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لعق لهاية الر�ضيع 

�ضروري حلمايته
الأم��ر مقرفا نوعا  �سيجدون  الأ�سخا�ص  العديد من  اأن  بالرغم من 
"م�سا�سة" الر�سيع ميكن اأن  ما، فاإن درا�سة جديدة وجدت اأن لعق 

يحميه من احل�سا�سية.
�ستعر�ص  ال��درا���س��ة  ف��اإن  اإي��ه توداي"،  اإ���ص  "يو  م��ا نقل موقع  ووف��ق 
نتائجها خالل الجتماع ال�سنوي للكلية الأمريكية للح�سا�سية والربو 

واملناعة، ، يف �سياتل.
عن  اللهايات  بتنظيف  يقمن  اللواتي  الأم��ه��ات  اإن  ال��درا���س��ة  وت��ق��ول 

طريق لعقها، يكون اأطفالهن اأقل عر�سة لالإ�سابة باحل�سا�سية.
واأجريت الأبحاث يف م�ست�سفى "هرني فورد" يف ديرتويت، بعد اإجراء 

مقابالت مع اأكرث من 120 اأما خالل 18 �سهرا.
ر�سيعك"،  م�سا�سة  تنظفني  "كيف  ����س���وؤال  الأم���ه���ات  ع��ل��ى  وط���رح 
بالتعقيم  تنظفها  وم��ن  باليد  تنظفها  من  بني  الإج��اب��ات  فانق�سمت 

ومن تنظفها بالفم.
كان  باأفواههن  امل�سا�سة  نظفن  اللواتي  الأم��ه��ات  اأن  العلماء  ووج��د 
م�����س��اد مرتبط  IgE، وه���و ج�سم  م��ن  اأق���ل  م�����س��ت��وي��ات  لأط��ف��ال��ه��ن 
اإىل  ع��ادة  املرتفعة   IgE م�ستويات  وت�سري  للح�سا�سية.  بال�ستجابة 

ارتفاع خطر الإ�سابة باحل�سا�سية والربو.
وقال الباحثون اإن اجلراثيم التي توجد يف فم الأم تعزز نظام املناعة 
اأن البحث مل يك�سف ال�سبب والتفا�سيل  اإىل  لدى الطفل، م�سريين 

الأخرى حتى الآن.

عالج جديد للتغلب على 
ح�ضا�ضية الفول ال�ضوداين

مفرطة  ح�سا�سية  م��ن  الأط��ف��ال،  خا�سة  ال��ن��ا���ص،  م��ن  الكثري  يعاين 
الكثري من الأطعمة  التي حترمهم من تناول  ال�سوداين،  من الفول 
اإل  العالج،  تاأخر  اإذا  ال�سهية، وقد تودي بحياتهم يف بع�ص احل��الت 
التغلب على هذه احل�سا�سية  اأنه من املمكن  اأثبتت  اأن درا�سة جديدة 

تدريجيا.
ويف جتربة امتدت ملدة عام كامل، قام علماء باإعطاء كمية من بروتني 

الفول ال�سوداين، لأطفال يعانون من ح�سا�سية مفرطة منه.
ومع مرور الوقت، الأطفال الذين مل يكن مبقدورهم تناول ولو جزء 
ب�سيط من حبة فول �سوداين واحدة، اأ�سبح مبقدورهم تناول حبتني 

كاملتني.
الفول  اح��ت��م��ال  على  اجل�سم  ق���درة  ب��ن��اء  ميكن  اأن���ه  العلماء  ويعتقد 
احل�سا�سية  لأ�سحاب  املمكن  من  لي�سبح  تدريجي،  ب�سكل  ال�سوداين 
الفول  تناول  ج��راء  ال��وف��اة، من  اأنف�سهم من خطر  يقوا  اأن  املفرطة 

ال�سوداين.
امللك يف لندن،  اإيفيلينا لالأطفال وكلية  باحثون من م�ست�سفى  وقام 

بعمل درا�سة، تقرتح عالج احل�سا�سية من خالل "العالج املناعي".
املتحدة  ال��ولي��ات  500 طفل م��ن  ي��ق��رب م��ن  ال��درا���س��ة م��ا  و�سملت 
واأوروبا، مت تق�سيمهم اإىل جمموعات، واإعطائهم حبوب من بروتني 

الفول ال�سوداين واأخرى ت�سم م�سحوقا ل تاأثري له.
ومت زيادة اجلرعة كل اأ�سبوعني على مدار 6 اأ�سهر، ثم ا�ستمر العلماء 
اأ�سهر  ل�6  ال�����س��وداين  ال��ف��ول  ب��روت��ني  م��ن  ثابتة  جرعة  اإعطائهم  يف 

اأخرى.
اأ�سبح  ب��امل��ائ��ة(   67( الأط���ف���ال  ثلثي  ح���وايل  اأن  ال��درا���س��ة  ووج����دت 
باإمكانهم حتمل 600 ملغ من بروتني الفول ال�سوداين، مقارنة مع 

4 باملائة فقط من اأولئك الذين ح�سلوا على الدواء الوهمي.
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ماذا تفعل لكي تبدو اأكرث �ضدقا؟
"�سع  ل��ه:  تقول  عليك،  يكذب  اأم��ام��ك  ال��ذي  ال�سخ�ص  ب��اأن  ت�سك  عندما 
عينك يف عيني"، وهي مقولة تناولها العلم بدرا�سة مبتكرة ليك�سف مدى 

فعاليتها.
واأجرى باحثون يف علم النف�ص بجامعة تامبريي الفنلندية، درا�سة لفح�ص 
بلعبة  بال�ستعانة  عدمه،  من  الإن�سان  �سدق  على  العيون  توا�سل  تاأثريا 

كمبيوتر.
يتناف�سان على  اإىل زوجني  اللعبة  امل�ساركني يف  تق�سيم  اللعبة على  وتقوم 

حتقيق اأعلى رقم من النقاط.
وكان اأمام كل متناف�ص �سا�سة حا�سوب فيها اأ�سكال باألوان خمتلفة، ونافذة 
اأخ���رى زج��اج��ي��ة م��ن اأج���ل اإت��اح��ة امل��ج��ال اأم���ام ت��وا���س��ل مبا�سر م��ع عيني 

املناف�ص.
مع  ال�سا�سة،  على  الظاهر  ال�سكل  بلون  الآخ��ر  يبلغ  اأن  متناف�ص  كل  وعلى 
اأكرث نال نقاطا  ال�سخ�ص  باأنه كلما كذب  ات�سال م�ستمر بالعينيني، علما 

اأكرث، وخا�سة ب�ساأن لون الأ�سكال يف ال�سا�سة.
ووجدت الدرا�سة اأنه اإذا ا�ستمر ال�سخ�ص الأول يف النظر يف عيني ال�سخ�ص 
الثاين، فهذا يعني باأنه �سادق، واإذا طاأطاأ راأ�سه فهذا دليل على اأنه ل يقول 

احلقيقة، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".
الآخ��ري��ن على  تاأثري حتديق  تتناول  درا���س��ة  اأول  ه��ذه  اأن  الباحثون  وذك��ر 
يف  املبا�سرة  النظرة  اأن  فيها  ولحظوا  العيون،  توا�سل  خالل  من  الكذب، 

عيني اخل�سم تقلل من جلوئه اإىل الكذب.
اأن  ذل��ك  مراقبتهم،  تتم  عندما  ال��ك��ذب  ع��ن  ميتنعون  النا�ص  اأن  ويعتقد 
العيون املحدقة تتطلب مزيدا من اجلهد للمحافظة على لغة اجل�سد حتى 

تبدو �سادقة، اإ�سافة ملتابعة ردود فعل الآخرين.
ويقول الفريق اإن لهذه الدرا�سة النتائج تطبيقات يف احلياة اليومية مثل 

التحقيقات التي جتريها ال�سرطة.

رحيل اأحد اأ�ضهر 
املقرئني يف م�ضر

ال�سهري،  امل�����س��ري  ال���ق���راآن  ق����ارئ  ت���ويف 
حممود اأبو الوفا ال�سعيدي، �سباح ام�ص 
ع��ام��ا، وذلك   64 ن��اه��ز  ع��ن عمر  الأول 

بعد عودته من اأداء منا�سك العمرة.
جنازة  اأن  ���س��الم��ة،  ع��ام��ر  ال�سيخ  واأك����د 
ال�����س��ي��خ ال���راح���ل ���س��ت�����س��ي��ع ع��ق��ب �سالة 
الظهر من م�سجد ال�سيدة زينب، و�سيقام 
العزاء يوم الثالثاء اأمام منزله مبنطقة 
�سديق  حم��م��ود  ال�سيخ  ون��ع��ى  امل���ع���ادي. 
ال��راح��ل حممد  ال�سيخ  امل��ن�����س��اوي، جن��ل 
عرب  وقال  ال�سعيدي،  املن�ساوي،  �سديق 
التوا�سل  موقع  على  الر�سمية  �سفحته 
اليوم  "فقدنا  ف��ي�����س��ب��وك:  الج��ت��م��اع��ي 
اإل ما  ن��ق��ول  ك��ب��ري وع��ظ��ي��م، ول  ق����ارئ 

ير�سي ربنا اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".
وك���ان ال�����س��ي��خ ال�����س��ع��ي��دى، ق��د ول���د عام 
"كلح اجلبل" مبحافظة  1954 بقرية 

اأ�سوان ب�سعيد م�سر.
وبداأت رحلته مع قراءة القراآن قبل �سن 
ا�ستهرت  التي  وال��دت��ه  ي��د  ال��راب��ع��ة على 
ب��ت��ع��ل��ي��م اأولده��������ا ال����ق����راآن ال����ك����رمي، اإذ 
ك��ان وال��ده��ا م��ن ك��ب��ار علماء ال��دي��ن يف 

القرية.

ال�ضوم.. يوؤخر �ضيخوخة 
ال�ضرايني ويقي من اأمرا�ض مزمنة �ص 23

فائدة غري متوقعة 
يف كوب ال�ضاي

اأ�سرتاليا  غ��رب  جامعة  علماء  اكت�سف 
ب���اأن ت��ن��اول ك���وب م��ن ال�����س��اي اأو كمية 
ب�سيطة من الثمار يوميا يخف�ص خطر 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة 

الدموية.
 Live Science جم���ل���ة  وت���ف���ي���د 
ب����اأن اخل����رباء ح��ل��ل��وا م��ع��ط��ي��ات ل��� 53 
الدرا�سة  ه��ذه  يف  �ساركوا  �سخ�ص  األ��ف 
 Danish Diet، اأج����راه����ا  ال���ت���ي 
 Cancer and Health
Study منذ ت�سعينيات القرن املا�سي، 
ح��ي��ث اأج������اب ك���ل م�����س��رتك ف��ي��ه��ا عن 
الأ�سئلة املثبتة يف ا�ستمارة حول نظامه 
الغذائي مع الإ�سارة اإىل الأطعمة التي 

تناولها وعدد املرات.

تابع الباحثون احلالة ال�سحية جلميع 
 23 مدى  على  الدرا�سة  يف  امل�سرتكني 
�سنة، وعند نهاية املدة املقررة اكت�سفوا 
اأن�����ه ل����دى 12 األ�����ف م�����س��رتك وج���ود 

ا�سطرابات يف عمل القلب.
وتقول نيكول باندونو من كلية العلوم 
الطبية احليوية امل�سرفة على الدرا�سة، 
ات�����س��ح ل��ن��ا ب���اأن ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا يوميا 
الفالفونويد  م���ادة  م��ن  ملغم   500
باجللطة  لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  ك��ان��وا 
الدماغية واأمرا�ص ال�سرايني الطرفية 
ونق�ص الرتوية. وميكن احل�سول على 
امل�سادة  الفالفونويد  من  الكمية  هذه 
لاللتهابات من تناول حفنة من الثمار 

مثل العنب اأو الربوكلي وغريهما.

الطب  "اأبحاث  دوري���ة  يف  املن�سورة  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
باكراً  للنوم  يخلدون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص،  اأن  النف�سي" 
يقل  قبل  اأو  �سباحاً  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  وي�ستيقظون 

لديهم خطر الإ�سابة بالكتئاب بن�سبة 25%.
عن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �سحيفة  م��وق��ع  ون��ق��ل 
الدرا�سة  يف  امل�ساركة  بو�ص  بايلي  الأ�سرتالية  الطبيبة 
الدرا�سة.  اإىل  تو�سلت  م��ا  خ��ال���س��ة  ت��دع��م  اإن��ه��ا  ق��ول��ه��ا 
مما  اأ�سهل  الباكر  ال�سباح  يف  ال�ستيقاظ  اأن  واأ���س��اف��ت 
�ساعة ج�سمك  �سبط  تعيد  اأن  كن  "ميمُ الأم��ر  عليه  يبدو 
اإذ  اجل��دي��د،  النظام  على  التعود  اأج���ل  م��ن  البيولوجية 
�سيحب ج�سمك الأمر، لأنه �سيعود مرة اأخرى اإىل اإيقاع 
يمُ�سبه احلياة كما كانت عليه قبل  واأك��رث طبيعة-  بدائي 

اخرتاع امل�سباح الكهربائي".
اأن  ميكن  باكراً  "ال�ستيقاظ  اأن  املتحدثة  نف�ص  وتابعت 
ت�سرع".  دون  من  الأ�سا�سية  املهام  اإجن��از  على  يمُ�ساعدك 
ف���ائ���دة من  اأق�������س���ى  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  "لكن  واأردف���������ت: 
الأن�سطة  ملمار�سة  خا�ساً  وق��ت��اً  �سع  مبكراً  ال�ستيقاظ 
التي جتلب لك ال�سالم الداخلي، وغالباً ما تنق�سها من 

حياتك املزدحمة وال�سريعة اخلطا".
الأ���س��خ��ا���ص، الذين  اإن  ق��ائ��ل��ة  ب��و���ص  ب��اي��ل��ي  واخ��ت��ت��م��ت 
وحيدين  يعي�سون  ما  غالباً  متاأخر  وقت  يف  ي�ستيقظون 
ويمُدخنون بكرثة، ف�ساًل على اأن ن�سبة ارتباطهم ب�سريك 

)ة( تكون اأقل..
�سن"  "ذا  �سحيفة  م��وق��ع  اأو���س��ح   ، نف�سه  ال�����س��ي��اق  ويف 
مارين  الأ���س��رتال��ي��ة  النف�سية  الطبيبة  اأن  الربيطانية 
اأن  ت���رى  ال��درا���س��ة،  ه���ذه  ب��دوره��ا يف  امل�����س��ارك��ة  لي�سمان 
واأ�سافت  اليوم.  املزاج على مدار  املبكر يغري  ال�ستيقاظ 
اأن الذهاب اإىل النوم يف وقت متاأخر يمُ�سبب التعب وميكن 

اأن يوؤدي اإىل الكتئاب والقلق.
دقيقة   30 بكراً  ممُ بال�ستيقاظ  املتحدثة  نف�ص  وتن�سح 
على الأقل قبل وقت ال�ستيقاظ املعتاد مثال للذهاب اإىل 
العمل اأو اجناز الواجبات اليومية، وذلك من اأجل القيام 
فقط  اأو  التاأمل  الريا�سة،  ممار�سة  مثل  ممتع  ب�"�سيء 
ال�ساي يف اخلارج  اجللو�ص بهدوء وال�ستمتاع بكاأ�ص من 

يح�سن املزج طوال اليوم".
جامعة  بني  بالتعاون  ���س��ادرة  �سابقة  درا���س��ة  وكانت  ه��ذا 
"�سري"  وج���ام���ع���ة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  ل��ل��ط��ب  "فيرنغ" 
الربيطانية، قد تو�سلت اإىل اأن الأ�سخا�ص الذين يحبون 
ال�سهر لياًل ويجدون �سعوبة يف ال�ستيقاظ يف وقت مبكر 
يمُعانون من الأمرا�ص ب�سكل دائم ويمُفارقون احلياة نتيجة 
ل��ذل��ك ب��اك��راً، وف��ق م��ا اأ���س��ار اإل��ي��ه م��وق��ع "اأرت�ص بالت" 

الأملاين.
اأملان  ���س��ن��وات ع��ل��م��اء  اأن درا���س��ة اأج���راه���ا ق��ب��ل  �����س��ار اإىل  يمُ
املهني  النجاح  اأن  اإىل  خل�ست  "هايدلربغ"  جامعة  من 
واأ�سافت  ب��اك��راً.  ي�ستيقظون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  يناله 
الإجناز  على  اأك��رب  بقدرة  يتميز  باكرامُ  ي�ستيقظ  من  اأن 
والإح�����س��ا���ص ب��امل�����س��وؤول��ي��ة، ح�����س��ب م��ا اأ����س���ار اإل��ي��ه موقع 

"�سبيغل اأونالين".

اأ�سرار اأرق نهاية الأ�سبوع 
اإل  ال��راح��ة،  اأج��ل  من  الأ�سبوع  نهاية  ينتظرون  كثريون 
اأن درا�سة ك�سفت اأن ليلة نهاية الأ�سبوع، اأي قبل التوجه 
العيون  من  يهرب  والنوم  اأحيانا،  مزعجة  تكون  للعمل 

ويحل مكانه الأرق. اإليك تف�سري هذه الظاهرة.
يذهبون  املوظفني  من  العديد  اأن  اأملانية  درا�سة  ر�سدت 
متعبني اإىل اأعمالهم، وي�سكون باأنهم ناموا ب�سكل �سيء، اأو 

اأنهم عانوا من الأرق، وهو ما يوؤدي اإىل تعب طول النهار 
وقلة الإنتاج، بح�سب ما ن�سرت جملة �سترين الأملانية.

ي�سكون  النا�ص  اأع��دادا متزايدة من  فاإن  وبح�سب خرباء 
والتي  الأ�سبوع،  اإج��ازة  نهاية  ليلة  ي�سمى  ما  من ظاهرة 

ينامون فيها ب�سكل �سيء حقا.

تعريف هذه الظاهرة
يقول  كما  مهمني،  عاملني  اإىل  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  وت��رج��ع 
اخلبري النف�سي املتخ�س�ص يف ق�سايا م�ساكل النوم فيي�ص. 
اأول: اأننا ننام يوم العطلة الأ�سبوعية اأوقاتا اأطول، كونه 
يوم اإجازة، فن�ستيقظ عادة بعد مواعيد ا�ستيقاظنا يف اأيام 
العمل الر�سمية، ويف امل�ساء عندما نريد اأن ننام مبكرا من 
اأجل اأن ن�ستيقظ بن�ساط لأعمالنا فاإننا ل ن�ستطيع، لأن 
اجل�سم ما يزال غري متعب، ويفتقد النعا�ص الذي يدفعنا 
ال��ن��وم �سباحا،  م��ن  اأخ��ذ حاجته  ال��ن��وم، لأن اجل�سم  اإىل 
الفرا�ص ل�ساعات متاأخرة قبل  وهو ما يجعلنا نتقلب يف 
�سببا  اأي�سا  هناك  اإن  فيي�ص  وق��ال  ال��ن��وم.  اإىل  نخلد  اأن  
اأن��ه لدى  النا�ص وه��و  ال��ذي يعاين منه  الأرق  اآخ��ر لهذا 
الكثريين يبداأ العمل لديهم ليلة الأحد بدل من �سباح 
ذهنهم  اأن  اإل  بالفرا�ص  ي�ستلقون  اأنهم  مبعنى  الثنني، 
يكون م�سغول يف تفا�سيل العمل، وماذا �سوف ينجز، وما 
هي الأمور املهمة التي �ستكون لها الأولوية، مما يجعله 
بعد، ما  تاأت  التي مل  العمل  متوترا، ويغرق يف تفا�سيل 
ين�سح اخلبري كل من  النوم من جفونه. ولذلك  يطري 
الأح��د مبكرا،  ي��وم  ي�ستيقظ  اأن  امل�ساكل  ه��ذه  يعاين من 
اأن ي�سعر بالتعب ليال،  اأجل  واأن يبذا جمودا بدنيا، من 
اأم��ور تخ�ص  ب��اأي  اأن��ه ين�سح مبحاولة عدم التفكري  كما 

العمل قبل النوم، ومن الف�سل الرتكيز يف �سيء اآخر.

درا�ضة تك�ضف فوائد جمة لال�ضتيقاظ قبل ال�ضاد�ضة �ضباحا

قبل  ي�ستيقظون  الذين  الأ�سخا�ص  اأن  اإىل  تتو�سل  حديثة  درا�سة 
جيدة  ب�سحة  يتمتعون  �سباحا  ال�ساد�سة 
ل  الذين  اأولئك  من  �سعادة  اأكرث  ويكونون 

عن  اأي�سًا  ك�سفت  الدرا�سة  ُمبكرًا.  ينه�سون 
فوائد اأخرى لال�ستيقاظ مبكرًا وانعكا�سه على 

املزاج اليومي.
ال�ساعر  كتب  هكذا  باكرًا"،  ي�ستيقظ  ملن  ملك  الدنيا 

يف  الزمن،  من  عقود  قبل  جربان  خليل  جربان  ال�سهري  اللبناين 
اإ�سارة لفوائد ال�ستيقاظ مبكرًا وا�ستغالل الوقت يف اإجناز الأعمال 
ا�سطياد  يريد  "من  يقول  اأمل��اين  مثل  وهناك  ال�سرورية.  اليومية 
الثعلب عليه اأن ي�ستيقظ مع الدجاج". وهناك اأمثلة �سعبية كثرية 
الأمر  يتعلق  املبكر وخ�سو�سًا عندما  ال�ستيقاظ  اأهمية  توؤكد على 
الذين  الأ�سخا�ص  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  تو�سلت  فقد  بال�سحة، 
ي�ستيقظون قبل ال�ساد�سة �سباحًا، يتمتعون ب�سحة جيدة ويكونون 

اأكرث �سعادة من اأولئك، الذين ل ينه�سون قبل ال�ساد�سة �سباحًا.

الإجهاد الرقمي 
ي�ضر املوظفني

ك�سفت نتائج درا�سة علمية جديدة 
قام بها باحثون اأملان، اأن الإجهاد 
العمل  م��ك��ان  يف  الرقمنة  ب�سبب 
املوظفني  اأداء  ع��ل��ى  �سلبا  ي��وؤث��ر 
والعمال. غري اأن ال�سبب لي�ص يف 

الرقمنة يف حد ذاتها، واإمنا؟
جامعة  يف  اأمل���ان  ب��اح��ث��ون  تو�سل 
الج����ه����اد  اأن  اإىل  اأوغ���������س����ب����ورغ 
العمل  م��ك��ان  يف  الرقمنة  ب�سبب 
املوظفني  اأداء  ع��ل��ى  �سلبا  ي��وؤث��ر 
الباحثون  اأج��رى  وق��د  والعمال. 
ا�ستطالعا  درا����س���ات���ه���م  خ�����الل 
يف  املوظفني  م��ن   2640 �سمل 

خمتلف القطاعات.
وت���رك���زت الأ���س��ئ��ل��ة ح����ول درج���ة 
الإرهاق النف�سي الذي يتعر�سون 
ا�ستعمال  ب�سبب  العمل  اأث��ن��اء  له 
�ساأل  كما  احلديثة.  التكنولوجيا 
واملوظفني  ال���ع���م���ال  ال��ب��اح��ث��ون 
الذين �ساركوا يف الدرا�سة عن نوع 
ي�ستخدمونها  التي  التكنولوجيا 
ب�����دءا م���ن ال���ه���ات���ف ال���ث���اب���ث اإىل 
بتقنيات  وم����رورا  امل��الح��ة  ج��ه��از 

الذكاء ال�سطناعي.
وب����ع����د ان����ت����ه����اء ال���ب���اح���ث���ني من 
نتيجة  اإىل  ت��و���س��ل��وا  درا���س��ت��ه��م، 
ن�سف  م����ن  اأك�������رث  اأن  م���ق���اده���ا 
العمال يتعر�سون لدرجات عالية 
ومن  الرقمي".  "التوتر  م���ن 
الظهر  يف  اآلم  ظ��ه��ور  اأع��را���س��ه 
هذه  وتوؤثر  والإره���اق.  وال�سداع 
اأداء  ع���ل���ى  ب����دوره����ا  الأع�����را������ص 

العمال واملوظفني.
نتيجة  ال����درا�����س����ة  ح��م��ل��ت  ك���م���ا 
الأ�سخا�ص  اأن  وه����ي  م��ف��اج��ئ��ة، 
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م م��ا بني 
اأكرث  ي��ع��ان��ون  �سنة   34 و   25
التكنولوجيا اجلديدة،  من عبء 
التاأثري  درج����ة  تنخف�ص  ب��ي��ن��م��ا 
الأ�سخا�ص  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ال�����س��ل��ب��ي 
الأك�����رب ���س��ن��ا. اأم�����ا ف��ي��م��ا يخ�ص 
من  تاأثرا  اأك��رث  فالن�ساء  اجلن�ص 

الرجال.
الدرا�سة  امل�سرفون على  وا�ستنتج 
ي�سعر  ال����ذي  الإره������اق  ���س��ب��ب  اأن 
ب��ه امل��وظ��ف��ون وال��ع��م��ال لي�ص هو 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ح��د ذات���ه���ا، بل 
اجلهل بطريقة التعامل ال�سحيح 
م��ع��ه��ا وال��ت��ع��ق��ي��دات امل���وج���ودة يف 
خوف  اإىل  اإ�سافة  التقنيات  تلك 
البع�ص من فقدان منا�سبهم يف 

العمل.
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�ش�ؤون حملية

خالل ملتقى ال�سركاء ال�سرتاتيجيني وال�سركات اخلا�سة 2018

بلدية مدينة العني تكرم اأكرث من72 جهة وموؤ�ض�ضة حكومية وخا�ضة

بح�سور �سامل بن ركا�ص

اأم�ضية �ضعرية يف مكتبة زايد باليوم الوطني الُعماين

م�ضت�ضفى توام يعيد ملري�ضة الأمل بامل�ضي جمددًا

•• العني - الفجر

ك���َرم���ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني ���س��ب��اح اأم�������ص الأول 
�سركائها  م���ن   72 اأك����رث  ال��رئ��ي�����ص  م�����س��رح��ه��ا  ع��ل��ى 
ملتقى  خ��الل  اخلا�سة   ال�سركات  و  ال�سرتاتيجيني 
عام  م��دي��ر  ح�سره  ال���ذي  ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء 
النعيمي  مطر  الدكتور:  �سعادة  العني  مدينة  بلدية 
و ع���دد م��ن م�����س��وؤويل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة و امل����دراء 
وممثلي  وامل�����س��اري��ع،  الإدارات  وم��دي��ري  التنفيذيني 
وتطوير  بتنفيذ  �ساهموا  ممن  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
م�����س��اري��ع وخ��ط��ط ال��ب��ل��دي��ة  ،  ، ب��ه��دف ت��ف��ع��ي��ل دور 
العالقة ال�سرتاتيجية بني  اأهمية  املوؤ�س�سات وتعزيز 

���س��رك��ات ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص، يف تنفيذ 
اخلطط والربامج لتحقيق تطوير عمراين متكامل 
و�سعادة  لرفاهية  متميزة  بلدّية  وخ��دم��ات  م�ستدام 

املجتمع.
وال�سركات  ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  ملتقى  وي��ع��د 
اخلا�سة ، الذي تقيمه بلدية مدينة العني ب�سكل دوري 
يف كل عام  ، كمن�سة تكرم من خاللها البلدية جهود 
تربطها  التي  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  عدد 
 ، وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون  م��ن  ا�سرتاتيجية  ع��الق��ات  بها 
ف�����س��اَل ع��ن ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����س��رتك خل��دم��ة مدينة 

العني وتلبية جميع التوقعات والطموحات.
مدينة  بلدية  حر�ص  ال�سركاء  ملتقى  وي��رتج��م  كما 

العني على تعزيز مبادئ التقدير والتحفيز  يف الوقت 
نف�سه ، من اأجل م�ساعفة اجلهد والعمل على الرتقاء 
ب��الأداء والتميز يف التنفيذ، كما وتعمل بلدية مدينة 
اخلدمة  ملقدمي  ال�سنوي  التقييم  اإج��راء  على  العني 
من القطاع اخلا�ص لتحري فاعلية التعاون امل�سرتك 
،  و هو التقييم  الذي ياأتي مبوؤ�سرات مرتفعة دائما 
،  دللة على جناح اجلهود امل�سرتكة و  القائمة على 
امل�ستدامة و تعزيز  التنمية  و  العاملية  الكفاءة  حتقيق 

معايري جودة احلياة يف الإمارة .
تفاعليه  ح���واري���ة  جل�سة  تخ�سي�ص  امل��ل��ت��ق��ى  ت��خ��ل��ل 
باملنفعة  لتعود  واملعلومات  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  للنقا�ص 
امل�سرتكة على جميع الأط��راف، وتدعم اجلهود التي 

تقوم بها هذه املوؤ�س�سات، ملا لها من اأهمية يف جت�سيد 
قيم ال�ست�سراف و البتكار و ال�سفافية و امل�ساركة، و 
ال�سركات واجلهات عن  الإنتاجية، كما و عرب ممثلو 
ال����دور ال��ف��ع��ال ال���ذي تلعبه ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني يف  
تطوير جمالت العمل بهدف لالرتقاء باأداء الأعمال 

واملهام  و�سوًل لأف�سل املخرجات .
كما اأقام �ساحب امللتقى معر�سٌا �ساركت فيه عدداً من 
منجزاتها  ا�ستعرا�ص  خ��الل  من  احلكومية  اجلهات 
ال��رق��م��ي وغريها  ال��ت��ح��ول  م�����س��اري��ع��ه��ا يف جم���ال  و 
الفر�سة  املعر�ص  اأت��اح  حيث  اخلدمية،  املجالت  من 
للح�سور وال����زوار ل��الط��الع  ع��ل��ى  اأب���رز امل�����س��اري��ع و 

املبادرات  .

