ�سية املتكاملة.
الذي �سممته  ال�سقر،  الدولة،  �سعار  وحتدث ملحم عن 
ال�سخ�سية  وبني  بينه  والت�سابه  خمي�ض،  ظبية  ال�ساعرة 
الإماراتية، يف العزة والكرامة والكربياء والنخوة. وقال: 
الإماراتية  ال�سخ�سية  ن��رى  فاإننا  ال�سقر،  ن��رى  عندما 
ال��ع��رب��ي��ة. معدداً  اأم��ت��ه��ا  بعزتها وك��رام��ت��ه��ا ودف��اع��ه��ا ع��ن 
مواقف ال�سيخ زايد التي ل ُتن�سى يف دعم الق�سايا العربية 
والق�سية الفل�سطينية. واأ�سار اإىل اأن الإمارات باتت اليوم 
حلم ال�سباب العربي، نتيجة لالأ�س�ض التي و�سعها ال�سيخ 

زايد لبناء دولة عظيمة وجمتمع مثايل.
يف ختام الندوة، األقى ال�ساعر �سامل جمعة الكعبي، اأ�سغر 
�سعراء الإمارات �سناً؛ ق�سيدة عرب فيها عن حبه وتقديره 
ل�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة، ولوطنه الإمارات. بعدها 
قام الدكتور عقيل كاظم، بتكرمي الباحثني امل�ساركني يف 

الندوة.

جامعة الإمارات تنظم ندوة حول تكنولوجيا ال�سبكات 
الع�سبية وتطبيقها على معاجلة مر�س باركن�سون

•• العني - الفجر

بعنوان"  ن���دوة  ال��ع��ر  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية  نظمت 
تكنولوجيا ال�سبكات الع�سبية وتطبيقها على معاجلة مر�ض باركن�سون"، 
الرعا�سي"،  ال�سلل   – الباركن�سون  "مر�ض  وحتليل  فهم  اإمكانية  لعر�ض 
وت��ع��ق��ي��دات��ه، واإي���ج���اد امل��ع��اجل��ات ال��ت��ي مت��ك��ن م��ن تخفيف اأع��را���س��ه، عرب 
النمذجة  مع  العيادة  يف  والت�سخي�سية  ال�سريرية  املعاينة  ودمج  ا�ستخدام 
احلا�سوبية، واحل�سول على نتائج اأف�سل، بح�سور الدكتور اأحمد م�سطفى-

املحا�سر واخلبري يف جمال النمذجة احل�سابية لالأمرا�ض الع�سبية، من 
جامعة غرب �سيدين –west Sydney   يف اأ�سرتاليا، واأع�ساء الهيئة 

التدري�سية، باحلرم اجلامعي.
مر�ض  ع��ن  ���س��ام��ال  تو�سيحيا  ع��ر���س��ا  م�سطفى  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وق����دم 
بانخفا�ض  املرتبط  احلركة  وا�سطراب  الرعا�سي  ال�سلل   – الباركن�سون 
لدى  اجلبهي  الف�ض  وق�سرة  القاعدية،  العقد  يف  ال��دوب��ام��ني  م�ستويات 
امل�����س��اب، و�سلط ال�����س��وء على ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت على 
ا�ستعرا�ض  اإىل  بالإ�سافة  ومعاجلاته،  باركن�سون  مر�ض  اأعرا�ض  حماكاة 
واأدوية  باركن�سون  مر�ض  اآث��ار  على  واحل�سابية  التجريبية  البحوث  نتائج 

الدوبامني على وظيفة امل�سي.
 – بالباركن�سون  الإ�سابة  تعريفي عن من��اذج حلالت  فيديو  وق��دم عر�ض 
ال�سلل الرعا�سي وا�سطراب احلركة املرتبط بانخفا�ض م�ستويات الدوبامني، 
" حتفيز عمل  و مناذج ح�سابية جديدة للمعاجلة عرب منوذج تكنولوجيا 
الدماغ العميق DBS- Deep Brain Simulation"، وقد قادت 
التطورات الأخرية العلماء اإىل فهماً اأ�سمل ملختلف ال�سطرابات الع�سبية، 
والتي ك�سفت بدورها عن بع�ض املعارف حول كيفية عمل الدماغ، كما اأدت 
الباحثني  من  العديد  يعتقد  حيث  جديدة،  عالجات  اإىل  التطورات  ه��ذه 
باأنها �ستكون متاحة على نطاق وا�سع لالأ�سخا�ض الذين يعانون من مر�ض 

باركن�سون، خالل 5 اإىل 10 �سنوات املقبلة.
الأبحاث  التقنية وتطور  اأن البتكارات  اإىل  اأحمد م�سطفى  الدكتور  ونوه 
الرعا�سي  ال�سلل  م��ر���ض  ل��ع��الج  التقنية  من��ذج��ة  يف  وامل�ستمرة  احل��دي��ث��ة 
لباركن�سون �ستوؤدي اإىل فتح اآفاق اأرحب يف تطبيقات تعلم الآلة، و ت�ساعدنا 
لفهم اأف�سل لأعرا�ض املر�ض، كما اأن ظهور بع�ض التقنيات مثل ال�سبكات 
الو�سول  لنا  يتيح  اأن  �ساأنه  الكبرية من  البيانات  الع�سبية وتطبيقها على 
اإىل الأدوات التي ميكنها اإدراك جميع العوامل املعنّية، واإنتاج و�سف اأكرث 
دقة للم�ساكل التي نواجها  يف عالج  مر�ض ال�سلل الرعا�سي "باركن�سون"  

عرب تكنولوجيا ال�سبكات الع�سبية.

جناح الدائرة ي�ست�سيف اأبرز املخرتعني يف مبتكر 2018 
التعليم واملعرفة ت�ستعر�س اأحدث براجمها يف 

املعر�س العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم
•• اأبوظبي –  الفجر

مل�ستلزمات  العاملي  املعر�ض  فعاليات  يف  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  دائ���رة  ت�سارك 
وحلول التعليم املقام حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي، والذي ي�ستمر 
التي  املبتكرة  امل�ساريع  اأحدث  على  ال�سوء  خالله  الدائرة  وتلقي  اأيام   3
الإم���ارات لالبتكار يف  �سهر  اأبوظبي كجزء من  اأب��و  بنجاح يف  اإطالقها  مت 
اأبرز  ا�ستعرا�ض  اأيام املعر�ض على  اأبوظبي. وحتر�ض الدائرة خالل  اإمارة 
التي  املتعددة  وامل��ب��ادرات  التعليم  بقطاع  للنهو�ض  بها  تقوم  التي  اجلهود 
تطلقها يف هذا املجال، ف�ساًل عن ت�سليط ال�سوء على براجمها ومبادراتها 
التكنولوجية الهادفة لالرتقاء باملنظومة التعليمية، وذلك يف اإطار اجلهود 
املتوا�سلة التي تبذلها الدائرة لتطوير منظومة التعليم يف الإمارة وتقدمي 

منوذج عاملي ي�سهم يف النتقال اإىل جمتمع املعرفة.
من  ثالثة  املعر�ض  يف  جناحها  داخ��ل  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  وت�ستعر�ض 
م�ساريعها املحورية التي كانت جديرة بالثناء خالل �سهر البتكار الإماراتي، 
بالإ�سافة  للعلوم،  اأبوظبي  ومهرجان   ،2018 ومبتكر  مل؟،  وتت�سمن 
 ،2018 مبتكر  بجوائز  الفائزين  ال�ستة  الطالبية  الفرق  ا�ست�سافة  اإىل 
على  املجتمع  لتحفيز  والطلبة  ال��زوار  على  البتكارية  م�ساريعهم  لعر�ض 
اأث��اث منزل  املعرو�سة م�سروع �سنع  امل�ساريع  وتت�سمن  والبتكار.  الإب��داع 
نظام  وم�سروع  والت�سميم،  الفن  بفئة  والفائز  الفارغة  امل��اء  ق��واري��ر  من 
الإنذار ووقوف ال�سيارات الفائز بفئة الت�سنيع الرقمي وامليكانيك وتعديل 
املحركات، وامل�سروع الفائز بجائزة فئة علم الروبوت والإلكرتونيات "واقي 
الفائز بجائزة فئة ال�ستدامة وعلوم احلياة  الدخان وال�سباب" وامل�سروع 
"موفر مياه الري"، بالإ�سافة اإىل م�سروع نظام ال�سالمة للطائرات لك�سف 
حديقة  وم�سروع  الف�ساء،  علوم  فئة  بجائزة  الفائز  والن��ح��راف  الطيور 

داخلية ومنطقة اللعب الفائز بجائزة اختيار اجلمهور.
وتعك�ض م�ساركة الدائرة يف املعر�ض احلر�ض على مواجهة حتّديات التعليم 
الإماراتي  الإن�سان  قدرات  الدائم لإطالق  و�سعيها  والتعاون  البتكار  عرب 

والعمل على اإن�ساء اقت�ساد قائم على املعرفة.



الداخلية  البطانة  اإرخ���اء  يف  النيرتيك  اأك�سيد  ي�ساهم 
ل��ل�����س��راي��ني، وه����ذا الأث�����ر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل 
الذين  النا�ض  ُي�ساب  عندما  القلب.  باأمرا�ض  امل�سابني 

�سدري  خلناق  تعّر�سوا 
ب�������������اأمل م�������ري�������ع يف 

فجاأًة،  ال�����س��در 
هم  عد ت�سا

ح��������ب��������وب 

النيرتوغلي�سريين التي تو�سع حتت الل�سان على حت�سني 
النيرتيك الذي يرخي  اأك�سيد  اإنتاج  و�سعهم عرب تعزيز 
ال�سرايني ويو�ّسعها، ما ي�سمح بو�سول كمية اإ�سافية من 

الدم اإىل القلب وبتال�سي اأمل ال�سدر.
النيرتيك  اأك�سيد  ي�ساهم  ال�سرايني،  تو�سيع  اآلية  بف�سل 
تخرث  خم��اط��ر  ويخفف  ال���دم  �سغط  على  ال�سيطرة  يف 
�سيكون هذا  قلبية.  نوبات  ي�سبب  قد  ال��ذي  امل�سيء  ال��دم 
تك�سف  اأن  وميكن  املناعة  جلهاز  اأي�ساً  مفيداً  املفعول 
بحوث متزايدة وجود منافع اإ�سافية. ُت�سّهل ال�سرايني 
الن�ساطات  مم��ار���س��ة  ال���دم  ت��دف��ق  فيها  يتح�ّسن  ال��ت��ي 

اجل�سدية املكثفة عرب نقل كمية اإ�سافية 

اأخرى،  وع�سالت  القلب  اإىل  واملغذيات  الأوك�سجني  من 
ما يف�ّسر رواج املكمالت التي تزيد اإنتاج اأك�سيد النيرتيك 

بني الريا�سيني وممار�سي كمال الأج�سام.
الإن�سان عرب م�ساَرين  النيرتيك يف ج�سم  اأك�سيد  ُي�سَنع 
ني  اأحدهما حم�سَ ي�ستعمل  ي�ستعمالن عنا�سر خمتلفة. 
الآخر  ي�ستعمل  بينما  و�سيرتولني(  )اأرجينني  اأمينَيني 
الأغذية  الرتبة ويف عدد كبري من  املوجود يف  النيرتات 
النباتية. عندما ن�ستهلك النيرتات، يتحول جزء منه اإىل 

نيرتيت ثم اأك�سيد النيرتيك.
كم�سافات  اأي�ساً  والنيرتيت  النيرتات  عنا�سر  ُت�ستعمل 
حلفظ اللحوم 
مل�سنعة  ا

قد  ال��ل��ح��وم  ه���ذه  ب���اأن  ع��ل��م��اً  وتلوينها  نكهتها  وحت�����س��ني 
حتتوي على عنا�سر غري �سحية كثرية وُربطت بحالت 
م��ن ���س��رط��ان اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي. مي��ك��ن احل�����س��ول على 
الأحمر  ال�سمندر  �سيما  ل  اخل�����س��راوات،  م��ن  ال��ن��ي��رتات 

وخال�سات ال�سمندر.
اأي�ساً لأن قدرتنا على حتويل النيرتات  املكمالت مفيدة 

ال�سن.  التقدم يف  النيرتيك ت�سعف مع  اأك�سيد  اإىل 
ممار�سة  وت��ك��ون 

مت��������������اري��������������ن 
الأي���روب���ي���ك 

مفيدة  بانتظام 
حت�ّسن  لأن�����ه�����ا 

التحويل  ع��م��ل��ي��ة 
اأك�سيد  اإن����ت����اج  وت���زي���د 

كذلك  ال��ط��ب��ي��ع��ي.  ال���ن���ي���رتي���ك 
ي�����س��اه��م ال��ت��ع��ر���ض ل��ل�����س��م�����ض يف زي����ادة 

�سغط  وتخفي�ض  النيرتيك  اأك�سيد  م�ستويات 
الدم.

مكمالت لزيادة اإنتاجه
هذين  اأن  ال��درا���س��ات  اكت�سفت  و�سيرتولني:  اأرجينني   -
النيرتيك.  اأك�سيد  اإن��ت��اج  ي��زي��دان  الأمينَيني  ني  احلم�سَ
تخفي�ض  يف  فاعلية  اأك���رث  ال�سيرتولني  اأن  اأي�����س��اً  ت��ب��نّي 
اإيجاد  مي��ك��ن  ال��ري��ا���س��ي.  الأداء  وحت�����س��ني  ال���دم  �سغط 

النوعني على �سكل مكمالت.
- خليط من ال�سيرتولني والغلوتاثيون: اأثبتت التجارب 
اأكرث  النيرتيك  اأك�سيد  م�ستويات  يزيد  اخلليط  هذا  اأن 

من ال�سيرتولني وحده.
ال�سمندر  اأن  ال��درا���س��ات  ذك���رت  ال�����س��م��ن��در:  - خ��ال���س��ات 
الأ�سخا�ض  ل���دى  ال��ري��ا���س��ي  الأداء  يح�ّسنان  وع�����س��ريه 

الأ�سحاء 
ر���س��اق��ت��ه��م خمتلفة، كذلك  ك��ان��ت م�����س��ت��وي��ات  ل��و  ح��ت��ى 
يوؤثران اإيجاباً يف قلوب كبار ال�سن ويخّف�سان �سغط 
اإيجاد  ميكن  امل�سّن.  الدماغ  وظيفة  ويح�ّسنان  الدم 

امل����ك����م����الت 
ويحتوي  �سمندر،  م�سحوق  اأو  �سمندر  ع�سري  �سكل  على 

بع�ض املكمالت املخلوطة على خال�سة ال�سمندر.

م�سادر غذائية
 - الأرجينني: م�ستقات حليب، وحلوم، ودواجن، واأ�سماك، 
وحم�ض،  وف�ستق،  ع�سوي،  �سويا  وف��ول  يقطني،  وب��ذور 

وعد�ض،
 وطحالب �سبريولينا.

اإي��ج��اد كميات  ب��ه ومي��ك��ن  ���س��ي��رتول��ني: البطيخ الأغ��ن��ى 
وم�ستقات  والأ�سماك  والدواجن  اللحوم  يف  منه  �سغرية 

احلليب والأغذية النباتية.
- غلوتاثيون: فاكهة وخ�سراوات طازجة.

ورقية،  وخ�سراوات  وكرف�ض،  اأحمر،  �سمندر  نيرتات:   -
و�سمار،  وم��ل��ف��وف �سيني،  وب��ق��دون�����ض،  ك���راث،  واأن��دي��ف، 

وبروكويل.
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عندما ي�سّخ�ض الطبيب اإ�سابتك بانقطاع النف�ض 
الأرجح  على  يخربك  النوم،  اأثناء  الن�سدادي 
الإيجابي  الهواء  جمرى  �سغط  عالج:  باأف�سل 
ب�سغط  الهواء  �سّخ  على  يعتمد  الذي  املتوا�سل، 
الوجه  على  يو�سع  بقناع  يت�سل  اأن��ب��وب  ع��رب 
بغية اإبقاء جمرى الهواء مفتوحًا. لكّن كثريين 
القناع  هذا  مع  التكييف  يف  �سعوبة  يواجهون 

الكبري. اإليك خيارات عالجية اأخرى.

اأك�سيد النيرتيك لدى ممار�سي كمال الأج�سام والريا�سيني، لكنها باتت ت�سّكل اليوم جزءًا مهمًا من الو�سع  ّممت املكمالت تقليديًا لزيادة م�ستويات  �سُ
ال�سحي العام.

اأك�سيد النيرتيك.. لل�سيطرة على �سغط الدم وتخفيف خماطر تخرث الدم امل�سيء

يذكر الدكتور �ستوارت كوان: )نعاين غالباً اأنا�ساً يخربوننا 
اأنهم جربوا قناع �سغط جمرى الهواء الإيجابي املتوا�سل، 
اإل اأنهم مل يحبوه. ومّرت �سنوات منذ اآخر مرة تلقوا فيها 

العالج(.
النوم  وكوان بروف�سور يف ق�سم جريالد. ماكغيني�ض لطب 
لالعتياد  اأن  يو�سح  ه���ارف���ارد.  جامعة  يف  ال��ط��ب  كلية  يف 
متارين  اإىل  ال��ل��ج��وء  ميكنك  ال��ق��ن��اع،  ه��ذا  ا�ستعمال  على 
ال�سغط  وزي��ادة  يومياً،  و�سعه  على  والتمرن  ال�سرتخاء، 
تنجح،  كافة ومل  الو�سائل  اإن جربت هذه  ولكن  تدريجياً. 

تذكر اأن ثمة بدائل.

خ��ي��ارات خ��ال��ي��ة من 
الأجهزة

الدكتور  يعتقد 
اأن  ك���������������وان 

 25 ن�����ح�����و 
مم����ن   %
ي������ع������ان������ون 
ان������ق������ط������اع 

ال������ن������ف�������������ض 
الن�������س���دادي 
النوم  اأث���ن���اء 
ي�������ع�������ان�������ون 

امل�سكلة  ه��ذه 
و����س���ع���ي���ة  يف 

دة:  حم���������������������������دَّ
ينامون  ع��ن��دم��ا 

ع���ل���ى ظ���ه���ره���م. يف 
ين�سح  احل���ال���ة،  ه����ذه 

)امل��ري�����ض ب��ال��ن��وم على 
و����س���ادة ل��ه��ا ح��اف��ت��ان اأو 

�سغرية  ح���ق���ي���ب���ة  ح�������س���و 
اخل�سر  حول  تو�سع 

ب�����اأ������س�����ي�����اء 

على  التمدد  تفادي  بغية  النوم  اأث��ن��اء  لياًل  ولب�سها  طرية 
الظهر(.

 %  75 ف��اع��اًل، )فنحو  ح��اًل  اأي�����س��اً  ال���وزن  ت�سّكل خ�سارة 
بالوزن،  ترتبط  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  النف�ض  ان��ق��ط��اع  ح���الت  م��ن 
اأ���س��ي��ق وت�سّهل  ال��ه��واء جتعله  ال��ده��ون ح��ول جم��رى  لأن 
امل�سكلة(،  حتل  اأن  ال��وزن  خل�سارة  ميكن  لذلك  ان�سغاطه. 

بح�سب الدكتور كوان.

اأجهزة للفم والأنف
ت�����س��اع��د ���س��م��ام��ات الأن�����ف ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��رم��ي، ال��ت��ي ُتل�سق 
انقطاع  م��ن  ح��ال��ة خفيفة  ي��ع��ان��ون  َم���ن  ك�����س��م��ادة، 
يف  ال�سمامات  تو�سع  ال��ن��وم.  اأث��ن��اء  النف�ض 
وتبقي  الزفري  عملية  لتبطئ  املنخارين 
يذكر  م���ف���ت���وح���اً.  ال�����ه�����واء  جم������رى 
كلفة  تتخطى  )ل  ك����وان:  ال��دك��ت��ور 
اأنها  اإل  دولرات،  ب�سعة  منها  ك��ل 
احل�����الت  يف  اإل  ن���ف���ع���اً  جت�����دي  ل 
اخلفيفة اإىل املعتدلة، ول تتجاوز 

فائدتها ن�سبة الأربعني يف املئة(.
كلفة،  الأك��������رث  اخل������ي������ارات  اأم�������ا 
ف��ت�����س��م��ل ق���ن���اع ���س��غ��ط اأك���رث 
اأو  املري�ض  لوجه  ُيَعّد  راح��ًة 
ي��ب��ق��ي الفك  ج���ه���ازاً ف��م��وي��اً 
م���ن���دف���ع���اً ن���ح���و الأم���������ام، ما 
يحول دون تراجع الل�سان اإىل 
جمرى الهواء. يو�سح الدكتور 
كوان: )ي�سنع هذا اجلهاَز طبيُب 
 80 اإىل  فاعليته  وت�����س��ل  الأ���س��ن��ان 
% اأو 90%. اإل اأنه قد ي�سبب اأملاً يف 
الفك وحتّرك الأ�سنان، ف�ساًل عن اأنه 
لن يجدي نفعاً اإن كنت ل متلك عدداً 

كافياً من الأ�سنان(.

امللجاأ الأخري
ح��������ال��������ة  يف 
َم�������ن ج����رب����وا 
كافة  احللول 

ومل يفلحوا، ت�سّكل اجلراحة خياراً مالئماً، وت��رتاوح بني 
احلنجرة،  من  اخللفية  اجلهة  يف  ال��زائ��دة  الأن�سجة  اإزال��ة 
وتق�سري الن�سيج الطري املتديل )لهاة احللق(، التي يقول 
وقطع   ،%40 على  تقت�سر  فاعليتها  اإن  ك���وان  ال��دك��ت��ور 
عظم الفك واإعادة مو�سعته، وت�سل فاعليتها اإىل 75% اأو 
80% وفق كوان، ولكن ترتتب عليها عملية تعاٍف موؤملة 

وطويلة.
اأحد اأحدث البتكارات ملعاجلة هذه احلالة جهاز قابل للزرع 
الل�سان،  ُيدعى حمّفز ع�سب حتت  القلبية  الناظمة  ي�سبه 
يحّفز الل�سان ويجعله ي�ستد عندما تتنف�ض، ما مينعه من 
اأن اجلهاز  اإىل  ك��وان  ال��دك��ت��ور  ال��ه��واء. ي�سري  �سد جم��رى 
يح�ّسن حالة مر�سى انقطاع النف�ض بنحو 70%. اإل اأنه 
اأو حالة حادة  ال��وزن  ل يالئم َمن يعانون زي��ادة كبرية يف 
اأن  النوم، ف�ساًل عن  اأثناء  الن�سدادي  النف�ض  انقطاع  من 
�سركات التاأمني ل تغطيه دوماً. ول �سك يف اأن ذلك ميثل 

حتدياً كبرياً، ملا كانت كلفته ت�سل اإىل 30 األف دولر.

ما عليك فعله
ل ت�ست�سلم اإن مل ي�سّكل قناع �سغط جمرى الهواء الإيجابي 
املتوا�سل حاًل مل�سكلتك. ي�سدد الدكتور كوان )على �سرورة 
معاجلة كل حالة على حدة. لذلك عليك اأن تكت�سف احلّل 
الفاعل يف حالتك. يكفي، مثاًل، يف حالة َمن يعانون انقطاع 

نف�ض خفيفاً اإىل معتدل ا�ستعمال جهاز فموي(.
ولكن ما ال�سبيل اإىل حتديد الأف�سل لك؟ يجيب الدكتور 
كوان: )ناق�ض مع طبيبك ح�سنات كل خيار و�سيئاته، وما 
اإذا كان مفيداً حلالتك. واإن كان انقطاع النف�ض اأثناء النوم 
بتح�ّسن  �ست�سعر  اأن��ك  يف  �سك  فال  حياتك،  يف  �سلباً  يوؤثر 

كبري مع العالج و�ستحظى بليلة نوم هانئة(.

ما هو انقطاع النف�ض اأثناء النوم؟
لياًل،  والخ��ت��ن��اق  ال��ن��ه��ار،  خ��الل  بالنعا�ض  ال�سعور  ي�سّكل 
وال�سخري اإ�سارات اإىل الإ�سابة بانقطاع النف�ض الن�سدادي 
تكون مميتة  ق��د  النقطاع حالة  ه��ذا  ُيعترب  ال��ن��وم.  اأث��ن��اء 
النوم، ما  اأثناء  الهواء فرتة وجيزة  ين�سد خاللها جمرى 
التي  امل��رات  ي��رتاوح ع��دد  ي�سبب �سيق تنف�ض موؤقتاً. وق��د 
ينقطع فيها النف�ض بني ع�سرة ومئة يف ال�ساعة، ما يجعل 
ال�سكري،  ب��ال��داء  الإ���س��اب��ة  خلطر  عر�سة  اأك���رث  امل��ري�����ض 

الدماغية.  وال�سكتة  القلب،  ومر�ض  ال��دم،  �سغط  وارتفاع 
ومع اأن انقطاع النف�ض الن�سدادي اأثناء النوم ي�سّكل حالة 
ف��اإن��ه��ا ل  ال��ع��امل،  امل��الي��ني ح���ول  �سحية خ��ط��رية ت�سيب 
اإن  ولكن  �ض.  ُت�سخَّ وقلما  الكايف  بالهتمام  عموماً  حتظى 

اأن  ن��وم  لختبار  املمكن  فمن  الأع��را���ض،  ه��ذه  تعاين  كنت 
يحدد ما اإذا كنت م�ساباً فعاًل بانقطاع النف�ض اأثناء النوم، 
املالئم  ال��ع��الج  اختيار  يف  طبيبك  ي�ساعد  اأن��ه  ع��ن  ف�ساًل 

حلالتك.