•• العني - الفجر

�سعرية  اأم�سية  العني  يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  نظمت 
مان ال�سقيقة،  احتفاًء باليوم الوطني ال� 48 ل�سلطنة عمُ
بح�سور ال�سيخ الدكتور �سامل حممد بن ركا�ص ع�سو 
الظاهري  وجمعة  �سابقا،  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص 
م��دي��ر امل��ك��ت��ب��ة، وم��و���س��ى ب��ن ع��ل��ي ال��ه��ن��ائ��ي م��دي��ر عام 

واأحمد  ال���ربمي���ي،  وال��ت��ع��ل��ي��م يف حم��اف��ظ��ة  ال��رتب��ي��ة 
فار�ص العزاين ع�سو املجل�ص البلدي بولية الربميي، 
ال�سرطة  مدر�سة  ط��الب  م��ن  ع��دد  ح�سور  جانب  اإىل 
احل��ك��وم��ي��ة واخلا�سة،  امل���دار����ص  وط����الب  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الحتياجات  ل�����ذوي  ال���ع���ني  م���رك���ز  ط��ل��ب��ة  وم�����س��ارك��ة 
اخلا�سة. واأن�سد ال�سعراء عبدالرحمن بن ربيع املخيني 
وخلفان بن نعمان الكعبي ونورة البادي واأحمد بن �سليم 

الوطنية والجتماعية يف  باقة من ق�سائدهم  العلوي 
مان. كما  حب البلدين ال�سقيقني الإمارات و�سلطنة عمُ
املزيني  حميد  فقراتها  ق��دم  ال��ت��ي  الأم�سية  ت�سمنت 
بع�ص الأعمال الثقافية والعرو�ص الأدائية واملو�سيقية 
بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  واأ�ساد  الوطنية.   والأنا�سيد 
الرا�سخة  ب��ال��ع��الق��ات  باملنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  رك��ا���ص 
املجالت  ��م��ان يف كافة  عمُ الإم����ارات و�سلطنة  دول��ة  ب��ني 

والثقافية،  والج��ت��م��اع��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
ماين هو تعبري  معترباً اأن الحتفال باليوم الوطني العمُ
ال�سقيقني،  ال�سعبني  بني  الأخوية  الروابط  عمق  عن 
ماين  العمُ لل�سعب  ال��دائ��م  والزده�����ار  ال��ت��ق��دم  متمنياً 

مان يف كل املجالت. والزدهار ل�سلطنة عمُ
بتكرمي  ركا�ص  بن  �سامل  ال�سيخ  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 

ال�سعراء وعدد من املتميزين وامل�ساركني يف احلفل.

•• العني- الفجر

م�س�ستفى توام ي�سهم يف اإعادة الأمل ل�سيدة يف منت�سف 
العمر كانت قد تعر�ست حلادث اأ�سابها ببع�ص الك�سور 
الركبة  منطقة  يف  الأع�����س��اب  يف  ت�سرر  اإىل  اأدى  مم��ا 
الأم��ر ال��ذي جعلها غري ق��ادرة على امل�سي مل��دة عامني 
دون عكازات و حذاء خا�ص. بهذا ال�سدد قال الدكتور 
الفريق  ق���اد  ال���ذي  و  ال�����س��ام��ن ج���راح جتميلي  ع��م��ار 
الطبي املعالج للحالة: "فور اأن قمنا بعمل الفحو�سات 
اإطار  �سمن  وذل���ك  ع���الج  خ��ط��ة  و���س��ع  مت  للمري�سة 
الرائدة  ال�سحية  اخل��دم��ات  بتوفري  ال��دائ��م  التزامنا 
حيث  للمر�سى  الطبية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  و 
باإجراء عملية  توام  التجميلية يف  قام فريق اجلراحة 

اإىل جراحة لالأع�ساب".  اأوتار متعددة بالإ�سافة  نقل 
العمليات  اإج�����راء  مت  اأن  ب��ع��د  ال�سامن:"  اأ����س���اف  و 
معايري  اأف�سل  اإتباع  و  العالج  خطة  �سمن  للمري�سة 
الفريق  و  اأوًل  اهلل  بف�سل  و  الح��رتاف��ي��ة  و  ال��ع��الج 
ب�سكل  للم�سي  ت��ع��ود  ب���اأن  املري�سة  ا�ستطاعت  الطبي 
ارتداء  اأو  ال��ع��ك��ازات  ل�ستخدام  احل��اج��ة  دون  طبيعي 
 " حذاء خا�ص" و عربت املري�سة عن �سعادتها قائلة: 
لقد كنت يف ال�سابق اأعاين من الكثري من الآلم و مل 
اأن قمت  امل�سي ب�سكل طبيعي ،ولكن بعد  اأ�ستطيع  اأكن 
باخل�سوع للعالج يف م�ست�سفى توام على اأيدي الأطباء 
املتمر�سني اأ�سبحت قادرة على امل�سي و ممار�سة حياتي 
ال��ت��اأك��د من  ���س��اه��م يف  م��ن  ك��ل  اأ���س��ك��ر  ب�سكل طبيعي. 
ح�سويل على اأف�سل م�ستوى من اخلدمات العالجية.

�سعيد بن طحنون ي�سيد مببادرات �سناع الأمل
وي�ضتقبل املواطن امل�ضري 

حممود وحيد �ضانع الأمل الأول
•• العني - الفجر

ا�ستقبل معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان، بق�سره يف مدينة العني 
العام  يف  الأول  الأم��ل  �سانع  بلقب  الفائز  وحيد  حممود  امل�سري  املواطن 
2018 وذلك عن مبادرته "معانا لإنقاذ اإن�سان" واملعنية باإيواء امل�سردين 
اأ�سكال الرعاية ال�سحية والنف�سية  يف ال�سوارع من كبار ال�سن وتوفري كل 
لهم وتاأهيلهم ل�ستعادة حياتهم الطبيعية وال�سعي للم �سملهم مع اأ�سرهم 

مب�ساعدة عدد من املتطوعني الذين يعملون معه.
ال�سمو  �ساحب  مببادرة  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  واأ�ساد 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة،  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اأكادميية �سناع الأمل بهدف دعم  ال��وزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، بتاأ�سي�ص 
مل�ساريعهم،  اإن�سانية  حا�سنات  وتوفري  العربي،  الوطن  يف  الأم��ل  �سناعة 
وتوفري  مل�ساريعهم،  الإن�ساين  املجال  يف  العاملية  العلمية  اخل��ربات  ونقل 
دورات تدريبية تنفيذية وقيادية لهم بالتعاون مع اأف�سل اخلربات واملعاهد 
وال�ستح�سان  التقدير  وج��د  امل�سروع  ه��ذا  اإن  وق��ال  املتخ�س�سة،  العاملية 
ال���روؤي���ة احلكيمة وال�سديدة  ع��ن  ت��ع��ب��رياً  ب��اأ���س��ره  ال��ع��امل  واله��ت��م��ام م��ن 
الإن�سانية  املبادرات  الر�سيدة، كما عرب عن تقديره لكل  والثاقبة لقيادتنا 

يف الوطن العربي . 

جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال 
امل�ضتقبل، حتتفل: باليوم العاملي للطفل

•• العني - الفجر

احتفلت جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�ستقبل باليوم العاملي 
للطفل،  والذي ي�سادف اأم�ص الثالثاء 20 نوفمرب من كل عام بالتعاون 
مع موؤ�س�سة ال�سيف اجلارح لتنظيم الفعاليات واحلفالت مبقر مدر�سة �سما 
بنت حممد "ح1" وبدعوة مدر�سة حممد بن خالد" ح1 " حل�سور فعاليات 
و  الهدايا  وتوزيع  الوجوه  على  والر�سم  للطلبة  املهرج  قدمها  التي  امل��رح 
توزيع جمموعة ق�س�سية من اإ�سدارات اجلمعية ، وياأتي احتفال اجلمعية  
بيوم الطفل العاملي تزامنا مع الأ�سبوع الوطني الثاين للوقاية من التنمر؛ 
وذلك تلبية لتوجيهات رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�سيخة الدكتورة:  �سما بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان حلر�سها على الهتمام مبرحلة الطفولة التي 
تعدُّ اللبنة الأوىل يف بناء م�ستقبل م�سرق لأجيال الوطن ، هذا واختتمت 
الفعاليات بالتقاط �سور تذكارية تعرب عن ال�سكر والتقدير للدور الكبري 

الذي توليه اجلمعية يف دعم الطفولة ثقافيا ونف�سيا واجتماعيا .  

ت�ستعيد ذكريات الت�سعينات
عطلة نهاية الأ�ضبوع تعود اإىل واحة العني 

•• العني - الفجر

 تعود فعالية عطلة نهاية الأ�سبوع التي تنظمها دائرة الثقافة وال�سياحة- 
 ، 23 و24 نوفمرب احل��ايل  العني يومي  واح��ة  اإىل   اأبوظبي، من جديد 

لتقدمي جتربة مميزة  لزوار الواحة .
تنطلق الفعالية بدءاً من ال�ساعة اخلام�سة ع�سراً  وت�ستمر حتى ال�ساعة 
العا�سرة م�ساًء،  ويهدف ابرنامج  "عطلة نهاية الأ�سبوع"اإىل تعريف الزوار 
بثقافة حقبة الت�سعينيات من القرن املا�سي  اإىل جانب ا�ستك�ساف  الأبعاد 

الثقافية والتاريخة للواحة.  
فئات  جميع  ت�ستهدف  التي  العمل  ور���ص  م��ن  العديد  الفعالية  تت�سمن 
املجتمع ، منها ور�سة "املناف�سة" وهي  م�سابقات ثقافية وتراثية على غرار 
يف  ال��زوار  وي�ستمتع  الت�سعينيات،   فرتة  خالل  "حروف" ال�سهري  برنامج 
اأ�سمائهم على قم�سان املنخب الوطني   " بطباعة  " اجليل الذهبي  ور�سة 
، احتفاًء بتاأهل الإم��ارات لنهايات كاأ�ص العامل حينها ،واأخريا تقدم ور�سة 
عن  امل�ساركون  �سيبحث  اإذ  ماجد،  جملة  من  الوقت" امل�ستوحاة  " ق�ساء 

املجلة.  يف  املعروفة  "ف�سويل"  ال�سخ�سية 
التي كانت  ب�سرياً  لالألعاب  الفعالية عر�ساً  اإىل ذلك، تت�سمن  بالإ�سافة 
معروفة يف حقبة الت�سعينيات مثل األعاب الفيديو، واألعاب الطاولة والكريم 
واأف��الم كرتون  تلفزيونية  تعر�ص مقاطع من م�سل�سالت  كما  والدمينو،  
واأ�سكال  اأن��واع  خمتلف  عر�ص  مع  عندها،  رائجة  كانت  واأغ���اٍن  ومو�سيقى 
الهواتف التي بداأت يف الظهور عندها، فيما تقدم �ساحنات الطعام واأك�ساك 
واملنتجات  ال�سهية  امل���اأك���ولت  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ب��ائ��ع��ني  ورك���ن  امل���اأك���ولت 

املبتكرة.  
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ال�سوم  اأن  جديد  بحث  اكت�سف   
عن الأكل يطلق جزيئة من �ساأنها 

اأن ُتوؤّخر �سيخوخة ال�سرايني. 
وق����د ت�����س��ه��م ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج يف 
مزمنة  اأم���را����ص  م��ن  ال��وق��اي��ة 
ال�سرطان  مثل  بال�سن  ومرتبطة 
وم�ساكل القلب والأوعية الدموية 

والزهامير.

يزداد الوزن يف ف�سل ال�ستاء، ويف هذا ال�سدد تقدم خبرية التغذية �سوزي بريل قائمة 
ملن يريدون التخل�ص من بع�ص الكيلوجرامات التي اكت�سبوها يف هذا الف�سل.

القريد�ص:
عن  اأونالين" الربيطانية  "ميل  �سحيفة  نقلت 

مبحتواه  ي�ستهر  ال��ق��ري��د���ص  اإن  ق��ول��ه��ا،  ���س��وزي 
�سعراته  وب��ان��خ��ف��ا���ص  ال����ربوت����ني  م���ن  ال���ع���ايل 

بطعام  مزجه  عند  �سهيًّا  خياًرا  ويعد  احل��راري��ة، 
خفيف اآخر.

ي�ساحبه  اأن  ه��ذا ميكن  اإن  ت��ق��ول:  ���س��وزي  ولكن 
م�سكلة  "اأكرب  قائلة:  ت�سري  حيث  غذائي،  �سرر 
ف���اإذا مت  م��ع��ه..  ناأكله  م��ا  ه��ي  بالقريد�ص  خا�سة 
ا اأو جرى تقدميه مع �سل�سة بي�ساء  تناوله مقليًّ
الدهون  يرتفع حم��ت��وى  ���س��وف  ت��واب��ل،  م��رق  اأو 

ب�سكل ملحوظ".

الليمون:
الوجبات  كل  اإىل  تقريًبا  الليمون  اإ�سافة  ميكن 
ويعد  اجل��دي��د.  للمو�سم  ان��ت��ع��ا���ًس��ا  م��ع��ه  ليجلب 

الليمون م�سدًرا رائًعا لفيتامني �سي.
خف�ص  يف  ال��ل��ي��م��ون  "ي�ساعد  ���س��وزي:  وت�سيف 
امل��وؤ���س��ر اجل��الي�����س��ي��م��ي ل��ل��وج��ب��ات ال��ت��ي حتتوي 
من  للبع�ص  يكون  اأن  وميكن  كربوهيدرات  على 
مياه  زج��اج��ة  يرافقه  عندما  الرائعة  الطقو�ص 

لبدء اليوم باإعادة الرتطيب".

ال�سبانخ:
ل تزال ال�سبانخ ترتبع على عر�ص املغذيات.

اإذ تقول �سوزي: "تلقي الأوراق اخل�سراء الداكنة 
لل�سبانخ ال�سوء على حمتواها الغني من العنا�سر 
الغذائية؛ حيث تعد اأوراق ال�سبانخ م�سدًرا غنيًّا 

لفيتامني �سي وحم�ص الفوليك".
��ا ب��ط��ه��ي ال�����س��ب��ان��خ بزيت  وت��ن�����س��ح ����س���وزي اأي�����سً

الزيتون لتح�سني امت�سا�ص العنا�سر الغذائية.

ال�ساي الأخ�سر:
فهو  فعليًّا  طعاًما  لي�ص  الأخ�سر  ال�ساي  اأن  رغم 

مفيد للغاية خل�سارة الوزن وال�سحة الداخلية.
"اإذا كنت تبحث عن معزز حلرق  وقالت �سوزي: 
اأك������واب م���ن ال�ساي  ال���ده���ون، ف��اإ���س��اف��ة ب�����س��ع��ة 

الأخ�سر اإىل يومك هو اأف�سل و�سيلة".

زيادة  على  للتغلب  ن�ضائح   4
الوزن بعد ف�ضل ال�ضتاء

ي�سغل البحث عن ال�سباب الأب��دي تفكري الب�سر منذ ع�سر 
الإغ���ري���ق ال���ق���دام���ى. ي��ك��ف��ي اأن ن��ل��ق��ي ن��ظ��رة ���س��ري��ع��ة على 
بكثري  اأه��م  كان  ال�سباب  اأن  نفهم  كي  الإغريقية  الأ�ساطري 
من اخللود، اإذ يروي بع�سها ق�س�ساً عن تفاهة اخللود ما مل 

يرتافق مع ال�سباب الدائم.
يف هذا الإطار، بداأ الطب املعا�سر يواكب الأ�ساطري القدمية 

اأخرياً. تمُ�سّجعنا الإجنازات العلمية النا�سئة على زيادة اأملنا 
بتحّول اأ�سطورة ال�سباب الأبدي اإىل حقيقة ملمو�سة قريباً.

موؤ�سرات  َع��ك�����ص  يف  ال��ب��اح��ث��ون  جن���ح  اأخ�������رية،  درا�����س����ة  يف 
ال�سيخوخة، مثل فقدان ال�سعر والتجاعيد، لدى مناذج من 
الفئران، ومتكن فريق اآخر من الباحثني من حتقيق نتيجة 

اأكرث اإبهاراً حني جنح يف جتديد اخلاليا الب�سرية املمُ�سّنة.
َعك�ص  اإمكانية  على  اإ�سافية  اأدل��ة  اجلديدة  الدرا�سة  تطرح 
م�سار ال�سيخوخة. اأثبت بع�ص العلماء، بقيادة الدكتور مينغ 
والتحويل( يف  الطب اجلزيئي  زو، مدير )مركز  هوي 
جامعة ولية جورجيا يف اأتالنتا، اأن ال�سوم، اأو ح�سر 
بتاأخري  ت�سمح  جزيئة  ينتج  قد  امل�ستهلكة،  ال�سعرات 

�سيخوخة الأوعية الدموية.
نمُ�سرت النتائج يف جملة )اخللية اجلزيئية(.

تاأثري جزيئة الكيتون
)يتعلق  قائاًل:  الدرا�سة  هذه  وراء  الدوافع  زو  يو�سح 
الأوعية  ب�سيخوخة  ال�سيخوخة  م�سار  م��ن  ج��زء  اأه���م 
الأوعية  تزيد ح�سا�سية  ال�سن،  التقدم يف  الدموية. مع 
ال��ت��ي مت���ّد الأع�����س��اء الأخ�����رى ب��ال��دم وت�����س��ب��ح اأكرث 
عر�سة مل�سار ال�سيخوخة، لذا تمُعترب درا�سة �سيخوخة 

الأوعية بالغة الأهمية(.
�سيخوخة  على  ي��رك��زون  العلماء  ب���داأ  ال�سبب،  ل��ه��ذا 
الأوعية الدموية والتغريات احلا�سلة مع التقدم يف 

ال�سن وطرائق الوقاية منها.
حلل الباحثون حتديداً الرابط القائم بني ح�سر 
الأوعية  �سيخوخة  وب��ني  امل�ستهلكة  ال�����س��ع��رات 
من  من���اذج  وزم�����الوؤه  زو  ا�ستعمل  ال��دم��وي��ة. 
وحللوا  ال�سرايني  بت�سلب  امل�سابة  الفئران 
ب��ع��د نفوقها  ال�����س��ري��ان الأورط������ي ل��دي��ه��ا 
واأج�������روا ���س��ل�����س��ل��ة م���ن جت�����ارب زراع����ة 
القوار�ص  ج��ع��ل��وا  ك��ذل��ك  اخل���الي���ا. 

جتوع واأجروا اختبارات مماثلة.
كما كان متوقعاً، لحظ الباحثون اأن 
البيتا  جزيئة  اأنتجت  اجلائعة  الفئران 
ه��ي��دروك�����س��ي ب���وت���ريات. ل��ك��ن ك���ان م��ف��اج��ئ��اً اأن 
الدموية  الأوع��ي��ة  �سيخوخة  اجلزيئة  تلك  متنع 

اأي�ساً.
ال��ب��ي��ت��ا ه��ي��دروك�����س��ي ب���وت���ريات ن���وع م���ن جزيئات 
كم�سدر  وتمُ�ستعَمل  الكبد  ينتجها  التي  الكيتون 

ي��ن��ت��ج اجل�����س��م الكيتونات  ال��غ��ل��وك��وز.  ل��ل��ط��اق��ة ع��ن��د غ��ي��اب 
قليلة  ح��م��ي��ات  تبني  ع��ن��د  اأو  اجل����وع،  اأو  ال�����س��وم  ف���رتات  يف 

الكربوهيدرات، اأو بعد ممار�سة متارين ج�سدية مطّولة.
يعزز  ب��وت��ريات  هيدروك�سي  البيتا  اأن  اأي�����س��اً  البحث  ك�سف 
الأوعية  م��ن  الداخلية  اجل��ه��ة  حت��ّد  ال��ت��ي  اخل��الي��ا  انق�سام 
الدموية ويمُ�سّرع تكاثرها، علماً باأن النق�سام اخللوي ي�سري 

اإىل �سباب اخلاليا.
يوؤخر  بوتريات  هيدروك�سي  البيتا  اأن  )اكت�سفنا  زو:  يو�سح 
كيماوي  راب��ط  وج��ود  يعني  ما  الدموية،  الأوعية  �سيخوخة 
وبني  الأك���ل  ع��ن  والم��ت��ن��اع  امل�ستهلكة  ال�سعرات  ح�سر  ب��ني 
يوؤخر  اأن  العن�سر  هذا  ي�ستطيع  ال�سيخوخة.  مكافحة  اأث��ر 
البطانية  اخلاليا  طريق  عن  الدموية  الأوع��ي��ة  �سيخوخة 
واللمفاوية.  الدموية  لالأوعية  الداخلي  ال�سطح  ّد  حَتِ التي 

حتى اأنه مينع �سيخوخة اخلاليا حتديداً(.

اأدوية م�ستهدفة
تفاعاًل  ي��ط��ل��ق  العن�سر  ذل���ك  اأن  اأي�����س��اً  ال��درا���س��ة  ك�سفت 
اخلاليا  تلك  يف  ال��ن��ووي  احلم�ص  لإب��ق��اء  اآخ���ر  مت�سل�ساًل 

البطانية �ساباً و�سليماً. 
ب�����وت�����ريات بربوتني  ه���ي���دروك�������س���ي  ال���ب���ي���ت���ا  ي��ت�����س��ل  ح����ني 
الريبونوكليوتني النووي غري املتجان�ص )اأ1(، يزيد ن�ساط 
الن�سخ  )عامل  يمُ�سّمى  ال��ذي  اجلذعية  اخلاليا  ن�سخ  عامل 

املّت�سل بالأوكتامري(.
يف امل��ق��اب��ل، ي��زي��د ذل���ك ال��ع��ام��ل م�����س��ت��وى ال��الم��ني )ب1( 
النووي  احل��م�����ص  �سيخوخة  ���س��د  ين�سط  ال���ذي  الأ���س��ا���س��ي 
الأوعية  �سباب  على  باحلفاظ  ي�سمح  م��ا  للم�سار،  املمُ�سببة 

الدموية.
يقول زو: )قد ي�سّكل عامل الن�سخ املت�سل بالأوكتامري هدفاً 
يتجدد  وح��ني  منها.  الوقاية  اأو  ال�سيخوخة  لإبطاء  دوائ��ي��اً 
�سباب الأوعية الدموية، يرتاجع احتمال التعر�ص لأمرا�ص 
كلها  الأم��را���ص  هذه  لأن  ال�سرطان  اأو  األزهامير  اأو  وعائية 

مرتبطة بال�سن(.
يتابع: )نعترب هذا الكت�ساف بالغ الأهمية ونعمل على اإيجاد 
اجل�سم.  يف  الكيتون  ه��ذا  اأث��ر  يقّلد  جديد  كيماوي  عن�سر 
ي�سعب اأن نقنع النا�ص بالمتناع عن الأكل على مدار الأربع 
وع�سرين �ساعة املقبلة لزيادة ن�سبة ترّكز ذلك العن�سر، ول 
اإيجاد  من  متكنا  اإذا  لكن  بذلك،  اللتزام  اجلميع  ي�ستطيع 
مرّكب قادر على اإعطاء هذا الأثر رغم متابعة الأكل، فيمكن 

ت�سهيل حياة النا�ص وم�ساعدتهم على حماربة الأمرا�ص(.

ال�ضوم.. يوؤخر �ضيخوخة ال�ضرايني ويقي من اأمرا�ض مزمنة

ن�ضائح لفطور مغذٍّ
اجلوزيات،  البقول،  الكاملة،  احل��ب��وب  مثل  املعقدة،  الن�سويات  ت�ساهم 
الفاكهة، واخل�سر، يف اإعادة ملء خمزونك من الطاقة الذي ا�ستمُنفد خالل 
الليل، ف�ساًل عن اأنها متدك بالفيتامينات، الأمالح املعدنية، والألياف. 
وهكذا ت�سعر بال�سبع فرتة اأطول. كذلك ت�ساعد اإ�سافة بروتينات قليلة 
الدهون وغنية بالفيتامينات والأمالح املعدنية يف تاأخري ال�سعور باجلوع. 
ومن الأمثلة الأبرز م�ستقات احلليب القليلة الد�سم، التي ت�سّكل م�سدراً 

غنياً بالفيتامينني A وD، الكال�سيوم، والبوتا�سيوم.
ت�ساعد وجبة �سباحية غنية بهذه العنا�سر يف حت�سني تركيزك، متدك 
مبواد مغذية �سرورية للقلب، العظام، وغريهما من اأنظمة اجل�سم، وقد 
ت�ساهم يف �سبط مقدار ال�سعرات احلرارية التي ت�ستهلكها لحقاً خالل 
النهار. اخرت من ثالث على الأقل من جمموعات الطعام الأربع التالية 

لتح�سل على فطور �سحي متكامل:
اأو البيغل املعد من احلبوب الكاملة، وحبوب  • احلبوب الكاملة: اخلبز 
ال��ف��ط��ور ال��ك��ام��ل��ة ال�����س��اخ��ن��ة اأو ال���ب���اردة، وامل���اف���ن الإن��ك��ل��ي��زي امل��ع��د من 

احلبوب الكاملة، والوافل املعد من احلبوب الكاملة.
الدهون،  م��ن  اخل��ايل  واللحم  البي�ص،  الد�سم:  القليل  ال��ربوت��ني   •

والبقول، واجلوزيات.
القليل  اأو  العادي  واللنب  احلليب،  الد�سم:  القليلة  احلليب  • م�ستقات 

ال�سكر، والأجبان القليلة الد�سم مثل اجلبنة البي�ساء اأو الطبيعية.
اأو املجلدة، والع�سري  • الفاكهة اأو اخل�سر: الفاكهة واخل�سر الطازجة 
الفاكهة  وع�����س��ائ��ر  ال�����س��ك��رامل�����س��اف،  م���ن  اخل����ايل   001% ال��ط��ب��ي��ع��ي 

واخل�سر الباردة.
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واريه  �سيتى   / املدعو  فقد 
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�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9924653b( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502333452

فقدان جواز �ضفر
ب����رين����ارد  امل����دع����و /  ف���ق���د 
روجارى راجنا ، زميبابوى   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )083252FN( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563384524

فقدان جواز �ضفر
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  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298869:بتاريخ: 2018/09/23
باإ�سم :  ايكوثريم للمقاولت العامة ذ.م.م 

العربية  الإم���ارات  اأبوظبي،  القبي�سي،  �سلهوم  مبارك  جمعة  عبداهلل  بناية  زاي��د،  مدينة  �سارع  وعنوانه:   
املتحدة. 

�سورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، الت�سويق ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني 
تقدمي  ميكن   ، النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  احلاجة،  عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة 
هذه اخلدمات من خالل خدمات البيع بالتجزئة عرب النرتنت اأو حمالت البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع 

باجلملة اأو من خالل كتالوجات الطلب الربيدي اأو من خالل و�سائل الت�سال اللكرتونية.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ECOTHERM باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 123705

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298257    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Cleo’s Table   باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124692

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298258    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fortuna   باللغة الإيطالية.

   ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124693

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298259    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fortuna   باللغة الإيطالية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124694

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298269    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Roman Lounge باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124703

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298272    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Zhen Wei باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124704

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298273    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.

 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Cayo باللغة الإ�سبانية.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124705

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298943:بتاريخ: 2018/09/24
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44 
خدمات املنتجعات ال�سحية ، �سالونات ت�سريح ال�سعر ، خدمات �سالونات العناية بالب�سرة ، خدمات العناية 
باأظافر اليدين والعناية باأظافر القدمني ، �سالونات التجميل و�سالت التجميل ، خدمات ل�سحة وعافية 
اجل�سم والروح املقدمة يف املنتجعات ال�سحية ، خدمات العناية التجميلية ، خدمات معاجلة الوجه واجل�سم 
، ا�ست�سارات التغذية الغذائية ، خدمات امل�ساج )التدليك( ، خدمات ال�ساونا ، احلمامات الرتكية والرومانية 
املائي  العالج  حمامات   ، املكياج  تطبيق  خدمات   ، التجميل  حم��الت  خدمات   ، احلالقة  حم��الت  خدمات   ،
لغايات ال�سرتخاء والغايات ال�سحية ،  خدمات اإزالة �سعر اجل�سم بال�سمع ، اأدلة احلمية الغذائية ، الو�سم ، 

العالجات التجميلية وعالجات اللياقة البدنية ، �سالونات ت�سمري الب�سرة. 
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة   QUAباللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125532

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298260    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Caesars Forum   باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124695

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298261    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات The Piazza باللغة الإجنليزية والإيطالية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124696

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298262    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات The Sandbar باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124697

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298265    بتاريخ: 2018/09/11
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Laurel باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124700

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299040    بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:  وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �سيزرز باللغة العربية بخط مميز.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125554

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299041 بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �سيزرز باللغة العربية بخط مميز.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125555

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299042بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز بال�ص باللغة العربية بخط مميز.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125556

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299043بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز بال�ص باللغة العربية بخط مميز.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125557

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299045:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز بال�ص باللغة العربية بخط مميز على ي�سارهم ر�سم لراأ�ص 

روماين بني �سنبلتني ثم كلمات CAESARS PALACE باللغة الإجنليزية بخط مميز.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125558

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299046:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز بال�ص باللغة العربية بخط مميز على ي�سارهم ر�سم لراأ�ص روماين بني 

�سنبلتني ثم كلمات CAESARS PALACE باللغة الإجنليزية بخط مميز.
   ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125559

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299047:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
لراأ�ص  ر�سم  فوقهم  العربية بخط مميز  باللغة  بال�ص  �سيزرز  كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف   

روماين بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125560

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299049:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
بني  روم��اين  ل��راأ���ص  ر�سم  فوقهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  بال�ص  �سيزرز  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   

�سنبلتني.
   ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125561
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 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299049:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
كلمات  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  ب��ال���ص  ���س��ي��زرز  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف   
CAESARS PALACE باللغة الإجنليزية بخط مميز وفوق جميع الكلمات ر�سم لراأ�ص روماين 

بني �سنبلتني.
   ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125562

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299051:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 CAESARS كلمات  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  بال�ص  �سيزرز  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   

بخط مميز وفوق جميع الكلمات ر�سم لراأ�ص روماين بني �سنبلتني. الإجنليزية  باللغة   PALACE
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125563

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299052:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
كلمة   ث��م  العربية بخط مميز  باللغة  ب��ال���ص  ���س��ي��زرز حتتها  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف   
PALACE   باللغة الإجنليزية بخط مميز وفوق جميع الكلمات ر�سم لراأ�ص  CAESARS حتتها 

روماين بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125564

 

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299053:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �سيزرز حتتها بال�ص باللغة العربية بخط مميز ثم كلمة  CAESARS حتتها 

PALACE   باللغة الإجنليزية بخط مميز وفوق جميع الكلمات ر�سم لراأ�ص روماين بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125565

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299058:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز ري��زورت باللغة العربية بخط مميز على ي�سارهم ر�سم 

لراأ�ص روماين بني �سنبلتني ثم كلمات CAESARS RESORT باللغة الإجنليزية بخط مميز.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125570

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299059:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز ريزورت باللغة العربية بخط مميز على ي�سارهم ر�سم لراأ�ص روماين بني 

�سنبلتني ثم كلمات CAESARS RESORT باللغة الإجنليزية بخط مميز.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125571

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299060:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز ريزورت باللغة العربية بخط مميز فوقهم ر�سم لراأ�ص 

روماين بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125572

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299061:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
بني  روم��اين  لراأ�ص  ر�سم  فوقهم  العربية بخط مميز  باللغة  ري��زورت  �سيزرز  كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف   

�سنبلتني.
   ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125573

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299054:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز ريزورت باللغة العربية بخط مميز.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125566

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299055:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سيزرز ريزورت باللغة العربية بخط مميز.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125567

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299056:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
كلمة   ث��م  مميز  بخط  العربية  باللغة  ري���زورت  حتتها  �سيزرز  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�سف   
الكلمات ر�سم لراأ�ص  باللغة الإجنليزية بخط مميز وفوق جميع     RESORT CAESARS حتتها 

روماين بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125568

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299057:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة �سيزرز حتتها ريزورت باللغة العربية بخط مميز ثم كلمة  CAESARS حتتها 

RESORT   باللغة الإجنليزية بخط مميز وفوق جميع الكلمات ر�سم لراأ�ص روماين بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125569

 

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299062:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
كلمات  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  ري���زورت  �سيزرز  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�سف   
لراأ�ص روماين  الكلمات ر�سم  الإجنليزية بخط مميز وفوق جميع  باللغة   CAESARS RESORT

بني �سنبلتني.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125574

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299063:بتاريخ: 2018/09/26
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 CAESARS كلمات  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  ري��زورت  �سيزرز  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف   

�سنبلتني. بني  روماين  لراأ�ص  ر�سم  الكلمات  جميع  وفوق  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   RESORT
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125575

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299731:بتاريخ: 2018/10/10
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات THE ROTUNDA باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 126047

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299732:بتاريخ: 2018/10/10
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات THE ROTUNDA باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 126048

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299734:بتاريخ: 2018/10/10
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
خدمات الرتفيه ، خدمات النوادي ، النوادي ال�سحية ، النوادي ال�ستجمامية والنوادي الريا�سية ، النوادي 
ال�ساطئية ونوادي امل�سابح ، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، قاعات الت�سلية ، مراكز الت�سلية ، احلجز للعرو�ص 
 ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية 
النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  الرق�ص  وعرو�ص  والكوميدية  املو�سيقية  للعرو�ص  ت�سهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملناف�سات  الريا�سية  الأح��داث  واإدارة  تنظيم   ، الريفية 
الأن�سطة واملناف�سات الريا�سية ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري الرتبية البدنية 

وت�سهيالت اجلمنازيوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Caesars Forum   باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 126049

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299746:بتاريخ: 2018/10/10
باإ�سم : �سيزار لي�سن�ص كومباين، ال ال �سي

وعنوانه:   وان �سيزارز بال�ص درايف ، ل�ص فيجا�ص ، ان يف 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملنتجعات ، النزل ، بيوت ال�سيافة ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، امل�ساكن املميزة 
، بيوت الإعتكاف ، خدمات احلجوزات لأماكن الإقامة يف  اإقامة(  ال�سقق املفرو�سة ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن   ،
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  لأم��اك��ن  احل��ج��وزات  خدمات   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 
، خدمات احلجوزات  ال�سياح  اإقامة  لأماكن  ، خدمات احلجوزات  ال�سيافة  لبيوت  ، خدمات احلجوزات  النزل  لالإقامة يف 
للم�ساكن املميزة ، خدمات احلجوزات لل�سقق املفرو�سة ، حجز النزل ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني الإقامة 
لالجتماعات  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، وال�سراب(  والطعام  الإقامة  اأماكن  )توفري  الريفية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة 
خدمات   ، الكوكتيل  �سالت   ، املطاعم  خدمات   ، للمعار�ص  واملرافق  الت�سهيالت  توفري   ، والولئم  وال�سمينار  وامل��وؤمت��رات 
امل�سارب ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، حمالت القهوة ، خدمات 
اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات   ، ، دمُور احل�سانة النهارية  التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، مقا�سف اخلدمة الذاتية 
الجتماعات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري املعدات للفنادق وامل�ساكن املميزة وال�سقق 

املفرو�سة والنزل ، توفري ت�سهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات HAVANA SOCIAL CLUB   باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 126050

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 298857:بتاريخ: 2018/09/23
باإ�سم : جون�س�ون اآند جون�س�ون هيلث اآند ويلن�ص �سوليو�سنز اإنك.

وعنوانه:   130 �ساوث فري�ست �سرتيت ، اآن اأربور ، مي�سيغان 48104 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 
توفري املعلومات يف جمالت ال�سحة والعافية.

 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة INERGIZE باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات:

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124222

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 296980    بتاريخ: 2018/08/13
باإ�سم : اأوج انف�ستمنت�ص ليمتد

وعنوانه : �ص.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
الفنادق   ، الفنادق   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
املوؤقتة  املطاعم   ، اخلفيفة  الوجبات  مطاعم   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم   ، املطاعم   ، )موتيالت(  ال�سغرية 
، خدمات احلجوزات  للعطالت  اإقامة  اأماكن  توفري   ، وال�سراب  بالطعام  التزويد   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو 
واحلجز للمطاعم واأماكن الإقامة املوؤقتة للعطالت ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والنمُزل( ، تاأجري اأماكن 

الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلماتTUK TUK  باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 296986    بتاريخ: 2018/08/13
باإ�سم : اأوج انف�ستمنت�ص ليمتد

وعنوانه : �ص.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
الفنادق   ، الفنادق   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
املوؤقتة  املطاعم   ، اخلفيفة  الوجبات  مطاعم   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم   ، املطاعم   ، )موتيالت(  ال�سغرية 
، خدمات احلجوزات  للعطالت  اإقامة  اأماكن  توفري   ، وال�سراب  بالطعام  التزويد   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو 
واحلجز للمطاعم واأماكن الإقامة املوؤقتة للعطالت ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والنمُزل( ، تاأجري اأماكن 

الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات QAHWET MURJAN باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 124234 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 288691         بتاريخ: 2018/03/08
با�س��م: نوترك�ص ري�سريت�ص، انك.

وعنوانه: 579 ا�ص. اإكون �سريكل، اأوفيدو، اف ال 32765، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املكمالت الغذائية ومكمالت اأغذية احلمية
الواق�عة بالفئة: 5

ال�سود  ب��ال��ل��ون  لت��ي��ن��ي��ة  ب��اح��رف   Nutrex RESEARCH ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
والبي�ص

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

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 292733         بتاريخ: 2018/05/26
UK00003296757 :رقم الولوية

تاريخ الولوية: 2018/03/14
بلد الولوية: اململكة املتحدة

با�س��م: برين�سي�ص يوت�ص ليمتد
وعنوانه: نيوبورت �سرتيت، بالميوث، ديفون، بي ال 1 3كيو جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الغيار  املائية وقطع  واملركبات  وال�سفن  واليخوت  القوارب  واإ�سالح وجتديد وتعديل وترميم  بناء و�سيانة 
والتجهيزات واللوازم جلميع ال�سلع املذكورة �سابقا؛ خدمات الن�سح اأو تقدمي امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية 

واخلدمات املعلوماتية املتعلقة باخلدمات املذكورة �سابقا
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة: عبارة X CLASS باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293256         بتاريخ: 2018/06/04
با�س��م: اك�سني بيندروف "بينو زفايجزدي�ص"

وعنوانه: بريكونكيميو جي. 3، ال تي – 12127، فيلنيو�ص، ليتوانيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الزبادي؛  او  اللنب  بروتني احلليب؛ حليب مكثف؛ خمفوق احلليب؛  والألبان؛  ومنتجات احلليب  احلليب 
م�سروبات اللنب؛ الق�سدة )الق�سدة احلام�سة(؛ خثارة اللنب؛ اجلنب؛ الكرمية املخفوقة؛ الكرمية )منتجات 
الألبان(؛ الكفري)م�سروب من اجلليب او اللنب(؛ برو�ستوكفا�سا )اللنب احلام�ص(؛ لنب املخي�ص؛ الزبدة؛ 
ال�سوكولته؛ م�سروبات  ا�سا�سها احلليب مع  بها احلليب؛ م�سروبات  الغالب  امل�سروبات  امل�سروبات احلليب؛ 
ا�سا�سها احلليب مع الكاكاو؛ م�سل اللنب؛ ا�سابع احلليب املخرت املغطى باحللوى؛ الدهون ال�ساحلة لالكل؛ 

اللنب املخرث؛ خمائر احلليب لأغرا�ص الطهي؛ كرمية الزبدة؛ الهالم للطعام
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة ر�سمة رجل كاريكاتريي يرق�ص مع امراة كاريكاتريي  حتمل قيثارة على خلفية ر�سم 
ي�سبه الثار بالوان البي�ص وال�سود

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293432         بتاريخ: 07/ 06 / 2018
با�س��م: ايه جي �سي بليربيكو كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 1-23 �سيبا 4-ت�سوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد بناء من ال�سرياميك والطوب ومنتجات احلراريات؛ مزيج املواد املقاومة للحرارة لي�ست من املعدن؛ 
اخلر�سانة املقاومة للحرارة؛ الأ�سمنت املقاومة للحرارة؛ طالء ا�سمنتي مقاومة للحريق؛ مالط مقاومة 
ومنتجاته؛  ال�سمنت  امل��ع��دن؛  من  لي�ست  للحرارة  مقاومة  كتل  ع��ازل؛  للحرارة  مقاومة  ط��وب  للحرارة؛ 

اخلر�سانة؛ ال�سمنت لالأفران؛ مواد غري معدين للبناء اأو الإن�ساءات؛ ال�سل�سال
الواق�عة بالفئة: 19

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة THERVEK باأحرف اللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293292         بتاريخ: 05/ 06 / 2018
با�س��م: جراينري بيو – ون جي ام بي اأت�ص

وعنوانه: باد هولر �سرتا�سه 32، ايه 4550 كرمي�سمون�ستري، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لالأغرا�ص  مبولت  البول؛  اختبار  زجاجات  احلقن؛  ال��دم؛  لأخ��ذ  اأجهزة  ال��دم؛  اأنابيب جتميع 
الطبية )اأوعية(؛ اأكواب العينات الطبية؛ منوذج العينات لال�ستخدام الطبي

الواق�عة بالفئة: 10
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة SAMPLIX بالحرف الالتينية باللون ال�سود

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

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293439         بتاريخ: 09/ 06 / 2018
با�س��م: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم �سريكيتي

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

بالطعام  التزويد  الكوكتيل؛  �سالت  املطاعم؛  املوؤقت؛  الإي��واء  وامل�سروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
وال�سراب وم�ستلزماتها. تاأجري معدات خدمات الطعام امل�ستخدمة يف خدمات تقدمي الطعام وال�سراب؛ 

الفنادق؛ الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(؛ خدمات حجز الغرف
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة JOALI WELLBEING مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293440         بتاريخ: 09/ 06 / 2018
با�س��م: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم �سريكيتي

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

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت؛ املطاعم؛ �سالت الكوكتيل؛ التزويد بالطعام وال�سراب 
الفنادق؛  وال�سراب؛  الطعام  تقدمي  خدمات  يف  امل�ستخدمة  الطعام  خدمات  معدات  تاأجري  وم�ستلزماتها. 

الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(؛ خدمات حجز الغرف
الواق�عة بالفئة: 43

باحرف  مكتوبة   THERE IS JOY IN WEIGHTLESSNESS و�سف العالمة: عبارة 
لتينية باللون ال�سود 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293571         بتاريخ: 11/ 06 / 2018
با�س��م: ميديا اأمريكا كورب

وعنوانه: 200 ريفريز اإدج دريف، ميدفورد، ام ايه 02155، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

باركيه  ار�سيات  ملمعات  املنزلية؛  لالأغرا�ص  كهربائية  بال�سمع  تلميع  اآلت  الكهربائية؛  البخار  مما�سح 
بال�سمع كهربائية؛ اآلت تلميع بال�سمع كهربائية لالأغرا�ص ال�سناعية؛ الآلت والأجهزة ل�سامبو ال�سجاد اأو 
غ�سل ال�سجاد بال�سامبو الكهربائية؛ مكن�سة قابلة لل�سحن؛ مكن�سات كهربائية ل�سلكية؛ مكان�ص كهربائية؛ 
معدات ازالة الغبار لغايات التنظيف؛ اآلت واأجهزة تنظيف كهربائية؛ املثاقب الكهربائية املحمولة واأجزاوؤها؛ 
مفكات للرباغي وال�سواميل كهربائية حممولة؛ �ساغطات هواء كهربائية؛ جار�ص )�سارخ جلخ( كهربائي 

حممولة وجار�ص القرطا�سية كهربائي؛ جميع الآلت كونها اأجزاء من اآلت
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العالمة: عبارة عن حرف E بالتينية ب�سكل مميز باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام احلرف E بالأو�ساع الأخرى

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293570         بتاريخ: 11/ 06 / 2018
با�س��م: ميديا اأمريكا كورب

وعنوانه: 200 ريفريز اإدج دريف، ميدفورد، ام ايه 02155، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

باركيه  ار�سيات  ملمعات  املنزلية؛  لالأغرا�ص  كهربائية  بال�سمع  تلميع  اآلت  الكهربائية؛  البخار  مما�سح 
بال�سمع كهربائية؛ اآلت تلميع بال�سمع كهربائية لالأغرا�ص ال�سناعية؛ الآلت والأجهزة ل�سامبو ال�سجاد اأو 
غ�سل ال�سجاد بال�سامبو الكهربائية؛ مكن�سة قابلة لل�سحن؛ مكن�سات كهربائية ل�سلكية؛ مكان�ص كهربائية؛ 
معدات ازالة الغبار لغايات التنظيف؛ اآلت واأجهزة تنظيف كهربائية؛ املثاقب الكهربائية املحمولة واأجزاوؤها؛ 
مفكات للرباغي وال�سواميل كهربائية حممولة؛ �ساغطات هواء كهربائية؛ جار�ص )�سارخ جلخ( كهربائي 

حممولة وجار�ص القرطا�سية كهربائي؛ جميع الآلت كونها اأجزاء من اآلت
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة eureka مكتوبة باحرف لتينية ب�سكل مميز باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293662         بتاريخ: 12/ 06 / 2018
UK00003315999 :رقم الولوية

تاريخ الولوية: 2018/06/06
بلد الولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: مان جروب بي ال �سي

وعنوانه: ريفربانك هاو�ص، 2 �سوان لين، لندن اي �سي 4 ار  3 ايه دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امل��ال��ي��ة؛ اخل��دم��ات امل�سرفية  ال��و���س��اط��ة/ال�����س��م�����س��رة  امل��ال��ي��ة؛ خ��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛ خ��دم��ات الإدارة  اخل��دم��ات 
ال�ستثمارية؛ اإدارة و اإبداع املنتجات ال�ستثمارية؛ خدمات ال�ست�سارات ال�ستثمارية؛ خدمات ال�ستثمارات؛ 

اإدارة �سناديق ال�ستثمار؛ املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة
الواق�عة بالفئة: 36

باللون  باحرف لتينية   Man كلمة  ا�سفلها  ب�سكل مميز  M كتب  العالمة عبارة حرف  العالمة:  و�سف 
الكحلي علي ي�سارها ر�سم ا�سفله اأحرف GLG باللونني الكحلي و الزرق 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293879         بتاريخ: 18/ 06 / 2018
با�س��م: ات�سيمورا �سانغيو كو.، ال تي دي.

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

اأقم�سة  املوائد؛  اأغطية  الفرا�ص؛  اأغطية  اأخ��رى؛  فئات  ال��واردة يف  الن�سيج غري  املن�سوجات ومنتجات 
لالإ�ستخدام يف الن�سيج؛ مواد ن�سيجية؛ املن�سوجات والبدائل لجل الغزل والن�سيج؛ الكتان اأو البيا�سات 
املالب�ص؛  ل�سنع  املن�سوجات  اأقم�سة  اأو  ن�سجية  اأقم�سة  البال�ستيك؛  اأو  الن�سيج  من  ال�ستائر  املنزلية؛ 

اأقم�سة حمبوكة
الواق�عة بالفئة: 24

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة TSURIGEN باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293443         بتاريخ: 09/ 06 / 2018
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�ص. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البيع  خ��دم��ات  احل��ل��وي��ات،  منتجات  بها  واملعنى  الطعام  تقدم  التي  الإن��رتن��ت  ع��رب  الطلب  خ��دم��ات 
بالتجزئة للحلوى و خدمات متجر احللويات، الدعاية والعالن

الواق�عة بالفئة: 35
اللغة  باحرف   GODIVA CAFÉ CHOCOLAT كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 

الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293442         بتاريخ: 09/ 06 / 2018
با�س��م: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم �سريكيتي

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

بالطعام  التزويد  الكوكتيل؛  �سالت  املطاعم؛  املوؤقت؛  الإي��واء  وامل�سروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
وال�سراب وم�ستلزماتها. تاأجري معدات خدمات الطعام امل�ستخدمة يف خدمات تقدمي الطعام وال�سراب؛ 

الفنادق؛ الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(؛ خدمات حجز الغرف
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة WEIGHTLESSNESS مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293444         بتاريخ: 09/ 06 / 2018
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�ص. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم؛ احلانات؛ حمالت القهوة، املقاهي، خدمات تزويد بالطعام وال�سراب وم�ستلزماتها وخدمات 
مطاعم الأطعمة اخلفيفة؛ خدمات لتوفري الطعام وال�سراب

الواق�عة بالفئة: 43
اللغة  باحرف   GODIVA CAFÉ CHOCOLAT كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 

الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293445         بتاريخ: 09/ 06 / 2018
با�س��م: اأو مي �سينت ليمتد

وعنوانه: 7 �سيدين بلي�ص، لندن، ا�ص دبليو 7 3 ان ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

كولونيا؛  تواليت؛  م��واد  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  عطور؛  �سابون، 
روائ��ح كريهة؛ جل  بقوام �سلب؛ مزيالت  روائ��ح طيبة؛ عطور  العطر؛  التواليت؛ ماء  الكولونيا؛ ماء  ماء 
حليب  لليدين؛  مرطب  للج�سمم؛  مرطب  اجل�سم؛  زي��وت  ال��ي��د؛  غ�سول  ال�ستحمام؛  زي��وت  ال�ستحمام؛ 
اجل�سم؛ كرمي للج�سم؛ كرمي الأظافر؛ �سامبو؛ بودرة معطرة؛ م�سحوق التالك معطر؛ الزيوت املعطرة؛ 
معطر ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات وبل�سم ما بعد احلالقة؛ جل حالقة؛ �سابون حالقة؛ رغوة حالقة؛ 
بل�سم حالقة؛ م�ستح�سرات حالقة؛ روائح طيبة للغرف؛ م�ستح�سرات عطرية للغرف؛ البخاخات املعطرة 

للغرف
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة ANIMA VINCI مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294546         بتاريخ: 2018/06/27
UK00003318710 :رقم الولوية

تاريخ الولوية: 2018/06/18
بلد الولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: مان جروب بي ال �سي

وعنوانه: ريفربانك هاو�ص، 2 �سوان لين، لندن اي �سي 4 ار  3 ايه دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة ال�ستثمار؛ خدمات ا�ست�سارية لال�ستثمار؛ اإدارة واإبداع واإن�ساء املنتجات ال�ستثمارية
الواق�عة بالفئة: 36

باللون  باحرف لتينية   Man كلمة  ا�سفلها  ب�سكل مميز  M كتب  العالمة عبارة حرف  العالمة:  و�سف 
الكحلي علي ي�سارها ر�سم ا�سفله كلمة Numeric باللونني الكحلي و الزرق 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 293983         بتاريخ: 2018/06/19
با�س��م: فري�سيف فري ريتد داكتورك ال تي دي

وعنوانه: نو�سلي رود اإند�سرتيال اإ�ستيت، ها�سلنجدن، رو�سنديل، لنك�ص بي بي 4 4 ار ار، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأنظمة جماري الهواء املعدنية امل�سنوعة من املعدن مقاومة للحريق غري التفاعلي؛ اأق�سام جماري الهواء 
املعدنية مقاومة للحريق غري التفاعلي ت�سم اأق�سام م�ستطيلة و/اأو دائرية؛ األواح معدنية مقاومة للحريق 
التفاعلي؛ مرفقات معدنية مقاومة للحريق غري  التفاعلي؛ مرفقات معدنية مقاومة للحريق غري  غري 
التفاعلي من ال�سلب؛ خامدات معدنية مقاومة للحريق غري التفاعلي؛ خمففات معدنية مقاومة للحريق 
للحريق  مقاومة  معدنية  اخ��رتاق  اأختام  التفاعلي؛  للحريق غري  مقاومة  معدنية  اأط��واق  التفاعلي؛  غري 

غري التفاعلي
الواق�عة بالفئة: 6

فوقها  خا�ص  ب�سكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   CASWELL FIRESAFE عبارة  العالمة:  و�سف 
ر�سمة لهب باللونني الحمر والربتقايل 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294550         بتاريخ: 2018/06/27
با�س��م: فيما�ص ميتال �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: اورجانزى �سانايي بوجلي�سي، 9. جاددى رقم: 17، ملكغازي - كاي�سريى / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ذلك  الهواء مبا يف  تكييف  اأجهزة  تهوية،  الهواء(، مروحة  )تكييف  امل��راوح  الهواء،  تكييف  واأجهزة  من�ساآت 
للمركبات؛ اأجهزة ومن�ساآت تعقيم وتنقية الهواء واأجزائها وملحقاتها للم�ساكن؛ �سفاطات العادم للمطابخ؛ 
بالغاز  تعمل  ومعدات  ومن�ساآت  اأجهزة  الثلج؛  واأجهزة  اآلت  الثلج،  �سناديق  العميقة،  املجمدات  الثالجات، 
العميقة،  املقايل  خبز،  وحمم�سة  املحام�ص،  بها  واملعنى  والغليان  والتجفيف  الطهي  لأغرا�ص  والكهرباء 
ال�سوايات، الأفران، املواقد، اأجهزة عمل البو�سار الكهربائية، املعقمات، اآلت �سنع القهوة وال�ساي، غاليات 
املياه )�سخانات( واأجزائها؛ اآلت جتفيف املالب�ص كهربائية لالأغرا�ص املنزلية، جمففات ال�سعر الكهربائية، 
التربيد  من�ساآت  ال�سناعية،  التجفيف  املن�ساآت  ال�سناعية،  الأف��ران  للحمامات؛  لغ�سل  اليد  جتفيف  جهاز 

ال�سناعية، اأبراج التربيد، اأجهزة التربيد بالهواء
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة ferre باحرف لتينية باللون الربتقايل ب�سكل خا�ص 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294591         بتاريخ: 2018/06/28
با�س��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 77، �سيوجاجن - رو، مايو - جو، �سيوؤول، كوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اك�س�سوارات من املعادن النفي�سة؛ اك�س�سوارات من املجوهرات؛ الأقراط من املعادن النفي�سة؛ القالئد 
)جموهرات(؛ ال�ساعات؛ املعادن النفي�سة اأو الثمينة؛ املجوهرات؛ �سال�سل املفاتيح من املعادن النفي�سة؛ 

�سناديق املجوهرات؛ زمامات )مرابط( اأكمام قمي�ص
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MIXXO باحرف لتينية باللون ال�سود ب�سكل خا�ص 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484
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املال والأعمال

»اأبوظبي لالأوراق املالية« .. 18 عاما 
من الإجنازات النوعية والرائدة 

•• اأبوظبي -وام: 

18 عاما على تاأ�سي�سه  اأبوظبي ل��الأوراق املالية ام�ص مبرور  احتفل �سوق 
خمتلف  على  م�سريته  يف  حققها  ال��ت��ي  وال���رائ���دة  النوعية  وب���الإجن���ازات 
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية، و�ساهم من خاللها يف دعم القت�ساد 

املحلي وا�ستقطاب ال�ستثمارات اإىل الدولة.
ا�سرتاتيجية،  مبادرات  واإط��الق  عملياته،  لتطوير  عمله  ال�سوق  ويوا�سل 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  ت�ستند  مبتكرة  ومنتجات  خدمات  وتوفري 
�سعيه  اإط��ار  وذلك يف  ال�سركات،  وال�سفافية وحوكمة  الإف�ساح  يف جمالت 
لتحقيق التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف الإمارة ، والتزامه بامل�ساهمة يف 
حتقيق روؤية اأبوظبي القت�سادية 2030 وخطة اأبوظبي لتنمية وتطوير 
البيئة  وتعزيز  ال�ستثمارات  ج��ذب  اإىل  والهادفة  املالية،  اخلدمات  قطاع 

التناف�سية ملمار�سة الأعمال يف الإمارة.
واأ�ساد �سعادة خليفة املن�سوري، الرئي�ص التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 
والتي  ال�سوق  بها م�سرية  التي حفلت  الرائدة  بالإجنازات  بالإنابة،  املالية 
جاءت نتيجة ل�سرتاتيجيته و�سعيه املتوا�سل ليكون ال�سوق املايل الأمثل، 

و�سوقا مبتكرا وجاذبا يتميز بال�سفافية ويدعم اقت�ساد الإمارات .
اإن ال�سوق حقق هذه الإجن��ازات بف�سل الكفاءة والنزاهة وال�سفافية  وقال 
احلثيثة  اجلهود  وبف�سل  كافة  تعامالته  يف  ويعتمدها  وفقها  يعمل  التي 
اأف�����س��ل اخل��دم��ات واملنتجات  ت��وف��ري  ال�����س��وق ع��ل��ى  ل��ف��ري��ق عمله وت��رك��ي��ز 
مبادئ  تطبيق  عرب  حقوقهم  وحماية  مدخراتهم،  ل�ستثمار  للمتعاملني 
بدوره  يدعم  الذي  الأم��ر  ال�ستثماري،  والوعي  وتطوير  العادل،  التعامل 

ال�ستقرار املايل والقت�سادي ويرتقي مب�ستويات ال�سيولة النقدية.
وحر�ص �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية على اعتالء املركز الأول يف تنفيذه 
للعديد من املبادرات النوعية يف جمال اأ�سواق الأوراق املالية على م�ستوى 
املنطقة ، حيث اأن ال�سوق هو الأول على م�ستوى املنطقة يف اإدراج وتداول 
يدرج  املنطقة  يف  �سوق  واأول  “ اإي.تي.اإف”،  املتداولة  ال�ستثمار  �سناديق 
واأول  الثانية،  ال�سوق  من�سة  �سمن  اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�سركات  اأ�سهم 
�سوق يف املنطقة يف تبني مبادرة ن�سر لغة الربجمة املرنة للتقارير املالية 
اآيزو  املعلومات  اأمن  �سهادة  املنطقة يح�سل على  �سوق يف  واأول   ،XBRL

.27001
وتفوق يف جمال الإف�ساح وال�سفافية، حيث كان اأول �سوق يف املنطقة يف�سح 
 5% امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة  اأ�سماء  على موقعه الإلكرتوين عن 
فاأكرث من راأ�ص مال ال�سركة املدرجة، واأول �سوق يف املنطقة يقوم بتطبيق 
وكان املن�سة التي اختارتها  واعتماد نظام الرقابة اللكرتوين “�سمارت”. 
حكومة املالديف لإدراج اأول �سند �سيادي لها يف املنطقة وذلك للثقة الكبرية 

با�ستقراره وبتقدم بنيته التحتية لإدراج وتداول الأوراق املالية.
تداول  بيئة  توفري  على  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  حر�ص  اإط���ار  ويف 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  مبتكرة  ومنتجات  وخ��دم��ات  م�ستقرة 
جمال الإف�ساح وال�سفافية وحوكمة ال�سركات، كان ال�سوق الأول يف املنطقة 
الذي يطلق خدمة البيع على املك�سوف الفني واأطلق نافذة اخلدمة الذكية 
“�سهمي” والتي تعد الأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا، اإ�سافة اإىل اأن ال�سوق كان الأول يف املنطقة والثالث على م�ستوى 
يف  “البلوك ت�سني”  العامل الذي اأطلق واعتمد نظام التعامالت الرقمية 

خدمة الت�سويت الإلكرتوين يف اجلمعيات العمومية لل�سركات املدرجة.
العاملية، حيث  املالية  املوؤ�س�سات واجلهات  ال�سوق بتقدير كبري من  وحظي 
“فت�سي” “را�سل انفا�ستمنت”  اإىل �سوق نا�سئة بح�سب موؤ�سر  مت ترقيته 
كابيتال  �ستانلي  “مورغان  و  جونز”  داو  ب��ي  اآن���د  “اإ�ص  بي”  اآن���د  “اإ�ص 
الهامة،  اجلوائز  من  العديد  ال�سوق  جهود  ح�سدت  كما  انرتنا�سيونال”، 
ويف مقدمتها جائزة البور�سة الأكرث ابتكارا على م�ستوى اخلليج العربي، 
وجائزة ال�سرق الأو�سط الرابعة لتميز اأ�سواق املال، اإ�سافة اإىل جائزة اأف�سل 
مقدم خدمات حكومية لالأفراد. ويف اإطار �سعي �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
بور�سة  اأول  ال�سوق  كان  اخلارجية،  ال�ستثمارات  من  ملزيد  ا�ستقطاب  اإىل 
خليجية تروج لأدائها عامليا، حيث ا�ستهل ال�سوق حمالته الرتويجية منذ 
عام 2004. وحر�ص ال�سوق على تعزيز اأطر التوا�سل الفاعل واملثمر مع 
اخلدمات  توفري  يف  ال�سابقني  من  ك��ان  حيث  املتعاملني،  �سرائح  خمتلف 
التقارير، كما  املتعاملني من احل�سول على  الإلكرتونية والذكية لتمكني 
اأ�س�ص ال�سوق مراكز وفروعا له خارج اإمارة اأبوظبي، يف كل من مدينة العني 

ومدينة زايد والفجرية وراأ�ص اخليمة وال�سارقة.
 2000 نوفمرب   15 يف  تاأ�س�ص  ق��د  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  وك��ان 
مبوجب القانون املحلي رقم /3/ ل�سنة 2000، لي�سكل اجلهة القانونية 
الرقابية  وال�سلطات  امل�ستقلة،  والإدارة  وال��ت��م��وي��ل  امل�ستقل  امل��رك��ز  ذات 

والتنفيذية ملمار�سة مهامه.

مليون درهم ت�ضرفات عقارات دبي ام�ض  742
•• دبي - وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والإمالك يف دبي اأكرث من 
742 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ام�ص ت�سجيل 153 مبايعة بقيمة 
286 مليون درهم منها 25 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 141 مليون درهم و 

128 مبايعة لل�سقق و الفلل بقيمة 145 مليون درهم .
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 53 مليون درهم يف منطقة حدائق 
17 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
دره��م يف  13 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  حدائق 
امل��ن��اط��ق م��ن حيث عدد   2 ال��ي��ف��رة  . وت�����س��درت منطقة  امل��رك��ا���ص  منطقة 
منطقة  وتلتها  دره��م  ماليني   10 بقيمة  مبايعات   9 �سجلت  اإذ  املبايعات 
مليون   81 بقيمة  مبايعات   4 بت�سجيلها  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق 
درهم وثالثة يف وادي ال�سفا 6 بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم 
. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون 
8 ماليني  بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  املركا�ص  درهم يف منطقة 
دره��م يف  8 ماليني  بقيمة  واأخ���ريا مبايعة  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة 
املناطق من حيث  الأوىل  و ت�سدرت منطقة ور�سان   . دبي  منطقة مر�سى 
عدد مبايعات ال�سقق و الفلل اإذ �سجلت 32 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم 
وتلتها منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها 12 مبايعة بقيمة 
12 مليون درهم وثالثة يف اخلليج التجاري بت�سجيلها 10 مبايعة بقيمة 

12 مليون درهم .

جامعة عاملية ت�ضارك يف »ديكاثلون الطاقة ال�ضم�ضية - ال�ضرق الأو�ضط«  28

غرفة عجمان ت�ضتقبل رئي�ض احتاد الغرف العربية

تخطط لإطالق م�ساريع �سياحية برا وبحرا 

تنمية �ضياحة راأ�ض اخليمة تعزز جهودها يف موؤمتر بلغاريا 

•• عجمان - الفجر 

املويجعي رئي�ص  ا�ستقبل �سعادة عبداهلل 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
عجمان، �سعادة حممد عبده �سعيد رئي�ص 
وال�سناعة  التجارة  العام لغرف  الحتاد 
علي  �ساهني  و�سعادة  العربية  وال��زراع��ة 
لحتاد  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  ���س��اه��ني، 
حمد  �سعادة  بح�سور  العربية،  ال��غ��رف 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  النعيمي  را�سد  بن 
ال�سويدي  و���س��امل  عجمان  غ��رف��ة  اإدارة 
م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة ع���ج���م���ان و حممد 
لقطاع  التنفيذي  املدير  اجلناحي  علي 
وذلك مبقر  والعمال  ال�ستثمار  تنمية 

الغرفة.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب ���س��ع��ادة عبداهلل 
حر�ص  على  واأك��د  باحل�سور،  املويجعي 

غ��رف��ة ع��ج��م��ان ب��ت��ع��زي��ز ت��وا���س��ل��ه��ا مع 
وامل�ساركة  العربية  العام للغرف  الحتاد 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ل��ق��اءات  يف خمتلف 
احتاد  بجهود  م�سيداً  الحت���اد،  ينظمها 
الرائد يف الربط  الغرف العربية ودوره 
وال�سناعة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  ك��اف��ة  ب���ني 
العربية المر الذي ينعك�ص ايجابا على 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ومنو القطاع 

القت�سادي ب�سكل عام.
التكامل  �����س����رورة  ع��ل��ى  ال���ل���ق���اء  واأك������د 
والذي  العربية  ال��دول  بني  القت�سادي 
اأ���س��ب��ح ����س���رورة لب���د م���ن ال��ع��م��ل على 
املتغريات  ظ����ل  يف  وخ���ا����س���ة  اأ����س���ا����س���ه���ا 
ال�سريعة التي ي�سهدها القت�ساد العاملي 
املقومات  ت��ن��وع   م��ن  ال�ستفادة  وك��ذل��ك 
بالقت�ساد  امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ص  املتنوعة 

العربي.

ال��ت��ع��اون يف  اأه��م��ي��ة  واأك���د احل�سورعلى 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  تدعم  ملفات  بحث 
الفعالة بني رجال العمال وامل�ستثمرين 
العرب لزيادة التبادل التجاري فيما بني 
الوقوف على  اإىل جانب  العربية  الدول 
ايجاد  على  والعمل  التحديات  خمتلف 

احللول املنا�سبة لها.
امل�����س��رتك اهمية  ه����ذا ون��اق�����ص ال��ل��ق��اء 
املتخ�س�سة  واملعار�ص  الفعاليات  تنفيذ 
مب�����س��ارك��ة ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات من 
الدول العربية وال�ستفادة من ال�سواق 
العاملية ل�سمان منو وا�ستمرارية اأع�ساء 
اإىل  امل��ج��الت،  كافة  يف  العربية  ال��غ��رف 
جانب توفري قاعدة بيانات �ساملة حتت 
م��ظ��ل��ة احت����اد ال���غ���رف ال��ع��رب��ي��ة لتوفر 
كن رجال العمال  الح�سائيات التي متمُ
املتاحة  الفر�ص  اأه��م  على  التعرف  م��ن 

احل�سور  واأكد  لها.  ال�ستثمارت  وجذب 
العمال  ورواد  �سباب  على �سرورة ربط 
واهمية  العربية  الغرف  احت��اد  بخطط 
املحفزة لرواد  الفعالة  امل��ب��ادرات  اط��الق 
العمال العرب وتقدمي الدعم وامل�سورة 
املقبلني  ال�سباب  اإىل  املنا�سب  والتوجيه 
على تنفيذ امل�ساريع بالتعاون مع اجلهات 

املخت�سة يف الدول العربية.
هذا واطلع الوفد على حا�سنة العمال 
غرفة  م��ب��ن��ى  يف  وال���واق���ع���ة  “ريج�ص” 
عجمان والتي تقدم حلول مكتبية لرواد 
ورائ���دات الع��م��ال  وتوفر بيئة حمفزة 

لأعمالهم وتطوير �سركاتهم.
الإلكرتوين  املنفذ  اإطلع على جهاز  كما 
خل���دم���ة ����س���ه���ادات امل��ن�����س��اأ وال������ذي يعد 
املنطقة  يف  ن��وع��ه  م���ن  الأول  امل�����س��روع 
���ك���ن اجل����ه����از الل����ك����رتوين  ، ب��ح��ي��ث ميمُ

•• راأ�س اخليمة – الفجر 
التنفيذي  الرئي�ص  مطر،  هيثم  ا�ستعر�ص 
ال�سياحة  ل��ت��ن��م��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  ل��ه��ي��ئ��ة 
جم��الت ال��ت��ع��اون ب��ني احل��ك��وم��ات، و�سناع 
ال�سياحية  والهيئات  الإقليمية،  ال�سيا�سات 
وذلك  التاريخية،  ال�سياحة  تطوير  بهدف 
خالل م�ساركته يف فعاليات املوؤمتر الدويل 
ال��ث��اين ح���ول ح�����س��ارات ال��ع��امل واجل����ذور 
التاريخية، الذي اأقيم يف مدينة �سوفيا يف 
جمهورية بلغاريا من 15 اإىل 16 نوفمرب 

اجلاري 2018.
و���س��ّل��ط امل����وؤمت����ر، ال�����ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه من 
بالتعاون  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سياحة  منظمة  ق��ب��ل 
بلغاريا،  جمهورية  يف  ال�سياحة  وزارة  م��ع 
التاريخية  اجل�����ذور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
احل�ساري  الإرث  على  احلفاظ  يف  ودوره��ا 
امل�����ادي وامل��ع��ن��وي وال���رتوي���ج ل���ه، وحتقيق 
ريعها  ي��ع��ود  اقت�سادية  اجتماعية-  اأرب����اح 
خطة  ودع��م  ال��وق��ت،  نف�ص  يف  للمجتمعات 

التنمية امل�ستدامة 2030.  
خالل  ال��ب��ارزي��ن  املتحدثني  اأح��د  وب�سفته 
املوؤمتر، قال هيثم مطر، الرئي�ص التنفيذي 
 “ ال�سياحة:  لتنمية  اخليمة  راأ����ص  لهيئة 
التجارب  عن  ه��ذا  يومنا  يف  ال�سياح  يبحث 
ال�سياحية املحلية الفريدة من نوعها، الأمر 
الذي اأدى اإىل تزايد الطلب على ال�سياحة 
امل�سوؤولة. وباملح�سلة، هنالك اإدراك متزايد 
يف دول ال�سرق الأو�سط باأهمية احل�سارات 
ودوره���ا يف ج��ذب جمهور ع��امل��ي اأو���س��ع من 
النمو  معدلت  من  وال�ستفادة  امل�سافرين 
امل�ستدامة  ال�سياحة  قطاع  �سي�سهدها  التي 

يف ال�����س��ن��وات ال���ق���ادم���ة. ن��ح��ن ن�����س��ع��ى اإىل 
ت���ق���دمي جت���رب���ة ���س��ي��اح��ي��ة اأ���س��ي��ل��ة زاخ����رة 
من  والتي  واحل�سارية،  الطبيعية  باملعامل 
ال��زوار لختبار جتارب مميزة  �ساأنها جذب 
يف اإط����ار ل ي��ت��ع��ار���ص م��ع حت��ق��ي��ق اأه����داف 

ال�سياحة امل�ستدامة ».
وتوا�سل هيئة راأ�ص اخليمة لتنمية ال�سياحة 
الطبيعية  ال���رثوات  حتويل  على  تركيزها 
التي تتمتع بها الإمارة اإىل اأ�سول �سياحية 
اإطالق  ي�ستفيد منها اجلميع. فمن خالل 
م�ساريع املغامرات امل�ستدامة على قمة جبل 

الإمارات  دول��ة  اأعلى قمة جبلية يف  جي�ص، 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���رتوي���ج ل��ه��ا كوجهة 
اأح�سان  يف  امل���غ���ام���رات  ل��ع�����س��اق  رئ��ي�����س��ي��ة 
الطبيعة يف منطقة ال�سرق الأو�سط، تعمل 
الهيئة على توفري خيارات مكملة للمعامل 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا ب���اق���ي اإم������ارات 
“فيا  اإط��الق جتربة  ذلك  وي�سمل  الدولة. 
التجارية  احلديدي”  “امل�سار  فرياتا” 
منطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
م�سارات  ت�����س��م  وال���ت���ي  ال���ع���رب���ي،  اخل��ل��ي��ج 
للم�سي ومغامرات امل�سار النزلقي، اإ�سافة 

اإىل حديقة من�سة امل�ساهدة و “جبل جي�ص 
العامل”  ان��زلق��ي يف  م�سار  اأط��ول  فاليت: 

الذي مت اإطالقه يف فرباير 2018.
املزيد  لإط���الق  التخطيط  حالياً  وي��ج��ري 
الإمارة  �ساحل  على  املماثلة  امل�ساريع  م��ن 
واملواقع  الطبيعية  املنغروف  اأ�سجار  وب��ني 
التاريخية مثل قرية زراعة اللوؤلوؤ وجزيرة 
احلمراء وقلعة �ساية. ويف الوقت الراهن، 
فاخر  خميم  ت�سييد  عمليات  قدماً  مت�سي 
ع��ل��ى ج��ب��ل ج��ي�����ص، وت��خ��و���ص ه��ي��ئ��ة راأ�����ص 
ح��وارات مع عدد  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة 

اأي  يف  �سهاداتهم  ا�ستالم  من  املتعاملني 
وق���ت، ح��ي��ث ت��ه��دف ال��غ��رف��ة م��ن خالل 
اخلدمات  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  اإىل  اجل���ه���از 
الإلكرتونية  للمتعاملني وتقدمي خدمة 
ذات قيمة م�سافة لالأع�ساء تعزز اجناز 
معامالتهم مبرونة كبرية دون التقييد 
ال�ستغالل  خ��الل  م��ن  وال��زم��ان  باملكان 

المثل للمعلومات والتكنولوجيا.
ويف ختام اللقاء وجه �سعادة حممد عبده 
�سعيد ال�سكر لغرفة عجمان على حفاوة 
عجمان  غرفة  ب��دور  م�سيدا  ال�ستقبال 
حتت  ال��ف��ع��ال  التوا�سل  على  وحر�سها 
مظلة احت��اد غ��رف الم����ارات م��ع احتاد 

الغرف العربية.
وق�����دم ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي درع 
���س��ع��ادة حممد  اإىل  ال��ت��ذك��اري  ال��غ��رف��ة 

عبده �سعيد.

ب�ساأن  وامل�ستثمرين  ال��ف��ن��ادق  م�سغلي  م��ن 
الذي  ال��ف��ري��د  البيئية  ال�سياحة  م�����س��روع 
�سياحة  خ��ي��ارات  ملجموعة  ا�ستكماًل  ي��اأت��ي 

املغامرات املتوفرة يف الإمارة.
“الوجهة2019  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  ويف 
راأ����ص  ت��ع��ت��زم ه��ي��ئ��ة  امل��ح��دث��ة،   ”2021  -
خطوة  ات���خ���اذ  ال�����س��ي��اح��ة  لتنمية  اخل��ي��م��ة 
اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى �سعيد دم���ج ال���س��ت��دام��ة يف 
دعماً  ال�سياحة  بتنمية  املتعلقة  خططها 
و�سعتها  التي  امل�ستدامة  التنمية  لأه��داف 

منظمة ال�سياحة العاملية للعام 2030.

•• دبي -وام:

املنازل  لت�سميم  للجامعات  العاملية  امل�سابقة  ت�سهد 
املعتمدة على الطاقة ال�سم�سية “ ديكاثلون الطاقة 
ال�سم�سية - ال�سرق الأو�سط 2018 “ التي تنظمها 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  دب��ي حت��ت  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي اإقبال كبريا من العائالت 
ومطوري  واملهند�سني  واجلامعات  املدار�ص  وطالب 

العقارات لالطالع على الأفكار الإبداعية واحللول 
املبتكرة ملنازل ذكية وم�ستدامة. ويقدم هذه الأفكار 
العامل �سمن  28 جامعة حول  15 فريقا ميثلون 
نوفمرب   29 حتى  دب��ي  ت�ست�سيفها  التي  امل�سابقة 
امل��ج��ل�����ص الأعلى  ب���ني  ال�����س��راك��ة  اإط�����ار  اجل�����اري يف 
للطاقة يف دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة 
الدورتني  دب��ي  ت�ست�سيف  حيث  الأمريكية  الطاقة 
الأوىل والثانية من هذه امل�سابقة العاملية التي تنظم 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة 

وتبلغ اجلوائز املالية لدورتي امل�سابقة اأكرث من 20 
مليون درهم. وعلى مدى اأ�سبوعني �سيد نحو 700 
 54 ميثلون  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  مع  طالب 
 11 يف  جامعة   28 م��ن  فريقا   15 �سمن  جن�سية 
دولة من اأوروبا واأمريكا ال�سمالية واآ�سيا واأ�سرتاليا 
عن  تزيد  م�ساحة  على  وم�ستداما  ذكيا  منزل   15
األف مرت مربع خ�س�ستها هيئة كهرباء ومياه   60
دبي للم�سابقة يف جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم 

للطاقة ال�سم�سية يف منطقة �سيح الدحل يف دبي.

وميكن للجمهور زيارة موقع امل�سابقة والطالع على 
بناء  يف  الفرق  ا�ستخدمتها  التي  املبتكرة  التقنيات 
بالفعاليات  ال�ستمتاع  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة  املنازل 
اأن�سطة ترفيهية وم�سابقات  ت�سمل  والتي  امل�ساحبة 
و���س��ح��وب��ات وه��داي��ا وذل���ك ح��ت��ى ي���وم 29 نوفمرب 
اجلاري. وتكون املنازل متاحة للزيارة من 9 �سباحا 
حتى 6 م�ساء اأيام اخلمي�ص واجلمعة وال�سبت ومن 
9 �سباحا وحتى 12 ظهرا بقية اأيام الأ�سبوع علما 

باأن فعاليات امل�سابقة ت�ستمر طوال اليوم.