حالة قد تكون مميتة

خيارات عالجية لنقطاع النف�س الن�سدادي اثناء النوم
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28
تعلن موؤ�س�سة/ الطبقة العليا للنقليات العامة عن قطع عالقة 
اجلن�سية  اإماراتي  الكعبي  �سيف  �سبيح  حممد  �سيف  املدعو/ 
بوظيفة  لدينا  ويعمل   ZK0520902 رقم  �سفر  جواز  ويحمل 
مدير حيث اأنه قد مت قطع العالقة معه نهائياً اعتباراً من تاريخ 
اأي �سفة �سخ�سية باملوؤ�س�سة املذكورة  2018/02/10 ولي�ض له 
اعتباراً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن كما نحذر من التعامل معه 

او توقيعه با�سم املوؤ�س�سة حتى ل يقع يف امل�سائلة القانونية.
فعلى من له حق اأو اعرتا�ض مراجعة املوؤ�س�سة خالل اأ�سبوع واإل 

فان املوؤ�س�سة غري م�سوؤولة بعد هذه املدة وهذا للعلم.
الطبقة العليا للنقليات العامة

قطع عالقة وحتذير

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28
نعلن نحن/ املكتب اخلا�ض ل�سمو ال�سيخ �سعود بن في�سل القا�سمي 
عن قطع عالقة املدعو/ �سيف حممد �سبيح �سيف الكعبي اإماراتي 
لدينا  ويعمل   ZK0520902 رقم  �سفر  جواز  ويحمل  اجلن�سية 
بوظيفة مدير حيث اأنه قد مت قطع العالقة معه نهائياً اعتباراً من 
تاريخ 2018/02/10 ولي�ض له اأي �سفة �سخ�سية باجلهة املذكورة 
اعتباراً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن كما نحذر من التعامل معه او 

توقيعه با�سم املكتب حتى ل يقع يف امل�سائلة القانونية.
اأ�سبوع واإل  اأو اعرتا�ض مراجعة املوؤ�س�سة خالل  فعلى من له حق 

فان املكتب غري م�سوؤولة بعد هذه املدة وهذا للعلم.
املكتب اخلا�ض ل�سمو ال�سيخ �سعود بن في�سل القا�سمي

قطع عالقة وحتذير



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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   169015    بتاريخ : 2012/2/8
بيانات الأولوية :             

باإ�سم     :  �سريو�ض كوربوري�سن 
بعنوان :  2550 �ستانويل درايف ، كونكورد ،  كاليفورنيا 94520  الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 
واخلاليا  الأمرا�ض  م�سببات  ن�ساط  تعطيل  يف  لإ�ستخدامها  مركبات   ، حتديداً   ، �سيدلنية  م�ستح�سرات 
لالإ�ستخدامات الطبية والت�سخي�سية ؛ مركبات لإ�ستخدامها يف معاجلة وتخزين منتجات الدم ؛ مركبات 

لالإ�ستخدامات الطبية والت�سخي�سية ملنع تكاثر اخلاليا اأو م�ساعفة احلم�ض النووي .
و�سف العالمة : الكلمة   CERUS كتبت باحلروف الالآتينية  

الإ�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   169016    بتاريخ : 2012/2/8

بيانات الأولوية :             
باإ�سم :  �سريو�ض كوربوري�سن

بعنوان :  2550 �ستانويل درايف ، كونكورد ،  كاليفورنيا 94520  الوليات املتحدة الأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  10 
الأخرى  اجل�سمية  وال�سوائل  للدم  اإ�سطناعية  اأنابيب  و  و حاويات  �سوء طبية  �سناديق   ، ، حتديداً  اأجهزة 
لإ�ستخدامها يف  املركبات  اإزالة  واأجهزة   ، )الفالتر(  واملر�سحات  وال�سوائل اجل�سمية  الدم  ملنتجات  ت�ستعمل 
تعطيل ن�ساط م�سببات الأمرا�ض واخلاليا لالإ�ستخدامات الطبية والت�سخي�سية و لإ�ستخدامها يف معاجلة و 
تخزين منتجات الدم لالإ�ستخدامات الطبية والت�سخي�سية وملنع تكاثر اخلاليا وم�ساعفة احلم�ض النووي 

لالإ�ستخدامات الطبية والت�سخي�سية .
و�سف العالمة : الكلمة   CERUS كتبت باحلروف الالآتينية  .

الإ�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   178324     بتاريخ : 2012/8/22

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  جيمبال جي ام بي ات�ض

وعنوانه  :  مولنبات�س�سرتا�سي 17 ، 71229 ليونبريج ، اأملانيا..
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
ال�سيارات واأجزائها .

و�سف العالمة : العبارة GEMBALLA MIRAGE  كتبت باحلروف الالتينية  .
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276018    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 
الورق والورق املقوى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب ؛ ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية 
)عدا الأثاث( ؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ مواد الفنانني والر�سم ؛ فرا�سي 
الدهان اأو التلوين ؛ مواد التوجيه والتدري�ض ؛ �سفائح ورقائق و اأكيا�ض بال�ستيكية للف والتغليف ؛ حروف 

الطباعة ؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276024    بتاريخ : 2017/7/6
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39 
النقل ؛ تغليف وتخزين ال�سلع ؛ تنظيم الرحالت وال�سفر .

و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276025    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40 
اإ�سفاء ت�سطيبات على املن�سوجات ؛ تعديل املالب�ض ؛ تف�سيل املالب�ض ؛ جعل الأقم�سة مقاومة للتجعيد ؛ 
خياطة ح�سب الطلب ؛ خياطة املالب�ض ؛ خدمات ال�سباغة ؛ التطريز ؛ طحن الدقيق ؛ تدخني الأطعمة 
؛ حفظ الأطعمة وامل�سروبات ؛ تاأطري الأعمال الفنية ؛ جتميد الأطعمة ؛ ع�سر الفواكه ؛ معاجلة الن�سيج 

بالكي الدائم ؛ الطباعة الفوتوغرافية ؛ الطباعة ؛ معاجلة الزيت ؛ ذبح احليوانات ؛ �سباغة الن�سيج .
و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276026    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية .

و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276028    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية 

؛ خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرجميات احلا�سوب.
و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
ال��وردي بطريقة مميزة  و  الأزرق والربتقايل  و  الأخ�سر والأحمر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  بر�سم  ل�سكل 

، كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276019    بتاريخ : 2017/7/6
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
املعاجلة الإدارية لأوامر ال�سراء ؛ الدعاية والإعالن ؛ توجيه الأعمال ؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال ؛ اإ�ستف�سارات عن 
الأعمال ؛ اإدارة الأعمال ؛ الدارة التجارية لرتخي�ض �سلع و خدمات الغري ؛ معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني ) متجر 
ن�سح امل�ستهلك ( ؛ الن�ساط املكتبي ؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل اإت�سالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ الدعاية ؛ خدمات جتميع 
ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري ) ما عدا نقلها ( ، لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة ؛ مثل هذه 
اخلدمات قد يتم توفريها بوا�سطة متاجر البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو بوا�سطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو 

بوا�سطة و�سائل الو�سائط الإلكرتونية ، على �سبيل املثال ، عرب املواقع ال�سبكية اأو عرب برامج الت�سوق التلفزيوين .
 MALL الأعلى وحتتها كتبت كلمة   LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف  الكلمة   : العالمة  و�سف 
باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من اأربعة اأ�سرطة منحنية حتيط بر�سم ل�سكل دائري وجميعها 

بالألوان الأخ�سر والأحمر والأزرق والربتقايل و الوردي بطريقة مميزة ، كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276020    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
التاأمني ؛ ال�سوؤون التمويلية ؛ ال�سوؤون املالية ؛ ال�سوؤون العقارية .

و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276021    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
اإن�ساء املباين ؛ الإ�سالح ؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع .

و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276022    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
الإت�سالت عن بعد .

و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
 ، ال��وردي بطريقة مميزة  و  والأزرق والربتقايل  والأحمر  الأخ�سر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  ل�سكل  بر�سم 

كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276033    بتاريخ : 2017/7/6
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
مكاتب تاأمني الإقامة ) الفنادق والنزل( ؛ املقاهي ؛ الكافترييات ؛ املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة ) الكانتينات ( ؛ 
املطاعم ؛ مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

؛ خدمات الإيواء املوؤقت.
و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
ال��وردي بطريقة مميزة  و  الأزرق والربتقايل  و  الأخ�سر والأحمر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  بر�سم  ل�سكل 

، كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276034    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�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 

اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات .
و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
ال��وردي بطريقة مميزة  و  الأزرق والربتقايل  و  الأخ�سر والأحمر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  بر�سم  ل�سكل 

، كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276039    بتاريخ : 2017/7/6

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات قانونية ؛ خدمات اأمنية للحماية البدنية للممتلكات املادية والأفراد ؛ خدمات �سخ�سية واجتماعية 

يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد 
و�سف العالمة : الكلمة LULU كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة يف الأعلى وحتتها كتبت كلمة  
اأ�سرطة منحنية حتيط  اأربعة  MALL باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم ل�سكل زخريف يتاألف من 
ال��وردي بطريقة مميزة  و  الأزرق والربتقايل  و  الأخ�سر والأحمر  بالألوان  دائ��ري وجميعها  بر�سم  ل�سكل 

، كما هو مبني .
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276181    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 
الورق والورق املقوى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب ؛ ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية 
)عدا الأثاث( ؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ مواد الفنانني والر�سم ؛ فرا�سي 
الدهان اأو التلوين ؛ مواد التوجيه والتدري�ض ؛ �سفائح ورقائق واأكيا�ض بال�ستيكية للف والتغليف ؛ حروف 

الطباعة ؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276182    بتاريخ : 2017/7/10
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
املعلومات والأخبار عن الأعمال  ؛  ؛ الدعاية والإع��الن ؛ توجيه الأعمال  ال�سراء  الإداري��ة لأوام��ر  املعاجلة 
؛ معلومات  الغري  �سلع و خدمات  التجارية لرتخي�ض  الدارة  ؛  الأعمال  اإدارة  ؛  الأعمال  اإ�ستف�سارات عن  ؛ 
جتارية ون�سائح للم�ستهلكني ) متجر ن�سح امل�ستهلك ( ؛ الن�ساط املكتبي ؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل اإت�سالت 
لغايات البيع بالتجزئة ؛ الدعاية ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري ) ما عدا نقلها ( ، لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة ؛ مثل هذه اخلدمات قد يتم توفريها بوا�سطة متاجر 
البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو بوا�سطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�سطة و�سائل الو�سائط 

الإلكرتونية ، على �سبيل املثال ، عرب املواقع ال�سبكية اأو عرب برامج الت�سوق التلفزيوين .
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276183    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
التاأمني ؛ ال�سوؤون التمويلية ؛ ال�سوؤون املالية ؛ ال�سوؤون العقارية .

و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276184    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
اإن�ساء املباين ؛ الإ�سالح ؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع .

و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276185    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
الإت�سالت عن بعد .

و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276186    بتاريخ : 2017/7/10
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39 
النقل ؛ تغليف وتخزين ال�سلع ؛ تنظيم الرحالت وال�سفر .

و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276197    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40 
اإ�سفاء ت�سطيبات على املن�سوجات ؛ تعديل املالب�ض ؛ تف�سيل املالب�ض ؛ جعل الأقم�سة مقاومة للتجعيد ؛ 
خياطة ح�سب الطلب ؛ خياطة املالب�ض ؛ خدمات ال�سباغة ؛  التطريز ؛ طحن الدقيق ؛ تدخني الأطعمة 
؛ حفظ الأطعمة وامل�سروبات ؛ تاأطري الأعمال الفنية ؛ جتميد الأطعمة ؛ ع�سر الفواكه ؛ معاجلة الن�سيج 

بالكي الدائم ؛ الطباعة الفوتوغرافية ؛ الطباعة ؛ معاجلة الزيت ؛ ذبح احليوانات ؛ �سباغة الن�سيج 
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276189    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية .

و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276190    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية 

؛ خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرجميات احلا�سوب.
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276347    بتاريخ : 2017/7/12
بيانات الأولوية :             

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

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
التاأمني ؛ ال�سوؤون التمويلية ؛ ال�سوؤون املالية ؛ ال�سوؤون العقارية .

كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276348    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
اإن�ساء املباين ؛ الإ�سالح ؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع .

كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276350    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
الإت�سالت عن بعد .

كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276351    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39 
النقل ؛ تغليف وتخزين ال�سلع ؛ تنظيم الرحالت وال�سفر .

كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276191    بتاريخ : 2017/7/10
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
مكاتب تاأمني الإقامة ) الفنادق والنزل( ؛ املقاهي ؛ الكافترييات ؛ املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة ) الكانتينات ( ؛ 
املطاعم ؛ مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

؛ خدمات الإيواء املوؤقت.
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276192    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
 �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 

اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات .
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276193    بتاريخ : 2017/7/10

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات قانونية ؛ خدمات اأمنية للحماية البدنية للممتلكات املادية والأفراد؛ خدمات �سخ�سية واجتماعية 

يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد .
و�سف العالمة : العبارة LuLu center كتبت باحلروف الالتينية باللون الأخ�سر بطريقة مميزة.

الإ�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276346    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 
الورق والورق املقوى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب ؛ ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية 
)عدا الأثاث( ؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ مواد الفنانني والر�سم ؛ فرا�سي 
الدهان اأو التلوين ؛ مواد التوجيه والتدري�ض ؛ �سفائح ورقائق واأكيا�ض بال�ستيكية للف والتغليف ؛ حروف 

الطباعة ؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276353    بتاريخ : 2017/7/12
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40 

اإ�سفاء ت�سطيبات على املن�سوجات ؛ تعديل املالب�ض ؛ تف�سيل املالب�ض ؛ جعل الأقم�سة مقاومة للتجعيد ؛ 
خياطة ح�سب الطلب ؛ خياطة املالب�ض ؛ خدمات ال�سباغة ؛  التطريز ؛ طحن الدقيق ؛ تدخني الأطعمة 
؛ حفظ الأطعمة وامل�سروبات ؛ تاأطري الأعمال الفنية ؛ جتميد الأطعمة ؛ ع�سر الفواكه ؛ معاجلة الن�سيج 

بالكي الدائم ؛ الطباعة الفوتوغرافية ؛ الطباعة ؛ معاجلة الزيت ؛ ذبح احليوانات ؛ �سباغة الن�سيج .
كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276354    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية .

كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276355    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية 

؛ خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرجميات احلا�سوب.
كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276356    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
مكاتب تاأمني الإقامة ) الفنادق والنزل( ؛ املقاهي ؛ الكافترييات ؛ املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة ) الكانتينات ( ؛ 
املطاعم ؛ مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

؛ خدمات الإيواء املوؤقت .
كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276357    بتاريخ : 2017/7/12
بيانات الأولوية :             

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

�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 

اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات 
كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276358    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات قانونية ؛ خدمات اأمنية للحماية البدنية للممتلكات املادية والأفراد؛ خدمات �سخ�سية واجتماعية 

يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد.
كتبت  ميينها  وعلى  الالتينية  باحلروف  كتبت   AL FALAH PLAZA العبارة   : العالمة  و�سف 
العبارتني ر�سم ل�سكل هند�سي  باللون الأخ�سر ويتو�سط كلتا  العربية وجميعها  باللغة  عبارة الفالح بالزا 
طويل ذو نهايات منحنية من الأعلى والأ�سفل مع عبارة AL FALAH PLAZA كتبت ب�سكل منحني 
يف ا�سفل ال�سكل تعلوها عبارة الفالح بالزا باللغة العربية بحجم ا�سغر وفوقها ر�سم على �سكل نخلة على 
خلفية م�ستطيلة طولية ويف اأعلى ال�سكل ر�سم لثالثة دوائر مت�سلة مع بع�سها البع�ض وجميعها بالألوان 

الأخ�سر والأحمر والأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   275960    بتاريخ : 2017/7/5

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  ايجينت بروفوكاتور اآي بي ليميتد

وعنوانه  : 55 لودون رود ، ا�ض تي جونز وود ، لندن ، ان دبليو 8  0 دي ال ، اململكة املتحدة
ان دبليو 8  0 دي ال ، اململكة املتحدةان دبليو 8  0 دي ال ، 

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 

املظالت  ؛  احلمل   حقائب  و  ال�سفرية  احلقائب  ؛  املدبوغة  و  اخل��ام  احليوانات  جلود  ؛  املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود 
وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن ومالب�ض للحيوانات ؛ ع�سي ت�سلق اجلبال ؛  جلود 
حيوانات ؛ حقائب �سغرية للوثائق والأوراق ؛ حقائب ظهر ؛ حقائب ) اأكيا�ض واأجربة( جلدية للتعبئة ؛ حقائب املخيمات ؛  حقائب 
للمت�سلقني ؛ حقائب للريا�سة ؛ اأحزمة كتف جلدية ؛ اأحزمة جلدية ؛  حقائب لل�ساطيء ؛ �سناديق جلدية اأو من األواح جلدية ؛ 
�سناديق من ليف مفلكن ؛ جلامات �سغرية ؛ حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والأوراق ؛ اأرومات ) اأجزاء من جلود غري مدبوغة 
( ؛ ع�سي خيزران ؛ حمافظ للبطاقات ) حمافظ جيب ( ؛  حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية ؛ اأغطية جلدية للنواب�ض ؛ جلود 
ما�سية ؛ جزادين �سال�سل م�سبكة ؛ جلود ال�سمواه بخالف امل�ستخدمة لأغرا�ض التنظيف ؛ �سيور ذقن جلدية ؛  مالب�ض للحيوانات 
اأكيا�ض جلدية للتعبئة ؛ مرابط لل�سروج ؛ هياكل  اأغطية من جلود احليوانات ) فرو احليوانات ( ؛  اأط��واق للحيوانات ؛  الأليفة ؛ 
للمظالت اأو ال�سما�سي ؛ فرو ؛ اأغطية جلدية لالأثاث ؛ جلود من الفرو ؛ حقائب لل�سيد ) لوازم لل�سيد ( ؛ حقائب مالب�ض �سفرية 
؛ ر�سن للحيوانات ؛ هياكل حقائب اليد ؛ حقائب يد ؛ لوازم لأطقم احليوانات ؛ اأطقم حيوانات ؛ �سيور لأطقم احليوانات ؛ �سيور 
تو�سيل لأطقم احليوانات ؛ �سناديق جلدية للقبعات ؛ جراب املوؤونة للجنود ؛ بطانيات للخيول ؛ جلود تقليد ؛ حافظات مفاتيح ؛ 
مقود جلدي للحيوانات ؛ ر�سن جلدي ؛ �سيور كتف جلدية ؛ �سيور جلدية ؛ �سيور  ) اأحزمة رفيعة ( جلدية ؛ حبال جلدية ؛ خيوط 
جلدية ؛ جلود م�سنعة اأو �سبه م�سنعة ؛ األواح جلدية ؛ فرو اخللد ) جلد تقليد ( ؛ ع�سي ت�سلق اجلبال ؛ �سناديق مو�سيقية ؛ كمامات 
اأكيا�ض م�سبكة للت�سوق ؛ �سما�سي ؛ جلود غري مدبوغة ؛ حمافظ جيب ؛ حامالت اأطفال على �سكل جرابات ؛  لأفواه احليوانات ؛ 

جرابات جلدية للحزم ؛ حمافظ نقود ؛ اأعنة .
و�سف العالمة : العبارة   الكلمة JXGROUP  كتبت باحلروف الالتينية .

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   275961    بتاريخ : 2017/7/5

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  ايجينت بروفوكاتور اآي بي ليميتد

وعنوانه  :  55 لودون رود ، ا�ض تي جونز وود ، لندن ، ان دبليو 8  0 دي ال ، اململكة املتحدة
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
الدعاية والإعالن  ؛ اإدارة الأعمال ؛ توجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�ساط املكتبي ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
والبيع  باجلملة  البيع  خدمات  ؛  الغري  وخدمات  �سلع  من  وا�سعة  ت�سكيلة  تخ�ض  التي  املبا�سر  اخلط  على 
بالتجزئة ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري ، لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها 
عند احلاجة من موقع جتارة عامة على �سبكة النرتنت اأو متجر اأو عن طريق قناة ت�سوق تلفزيونية اأو من 

كاتالوج جتارة عامة بوا�سطة الطلب بالربيد اأو بوا�سطة و�سائل الإت�سالت عن بعد .  
و�سف العالمة : العبارة   AGENT PROVOCATEURكتبت باحلروف الالتينية .

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262



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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276377     بتاريخ : 2017/7/12
بيانات الأولوية :             

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

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات 

قيا�ض الوقت الدقيقة .
و�سف العالمة : العبارة   " John Louis " كتبت باحلروف الالتينية مع احلرفني " J " و " L " كتبا 

بحروف كبرية وبقية احلروف كتبت باحلروف ال�سغرية بطريقة مميزة.  
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276378     بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظالت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظالت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن ومالب�ض للحيوانات .
و�سف العالمة : العبارة   " John Louis " كتبت باحلروف الالتينية مع احلرفني " J " و " L " كتبا 

بحروف كبرية وبقية احلروف كتبت باحلروف ال�سغرية بطريقة مميزة.  
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276379     بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
مالب�ض لالإرتداء لالأطفال الر�سع  والأولد والبنات والرجال والن�ساء ؛ جوارب ق�سرية ؛ املالب�ض و لبا�ض 

القدم  واأغطية الراأ�ض .
و�سف العالمة : العبارة   " John Louis " كتبت باحلروف الالتينية مع احلرفني " J " و " L " كتبا 

بحروف كبرية وبقية احلروف كتبت باحلروف ال�سغرية بطريقة مميزة.  
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276380    بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات 

قيا�ض الوقت الدقيقة 
دائرة  داخ��ل  ملربع  �سعار   مع  الالتينية  ب��احل��روف  " John Louis"  كتبت  العبارة    : العالمة  و�سف 

مو�سول باأربع  خطوط ، كما هو مبني بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276887    بتاريخ : 2017/7/23
بيانات الأولوية :             

باإ�سم     :  اأمرييكان ايرلينز ، اإنك.
وعنوانه  :  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�سا�ض 76155 ، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
خدمات برامج الولء التحفيزية والتخفي�سات و املكافاآت للعمالء التي ت�سم معلومات حول و الو�سول اىل 

املنا�سبات اخلا�سة  التي تقدم لالأع�ساء؛ ترويج الربامج اخلا�سة .
و�سف العالمة : الكلمة CONCIERGEKEY كتبت باحلروف الالتينية.

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276888    بتاريخ : 2017/7/23

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  اأمرييكان ايرلينز ، اإنك.

وعنوانه  :  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�سا�ض 76155 ، الولي��ات املت�ح��دة الأمريكي�ة
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39 
النقل ؛ تنظيم الرحالت وال�سفر ؛ حرا�سة امل�سافرين ؛ خدمات ال�سائق اخلا�ض ؛ معلومات النقل ؛ احلجز للنقل ؛ احلجز 
لل�سفر ؛ النقل اجلوي للم�سافرين ؛ تنظيم الرحالت وال�سفر ؛ معلومات عن الرحالت وال�سفر ؛ تنظيم خط �سريالرحالت 
وال�سفر ؛ جمموعات وك��الت ال�سفر؛ حجز وتنظيم الو�سول اىل رده��ات املطار ؛ خدمات الو�سول والت�سجيل يف املطار ؛ 
خدمات الو�سول والت�سجيل يف اخلطوط اجلوية ؛ خدمات و�سول وت�سجيل الأمتعة ؛ خدمات �سيارات الليموزين ؛ خدمات 
فح�ض ومناولة )النقل من مكان ملكان(اأمتعة امل�سافرين ؛ حجز التذاكر و و�سول وت�سجيل  و �سعود امل�سافرين اىل الطائرة 
؛ خدمات النقل ال�سخ�سية؛ توفري خدمات وكالت ال�سفر، حتديدا ،  خدمات توفري حجز ال�سفر لالآخرين، خدمات حجز 
النقل اجلوي لالآخرين، خدمات حجز املركبات لالآخرين، خدمات حجز الرحالت لالآخرين وخدمات حجز اأماكن ق�ساء 
الإجازات ؛ حرا�سة امل�سافرين ؛ خدمات توفري حجز ال�سفر لالآخرين  ، خدمات حجز النقل اجلوي لالآخرين، خدمات حجز 

املركبات لالآخرين، خدمات حجز الرحالت لالآخرين وخدمات حجز اأماكن ق�ساء الإجازات  .  
و�سف العالمة :   الكلمة CONCIERGEKEY كتبت باحلروف الالتينية .

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276889    بتاريخ : 2017/7/23

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  اأمرييكان ايرلينز ، اإنك.

وعنوانه  :  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�سا�ض 76155 ، الولي��ات املت�ح��دة الأمريكي�ة
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات �سخ�سية واإجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد ؛ خدمات احلرا�سة ؛ خدمات املرافقة 
الرتتيبات  اجلوية؛  اخلطوط  م�سافري  �سالمة  خدمات  ؛  ال�سخ�سية  املت�سوق  خدمات  ؛  اأمنية  خدمات  ؛ 

ال�سخ�سية واحلجوزات وتوفري خدمات خا�سة بالعميل  لتلبية اإحتياجات الأ�سخا�ض املقدمة لالأع�ساء.
 و�سف العالمة :   الكلمة CONCIERGEKEY كتبت باحلروف الالتينية .

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   277049    بتاريخ : 2017/7/25

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  زيدو�ض ويلني�ض ليميتد .

وعنوانه  :  زيدو�ض تاور ، �ساتياليت كرو�ض   رود�ض ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29 
املارجرين ، دهون قابلة للدهن ، جبنة ، جبنة قابلة للدهن ، زبدة ، هالم )جيلي( ومربيات .

و�سف العالمة : الكلمة NUTRALITE كتبت باحلروف الالتينية.
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   276381     بتاريخ : 2017/7/12
بيانات الأولوية :             

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

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظالت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظالت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن ومالب�ض للحيوانات .
دائرة   داخ��ل  ملربع  �سعار   مع  الالتينية  ب��احل��روف  " John Louis"  كتبت  العبارة    : العالمة  و�سف 

مو�سول باأربع  خطوط ، كما هو مبني بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276382     بتاريخ : 2017/7/12

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه  :  �ض.ب: 60188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
مالب�ض لالإرتداء لالأطفال الر�سع  والأولد والبنات والرجال والن�ساء ؛ جوارب ق�سرية ؛ املالب�ض و لبا�ض 

القدم  واأغطية الراأ�ض .
دائرة   داخ��ل  ملربع  �سعار   مع  الالتينية  ب��احل��روف  " John Louis"  كتبت  العبارة    : العالمة  و�سف 

مو�سول باأربع  خطوط ، كما هو مبني بطريقة مميزة.
الإ�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276581    بتاريخ : 2017/7/17

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  ايه �سي ئي كانينغ كوربوري�سن ا�ض دي اإن.  بي ات�ض دي .

وعنوانه  :  لوت 37-33، لينغكوك كيلويل 1، كاوا�سان برييند�سرتيان 
بوكيت راجا �سيالتان ،  �سيك�سيني 7 ، 40000 �ساه اآلم ،  �سيالنغور دارول اإح�سان، ماليزيا.

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32 
؛  الفواكه  وع�سائر  الفواكه  م�سروبات  ؛  الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه 
م�سروبات مكربنة وغري مكربنة، م�سروبات غازية  ؛ م�سروبات تواترية مكربنة ؛ حليب ال�سويا وم�سروبات 

غري كحولية اأ�سا�سها ال�سويا ؛ �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات ، جميعها تقع يف الفئة 32.
و�سف العالمة : العبارة  ACEJOY ACE كتبت باحلروف الالتينية ..