 خالل الدورة ال�ساد�سة للقمة احلكومية للموارد الب�سرية

جمموعة »الفهيم« تفوز بجائزة البتكار يف اإ�ضراك املوظفني
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأجنح  اإح���دى  الفهيم،  جمموعة  ف��ازت 
الإم����ارات،  دول���ة  يف  العائلية  ال�سركات 
اإ���س��راك املوظفني  ب��ج��ائ��زة الب��ت��ك��ار يف 
ع���ل���ى ه���ام�������ص ح���ف���ل ت���ك���رمي وت���وزي���ع 
القطاع  يف  الب�سرية”  امل���وارد  “جوائز 
جمل�ص  دول  م�ستوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي 
مع  بالتزامن  وذل��ك  اخلليجي  التعاون 
انعقاد الدورة ال�ساد�سة للقمة احلكومية 
نخبة  جمعت  ال��ت��ي  الب�سرية  ل��ل��م��وارد 
تاأثرياً  الأك����رث  الأع���م���ال  م��ن م��ف��ك��ري 
واأف�سل  احل��ل��ول  وم��ق��دم��ي  ال��ع��امل  يف 
يف  وال��دول��ي��ني  املحليني  ال��ق��رار  �سناع 
القطاعني  من  الب�سرية  امل���وارد  جم��ال 

احلكومي واخلا�ص.
الفهيم،  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  ت�سلم  وق���د 
لدى  الأعمال  تطوير  جمموعة  رئي�ص 
جمموعة الفهيم، اجلائزة التي حتتفي 
التميز  حتقق  التي  املنظمات  باإجنازات 
الب�سرية  امل������وارد  ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل��ه��ن��ي��ة 

والت�������س���الت ال��داخ��ل��ي��ة وذل����ك خالل 
ح��ف��ل ت���وزي���ع اجل���وائ���ز ال����ذي اأق���ي���م يف 

فندق اأبراج الحتاد يف اأبوظبي.
اهلل  عبد  حممد  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
هذه  ع��ل��ى  احل�������س���ول  “ اإن  ال��ف��ه��ي��م: 
اجلائزة هي �سهادة على التزامنا الدائم 
موظفني  جميع  م��ع  التوا�سل  بتعزيز 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى ع���الق���ة ق���وي���ة معهم 
بال�ستفادة من خمتلف قنوات التوا�سل 
وذلك من منطلق حر�سنا على متكني 
فرق عملنا من موا�سلة حتقيق التميز 

يف كافة الأعمال التي يقومون بها.«
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت �سريفة ع��ب��د اهلل 
التوظيف  خ���دم���ات  م���دي���رة  ال��ف��ه��ي��م، 
الفهيم:  جم���م���وع���ة  يف  وال����ت����وط����ني 
“تتمتع جمموعة الفهيم ب�سمعة طيبة 
يف ال�ستثمار يف موظفيها، مما �ساعدها 
ال��ع��ق��ول واملواهب  اأف�����س��ل  ع��ل��ى ج���ذب 
واحلفاظ  ال��ت��خ�����س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
على  اجل��ائ��زة  ه��ذه  و�ستحفزنا  عليها. 
رفع م�ستويات البتكار يف تنمية املوارد 

اجلماعي  العمل  روح  وتعزيز  الب�سرية 
وال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء ب��ني ك��اف��ة املوظفني  

لدينا«.
بتنفيذ  ال���ف���ه���ي���م  جم���م���وع���ة  وت����ق����وم 
ال��ع��دي��د م���ن خ��ط��ط ال��ت��ط��وي��ر املهني 
وبرامج تدريب القيادات لتعزيز قدرات 
موظفيها للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف 

املجموعة.
 ك���م���ا حت����ر�����ص ال�������س���رك���ة ع���ل���ى م���در 
اأع�ساء  ب��ني  امل��ن��ت��ظ��م  ال��ت��وا���س��ل  ج�سر 
اأجل  م��ن  وامل��وظ��ف��ني  الإدارة  جم��ل�����ص 
���س��م��ان م��ع��رف��ة امل��وظ��ف��ني ب����اأدواره����م 
وم�������س���وؤول���ي���ات���ه���م ن���ح���و حت��ق��ي��ق روؤي�����ة 

املجموعة ومبادراتها الإ�سرتاتيجية.  
جمموعة  بتنفيذ  املجموعة  تقوم  كما 
اإ���س��راك املوظفني بهدف  م��ن م��ب��ادرات 
رفع معنوياتهم ودفعهم لتحقيق املزيد 
اأدائهم من بينها لقاءات  من التميز يف 
املتميزين،  امل��وظ��ف��ني  ل��ت��ك��رمي  دوري����ة 
والفعاليات اجلماعية التي ي�سارك فيها 
واحلمالت  املجموعة،  موظفي  جميع 

الداخلية، والدورات التدريبية املتنوعة، 
والعرو�ص  ال���ف���ري���ق،  ب���ن���اء  واأن�������س���ط���ة 

احل�سرية للموظفني. 
اأن�سطة  م��وؤخ��راً  املجموعة  نظمت  كما 
م��ت��ن��وع��ة مب�����س��ارك��ة امل��وظ��ف��ني واأف�����راد 

ب��ط��ول��ة ريا�سية  ال��ف��ه��ي��م م��ن��ه��ا  ع��ائ��ل��ة 
املوظفني  ف��ري��ق  ب��ني  مناف�سة  ���س��ه��دت 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الفهيم  ع��ائ��ل��ة  وف��ري��ق 
فعالية “يف خدمتكم” حيث قام مدراء 

الأق�سام بخدمة املوظفني لديهم.
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املال والأعمال

بنك الفجرية الوطني ي�ضارك يف 
املوؤمتر ال�ضابع لغرفة التجارة الدولية 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الفجرية الوطني عن م�ساركته ب�سفته الراعي املا�سي يف املوؤمتر 
املعني  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة   - الدولية  التجارة  لغرفة  ال�سابع 
بتمويل التجارة والذي جرى يف غرفة جتارة و�سناعة دبي اأم�ص الثالثاء 
املحلية  التطورات  ناق�سوا  م�ساركاً   150 من  اأك��رث  بح�سور  نوفمرب   20
اأخرى  موا�سيع  جانب  اإىل  التجاري  التمويل  على  توؤثر  التي  والإقليمية 

ذات �سلة.
ويتمتع بنك الفجرية الوطني بخربة ل ت�ساهى يف جمال التمويل التجاري 
الذي يعترب ركيزة اأ�سا�سية لنمّو البنك عرب ال�سنوات. وتعود ال�سراكة بني 
غرفة التجارة الدولية يف الإمارات العربية املتحدة وبنك الفجرية الوطني 
اأهمية  على  و�سدد  الأوىل  للمرة  الفعالية  البنك  دع��م  حني   2011 لعام 
وتتيح  القت�سادي.  النمو  دف��ع  اإىل  بالن�سبة  وامل�سريف  التجاري  القطاع 
بالنظر  املتاحة  التحديات والفر�ص  التفكري يف  امل�سلحة  املن�سة لأ�سحاب 

اإىل التنظيمات وظروف القت�ساد الكلي الدائمة التغري.
التاأمني  و�سركات  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  يف  العاملني  القطاع  ق��ادة  وناق�ص 
و�سركات التكنولوجيا املالية وغريها التحديات ال�سائدة والفر�ص املتاحة 
اأف��ري��ق��ي��ا اإىل ج��ان��ب ال��ت��ط��ورات الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى التمويل  يف 
ذات  اأخ��رى  وموا�سيع  املوؤ�س�سات،  ورقمنة  املالية،  والتكنولوجيا  التجاري، 

اأهمية بالن�سبة اإىل اأ�سحاب ال�ساأن املحليني والدوليني.
األقى  الذي  الوطني  الفجرية  التنفيذي لبنك  الرئي�ص  وقال فين�ص كوك، 
الكلمة الرئي�سية يف افتتاح املوؤمتر: “يحظى املوؤمتر ال�سابع لغرفة التجارة 
ونفتخر  ع��ام  بعد  ع��ام��اً  اأو���س��ع  مب�ساركة  التجارة  بتمويل  املعني  الدولية 
مايل  ك�سريك  مكانتنا  تر�ّسخ  اإنها  اإذ  الرائدة  الفعالية  هذه  يف  مب�ساركتنا 
موثوق بالن�سبة اإىل املوؤ�س�سات يف الإم��ارات. لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية 
تعقيدات بفعل التحديات العاملية امل�ستمرة التي اأّثرت على القت�ساد املحلي. 
لكن بالرغم من هذه ال�سلبيات، تبدو التوقعات اإيجابية بالن�سبة اإىل دولة 
الإمارات حيث يتوقع �سندوق النقد الدويل زيادة يف النمّو خالل ال�سنوات 
املقبلة. وتربز فر�ص هائلة يف قطاع التمويل التجاري فيما توا�سل دولة 
الإمارات اكت�ساب �سمعة ممتازة كمركز للتجارة واإعادة الت�سدير بني الدول 
املتطورة والنامية. وحتتاج البنوك يف امل�ستقبل اإىل دعم منتجات التمويل 
التجاري التقليدية من خالل توفري الو�سول اإىل الإنرتنت مبا اأّن البتكار 
هو ال�سبيل الوحيد لتعزيز النمّو. فنحن نتوقع اأن ن�سهد تغيريات كبرية 
يف طريقة توفري خدمات التمويل التجاري يف ال�سنوات املقبلة ون�سعى اإىل 

اأن نكون رواداً فيها.«

»الإمارات للم�ضتثمرين باخلارج« : زيادة الثقة 
باأهلية القت�ضاد الإماراتي عام 2019 

•• اأبوظبي-وام:
قال �سعادة جمال �سيف اجلروان الأمني العام ملجل�ص الإمارات للم�ستثمرين 
وما  ال�ستثمار  الإماراتي يف جمال  املوؤ�س�سي  اجلهد  ما حققه  اإن  باخلارج 
ا�ستطالع  من  باخلارج  امل�ستثمرين  جمل�ص  يف  الأع�ساء  ال�سركات  �سجلته 
2018 يو�سع  وارت��ي��اد لآف���اق الأ���س��واق والإقليمية وال��دول��ي��ة خ��الل ع��ام 
باأهلية  الثقة  ويعمق  ال��ق��ادم  للعام  ال�ستثمار  ق���راءات  يف  ال��ت��ف��اوؤل  دائ���رة 
عالية  بدرجة  العاملي  القت�ساد  تنويعات  يف  للرتقي  الإم��ارات��ي  القت�ساد 
واأع��رب اجل��روان عن ثقته مبناعة القت�ساد  من الح��رتاف والتناف�سية. 
البيئات  بها  تت�سم  التي  والتوتر  التقلب  �سغوطات  مواجهة  يف  الإم��ارات��ي 
القت�سادية   2019 اأجندة  فر�ص  اأن  اىل  م�سريا  والدولية..  الإقليمية 
يف  املن�سوية  وال�سركات  باخلارج  امل�ستثمرين  جمل�ص  متنح  وال�ستثمارية 
املبنية  واجلاهزية  التفاوؤل  موقع  من  للتحدي  م�ساعفة  م�ساحة  مظلته 
اجلروان  وك��ان  الب�سري.  امل��ال  راأ���ص  وتنمية  والبتكار  املعرفة  قواعد  على 
القت�ساد  حققها  التي  النوعية  للم�ستجدات  مبدئيا  ك�سفا  يقدم  ذلك  يف 
الوطني خالل الأ�سهر ال�11 املا�سية يف تو�سيع �سراكاته ال�سرتاتيجية مع 
الأ�سواق والقت�ساديات الدولية الواعدة وما توفره هذه ال�سراكات الكربى 
من اآفاق ا�ستثنائية متنح التفاوؤل بعام 2019 قوة م�ساعفة يف ال�ستعداد 
تاأ�س�ص  باخلارج  للم�ستثمرين  الإم���ارات  جمل�ص  اأن  اىل  ي�سار  والربجمة. 
قبل اأكرث من 10 �سنوات ليكون حلقة و�سل بني امل�ستثمرين الإماراتيني 
باخلارج وبني احلكومة لتعزيز التناف�سية واإزالة التحديات يف هذا املجال.. 
العام  القطاعني  م��ن  ال�سركات  ع�����س��رات  املن�سة  ه��ذه  حت��ت  ان�����س��وت  وق��د 
واخلا�ص بينها موؤ�س�سات كربى حققت خالل 2018 اخرتاقات دولية يف 
جمال ال�ستثمار بالنفط والطاقة والأمن الغذائي واخلدمات اللوج�ستية 

تدعم القوة الريادية للدولة يف ال�ستثمار اخلارجي.
يف   2018 لأداء  الأويل  اخل��ت��ام��ي  الك�سف  ه��ذا  اأن  اىل  اجل����روان  واأ���س��ار 
ال�ستثمار اخلارجي يت�سمن م�ستجدات ذات طابع ا�سرتاتيجي لي�ص اأقلها 
باعتبارهما  وال�سني  الهند  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقيات  برجمة 
اجلدار ال�ستنادي الذي يحمي القت�ساد العاملي من نذر وخماطر الركود.
الإم��ارات للم�ستثمرين  العام احلايل من م�ساركة ملجل�ص  ونوه مبا �سهده 
باخلارج يف مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار التي انعقدت يف الريا�ص وما يت�سل 
بذلك من انطالق اآليات وروافع جمل�ص التن�سيق ال�سعودي الإماراتي وهي 
الأع�ساء  ال�سركات  فيها  175 م�سروعا كبريا جتد  تت�سمن حوايل  التي 
املوارد  يف  للتنويع  باإت�ساع  مفتوحة  فر�سا  ب��اخل��ارج  امل�ستثمرين  مبجل�ص 
القت�سادية ولال�ستثمارات اخلارجية التي تخدم اأهداف الإمارات يف الأمن 
تكون حلقة مركزية يف م�سروع  اأن  التحتية ويف  البنية  الغذائي وم�ساريع 

طريق احلرير الأممي.

وزير القت�ضاد: الإمارات الأوىل يف مكافحة التجارة غري امل�ضروعة عربيا 

 البواردي للهند�ضة البحرية حتتفل مبرور اأربعني عامًا على تاأ�ضي�ضها 

 12.7 مليار درهم قيمة خطابات ال�ضمان امل�ضرفية خالل 9 �ضهور
•• اأبوظبي -وام: 

اأ�سدرتها  ال��ت��ي  ال�����س��م��ان  خ��ط��اب��ات  قيمة  ارت��ف��ع��ت 
العاملة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  البنوك لعمالئها من 
بالدولة يف جميع القطاعات القت�سادية اىل 12.7 
مليار درهم خالل ال�سهور الت�سعة الأوىل من العام 
نهاية  م��ع  م��ق��ارن��ة   15% ن�سبته  وب��ن��م��و   2018
املايل  التحليل  معطيات  وبح�سب   .2017 ال��ع��ام 
التي  ال�سمانات  ملوؤ�سر  ال�ساعد  النهج  توا�سل  ف��اإن 
يعك�ص  القطاعات  لغالبية  امل�سريف  اجلهاز  يقدمها 
دولة  يف  القت�سادية  الأن�����س��ط��ة  يف  النمو  ا���س��ت��م��رار 
اخلرباء  توقعات  م��ع  يتوافق  نحو  وع��ل��ى  الم����ارات 

ن�سب  من  ملزيد  الإجمايل  املحلي  الناجت  ت�سجيل  يف 
النمو خالل العام 2018.

منو  ن�سبة  بلوغ  توقع  ال��دويل  النقد  �سندوق  وك��ان 
ال��ن��ف��ط��ي للدولة  امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل غ���ري  ال���ن���اجت 
2018 اجلاري على اأن يرتفع اإىل  %2.9 يف عام 
الإنفاق  م��ن  ب��دع��م  وذل���ك   2019 ع��ام  %3.9 يف 
النفط  اأ�سعار  ارتفاع  وتوقعات  واملحفزات  احلكومي 

ب�سكل عام.
 2018 ال��ع��ام  م��ن  �سبتمرب  �سهر  ف��ق��د  وتف�سيال 
زيادة يف قيمة خطابات ال�سمان التي قدمها اجلهاز 
ما  دره��م  مليون   500 وب��واق��ع  للقطاعات  امل�سريف 
رفع من اجمايل الر�سيد بح�سب اإح�ساءات امل�سرف 

 96.8 97.3 مليار درهم مقارنة مع  املركزي اىل 
مليار درهم يف �سهر اأغ�سط�ص من العام ذاته.

ويعد خطاب ال�سمان مبثابة التزام مكتوب بالدفع، 
وي�سمى  /امل�ستورد/  امل�سرتى  بنك  من  اإ�سداره  يتم 
بنك  امل�ستقبل  البنك  ي�سمى  حني  يف  امل�سدر  البنك 

البائع.
اأن  امل�����س��در  البنك  ه��ذا اخل��ط��اب ي�سمن  ومب��وج��ب 
ي��ق��وم امل�����س��رتى ب�����س��داد م��ا عليه م��ن ال��ت��زام بعملة 
الب�ساعة  بتوريد  البائع  قيام  نظري  للبائع  معينة 
مت  التي  وبال�سروط  توريدها  على  التفاق  مت  التي 

التفاق عليها بني الطرفني.
اح�ساءات  خالل  من  يت�سح  الربعي  امل�ستوى  وعلى 

 2018 العام  الأول من  الربع  اأن  املركزي  امل�سرف 
باإ�سدار  ال���دول���ة  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ب��ن��وك  ق��ي��ام  ���س��ه��د 
حني  يف  دره���م  مليار   1.7 بقيمة  �سمان  خ��ط��اب��ات 
و�سلت قيمتها خالل الربع الثاين من العام ذاته اىل 
ر�سيد  اجمايل  رف��ع من  ما  دره��م  مليار   9.5 نحو 

95.8 مليار درهم.
وخالل الربع الثالث من العام اجلاري �سدد الأفراد 
التي  الأم���ر  للبنوك  الل��ت��زام��ات  بع�ص  واملوؤ�س�سات 
من  ال�سمانات  ر�سيد  اإج��م��ايل  انخفا�ص  يف  ت�سبب 
97.8 مليار درهم اىل 96.8 مليار درهم يف �سهر 
اأغ�سط�ص قبل ان يعود الر�سيد لالرتفاع جمددا يف 

�سهر �سبتمرب بالغا 97.3 مليار درهم.

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
وزير القت�ساد، اإنه بالرغم من املخاطر 
العاملية، مب��ا فيها  ال��ت��ج��ارة  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
تنامي املمار�سات التجارية ال�سارة عرب 
لها  تتعر�ص  ال��ت��ي  واخل�����س��ائ��ر  احل����دود 
نتيجة  خا�سة  وال�����س��رك��ات،  احل��ك��وم��ات 
امل�سروعة  غ���ري  ال��ت��ج��ارة  ظ���اه���رة  من���و 
املقلدة والتي ترتاوح قيمتها  واملنتجات 
 650 �� بني  الدولية  للتقديرات  �� وفقاً 

مليار دولر اإىل 3 تريليونات دولر.
واأ�ساف معاليه اأن دولة الإمارات حتتل 
التجارة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  متميزة  م��ك��ان��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ت��ع��د ث���ال���ث اأك�����رب دولة 
اإعادة  �سعيد  على  العامل  م�ستوى  على 
الت�سدير، ف�ساًل عن اأنها مركز رئي�سي 
للتجارة باملنطقة وعلى م�ستوى العامل، 
ت�سريعاتها  ب��ف�����س��ل  ا���س��ت��ط��اع��ت  وق����د 
املنظمات  مع  �سراكاتها  وتعزيز  القوية 
الدولية املخت�سة وحكومات دول العامل، 
واإزال����ة  ال��ت��ج��اري��ة  �سيا�ساتها  حت�سني 
احلواجز اأمام حركة ال�سلع واخلدمات، 
مع ت�سدرها للمرتبة الأوىل بني الدول 
ال���ت���ج���ارة غري  ال���ع���رب���ي���ة يف م��ك��اف��ح��ة 

امل�سروعة.
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ملعايل وزير القت�ساد للدورة اخلام�سة 
التجارة  ت��ن��م��ي��ة  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
الدكتور  �سعادة  بح�سور  وذل��ك  العاملي، 
ملوؤمتر  العام  الأم��ني  كيتويي،  موخي�سا 
والتنمية  ل���ل���ت���ج���ارة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
“الأونكتاد”، ومب�ساركة 100 متحدث 
من كبار م�سوؤويل احلكومات واملنظمات 
العاملية  بالتجارة  ال�سلة  ذات  الدولية 
 800 م��ن  اأك���رث  ج��ان��ب  اإىل  والتنمية، 
�سخ�ص م�سارك من خمتلف دول العامل 
وممثلي العديد من اجلهات واملوؤ�س�سات 

و�سركات الأعمال بدولة الإمارات.
اأبوظبي،  باإمارة  العام  هذا  دورة  وتعقد 
“ال�سراكة العاملية للت�سدي  حتت �سعار 
احلدود”  ب��ني  امل�سروعة  غ��ري  للتجارة 
ال��ت��ج��ارة على  اأ���س��ب��وع تنمية  ..وي�����س��ه��د 
مدار يومني العديد من اجلل�سات وور�ص 
ال��ع��م��ل وال���ن���دوات ال��ت��ي ت��ه��دف ل�سحذ 
للت�سدي  الدولية  وال�سراكات  اجلهود 

العابرة  امل�سروعة  التجارة غري  جلرائم 
وال�سلع  ال���ت���ج���اري  ك��ال��غ�����ص  ل���ل���ح���دود 
املقلدة، وانتهاك حقوق امللكية الفكرية.

واأ�ساف معايل املن�سوري خالل كلمته، 
تاأكيداً جلهودها يف  الإم���ارات،  دول��ة  اأن 
م�سمار مكافحة تلك املمار�سات ال�سارة، 
اأ�سدرت القانون الحتادي اجلديد رقم 
مت�سمناً  التجاري،  الغ�ص  ملكافحة   19
الغ�ص  مل��ك��اف��ح��ة  ����س���ارم���ة  ت�����س��ري��ع��ات 
ال��ت��ج��اري، مب��ا يف ذل���ك ح��م��اي��ة حقوق 
امللكية الفكرية مع عدم ا�ستثناء املناطق 
احلرة، كما ي�سع القانون دولة الإمارات 
ك��اأول دول��ة يف املنطقة ت�سعى للح�سول 
�ساملة يف جمال حماية  ت�سريعات  على 
امل��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة، مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
مببادئ  وال��ت��زام��ه��ا  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
للملكية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  وع�����س��وي��ة 
كما تبنت ال�سلطات  الفكرية “الويبو”، 
تق�سي  ت�����س��ري��ع��ات  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
�سواء  املزيفة  لل�سلع  الفوري  ب��الإت��الف 
داخل الدولة اأو التي الواردة من اخلارج 
اإع������ادة ال��ت�����س��دي��ر، م���ع تطبيق  ب��ه��دف 
التقنية يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
الك�سف  بق�سد  اجلمركي  العمل  جمال 

عن تلك ال�سلع وجرائم تهريبها.
بالأهمية  القت�ساد  وزي��ر  معايل  ون��وه 
اأ�سبوع  ي��ك��ت�����س��ب��ه��ا  ب����ات  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
دولية  كمظلة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��ارة  تنمية 
النظر  ووج���ه���ات  روؤى  ط���رح  تت�سمن 
واأف�سل املمار�سات من ممثلي املنظمات 
اخلا�ص،  والقطاع  واحلكومات  الدولية 
الدولية،  التجارة  تي�سري  تعزيز  بهدف 
واحلد من املمار�سات التجارية ال�سارة، 
امل���وؤمت���ر بدورته  ي��ط��رح��ه  يف ���س��وء م��ا 
الدولية  اجلهود  �سحذ  بهدف  احلالية 
والقدرات  امل��م��ار���س��ات  اأح���دث  لتوظيف 
طرق  لإيجاد  التكنولوجية  والتطورات 
غري  ال��ت��ج��ارة  ملكافحة  ومبتكرة  فعالة 

امل�سروعة.
وقال املن�سوري، اإن الدولة تتمتع مبناخ 
اإذ  ن�سط،  جت��اري  وقطاع  متميز  اأعمال 
�سجلت التجارة اخلارجية للدولة خالل 
تريليون   1.612 حوايل  املا�سي  العام 
دره���م مب��ا فيها جت���ارة امل��ن��اط��ق احلرة، 
منها 979 مليار درهم للواردات و 443 
مليار درهم لإعادة الت�سدير ..كما منت 

ب�سكل  النفطية  الإم��ارات غري  �سادرات 
قيمتها  لتناهز  ال��ع��ام  نف�ص  ع��ن  ك��ب��ري 
60 مليار  ب�  190 مليار درهم مقارنة 

درهم قبل 10 اأعوام م�ست.
واأ�سار معاليه اإىل ت�سدر الدولة املرتبة 
الأوىل عربياً يف ت�سدير وا�سترياد ال�سلع 
منظمة  لإح�سائيات  ووفقاً  واخلدمات، 
حتتل   ،  2017 ل��ع��ام  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
م�ستوى  على  الثالثة  املرتبة  الإم���ارات 
م�ستاأثرة  ال��ت�����س��دي��ر،  اإع����ادة  يف  ال��ع��امل 
اإعادة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  13 يف  بنحو 
الت�سدير العاملية يف عام 2017. ولفت 
اإىل اأن دولة الإمارات كانت من بني اأوائل 
الدول الداعمة لتفاقية تي�سري التجارة 
ملنظمة التجارة العاملية، مبا ين�سجم مع 
التجارة  تعزيز  للدولة يف  الرائد  الدور 
احلرة، وال�سوق املفتوحة، وتطوير بنية 
بالإ�سافة  متقدمة،  لوجي�ستية  حتتية 
لتحديد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا  اإىل 
لطروحات  امل�ستمر  ودعمها  الأول��وي��ات 
على  واخلدمات  لل�سلع  ال�سل�ص  التدفق 
امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي. ن���وه م��ع��ايل �سلطان 
الإيجابية  ب���ال���ت���داع���ي���ات  امل���ن�������س���وري، 
ال���ق���ان���ون الحت������ادي اجلديد  ل�����س��دور 
2018 ب�ساأن ال�ستثمار  19 لعام  رقم 
الأجنبي املبا�سر يف البالد، والذي يهدف 
وبناء  فيها  ال�ستثمار  بيئة  تعزيز  اإىل 
امل��ع��رف��ة والبتكار  ع��ل��ى  ق��ائ��م  اق��ت�����س��اد 
ال�ستثمار  والإب���داع، من خ��الل متكني 
الأجنبي املبا�سر ب�سكل اأ�سا�سي، والرتقاء 
ذات  القت�سادية  القطاعات  باإ�سهامات 
القانون  ي�سمح  ح��ي��ث  ال��ع��ال��ي��ة  القيمة 
امل�������س���اري���ع  م������ن   %  100 مب���ل���ك���ي���ة 
القطاعات  يف  الأج��ان��ب،  للم�ستثمرين 
القانون، مع  التي يحددها  الأن�سطة  اأو 
التواوؤم مع اخلطط  العتبار  الأخ��ذ يف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة، وح��ج��م راأ�ص 
املال الأجنبي امل�ستثمر، وحتقيق اأف�سل 
العوائد للموارد املحلية، وحتقيق قيمة 
الأمثل  ع��ال��ي��ة، وال���س��ت��خ��دام  م�����س��اف��ة 
عالية  ودرج���ة  احل��دي��ث��ة،  للتكنولوجيا 
من الكفاءة واخلربة العاملية للم�ستثمر 
الأجنبي، واحلفاظ على البيئة ..موؤكداً 
خ��ط��وة حمورية  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  اأن 
الإمارات  دول��ة  تبذلها  التي  اجلهود  يف 
لبيئة  املنظم  الت�سريعي  النظام  لتعزيز 

ال���س��ت��ث��م��ار مب��ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة الإم����ارات 
ا�ستثمارية  ك��وج��ه��ة  ع���امل���ي���اً  ال����رائ����دة 
يف  ال�ستثمارات  من��و  ..متوقعاً  ج��ذاب��ة 
الإم����ارات م��ن 15 اإىل 20 يف امل��ائ��ة يف 
معايل  اأك����د  ج��ه��ت��ه  م���ن   .2019 ع���ام 
ال���دك���ت���ور م��وخ��ي�����س��ا ك��ي��ت��وي��ي، الأم����ني 
للتجارة  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل��وؤمت��ر  ال��ع��ام 
تعزيز  اأهمية  “الأونكتاد”،  والتنمية 
طروحات وقيم العوملة، ويف ذات الوقت 
ال��ع��امل��ي��ة، ومبا  ال��ت��ج��ارة  �سبكة  ح��م��اي��ة 
التنمية  اأه��داف  يدعم يف نهاية املطاف 
امل�ستدامة لالأمم املتحدة للعام 2030، 
املت�سارعة  التطورات  اأخد  لأهمية  داعياً 
خا�سة  العاملية  ال��ت��ج��ارة  خريطة  على 
ط��روح��ات الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي، وتطور 
مم��ار���س��ات ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة ومبا 
التجارة  جت��اب��ه  حت��دي��ات  على  ين�سوي 
على  احلفاظ  ���س��رورة  �سيما  ل  العاملية 
للمنتجات  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز 
وال�������س���ل���ع م����ن خ�����الل ح���م���اي���ة حقوق 
امللكية  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 
التدلي�ص  جلرائم  والت�سدي  الفكرية، 
التجارة  اأ�سكال  وكافة  التجاري  والغ�ص 

غري امل�سروعة العابرة للحدود.
واأكد معايل موخي�سا كيتويي ان تنمية 
على  ك��ب��ري  ب�سكل  تعتمد  ب��ات��ت  ال����دول 
القطاع التجاري وهو ما ي�ستدعي اإزالة 
ال��ع��وائ��ق واحل���واج���ز ال�����س��ري��ب��ي��ة اأم���ام 
تداول ال�سلع والب�سائع ويف ذات الوقت 
اجلرائم  جمابهة  على  قدراتها  تعزيز 
ال��ت��ي مت�����ص م�سداقية  امل�����س��روع��ة  غ��ري 
ال�سركات  وح���ق���وق  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارة 
واأ�سحاب امللكية الفكرية، وتعزيز احلوار 
العاملي جتاه مزيد من التحرر التجاري 
القائم على ا�س�ص من ال�سفافية والثقة 
بني دول وحكومات العامل وتعزيز اي�ساً 
التعاون وال�سراكة مع القطاع اخلا�ص، 
كما دعا الأمني العام لالأونكتاد اأي�ساً يف 
التجاري  النظام  تعزيز  لأهمية  كلمته 

متعدد الأطراف.
وقد �سهد اليوم الأول من املوؤمتر عقد 
املن�سوري،  �سعيد  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  م��ع��ايل 
اجتماعاً  ك��ي��ت��وي��ي،  م��وخ��ي�����س��ا  و���س��ع��ادة 
امل�سوؤولني  م���ن  ع���دد  ب��ح�����س��ور  ث��ن��ائ��ي��اً 
اأبرز  ا�ستعرا�ص  خالله  ومت  واخل���رباء، 
التطورات على خريطة التجارة العاملية 

على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  املقبلة،  وال��رتت��ي��ب��ات 
و�سحذ اجلهود  ال�سراكة  تعزيز  �سرورة 
العام  الأم�������ني  ع����رب  ح���ي���ث  ال����دول����ي����ة، 
املنظمة  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  ل�”الأونكتاد”، 
ال���دول���ي���ة جل���ه���ود دول������ة الإم����������ارات يف 
التجارية  واملمار�سات  اجلرائم  مكافحة 
الوقت  ذات  يف  ق���درت���ه���ا  م���ع  ال�������س���ارة 
ال��ع��امل��ي��ة يف نفاذ  ال����ق����درات  ع��ل��ى دع����م 
معايل  اأك��د  ..فيما  التجارية  امل��ب��ادلت 
���س��ل��ط��ان امل��ن�����س��وري اأه���م���ي���ة الرت���ق���اء 
ب��ق��ن��وات ال�����س��راك��ة ب��ني دول���ة الإم����ارات 
التن�سيق  ق���وة  م���وؤك���داً  و”الونكتاد”، 
اجلانبني  ب���ني  امل�����س��رتك��ة  وال���ع���الق���ات 
واحلر�ص على تو�سيع اآفاق ال�سراكة مبا 
يدعم م�سارات القت�ساد العاملي. واأ�سار 
تواجه  التي  التحديات  ظل  يف  اأن��ه  اإىل 
ال�سراكات  ت��ك��ت�����س��ب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
ال���ت���ج���اري���ة وج���ه���ود ت��ي�����س��ري امل���ب���ادلت 

التجارية العاملية اأهمية متزايدة.
ك��م��ا ت�����س��م��ن الج��ت��م��اع م��ن��اق�����س��ة اأب���رز 
ال�ستثمارات  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ورات 
وال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة وا���س��ت��ع��را���ص اأب���رز 

ال�سبل لتطوير التجارة العاملي.
امل�سرخ مدير  ب��در  اأك��د  اآخ��ر  م��ن جانب 
واملنظمات  التجارية  ال�سيا�سات  اإدارة 
املوؤمتر  اأن  القت�ساد،  ب���وزارة  ال��دول��ي��ة 
���س��ي�����س��ه��د خ����الل ف����رتة ان���ع���ق���اده، على 
العديد  م��ت��ت��ال��ني ط����رح  ي��وم��ني  م����دار 
العمل  وور���ص  والنقا�سات  الق�سايا  من 
ال��ت��ي ي��ح�����س��ره��ا ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني من 
املنظمات الدولية ذات ال�سلة مبكافحة 
ال��ت��ج��ارة غ��ري امل�����س��روع��ة ب��ني احل���دود، 
موؤ�سر  اإط�����الق  امل���وؤمت���ر  �سي�سهد  ك��م��ا 
امل�سروعة  غري  للتجارة  العاملية  البيئة 
حيوية  ق�سايا  وك��ذل��ك   ،2018 ل��ع��ام 
وال�سراكات  ال�سرتاتيجية  كالتحالفات 
والعمليات  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اأج����ل  م���ن 
ورفع  امل�سروعة،  غري  التجارة  ملكافحة 
الوعي باأثر التجارة غري امل�سروعة على 

الأعمال التجارية وامل�ستهلكني.
وتكامل ال�سراكات بني القطاعني العام 
امل��ع��ل��وم��ات ملواجهة  واخل��ا���ص وت��ق��ا���س��م 
وتخفيف  امل�سروع  غري  الجت��ار  �سبكات 
الآثار القت�سادية والجتماعية للتجارة 
العاملية غري امل�سروعة، والت�سدي لكافة 

الق�سايا ذات ال�سلة.

•• دبي -الفجر: 

للهند�سة  ال����ب����واردي  ���س��رك��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ال��ب��ح��ري��ة مب�����رور اأرب����ع����ني ع���ام���اً على 
تاأ�سي�سها يف الإمارات، والتي اأ�س�سها علي 
اإم��ارات��ي لبناء  ال��ب��واردي  ك���اأول م�سنع 
ال�سفن عام 1978 يف منطقة اجلداف، 
الذكرى  م��رور  بالتزامن مع  ذلك  ياأتي 
الناجحة  لل�سراكة  ال��ع��ا���س��رة  ال�سنوية 
ال�سركة  ال���ب���واردي م��ع  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
لبناء  “دامن”  ال��ع��ري��ق��ة  ال��ه��ول��ن��دي��ة 
�سركة  التحالف  هذا  عن  لتن�ساأ  ال�سفن 
خدمات  تقدم  التي  دامن”،  “البواردي 
البحري  للقطاع  ال�سفن  واإ���س��الح  بناء 
ال�سرق  يف  وال����غ����از  ال���ن���ف���ط  و����س���ن���اع���ة 

“البواردي دامن”  الأو�سط. وقد قامت 
بافتتاح ور�سة بناء واإ�سالح �سفن جديدة 
يف م��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة، ب��ح�����س��ور ما 
يقرب من 100 �سخ�ص من امل�سوؤولني 
البحرية  ال�سناعة  احلكوميني وقيادات 
من العديد من اجلهات مثل مدينة دبي 
املالحية،  دب��ي  مدينة  و�سلطة  املالحية 

الذين �سهدوا هذا احلدث.
املرموقة  ال�سركات  اإح���دى  وباعتبارها 
ال�سفن  واإ�سالح  بناء  خدمات  جمال  يف 
“البواردي  تعمل  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  يف 
يف كل من اإمارة دبي وال�سارقة  دامن”، 
خالل  م��ن  التميز  لتحقيق  وال��ف��ج��رية، 
والبيئية.  ال��ف��ن��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ري  الل����ت����زام 
تو�سيع  اإىل  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل  وت�����س��ع��ى 

مع  القوية  عالقاتها  وتعزيز  عملياتها 
ذلك؛  ال�سركة يف  العمالء، وقد جنحت 
لتفتتح  عملياتها  ن��ط��اق  و���س��ع��ت  ح��ي��ث 
مقراً جديداً يف مدينة دبي البحرية بعد 
اأن كانت قد انطلقت يف منطقة اجلداف. 
واأ�سبحت املن�ساأة اجلديدة جاهزة للعمل 
ب�����س��ك��ل ت�����ام، م���ا ي�����س��م��ح ب��ت��ق��دمي اأعلى 
معايري ال�سالمة التي تلتزم بها ال�سركة 

دائماً جتاه عمالئها.
وقال علي �سعيد جمعة البواردي، رئي�ص 
البواردي  �سركة  ومدير  الإدارة  جمل�ص 
لال�ستثمار: “هدفنا الأ�سا�ص هو تقدمي 
احلاليني  لعمالئنا  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل 
���ع���د ال��ن��م��و ال���ب���اه���ر ال���ذي  واجل�������دد. ويمُ
ال�سنوات  خالل  دامن  البواردي  �سهدته 

�سعينا  على  قوياً  دلياًل  املا�سية  الع�سر 
وتفانيها  التقني،  البتكار  نحو  ال��دائ��م 
اأج����ل �سمان  يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات م��ن 
ور�سة عمل  وبانتقال  املتعاملني”.  ر�سا 
دبي  مدينة  اإىل  اجل���داف  م��ن  ال�سركة 
امل��الح��ي��ة، ت��ت��وق��ع ال�����س��رك��ة زي����ادة حجم 
عمليات البناء وال�سيانة لديها، وهو ما 
لتعزيز  بالفر�ص  التفاوؤل  اإىل  يدعوها 

عالقات قوية مع املزيد من العمالء. 
املدير  ����س���ي�������س���رتوب،  لر�������ص  واأو������س�����ح 
دامن”:  “البواردي  ل�سركة  التنفيذي 
الور�سة اجلديدة يف مدينة  لنا  “ت�سمح 
امل�ستوى  ذات  ب��ت��ق��دمي  امل��الح��ي��ة  دب����ي 
م��ن اخل��دم��ات م��ع الل���ت���زام بال�سالمة 
التي نقدمها يف حو�سنا لبناء  واجل��ودة 

ال�سفن يف ال�سارقة. ونتطلع اإىل تقدمي 
مقرنا  يف  لعمالئنا  ت�ساهى  ل  خدمات 
والتي  املالحية،  دبي  مدينة  يف  اجلديد 
دبي  قلب  يف  ا�سرتاتيجي  مبوقع  متتاز 
الأك������رث جاذبية  ال���وج���ه���ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا 
“لقد  �سي�سرتوب:  واأ���س��اف  لعمالئنا«. 
مدينة  يف  العمل  فريق  م��ه��ارة   اأبهرتنا 
بت�سهيل  يقومون  ال��ذي��ن  املالحية  دب��ي 
املوقع  املقر اجلديد ذي  اأعمالنا يف هذا 
ال���س��رتات��ي��ج��ي. م���ا ي�����س��اع��دن��ا ع��ل��ى اأن 
ن��ل��ت��زم ب��ت��زوي��د ع��م��الئ��ن��ا ب��ج��ودة عالية 
النمو  حتقيق  وموا�سلة  اخلدمات،  من 
ال�سفن  بناء  قطاع  يف  امل�ستمر  والتقدم 
واإ�سالحها يف املنطقة، مبا يتما�سى مع 

روؤية الإمارات البحرية 2030«.
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املال والأعمال
�سمن اأجندة اأعمال الدورة اخلام�سة

م�ضرعات اقت�ضادية دبي ت�ضتهدف تعزيز القدرة التناف�ضية والإنتاجية يف قطاعي التجزئة والبناء

وزارة املالية تنظم ور�ضة عمل وندوة بعنوان
 » تطبيق الآليات املتعددة الأطراف وال�ضرائب يف ظل العامل الرقمي «

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
دب���ي اأن���ه���ا ب��ا���س��رت اأع��م��ال��ه��ا  يف ال����دورة 
اقت�سادية  م�������س���رع���ات  م����ن  اخل���ام�������س���ة 
التحديات  من  اثنان  ت�سمل  والتي  دب��ي، 
يف  التناف�سية  القدرة  تعزيز  اإىل  الهادفة 
الإنتاجية  وزي��ادة  التجزئة  جت��ارة  قطاع 
يف ق���ط���اع ال���ب���ن���اء، وت�����س��ت��ك��م��ل ال������دورة 
احلالية م�سرية م�سرعات اقت�سادية دبي 
وتقنيات  اجل��ه��ود  ت�سخري  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الأعمال  مم��ار���س��ة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
وتعزيز  احلكومية،  اخل��دم��ات  وحت�سني 
القطاعات  التناف�سية يف خمتلف  القدرة 

القت�سادية.
اخلام�سة  ال���������دورة  حت����دي����ات  وت�������س���ه���د 
�سركات  اأرب���ع  م��ع  دب��ي  اقت�سادية  ت��ع��اون 
ل�ستنباط  وذل���ك  اخل��ا���ص،  القطاع  م��ن 
احللول التي �ستمكن اثنان من القطاعات 
م����ن احل����ف����اظ على  دب�����ي  احل���ي���وي���ة يف 
ال�ستثمار  وج��ذب  وال�ستدامة،  البتكار 
وبالتايل ت�سريع وترية النمو القت�سادي 

يف الإمارة ب�سكل عام.
متكني  اإىل  الأول  ال���ت���ح���دي  وي����ه����دف 
التنبوؤ  م���ن  واجل���م���ل���ة  ال��ت��ج��زئ��ة  جت����ار 
خالل  م��ن  امل�ستقبلية  بال�سيناريوهات 
ال�ستفادة  وكذلك   ، والأب��ح��اث  البيانات 
امل�ستهلكني.  جذب  يف  املوؤ�سرات  تلك  من 
و�ستعمل اقت�سادية دبي على مع ت�سجيع 
وتعميم  ال���ق���ط���اع  يف  ال����ذك����ي  ال���ت���ح���ول 
املميزات ال�ستثنائية يف قطاع التجزئة يف 

دبي ل�سمان ا�ستدامة الأعمال.
�ساعل  حممد  ق��ال  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
لل�سوؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال�����س��ع��دي، 
ال�سرتاتيجية يف اقت�سادية دبي: “هناك 
حتول مت�سارع يف الت�سوق بدًء من املتاجر 
التقليدية، ومروراً بالتجارة الإلكرتونية 
الذكية،  الهواتف  على  املعززة  والتجارب 
وجميعها تتم درا�ستها من خالل �سهولة 
ت�سكيل قطاع  اإع��ادة  الإل��ك��رتوين،  الدفع 

م���ن حت���دي م�سرعات  ك��ج��زء  ال��ت��ج��زئ��ة 
اإن�ساء  اإىل  دبي. ن�سعى يف الوقت الراهن 
دب�����ي يف قطاع  م���ك���ان���ة  ل��ت��ع��زي��ز  ح���ل���ول 
وياأتي  للت�سوق،  عاملية  التجزئة وكوجهة 
ذل����ك م���ن خ����الل ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ع����ادات 
وتطوير  اجل��دي��د،  للم�ستهلك  الت�سوق 
البيانات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

للتنبوؤ بالجتاهات امل�ستقبلية، ».
اإن�ساء  اإىل  “ن�سعى  ال�����س��ع��دي:  واأ����س���اف 
نظام جتاري متوازن “رقمي وملمو�ص” 
�ساأنه  م���ن  وه�����ذا  ال���ت���ج���زئ���ة.  ق���ط���اع  يف 
بالتعاون  دب���ي  اق��ت�����س��ادي��ة  ع��م��ل  ت�سهيل 
مع اجلهات احلكومية الأخرى من اأجل 
و�سع �سيا�سات فعالة ومالئمة لالأعمال، 
وحتديد الفر�ص املتاحة لدعم ال�سركات 
املحلية وكبار جتار  واملتو�سطة  ال�سغرية 
التجزئة، الهادفني اإىل النمو وال�ستعداد 

للم�ستقبل«.
ويتمثل التحدي الثاين للدورة اخلام�سة 
لتعزيز  التكنولوجيا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف 
قطاع  يف  امل�ستدامة  الأع��م��ال  مم��ار���س��ات 
الإنتاجية.  حت�����س��ني  وب��ال��ت��ايل  ال��ب��ن��اء، 
يهدف التحدي اإىل حتويل تركيز النمو 
القدرة يف  اإىل  البناء  امل�ستقبلي يف قطاع 

التناف�سية القائمة على الإنتاجية.

دبي  مكتب  مدير  الهاملي،  ه��اين  وق��ال 
“تاأتي  دب���ي:  اقت�سادية  يف  للتناف�سية، 
احلالية  ال��������دورة  يف  امل���ك���ت���ب  م�������س���ارك���ة 
�سعيه  اإط��ار  يف  للم�ستقبل  دب��ي  مل�سرعات 
لتعزيز الكفاءة والنتاجية واللتان تعدان 
بتناف�سية  لالرتقاء  ال�����س��روري  ال�سرط 
دب���ي ع��امل��ي��اً. رغ���م ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري الذي 
�سهده قطاع الت�سييد يف الإمارة وحتولها 
اىل واجهة عاملية للعقار وذات بنية حتتية 
ع�سرية، فاأن ثمة حاجة لتعزيز اجلوانب 
هذا  يف  العمالة  انتاجية  ل��رف��ع  التقنية 

القطاع«. 
اجلديدة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأن  ال��ه��ام��ل��ي  واأف�����اد 
الأجنبيتان  ال�سركتان  بها  تقدمت  التي 
ال��ن��ا���س��ئ��ت��ان ال��ل��ت��ان مت اخ��ت��ي��اره��م��ا من 
ت�سارعت  التي  ال�سركات  جمموع ع�سرات 
دبي  “م�سرعات  اإط���ار  يف  دب��ي  يف  للعمل 
للم�ستقبل” وهي عبارة عن برامج رقمية 
اأداء  املقاولت مراقبة  تتيح لإدارة �سركة 
العمال داخل املوقع وقيا�ص حجم الجناز 

املتحقق يف الوقت املنا�سب. 
وي���اأت���ي اإط�����الق ال�����دورة اخل��ام�����س��ة على 
خمتلف  حققتها  التي  الإجن���ازات  اأعقاب 
ق��ط��اع��ات اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي يف ال�����دورات 
املا�سية، وعملت اقت�سادية دبي يف الدورة 

دبي  “م�سرعات  ب��رن��ام��ج  م���ن  ال��راب��ع��ة 
التقنية  احللول  اإيجاد  على  امل�ستقبل”، 
ان��رتن��ت الأ���س��ي��اء وذل��ك من  التي تتبنى 
يف  العمل  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  امل�ساهمة  اأج���ل 
جمال الرقابة والتفتي�ص مبعدل 25%، 
العمل  يف  الكفاءة  م�ستوى  رفع  وبالتايل 

وتوفري الوقت يف اآن واحد.
وق����ال حم��م��د ع��ل��ى را���س��د ل���وت���اه، املدير 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي:  اق��ت�����س��ادي��ة  يف  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة 
التجارية  ال����رق����اب����ة  ال���ق���ط���اع  “�سعى 
ب�����س��راك��ت��ه م���ع  ���س��رك��ة ب��ول��ني لب، اإىل 
ت��وف��ري الأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة واحل��ل��ول التي 
التعامل  يف  واحليادية  بال�سفافية  تت�سم 
على  وال��ع��م��ل  وال��ت��ج��ار،  امل�ستهلكني  ب��ني 
ملجتمع  املقدمة  اخل��دم��ات  م�ستوى  رف��ع 
الأعمال، وبالتايل تعزيز ال�سمعة العاملية 
وامل��ك��ان��ة ال��ت��ج��اري��ة لإم�����ارة دب���ي ودول���ة 

الإمارات عموماً«.
وع����ل����ى ���س��ع��ي��د م���ت�������س���ل، ق����ال����ت م���رمي 
الأفردي، مدير اإدارة الت�سال احلكومي 
م�سرعات  م���دي���ر  دب�����ي،  اق��ت�����س��ادي��ة  يف 
ملتزمون  “نحن  دب�������ي:  اق���ت�������س���ادي���ة 
م�سرعات  برنامج  يف  الفعالة  بامل�ساركة 
امل�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  دب���ي 

التي  امل���ب���ت���ك���رة  احل����ل����ول  وا����س���ت���ك�������س���اف 
ذكية  كمدينة  الإم���ارة  موقع  من  �ستعزز 
دبي  اقت�سادية  م�ستقبلي.  عاملي  ومركز 
من  وا�سعة  �سريحة  لديها  وموؤ�س�ساتها 
املتعاملني وهم ميثلون جمتمع الأعمال 
يف دب����ي، وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ن��ت��ب��ع روؤي���ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة لإي��ج��اد احللول 
ومواجهة  العقبات  وتخطي  امل�����س��رتك��ة، 
التحديات املحلية والعاملية يف امل�ستقبل«.

م�سرعات  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة  و�سملت 
امل�ساريع  ق��ط��اع  تطوير  دب��ي  اقت�سادية 
�سعت  ح���ي���ث  وامل���ت���و����س���ط���ة،  ال�������س���غ���رية 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع 
موؤ�س�سات  اإح��دى  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
تقييم  اآل��ي��ة  تطوير  اإىل  دب��ي  اقت�سادية 
امل�ساريع وتعزيز م�سداقيتها، من خالل 
املالية  املعايري  من  مبجموعة  ال�ستعانة 
التمويل.  على  للح�سول  امل��ال��ي��ة،  وغ��ري 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م�سرعات  ال�����دورة  و���س��ّك��ل��ت 
اململوكة  اإم��ك��ري��دي��ت  ���س��راك��ة  اقت�سادية 
لقت�سادية دبي مع �سركة اوبجيك تيك 
“اإم  م��ب��ادرة  لتطوير  املتحدة  اململكة  يف 
التي  امل�����س��ف��رة،  الرقمية  العملة  كا�ص” 
احلكومية  اخل��دم��ات  ر�سوم  يف  ت�ستخدم 

وغري احلكومية.

•• دبي-الفجر: 

اإطار �سعيها لتحقيق توجهات احلكومة  يف 
لدولة  العاملية  املكانة  تعزيز  يف  الحتادية، 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت��ف��ع��ي��ل دور 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ات  يف  ومت��ث��ي��ل��ه��ا  ال���دول���ة 
وبالتعاون  املالية  وزارة  تنظم  والإقليمية، 
والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  مع 
الآل���ي���ات  “تطبيق  ب���ع���ن���وان  ع��م��ل  ور����س���ة 
املتعددة الأطراف وال�سرائب يف ظل العامل 
�سباح  اأعمالها  انطلقت  والتي  الرقمي”، 
 21 اليوم  هذا  ولغاية  دبي  يف  الأول  اأم�ص 

نوفمرب 2018.
و����س���ارك يف ور����س���ة ال��ع��م��ل اأك����رث م���ن 55 
ال�سرق  منطقة  يف  دول���ة   15 م��ن  م�سارك 
جانب  اإىل  واآ����س���ي���ا،  واأف���ري���ق���ي���ا  الأو�����س����ط 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
دولة  وم�سرف  القت�ساد،  ووزارة  ال��دويل، 
الإمارات العربية املتحدة املركزي، وطريان 
المارات، وطريان الحتاد، و�سركة مبادلة، 
وغ��ريه��م م��ن اجل��ه��ات الحت��ادي��ة واملحلية 
ذات العالقة. وعن هذه الور�سة، قال �سعادة 
يون�ص حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية: 
التعاون  مبادرة  �سمن  الندوة  ه��ذه  “تاأتي 
الندوات  م��ن  �سل�سلة  ل��ت��ق��دمي  الإق��ل��ي��م��ي 
مبوجب  وذل��ك  ال��دول��ي��ة،  ال�سرائب  ب�ساأن 
املالية  وزارة  ب��ني  املوقعة  التفاهم  م��ذك��رة 
ومنظمة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 

وال��ت��ن��م��ي��ة للفرتة  الق��ت�����س��ادي  ال���ت���ع���اون 
الرابعة من 2016 -2018، حيث تعمل 
الفنية  امل�ساعدات  توفري  على  املذكرة  هذه 
فيما يخ�ص اتفاقيات ال�سرائب، والق�سايا 
املرتبطة بال�سرائب الدولية لدول منطقة 
و�سمان  واآ�سيا،  واإفريقيا  الو�سط  ال�سرق 
وامل�ستجدات  التطورات  باأحدث  معرفتهم 
املمار�سات  واأف�سل  ال�سريبية  لل�سيا�سات 
حول هذا ال�ساأن.« واأ�ساد �سعادته بالعالقات 
امل�سرتكة بني دولة  القت�سادية والتجارية 
الإمارات ودول املنطقة، والتي ت�سعى وزارة 
املجالت  كافة  لت�سمل  تعزيزها  اإىل  املالية 
�سعادته:  وق���ال  امل�����س��رتك��ة.  امل�سلحة  ذات 
يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  “جنحت 
الزدواج  جتنب  اتفاقيات  على  املفاو�سات 
التوقيع  مت  حيث  ال��دخ��ل،  على  ال�سريبي 
الزدواج  ل��ت��ج��ن��ب  ات���ف���اق���ي���ة   118 ع���ل���ى 
ال�����س��ري��ب��ي ع��ل��ى ال���دخ���ل، ل��ت�����س��م��ل معظم 
الوزارة  لتحقق  التجاريني،  الدولة  �سركاء 
بذلك التوازن القت�سادي مع تلك الدول، 
على  ال�����س��رائ��ب  تخفي�ص  اأو  اإع���ف���اء  ع��رب 
وموؤ�س�سات  ال�سيادية  ال��دول��ة  ا�ستثمارات 
ال����ق����ط����اع اخل����ا�����ص و�����س����رك����ات ال����ط����ريان 
الوطنية العاملة يف النقل الدويل.« وركزت 
يف  الرئي�سية  التطورات  على  العمل  ور�سة 
ال���دويل،  ال�سعيد  ع��ل��ى  ال�����س��رائ��ب  جم���ال 
ويف مقدمتها اأطر تنفيذ التفاقية متعددة 
تاآكل  امل��رت��ب��ط��ة  والإج����������راءات  الأط�������راف 

 MLI القواعد ال�سريبية وحتويل الأرباح
واآثارها  الرئي�سية،  واأحكامها  ومعايريها 
امل��رت��ب��ط��ة بفر�ص  امل��ت��وق��ع��ة، وال���ت���ط���ورات 
ال�سرائب على التعامالت الرقمية العابرة 
متو�سطة  حلول  تطوير  واآل��ي��ات  للحدود، 
مناق�سة  ج���ان���ب  اإىل  الأج��������ل،  وط���وي���ل���ة 
بالأ�سول  املرتبطة  وال��ف��ر���ص  ال��ت��ح��دي��ات 
املالية الرقمية.  وكانت جمموعة ال� 20 قد 
اأوكلت ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
وو�سع  الفوائد  لنتقال  اآلية  اإيجاد  مهمة 
احللول املمكنة، واعرتافاً بالدور الرئي�سي 
من املنظمة باأهمية التعاون والتفاهم، من 
خالل احلوار الإقليمي، والتطبيق ال�سليم 
واملعاهدات  ال���دول���ي���ة  ال�����س��رائ��ب  مل���ب���ادئ 
ور�سة  ب��رن��ام��ج  و���س��ع  مت  فقد  ال�سريبية، 
العمل ليتطرق اإىل جمموعة من الق�سايا 
ال�سريبية،  ب���امل���ج���الت  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ه��ام��ة 
�ساملة تطبيق التفاقية املتعددة الأطراف 
ال�سريبية  ال��ق��واع��د  ت��اآك��ل  مبنع  اخل��ا���س��ة 
وحتويل الأرباح، والتعريف باملواد اخلا�سة 
وم�ستجدات  الأط��راف،  متعددة  بالتفاقية 
هذه  ح���ول  التخ�سي�سية  امل��ج��م��وع��ة  ع��م��ل 
التفاقيات  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا  الت���ف���اق���ي���ة 
احلالية  الأع����م����ال  ج���ان���ب  اإىل  احل���ال���ي���ة، 
للمنظمة حول تطبيق م�سروع تاآكل الوعاء 
ال�سريبي وحتويل الأرباح وتقييم النظراء، 
املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  م��ن��اق�����س��ة  ف�����س��اًل ع��ن 
والفر�ص  ل��ل��ح��دود  ال���ع���اب���رة  ب��ال�����س��رائ��ب 

واأ�ساف  الرقمية.  بالعمالت  العالقة  ذات 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  “وقعت  �سعادته: 
التفاقية  على   2018 يونيو  يف  املتحدة 
اأك��رث من  ت�سمل  والتي  الأط���راف،  متعددة 
80 ولية ق�سائية، على اأن يبدء العمل بها 
اعتباراً من 1 يونيو 2019، كما اعرتفت 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة 
الإمارات  دول��ة  تلعبه  ال��ذي  الرائد  بالدور 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
���س��ري��ب��ي��ة متطورة  ���س��ب��ك��ة  ب���ن���اء  ل��ن��اح��ي��ة 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  وت��اأت��ي  وف��ع��ال��ة، 
بني وزارة املالية مع املنظمة بالن�سجام مع 
ال�سرتاتيجية احلكومية الرامية اإىل اإبراز 
العاملية،  ال�ساحة  يف  الإيجابي  الدولة  دور 
ورفع ترتيبها يف املوؤ�سرات الدولية، وبهدف 
التدريب  وب��رام��ج  �سيا�سة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
وتدريب  القدرات  لبناء  باملنظمة،  اخلا�سة 
امل��ال��ي��ة، �سمن  الإدارة  ال��ك��ف��اءات يف جم��ال 

الدولة ودول املنطقة.«
وت��ع��ت��رب دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
بعدما  القليمي،  للحوار  اقليمياً  م��رك��زاً 
ت��ف��اه��م مع  اأول م���ذك���رة  ال���دول���ة  اأب���رم���ت 
يف  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة 
رابعة  ل��ف��رتة  مت��دي��ده��ا  ومت   2007 ع���ام 
الآن، بهدف �سد الفجوة املعرفية والتقنية 
من  وذل��ك  ال�سريبية،  املعاهدات  جمال  يف 
تنظمها  خالل عقد ور�ص عمل تخ�س�سية 
ل��ل��م�����س��وؤول��ني عن  ���س��ن��وات  ل��ث��الث  املنظمة 

ال�سريبية  التفاقيات  وتنفيذ  املفاو�سات 
دول  بفهم  لالرتقاء  امل�ستهدفة،  ال��دول  يف 
واأهدافها  ال�سريبية  لالتفاقيات  املنطقة 
واآليات تف�سريها وتنفيذها. وو�سل متو�سط 
متدرب   50 ال���ور����ص  ه����ذه  يف  امل�����س��ارك��ني 
�سنوياً، كما عملت هذه الور�ص على تطوير 
ال�سريبية  لالتفاقيات  املنطقة  دول  فهم 
كما  وتنفيذها،  تف�سريها  واآليات  واأهدافها 
القت�سادي  التعاون  ملنظمة  املجال  اأتاحت 
للنظم  اأعمق  فهم  اإىل  للو�سول  والتنمية 
ال�سريبية يف دول منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.
هي  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
الطرف املكلف بتمثيل الدولة لدى منظمة 
املجالت  يف  القت�سادية  والتنمية  التعاون 
واملالية  ال�سريبية  بال�سيا�سات  املتعلقة 
الوزراء  جمل�ص  لقرار  وفقاً  وذل��ك  العامة 
وتوا�سل   .2006 ل�سنة   19/227 رق��م 
دولة الإمارات العمل مع دول منطقة ال�سرق 
اأفريقيا مل�ساركة خرباتها،  الأو�سط و�سمال 
فعالة  �سريبية  �سبكات  تطوير  خ��الل  من 
التعاون  منظمة  م��ع  بالتعاون  املنطقة  يف 
اإقليمي  حوار  وخلق  والتنمية،  القت�سادي 
امل�سوؤولني  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا  ح����ول 
قنوات  واإيجاد  ال�سريبية،  املعاهدات  ب�ساأن 
ات�سال مل�ساعدة تلك الدول يف دعم �سبكاتها 
ال�����س��ري��ب��ي��ة ورف����ع ك���ف���اءة امل�����س��وؤول��ني عن 

تنفيذها.