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   276771    بتاريخ : 2017/7/19

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  اآي اإل �سي تريدمارك كوربوري�سن

وعنوانه  :  تروبيك اآيل بلدينج ، �ض . ب 3443 ، رود تاون ، تورتول ، اجلزر العذراء الربيطانية
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
املالب�ض ، لبا�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض .

و�سف العالمة : العبارة هاجن تن كتبت باللغة العربية .
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277050    بتاريخ : 2017/7/25
بيانات الأولوية :             

باإ�سم     :  زيدو�ض ويلني�ض ليميتد .
وعنوانه  :  زيدو�ض تاور ، �ساتياليت كرو�ض   رود�ض ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
مايونيز و�سوكولته قابلة للدهن وحبوب اإفطار وب�سكويت وع�سل وهالم )جيلي( و�سل�سات فواكة .

و�سف العالمة : الكلمة NUTRALITE كتبت باحلروف الالتينية.
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   277051    بتاريخ : 2017/7/25

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  زيدو�ض ويلني�ض ليميتد .

وعنوانه  :  زيدو�ض تاور ، �ساتياليت كرو�ض   رود�ض ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32 
م�سروبات  ؛  الكحولية  غ��ري  امل�����س��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  وامل��ي��اه  ال�سعري(  )���س��راب  ال��ب��رية 

م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ؛ �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات 
و�سف العالمة : الكلمة NUTRALITE كتبت باحلروف الالتينية.

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   60653    بتاريخ : 2004/5/8

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  بيلكينجتون بي ال �سي

وعنوانه  :  بري�سكوت رود ، �سرتيت هيلينز ، مري�سي�سايد  دبليو ايه 10     3 تي تي ، اجنلرتا 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 19 
زجاج مطلي ) م�سقول ( لأغرا�ض البناء والت�سييد . 

و�سف العالمة :   اإكليب�ض ادفانتيج  باحلروف الالتينية كما هو مبني بال�سكل املرفق .
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   98334    بتاريخ : 2007/8/2

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  ال�سيد/ بركا�ض جايك�سني بهوجواين .

وعنوانه  :  �ض.ب: 8405  دبي – دولة الإمارات العربية املتحدة.
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري )ما عدا نقلها ( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 
و�سراءها عند احلاجة ، مثل هذه اخلدمات قد يتم توفريها بوا�سطة متاجر البيع بالتجزئة ، ومتاجر البيع 
باجلملة ، وبوا�سطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�سطة و�سائل الو�سائط اللكرتونية ، وعلى �سبيل املثال 

، عرب املواقع ال�سبكية اأوعرب برامج الت�سوق التلفزيوين . 
بع�سهما  ف��وق  والالتينية  العربية  ب��الأح��رف  Perfumaniaكتبت  بارفيومانيا     : العالمة  و�سف   

البع�ض 
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   99278     بتاريخ : 2007/8/27
بيانات الأولوية  : 1166221    بتاريخ  2007/3/15  ا�سرتاليا

باإ�سم     :  يو ا�ض ام هولدينج ايه جي
وعنوانه  :  �س�سلو�سجوتويج 39   3073 جومليجني ، �سوي�سرا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20 
الأث�اث ، الأث�اث املع�دين ؛ الأثاث املكتبي ؛ الت�ساميم الداخلية واللوازم لالأثاث )وامل�سمولة يف هذه الفئة( 

؛ اخلزانات املعدنية .
و�سف العالمة : عبارة عن �سكل مّميز ثالثي الأبعاد لكرة .

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   99279    بتاريخ : 2007/8/27

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  بيدرو جار�سيا براندز، ا�ض.ال.

وعنوانه  :  كايل اإيطاليا، 46؛ بوليجونو اند�سرتيال دي 
كامبو التو، 03600 اإيلدا ، اليكانتي ، اإ�سبانيا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
الراأ�ض  ، غطاء  التجبريي(  القدم  لبا�ض  ع��دا  )م��ا  والأط��ف��ال   ، وال��رج��ال   ، للن�ساء  القدم  ولبا�ض   ، املالب�ض 

والأحزمة )مالب�ض( . 
و�سف العالمة : Pedro garcia   باحلروف الالتينية   .   

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   99280     بتاريخ : 2007/8/27 

بيانات الأولوية  : 073488089 بتاريخ  2007/3/12 فرن�سا
باإ�سم     :  �سانويف

وعنوانه  :  174 افينيو دي فران�ض 75013 باري�ض ، فرن�سا
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 
املنتجات ال�سيدلنية .

و�سف العالمة :    BEJOWA      باحلروف الالتينية.
الإ�سرتاطات :  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   108249    بتاريخ : 2008/2/27

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  دوتي بي تي واي ليميتد

وعنوانه  :  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند فيكتوريا 3121 ا�سرتاليا
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3 
م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض ؛ م�ستح�سرات تنظيف ، و�سقل 
وجلي وك�سط ؛ �سابون ؛ عطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ؛ منظفات 

اأ�سنان.
و�سف العالمة :   DOTTI  باحلروف الالتينية . 

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
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املال والأعمال

عمومية �سرياميك راأ�س اخليمة تقر اأرباحا نقدية 
بن�سبة 25 % واأ�سهم منحة بن�سبة 5 % للم�ساهمني

•• راأ�س اخليمة- راأ�س اخليمة 

راأ�ض اخليمة تو�سية جمل�ض  العمومية ل�سركة �سرياميك  اقرت اجلمعية 
البالغ  امل��ال  راأ���ض  %25 من  بن�سبة  نقدية  اأرب��اح  توزيع  املت�سمنة  الإدارة 
وانتخبت   .5% بن�سبة  منحة  اأ�سهم  على  عالوة  درهم  مليون   858.4
جمل�ض ادارة من نف�ض الأع�ساء ال�سابقني. و�سادقت اجلمعية يف اجتماعها 
الإدارة  القا�سمي على تقرير جمل�ض  ال�سيخ خالد بن �سعود  اأم�ض برئا�سة 
الذي  العام  مع  مقارنة  الذي ت�سمن البيانات املالية عن املا�سي 2017 
 783.4 م��ق��اب��ل  دره���م  م��ل��ي��ون   901.7 الأرب�����اح  اج��م��ايل  ب��ل��غ  اذ  قبله 
اإجمايل  وب��ل��غ   .15.1% من��و  وبن�سبة   2016 ال��ع��ام  يف  دره���م  م��ل��ي��ون 
الإيرادات 2.854.9 مليار درهم مقابل 2.793.1 مليون درهم وبن�سبة 
امل�سجل  ال��دخ��ل  ���س��ايف  بلغ   .  2016 ال��ع��ام  %2،2 مقابل  ق��دره��ا  زي���ادة 
املوجودات  اجمايل  اأم��ا   .924.4% منو  بن�سبة  دره��م  مليون   315.5
فبلغت 5،800.9  مليون درهم مقارنة مع 5.756.3 مليون درهم بنمو 
%8 مقارنة مع 2016 وبلغت حقوق امل�ساهمني 2.850.9 مليون درهم 
 1.407.9 الدين  % و�سايف  منو4.6  وبن�سبة   2.680.1 مع  مقارنة 

مليون درهم مقابل 1.659.7 مليون درهم وبن�سبة  - 2.15%.

مطارات اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم 
مع هيئة مطار �سان برناردينو الدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي ام�ض عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مطار �سان 
برناردينو الدويل، بهدف التاأ�سي�ض لعالقة تعاون م�سرتك بني مطار البطني 
ولية  برناردينو،  �سان  يف  ال��دويل  برناردينو  �سان  ومطار  اخلا�ض  للطريان 
كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية.   وقد مت توقيع مذكرة التفاهم بني 
كل من ال�سيد عبد املجيد اخلوري الرئي�ض التنفيذي بالإنابة ملطارات اأبوظبي، 
وال�سيد مايكل بوروز، املدير العام لهيئة مطار �سان برناردينو الدويل، �سمن 
فعاليات معر�ض اأبوظبي للطريان 2018. ومن البنود الرئي�سية للمذكرة 
نظام  وتطوير  للمحافظة  املوؤ�س�ستني  بني  امل�ستمر  التعاون  �سبل  تعزيز  هو 
اأف�سل  تطبيق  خ��الل  من  بيئياً  ومتطابق  وف��ع��ال،  و�سليم،  اآم��ن،  ج��وي  نقل 
املمار�سات العاملية. وتعليقاً على املذكرة، �سرح عبد املجيد اخلوري، الرئي�ض 
مع  اليوم  املذكرة  هذه  توقيع  “ي�ُسرنا  اأبوظبي:  ملطارات  بالإنابة  التنفيذي 
اأحد الرياديني يف قطاعنا. فاإن مطارات اأبوظبي وهيئة مطار �سان برناردينو 
الدويل تعيان متاماً الفر�ض التي تقدمها هذه التفاقية ملطارينا من حيث 
التطوير القت�سادي امل�ستدام، واحللول لإدارة التحديات يف منو الطلب على 
خدماتنا.« من جانبه، قال ال�سيد مايكل بوروز، املدير العام لهيئة مطار �سان 
اليوم،  اأبرمناها  التي  ال�سراكة  لهذه  متحم�سون  “نحن  ال��دويل:  برناردينو 
والتجارب  اخل��ربات  وت��ب��ادل  اأبوظبي  م��ط��ارات  مع  بالتعاون  للبدء  ونتطلع 
التي خ�سناها خالل م�سريتنا نحو تقدمي مطارات عالية امل�ستوى يف الأداء 
واجلودة يف كلتا مناطقنا«. وي�سار اإىل اأن مطار البطني للطريان اخلا�ض يف 
اأبوظبي، وهو املطار الوحيد املتخ�س�ض بطريان رجال الأعمال يف املنطقة، بداأ 
بتقدمي العمليات التجارية عام 2008، حيث يتمتع اليوم بقدرة ا�ستيعابية 
ت�سل اإىل نحو 90 طائرة خا�سة. وكان املطار قد اأعلن موؤخراً عن حتقيقه 
اأرقاماً قيا�سيًة يف احلركة اجلوية التي بلغت 12،000 حركة لعام 2017. 
كما يتميز مطار �سان برناردينو الدويل مبوقعه ال�سرتاتيجي يف قلب ولية 
60 مياًل فقط عن  ويبعد  ال�سريعة،  الطرق  اأهم  وبالقرب من  كاليفورنيا، 
امل�سهود يف حركة  النمو  ق��ادراً على تلبية  اأجنلو�ض، مما يجعله  مدينة لو�ض 
ال��ط��ريان العام،  ال��ط��ريان، لي�سمل ذل��ك: ال�سحن، ط��ريان رج��ال الأع��م��ال، 
الطريان  ل�سركات  تناف�سية  اأ�سعار  توفري  خ��الل  من  التجارية،  والناقالت 

والأعمال املحلية التي تتطلع لتو�سيع نطاق ن�ساطاتها.

ر�سيد ودائع لأجل لدى اجلهاز امل�سريف 
تقفز اإىل 636.2 مليار درهم خالل 2017

•• اأبوظبي-وام:

 46.1% 636.2 مليار درهم وبن�سبة  “الودائع لأجل” على  ا�ستحوذت 
تقريبا من اجمايل الودائع لدى اجلهاز امل�سريف يف دولة الإم��ارات خالل 
 220.85 و  املحلية  بالعملة  درهم  مليار   415.34 منها   2017 العام 
عن  ال�سادرة  الإح�ساءات  اأح��دث  ح�سب  و  الأجنبية.  بالعملة  دره��م  مليار 
م�سرف الإمارات املركزي فقد زاد ر�سيد “ودائع لأجل” يف البنوك العاملة 
2017 الأمر الذي يعك�ض مدى  26.4 مليار درهم خالل العام  مبقدار 
القبال على هذه ال�سريحة من الودائع مقارنة مع ودائع حتت الطلب اأو 

تلك التي ت�ستهدف التوفري.
و اأظهر الر�سد اخلا�ض بحركة موؤ�سر ودائع لأجل منذ بداية العام املا�سي 
�سهدت  التي  الفائدة  ا�سعار  بارتفاع  الر�سيد مدعومة  زي��ادة م�سطردة يف 
اأ�سعارها قفزات كبرية يف الفرتة من �سهر دي�سمرب من العام 2016 وحتى 
زيادة  اإن  امل�سريف  القطاع  . وقال خرباء يف   2017 العام  ذاته من  ال�سهر 
ن�سبة الفائدة على الودائع �ساهم يف جعلها ادارة ا�ستثمارية جيدة بالن�سبة 
ل�سريحة كبرية من العمالء الراغبني بتحقيق مكا�سب م�سمونة مقارنة 
مغ بقية الأدوات ال�ستثمارية الأخرى. وخالل �سهر يناير من العام املا�سي 
ارتفع ر�سيد الودائع لأجل لدى البنوك العاملة مبقدار 6 مليارات درهم 
610 مليارات درهم  616 مليار درهم تقريبا مقارنة مع  بالغا م�ستوى 
العام  الأخ��ري من  الربع  و�سجل   .  2016 العام  دي�سمرب من  �سهر  خالل 
وفقا  لأج��ل  ال��ودائ��ع  يف  ال�سيولة  م��ن  امل��زي��د  �سخ  كبريا يف  ن�ساطا  املا�سي 
لإح�ساءات امل�سرف املركزي حيث قفز الر�سيد يف هذه الفرتة اىل 636.2 

مليار درهم وهو الأعلى منذ العام 2013 .

حامد بن زايد يح�سر انطالق فعاليات ملتقى اأ�سواق املال العاملية التا�سع

لإجراء الدرا�سات والأبحاث لتعزيز ال�ستدامة والبتكار يف القطاع البحري

موانئ اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك اأبوظبي 

ال���س��ط��ن��اع��ي، والأم������ن الل���ك���رتوين، 
والروبوتات. 

موانئ  �ستعمل  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
اإىل ج��ن��ب م��ع جامعة  اأب��وظ��ب��ي ج��ن��ب��اً 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  ن���ي���وي���ورك 
ف��ر���ض من���و ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري خالل 

العقد القادم. 
على  الظاهري  نورة  الدكتورة  واأ�سارت 
ه��ام�����ض ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م باأن 
والتجارة  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  م�ستقبل 
ال���ب���ح���ري���ة ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى الب����ت����ك����ارات 

تطويرها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  التكنولوجية 
حالياً..

اأبوظبي تعمل  اإن موانئ  اأ�سارت   حيث 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال����درا�����س����ات والأب����ح����اث 
احللول  اأح����دث  يف  الب��ت��ك��ار  وت�سجيع 
التكنولوجية التي ت�سهم يف دعم قطاع 
ال��ن��ق��ل وال���ت���ج���ارة وال��ب��ح��ري��ة وتوفري 

اأف�سل اخلدمات للعمالء. 
اأبوظبي  م��وان��ئ  “حتر�ض  واأ���س��اف��ت، 
على ا�ست�سراف فر�ض جديدة لالبتكار 

يف القطاع البحري.

التفاهم هذه  اإن م��ذك��رة  امل��وؤك��د   وم��ن 
نيويورك  جامعة  مع  اإبرامها  مت  التي 
على  ع��دي��دة  مبنافع  �ستعود  اأب��وظ��ب��ي 
بتطوير  يتعلق  مل��ا  خ��ا���س��ة  اجل��ان��ب��ني، 
كافة  وت�������س���خ���ري  امل���ح���ل���ي���ة  اخل��������ربات 
القطاعات  اأح������د  ل��ت��ع��زي��ز  ال���و����س���ائ���ل 

احليوية.«  
الرئي�ض  ب�����ارب�����ارو،  اأن���ت���ون���ي���ل���و  وق������ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ط��وي��ر وال���س��ت��ث��م��ار يف 
امل�ساريع اخلريية من جامعة نيويورك 
اأب���وظ���ب���ي، وال�����ذي ���س��ه��د ح��ف��ل توقيع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وق��ع��ت م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي م��ذك��رة تفاهم 
لتعزيز  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  مع 
العمل يف جمال ال�ستدامة والبتكار يف 
القطاع البحري عرب اإطالق جمموعة 
من املبادرات امل�سرتكة من بينها ور�ض 
اإ�سافة  واأب��ح��اث  درا���س��ات  وتنفيذ  عمل 

اإىل تبادل املعلومات. 
اإىل دع��م تطوير  امل��ذك��رة  وتهدف ه��ذه 
املحلية  واخل����������ربات  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
مبتكرة  ج���دي���دة  ط����رق  وا����س���ت�������س���راف 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ال���ت���ج���ارة ال���ب���ح���ري���ة، حيث 
نورة  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل  بتوقيعها  ق��ام 
ال��ظ��اه��ري، م��دي��ر ع���ام ب��واب��ة املقطع، 
اإحدى ال�سركات التابعة ملوانئ اأبوظبي، 
ورئ��ي�����ض جلنة الأب��ح��اث وال��ت��ط��وي��ر يف 
موانئ اأبوظبي، وال�سيد األ بلوم، نائب 

رئي�ض جامعة نيويورك اأبوظبي. 
�سيتعاون  التفاهم،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
اجلانبان يف جمال الأبحاث والدرا�سات 
الهتمام  ذات  للموا�سيع  التحليلية 
امل�سرتك من بينها ال�ستدامة البحرية، 
البحر،  م�ستوى  وتغري  الحياء،  وعلم 
الت�سغيلية،  والفاعلية  املوانئ  واقت�ساد 
الذكاء  يف  التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات 

جامعة  “تدعم  ال���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة 
م�ستقبلية  روؤي����ة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
املبدعني  م���ه���ارات  ���س��ق��ل  اإىل  ت��ه��دف 
الإمارات  ودول��ة  اأبوظبي  يف  هنا  عاملياً 
وتبني البداع كاأحد املرتكزات املحورية 
خلدمة ال�سرق الأو�سط والعامل. وتتيح 
ل��ن��ا لتعزيز  ال��ف��ر���س��ة  ال�����س��راك��ة  ه���ذه 
الب��ت��ك��ارات وال��دخ��ول يف اآف���اق جديدة 
ب���ه���دف تعزيز  امل�������س���رتك  ال��ع��م��ل  م���ن 
القطاع البحري والتجارة ليكون اأكرث 

ترابطاً واأف�سل اأداًء.«

دائرة املالية املركزية بال�سارقة ت�ستعد لإطالق خطتها ال�سرتاتيجية 2021-2019
•• ال�شارقة-الفجر:

بال�سارقة  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة  اأعلنت 
ع����ن اإط�������الق م�������س���روع ت���ط���وي���ر اخلطة 
ال�سرتاتيجية للدائرة لالأعوام 2019-

بناء  اإىل  �سعيها  �سمن  وذل���ك   ،2021

البتكار  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  م��ال��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة والزده������ار 
القت�سادي والجتماعي، وتطوير كفاءة 
احل��ك��وم��ي، وحت�����س��ني م�ستوى  الإن���ف���اق 

الأداء املايل.
ال����دائ����رة خ����الل ���س��ه��ر فرباير  وع���ق���دت 

•• ال�شارقة-الفجر:

اإل��ه��ام ومتكني  اإىل  ال��ه��ادف��ة  �سمن روؤي��ت��ه 
وت�����س��ج��ي��ع ال���ف���ت���ي���ات الإم�����ارات�����ي�����ات على 
اختيار م�ساراتهن املهنية امل�ستقبلية، نَظم 
التابع  ال�����س��ارق��ة،  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض 
بال�سراكة  ب��امل��راأة،  لالرتقاء  من��اء  ملوؤ�س�سة 
ور�سة  ال�����س��ارق��ة،  م��ر���س��دات  مفو�سية  م��ع 
والذي  امل�ستقبل”  “�سغف  ب��ع��ن��وان  عمل 
امل�سورة  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  م����وؤخ����راً  ان��ع��ق��د 
اأعمارهن  ت��رتاوح  الالتي  للفتيات  املهنية 
ور�سة  واأ����س���ه���م���ت  ع����ام����اً.   16-12 ب���ني 
يف  متخ�س�سة  ور�سة  يتبعها  التي  العمل، 
املجل�ض  ينظمها  وال��ربجم��ة  ال��روب��وت��ات 
ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل، مل�����س��اع��دة ال��ف��ت��ي��ات على 
الإبداعية  وقدراتهن  طاقاتهن  ا�ستك�ساف 
الكامنة، وخياراتهن املهنية املحتملة وفهم 
املوا�سيع العلمية املختلفة عند اختيارهَن 
عن  ف�����س��اًل  معينة،  تخ�س�سات  ل��درا���س��ة 
تعريفهن باملجالت الوظيفية يف جمالت 
العلوم والتكنولوجيا، والهند�سة، والفنون 
�سيدات  جم��ل�����ض  وي��ن��ظ��م  وال��ري��ا���س��ي��ات. 
الثانية  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  ال�����س��ارق��ة  اأع���م���ال 
ب��ع��ن��وان “ ال���روب���وت���ات وال���ربجم���ة “ يف 
على  ترِكز  املقبل حيث  مار�ض  الثالث من 
بهدف  وامليكانيكا،  والربجمة  الروبوتات، 
للح�سول  الفتيات  اأم���ام  الفر�سة  ات��اح��ة 
اأو�سح حول متطلبات الدخول  على فكرة 
���س��ي��م��ا يف ظل  ال����روب����وت����ات، ل  يف جم����ال 
والتطورات  ال�سريع  التكنولوجي  التقدم 

يف جمال الذكاء ال�سطناعي. 
التدريبتني  ال��ور���س��ت��ني  ت��ن��ظ��ي��م  وي���اأت���ي 
بال�سراكة مع مفو�سية مر�سدات ال�سارقة، 
التي  القرارات  اأهمية  الفتيات  بغية تعليم 
يتخذنها الآن ملا لها من تاأثري كبري على 

حياتهن ال�سخ�سية واملهنية يف امل�ستقبل.
وقالت ال�سيخة هند بنت ماجد القا�سمي، 
ال�سارقة  اأع���م���ال  ���س��ي��دات  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
بالوكالة: “هناك حاجة متزايدة للفتيات 
الالئي ل زلن على مقاعد الدرا�سة لفهم 
اأنهن الآن يف مرحلة النتقال من التعليم 
تنظيم  ي��اأت��ي  ح��ي��ث  العملية،  احل��ي��اة  اإىل 
هذه الور�ض العملية يف ظل تنامي التوجه 
الن�ساء  م���ن  اأك�����رب  ب���ع���دد  ل��ل��دف��ع  ال��ع��امل��ي 
للدخول يف جمالت العلوم والتكنولوجيا، 

اجل�����اري اج��ت��م��اع��اً م��و���س��ع��اً م���ع م����دراء 
الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام، لبحث اخلطة 
ال�سايغ،  وليد  �سعادة  بح�سور  اجلديدة، 
املدير العام للدائرة، حيث متت مناق�سة 
اأهداف امل�سروع، وخطة العمل املقرتحة، 
وامل�����راح�����ل وامل����خ����رج����ات امل���ت���وق���ع���ة بعد 
الن��ت��ه��اء م��ن اجل���دول ال��زم��ن��ي لعتماد 
اأبريل  يف  عنها  الإع��الن  واملقرر  اخلطة، 

املقبل.
العام  املدير  ال�سايغ،  وليد  �سعادة  وق��ال 
املركزية  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  تعمل  ل��ل��دائ��رة: 
ع��ل��ى م��واك��ب��ة ت��ط��ورات الأو����س���اع املالية 
وع��امل��ي��اً، وتعزيز  والق��ت�����س��ادي��ة، حم��ل��ي��اً 
كفاءة الإنفاق املايل وفقاً مل�ستجدات هذه 
التطورات، ومبا ين�سجم مع روؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي، 
ال�سارقة، وحر�ض احلكومة الر�سيدة على 

والهند�سة، والفنون والريا�سيات«.
بهذه  الفتيات  تعريف  “يجب  واأ���س��اف��ت: 
امل���ج���الت م��ب��ك��راً ل��ي��ت��م��ك��نَّ م��ن ف��ه��م هذه 
كخيارات  اإليها  والنظر  ومتطلباتها  املهن 
مهنّية قابلة لال�ستمرار، واتخاذ اخلطوات 
اإذا  الوظيفي  امل�سار  ه��ذا  لت��ب��اع  ال��الزم��ة 
اقتحام  يف  وال���رغ���ب���ة  ب��احل��م��ا���ض  ���س��ع��رن 
ه���ذه امل����ج����الت«. وت��اب��ع��ت ال�����س��ي��خ��ة هند 
اآف����اق  ت��و���س��ي��ع  اإىل  “ن�سعى  ال��ق��ا���س��م��ي: 
حيث  امل�ستقبل،  نحو  ومداركهن  الفتيات 
بالتعاون  التدريبية  ال��ور���ض  ه��ذه  ننظم 
مر�سدات  مفو�سية  امل��ث��ايل  �سريكنا  م��ع 
الأه���داف  نف�ض  ت�ساركنا  ال��ت��ي  ال�����س��ارق��ة، 
املتمثلة يف التحفيز والت�سجيع ورد اجلميل 
للمجتمع، حيث ت�سكل الفتيات احلا�سالت 

يف  والزده�����ار  الق��ت�����س��ادي  النمو  تعزيز 
امل�ستوى املعي�سي للمواطنني واملقيمني.