بلدية دبي تكّرم مركز دبي التجاري العاملي 
لدعمه امل�ضتمر لبنك الإمارات للطعام

•• دبي-الفجر: 

كرمت بلدية دبي مركز دبي التجاري العاملي لدعمه امل�ستمر لبنك الإمارات 
مركز  وال��ت��زام  جهود  على  ال�سوء  لي�سلط  التكرمي  ه��ذه  وي��اأت��ي  للطعام. 
املجتمعية يف دولة  وامل�سوؤولية  العطاء  بتعزيز ثقافة  العاملي  التجاري  دبي 
الإمارات العربية املتحدة، واملحافظة على البيئة من خالل اإدارة النفايات.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقه  ال��ذي  للطعام،  الإم���ارات  بنك  ويعّد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي، 
منظمة خريية غري ربحية ملتزمة بتوزيع املواد الغذائية على املحتاجني، 
والعمل على التخّل�ص من ف�سالت الطعام. وتهدف املبادرة اإىل جعل دبي 
اأول مدينة يف املنطقة ل تنتج ف�سالت غذائية، ويدعم هذه املبادرة بلدية 

دبي التي تاأخذ على عاتقها جمع الأغذية وتعبئتها وتخزينها وتوزيعها.
وقال حممد اجلمريي، نائب الرئي�ص يف مركز دبي التجاري العاملي وع�سو 
املتحدة يف  الأمم  اأه���داف  اأح��د  “اإن  للطعام:  الإم���ارات  بنك  اإدارة  جمل�ص 
العاملية  ال��غ��ذاء  نفايات  من  الفرد  ن�سيب  خف�ص  هو  امل�ستدامة،  التنمية 
بحلول عام 2030 وتقليل هدر الغذاء، ونحن ندرك يف مركز دبي التجاري 
العاملي، اأن م�سوؤوليتنا هي بذل كل ما يف و�سعنا ل�سمان حتقيق هذا الهدف، 
ولذلك فنحن ن�سارك على مدى �سنوات طويلة بن�ساط وا�سع مع اجلمعيات 
اخلريية يف الدولة ل�سمان و�سول الطعام يف حالة ممتازة اإىل املحتاجني، 
كما نعمل ب�سكل وثيق مع بنك الإمارات للطعام منذ اإن�ساءه بهدف حت�سني 
هذه العملية يف الوقت الذي ن�سعى فيه اإىل حتمل مزيد من امل�سوؤولية جتاه 

الق�سايا الجتماعية امللّحة«.
يعمل مركز دبي التجاري العاملي با�ستمرار بالتعاون مع بلدية دبي، لإيجاد 
حلوًل فعالة ملعاجلة هذا املو�سوع. وقد �سهد عام 2017 ترّبع املركز  بنحو 
%3 من خمتلف اأنواع الأغذية التي اأنتجها، مبا ي�ساوي 27 األف وجبة 
الفعاليات  انتهاء  الأطعمة بعد  األف وجبة. وقد مت جمع   893 اأ�سل  من 

وت�سنيفها اإىل فئات وحفظها وتو�سيلها اإىل املحتاجني.

�ضندوق الوطن يوقع اتفاقية �ضراكة مع »اأدنوك« 
لإطالق مبادرة »املربمج الإماراتي« مبنطقة الظفرة

•• اأبوظبي-وام:

وقع �سندوق الوطن اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركة برتول اأبوظبي 
يف  ال�ستثمار  على  معا  والعمل  التعاون  تعزيز  بهدف  “اأدنوك”  الوطنية 
الكفاءات الوطنية و�سقل مهاراتها وت�سجيع البتكار لدى جيل ال�سباب مبا 
يتما�سى مع روؤية القيادة الر�سيدة وتوجهات احلكومة ببناء اقت�ساد قائم 

على املعرفة.
وتن�ص اإتفاقية ال�سراكة على قيام �سركة “اأدنوك” بدعم �سندوق الوطن 
يف تنفيذ مبادراته ال�سرتاتيجية الرامية اإىل ا�ستك�ساف الكفاءات الوطنية 
“املربمج  اأبوظبي ومنطقة الظفرة عموما وامل�ساهمة يف برنامج  اإمارة  يف 

الإماراتي” على وجه التحديد.
برنامج  ي�ستهدفها  التي  املناطق  تو�سيع  �سيتم  ال�سراكة  اتفاقية  ومبوجب 
“املربمج الإماراتي” لت�سمل منطقة الظفرة يف اأبوظبي وذلك مبا ي�سهم 
500 طالب وطالبة يف  ال���  يقارب  لتمكني ما  الرامية  اأه��داف��ه  يف حتقيق 
التكنولوجيا  م��ه��ارات  اكت�ساب  م��ن  الظفرة  مبنطقة  املجتمعية  امل��دار���ص 
م�ستهدفات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  امل��ج��الت  �ستى  يف  وتطبيقاتها  وال��ربجم��ة 
ال�سرتاتيجيات التنموية يف الدولة والتي يعترب تطوير راأ�ص املال الب�سري 

الركيزة الأ�سا�سية فيها.
وقال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�ص التنفيذي 
ل�سركة برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة �سركاتها انه تنفيذا 
وتزويدهم  ال�سباب  ق��درات  وتطوير  بناء  جهود  بدعم  القيادة  لتوجيهات 
وا�ستثمارها  احلديثة  التكنولوجيا  توظيف  من  متكنهم  التي  باخلربات 
الوطن  التعاون مع �سندوق  ي�سرنا  املجالت..  الأمثل يف خمتلف  بال�سكل 
اأمام املزيد من الطلبة  واإتاحة املجال  “املربمج الإماراتي”  لدعم مبادرة 
هذا  يتما�سى  حيث  املختلفة  ال��ربجم��ة  ول��غ��ات  املتقدمة  ال��ربام��ج  لإت��ق��ان 
الربنامج مع ا�سرتاتيجية اأدنوك املتكاملة 2030 للنمو الذكي وجهودها 
التعليم  يف  وال�ستثمار  والتكنولوجيا  املعرفة  ن�سر  اإىل  الهادفة  املجتمعية 

والبحث ودعم تطوير و�سقل املواهب املحلية.
واأ�ساف معاليه ان هذه املبادرة املبتكرة تتوافق مع “ا�سرتاتيجية الإمارات 
فخورون  ونحن   ..2071 الإم���ارات  مئوية  �سمن  ال�سطناعي”  للذكاء 
املهارات  لتعزيز  الظفرة  امل�سروع يف منطقة  هذا  نطاق  بتو�سيع  بامل�ساهمة 
التقنية لدى الطالب يف دولة الإمارات وتو�سعة فر�ص التعلم اأمام الأجيال 

اجلديدة.
�سهر  يف  الظفرة  منطقة  يف  الإماراتي”  “املربمج  مبادرة  اإط��الق  و�سيتم 
ال�سركاء  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  “اأدنوك”  ���س��رك��ة  م��ن  ب��دع��م   2018 ن��وف��م��رب 
التعليم واملعرفة وموؤ�س�سة  “ وزارة الرتبية والتعليم ودائ��رة  الأكادمييني 
املدار�ص  خ��الل  من  ماتر”  “دارك  ل�سركة  التابعة  امل��واه��ب  لإدارة  اأج��ي��ال 

املجتمعية يف مدينة زايد وليوا واملرفاأ وغياثي وال�سلع.

�ضمان لال�ضتثمار ت�ضتعد لإطالق جمموعة من ال�ضناديق ال�ضتثمارية اجلديدة 
•• دبي-الفجر: 

اإح��دى ال�سركات  ، وهي  ���ص.م.خ  �سركة �سمان لال�ستثمار 
املتحدة  العربية  ب��الإم��ارات  ال�ستثمار  ال��رائ��دة يف جم��ال 
ج��دي��دة من  لإط���الق جمموعة  ع��ن حت�سرياتها  تعلن  ؛ 
ال�سناديق ال�ستثمارية  والتي من املتوقع عر�سها يف خالل 
ال�سهور القليلة املقبلة.  و�سرتاعي ال�سناديق اجلديدة  - 
ية  جذب امل�ستثمرين  املحليني   املن�ساأة خارج الدولة – خا�سّ
الذين  اخلليجي،    التعاون  جمل�ص  دول  يف  واخلليجيني 
ي�سعون لأنظمة مالية رقابية اأكرث �سرامة  و فعالية خارج 

الإمارات العربية املتحدة.
���ن���ظ���م ال�������س���ن���ادي���ق اجل�����دي�����دة ب���ط���ري���ق���ة توفر  ����س���وف تمُ
للم�ستثمرين اأكرب قدر من ال�سفافية يف ظل وجود مهام 
امل�ستثمرين  توقعات  مع  تتما�سى  والتي  م�ستقلة  رقابية 
منطقة  يف  بال�ستثمار  املهتمني  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  من 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  خان  خ�سر  اأحمد  ال�سيد  قال 
�سمان لال�ستثمار يف تعليقه على هذه الروؤية  “نحن على 
حوكمة  لنظام  الإقليمية  الأ���س��واق  احتياج  مب��دى  دراي���ة 
اأف�سل واأننا ن�سهد  بالفعل عملية حتول نوعي بهذا الجتاه 
ال�سنوات الأخ��رية ؛ ولذلك فاإن �سركة �سمان  على مدار 
وكعادتها  ال�سميم  م��ن  الجت���اه  ه��ذا  تتبنى  لال�ستثمار 
�ستكون يف طليعة املهتمني بهذه التطورات وبالتايل فاإنها 
ت�سمم جمموعة من ال�سناديق ال�ستثمارية التي تنا�سب 
بداية  يف  نطلقها  اأن  ناأمل  والتي  اأك��رب  ب�سورة  امل�ستثمر 
مبا  لال�ستثمار،  �سمان  �سركة  ق��ررت  اجل��دي��دة«.  ال�سنة 
التدريجي  الإنهاء  يف  البدء  ا�سرتاتيجيتها،  مع  يتما�سى 
كجزء  بها  اخلا�سة  احلالية  ال�سناديق  ملجموعة  املنظم 
من عملية النتقال اإىل خطتها  اجلديدة من ال�سناديق 

ال�سثمارية .
�سول لدى  إدارة الأ ا اأ�ساف ال�سيد: علي  العدو- رئي�ص  و 
امل�ستثمرين  اأخطرنا  “لقد   - لال�ستثمار  �سمان  �سركة 

يف ال�����س��ن��ادي��ق احل��ال��ي��ة  ب��خ��رب اإغ����الق ���س��ن��دوق �سمان 
�سمان  و�سندوق  للم�ساربة  �سمان  و�سندوق  الإ�سالمي 
الثاين و�سندوق �سمان الإمارات اخلام�ص  وذلك يف نهاية 
اأن تنتهي عملية ا�سرتداد  التاأكيد على  العام احلايل  مع 

العمالء للوحدات اململوكة لهم يف اأ�سرع وقت ممكن.
و�سائل  من  املزيد  توفري   نحو  املتزايد   للتوجه  ون��ظ��راً   
وال�����س��ف��اف��ي��ة حل��م��اي��ة م�سالح  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ال�ستثمارية  ال�����س��ن��ادي��ق  جم��م��وع��ة  ف����اإن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
اجلديدة  ل�سركة �سمان لال�ستثمار – لن تكون حم�سنة 
اأي�ساً  واإمن����ا   – فح�سب  ال��دول��ة  يف  ال��رق��اب��ي��ة  بال�سلطة 
م��ق��دم��ي خ��دم��ات م�ستقلني   م��ن��خ��رط��ة   م��ع  �ستكون   –
ورائدين على امل�ستوى العاملي يف ذلك يف ظل نظام رقابي 
ال�سناديق  تراعي جمموعة  �سفاف.  وعليه ف�سوف  دويل 
و )�سركة  امل�ستثمرين  بنا بني م�سالح  اجلديدة اخلا�سة 
القائم  ال�ستثمار  م��دي��ر  ب�سفتها  لال�ستثمار(   �سمان 
التفا�سيل  من  املزيد  يمُعلن  �سوف  ال�سناديق.  اإدارة  على 

ال�ستثمارية اجلديدة يف  ال�سناديق  بخ�سو�ص جمموعة 
�سركة  قبل  م��ن  ال�سناديق  ه��ذه  و�ستدار  امل��الئ��م.  ال��وق��ت 
�سمان لال�ستثمار التي احتفلت هذا العام مبرور ع�سرين 
�سنة على تاأ�سي�سها علماً باأن �سمان لال�ستثمار هي �سركة 
الأوراق  هيئة  ورق��اب��ة  لإ���س��راف  تخ�سع  خا�سة  م�ساهمة 

املالية وال�سلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الإعالن  التي مت  للعقارات،  الغرير  تكلفة م�ساريع  وتبلغ 
درهم  م��ل��ي��ارات  خ��م�����س��ة   ،2018 ع���ام  يف  م�����س��ب��ق��اً  ع��ن��ه��ا 
من  م��وؤل��ف  مبنى   58 وت�سمل  دولر”  م��ل��ي��ار   1.36“
8000 وحدة �سكنية و350 األف قدم مربع من وحدات 
البيع بالتجزئة. وتعدُّ هذه التطويرات �سهادة على روؤية 
املجتمعات،  لبناء  ومبتكر  جديد  نهج  تقدمي  يف  ال�سركة 
وتطلعاتهم  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  خ���الل  م���ن 
الجتماعي  للتنويع  ا�ستجابًة  خمتلفة  م�ساريع  وتقدمي 
لروؤيتها  واح��ت�����س��ان��اً  التحتية  لبنيتها  واإث�����راًء  للمدينة 

الواعدة للبناء امل�ستدام.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294593         بتاريخ: 2018/06/28
با�س��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 77، �سيوجاجن - رو، مايو - جو، �سيوؤول، كوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القم�سان؛ �سويرتات؛ التنانري؛ املعاطف؛ مالب�ص؛ �سروال اطفال )مالب�ص(؛ لبا�ص ال�سباحة؛ معطف واق 
نوم  لبا�ص  داخلية؛ ج��وارب؛ قفازات )املالب�ص(؛  ثياب  الرك�ص؛ �سنادل؛  اب��واط  املطر؛ ف�ستان رق�ص؛  من 

)بيجامات(؛ الأو�سحة؛ ثوب النوم؛ اأحزمة )املالب�ص(؛ الأحذية اأو لبا�ص القدم؛ اأحزمة النقود )مالب�ص(
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MIXXO باحرف لتينية باللون ال�سود ب�سكل خا�ص 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294592         بتاريخ: 2018/06/28
با�س��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 77، �سيوجاجن - رو، مايو - جو، �سيوؤول، كوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حقائب اليد؛ حقائب ال�سفر؛ حقائب ال�ساطئ؛ حمافظ البطاقات؛ حقائب الظهر؛ حمافظ من غري 
املعادن الثمينة؛ �سناديق الغرور )�سناديق مل�ستح�سرات التجميل تباع فارغة(؛ الفرو ال�سطناعي؛ 

اجللود املقلد؛ املظالت وال�سما�سي
الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MIXXO باحرف لتينية باللون ال�سود ب�سكل خا�ص 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294594         بتاريخ: 2018/06/28
با�س��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 77، �سيوجاجن - رو، مايو - جو، �سيوؤول، كوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص والحذية واحلقائب والك�س�سوارات من  الغري من ب�سائع  وا�سعة ل�سالح  ت�سكيلة  خدمات جتميع 
املعادن النفي�سة وال�ساعات والطواقي )اأغطية راأ�ص( واملظالت وال�سما�سي )با�ستثناء نقلها( وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها ب�سكل مريح و�سراء تلك ب�سائع، وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر 
الأو�ساط  بوا�سطة  اأو  املبا�سر  الربيد  عرب  الطلب  كتالوجات  اأو  باجلملة  البيع  اأ���س��واق  اأو  بالتجزئة  البيع 
الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ الدعاية والعالن؛ وكالت ال�سترياد 

والت�سدير؛ خدمات الت�سويق
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MIXXO باحرف لتينية باللون ال�سود ب�سكل خا�ص 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294648         بتاريخ: 2018/06/30

با�س��م: �سنغهاي فوكهني انرتنا�سونال تريدجن كوربوري�سن ليمتد

وعنوانه: روم 211، منرب 228 مييوان رود، �سنغهاي 200070، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�ساي؛ �ساي مثلج؛ م�سروبات ا�سا�سها ال�ساي؛ بديل ال�ساي؛ بارود ال�ساي؛ ال�ساي الأخ�سر

الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة EVER GREEN مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294878         بتاريخ: 2018/07/04
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ب�سكويت؛ ب�سكويت م�سكل؛ الب�سكويت املح�سو بالكرمية؛ ال�سوكولتة
الواق�عة بالفئة: 30

تركية  باحرف  خا�ص  ب�سكل  مكتوبة    ULKER كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
وحول احرفها اطار باللون الحمر

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

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294649         بتاريخ: 2018/06/30
با�س��م: �سنغهاي فوكهني انرتنا�سونال تريدجن كوربوري�سن ليمتد

وعنوانه: روم 211، منرب 228 مييوان رود، �سنغهاي 200070، جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�ساي؛ �ساي مثلج؛ م�سروبات ا�سا�سها ال�ساي؛ بديل ال�ساي؛ بارود ال�ساي؛ ال�ساي الأخ�سر
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة TOUJOURS VERT مكتوبة باحرف لتينية فوقها احرف �سينية 
ور�سمة قوار نبات باللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294879         بتاريخ: 2018/07/04
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سوكولتة؛ قطع من ال�سوكولتة حم�سوة بالبندق
الواق�عة بالفئة: 30

تركية وحول  باحرف  ب�سكل خا�ص  ULKER  مكتوبة  كلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
احرفها  وحول  ال�سفر  باللون  تركية  باحرف   hobby كلمة  ا�سفلها  الحمر  باللون  اطار  احرفها 

ظالل باللون ال�سود جميعها على خلفية باللون البنف�سجي
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 294912         بتاريخ: 2018/07/04
با�س��م: �سيف ا�سماعيل بالل �سامل

وعنوانه: دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة تكييف الهواء؛ من�ساآت تكييف الهواء؛ مكيفات هواء للمركبات؛ اأجهزة تربيد الهواء؛ مراوح 
الهواء؛  تكييف  ال��ه��واء(؛ مر�سحات )فالتر(  تكييف  من�ساآت  )اأج���زاء من  م��راوح  ال��ه��واء(؛  )لتكييف 

من�ساآت واأجهزة تهوية )تكييف الهواء(؛ معدات تهوية )تكييف الهواء( للمركبات
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف SIR مكتوبة ب�سكل خا�ص باحرف لتينية فوقها ر�سمة 
جبال باللوان الزرق الفاحت والزرق والبي�ص

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295836         بتاريخ: 2018/07/22
با�س��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�سميم وتطوير منتجات الو�سائط املتعددة؛ البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ مراقبة اجلودة؛ 
احلا�سوبية؛  املعدات  اختبار  بالطق�ص؛  التنبوؤ  خدمات  البيولوجية؛  البحاث  الكيميائي؛  التحليل  امل�سح؛ 
التكنولوجيا  ع��ن  معلومات  ت��وف��ري  الزي����اء؛  ت�سميم  ال�سناعي؛  الت�سميم  املحمولة؛  ال��ه��وات��ف  ت�سميم 
اإلكرتوين  تخزين  النرتنت؛  يف  بحث  اجهزة  توفري  الإن��رتن��ت؛  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة 
برامج  ن�سخ  بعد؛  بالتداول عن  احلا�سوب  اأنظمة  املوقع؛ مراقبة  للبيانات خارج  احتياطية  ن�سخ  للبيانات؛ 
وتطوير  برامج حا�سوبية؛  بحث  ت�سميم  الكرتونية؛  اىل  مادية  و�سائط  البيانات من  ؛ حتويل  احلا�سوب 
اأجهزة احلا�سوب؛ ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب؛ احلو�سبة ال�سحابية؛ الربجميات 
كخدمات )ا�ص ايه ايه ا�ص(؛ خدمة املن�سات )بي ايه ايه ا�ص(؛ توثيق العمال الفنية؛ الت�سميم اجلرافيكي

الواق�عة بالفئة: 42
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة realme باحرف لتينية باللون ال�سود 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295835         بتاريخ: 2018/07/22
با�س��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات اإذاعية عرب الإنرتنت؛ خدمات التلفونات؛ الت�سالت بالتلفون اخللوي؛ توفري املنتديات ال�سبكية؛ 
بقاعدة  ال��رب��ط  توفري  الإن��رتن��ت؛  ع��رب  املتوا�سل  البيانات  تدفق  الال�سلكية؛  الرقمية  املرا�سلة  خ��دم��ات 
الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب؛ وفري تو�سيالت  معلومات؛ الت�سالت عرب الطرفيات احلا�سوبية؛ نقل 
خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية؛ توفري حجرات عرب النرتنت؛ غرف الدرد�سة الفرتا�سية التي اأن�سئت 

عرب الر�سائل الن�سية؛ ار�سال الر�سائل؛ معلومات حول الت�سالت؛ نقل اأ�سرطة الفيديو بح�سب الطلب
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة realme باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295917         بتاريخ: 2018/07/24
با�س��م: دونغجوان اأو�سوب�سو ترادينج كو.، ال تي دي.

وعنوانه: ذا ثريد فلور، انرتنا�سونال كونفرين�ص �سينرت، تي 5 اف تيانان ديجيتال مول، منرب. 66، دوجن�سني 
2 رود، يانتيان فيليج، فينغجاجن تاون، دونغجوان �سيتي، جواجندوجن، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
و�سائل  على  ال�سلع  اأو  الب�سائع  عر�ص  التلفزيوين؛  الإع���الن  العالميه؛  ال�سهره  اأو  والإع���الن  الدعاية 
ترويج  والت�سدير؛  ال�سترياد  وكالت  الأعمال؛ خدمات  اإدارة  ا�ست�سارات  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  الت�سال 
املعار�ص  تنظيم  الإن��رتن��ت؛  �سبكة  على  موقع  طريق  عن  التجارية  املعلومات  توفري  ؛  لالآخرين  املبيعات 
لل�سلع  والبائعني  للم�سرتين  الإن��رتن��ت  على  مبا�سرة  ���س��وق  ت��وف��ري  الإع��الن��ي��ة؛  اأو  التجارية  ل��الأغ��را���ص 

واخلدمات؛ ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة USUPSO باحرف لتينية باللون ال�سود
 ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295926         بتاريخ: 2018/07/24
با�س��م: اورينت انرتنا�سونال هولدينغ �سنغهاي هومتك�ص كو.، ال تي دي.