ال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  ال�سايغ  واأك��د 
اجل��دي��دة ل��ل��دائ��رة امل��ق��رر الإع���الن عنها 
من�سجمة  ج���اءت  �سهرين،  م��ن  اأق���ل  بعد 
احلكيمة،  ال�����ق�����ي�����ادة  ت����وج����ي����ه����ات  م�����ع 
من  املايل  ال�ستقرار  بتحقيق  والتزامها 
املوؤ�س�سات  خمتلف  عمل  ا���س��ت��م��رار  اأج���ل 
لتلبية  ع����ال����ي����ة،  ب����ك����ف����اءة  احل���ك���وم���ي���ة 
واخلدمية  التنموية  امل�ساريع  احتياجات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، و���س��م��ان ت��ن��وع امل�����وارد املالية 
ي�سهم يف حتقيق  ال�����س��ارق��ة، مب��ا  لإم����ارة 

النمو القت�سادي امل�ستدام لالإمارة. 
واأ�سار بدر اآل علي مدير اإدارة التخطيط 
ال���س��رتات��ي��ج��ي وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي ان 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  تطوير  م�سروع 
يهدف اإىل درا�سة وتقييم الو�سع الراهن 
وحت��دي��د الأول����وي����ات، وت��ط��وي��ر ومتكني 

لدخول  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  التعليم  على 
التاأثري  تعزيز  يف  دافعة  قوة  العمل،  �سوق 
اقت�ساد  يف  وم�ساهماتها  ل��ل��م��راأة  امل��ت��زاي��د 
قدراتهن  عن  ف�ساًل  والإم���ارات،  ال�سارقة 
يف �سق طريقهن وم�ساراتهن املهنية �سواء 

يف القطاع التقليدي اأو غري التقليدي«.
ال�سارقة،  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�ض  ويهدف 
عام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  ج��اه��داً  عمل  ال���ذي 
الدعم  اأ���س��ك��ال  ك��ل  ت��وف��ري  ع��ل��ى   ،2002
القت�سادي الكامل للمراأة، ل�سيما رائدات 
الأع��م��ال ال�����س��اب��ات، والع����رتاف بدورهن 
الكبري يف هذا املجال، ان�سجاماً مع روؤيته 
التنمية  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�ساهمة  يف 
ال�ساملة لإمارة  القت�سادية والجتماعية 
للراغبني  الإم���������ارات.  ودول������ة  ال�����س��ارق��ة 

والتميز  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اإدارة 
ثالثية  ا�سرتاتيجية  وتطوير  املوؤ�س�سي، 
للدائرة، وتطوير موؤ�سرات الأداء ملتابعة 
نظام  واع���ت���م���اد  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  اأداء 
واإدارة  الدولية،  املعايري  احلوكمة ح�سب 
خطة  واإع����داد  ال�سرتاتيجية،  امل��ب��ادرات 

اإدارة املخاطر ال�سرتاتيجية. 
وكانت دائرة املالية املركزية بال�سارقة قد 
اأطلقت يف اأبريل 2016، ا�سرتاتيجيتها 
 2018-2016 ل������الأع������وام  امل����ال����ي����ة 
املالية  ال��ع��م��ل  منظومة  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
وحتقيق  وال��ت��ق��ن��ي��ة،  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
موؤ�سرات مميزة يف اأداء الإدارات والأق�سام 
خالل  اإجن���ازه  مت  ملا  ا�ستمراراً  املختلفة، 
اخلطط ال�سرتاتيجية ال�سابقة للدائرة، 
ال�سرتاتيجية  التوجهات  مع  وان�سجاماً 
احلكومية واأولوياتها �سمن روؤية موحدة 

تعمل كفريق واحد.

بالت�سجيل يرجى حتميل تطبيق )جمل�ض 
 SBWC ال�������س���ارق���ة(  اأع����م����ال  ����س���ي���دات 
ومل��ع��رف��ة امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ور�سة 
ال��ع��م��ل. وي�����س��ع��ى امل��ج��ل�����ض، ال����ذي يندرج 
حتت مظلة موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة، 
ودعم  واقت�سادياً  مهنياً  امل��راأة  متكني  اإىل 
���س��ي��دات ورائ������دات الأع���م���ال ع��ل��ى تطوير 
وم�ساريعهن  اأعمالهن  وتو�سيع  وا�ستدامة 
اخلا�سة، من خالل تقدمي جمموعة من 
الربامج واملبادرات، مبا يف ذلك املوؤمترات 
التي  والبحوث  العمل  وور����ض  وال��ن��دوات، 
ت���دع���م امل�����س��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة وامل��ح��ت��م��ل��ة يف 
اإبرام  على  املجل�ض  يعمل  كما  ال�����س��ارق��ة. 
�سراكات مع اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 

واخلا�سة يف الإمارات وخارجها.

القت�سادية.  ال��دول  طليعة  يف  املتحدة 
القرارات  ب�����س��ن��اع  ن��رح��ب  اأن  ي�سعدنا 
وامل�ستثمرين  الأعمال  وقادة  ال�سيا�سية 
م��ن دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
ملتقى  يف  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  وم���ن 
اأ�سواق املال العاملية التا�سع، ومتا�سياً مع 
�سعار امللتقى ’ننمو معاً يف ظل حتديات 
من�سة  ميثل  امللتقى  ه��ذا  ف���اإن  ال��ي��وم؛ 
والقت�سادي  امل����ايل  ال��ق��ط��اع  خل����رباء 
والقادة املفكرون لطرح اآرائهم ووجهات 
التي  ب��الجت��اه��ات  يتعلق  فيما  ال��ن��ظ��ر 
القت�سادي  وامل�����س��ه��د  الأ����س���واق  ت�سكل 
جديدة  اأفكار  ط��رح  جانب  اإىل  العاملي، 
املقبلة.  التحديات  مواجهة  يف  ت�سهم 
اأتقدم بال�سكر لكل املتحدثني وال�سركاء 
وكافة احل�سور على م�ساركتهم يف هذا 

احلدث البارز«.
ملتقى  نقا�سات  تتطرق  اأن  املقرر  ومن 
اأ����س���واق امل����ال ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ا���س��ع كذلك 
البديلة،  الطاقة  م�سادر  النفط،  اإىل 
وال�سني  ال��ه��ن��د  يف  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����ض 

والقيادة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
امل�سلحة انطلقت ام�ض يف ق�سر المارات 
العاملية  امل���ال  اأ����س���واق  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات 
التا�سع الذي ينظمه بنك اأبوظبي الأول 
بالتعاون مع امل�سرف  املركزي وجمل�ض 

اأبوظبي للتطوير القت�سادي.
ال�سيخ  �سمو  الفعاليات  انطالق  ح�سر 
ديوان  رئي�ض  نهيان  ال  زاي��د  بن  حامد 
ويل عهد اب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن ال���وزراء 
وكبار امل�سوؤولني يف املجالت القت�سادية 

واملالية.
ويجمع امللتقى املايل الأبرز يف املنطقة 
وال�����ذي ���س��ي��وا���س��ل ان��ع��ق��اده ح��ت��ى 28 
ف��رباي��ر اجل���اري يف ق�سر الإم����ارات يف 
القت�ساد  جم���ال  يف  خ���رباء  اأب��وظ��ب��ي، 
و����س���ن���اع ال����ق����رار م���ن دول�����ة الإم�������ارات 
�سيقدم  والعامل، حيث  املتحدة  العربية 
التي  الرئي�سية  الجت��اه��ات  ح��ول  اآراء 

ووجهات  العاملية،  الأ���س��واق  على  ت��وؤث��ر 
القت�سادية  الق�سايا  اأب���رز  ح��ول  نظر 

التي تواجه العامل يف الوقت الراهن. 
احلا�سرين  عدد  يزيد  اأن  املتوقع  ومن 
عن 1،600 �سخ�ض ليتم خالل يومي 
امل�ساركني  بني  التوا�سل  املوؤمتر  انعقاد 
وتبادل الأفكار و�سياغة جدول الأعمال 

املايل على امل�ستوى العاملي.
بكلمة  ف���ع���ال���ي���ات���ه  امل���ل���ت���ق���ى  وا����س���ت���ه���ل 
خليفة  خلدون  معايل  األقاها  ترحيبية 
املبارك، رئي�ض جهاز ال�سوؤون التنفيذية 
والرئي�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و 
�سركة  يف  امل��ن��ت��دب  والع�سو  التنفيذي 
ذلك  بعد  لي�سارك  لال�ستثمار،  مبادلة 
م�سرية  اإىل  تطرقت  نقا�سية  جل�سة  يف 
معايل  جانب  اإىل  اأبوظبي  يف  التحول 
اأح��م��د اجل��اب��ر، وزير  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
دولة والرئي�ض التنفيذي ل�سركة برتول 
اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” وجمموعة 
ال�سيد  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ����س���رك���ات���ه���ا، 
التنفيذي  الرئي�ض  �سعيد،  عبداحلميد 

ملجموعة بنك اأبوظبي الأول.

األقاها  ك��ل��م��ة  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  ت��ل��ى اجل��ل�����س��ة 
وزير  املزروعي،  �سهيل  املهند�ض  معايل 
الإم����ارات  دول���ة  يف  وال�سناعة  ال��ط��اق��ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، واإج������راء ح����وار هام 
رئي�ض  ال�سايغ،  علي  اأح��م��د  �سعادة  م��ع 

جمل�ض اإدارة �سوق اأبوظبي العاملي.
كذلك  الأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و�سملت 
تلعبه  ال��ذي  ال���دور  ع��ن  نقا�سية  جل�سة 
اجلهات ال�ستثمارية يف الدولة وتاأثري 
الراهنة،  القت�سادية  البيئة  على  ذلك 
و�سارك فيها كل من جابن بول فيلني، 
رئي�ض التخطيط ال�سرتاتيجي يف جهاز 
اأبوظبي لال�ستثمار، وهانغ بول ت�سانغ، 
الع�سو املنتدب لق�سم توزيع الأ�سول يف 
موؤ�س�سة ال�ستثمار ال�سينية. عقب ذلك 
نقا�ض حول عدد من امل�سائل التنظيمية 
مب�ساركة معايل مبارك را�سد املن�سوري، 
العربية  الإم�������ارات  م�����س��رف  حم��اف��ظ 
املتحدة املركزي؛ معايل الدكتور اأحمد 
النقد  م��وؤ���س�����س��ة  اخل��ل��ي��ف��ي، حم���اف���ظ 
الدكتور  م��ع��ايل  ال�����س��ع��ودي؛  ال��ع��رب��ي 
بنك  حمافظ  الها�سل،  يو�سف  حممد 

املركزي؛ ومعايل طارق عامر،  الكويت 
حمافظ البنك املركزي امل�سري.

كما ناق�ض مارك بليث، الربوفي�سور يف 
براون،  جامعة  يف  ال�سيا�سي  القت�ساد 
ع����دداً م��ن امل��وا���س��ي��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة بخروج 
الأوروبي،   الحت��اد  من  املتحدة  اململكة 
كامريون،  ديفيد  م�ساركة  قبيل  وذل��ك 
ال�سابق،  ال��ربي��ط��اين  ال������وزراء  رئ��ي�����ض 
واختتمت  وم���ت���م���ي���ز.  ه������ام  ح�������وار  يف 
فعاليات اليوم الأول مللتقى اأ�سواق املال 
اإىل  تطرقت  جانبية  بجل�سات  العاملية 
الأجنبية  والعمالت  العاملية  الأ���س��واق 

الإلكرتونية.
عبداحلميد  ق���ال  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�سعيد، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك 
اأعرب  اأن  اأود  “ بداية،  الأول:  اأبوظبي 
عن خال�ض تقديرنا وامتناننا ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
على دعمه ورعايته لهذا امللتقى، والذي 
يوؤكد حر�ض �سموه الدائم على مواكبة 
القت�سادية  وال���ت���غ���ريات  ال���ت���ط���ورات 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  لو�سع  العاملية 

ينَظم ور�ستي عمل بال�سراكة مع مفو�سية مر�سدات ال�سارقة 

»�سيدات اأعمال ال�سارقة« يك�سف طاقات الفتيات الإبداعية ويقدم امل�سورة العملية ملهن امل�ستقبل
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العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 ، ، رخ�سة رق��م : 365  م  ذ م  ، منطقة ح��رة - �ض  التايرا - �ض م ج   �سركة/ �سركة 
والكائنة    باملنطقة احلرة مطار دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة 
لدى �سلطة املنطقة احلرة مطار دب��ي   ترغب هذه  ال�سركة  املذكورة فى  اإعالن 
اإجتماعه الذى عقد  اإتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة فى  قرارها للكافة والذى مت 
بتاريخ 2016/8/22م  ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة  - وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأى 
طرف معنى بالمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات 
اأو الت�سال ب� :  خالل 14 يوماً من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل 

ال�سيد / ي�سرى و�سركاه حما�سبون قانونيون 
ا�سم ال�سركة /  اأم اأي اأر ، �ض ب : 95463 

دبى  -  دولة المارات العربية املتحدة  -  هاتف رقم / 04-5588206
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب� 15 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
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املال والأعمال

افتتحه بطي الكندي يوم اأم�ض..

معر�س عامل الورق الثامن بدبي يوا�سل اأعماله بنجاح لفت
فاروق اأبوبكر: املعر�ض فر�سة لتبادل اخلربات واإبرام التفاقيات والطالع على كل جديد

مب�ساركة 100 �سركة عار�سة و2500 زائر وم�سارك 

القمزي يفتتح الدورة العا�سرة من معر�س دبي لتكنولوجيا امل�سروبات

•• حتقيق-حممود علياء:

�سعيد  ب����ن  ب���ط���ي  ����س���ع���ادة  اف���ت���ت���ح 
لرئي�ض  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  ال��ك��ن��دي 
التجاري  دبي  مركز  اإدارة  جمل�ض 
اأم���������ض معر�ض  ي�����وم  ظ���ه���ر  ق���ب���ل 
ب���اي���رب وورل������د ال�������س���رق الأو����س���ط 
اأكرث  فيه  ي�سارك  وال���ذي  الثامن 
من  ق���دم���وا  م�����س��ارك   300 م���ن 
ي���وؤك���د التقدم  ث��الث��ني دول����ة مب���ا 
املطرد والنمو املت�ساعد للمعر�ض 
يف دورت����ه ال��ث��ام��ن��ة احل��ال��ي��ة بقدر 
م��ا ي��وؤ���س��ر اإىل م�����س��ارك��ة اأو���س��ع يف 
م��ع��ار���ض ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة حيث 
التجار  ب��ني  عالية  مبهنية  يجمع 
وامل��ن��ت��ج��ني وي��رق��ي ب��ق��ط��اع الورق 
دائما   وت��واب��ع��ه��م��ا  وال��ق��رط��ا���س��ي��ة 
اإىل الأرقي واإىل الأف�سل وي�ستمر 

املعر�ض حتى يوم غد اخلمي�ض.

 جولة �سحفية �ساملة
وح��ر���س��ا م��ن��ا ع��ل��ى م��واك��ب��ة هذا 
تفا�سيله  ب���ك���ل  ال���ع���امل���ي  احل������دث 
ق���م���ن���ا ب���ع���د م���را����س���ي���م الف���ت���ت���اح 
ب��ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى جمموعة 
امل�ساركة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  م���ن 
وا�ستمعنا يف خمتلف الأجنحة اإىل 
بالنجاح  املفعمة  والتطلعات  الأداء 

وبالتفاوؤل.
حتدث اإليها اأول يف جناح قرطا�سية 
فاروق العاملية �سعادة الأ�ستاذ فاروق 
املوؤ�س�سة  م�����س��ارك��ة  ح���ول  ب��ك��ر  اأب���و 
ال��دائ��م��ة يف امل��ع��ر���ض م��ن��ذ دورت���ه 
وتطوره  من���وه  وم��واك��ب��ة  الأوىل 
وات�ساع امل�ساركة املطرد فيه حمليا 

واإقليميا وعامليا.
املعر�ض  ه��ذا  يعترب  �سعادته  ق��ال 
ب��ع��دد ال�����س��رك��ات امل�����س��ارك��ة ناجحا 
الت�سنيع  ب���ني  ي��ج��م��ع  وم��ت��ك��ام��ال 
خارطة  على  والت�سويق  والتطوير 
ال�سوق العاملي حيث النجاح والتميز 
وحيث  الع�سر  لغة  ه��ي  والإب�����داع 
الإن����ت����اج واجل������ودة والب���ت���ك���ار هي 
ي�سجعنا  م��ا  وه��ذا  امل�ستقبل  ره��ان 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
م�ساركاتنا  يف  ق��دم��ا  امل�����س��ي  ع��ل��ى 
ويف  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
اإنتاجنا املتميز وتطويرنا املتوا�سل 
يف عامل القرطا�سية املدر�سية منها 
وامل��ك��ت��ب��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ن��وع��ا وكما 
وجن���اح���ن���ا ي��ت��وا���س��ل واحل���م���د هلل 
ونتطلع دائما اإىل م�ستقبل اأف�سل 
مع ال�سكر للمنظمني وامل�ساركني. 

اليابان يف  م�سانع   3
امل�سئولني  م��ع  الأول  ح��وارن��ا  ك��ان 
يف جناح �سركة اآرت لين اليابانية 
كاتو  يو�سيكازو  ال�سيد  ق��ال  حيث 
مدير املبيعات العاملي: نحن ن�سارك 
الثانية  ل��ل��م��رة  امل��ع��ر���ض  ه����ذا  يف 
اأن كل عام يكون الإقبال  واألح��ظ 
اأو����س���ع ولدينا  وامل�����س��ارك��ة  اأف�����س��ل 

�سيد  وال��ت��ف��اوؤل  الأف�سل  نحو  ع��ام 
املوقف .

 خربة لقرن من الزمان:
الأملانية  دوراب���ل  �سركة  جناح  ويف 
حتدث اإلينا ال�سيد اأوليفر ديرتي�ض 
الرئي�ض التنفيذي يف ال�سركة قال: 
دو���س��ول��دوف يف  امل�سنع يف  ي��وج��د 
اأملانيا وينتج كل م�ستلزمات املكاتب 
اإىل جانب املغلفات وقد تاأ�س�ض قبل 
قرن  من الزمان يف العام 1918 
90 دولة حول  اإىل  املنتج  وي�سدر 
العامل اإ�سافة اإىل ال�سرق الأو�سط 
وهو الأهم بالن�سبة لنا ونحن على 
قرطا�سية  اإدارة  م��ع  دائ���م  ت��ع��اون 

العاملية يف الإم���ارات ونحر  ف��اروق 
وتو�سيع  ال���ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  دائ����م����ا 
خ����ارط����ة ال��ت�����س��وي��ق اإ����س���اف���ة اإيل 
دائم  وهاج�سنا  والإب����داع  البتكار 
ن��ح��و امل�����س��ت��ق��ب��ل الأف�������س���ل يف كل 
جمالت العمل و�سكر حكومة دبي 

واملنظمني

م�سنع يف نورمربغ:
كوهل  م��ي��ن��ي��ل  ال�������س���ي���د  وحت������دث 
وال�سيدة �سونيا نيبار وهما يعمالن 
يف جمال املبيعات والت�سدير قال: 
نحن بداأنا بامل�ساركة يف هذا املعر�ض 
مع الدورة ال�سابعة يف العام املا�سي 
ونقوم  نورمربغ  يف  م�سنع  ولدينا 
امللونة  الأوراق  اأن�����واع  ك��ل  ب��اإن��ت��اج 
�سواء يف جمال التغليف اأو التلوين 
الأحجام  ب��ك��ل  الأخ����رى  والأوراق 
الأحجام  ب��ك��ل  الأخ����رى  والأوراق 
العاملي  �سوقنا  وي�سمل  املختلفة 
رو�سيا  ث���م  اأول:  واأوروب�������ا  اأمل��ان��ي��ا 
الوليات  ث���م  الأو�����س����ط  وال�������س���رق 
املتحدة الأمريكية ونحر�ض دائما 
على التطوير املدرو�ض واملتوا�سل، 
جديدة  اأ����س���واق  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا 
ال��ن��ج��اح يف ك���ل خطوة  وه��اج�����س��ن��ا 

اأف�سل  ه��و  م��ا  اإىل  دائ��م��ا  ون�سعى 
و�سكر املنظمني وحكومة دبي .

 م�ساركة دائمة 
ويف ج��ن��اح اأومل��ب��ي��ا الأمل��ان��ي��ة حتدث 
اإل���ي���ن���ا ال�����س��ي��د ب��ي��ت رول�����ز مدير 
نحن  ق���ال:  ال�سركة  يف  الت�سدير 
ننتج اآلت حا�سبة وكل م�ستلزمات 
 ، اأمل����ان����ي����ا  يف  والإدارة  امل����ك����ات����ب 
ال�سني  يف  ف��ي��وج��د  امل�����س��ن��ع  اأم�����ا 

وكانت  ال��ي��اب��ان  يف  م�سانع  ث��الث��ة 
حيث   1925 ال���ع���ام  يف  ال��ب��داي��ة 
والأحبار  والأق����الم  ون�سدر  ننتج 

وطابعات الأختام وغريها.
لنا  ونحن   : كاتو  ال�سيد  واأ���س��اف 
�سلة قدمية مع موؤ�س�سة قرطا�سية 
فاروق العاملية يف الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة والأ����س���واق ج��ي��دة عموما 
بف�سل  م��ت��ف��ائ��ل��ون  دائ���م���ا  ون���ح���ن 
املدرو�سة  واأ�سعارنا  منتجنا  ج��ودة 

وك���ان���ت ب���داي���ة ع��م��ل ال�����س��رك��ة يف 
بالت�سدير  ون��ق��وم   1902 ال��ع��ام 
وال�سرق  اأوروب��������ا  يف  وال��ت�����س��وي��ق 
اجلودة  ويهمنا  واأفريقيا  الأو�سط 
وال�سعر املدرو�ض ولدينا كل لوازم 
اإدارة  باملنا�سبة  �سكر  وقد  املكتبات 
وال�سيد  العاملية  ف��اروق  قرطا�سية 
اأمي�����ن ، ك��م��ا ���س��ك��ر ح��ك��وم��ة دبي 
املعر�ض  اأن  واع���ت���رب  وامل��ن��ظ��م��ني 
كل  قدما  ومي�سي  التطور  يواكب 

ف���اروق  ق��رط��ا���س��ي��ة  اإدارة   و���س��ك��را 
العاملية وحكومة دبي واملنظمني.

- م�ساركة للمرة اخلام�سة:
ويف جناح �سركة �سيفك�ض الرتكية 
– اأحمد  ال�����س��ي��دان  اإل��ي��ن��ا  حت���دث 
و�سيفدا  التنفيذي  الرئي�ض  اوزاي 
فاأعربا  ال��ت�����س��دي��ر  م���دي���ر  اآك������اي 
ع�����ن ارت����ي����اح����ه����م ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
اخلام�سة  امل�ساركة  وه��ي  املعر�ض 
م�سنع  ولديهما  الرتكية  لل�سركة 
العام  يف  ت���اأ����س�������ض  ا���س��ط��ن��ب��ول  يف 
1964 وينتج خمتلف م�ستلزمات 
وامللفات  الأق���الم  من  القرطا�سية 
وامل�����س��ت��ل��زم��ات الإداري�������ة الأخ����رى 
قرطا�سية  وم��وؤ���س�����س��ة  وامل��در���س��ي��ة 
فاروق العاملية هي املوزع احل�سري 
لنا يف دولة الإم��ارات ونحن نعمل 
منتجني  دائ����م����ا  ن���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 
متميزين ومناف�سني ناجحني على 

مدار الوقت.
امل�ستقبلية  ال���ت���ط���ل���ع���ات  وح������ول 
اإىل  يتطلعان  باأنهما  اأكدا  لل�سركة 
ال��ع��م��الء وت��و���س��ي��ع خارطة  زي����ادة 
م�����ع احل�����ر������ض على  ال���ت�������س���دي���ر 
من  الإن��ت��اج  يف  املتوا�سل  التطوير 
خمتلف اجلوانب التقنية والفنية 
والإدارية و�سكرا قرطا�سية فاروق 

العاملية واملنظمني وحكومة دبي.
املعر�ض ي�سهد  ه��ذا  ب��اأن  اأك��دا  كما 
مبا  ع��ام  بعد  عاما  مت�سارعا  من��وا 
ويوفر  املنتجني  بطموحات  يفي 
اجلودة  ويعتمد  الأ���س��واق  ح��اج��ات 
املدرو�ض  وال�سعر  ال�ستمرار  لغة 
الدءوب  وال��ت��ط��وي��ر  املناف�سة  لغة 

حتمية امل�ستقبل الأف�سل.

•• دبي – الفجر: 

�سامي  ������س�����ع�����ادة  ام�����������ض  اف����ت����ت����ح 
ال�����ق�����م�����زي، م�����دي�����ر ع��������ام دائ��������رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة يف دب����ي، 
دبي  معر�ض  من  العا�سرة  ال���دورة 
وال���ذي  امل�����س��روب��ات،  لتكنولوجيا 
ال�������دويل  ي�����ق�����ام يف م�����رك�����ز دب�������ي 

للموؤمترات واملعار�ض. 
دب�����ي  م�����ع�����ر������ض  يف  وي���������������س�������ارك 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�������س���روب���ات اأب�����رز 
امل�����س��ن��ع��ني وامل�����وردي�����ن واخل�����رباء 
�سناعة  جم������ال  يف  وال����ع����ام����ل����ني 
والعامل،  املنطقة  م��ن  امل�����س��روب��ات 
لهذا  املعر�ض  م�ساحة  تبلغ  حيث 
وي�سهد  مربع  2،200 مرت  العام 
حملية  ����س���رك���ة   100 م�������س���ارك���ة 
ي�ستقطب  اأن  املتوقع  ومن  وعاملية 
وم�سارك  زائ����ر   2،500 احل����دث 

خالل الثالثة اأيام. 
���س��ام��ي القمزي  ���س��ع��ادة  وق���د ق���ام 
امل����ع����ر�����ض  اأرج���������������اء  يف  ب�����ج�����ول�����ة 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  ب��رف��ق��ة 
امل�������س���روب���ات  يف  وامل���ت���خ�������س�������س���ني 
امللّمني  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  وامل��ت��ح��دث��ني 
بهذه ال�سناعة يف الإمارات العربية 
الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة 
ا�ستمع  ك���م���ا  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����س���م���ال 
���س��ع��ادت��ه ل�����س��رح ال���ع���ار����س���ني عن 
والتكنولوجيات  التوجهات  اأحدث 
امل�سروبات  �سناعة  يف  امل�ستخدمة 
ذلك  يف  مب��ا  العاملي  امل�ستوى  على 
التعبئة  وم����ع����دات  الإن����ت����اج  اآلت 
مراقبة  وجت���ه���ي���زات  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
والنقل  التخزين  واآل��ي��ات  اجل���ودة 

وخدمات الإمداد.
وحول هذه الدورة من املعر�ض وما 
ت�سهده هذه ال�سناعة من تطورات، 
�سّرح �سعادة �سامي القمزي قائاًل: 
واإنتاج  جت��ه��ي��ز  ع��م��ل��ي��ة  “تطورت 
وامل�سروبات  الغذائية  املواد  وتعبئة 
دبي  يف  ه����ام  ���س��ن��اع��ي  ق���ط���اع  اإىل 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  وع����رب 

املتحدة وذلك ب�سبب زيادة الطلب 
القدرة  تنامي  عن  ف�سال  املحلي، 

التناف�سية لل�سادرات. 
ومن �ساأن معر�ض دبي لتكنولوجيا 
البتكار  على  وتركيزه  امل�سروبات 
وال�ستدامة اأن يلقى اهتماما دوليا 
املمار�سات  اأف�سل  تبني  من  ويعزز 
العاملية الأم��ر ال��ذي ب��دوره يدعم 
القيمة  ���س��ال���س��ل  دب���ي يف  ان���دم���اج 

الغذائية العاملية. 
من جانبه قال املهند�ض اأن�ض املدين، 
نائب الرئي�ض والرئي�ض التنفيذي 
تلقي  القاب�سة:  اندك�ض  ملجموعة 
معر�ض  م����ن  ال���ع���ا����س���رة  ال��������دورة 
هذا  امل�����س��روب��ات  لتكنولوجيا  دب��ي 
�سناعة  اعتماد  على  ال�سوء  العام 
التكنولوجيا  ع���ل���ى  امل�������س���روب���ات 
التي  ن���ط���اق اخل�����ي�����ارات  وات�������س���اع 
اأ�سبحت متاحة يف هذه ال�سناعة، 
على  امل��ن��ت��ج��ني  ت��رك��ي��ز  اأ���س��ب��ح  اإذ 
ج���وان���ب ال��ب��ي��ئ��ة وال����س���ت���دام���ة يف 
وحلولها،  امل�سروبات  اإنتاج  اأنظمة 
التقدم  ه��ذا  اأن  كيف  ن��رى  فنحن 
يعيد ر�سم امل�سهد يف هذه ال�سناعة 
ال���ه���ام���ة. وه����ذا ب�����دوره ي�����س��ه��م يف 
اأ���س��ب��ح��ت جزءاً  ال���س��ت��دام��ة ال��ت��ي 
تنفيذ  عمليات  م��ن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 
الأعمال. فعلى �سبيل املثال، يعترب 
امل�سروبات  ت�سنيع  اأمت��ت��ة  ت��زاي��د 

وخطوط املعاجلة اأحد عوامل رفع 
والتي هي جزء  ال�سالمة  م�ستوى 
م��ن ال���س��ت��دام��ة، وب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ذلك، فمع ندرة املوارد وتغري املناخ 
وزيادة عدد ال�سكان، فاإن ال�ستخدام 
ي�سمن  اأن  ميكن  للموارد  الأم��ث��ل 
ال�ستدامة على املدى البعيد، ومن 
ناجحة  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  اأج���ل 
النقل  واإمكانية  امل�ستدام  لالإنتاج 
وال���س��ت��ه��الك واإع����ادة ال��ت��دوي��ر يف 
فاإن  امل�����س��روب��ات،  ت���وري���د  �سل�سلة 
ال��دور ال��ذي تلعبه كل جهة طوال 
ه��و ج��زء ل يتجزاأ  الإن��ت��اج  عملية 
املهند�ض  واأ�ساف  ال�ستدامة.  من 
اأن���������ض امل������دين ق����ائ����ال: ل���ق���د جنح 
معر�ض دبي لتكنولوجيا امل�سروبات 
بالرتويج لدولة الإمارات العربية 
املتحدة واإمارة دبي كوجهة مثالية 
العار�سة  ال�����س��رك��ات  ل���س��ت��ق��ط��اب 
هذا  يف  واخل���������رباء  وامل���خ���ت�������س���ني 
املعر�ض  ب��ات  ع��ام، كما  القطاع كل 
ف���ر����س���ة م���ث���ال���ي���ة ل���ل���ت���وا����س���ل مع 
املحتملني  وال�سركاء  امل�ستثمرين 
على  احليوي  القطاع  هذا  لتعزيز 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
وذكر فيليب تابندن، املحرر يف جملة 
“�سوفت درينك�ض اإنرتنا�سيونال”، 
يف عر�سه التقدميي حول مو�سوع 
ال�سرق  يف  ال��غ��ازي��ة  “امل�سروبات 

حتققها  ال��ت��ي  النتائج  الأو�سط” 
املنطقة  يف  امل�������س���روب���ات  ���س��ن��اع��ة 
�سناعة  ف��ر���ض  “تتنامى  ب��ق��ول��ه: 
ال�سرق  يف  ال���غ���ازي���ة  امل�������س���روب���ات 
ن�سبة  ح���ال���ي���اً  ومت���ث���ل  الأو������س�����ط 
امل�سروبات  ج��م��ي��ع  م����ن   50%
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة، ح���ي���ث ب���ل���غ اإج���م���ايل 
واحلليب  الأل����ب����ان  اإن����ت����اج  ح��ج��م 
وامل�سروبات  اإ�سافية   19% ن�سبة 
ال�ساخنة ن�سبة %30. واأ�ساف يف 
منطقة  “�سهدت  حديثه:  معر�ض 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
منواً  الأخ���رية  الع�سر  ال�سنوات  يف 
اآ�سيا  يف  احل��ا���س��ل  للنمو  م�سابهاً 
ح���ي���ث ارت����ف����ع ال����رق����م الإج����م����ايل 
للم�سروبات الغازية بن�سبة 70% 
تتمثل بقفزة من 24،658 مليون 

لرت اإىل 42،509 مليون لرت«.
احلا�سلة  للمفارقات  وتو�سيحاً 
تابندن  تابع  امل�سروبات،  قطاع  يف 
من  ي�����ك�����ون  ل  “قد  ت���ع���ل���ي���ق���ه: 
امل�سروبات  مبيعات  اأن  امل�ستغرب 
مبيعات  تفوق  ت��زال  ل  الكربونية 
امل��ن��ط��ق��ة، ولكن  امل��ع��ب��ئ��ة يف  امل���ي���اه 
احلا�سلة  التوجهات  اإىل  بالنظر 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال���ع���امل���ي جن���د اأن 
القوة  �سكلت  التي  املعباأة هي  املياه 
ويف  الكلي.  النمو  حلجم  الدافعة 
املياه  اأ�سهم  ارتفعت  فقد  ال��واق��ع، 

�سعادة بطي الكندي يف جناح قرطا�سية فاروق العاملية

�سعادة فاروق ابوبكر ومدير ارت لين

اجتماع عمل يف جناح قرطا�سية فاروق العاملية

املعباأة يف العقد املا�سي من 34% 
انخف�ست  ح����ني  يف   40% اإىل 
من  الكربونية  امل�����س��روب��ات  اأ���س��ه��م 

%48 اإىل 42%«.
بريميان،  ديفيد  م�ساركة  وك��ان��ت 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������ض 
لتعبئة  امل��ح��دودة  ب��ريمي��ان  ديفيد 
ال����ع���������س����ائ����ر وامل�����������س�����روب�����ات من 
حم��وري��ن وحت��م��ل ع��ن��وان )�سمعة 
منظوري  م��ن  امل�����س��روب��ات  �سناعة 
اإىل  واأ���س��ار  وال�ستدامة(،  ال�سحة 
العامل  “يواجه  ب���ال���ق���ول:  ذل����ك 
زي���ادة  يف  تتمثل  خ��ط��رية  م�سكلة 
ال�سكان،  ب���ني  ال�����س��م��ن��ة  م���ع���دلت 
الأفراد  ب�سحة  يع�سف  اأم��ر  وه��ذا 
يف خم��ت��ل��ف ال���ب���ل���دان، وق���د ب���داأت 
بع�ض احلكومات يف وقف هذا املد، 
ق��ررت جمعية  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 
الربيطانية  ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات 
املحالة  امل�سروبات  ‘�سريبة  فر�ض 
بال�سكر’ على امل�سروبات الغازية”. 
ا�ستعرا�ساً  تابندن  ق��ّدم  ذل��ك  بعد 
�سناعة  اتخذتها  التي  لالإجراءات 
وما  املتحدة  اململكة  يف  امل�سروبات 
الإح�ساءات على  اإليه  ت�سري  الذي 
وتناولت  الإج�������راءات،  ت��ل��ك  ���س��وء 
“تعبئة  م�����س��األ��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ف��ك��رت��ه 
وت���غ���ل���ي���ف امل���������س����روب����ات وح����ل����ول 

م�سكالت اإعادة التدوير«.

هيئة مطار ال�سارقة الدويل ت�ست�سيف معر�س برنامج »وفر«

بنك اأبوظبي الأول ي�ست�سيف رئي�س جمل�س اإدارة �سوق 
اأبوظبي العاملي خالل ملتقى اأ�سواق املال العاملية التا�سع

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�سافت هيئة مطار ال�سارقة الدويل موؤخرا ً معر�ض 
برنامج “وفر” والتابع لدائرة املوارد الب�سرية، والذي 
يقدم خ�سومات خا�سة ملوظفي  حكومة ال�سارقة وذلك 
الدويل  ال�سارقة  مطار  هيئة  موظفي  تعريف  بهدف 
بالعرو�ض واخل�سومات التي يقدمها الربنامج اإ�سافة 

اإىل اجلهات املن�سمة حديثا  اإىل الربنامج.
على  ل��ل��ت��ع��رف  للموظفني  امل��ج��ال  ال��ف��ع��ال��ي��ة  واأت���اح���ت 

الربنامج،  ه��ذا  يقدمها  التي  امل��زاي��ا 
التي  اخل�����دم�����ات  ع���ل���ى  والط����������الع 
خالله،  م��ن  عليها  احل�����س��ول  مي��ك��ن 
ال�سركات  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والعرو�ض  امل�������س���ارك���ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات 
املقدمة، مبا يجعل املوظفني قادري��ن 
على ال�ستفادة الفعلية من الربنامج 
ويهدف  امل��م��ك��ن��ة.  ال���ط���رق  ب��اأف�����س��ل 
الإم����ت����ي����ازات  ع���ر����ض  اإىل  امل���ع���ر����ض 
واخل�سومات التي يقدمها الربنامج، 
�سمن حر�ض احلكومة الر�سيدة على 
اخلدمات  وتقدمي  املوظفني،  اإ�سعاد 

•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  ب��ن��ك يف  اأك����رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ا���س��ت�����س��اف 
املوؤ�س�سات  اأكرب واآم��ن  الإم��ارات العربية املتحدة واأح��د 
رئي�ض  ال�سايغ،  علي  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  ال��ع��امل،  يف  امل��ال��ي��ة 
اأبوظبي العاملي، خالل اليوم الأول  اإدارة �سوق  جمل�ض 

لنعقاد ملتقى اأ�سواق املال العاملية. 
وُعقد امللتقى املايل الأبرز يف املنطقة حتت رعاية كرمية 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
اأبوظبي، وال��ذي �سي�ستمر  وذل��ك يف ق�سر الإم��ارات يف 
امللتقى خ���رباء يف جمال  وي��ج��م��ع  ف��رباي��ر.   28 ح��ت��ى 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  من  ال��ق��رار  و�سناع  القت�ساد 
املتحدة والعامل، ومن املتوقع اأن يزيد عدد احلا�سرين 
1،600 �سخ�ض ليتم خالل يومي انعقاد املوؤمتر  عن 
اأهم  ومناق�سة  الأفكار  وتبادل  امل�ساركني  التوا�سل بني 

التميز  من  مزيد  على  ولتحفيزهم  لهم  والت�سهيالت 
والإبداع يف العطاء، خلدمة م�سرية التنمية امل�ستدامة 

يف اإمارة ال�سارقة. 
اأطلقت  ق��د  بال�سارقة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  وك��ان��ت 
2013، ل��ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من  ب��رن��ام��ج وف���ر، يف ع���ام 
وهيئات  دوائ��ر  موظفي  جلميع  واملميزات  اخل�سومات 
ح��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع موؤ�س�سات 
كبري  با�ستح�سان  الربنامج  ويحظى  اخلا�ض،  القطاع 

من قبل موظفي الدوائر احلكومية يف ال�سارقة.

الق�سايا القت�سادية العاملية.
على  اجلل�سة  خ��الل  ال�سايغ  علي  اأح��م��د  �سعادة  واأك���د 
البتكار،  ت�سجيع  ال��ن��اظ��م��ة،  ال��ق��وان��ني  ت��وف��ر  اأه��م��ي��ة 
م�ستقبلية  ن��ظ��رة  وت��ب��ن��ي  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق 
عاملية، للم�ساهمة يف بناء اجليل اجلديد من ال�سركات 

الإماراتية الكربى.
وقال ال�سايغ خالل احلوار باأن دولة الإمارات العربية 
تاأ�سي�ض �سركات عاملية  “تاريخ عريق يف  املتحدة لديها 
اأبوظبي  يف  متيزنا  م��ا  ه��ي  اخل���ربات  وه���ذه  امل�ستوى. 

وتعزز من طموحنا لتاأ�سي�ض مركز مايل عاملي«.
ملناف�سة  ج��اه��زي��ن  ن��ك��ون  اأن  علينا  “يتعني  واأ����س���اف: 
فاإننا  لذلك  ال�سواء،  على  والعاملية  املحلية  ال�سركات 
يف  دولية  وحماكم  وت�سريعات  قوانني  لعتماد  بحاجة 
القطاع املايل، فال ميكننا العي�ض يف قوقعة واأن نتوقع 
اإن�ساء �سركات دولية  اأن نكون قادرين على  اأنف�سنا  من 

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   108252    بتاريخ : 2008/2/27
بيانات الأولوية :             

باإ�سم     :  جاكوي  ئي  بي تي واي  ليميتد
وعنوانه  :  658 ت�سري�ض �سرتيت ،  ريت�سموند  فيكتوريا 3121   ا�سرتاليا

   �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
 ، اخل��وامت   ، الأ���س��اور   ، املخ�س�سة  املجوهرات   ، القالدات   ، الزينية  الدبابي�ض  الأق���راط،  وت�سمل  املجوهرات 

الأزرار الزينية ؛ ال�ساعات وت�سمل �ساعات اليد ؛ اأربطة ال�ساعات. 
و�سف العالمة : JACQUI  E  باحلروف الالتينية.

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   113706    بتاريخ : 2008/5/28

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  تانا كرييتيف ليف كو. ، ليميتد .

وعنوانه  :  990 عبد الرحيم بلي�ض الطابق 33 ، غرفة 3301 ، راما 4 رود ، �سيلوم ، بانكوك ، تايالند.                 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
بودرة   ، ال�ساي  وي�سمل م�سروبات  ال�ساي   ، ، احللويات  البوظة   ، ، اخلبز  ال�سلطة  توابل   ، التوابل  �سل�سات 

ال�ساي .                                                   
و�سف العالمة : Fuji باحلروف الالتينية كتبت اإىل اأعلى ي�سار مربع وحتتها ر�سم جلبل بطريقة مميزة  

بالأو�ساع  العالمة  عن  مبعزل   )Fuji( كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم   : الإ���س��رتاط��ات 
الأخرى . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   123876    بتاريخ : 2008/12/22

بيانات الأولوية :             
باإ�سم     :  نوكاتيني انرتنا�سيونال �ض.م.ل.

وعنوانه  :  الطابق ال�سابع ، �سنرت م�سخ�ض ، عني املري�سة ، بريوت � لبنان
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
ال�سوكولته واحللويات .

للوح وبداخله  ر�سم  الالتينية مرتني احداهما داخل  Nougatini كتبت باحلروف     : العالمة  و�سف 
دائرة حتتوي ر�سم لنحلة الكل باللون الذهبي بطريقة مميزة. 

الإ�سرتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   157465    بتاريخ : 2011/5/19

بيانات الأولوية :    106 793 3 10    بتاريخ 2010/12/24  فرن�سا         
باإ�سم     :  �سولري�ض  

 بعنوان :  1 رو جني بريي تيمبود  باتيمينت اإيول
78180 مونتيجني لو بريتونيوك�ض فرن�سا .

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  9 
املبارزة  اأقنعة  با�ستثناء  الريا�سية  الأقنعة   ، ال�سم�سية  والنظارات  النظارات   ، النظارات  اإط��ارات   ، النظارات 
العد�سات   ، النظر  ت�سحيح  عد�سات   ، ال�سم�سية  للنظارات  عد�سات   ، الب�سريات  وزج��اج  للنظارات  عد�سات   ،
، وال�سال�سل والأربطة حلمل  ، العد�سات ، علب النظارات ، حاويات للعد�سات الال�سقة ، احلبال  الال�سقة 

النظارات ، املنظار ، النظارات املكربة .
و�سف العالمة : العبارة SOLARIS HERITAGE باحلروف الالتينية .

العالمة  ع��ن  مب��ع��زل   SOLARIS كلمة   ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم   : الإ���س��رتاط��ات 
وبالو�ساع الأخرى لعتبارها كلمة �سائعة الإ�ستخدام يف الفئة

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  28  فرباير 2018 العدد 12262

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1235   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / نيتني �سيام بهاتيا ، اجلن�سية / الهند   
درهم   )29715.5( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/33254( رقم  رم��ادي(   - �سالون   - اتريج  )ميت�سوبي�سي  ال�سيارة  على 
خ�سو�سي/دبي/Q/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1200   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / زيتونة لتاأجري ال�سيارات - ذ م م ، اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )30200.61( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/55604( رقم  ر�سا�سي(   - �سالون   - اك�سنت  )هيونداي  ال�سيارة  على 
خ�سو�سي/دبي/D/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1243   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ماريابان ناتي�سان مانيكام ناتي�سان - اجلن�سية / الهند   
���س��داد مبلغ وق���دره )29970( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)63807/خ�سو�سي/ رقم  احمر(   - �سالون   - �سنرتا  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/E/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1204   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ت�سالنجر لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )30825.58( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي اك�سنت - �سالون - ابي�ض( رقم )47692/خ�سو�سي/
دبي/M/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1209   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )25589.25( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)73439/خ�سو�سي/ رقم  ابي�ض(   - �سالون   / �سنرتا  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/B/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1199   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / عمان لينك للنقل العام - ذ م م  اجلن�سية /  الإمارات   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )26446( درهم املرت�سد 
بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ميت�سوبي�سي كانرت - بيك اب - ابي�ض( رقم )97497/خ�سو�سي/دبي/ 
املنذر  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2013/

الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1212   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / العاملية كار لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )26140( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي اك�سنت / �سالون - رمادي( رقم )66128/خ�سو�سي/
دبي/F/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1205   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / بيلت ان للمقاولت - ذ م م  - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )27368( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/96702( رق��م  ابي�ض(   - با�ض   /  VIEW  - )ف��وت��ون  ال�سيارة  على 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2014/P/خ�سو�سي/دبي

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1210   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

 / اجلن�سية   - ع��زي��ز  في�سي  حممد  في�سي  نعيم  حممد   / ال��ي��ه  امل��ن��ذر 
باك�ستان - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )27717( 
وذلك  التق�سيط  ب��ي��ع  بعقد  الخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه  امل��رت���س��د  دره���م 
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة )ني�سان تيدا - هات�سباك - ف�سي( رقم )54125/
خ�سو�سي/دبي/H/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1201   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )28411( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ني�سان ميكرا / هات�سباك - ف�سي( رقم )51693/خ�سو�سي/
دبي/E/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1231   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / �ساده باديكال كاندي انور كونهي عبداهلل - اجلن�سية / الهند     
-  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28238.16( درهم 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)47267/خ�سو�سي/ رقم  ابي�ض(   - �سالون   - �سنرتا  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/G/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1214   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )28411( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ابي�ض( رقم )69774/خ�سو�سي/ ال�سيارة )ني�سان ميكرا/ هات�سباك - 
دبي/K/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1236   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ايفر�ست للتكنولوجيا وال�سناعات املعدنية - ذ م م - اجلن�سية 
/ الإمارات - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28461( 
وذلك  التق�سيط  ب��ي��ع  بعقد  الخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه  امل��رت���س��د  دره���م 
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة )جينبي SY6483A3 / با�ض - ابي�ض( رقم 
)17378/خ�سو�سي/دبي/J/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1230   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / تيفويل دوم خلدمات احلرا�سة - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات 
- ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28978.79( درهم 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي اك�سنت /�سالون - ا�سود( رقم )44059/خ�سو�سي/
دبي/R/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1240   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ايفر�ست للتكنولوجيا وال�سناعات املعدنية - ذ م م - اجلن�سية 
/ الإمارات ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28461( 
وذلك  التق�سيط  ب��ي��ع  بعقد  الخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه  امل��رت���س��د  دره���م 
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة )جينبي SY6483A3 / با�ض - ابي�ض ( رقم 
)16791/خ�سو�سي/دبي/J/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1233   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / زيتونة لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )29250.61( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/60955( رقم  ر�سا�سي(   - �سالون   / اك�سنت  )هيونداي  ال�سيارة  على 
خ�سو�سي/دبي/D/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 ، ، رخ�سة رق��م : 365  م  ذ م  ، منطقة ح��رة - �ض  التايرا - �ض م ج   �سركة/ �سركة 
والكائنة    باملنطقة احلرة مطار دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة 
لدى �سلطة املنطقة احلرة مطار دب��ي   ترغب هذه  ال�سركة  املذكورة فى  اإعالن 
اإجتماعه الذى عقد  اإتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة فى  قرارها للكافة والذى مت 
بتاريخ 2016/8/22م  ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة  - وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأى 
طرف معنى بالمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات 
اأو الت�سال ب� :  خالل 14 يوماً من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل 

ال�سيد / ي�سرى و�سركاه حما�سبون قانونيون 
ا�سم ال�سركة /  اأم اأي اأر ، �ض ب : 95463 

دبى  -  دولة المارات العربية املتحدة  -  هاتف رقم / 04-5588206
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب� 15 يوماً.

ا�صعار ت�صفية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
     اعالن ح�صور م�صتاأنف �صده بالن�صر 

يف اللتما�س  رقم 10 ل�صنة 2018
اىل امللتم�ض �سده/ بينك م�ساج و�سبا 

مبا ان امللتم�ض/ مارينا فيو لل�سقق الفندقية 
اأق��ام �سدكم اللتما�ض رقم 10 ل�سنة 2018  ايجارات امام املركز  قد 
ب��ط��ل��ب ال��زام��ك��م  ال��غ��اء احل��ك��م امل�����س��ت��اأن��ف يف ال���س��ت��ئ��ن��اف ال�سلي 
طلباتها  بكافة  للملتم�سة  ال�سلي  ال�ستئناف  يف  جم��ددا  والق�ساء 
الواردة تف�سيال بالئحة دعواها املتقابلة )الدعوى رقم 2017/5983 

اإيجارات( مع امللتم�ض �سدها بالر�سوم وامل�سروفات 
يوم   بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
الثنني املوافق 2018/3/5 ال�ساعة 2.00 م�ساء امام اللجنة الق�سائية 
ب��دائ��رة الرا�سي  امل��رك��ز   وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر  )ال���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة الوىل( 
والمالك، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 
الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن احل�صور بالن�صر 

رقم الدعوى التما�س : 2018/33 
الدعوى  )اللجنة الوىل( يف  البتدائية  الدائرة  ال�سادر من  القرار  بناء على 
)33 التما�ض /2018( اإيجارات بجل�ستها املنعقدة بتاريخ )2018/2/25( باعالن 
بان  نعلمكم  فانه  راغ��اف��ان  كر�سنان  ال�سيد  وميثلها  كايرايل   / �سده  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 
مبقر   )2.30( ال�ساعة  )ال��ث��الث��اء(  ي��وم   )2018/3/4( بجل�سة  �ستنظر  وال��ت��ي 
دائرة الرا�سي والمالك دبي )مركز ف�ض املنازعات اليجارية( فعليه يرجى 
منكم احل�سور وتقدمي ما لديكم من دفاع او م�ستندات ، ويف حال تخلفكم عن 

احل�سور فان الدائرة �سوف تتخذ كافة الجراءات القانونية الالزمة. 
 مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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�سركة/ با�سيفيك داميوند�ض م.م.ح. ) فرع ( ، رخ�سة رقم : 2403 ، والكائنة ب�مكتب رقم 1019، 
الدور الول ، مبنى WA 7 ، املنطقة احلرة مبطار دبى ، دبى – دولة المارات العربية املتحدة. 
امل��ذك��ورة فى   ه��ذه )“ال�سركة”(  ت��رغ��ب  دب���ي.  املنطقة احل���رة مب��ط��ار  �سلطة  ل��دى  وامل��رخ�����س��ة  
بتاريخ  الذى عقد  اإجتماعه  اإتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة فى  اإعالن قرارها للكافة والذى مت 
2018/2/25م ب�ساأن اإلغاء الرخ�سة وحل �سركة / با�سيفيك داميوند�ض م. م. ح ، والتى تعترب فرع 

لل�سركة الم ) باملنطقة احلرة بعجمان(
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 14 يوماً من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال ب� : 
ال�سيد / جيني�ض كريان كومار �ساه.

ا�سم ال�سركة / با�سيفيك داميوند�ض م.م.ح 
�ض.ب /  95463 دبى - المارات العربية املتحدة.

مكتب رقم : 1019 الدور الول.
دبى – دولة المارات العربية املتحدة  -  هاتف رقم / 04-5588206

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب� 14 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

�سركة/ اأم اأي اأر للطاقة ، منطقة حرة - �ض ذ م م ، رخ�سة رقم : 1778 ، والكائنة  يف 
دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة  لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  
اإتخاذه بوا�سطة  اإعالن قرارها للكافة والذى مت  ترغب هذه  ال�سركة  املذكورة فى  
وحل  اإغ���الق  ب�ساأن  2017/3/26م   بتاريخ  عقد  ال��ذى  اإجتماعه  ف��ى  الدارة  جمل�ض 

ال�سركة - اأم اأي اأر للطاقة 
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 14 يوماً من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد 

امل�سجل اأو الت�سال ب� : 
ال�سيد / ي�سرى و�سركاء حما�سبون قانونيون 

ا�سم ال�سركة /  اأم اأي اأر للطاقة ، �ض ب : 95463 
دبى  -  دولة المارات العربية املتحدة  -  هاتف رقم / 04-5588206

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب� 45 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
   2018/1191

املنذر : جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م - وميثلها ال�سيد/ حممد قا�سم ، مبوجب وكالة رقم ال�سادر 514353/2017/18 
املحرر رقم 2017/261060 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2017/11/28 

العنوان / دبي ، الإمارات العربية املتحدة - �ض ب : 73311   - ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه : تيم ون لل�سحن والتخلي�ض - موؤ�س�سة فردية - حتمل الرخ�سة التجارية رقم 740980 ال�سادرة عن دائرة 
التنمية القت�سادية - جتارية - وعنوانه / مكتب رقم hb-4-028 ( 3( ملك جمارك دبي - ديره - اإمارة دبي - الإمارات 

العربية املتحدة - هاتف رقم 44562779-971+  - فاك�ض رقم : 44562737-971+ هاتف متحرك : 508181262 - 971+ 
       )WH2- 32C  ( رقم  الوحدة  على  بذمتها  املرت�سدة  الإيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر   يخطر 
 DM No.3- 32 ( الكائن على قطعة الر�ض رقم البلدية )5328359( الواقعة مب�سروع جممع دبي ال�سناعي - 
منطقة �سيح �سعيب 3 - اإمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �ست�سطر املنذرة اىل 
اللجوء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء 
العني  املوؤجرة و�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
   2018/1192

امل��ن��ذر : جم��م��ع دب���ي ال�����س��ن��اع��ي - ���ض ذ م م - ومي��ث��ل��ه��ا ال�����س��ي��د/ حم��م��د ق��ا���س��م ، مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م ال�سادر 
514353/2017/18 املحرر رقم 2017/261060 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2017/11/28 

العنوان / دبي ، الإمارات العربية املتحدة - �ض ب : 73311   - ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه / بالك اير�ض كافيه - �ض ذ م م - فرع - يحمل رخ�سة جتارية رقم )733829( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية - وعنوانه / حمل رقم 001 مالك الوحدات املفروزة يف العقار املقام على الر�ض - �سيح �سعيب - اإمارة 

دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 44483322 971+ - املتحرك : 555197777 971+ - �ض ب : 122224 
 يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات الإيجار املرت�سدة بذمتها على الوحدة رقم  1 ، الطابق الر�سي 
يف البناية رقم 3 - الكائن على قطعة الر�ض رقم )0-177( الواقعة مبنطقة �سيح �سعيب 3 - اإمارة دبي يف غ�سون 
اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  وال  الع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  وذل��ك من  يوما  ثالثني 
باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العني  املوؤجرة و�سداد متاأخرات 
اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 305
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / �سونيا باهروناين - هندي اجلن�سية ترغب 
بالتنازل وبيع كامل ح�ستها البالغة 50 % ح�سة اىل ال�سيدة / بينكي ا�سوكبهاى 
باتيل باتيل - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية - مركز الن�سر للتدريب على 

الفنون - ترخي�ض رقم )745633( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 308
 - املزروع  �سامل  عبدالعزيز  را�سد  عبدالرحمن  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الق�سر 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  امل�ستندات(  وت�سوير  لطباعة 

)719215( اىل ال�سادة / الق�سر الذهبي للعقارات - رخ�سة رقم )550000( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 307
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حمزة احمد حمدان ح�سن الزعابي - اإماراتي اجلن�سية 
�ساجده   / ال�سيدة  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
ح�سني دوري�ض ح�سني - اإماراتية اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم ) اخلران لتجارة الحذية( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )609928( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية ال�سارقة 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 306

اجلن�سية  بنغالدي�سي   - عبدالر�سيد  �سهيل  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ نزمي الدين 
ل�سيانة  الزمان  ور�سة   : املهنية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - عبداجلبار  بن 

ال�سيارات ، ترخي�ض رقم )544526( 
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 309

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل حممد ح�سن حممد املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك لكال ال�سيد/ انور ابوبكر امبالتقيتيل ، 
هندي اجلن�سية بن�سبة 50% ولل�سيد/ حممد ي�سري رابي - بنغالدي�سي اجلن�سية بن�سبة )50 %( يف 
الرخ�سة املهنية امل�سماة / اي ايه ان للياقة البدنية - مبوجب رخ�سة رقم )623326(  تعديالت 
اخرى : تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق لل�سركاء احلاليني ، ومت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1872 جتاري جزئي                                                
الفنية  واخلدمات  الت�سميم  تنفيذا  لعمال  اأوت هب  فيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
- �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2017/12/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ اأر�ض نا�سر اأخوندى اأول 
/ بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 30000 درهم )ثالثون الف درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2017/5/25 
التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  وحتى ال�سداد 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2588 مدين جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- يامن جمال حافظ 2- عي�سى علي احمد حممد مليح 3- معر�ض بي او واي يو 
اي لتجارة �سيارات الركاب - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي /  احمد كاملة نعلنكم 
ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/1/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
امل��وؤرخ 2016/2/23  البيع  بف�سخ عقد   : اول   : املحكمة مبثابة احل�سوري  كاملة ب حكمت  احمد 
مبوجب  وال��ذي   ، الرابع  عليه  املدعي  مديرها  ميثلها  وال��ذي  ال�ساد�سة  عليها  املدعي  من  املوقع 
الرابع  عليه  املدعي  بالزام   / ثانيا  ال�ساد�سة.  عليها  للمدعي  الدعوى  حمل  ال�سيارة  املدعي  باع 
واملدعي عليها ال�ساد�سة بالت�سامن برد ال�سيارة مو�سوع عقد البيع للمدعي بحالتها وقت البيع 
والبينة و�سفا يف عقد البيع.  ثالثا : بالزام املدعي عليهم الرابع وال�ساد�سة بالر�سوم وامل�سروفات 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/2072  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/1- ع��و���ض ب��ن ���س��وي��ل��م ب��ن داخ���ل ال�سيباين 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سيمون جوزيف جو�سام قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/945 جتاري كلي بتاريخ 
  2018/3/21 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت   2017/11/5
ch2.D.19 وعليه يقت�سي  ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����س��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/387  ا�صتئناف عقاري    
فردية  موؤ�س�سة   - العقارية  للو�ساطة  �سيلكت  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل  جمهول  بخ�سى   كيخا  علي  ح�سني  اهلل  اأ�سد  ومديرها/  مالكها  وميثلها 
ح   م  �ض   - العامة  لال�ستثمارات  اخلليجية  ال�سركة  امل�ستاأنف/  ان  مبا   الق��ام��ة 
وميثله/�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2017/122 عقاري كلي بتاريخ 2017/8/26  وحددت لها جل�سه يوم 
 ch1.C.11 الثنني  املوافق 2018/4/9  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/331  تنفيذ جتاري  
القامة مبا  ال�سيارات  جمهول حمل  لتاأجري  اي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/�سناء لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  وميثله / خليفة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  الكتبي -  ب��ن ه��وي��دن  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل �سعيد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )51207( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
الدعوى رقم 3650/2017 جتاري جزئي - دبي 

املقامة من : برايت راي�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
�سد : �سحارى الإمارات الدولية للمقاولت - �ض ذ م م 

وعبد الرحمن ح�سن حممد �سالمة ب�سفته مدير و�سريك ب�سركة �سحارى الإمارات الدولية 
للمقاولت  - ذ م م  

الرحمن ح�سن  م وعبد  م  ذ  للمقاولت - �ض  الدولية  الإمارات  : �سحارى  املدعي عليهما  اىل 
حممد �سالمة ، بال�سارة اىل احلكم التمهيدي ال�سادر بتاريخ 2018/1/3 يف الق�سية اعاله ، 
بهذا نفيدكم بتحديد يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/8 يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف م�ساء 
)1.30 م�ساء( وذلك حل�سور او من ميثلكم لعقد جل�سة اخلربة ولتقدمي ما لديكم من اقوال 
او م�ستندات وذلك مبكتب املر�ساة لتطوير امل�ساريع مكتب رقم 503 - بناية ور�سان - �سارع ح�سة 

�سرق - بجوار فندق ميديا روتانا - تيكوم - بر دبي.
مهند�س / جمال عبدالرازق ح�صن 
حمكم وخبري هند�صة مدنية 
هاتف / 5701131 050      

اإعالن بالن�صر 
مبوعد جل�صة خربة 

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
الدعوى رقم 2107 ل�صنة 2017 

لدى حمكمة حمكمة ابوظبي البتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة 
املرفوعة من / اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض م ب )م( - فرع دبي 

�سد : عبد املوهامني كوتا �سريي 
بهذا يدعو اخلبري امل�سريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليه حل�سور اجتماع 
اخلربة املقرر عقده ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثنني املوافق 2018/3/5 وذلك مبقر 
، �سارع  ، ديره  ، دبي  اخلبري الكائن مبكتب عوين فر�سخ و�سركاه - حما�سبون قانونيون 

ابوهيل ، بناية دار ال�سفية ، طابق امليزانني مكتب رقم M6 )هاتف 042696899( 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله او من ميثلكم قانونا مع اح�سار كافة 

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري امل�صريف 
ماهر عادل امل�صاعيد 
تلفون رقم : 0505523229      

اإعالن بالن�صر 

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 يف الدعوى رقم 2017/1248 جتاري كلي 
ال�سادة / 1( مق�سد لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م  2( م�سطفى حممود هو بخت 

)العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بناية امل�سرف - مكتب رقم 11 - بجوار بلدية دبي - فاك�ض 
رقم 042242199 - هاتف رقم 042242506 - هاتف متحرك رقم 0506449107 - �سندوق بريد 21255(  

3( ليدن العاملية للتجارة العامة - �ض ذ م م   4( األن �سوران�سون  - )العنوان : النيل لل�سرافة فرع دبي 
الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض - حمل رقم  10 ملك عقارات الغرير - بجوار جي �سي �سي 
لل�سرافة - مقابل مركز اأر�ض الهدايا للت�سويق - فاك�ض رقم 042504460- هاتف رقم 042501118 - هاتف 

متحرك رقم 0502723475 - �سندوق بريد 39441(  
ال�ساعة  ادن��اه وذل��ك يف مت��ام  امل��دون  املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف   يرجى احل�سور اىل اجتماع اخل��ربة 
احلادية ع�سرة  من �سباح يوم  الثنني  املوافق 2018/3/5 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم 
من قبل بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( - بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة 
- الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64
بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
يف النذار العديل املحرر حتت رقم )2015/1/172812( بتاريخ 2015/8/19

املنذر / روؤف �سا�سي �ستانوكي 
املنذر اليه / حممد جا�سم الدين علي اكرب 

1- حيث ان النذار العديل رقم املذكور اعاله تعذر اخطاره
2- وحيث ان املنذر يرغب يف اعالن املنذر اليه بوا�سطة الن�سر 

لذلك  - يلتم�ض املنذر من �سعادتكم املوافقة على اعالن املنذر اليه 
باحدى  الن�سر  بوا�سطة  اعاله  املذكور  العديل  بالنذار  باخطاره 

ال�سحف اليومية املحلية.   
املنذر   

طلب اإعالن بالن�صر

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       اىل املدعي عليه/ ت�سى ت�سى ايليت كافيه - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/3/14 ال�ساعة 8.30 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ،  ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  15/2018
عمايل جزئي  17/2018

م
1
2

ا�سم املدعي
 جمدى احمد عبا�ض عبا�ض 

بهاء الدين حممود احمد زايد 

مبلغ املطالبة
19444 درهم + تذكرة العودة 
27124 درهم + تذكرة العودة

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر    
                        اىل املدعي عليه/ م�سنع زيوريخ للحديد - �ض ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة  2018/3/11 ال�ساعة 8.30 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ،  ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  1804/2018
عمايل جزئي  1805/2018

م
1
2

ا�سم املدعي
 ر�سوان ا�سلم حممد ا�سلم 
بلتو ح�سني عبدو�ض �سدير 

مبلغ املطالبة
24143 درهم + تذكرة العودة 
21906 درهم + تذكرة العودة

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر

   2018/1161
املنذرة : الفردان لدارة العقارات ملالكها ح�سني علي فردان الفردان بوكالة املحامي �سلطان العوي�ض 
املنذر اليها : وندر لند لل�سياحة �ض ذ م م - ال�سم �سابقا - املجرة لل�سياحة - �ض ذ م م - جمهول 

حمل القامة 
حيث انه مبوجب عقد ايجار موثق ا�ستاأجرت املنذر اليها من املنذرة ما هو عبارة عن مكتب رقم 704 
باإمارة دبي مقابل ايجار �سنوي 115000 درهم حيث ينتهي العقد بتاريخ 2017/2/28 ومل يتم جتديد 

العقد و�سداد بدل اليجار بناء عليه ينذر املنذر اليها 
- ب�سرورة )�سداد مبلغ 105417 درهم ( قيمة اليجار عن الفرتة من 2017/3/1 ولغاية 2018/1/31 
واليجار امل�ستجد ، واإخالء العني امل�ستاأجرة خالل مدة ثالثني يوم من تاريخ العالن لهذا النذرا 
وال �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء للمطالبة بتلك املبالغ مع ما ي�ستجد من ايجار واخالء 

العني املوؤجرة مع حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

 اإعالن بالن�صر 
اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 

حمكمة  الحوال ال�صخ�صية 
اعالن تغيري ا�صم

اىل  اجلن�سية  اإم��ارات��ي��ة   ، خلف  حممد  فريبا  ال�����س��ي��دة/  تقدمت 
حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمها من فريبا حممد خلف 

اىل مرمي حممد خلف  
وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خالل 

�سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

 اخطار دفع بالن�صر
 يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/31 - التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه / مطعم اوب�سنز - ذ م م  ، اجلن�سية / العنوان / الإمارات - دبي - بردبي - حمل ملك مركز 
دبي التجاري ، الهاتف املتحرك : 971043493455+ 

حممد �سعيد ح�سني حممد ، بنجالدي�ض اجلن�سية  ، العنوان : الإمارات دبي حمل ملك مركز دبي التجاري - 
�ض ب : 9668 بردبي - دبي ، الهاتف املتحرك : 971043493455+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/2/14 يف ق�سية )2016/56( 
جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره  3995990.00 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف

املحكوم له : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - اجلن�سية  ، العنوان : الإمارات دبي - واحة دبي لل�سيلكون - 
برج كورني�ض - الطريق العام -  الهاتف املتحرك :   

 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 
مالحظات : بال�سافة اىل باقي منطوق احلكم 

ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة  فموجب ه��ذا 
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، والر�سوم املرتتبة 

عليك.
رئي�س ق�صم التنفيذ 

        حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 اإعالن بالن�صر باحل�صور امام مكتب ادارة الدعوى 

الرقم 2018/10 ا�صتئناف جتاري فرعي  
امل�ستاأنفة فرعيا / �سركة دعفو�ض للخدمات الفنية 

امل�ستاأنف �سده الثاين فرعيا / فينود كومار بادمانابهان فيدياناندان 
قد اقامت عليك الدعوى رقم 2018/10 ا�ستئناف جتاري فرعي راأ�ض اخليمة 
املوافق  الح��د  يوم  الدعوى  ادارة  مكتب  اىل  ح�سورك  يقت�سي  مما  �سدك 
2018/3/11 ال�ساعة التا�سعة �سباحا او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 
وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حال 

تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد اعاله. 
  مدير  اإدارة الدعوى

حممد عبدالكرمي طنينة  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 2018/7861  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية         
اىل املدعى عليه : املحيط لتجارة املعدات البحرية - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي / كانيبا وكامبي - ذ م م 
يف الدعوى رقم 2018/7861 الدائرة املدينة اجلزئية الثانية قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله 

تطالب فيها : 
الزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره 41.911.50 يورو اأي ما يعادل مبلغ 181.984 درهم )مائة 
وواحد وثمانون الف وت�سعمائة واربعة وثمانون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام ، والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

اأنتم مكلفون باحل�سور امام مكتب ادارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية بتاريخ 
2018/3/18 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 

حتريرا 2018/2/25 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعادة اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر 

 يف الدعوى رقم 2018/193 جتاري جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعى عليها / بي جي ام للمقاولت - ذ م م  
اقام املدعي / اركتيك لتجارة املكيفات - �ض ذ م م  الدعوى رقم )2018/193( جتاري جزئي عجمان  
وثمانية  دره��م )مائتان   228.561 وق��دره  للمدعية مبلغ  بتاأديتها  عليها  املدعي  ال��زام   : املو�سوع 
وع�سرون الف وخم�سمائة وواحد و�ستون درهم فقط( مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من 
تاريخ ال�ستحقاق يف 2017/7/1 وحتى ال�سداد التام ، وت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الربعاء  املوافق 2018/3/14  
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه
حرر بتاريخ : 2018/2/25  - حمرر العالن / مرمي الكعبي 

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف الدعوى رقم : 2018/10 مدين 

بناء علي طلب امل�ستاأنف / بنك دبي التجاري 
اىل امل�ستاأنف �سدها / معاوية �سالح ال�سنار - اإماراتي اجلن�سية 

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة   
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  ال�ستئنافية 
يوم  يف  وذل��ك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية 

الربعاء املوافق : 2018/3/7  
مكتب ادارة الدعوى        
ندى حممد حممود 

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

  ال�صماء           
احمد  ح�سني  احمد  امل��دع��و/  ب��اأن  اخليمة  راأ����ض  حماكم  دائ���رة  تعلن 
وم�سمى  )�سهابي(  ال�سهرة  م�سمى  ا�سافة  الينا طالبا  تقدم   ، حممد 
 ، وزكية  زينب  و  ا�سقائه/حممد  ل�سماء  ل�سمه  )البلو�سي(  القبيلة 
اأبناء   ، وزكية  وزينب  وحممد  ال�سافة/احمد  بعد  ا�سماوؤهم  لتكون 
/ح�����س��ني اح��م��د حم��م��د ���س��ه��اب��ي ال��ب��ل��و���س��ي. وان م��ن ل��ه م�سلحة يف 
العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام 

ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/18   امر اداء    
اىل املدعى عليه / 1- ال�سرح للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ يني مك�ض ل�سناعة الطابوق - �ض ذ م م - وميثله / 
احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار - طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/2/21 الزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ 
مائة وخم�سة وع�سرون الف وثمامنائة وثالثة وخم�سون درهم للمدعي 
مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف التظلم من المر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/269  ا�صتئناف تظلم جتاري 

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ميديا كونكت بال�ض لالعالن - �ض ذ م م 2-ديليب 
امل�ستاأنف /بنك  ان  القامة مبا  ابراهيم كوتي - جمهول حمل  ابراهيم 
ابوظبي الوطني وميثله / نوال حممد �سيف البادي ظفوري - قد ا�ستاأنف 
ال�سادر بالدعوى رق��م 2017/263 تظلم جت��اري -   وح��ددت لها  احلكم 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/28  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/415   تنفيذ جتاري  
ح  جمهول  م  م   - الو�سط  ال�سرق  ياكابوت�سي  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ياكوبوت�سي اإت�ض اإف ايرو�سبي�ض 
اإ�ض بيه ايه وميثله / عائ�سة حممد ح�سن طاهر - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4417962( 
�ستبا�سر  املحكمة.  وعليه فان املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/96  ا�صتئناف تظلم جتاري   

�سليمان مراد  م 2-ع��ل��ي  م  ذ  ���ض   - ت��ي تيليكوم  ا���ض  ���س��ده/ 1-ي��ه  امل�ستاأنف  اىل 
عبداهلل الطاهر البلو�سي - عن نف�سه وب�سفته مالك / يه ا�ض تي تيليكوم - �ض 
ذ م و�سامنة للت�سهيالت امل�سرفية - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /

بنك ابوظبي الوطني - وميثله قانونا / نا�سر احمد خليفة ال�سويدي - وميثله 
/ نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني - قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  
2017/106 تظلم جتاري - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2018/2/28  
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/422  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  )ف��رع( جمهول حمل  ����ض.ذ.م.م  عليه/مطعم جعيتا  املدعي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  الغذائية  ب��امل��واد  متوين  خل��دم��ات  اللحوم  املدعي/كنز 
درهم  وق��دره )103002(  املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/12 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1307   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :رامي عبدال�سالم عبداهلل الكردي

درهم   )146.637.73( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )20582/خ�سو�سي/H/دبي( من 
نوع )مر�سيد�ض �سي ال ايه - �سالون( )موديل 2016- لون ف�سي( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1306   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :جورج ماتهيو�ض بوليتهيتا

درهم   )31.575.64( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )16965/خ�سو�سي/C/دبي( من 
نوع )هيونداي فلو�سرت - هات�سباك( )موديل 2012- لون ا�سود( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1311   

املنذر/بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه :برافني كومار �سوندرراجان �سوندرراجان

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )49.332.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )62879/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )ني�سان 
تيدا - هات�سباك( )موديل 2015- لون ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1312   

املنذر/بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه :معاذ عمر ابراهيم حممد

درهم   )43.474.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )12755/خ�سو�سي/R/دبي( من 
واملمولة  ابي�ض(  لون   -2016 )موديل  �سالون(   - النرتا  )هيونداي  نوع 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1310   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :ب�سمه رفيق قا�سم فزع

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )207.004.42( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )97606/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  ابي�ض  لون  ا�ستي�سن( )موديل 2013-   -

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1304   

املنذرة/دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اليه :غزال كل جول �سري

درهم   )21.639.67( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )18771/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )هوندا 
�سيفيك - �سالون( )موديل 2008- لون ذهبي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1313   

املنذرة/دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اليه :حممد ظفر اقبال حاجي حممد بخ�ض

درهم   )84.105.31( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )86583/خ�سو�سي/B/دبي( من 
واملمولة  ر�سا�سي(  لون   -2013 )موديل  �سالون(   - ك��ورول  )تويوتا  نوع 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1314   

املنذرة/دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اليه :عمران خان خري الب�سر

درهم   )24.455.94( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)66268/خ�سو�سي/Q/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا ياري�ض - هات�سباك( )موديل 2012- لون ا�سود( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اإنذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1136(

املنذر: مرا�ض العقارية ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم ، مبوجب وكالة رقم 2017/1/261088  
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 28.11.2017

العنوان: دبي ، الإمارات العربية املتحدة – �ض.ب: 123311 دبي – اإ.ع.م.  ت: 045114500/ 045114994
   )EB8059740 املنذر اإليه: خالد املحاميد )يحمل جواز �سفر اجلمهورية البولندية رقم

وعنوانه: مكتب رقم 106،112، 113 مبنى اأوفي�ض كورت، �سارع عود ميثاء، دبي، الإمارات العربية املتحدة. �ض.ب: 
81450 دبي، الإمارات العربية املتحدة    - الهاتف املتحرك: 0504585560 / الفاك�ض: 043341415   

يخطر املنذر املنذر اإليه ب�سرورة دفع اأق�ساط �سراء قطعة الأر�ض رقم 7315-334 مبنطقة ال�سطوة – اإمارة دبي 
)وفقاً لإتفاقية البيع املوؤجل ال�سادر بتاريخ 28.02.2017(  يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل �سي�سطر املنذر اإىل اإتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�سرتداد احليازة واإعادة بيع العقار مع الإحتفاظ 
باأية مبالغ اأودعت من قبلكم )اإن وجدت( وفق اأحكام الإتفاقية و/اأو القانون باإعتبارها تعوي�ض مقدم م�سبقاً عن 
الإخاللت التي �سدرت من قبلكم وتنازلكم عن تلك املبالغ مع  حفظ حق املنذر باإتخاذ اأية اإجراءات للمطالبة 

باأية تعوي�سات اإ�سافية عن اخل�سارة الالحقة اأو فوات الك�سب وفقاً ملا ي�سمح به القانون واأحكام الإتفاقية.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم )2018-1111(

املوؤرخة لدى  ، مبوجب وكالة رقم 231909/1/2017  ال�سيد/عمر ق�سري  ذ.م.م. وميثلها  ال�سيف  املنذر: مر�سى 
الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2017.10.24  

العنوان: دبي ، الإمارات العربية املتحدة – �ض.ب: 123311 دبي – اإ.ع.م.  ت: 045114500/ 045114994
اإ�سم جتاري مبدئي  رقم 1846277 ال�سادر من دائرة  اإليه: مطعم ومقهى ليليان  ، يحمل �سهادة حجز  املنذر 
التنمية الإقت�سادية.  وعنوانه: املبنى رقم P1 الكائن على قطعة الأر�ض رقم 733-314  ب�سارع ال�سيف – منطقة 
اأم هرير الأوىل – اإمارة دبي- هاتف رقم 043609696 ، فاك�ض: 043609636 – �ض.ب: 430353 دبي، الإمارات 

العربية املتحدة – رقم مكاين 3004694462  
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�سرورة �سداد متاأخرات الإيجار املرت�سدة بذمتها على املحل الكائن على قطعة الأر�ض 
رقم 733-314 مبنطقة اأم هرير الأوىل- اإمارة دبي يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
�ست�سطر املنذرة اإىل اللجوء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض 
اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع 

اإلزامها الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1309   

املنذرة/دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اليه :احمد حممد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

درهم   )26.808.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )76610/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )ني�سان 
التيما 2.5 - �سالون( )موديل 2008- لون ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1302   

املنذرة/دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اليها :�سوبر جرين خلدمات ت�سميم وتنفيذ احلدائق �ض.ذ.م.م

درهم   )27.937.1( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
ال�سيارة رقم )42798/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )كيا  التنفيذية على 
�سبورجت - ا�ستي�سن( )موديل 2014- لون ابي�ض( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1303   

املنذرة/دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اليه :افينا�ض ثوتا

درهم   )11.551.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )40715/خ�سو�سي/H/دبي( من 
نوع )تويوتا YARIS( )موديل 2009- لون رمادي( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1305   

املنذر/�سركة احليل اوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اليها :بري ل لي�سي غالريي �ض.ذ.م.م

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )280.421.00( درهم نتيجة الخالل ب�سداد 
وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط 
/36759( رقم  ال�سيارة   -1 ارق��ام  ال�سيارات  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
 -2   )2013 موديل   - ابي�ض  )ل��ون   )  -  L200  - )ميت�سوبي�سي  ن��وع  من  خ�سو�سي/P/دبي( 
 CANTER-MITSUBISHI( نوع  من  )43358/خ�سو�سي/L/دبي(  رقم  ال�سيارة 
نوع  م��ن  )33574/خ�سو�سي/L/دبي(  رق���م  ال�����س��ي��ارة   -3  )2010 م��ودي��ل   - اب��ي�����ض  )ل����ون   )
)CANTER-MITSUBISHI ( )لون ازرق - موديل 2010( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
مذكرة اعدة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/96  ا�صتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يه ا�ض تي تيليكوم �ض.ذ.م.م 2- علي �سليمان مراد عبداهلل 
�ض.ذ.م.م  تيليكوم  تي  ا���ض  يه  مالك/  وب�سفته  نف�سه  عن   - البلو�سي  الطاهر 
/بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  امل�سرفية  للت�سهيالت  و�سامنة 
ال�سويدي وميثله:نوال  الوطني - وميثله قانونا/نا�سر احمد خليفة  ابوظبي 
زاي���د �ساملني ظبيك احل��و���س��ن��ي  ق��د ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2017/106 تظلم جتاري  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/28 
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12389  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حماد و�سيم الكهروميكانيكي �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احمد  ر�سيد  احمد  /عقيل  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178746434AE وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1596  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي يو كيه للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  اوج��ب��ون��ا  ننامييكا  /�سندى  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5120 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180278828AE وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1950  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن�������س���ور ال��ب��ح��ر خل���دم���ات احل���را����س���ة ���������ض.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د م���ام���ون ال��ر���س��ي��د حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )51452 دره���م( 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB180475533AE:ال�سكوى
فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.B.10 لذا  ال�ساعة 09.30 �ض   2018/3/7
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1909  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ساور اند مور مل�ستح�سرات التجميل  جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سكاف  �ساكر  عمر  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )84229 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180429065AE وحددت لها 
 ch1.B.10:ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة املوافق 2018/3/7  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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11496  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتجارة  الذهبي  1-الن�سر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /نظام اهلل خان �ساه عامل خان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15570 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB1787866767AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/374  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ن��وب��ي ل�سناعة الث���اث  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  �سوكت علي  /�سيجو  املدعي  ان  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19332( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990831363AE/2017 وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/732  عمايل جزئي

القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  انرتنا�سونال  ما�سرت  1-وود   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /علي ر�سا ا�سغر علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   31940( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB991026458AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة   2018/3/11 املوافق  الحد  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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12160  عمايل جزئي

)فرع  �سركت  ليمتد  تكريت  توريزم  ب��رتول  ان�ساءات  1-ماهيا   / عليه  املدعي  اىل 
�سركة اجنبية( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد جوبايت �سيخ ادري�ض 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سيخ 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )18897 دره���م( 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB179083045AE:ال�سكوى
2018/3/7 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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/396  عمايل جزئي

القامة مبا  تاجيك امري خان جمهول حمل  املدعي عليه / 1-حممد امني  اىل 
مدين  اهلل  عطاء  ال�سيد/�سهريار  وميثلها  �����ض.ذ.م.م  م��وت��ورز  /ت�سال  امل��دع��ي  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  وميثله:رو�سة ح�سني ال�سيد حم�سن العطار قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )222500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB990227332AE:ال�سكوى رق���م  امل��ح��ام��اة 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2018/3/13 املوافق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/84  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-باور ويف تيكنولوجيز انك 2- باور ويف ا�سيا - فرع ل�سركة اجنبية 
�سومان وميثله:احمد مهري  املدعي /خالد عبدالقادر  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  خمي�ض عبيد بن م�سحار قد 
عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )609.187( درهم وتذكرة عودة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
الدعوى  بها يف  املحكوم  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة 
رقم:2013/596 عمايل كلي املعدل باحلكم رقم:2013/1398 ا�ستنئاف عمايل. وحددت 
 ch2.E.22:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/20 ال�ساعة 10.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3269  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-حممد اكرب لل�سحن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/8/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�سالح/خمتيار احمد عبدالر�سيد بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )3740( درهم وبتذكرة العودة عينا او نقدا 
ما مل يلتحق املدعي بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات 
ورف�ست عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5923  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فري�ست لين لتو�سيل الطلبات جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /امين جمال حممد عو�ض حممد ابراهيم اللفي قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   40427( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
 mb172677368ae:مببلغ )2500( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/3/1 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/109  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خط البحر للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عبدالقدو�ض يودا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   20300( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB991227086AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2018/3/13 املوافق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3378  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ابراء للحفالت جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/يلفريا �سابالدا فران�سي�سكو  قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)13373.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )1161( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4539  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ابراء للحفالت جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ماري�سيل تينرتو كانيتى  قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)29037( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )2238( مبلغ 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/246  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ابوحنيف حممد نعمان لتجارة املن�سوجات �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/قطب الدين عبدالر�سول  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )34283(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )2613( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1994  ا�صتئناف جتاري    
حممد   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سريف  احمد  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
كامل ال�سيد ابراهيم الها�سمي 3- حممد ر�سا عبدالرحمن �سريف جمهول حمل 
عبيد  وميثله:موزة  ���ض.م.ع  املتحد  العربي  البنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
جتاري   2017/1205 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  اخلظر  ربيع 
كلي بتاريخ:2017/10/23  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/21 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1833  ا�صتئناف جتاري    
�سركة  يف  و�سريك  مدير  ب�سفته  �سوران�سون  الن   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
النيل لل�سرافة - فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / النيل 
احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  ب�سيطة(  تو�سية  )�سركة  دبي  فرع   - لل�سرافة 
ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1111 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/26  وحددت 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة  املوافق 2018/3/11  لها جل�سه يوم الح��د  
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2015/616  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�سيخ في�سل بن عبداهلل املعال ب�سفته ال�سخ�سية 
امل�ستاأنف / ابراهيم ح�سني علي اهلي قد  جمهول حمل القامة مبا ان 
كلي  ع��ق��اري   2015-35 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف 
بتاريخ:2015/10/4  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/7 
ال�ساعة 17.30 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/514  اأمر اأداء

جمهول  بهايها  بهايها  لل  كي�سان  دا���ض  دورج��ا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة اتالد للمقاولت ذ.م.م وميثله:ماجد 

�سعيد حمد اجلالف ال�سويهي .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )71931( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2017/12/12 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/228  احوال نف�س م�صلمني

اىل املدعي عليه / 1- اجاي جورج توما�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ مارتينا راين 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقام  قد  املازمي  �سلفي�سرت وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل 
�سداق  وم��وؤخ��ر  ومتجمدها  زوج��ي��ة  ونفقة  ع��دة  نفقة  اىل  بال�سافة  لل�سرر  دعوىتطليق 
واجرة  لل�سغرية  ونفقة  ح�سانة  واثبات  ابنته  �سفر  ج��واز  من  ال�سل  طبق  �سورة  وت�سليم 
خادمة وم�سكن ح�سانة واجرة ح�سانة وبدل املوا�سالت بال�سافة مل�ساريف الدعوى واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ض املوافق  2018/3/8   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة رقم 
)3 ( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/262 تنفيذ جتاري

ذ.م.م جمهول حمل  لالن�ساءات  بافا  بي  ايه  �سده/1-�سركة  املنفذ  اىل 
اأقام  ���ض.ذ.م.م قد  القامة مبا ان طالب التنفيذ/تكنو بيلد للمقاولت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )251914.74( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/42 تنفيذ عقاري

طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احمد  علي  حرب  �سده/1-حنان  املنفذ  اىل 
التنفيذ/هاي راي�ض خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات املالك وميثله:مع�سومة 
م�سروع  م��الك  احت��اد  جمعة  م��ن  ال�سادر  بالقرار  نعلنكم  ال�سايغ   نا�سر  ح�سن 
ابريكوت تاور )Apricot Tower( ب�ساأن الوحدة رقم:2706 يف يوم الربعاء 
بتاريخ:2017/6/14 باعتباره �سندا تنفيذا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  دره��م   )338626.57(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/43 تنفيذ عقاري

القامة  حمل  جمهول  علي  احمد  عبداحلميد  احمد  ���س��ده/1-ط��ارق  املنفذ  اىل 
املالك  جلمعيات  الداري  ال���س��راف  خلدمات  راي�ض  التنفيذ/هاي  طالب  ان  مبا 
ال�سادر من جمعة احتاد  ال�سايغ  نعلنكم بالقرار  وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر 
مالك م�سروع ابريكوت تاور )Apricot Tower( ب�ساأن الوحدة رقم:810 يف 
يوم الربعاء بتاريخ:2017/6/14 باعتباره �سندا تنفيذا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وت�سليمه اىل طالب  مبلغ وقدره )283205.57( درهم 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1211   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م ، اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )31093( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)12324/خ�سو�سي/ رق��م  ابي�ض(   - �سالون   / �سني  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/N/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1216   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م ، اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )31493( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)41324/خ�سو�سي/ رق��م  ابي�ض(   - �سالون   / �سني  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/K/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1219   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م ، اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )31493( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)75285/خ�سو�سي/ رق��م  ف�سي(   - �سالون   / �سني  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/O/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1225   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / �سرييل فيالرين دويوجنان ، اجلن�سية / الفلبني   
درهم   )32630.75( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
رقم )43047/ رم��ادي(   - - �سالون  ال�سيارة )ميت�سوبي�سي لن�سر  على 

خ�سو�سي/دبي/G/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1257   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / �سيف اهلل بالل �سوتكو - اجلن�سية / تركيا   
���س��داد مبلغ وق���دره )36664( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )جيب راجنلر / ا�ستي�سن - رمادي( رقم )21289/خ�سو�سي/
دبي/K/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1260   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / حممد �سليمان حممد �سلطان - اجلن�سية / باك�ستان   
درهم   )2/34148( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي لن�سر - �سالون احمر( رقم )75199/خ�سو�سي/

دبي/Q/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1234   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / مطعم مندي البادية - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )38724.18( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ابي�ض( رقم )38779/خ�سو�سي/  - ياري�ض / �سالون  ال�سيارة )تويوتا 
دبي/P/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1251   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ح�سام با�سم زينو - اجلن�سية / �سوريا   
درهم   )40831.24( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)76216/خ�سو�سي/ رقم  ابي�ض(   - ا�ستي�سن   / ا�سبورجت  )كيا  ال�سيارة 
دبي/H/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1256   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / جوزليتو باليوجتار�سيا ، اجلن�سية / الفلبني   
درهم   )33183.75( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
على ال�سيارة )تويوتا ياري�ض / �سالون - ابي�ض لوؤلوؤي( رقم )89350/
خ�سو�سي/دبي/D/2011( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1229   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / رولدن ريلوفا توما�ض - اجلن�سية / الفلبني   
درهم   )37853.52( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)77563/خ�سو�سي/ رقم   ) احمر   - �سالون   / �سنرتا  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/P/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1254   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / عي�سى عبداهلل جمعه للتجارة العامة - ذ م م - اجلن�سية / 
الإمارات - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )36198.69( 
درهم املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الج�����راءات  ، وال �سي�سطر  ال��ن�����س��ر  ت��اري��خ  ا���س��ب��وع م��ن 
رقم  ابي�ض(   - �سالون   / الينرتا  )ه��ي��ون��داي  ال�سيارة  على  التنفيذية 
املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2016/R/70387/خ�سو�سي/دبي(

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1238   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / راجيف كومار ناريانا بيالي كوجنان بيالي ناريانا بيالي 
، اجلن�سية / الهند - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
التق�سيط  بيع  )40438.6( درهم املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك 
 - �سالون   /  2.5 التيما  )ني�سان  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات 
املمولة ل�ساحلكم من   )2012/F/ف�سي( رقم )24867/خ�سو�سي/دبي

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1239   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / الكا مي�سرا ديفيندرا مي�سرا - اجلن�سية ، الهند   
درهم   )42239.5( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
)43368/خ�سو�سي/ رق��م   ) احمر   - �سالون   /  3 )م��ازدا  ال�سيارة  على 
دبي/P/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1221   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ا�سايا كي كي موتابا كتيند موتابا - اجلن�سية / الهند   
درهم   )31749.69( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )ني�سان التيما / �سالون - رمادي ( رقم )69591/خ�سو�سي/
دبي/C/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1227   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / امري ر�سدي عريف احمد حممود - اجلن�سية / م�سر   
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )32942( درهم 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
رقم )37995/خ�سو�سي/  ) - ف�سي  - �سالون   3 )م��ازدا  ال�سيارة  على 

دبي/D/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1259   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / العاملية كار لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )37298( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي اك�سنت / �سالون - بني ( رقم )92589/خ�سو�سي/
دبي/N/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1261   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / ار�سد ا�سرف ا�سرف �سيخ احمد حممد - اجلن�سية / الهند   
���س��داد مبلغ وق���دره )35283( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي الينرتا / �سالون - ف�سي( رقم )83202/خ�سو�سي/
دبي/E/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1237   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / دوريراجا رامادو�ض رامادو�ض - اجلن�سية / الهند   
درهم   )40347.81( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
ا�سود( رقم )72826/ ا�ستي�سن -  ال�سيارة )ميت�سوبي�سي باجريو /  على 
خ�سو�سي/دبي/O/2011( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1252   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / امري خان حممد غياث احمد خان - اجلن�سية / الهند   
درهم   )41551.87( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
ا�سود( رقم )97394/خ�سو�سي/  - ال�سيارة )بيجو 301 / �سالون  على 
دبي/F/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1258   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / رالف جرج�ض كلداوي - اجلن�سية / لبنان   
���س��داد مبلغ وق���دره )33358( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
على ال�سيارة )فورد في�ستا / �سالون - ف�سي( رقم )65234/خ�سو�سي/
دبي/H/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1232   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / نها نياز �سيد ، اجلن�سية / الهند   
درهم   )38600.76( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)28660/خ�سو�سي/ رقم  احمر(   - ا�ستي�سن   / جوك  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/R/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1255   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / كا�سف �سري خان �سمد - اجلن�سية / باك�ستان   
درهم   )36268.85( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)39184/خ�سو�سي/ رقم  ازرق(   - �سالون   - كامري  )تويوتا  ال�سيارة 
دبي/P/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1247   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / مارينا بيليا - اجلن�سية / مولدافيا  
درهم   )40618.32( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
على ال�سيارة )فورد ادج / ا�ستي�سن - رمادي ( رقم )10298/خ�سو�سي/
دبي/P/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1241   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / حممد امران لتجارة احلديد - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )42516( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/25654( رقم  ابي�ض(   - اب  بيك   /  L200 )ميت�سوبي�سي  ال�سيارة  على 
خ�سو�سي/دبي/H/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/546 تنفيذ جتاري
دبي  فرع   - ���ض.ذ.م.م  لال�ستثمار  كابيتال  �سده/1-فورتر�ض  املنفذ  اىل 
لال�ست�سارات  التنفيذ/فرت�سو  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الت�سويقية - موؤ�س�سة فردية وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )298505( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/64 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1-بول روجر ايدوارد�ض جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اأق��ام عليك  متويل )�سركة م�ساهمة خا�سة( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد 
 )547910( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
البيع عقد اليجار اجل  بف�سخ عقد  املحكمة 2-  او خزينة  التنفيذ  دره��م  اىل طالب 
منتهي بالتملك املوؤرخة:2007/1/4 ومالحقها املربمة بني املدعية واملدعي عليه ورد 
حيازة الوحدات العقارية ارقام:2002 و 2005 و 2006 و 2007 الكائنة بالطابق الع�سرين 
بناية مزايا بزن�ض افينو ايه 1 ايه - منطقة الثنية اخلام�سة - ابراج بحريات جمريا 
- امارة دبي - اىل املدعية وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/380  ا�صتئناف تنفيذ جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سونيل �ساهني جاجدي�ض �ساهنى جمهول حمل 
وميثله:حممد  زي��وري��خ  جي  اي  بنك  /حبيب  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  اهلي   م�سطفى  عبدامللك 

2014/2383 تنفيذ جتاري بتاريخ:2017/12/26     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/758  تظلم جتاري

ب��ارواين دليب كومار  اىل املتظلم �سده / 1-ديليب كومار لل �ساند 2- بوجا 
جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / �سيتي بنك ان ايه قد اأقام عليكم التظلم 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 617/2017 
ي��وم الحد  حجز حتفظي جت��اري وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف. وح���ددت لها جل�سة 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �ض  ال�ساعة     2018/3/4 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/285  تظلم �صرعي
ان  القامة مبا  / 1-�سناء ح�سني مو�سى �سالح جمهول حمل  املتظلم �سده  اىل 
املتظلم / فرا�ض يا�سر عاي�ض العمله وميثله:احمد عبدالقادر احمد الهاجري قد 
ال�سادر يف المر  القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  اتعاب.  بتقدير  اخلا�ض   1505/2017 رق��م  عري�سة  على 
الثنني املوافق 2018/3/5   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة رقم:)1( يف مبنى الحوال 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  القرهود   ال�سخ�سية مبنطقة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/20  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- حممد يا�سني حممد الدايه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حممد نوار يا�سني ن�سري .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )12100( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2018/1/14 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1260 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  ا�سامة علي �سليمان  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/طارق حممود امني النجار  قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6840(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/9  احوال نف�س غري م�صلمني

القامة  حمل  جمهول  �ساهاين   مانوهار  مانوج   -1  / عليه  املدعي  اىل 
احمد  ابراهيم  وميثله:غازي  كالواين  كانايالل  بوجا  املدعي/  ان  مبا 
بن �سيفان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بنفقة ال�سغري 
�ساملة وتثبيت ح�سانته مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2018/3/4   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة رقم 
فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة  الح��وال  )3( يف مبنى 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/930  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1-فيوت�سر دييل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- جمتبى قا�سم عادليان 
)ب�سفته مدير فيوت�سر دييل للتجارة العامة و�سخ�سه( جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/31  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك �سادرات ايران بالزام املدعي عليهما مع �سركة اي تي جلوبال �سريفي�سز 
اي جي ا�ض �ض.م.ح بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ )3956922.81( درهم 
وفوائده املق�سي بهما يف الدعوى رق��م:972/2015 جتاري كلي والزمتها بامل�سروفات 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  الف درهم مقابل  ومببلغ 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2759  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  احل��ارث��ي  ع��ب��داهلل  عبدالقادر  عو�ض  عليه/1-احمد  املحكوم  اىل 
يف    2017/11/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/خالد �سيف حمود عبداهلل املعمري بالزام املدعي 
ي���وؤدي للمدعي )خالد  ب��ان  عليه )اح��م��د ع��و���ض ع��ب��دال��ق��ادر ع��ب��داهلل احل��ارث��ي( 
�سيف حمود عبداهلل املعمري( مبلغ )35000( درهم والزمته بامل�سروفات ومببلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/3591  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-عقيل �سيد لتجارة اقم�سة ال�ستائر وال�سجاد �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/7  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/املازن للمفرو�سات بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )ثالثة وثالثني الف وثمامنائة وواحد وت�سعني درهم( والفائدة 
الق�سائية احلا�سل يف:2017/8/9 وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3076  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/امي��ان��وي��ل ���س��وك��ودوزي ا���س��رائ��ي��ل جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  املدعي/�سودير �سانتيالل تانا وميثله:حبيب عبدالرحيم عبداهلل احلو�سني قد 
مبلغ  للمدعيان  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  تكميلي  تعوي�ض  دره��م   )50000( و  دره��م   )850000( وق���دره 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/5 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/35  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/بريد اوف باراداي�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سهاب م�سعود بور �سالح وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
مببلغ وقدره )451.308( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سداد تعوي�ض جابر لل�سرر بن�سبة 10% من قيمة ال�سيك 
املوافق:2018/3/5  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  دره��م.   )45.130( وق��دره  مبلغ 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/396  مدين جزئي

املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  بيج م��ري بيج جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه/جل  اىل 
ب�سحة  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  خ��ان  �سري  خ��ان  جمعه 
املدعي  وال���زام  عليه  امل��دع��ي  با�سم  املخالفات  ونقل  ال�سيارة  بيع  عقد  ون��ف��اذ 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/11 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/6  مدين جزئي
املحدودة  الو���س��ط(  )ال�����س��رق  للتاأمني  الالين�ض  �سن  ان��د  ع��ل��ي��ه/روي��ال  امل��دع��ي  اىل 
�ساثال  املدعي/�سرينيفا�ض  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  دب���ي(  )ف���رع  ������ض.م.ب.م 
وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )300000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/8  اخلمي�ض 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/42  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-فرحت ح�سن �سوكت ح�سني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  الريامي  الداي��ة وميثله:ح�سن علي مطر  اك��ورد لال�ست�سارات 
والر�سوم  دره���م   )22.327( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم ملف 
النزاع رقم:2351/2017 نزاع مدين. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/35  مدين جزئي
اىل املدعي عليه /1-م�سطفى ح�سني مري احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

���س��ه��اب م�سعود ب���ور ���س��ال��ح ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م ع��ل��ي ك���رم حم��م��د خ���وري ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره 
)451.308( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
وقدره  مبلغ  ال�سيك  قيمة  من   %10 بن�سبة  لل�سرر  جابر  تعوي�ض  و�سداد  التام  ال�سداد 
ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2018/3/5  )45.130( دره��م. وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني 
بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/190  جتاري كلي

ان  القامة مبا  العامة جمهول حمل  للتجارة  املجد  عليه/موؤ�س�سة  املدعي  اىل 
املدعي/�سركة الغيث للتجارة واملقاولت ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )586.942( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 ch.1.C.15:جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/4 ال�ساعة:09:30�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/186  جتاري كلي
ف��اروق احمد �سودري جمهول حمل  ف��اروق  املدعي عليه /1-حممد عمر  اىل 
باكر وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل  املدعي/هاوارد جون  ان  القامة مبا 
اجل�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )15583140.32( وقدره 
9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف  املوافق 2018/3/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/172  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  اي�ست لال�ستثمارات  ع��ل��ي��ه/54  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  ح�سني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  ذ.م.م  للتربيد  الردنية  املدعي/ال�سركة 
 )229.600( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ ال�ستحقاق 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����س��داد  وح��ت��ى  يف:2017/11/22  احل��ا���س��ل 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض  امل����واف����ق:2018/3/1 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/149  جتاري جزئي

املدعي/ ان  القامة مبا  �سيد جمهول حمل  زار  �سيد  املدعي عليه/اقبال  اىل 
���ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل  ال�سيارات  رويال تريب لتاأجري 
 )30000( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي 
الثالثاء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وامل�����س��اري��ف. وح����ددت  وال��ر���س��وم  وال��ف��ائ��دة  دره����م 
املوافق:2018/3/6 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/59  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ابروفد لتجارة املواد الغذائية جمهول حمل القامة مبا ان 
ال�سيد/ بالتوقيع  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  القدوة  املدعي/�سركة 
ان�ض بديع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها امر اأداء للمطالبة ب�سداد مبلغ 
املوافق:2018/3/5  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  دره��م.   )47600( وق��دره 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذا  ال�ساعة:08:30�ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/302  جتاري جزئي

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  مثونزا  لويز  /1-ب��وجن��ان��ى  عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  لوتاه قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن  رينتال  كار  باحل�سا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )35.000( درهم الزام 
واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  املدعي مبلغ )1.000( درهم ومع  يوؤدي  بان  املدعي عليها 
املحاماة والفائدة 9% من وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/3/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/4073  جتاري جزئي 

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الطوير  عبدالكرمي  عليه/1-عالء  املدعي  اىل 
املدعي/م�سرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اقام الدعوى 
ب��ت��اري��خ:2018/2/7 احلكم  ب��ان املحكمة حكمت  امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم 
التمهيدي التايل:لطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه 
والطالع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم 
على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية 
والزمت  �ستة الف درهم  امانة خربة وقدرها  الورقية واللكرتونية وح��ددت 
املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/3/7 

 .ch1.C.14:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1213   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / عمر ا�سالم فاداكي اجناديل - اجلن�سية / الهند   
درهم   )14758.6( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
/18683( رق��م  ابي�ض(   - ا�ستي�سن   - ماك�ض  ج��ران  )دايهات�سو  ال�سيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2013/I/خ�سو�سي/دبي

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1242   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / مطعم اراليا - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )42518.4( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)17416/خ�سو�سي/ رق��م  ابي�ض(   - �سالون   / �سني  )ني�سان  ال�سيارة 
دبي/E/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1223   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / دراك�سان حق - اجلن�سية / بريطانيا   
درهم   )19459.2( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )فورد اك�سبد�سن / ا�ستي�سن - ا�سود( رقم )77410/خ�سو�سي/
دبي/C/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1246   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / يوث ورك�ض للت�سميم الداخلي - ذ م م ، اجلن�سية / الإمارات    
درهم   )45320( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر   -
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )تويوتا هايلوك�ض - بيك اب - ابي�ض( رقم )40325/خ�سو�سي/
دبي/Q/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1224   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

 - م  م  ذ   - املعدنية  وال�����س��ن��اع��ات  للتكنولوجيا  ايفر�ست   / ال��ي��ه  امل��ن��ذر 
اجلن�سية - الإمارات - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
)21039.09( درهم املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )جينبي ا�ض يو 6483 ايه 3 / حافلة 
- ليموين( رقم )64314/خ�سو�سي/دبي/H/2015( املمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1198   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / �سركة اجلوار للتجارة - اجلن�سية / الإمارات   
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )4066.6( درهم 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي �سوناتا / �سالون - ابي�ض( رقم )82474/خ�سو�سي/
دبي/B/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1218   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / جلينا �ساجي كومار كوزياتو ناريانان فا�سوديفا - اجلن�سية 
/الهند  -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )17747( 
وذلك  التق�سيط  ب��ي��ع  بعقد  الخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه  امل��رت���س��د  دره���م 
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة )ني�سان تيدا - �سالون - ف�سي( رقم )61725/
خ�سو�سي/دبي/N/2008( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1248   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

ب��راب��ه��اك��ار بهيفا -  ك���وردي  ك���وردي  ب��راب��ه��اك��ار  ال��ي��ه / �سانتو�ض  امل��ن��ذر 
�سداد مبلغ وقدره  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر   - الهند   / اجلن�سية 
التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد  دره��م   )43148(
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك 
 - �سالون   - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
رمادي ( رقم )65426/خ�سو�سي/دبي/F/2015( املمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1217   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / معني �سامل النجاد - اجلن�سية / �سوريا   
درهم   )19872.13( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/33924( رق��م  ذهبي(   - �سالون   - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  ال�سيارة  على 
خ�سو�سي/دبي/G/2010( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1253   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

م - اجلن�سية /  م  ذ  البال�ستيك -  ل��ت��ج��ارة  امل��دي��ن��ة  ري���ان  ال��ي��ه /  امل��ن��ذر 
الإمارات    - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )45786( 
وذلك  التق�سيط  ب��ي��ع  بعقد  الخ����الل  نتيجة  ب��ذم��ت��ه  امل��رت���س��د  دره���م 
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا هاي اي�ض / فان - ابي�ض( رقم )76418/
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2013/F/خ�سو�سي/دبي

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1203   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / رامز جوزيف الزغبي - اجلن�سية / لبنان   
���س��داد مبلغ وق���دره )24730( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
/86698( رق��م  ا���س��ود(   - هات�سباك   / �سويفت  )���س��وزوك��ي  ال�سيارة  على 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2015/J/خ�سو�سي/دبي

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1206   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / تريي�سيتا جافيول اليجو - اجلن�سية / الفلبني   
درهم   )13991.64( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
رقم )51176/خ�سو�سي/ - ف�سي(  / �سالون  ك��ورول  ال�سيارة )تويوتا 
دبي/O/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1215   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

 - م  م  ذ   - املعدنية  وال�����س��ن��اع��ات  للتكنولوجيا  ايفر�ست   / ال��ي��ه  امل��ن��ذر 
اجلن�سية / الإمارات - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
)15265.75( درهم املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك 
ابي�ض(   - اب  ال�سيارة )اي�سر 10-60 / بيك  التنفيذية على  الج��راءات 
قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2014/P/45424/خ�سو�سي/دبي( رق��م 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1244   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

 ، اجلن�سية   - جاجنيد  �ساند  ب��ريدي  جاجنيد  براك�ض  اوم   / اليه  املنذر 
الهند    ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )42830( درهم 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن - رمادي( رقم )17331/خ�سو�سي/ ال�سيارة )�سريي تيجو / 
دبي/R/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1228   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / براهالد رام هورما رام - اجلن�سية : الهند   
���س��داد مبلغ وق���دره )19663( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ابي�ض( رقم )60830/خ�سو�سي/  - ياري�ض / �سالون  ال�سيارة )تويوتا 
دبي/R/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1250   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / علي ر�سا ا�سماعيل كالب - اجلن�سية / ايران   
درهم   )45460.4( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )مر�سيد�ض S350 / �سالون - ابي�ض( رقم )14774/خ�سو�سي/

دبي/O/2008( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1226   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )24116.05( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هوندا �سيفيك / �سالون - ابي�ض( رقم )68581/خ�سو�سي/
دبي/P/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1202   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / الطرق املائية لل�سحن - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )11321.5( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
رقم )98234/خ�سو�سي/ ا�سود(   - / هات�سباك  )ني�سان ميكرا  ال�سيارة 
دبي/L/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1220   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / �سريزودجون �ساريفو - اجلن�سية / اوزباك�ستان   
درهم   )18599.77( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي اك�سنت / �سالون - ازرق( رقم )47657/خ�سو�سي/
دبي/R/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1249   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / بلو كامل للتجارة العامة - ذ م م  ، اجلن�سية / الإمارات   
درهم   )43533.63( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )هيونداي �سوناتا / �سالون - ا�سود( رقم )81730/خ�سو�سي/
دبي/O/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1222   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / عمر حممود حممد خري املعاين - اجلن�سية / الردن   
���س��داد مبلغ وق���دره )20039( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
رم��ادي( رقم )37423/  - - �سالون  ال�سيارة )هيونداي جين�سي�ض  على 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2010/P/خ�سو�سي/دبي

كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1245   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / �سركة هاي اند تكنوجلي - ذ م م - اجلن�سية / الإمارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )56987( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )جم�سي تريان - ا�ستي�سن - ابي�ض( رقم )11345/خ�سو�سي/
دبي/E/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1207   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

املنذر اليه / لوؤي اأنطون غليل - اجلن�سية / �سوريا   
درهم   )25019.5( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  تاريخ  من 
على ال�سيارة )كيا �سرياتو / �سالون - ا�سود( رقم )12685/خ�سو�سي/
دبي/N/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12262 بتاريخ 2018/2/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1208   
املنذر / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

 - م  م  ذ   - املعدنية  وال�����س��ن��اع��ات  للتكنولوجيا  ايفر�ست   / ال��ي��ه  امل��ن��ذر 
اجلن�سية - الإمارات - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
)14558.65( درهم املرت�سد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك 
ا�سود(  ك��ورول - �سالون -  ال�سيارة )تويوتا  التنفيذية على  الج��راءات 
قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2014/P/39245/خ�سو�سي/دبي( رق��م 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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)الطوفان(. يف  جتربتك  عن  • حدثينا 
احلاجة  و�سخ�سية  الفنية،  م�سريتي  يف  قدمتها  التي  الدرامية  التجارب  اأه��م  اإح��دى  )الطوفان(   -
�سريفة نقلة يف م�سواري. حتم�ست لل�سيناريو الذي كتبه باإحكام الثنائي حممد رجاء ووائل حمدي. 
كذلك فريق العمل حمرتف من ممثلني و�سركة اإنتاج قوية ت�سعى اإىل تقدمي اأعمال حترتم اجلمهور 

وهي )فنون م�سر( لرميون مقار وحممد حممود عبد العزيز.
من  خرج  العمل  اأن  خ�سو�ساً  اجلماهريي  الفعل  رد  توقعت  • هل 

ال�سباق الرم�ساين يف اللحظات الأخرية؟
يف  ���س��واء  امل�سل�سل،  ع��ر���ض  م��وع��د  ي��ه��ّم  ل  اإيل،  بالن�سبة   -

اأو خارجه، فالعمل اجليد يفر�ض نف�سه باأحداثه  رم�سان 
ممتعة،  التجربة  ه��ذه  كانت  )ال��ط��وف��ان(.  مثل  الالفتة، 

ل��ذا كنت  ال��ب��داي��ة.  ال��ن��ج��اح م��ن  وت��واف��رت لها عنا�سر 
اأت��وق��ع اأن حت��دث ���س��دى ج��ي��داً ل��دى اجل��م��ه��ور. لكن 

ن�سبة امل�ساهدة ال�سخمة فاقت توقعاتي.
اأمل ت�سعري  اإىل البطولة اجلماعية.  • ينتمي العمل 

بالقلق من هذه التجربة يف البداية؟
اأن  م�سروع ل ميكن  اأي  ب��اأن  �سخ�سية  قناعة  ل��دي   -

ينجح مبمثل مبفرده، ومن يعتقد غري ذلك خمطئ. 
اجلمهور،  من  وجن��اح��اً  فعل  رد  يجد  اجلماعي  العمل 

و�سينمائية  خمتلفة  درامية  اأعمال  حققته  ما  وهو 
اأي�ساً.

)الطوفان(؟ جناح  بعد  اجلماعية  البطولة  جتارب  على  املنتجني  اإقبال  تتوقعني  • هل 
- جزء رئي�ض من م�سكلة البطولة اجلماعية تكلفة الأجور التي يدفعها املنتجون للفنانني، وهو جزء 

من م�سكلة �سناعة الدراما عموماً. 
معادلة  من  اأك��رث  حقق  )الطوفان(  اأن  خ�سو�ساً  م�ستقباًل،  بالتو�سع  التجارب  هذه  تنجح  اأن  اأمتنى 

ناجحة بعر�سه نهاية العام املا�سي وجناحه ال�ستثنائي جماهريياً، 
فهو �سيفتح الباب اإزاء هذه النوعية من الدراما اإذ حتم�ست �سركات الإنتاج لتكرارها مع ن�سو�ض 

درامية جيدة.
يف  حقيقة  اإىل  امل�سل�سل  يف  عامر  وفاء  وبني  بينك  الغرية  حتّول  عن  كتب  البع�ض  • لكن 

الكوالي�ض.
بالدور  اإقناع اجلمهور  للغاية ولديها قدرة على  اإن�سانة طيبة  - )ت�سحك(، وفاء عامر 
فريق  وبقية  بنجاحها  �سعدت  بطريقة لفتة.  �سخ�سية منرية  وج�سدت  تقدمه،  الذي 

العمل، وهي كذلك فرحت لنجاحي، وعالقتنا جيدة ول توجد اأية غرية بيننا.
باعتبارك  اجل��دل  دائماً  يثري  به  ظهورك  ب��اأن  علماً  ال��دور  يف  احلجاب  ارتديت   •

كنت حمجبة فعاًل.
اإيجابية من اجلمهور على ظهوري باحلجاب وال�سخ�سية هي  - تلقيت ردود فعل 

التي تطلبت ذلك. على امل�ستوى ال�سخ�سي، 
م�ساألة ارتداء احلجاب جمدداً واردة، فال اأحد يعلم ما ميكن اأن يقوم به غداً.

الثالثة؟ للمرة  امل�سري  ماجد  مع  التعاون  وجدت  • كيف 
نتعاون  ال�سعد علّي(، فكل عمل  واأعتربه )و���ض  امل�سري ممثل حمرتف  - ماجد 

فيه �سوياً ينجح. 
لأنه  م�ستقباًل،  معهم  التعاون  ت��ك��رار  اأمت��ن��ى  ال��ذي��ن  املمثلني  اأح��د  ه��و  كذلك 

ي�سيف اإىل الدور باأ�سلوب مميز وخمتلف.
اأنك وافقت على )احلب احلرام( حيث جت�سدين دوراً كانت مي�ض  • ترّدد 

حمدان مر�سحة له.
- ل اأعرف تفا�سيل تر�سيحات فريق العمل عموماً قبل ان�سمامي 
من  الدرامي  بالن�ض  عر�ساً  تلقيت  عندما  م�سل�سل.  اأي  اإىل 
ال�سركة املنتجة وافقت فوراً لأن الق�سة جيدة ومكتوبة 

بحبكة حمكمة.
 من ثم، مل اأ�سغل نف�سي بتفا�سيل اأخرى، ل �سيما 
اإىل �ساحب  ال���دور يذهب  ب��اأن  قناعة  ل��دي  اأن 

ن�سيبه.
 لكن على امل�ستوى ال�سخ�سي، ل اأعلم اإن كان 
مر�سحة  كانت  ح��م��دان  مي�ض  اأن  �سحيحاً 

للم�ساركة يف )احلب احلرام(.
ال�سينما؟ عن  بعيدة  اأ�سبحت  • ملاذا 

دعنا  لكن  ال�سينما،  ع��ن  الب��ت��ع��اد  ��د  اأت��ق�����سّ مل   -
ن��ع��رتف ب���اأن ث��م��ة ف��ارق��اً يف ك��م الأف����الم ال��ت��ي تنتج 
جزء  كذلك  ال��درام��ي��ة.  الأع��م��ال  بعدد  مقارنة  �سنوياً 
من ابتعادي رغبتي يف اأن يكون الفيلم الذي اأقدمه جيداً 

ويحمل فكرة جديدة، 
يف  اأت���ردد  لن  عموماً،  ال�سناعة.  ه��ذه  يف  ال�سعوبات  عن  ف�ساًل 

املوافقة على اأي عمل جيد اأجد فيه نف�سي.
ال�سبب؟ هو  الأدوار  من  حمددة  نوعية  يف  ح�سرك  • هل 

- ل اأرغب يف تكرار نف�سي �سواء يف ال�سينما اأو التلفزيون. كل ما يهمني 
اجلمهور،  لدى  عالمة  ترتك  جيدة  �سخ�سيات  جت�سيد  من  اأمتّكن  اأن 

بغ�ض النظر عن م�ساحة الدور يف الأحداث.
امل�سرح؟ عن  • ماذا 

امل�سرح  و�سع  لكن  الفنية،  بداياتي  يف  ناجحة  عدة  جتارب  • قّدمت 
يقدمها  التي  م�سر(  )م�سرح  جتربة  با�ستثناء  ج��ي��داً،  لي�ض  ال��راه��ن 

الفنان اأ�سرف عبد الباقي.
 من جانبي، اأمتنى اأن يعود امل�سرح اخلا�ض اإىل قوته لتقدمي جتارب 

ناجحة جمدداً على خ�سبته اأو على م�سرح الدولة.
التلفزيونية.. الربامج  اأحد  لتقدمي  عر�ساً  تلقيت  اأنك  • تردد 

- ل اأمانع يف خو�ض التجربة اإذا كانت جيدة بالن�سبة اإيل، خ�سو�ساً 
بعدما قّدمت جتربتي الإذاعية مع �سقيقتي مروة �سربي يف رم�سان 

املا�سي، 
وحققت جناحاً جماهريياً،

 فالأهم من قرار تقدمي الربنامج املحتوى الذي اأقدمه.

دوللي �ساهني تنفي
اإ�ساعات ح��ول عودة  انت�سرت  ال��ف��راق(،  اأخ��رج كليبها الأخ��ري )ل��و ع  بعدما 
�سرعان  اأنها  اإل  علوان،  باخو�ض  املخرج  زوجها  اإىل  �ساهني  دوللي  الفنانة 
ما نفت ذلك ب�سكل قاطع موؤكدة اأن فكرة الرتباط بعيدة عنها وهي لي�ست 

متحّم�سة لها.
اأريد  اأق��ع فيه غ��داً، لذلك ل  اأفكر يف احل��ب ورغ��م ذل��ك قد  اأ�سافت: )ل 

احلديث حوله لأن كل �سيء يف احلياة ق�سمة ون�سيب(.

ن�سرين طاف�س يف الدراما 
امل�سرية

امل�سري  امل�سل�سل  يف  للم�ساركة  طاف�ض  ن�سرين  ال�سورية  املمثلة  ت�ستعد 
)عزمي واأ�سجان( مع املخرج اإ�سالم خريي اإىل جانب: ح�سن الرداد، واإميي 
ون�سرين  الليثي،  وحم��م��ود  ث���روت،  وحممد  ف���وؤاد،  وبيومي  غ��امن،  �سمري 

اأمني.
يف �سياق اآخر، مل تثّبت م�ساركة طاف�ض يف اأي عمل �سوري لهذا املو�سم.

با�سل خياط يف
 )الرحلة 710(

املقرر   )710 )الرحلة  يف  دوره  ت�سوير  خياط  با�سل  ال�سوري  املمثل  ب��داأ 
عر�سه يف رم�سان 2018، بعد حت�سريات ا�ستغرقت ثالثة اأ�سهر.

امل�سل�سل من ت�األيف م�سطفى جمال ها�سم، وق�سة نور �سي�سكلي، و�سيناريو 
وحوار عمرو الدايل واأحمد وائل، واإخراج ح�سام علي، واإنتاج )�سيلميديا( 
وهي  �سمري،  لأحمد  و)تريلر(  برودك�سن(،  و)ماك�ض  �سليم،  مها  للمنتجة 

�سركات تعاونت �سابقاً يف اإنتاج م�سل�سل )30 يوم(.

فــن عــربــي

39

ل اأمانع يف خو�ض جتربة التقدمي

عبري �سربي: العمل اجليد يفر�س
 نف�سه باأحداثه الالفتة

ن�سبة م�ساهدة كبرية. يف هذا احلوار  اأخريًا يف )الطوفان( الذي حقق  اإيجابية عن ظهورها  الفنانة عبري �سربي ردود فعل  ح�سدت 
تتحدث عبري عن امل�سل�سل و�سبب غيابها عن ال�سينما، وتفا�سيل فنية اأخرى..
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علماء اأمريكيون يكت�سفون 
عالًجا مبهًرا يف اأج�سام النمل

تو�سل علماء اأمريكيون اإىل اإمكانية اإنتاج عالج فعال يف اأج�سام النمل قادر 
على الت�سدي لأكرث اللتهابات خطورة.

اأن النمل قادر على الت�سدي لهذه الأمرا�ض ملا ميتلكه من  وذكر العلماء 
خ�سائ�ض فّعالة يف �سوائل جهاز دورانه.

ق��ادرة على  الّنمل  اأج�سام  اإن  ال�سمالية:  وقال علماء من جامعة كارولينا 
قمع �سّتى اللتهابات لوجود الدملمف وهو "�سائل يحل مكان الدم يف جهاز 
الدوران لدى بع�ض مف�سليات الأرجل كالّنمل" ويتكون من الدم واللمف.

البكترييا  م�����س��ادات  م��ن  كبري  ع��دد  على  الطبيعي  امل��رك��ب  ه��ذا  ويحتوي 
امل�سببة لالأمرا�ض، وهو ما ي�سري اإىل اإمكانية اإنتاج م�ساد حيوي فعال من 
النمل. واأكد البيولوجيون اأن وجود م�سادات اجلراثيم يف تركيبة الغطاء 
املختلفة  البكترييا  لأن��واع  العالية  املقاومة  يف�سر  الّنمل،  اخلارجي جل�سم 

لدى هذه احل�سرات الن�سيطة.
ويخطط العلماء لإنتاج م�سادات حيوية من �سوائل اأج�سام النمل املعروفة 
بعد درا�سة فعاليتها يف قتل البكترييا واجلراثيم التي ت�سيب الب�سر، واإنتاج 

اأدوية تختلف جذرًيا عن كل العقاقري امل�ستخدمة حالًيا.

زيت اللفت يق�سي على الكر�س 
ويفتِّت �سحوم البطن

قالت درا�سة طبية حديثة، اأجريت يف جامعة بن�سلفانيا بالوليات املتحدة: 
اإن زيت اللفت )ال�سلجم( يق�سي على الكر�ض ويذيب �سحوم البطن، بن�سبة 

الطعام. يف  تناوله  خالل  من   40%
الزيتون  من  امل�سنوع  نظريه  على  يتفوق  اللفت  زيت  اأنَّ  الدرا�سة  وذك��رت 
ال�سحة  وحت�سني  ال�سحم  تقليل  على  قدرته  ناحية  من  ال�سم�ض  عباد  اأو 

العامة.
امل�سبعة  ال��ده��ون  م��ن  فقط   4% ن�سبة  على  اللفت  ب���ذور  زي��ت  وي��ح��ت��وي 
مقارنة بن�سبة %14 يف زيت الزيتون.، كما اأنه يحتوي على معدلت اأعلى 
من اأحما�ض دهنية مهمة، هي اأوميغا 3 و6 و9، مقارنة مبحتويات الزيوت 

النباتية الأخرى.
وقالت الد را�سة: اإنَّ الدهون غري امل�سبعة يف زيت اللفت ت�سهل حتلل دهون 
 100 كل  يحتوي  البطن، حيث  التي ترتاكم يف  تلك  ا  اجل�سم، وخ�سو�سً
على  الأمريكية،  ال��زراع��ة  وزارة  بيانات  بح�سب  ال��ط��ازج،  اللفت  من  ج��رام 
50 �سعرة حرارية، وعلى 0.7 دهون، و10 جرام كربوهيدرات، و2 جرام 

األياف، و3.3 جم من الربوتينات.
اأجرى بيني م. كري�ض-اأثريتون، من جامعة بن�سلفانيا، هو وفريقه جتاربهم 
اأنه  وتبنّي  اأوزانهم،  تقليل  يرغبون يف  الذين  البدناء  على متطوعني من 
زيت اللفت هو الأكرث فاعلية بعدما تناول اخلا�سعون للتجارب وعددهم 

النباتية. الزيوت  مبختلف  اأطعمة   101
واأظهرت النتائج اأنَّ جمموعات زيت اللفت فقدوا ن�سف رطل من ال�سحم 
املتبّدد يف  ال�سحم  الأخ��رى. وتركز  املجموعات  املتطوعني من  مقارنة مع 

هوؤلء املتطوعني يف منطقة البطن، وفًقا لوكالة الأنباء الأملانية.

بالعنفقه؟  املق�سود  • ما 
- ال�سعر اأ�سفل ال�سفه وفوق الذقن. 

الرهط؟  من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 اإىل 30 فرد 

الربده؟  ق�سيدة  �ساحب  • من 
- كعب بن زهري. 

الربدة؟  نهج  ق�سيدة  �ساحب  • من 
- اأحمد �سوقي. 

العربية؟  اللغة  يف  الأ�سد  اأ�سماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ا�سم. 

وتزداد  الأطفال  اجناب  تكرثن من  اللواتي  الن�ساء  عند  تقل  الثدي  ب�سرطان  ال�سابة  ن�سبة  اأن  تعلم  •هل 
كرثة  يف  عالقة  اأي  للر�ساعة  ولي�ض  واح���د،  طفل  اأجن��ن)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�ساء  عند 

الإ�سابة اأو قّلتها.
الأ�سبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  الأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�ساد�ض من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب لالأ�سوات املفاجئة.
حيث  الن�سان  اأح�ساء  يف  توجد  التي  الداخلية  الأع�ساء  من  ع�سلي  ع�سو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�ض الكيلوغرام.
اجل�سم. وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 

الدم  يف  احلم�سية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ساي  �سرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�سبة الكول�سرتول يف الدم والعامل الأ�سا�سي يف ت�سّلب ال�سرايني.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�سل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�سرب 1-5،1 ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�سروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�سم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�سم يف احلالتني ن�سبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  الأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  •هل 

اال�سد املري�ض
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الطماطم و�سغط الدم

اأكدت درا�سة حديثة، اأن تناول الطماطم ب�سكل منتظم ملدة ثمانية اأ�سابيع، 
اأو  الدم، مما ي�ساعد يف تفادي الإ�سابة بنوبة قلبية  يوؤدي خلف�ض �سغط 

�سكتة دماغية.
و�ستجعل هذه الدرا�سة العديد من املر�سى ي�ستغنون عن الأدوية، يف عالج 
حياة  اأ�سلوب  لتباع  ويحتاج  ال�سامت"،  "القاتل  باأنه  ا�ستهر  الذي  املر�ض 

خمتلف عن العادي متاما حتى ميكن للمري�ض اأن يتعاي�ض معه.
اأجروا  الباحثني  اأن  اإك�سربي�ض"،  "ديلي  عن�سحيفة  "�سبوتنيك"  ونقلت 
جتربة على 31 مري�سا تناولوا "250 ملجم" من الطماطم ملدة ثمانية 
اأ�سابيع، و�ساعدتهم الطماطم على خف�ض �سغطهم لحتوائها على م�سادات 

الأك�سدة التي تفيد �سحة القلب.

مع  يتفاعل  اجل�سم  اأن  الأملانية،  ب��ون  بجامعة  باحثون  ك�سف 
الوجبات ال�سريعة على اأنها بكترييا، رابطني بني الطعام غري 

ال�سحي وتراجع معدل متو�سط العمر.
الباحثون  ق��ام  "دويت�سه فيله" الأمل���اين،  ذك��ر موقع  ووف��ق ما 
اأربعة  مل��دة  للفئران  وال�سكريات  بالدهون  غني  اأك��ل  بتقدمي 
اأ�سابيع متوا�سلة، ومبرور الوقت ظهرت التهابات كبرية داخل 

ج�سم الفئران، وكاأنها تعر�ست لعدوى من بكترييا خطرية. 
اخلاليا  اإىل  اللتهابات  تلك  ظهور،  البحثي  الفريق  واأرج��ع 
الدموية  الأوعية  تكل�ض  امل�سوؤولة عن ظهور  الدم،  املناعية يف 

وت�سلب ال�سرايني ومر�ض ال�سكري.
اأن تظهر لدى  العواقب ميكن  اأن مثل هذه  الباحثون  وي��رى 
بعد  ال�سريعة  الوجبات  تناول  يف  يفرطون  الذين  الأ�سخا�ض 

مرور 50 اإىل 60 عاماً.

تناولوا  120 �سخ�ساً  اأجن��زت على  نتائج اختبارات  كما بينت 
وجبات غري �سحية اأن ج�سمهم اأطلق مادة مقاومة لاللتهابات، 
جديد  لهجوم  لتعر�سه  حت�سبا  تاأهب  حالة  يف  اجل�سم  وبقى 

حتى بعد ذلك.
ويقول الربوفي�سور اإيكه لتز، مدير معهد احل�سانة الفطرية 
بقاء  �سبب  وه���ذا  ذاك����رة.  ميتلك  امل��ن��اع��ة  "جهاز  اإن  ب���ون:  يف 
اجل�سم يف حالة تاأهب للرد على اأي هجوم جديد"، نقاًل عن 
اأن  لت��ز  الربوفي�سور  وي�سيف  ب��ون.  جلامعة  الر�سمي  املوقع 
ال�سحي  غري  الأك��ل  ب�سبب  اجل�سم  يف  تظهر  التي  اللتهابات 

الإن�سان. ج�سم  جينية" يف  تغريات  اإىل  "توؤدي 
يف  تراجعاً  الغربية  البلدان  املتوقع يف  العمر  و�سجل متو�سط 
تراجع  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ففي  الأخ���رية،  ال��ق��رون 

متو�سط العمر املتوقع مبعدل �سنتني.

اجل�سم يتعامل مع  الوجبات ال�سريعة كعدوى

الراق�سة اإيزابيال بويل�ستون لدى و�سولها حل�سور العر�ض الأول يف نيويورك لفيلم "الع�سفور الأحمر". )رويرتز(

الكبري  الدب  الطبيب، وهو  توؤملني وقد قرر  اإن معدتي  ال�سديد وقال  الطعام ملر�سه  ال�سوم عن  الأ�سد  اأعلن 
اجلوز  من  قليلة  وكميات  وامل��وز  الهند  وج��وز  التفاح  حبات  ببع�ض  و�ساأكتفي  الطعام  عن  اأ���س��وم  اأن  العجوز، 

والبندق وبع�ض اجلزر وامللفوف.
اأنف�سهم  اأن يظل الأ�سد مري�سا وق�سموا  عندما عرفت احليوانات ما حدث فرحوا كثرياً لهذا القرار ومتنوا 
�سحبت  الأول  اليوم  ويف  �سغرية..  عربة  يف  الأ�سد  بيت  اإىل  ار�ساله  ثم  املطلوب  الطعام  لح�سار  جمموعات 
الزرافة الطيبة العربة مبا فيها من تفاح وقامت بتو�سيله اإىل بيت الأ�سد وا�ستاأذنت عليه واأو�سلت له التفاح 
اإىل  الزرافة  تعد  وقت ومل  ومر  ففعلت..  الع�سائر  لتناول  اجللو�ض  منها  بال�سحة وطلب  لها  ودع��ا  ف�سكرها 
اأ�سدقاءها لكن هناك من وجد العربة تقف اأمام بيت الأ�سد بدون الزرافة، فظن اجلميع اأنها اأو�سلت التفاح 
ثم ذهبت حلالها.. ويف اليوم الثاين قام ال�سمبانزي الطيب بتو�سيل حبات جوز الهند اإىل الأ�سد وح�سل معه 
ما ح�سل للزرافة فلم يعد، ويف اليوم الثالث جاء دور القرد الكبري وعربة املوز فقال ح�سناً �ساأذهب ولكن اإن مل 
اأعد فاعلموا اأن هناك �سيئاً يحدث وعند باب بيت الأ�سد اأوقف العربة وقال مولي ها هي عربة موز تف�سل 
فقال �سكراً تف�سل اأنت لت�سرب الع�سائر ال�سهية األ ت�سم رائحتها ف�سم�سم القرد وقال ل، اأ�سم رائحة عفنة رمبا 
هي جيفة زرافة اأو جيفة �سمبانزي فغ�سب الأ�سد وقال اأنا مري�ض ل اأتناول اللحوم اأيها اخلبيث فاعتذر القرد 
وترك العربة واأ�سرع ليق�ض على احليوانات ما حدث فعرفوا خبث الأ�سد وقرروا اأمراً، فقد جاء وحيد القرن 
بنبتة قوية من ياأكلها ينام نوماً عميقاً ثم و�سعوها بني حبات اجلوز والبندق وبع�ض امللفوف واجلزر ثم تركوا 
العربة على باب بيت الأ�سد فاأكل ما فيها وهو كاره فنام نوماً عميقاً ومل يح�ض باحليوانات وهم يغلقون مدخل 
عرينه البغي�ض بجزوع الأ�سجار وقطع الأخ�ساب واحلجارة ثم اقتلع الفيل �سجرتني كبريتني وقام بزرعهما 

مرة اأخرى اأمام عرين الأ�سد وقال هذا جزاء اخلائن. 