وعنوانه: روم 3 اي-2113، 2123 بودوجن افينيو، �ساينا )�سنغهاي(، بيلون فري تريد زون، �سنغهاي، 
ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخليوط؛ خيوط وغزول القطن؛ خيوط وغزول التطريز؛ خيوط وغزول اخلياطة؛ خيوط وغزول 

الرايوين؛ خيوط وغزول الرتق اأو الرقع؛ خيوط وغزول لال�ستخدام الن�سيج
الواق�عة بالفئة: 23

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Rose مكتوبة ب�سكل خا�ص باحرف لتينية بجانبها احرف �سينية 
وفوقها ر�سمة وردة باللوان البي�ص وال�سود

 ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295211         بتاريخ: 2018/07/11
با�س��م: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن��ورث  ولي��ة  �سارلوت  مدينة   205 �سويت   ، واي  تورينغدون   3440 وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
او  ات�سالت  �سبكة  عرب  مبا�سرة  للم�ستخدمني  والأل��ع��اب  والأف���الم  املو�سيقى  توفري  بها  واملعنى  الرتفيه 
املو�سيقى والأفالم  بيانات  الإنرتنت ت�سم  او  ات�سالت  �سبكة  بيانات مبا�سرة عرب  الإنرتنت؛ توفري قاعدة 
الألعاب املبا�سرة والرتفيه؛ اإنتاج مو�سيقي؛ توفري األعاب الكمبيوتر مبا�سرة عرب الإنرتنت ؛ تاأجري الأفالم 

والفيديو واألعاب الكمبيوتر واملو�سيقى عرب �سبكة ات�سالت
الواق�عة بالفئة: 41

BOY بالتينية داخل مربع على ي�سارها ر�سمة  NEW ا�سفلها كلمة  و�سف العالمة: عبارة عن كلمة 
كاريكاتريية لولد باللونني البي�ص وال�سود

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295833         بتاريخ: 2018/07/22
با�س��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املبا�سرة على  البيع بالتجزئة؛ الع��الن والدعاية  دعاية واع��الن؛ عر�ص �سلع على و�سائل الع��الم لغايات 
�سبكات احلا�سوب؛ توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت؛ خدمات الو�ساطة التجارية؛ توفري 
معلومات الت�سال لالجتارة والأعمال؛ تنظيم املعار�ص لغايات جتارية او دعائية؛ درا�سات ال�سوق؛ ا�ست�سارات 
امل�ستهدف؛  الت�سويق  ت�سويق؛  وبائعيها؛  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  العمال؛  ادارة 
الت�سويق يف اإطار ن�سر الربامج؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ ادارة عر�ص اعمال فناين التمثيل؛ البحث عن 
م�سك  احلا�سوبية؛  البيانات  قواعد  يف  البيانات  و�سيانة  حتديث  لالآخرين؛  حا�سوب  ملفات  يف  املعلومات 
بالتجزئة  البيع  خدمات  للبيع؛  منا�سب  تاأجري  البيع؛  اآلت  تاأجري  )رعاية(؛  كفالة  عن  البحث  الدفاتر؛ 

للم�ستح�سرات ال�سيدلنية والبيطرية وال�سحية واللوازم الطبية 
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة realme باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295834         بتاريخ: 2018/07/22
با�س��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معلومات عن الن�ساء؛ الن�ساء؛ خدمات ا�ستخراج احلجارة؛ تنجيد الثاث؛ تركيب وا�سالح معدات الت�سخني؛ 
تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب؛ ازالة الت�سوي�ص يف الجهزة الكهربائية؛ تركيب واإ�سالح املعدات 
�ساعات احلائط و�ساعات اجليب  ا�سالح  الفوتوغرايف؛  الت�سوير  ا�سالح اجهزة  املركبات؛  الطبية؛ تنظيف 
واليد؛ �سيانة وا�سالح اخلزائن الفولذية؛ مقاومة ال�سداأ؛ اعادة تلبي�ص الطارات باملطاط؛ �سيانة الثاث؛ 
تنظيف املالب�ص؛ تطهري الهواتف املحمولة؛ تركيب وا�سالح اجهزة النذار �سد ال�سرقة؛ تركيب وا�سالح 

التلفونات؛ تركيب واإ�سالح املرافق الريا�سية الرتفيهية؛ اإ�سالح اأو �سيانة اأجهزة الهاتف
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة realme باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 296138         بتاريخ: 2018/07/28
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�ص. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�ساي  �ساي؛  ال�سوكولتة؛  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو؛  اأو  القهوة  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو؛  القهوة؛ 
)اأي�سكرمي(؛ مثلجات  الويفر؛ بوظة  ب�سكويت  ب�سكويت ه�ص؛  ب�سكويت؛  مثلج؛ حلويات؛ �سوكولتة؛ 

�ساحلة لالأكل
الواق�عة بالفئة: 30

 GODIVA MASTERPIECES MILK ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 
ال�سود باللون  الجنليزية  اللغة  باحرف   CHOCOLATE BLISS

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 296060         بتاريخ: 2018/07/26
با�س��م: الهدهد لتجارة املالب�ص اجلاهزة )�ص. م. م(

وعنوانه: مكتب رقم 601، ملك حميد بن علي العوي�ص، ديرة، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفواكه؛  )جلي(  ه��الم  ف��واك��ه؛  رقائق  البطاطا؛  �سرائح  خمفوقة؛  ق�سدة  )�سب�ص(؛  بطاطا  رقائق 
الم( للطعام؛ رقائق البطاطا َمربيات؛ جلي )همُ

الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Jeluce باحرف لتينية ا�سفلها كلمة الو�ص باحرف فار�سية باللوان 

الحمر والزرق وال�سفر 
 ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 296211         بتاريخ: 2018/07/30
با�س��م: ان او اف كوربوري�سن

وعنوانه: 20 - 3، ابي�سو 4 - ت�سومي، �سيبويا – كو، طوكيو اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�سابك؛  اأو  الت�سعب  عوامل  املعاجلة؛  عوامل  البلمرة؛  بادئات  اأو  حمر�سات  الع�سوية؛  البريوك�سيدات 
اإ�سافات كيميائية ل�ستخدامها يف ت�سنيع البوليمرات؛ اإ�سافات كيميائية ل�ستخدامها يف ت�سنيع الدهانات؛ 
العمليات  املحفزات ل�ستخدامها يف  الراتنج؛  ؛ معدلت  املطاط  ت�سنيع  كيميائية ل�ستخدامها يف  اإ�سافات 
الكيميائية؛ الكوا�سف الت�سخي�سية لال�ستخدام الكيميائي بخالف ما هو لغايات طبية اأو بيطرية؛ عوامل 
املواد  للفلكنة؛  كيميائية  م�ستح�سرات  )الهلجنة(؛  الهالوجيني  لج��ل  البدء  كوا�سف  كيميائية؛  ت�ستيت 

الكيميائية ال�سناعية؛ الراتنجات ال�سطناعية غري املعاجلة؛ البال�ستيك غري املعاجلة
الواق�عة بالفئة: 1

و�سف العالمة: عبارة PERBUTYL مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

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

املودعة حتت رقم : 297185         بتاريخ: 2018/08/15
با�س��م: ايه بي �سي - مارت انك

وعنوانه: 1-11-5 جيننان �سيبويا - كو، طوكيو اليابان 0041-150
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�ص؛ املالب�ص اخلارجية لي�ست على الطريقة اليابانية؛ جاكيتات؛ �سراويل للجري؛ ال�سراويل العرق؛ بدلت؛ التنانري؛ 
بناطيل؛ املعاطف؛ �سويرتات؛ �سرتات حمبوكة؛ قمي�ص �سويف؛ الفي�ست و�سدريات الرجال؛ القم�سان؛ قم�سان مفتوحة 
العنق؛ قم�سان ريا�سية؛ البلوزات؛ قم�سان لعبة البولو؛ قم�سان للبدلت؛ �سرتات لها طواقي؛ بناطيل �سيقة لرتداء؛ 
�سروال �سيق )بنطلون(؛ املالب�ص الداخلية )حتت املالب�ص(؛ فانيالت )قمي�ص داخلي(؛ �سراويل، �سراويل ق�سرية و�سراويل 
اللي�ص  عن  خمتلفة  الطويلة  واجل���وارب  اجل��وارب  ل��الرت��داء؛  القمي�ص  قبة  حاميات  )مالب�ص(؛  مرايل  او  م��اآزر  داخلية؛ 
الريا�سي اخلا�ص؛ الأو�سحة )لفاحات(؛ قفازات و قفاز لليد والر�سغ )مالب�ص(؛ ع�سابات )مناديل(؛ �سالت؛ غطاء لالأذنني 
اأحزمة  ال��راأ���ص(؛  )اأغطية  طواقي  القبعات؛  للراأ�ص(؛  )لبا�ص  القبعة  حافة  القبعة؛  قمم  القدمني؛  دفايات  )مالب�ص(؛ 
للمالب�ص؛ الأحذية )بخالف الأحذية اخلا�سة للريا�سة(؛ احذية املطر؛ اأحذية جلدية؛ �سندل )اأحذية(؛ حذاء ريا�سة؛ 
اأبواط بخالف الأبواط الريا�سية؛ اأحذية املراأة؛ اأحذية �ستوية؛ اأحذية واأبواط الأطفال؛ باطن داخلي لالأحذية والأبواط؛ 
النعال لالأحذية والأبواط؛ لأبواط الكاحل؛ البطانات الداخلية؛ اأحذية ن�سفية؛ اأحذية ال�ساطئ؛ اأحذية طويلة ذات رباط؛ 
النعال اأو �سبا�سب؛ اأحذية خا�سة للريا�سة؛ اأحذية اجلولف؛ اأحذية كرة القدم؛ اأحذية التزلج على اجلليد؛ اأبواط الت�سلق 
)اأحذية ت�سلق اجلبال(؛ اأحذية بي�سبول؛ اأحذية ركوب اخليل؛ اأحذية ركوب الأمواج؛ مالب�ص ريا�سية؛ ع�سابات )مالب�ص(؛ 
اأ�ساور اليد؛ اجلري�سي )مالب�ص(؛ الرتيكو )مالب�ص( اأو مالب�ص املحبوكة بال�سنارة؛ مالب�ص من اجللد؛ املالب�ص �سد املاء؛ 

قم�سان اجلري�سي ريا�سية؛ احذية للكاحل؛ �سنادل؛ باطن الحذية؛ الحذية ريا�سية؛ اأحذية؛ اأحذية للريا�سة
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة باحرف يابانية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 298733         بتاريخ: 2018/09/19
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�ص. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

قهوة، �ساي، كاكاو، قهوة ا�سطناعية، احللويات؛ �سوكولتة، ب�سكويت، ب�سكويت اله�ص، ب�سكويت الويفر، 
كيك، بوظة )اأي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لالأكل

الواق�عة بالفئة: 30
 PU مكتوبة ب�سكل خا�ص باحرف لتينية حيث ان احرف  PURE و�سف العالمة: عبارة عن كلمة

كتبت فوق احرف RE باللون البي�ص على خلفية باللون الكموين
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 297432         بتاريخ: 2018/08/28
با�س��م: �سركة مريا ال�سام املحدودة امل�سوؤولية

وعنوانه: �سوريا - دم�سق - مزة - اتو�سرتاد جانب مطعم الراعي مقابل الرازي
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

النب، وال�ساي، والكاكاو، وال�سكر، والأرز، وامل�ستح�سرات الن�سوية ل�سنع احللوى، والتابيوكا، وال�ساغو )دقيق 
ن�سوي(، والقهوة ال�سطناعية، الدقيق )الطحني(، وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، واخلبز والكعك 
الغذائية،  وامل�ساحيق  اخلبيز،  وم�سحوق  واخلمرية   ، واملثلجة  والأفرجنية  العربية  والفطائرواحللويات 
ال�سكر.  ودب�ص  الع�سل،  والبوظة.  والثلج  املثلجات  والطحينة.  ، واحلالوة  ال�سيب�ص  الغذائية عدا  واملقبالت 
واحلبوب  والب�سكويت  واملغط�سات  ال�سوكول  والزعرت.  وال�سل�سة  واخلل  والتوابل  والفلفل  واخل��ردل  امللح 
امللب�سة بال�سوكول. ال�سكاكر والعلكة والراحة وامل�سا�ص وامللب�ص والق�سامة ال�سكرية و املعجنات والكرو�سان 

واملعجنات املح�سوة بال�سوكول واملاأكولت ) الكبة - الأوزي - الربك - واملنا�سف (
الواق�عة بالفئة: 30

وطارق  حممود  الكلمتان  كتبت  وحتتها  مربع  �سمن  خا�ص  ب�سكل  مهنا  كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
باأحرف عربية باللون ال�سود 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

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

املودعة حتت رقم : 297226         بتاريخ: 2018/08/16
رقم الولوية: 017817024

تاريخ الولوية: 2018/2/16
بلد الولوية: الحتاد الوروبي

با�س��م: ا�سبوك �سي�ستيمز جي ام بي ات�ص
وعنوانه: انزينج 4، 4722 بويرباخ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأنواع  اإ�ساءة جلميع  او  اإن��ارة  اأنظمة  املياه؛  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�سيارات، م�سابيح للمركبات ثنائية العجالت، م�سابيح ملوؤ�سرات الجتاه، اأجهزة اإنارة واأ�سواء املركبات، عاك�سات الرجوع للمركبات، 
املقاب�ص  ال�سباب،  م�سابيح  اخللفية،  القيادة  م�سابيح   ، الفرامل  اأ�سواء  املركبات،  ارق��ام  لوحات  اأ�سواء  للمركبات،  خلفية  م�سابيح 
ون�سف  �سفافة  اأغطية  للمركبات؛  واخلارجية  الداخلية  امل�سابيح  الكهربائية،  الغاز  وتفريغ  توهج  م�سابيح  الكهربائية،  للم�سابيح 
�سفاف لأ�سوية املركبة، بيوت حا�سنة لالأ�سوية، م�سابيح اأمامية جلميع اأنواع املركبات، عاك�سات للم�سابيح والأ�سواء، اأ�سواء جانبية 
اأجهزة  اأنظمة الإ�ساءة مع الثنائيات الإ�ساءة،  اأقوا�ص لأ�سواء املركبات، زجاجات ال�سوء العاك�سة؛  اأنواع املركبات،  وحدودية جلميع 
ال�سمام  اأرق��ام؛ م�سابيح  الإن��ارة لوحات  الع�سوية، م�سابيح  الإ�ساءة  الثنائيات  الإ�ساءة مع  اأجهزة  الإ�ساءة،  الثنائيات  الإ�ساءة مع 
الثنائي الباعث لل�سوء جلميع اأنواع املركبات مبا يف ذلك الطائرات؛ م�سابيح ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء جلميع اأنواع املباين؛ 
الباعث لل�سوء،  الثنائي  الباعث لل�سوء، م�سعات ال�سمام  الثنائي  اأنابيب ال�سمام  الباعث لل�سوء،  الثنائي  اأغطية م�سابيح ال�سمام 
لل�سوء  الباعث  الثنائي  ال�سمام  اإ�ساءة  لل�سوء،  الباعث  الثنائي  ال�سمام  األ��واح  لل�سوارع،  لل�سوء  الباعث  الثنائي  ال�سمام  م�سابيح 
لوحات  للممرات؛  لل�سوء  الباعث  الثنائي  ال�سمام  اإ�ساءة  للمطارات،  لل�سوء  الباعث  الثنائي  ال�سمام  اإ�ساءة  اإ  التذكارية،  للن�سب 
اإ�ساءة، عنا�سر اإ�ساءة، م�سابيح اإنارة، هياكل اإنارة، ق�سبان اإنارة، اأنظمة اإ�ساءة، تركيبات اإ�ساءة، اأ�سلحة اإنارة، وحدات اإ�ساءة، معدات 
اإ�ساءة، جتهيزات اإنارة، اأدوات اإنارة، اأنظمة اإ�ساءة تقنية، اأنظمة اإنارة للمباين لالإ�ساءة الداخلية واخلارجية، اأنظمة الإ�ساءة لأغرا�ص 
الدعاية، الإ�ساءة يف حالت الطوارئ، جميع ال�سلع املذكورة �سابقا مع الثنائيات الإنارة؛ اأجزاء من الب�سائع املذكورة �سابقا طاملا اأنها 

ل تزال مدرجة يف الفئة 11
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LumEU باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 297550         بتاريخ: 2018/08/29
با�س��م: ات�ص اف ماركيت�ص هولدينجز ال تي دي

وعنوانه: 50 �سبريو كيربيانو، اريدا 3 تور، فلور 10، 6057 لرنكا، قرب�ص
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأدارة املالية؛ امل�ساعدة املالية؛ ال�ست�سارات املالية؛ التحليالت املالية؛ التنبوؤ املايل؛ التبادل املايل؛ توفري 
املعلومات املالية املتعلقة باأ�سعار ال�سرف؛ خدمات املعلومات املالية املتعلقة بالعمالت؛ خدمات تداول وتبادل 
اإدارة الأموال؛  العمالت؛ اخلدمات املالية والنقدية وخدمات البنوك؛ خدمات املعامالت املالية والنقدية؛ 
العملة؛ اخلدمات  املالية؛ �سراء وبيع  املعلومات والبيانات وامل�سورة وال�ست�سارات  الأم��وال؛ خدمات  حتويل 
املعامالت  الأجنبية؛  بالعمالت  املتاجرة  الأجنبية؛  العمالت  خدمات  ال�ستثمار؛  اأم��ن  طبيعتها  يف  املالية 
�سرف  الأجنبية؛  للعمالت  �سرف  اأ�سعار  ح��ول  الت�سعري  معلومات  توفري  الأج��ن��ب��ي؛  وال�سرف  النقدية 
العمالت الأجنبية؛ ت�سعري اأ�سعار تداول ال�سهم؛ التاأمني؛ خدمات التاأمني؛ ا�ست�سارات التاأمني؛ اخلدمات 

املالية والنقدية؛ ترتيب التحويالت النقدية
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن اأحرف HF  و كلمة Markets بالالتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 297551         بتاريخ: 2018/08/29
با�س��م: ذا رولد داهل �ستوري كومبني ليمتد

وعنوانه: 5 بريكيلي ميوز، لندن، دبليو ا ات�ص 7 بي بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطبوعات اأو امل�سائل املطبوعة؛ املن�سورات املطبوعة؛ الكتب؛ عالمات الكتب؛ الن�سو�ص؛ مطبوعات؛ الإ�سارات اأو العناوين؛ 
جملة الر�سوم هزلية؛ املجالت؛ دفاتر املالحظات؛ دفاتر العناوين؛ كتب لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ التقوميات؛ دفرت تدوين 
اليوميات؛ بطاقات التهنئة؛ بطاقات بريدية؛ املظاريف؛ ادوات مكتبيه اأو القرطا�سية؛ ورق الكتابة؛ بطاقات مالحظة؛ ورق 
تغليف؛ ورق تغليف هدايا؛ اأكيا�ص الورق والبال�ستيك؛ علب الهدايا؛ �سناديق تخزين من الكرتون اأو الورق املقوى املنزلية؛ 
اأو ورق املواد احلرفية؛ مل�سقات  ال�سارات؛ مواد احلرف الورقية  اأو الورق املقوى؛ �سناديق ورقية؛  �سناديق من الكرتون 
اأدوات  املو�سيقية؛  العالمات  اأو  الدرجات  املو�سيقى؛  ورق  وتدري�سية؛  تعليمية  مواد  الن�ساطات؛  كتب  املل�سقات؛  واألبومات 
الكتابة؛ الأقالم؛ اقالم ر�سا�ص؛ اأقالم تلوين؛ مواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان؛ مل�سقات؛ �سور فوتوغرافية؛ �سور؛ �سلع 
احلفالت الورقية؛ زخارف احلفالت الورقية واحلقائب؛ املناديل الورقية؛ ورقة الرايات؛ كروت جتارية؛ تقوميات املجيء اأو 
احللول؛ بطاقات عيد امليالد؛ اأ�سرطة ل�سقة؛ األبومات؛ كتب اأو �سجالت الق�سا�سات، نهايات الكتاب؛ املطبوعات الر�سومية؛ 
املناديل الطاولة من الورق؛ ال�سور؛ مواد تعليمية ورقية؛ مناديل ورقية؛ كتب الكتابة؛ كتب الر�سم؛ التقوميات؛ بطاقات؛ 
من�سات الر�سم؛ املجلدات؛ الغراء لأغرا�ص القرطا�سية؛ بطاقات بريدية؛ طوابع بريدية؛ مباري اأقالم الر�سا�ص؛ حمايات 
مطاطية؛ م�ساطر؛ تذاكر؛ اأغلفة زجاجات من الورق املقوى اأو الورق؛ حقائب املذكرات؛ حامالت املفكرات؛ اأكيا�ص غداء 

من الورق والكرتون؛ اأكيا�ص الغداء البال�ستيكية؛ اأكيا�ص بال�ستيكية لل�سطائر
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات ROALD DAHL باأحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 298100         بتاريخ: 2018/09/08
با�س��م: ا�سان جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: ني�سبيتي جادي�سي، اكمركيز الي�سفري�ص مريكزى، بي بلوك، كات:5، ايتلري، بي�سكتا�ص، 
ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
)ال��ت��واب��ل(؛ �سل�سة  ال�سل�سات  ب��ه��ارات؛  )م��ن��ك��ه��ات(؛  فانيال  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ل��ل��م��واد  ت��واب��ل لج��ل 

الطماطم؛ كت�ساب الطماطم؛ مايونيز
الواق�عة بالفئة: 30

خا�ص  ب�سكل  لتينية  باأحرف  مكتوبة   COLORADO كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 298099         بتاريخ: 2018/09/08
با�س��م: ا�سان جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيم �سريكيتي

بي�سكتا�ص،  ايتلري،  ك��ات:5،  بلوك،  بي  مريكزى،  الي�سفري�ص  اكمركيز  جادي�سي،  ني�سبيتي  وعنوانه: 
ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  اأو املدخنة  اأو املطهية  اأو املجمدة  اأو املحفوظة  الفواكه واخل�سروات املجففة  �سوربات، مرق حلم؛ 
اململحة؛ معجون الطماطم؛ معجون البندق قابل للدهن وزبدة الفول ال�سوداين؛ الطحينة )عجينة 

بذور ال�سم�سم(؛ هري�ص الطماطم؛ اخل�سروات املعلبة
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة COLORADO مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل خا�ص باللون 
ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 298101         بتاريخ: 2018/09/08
با�س��م: ا�سان جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: ني�سبيتي جادي�سي، اكمركيز الي�سفري�ص مريكزى، بي بلوك، كات:5، ايتلري، بي�سكتا�ص، 
ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�سروبات؛  ل�سنع  واخل�����س��روات  الفواكه  وخال�سات  م��رك��زات  واخل�����س��روات،  الفواكه  ع�سائر 

امل�سروبات اخلفيفة غري الكحولية؛ ع�سري الطماطم )امل�سروبات(؛ ع�سري التفاح
الواق�عة بالفئة: 32

خا�ص  ب�سكل  لتينية  باأحرف  مكتوبة   COLORADO كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 298103         بتاريخ: 2018/09/08
با�س��م: يو ايه بي "بيوك لبوراتوريجا"

وعنوانه: زاريجو جي. 2 ايه، ال تي - 02300 فيلنيو�ص، ليتوانيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تبيي�ص  �سرائط  الأ�سنان؛  تبيي�ص  جل  الأ�سنان؛  معاجني  اأو  بالأ�سنان  العناية  م�ستح�سرات 
للنظافة  التنف�ص  اإن��ع��ا���ص  م�ستح�سرات  الطبية؛  ل��الأغ��را���ص  لي�ص  ال��ف��م  غ�����س��ولت  الأ���س��ن��ان؛ 

ال�سخ�سية
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة ECODENTA  باأحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 21 مايو 2018 املودعة حتت رقم:  292553 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  زي انرتتينمت ميدل اإي�ست منطقة حرة – ذ.م.م
 وعنوانه: مكتب 202 و 204، الطابق 2،  زي تاور، دبي، الإمارات العربية املتحدة    

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الربامج  تقدمي  الإذاع��ي��ة؛  ال��ربام��ج  اإن��ت��اج  الإذاع���ي؛  الرتفيه  خدمات  الأغ���اين؛  من�سق  خدمات  الرتفيه؛ 
اأو �سبكة  الإذاعية التي تت�سمن املو�سيقى والريا�سة واحلوارات والأخبار والبيانات عرب الأقمار ال�سناعية 
حا�سوب عاملية اأو �سبكة ات�سالت اأو �سبكة ات�سالت ل�سلكية اأو غريها من �سبكات الت�سالت الإلكرتونية اأو 
اأو اأجهزة الت�سالت الرقمية؛ توفري موقع ويب يت�سمن معلومات وحمتوى يف جمال املو�سيقى  الرقمية 

والرتفيه؛ توفري املو�سيقى املبا�سرة غري القابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة:  41

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت عبارة " BIG FM" باأحرف 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 21 مايو 2018 املودعة حتت رقم:  292552 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م: زي انرتتينمت ميدل اإي�ست منطقة حرة – ذ.م.م
 وعنوانه: مكتب 202 و 204، الطابق 2،  زي تاور، دبي، الإمارات العربية املتحدة    

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
البث  الإن��رتن��ت؛  على  الإذاع���ي  البث  الإن��رتن��ت؛ خدمات  بث  الإذاع���ي؛ خدمات  البث  الت�سالت؛  خدمات 
الال�سلكي؛ عر�ص مواد ال�سوت والفيديو على الإنرتنت اأو على الهواتف النقالة اأو على �سبكات الت�سالت 
على  الإذاع���ي  البث  الإن��رتن��ت خل��دم��ات  على  وي��ب  ب��واب��ة موقع  توفري  الأخ���رى؛  الرقمية  اأو  الإلكرتونية 

الإنرتنت.
الواق�عة بالفئة:  38

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�سف العالمة:  كتبت عبارة " BIG FM" باأحرف 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 مايو 2018 املودعة حتت رقم:  292980 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م: الحتاد للطريان
 وعنوانه:      �ص.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
بال�سكك احلديدية؛  النقل  والب�سائع؛  للركاب  النقل اجلوي  والب�سائع؛  الركاب  لنقل  خدمات اخلطوط اجلوية 
اإيواء املركبات؛  اأمتعة الركاب؛ خدمات �سحن ب�سائع الركاب؛ مناولة الأمتعة؛ مناولة الب�سائع؛ خدمات  مناولة 
اإيواء  خدمات التخزين، مبا فيها تخزين املركبات والب�سائع؛ خدمات التاأجري، مبا فيها تاأجري املركبات واأماكن 
املركبات ومواقف املركبات؛ خدمات النقل، مبا فيها املركبات مع ال�سائق والنقل بال�سيارات العادية و�سيارات التاك�سي 
والبا�سات والأماكن؛ نقل املركبات والركاب والأمتعة والأثاث والب�سائع وقطر املركبات؛ خدمات ال�سفر، مبا فيها 
ال�سفر؛  اأن��واع  بكافة  املتعلقة  ال�سياحية  واملعلومات  ال�سفر  ومعلومات  ال�سفر  ترتيبات  احلجوزات؛  خدمات  توفري 
اأمتعة  اإج��راءات  اإج��راءات �سفر الركاب يف املطارات وتخلي�ص  باإنهاء  املتعلقة  خدمات املطارات، مبا فيها اخلدمات 
الب�سائع؛ خدمات مراقبة حركة املالحة  املتعلقة بتحميل وتفريغ  الركاب وتوفري احلمالني واخلدمات  وب�سائع 
والهبوط  الإق��الع  اإج���راءات  وت�سميم  وامل��غ��ادرة  القادمة  للطائرات  الرحالت  م�سارات  مراقبة  فيها  مبا  اجلوية، 
وم�ساحات  امل�ستودعات  تاأجري  فيها  مبا  املخازن،  توفري  الطائرات؛  تخزين  حظائر  ت�سهيالت  ترتيب  للطائرات؛ 
التخزين وتخزين ال�سحنات؛ توفري خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
39 الواق�عة بالفئة:  

و�سف العالمة:   كتبت عبارة " CHOOSE WELL " باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.    
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 3 يوليو 2018 املودعة حتت رقم:  294813 

تاريخ اإيداع الأولوية: 
با�س��م: الحتاد للطريان

 وعنوانه:      �ص.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

مناولة  بال�سكك احلديدية؛  النقل  والب�سائع؛  للركاب  النقل اجلوي  والب�سائع؛  الركاب  لنقل  اجلوية  خدمات اخلطوط 
خدمات  امل��رك��ب��ات؛  اإي���واء  خ��دم��ات  الب�سائع؛  مناولة  الأم��ت��ع��ة؛  مناولة  ال��رك��اب؛  ب�سائع  �سحن  خ��دم��ات  ال��رك��اب؛  اأمتعة 
املركبات  اإي����واء  واأم��اك��ن  امل��رك��ب��ات  ت��اأج��ري  فيها  مب��ا  ال��ت��اأج��ري،  خ��دم��ات  والب�سائع؛  امل��رك��ب��ات  تخزين  فيها  مب��ا  التخزين، 
والبا�سات  التاك�سي  و�سيارات  العادية  بال�سيارات  والنقل  ال�سائق  مع  املركبات  فيها  مبا  النقل،  خدمات  املركبات؛  ومواقف 
والطائرات؛ نقل املركبات والركاب والأمتعة والأثاث والب�سائع وقطر املركبات؛ نقل ال�سيارات؛ خدمات ال�سفر، مبا فيها 
ال�سفر؛ خدمات  اأن��واع  بكافة  املتعلقة  ال�سياحية  واملعلومات  ال�سفر  ومعلومات  ال�سفر  ترتيبات  توفري خدمات احلجوزات؛ 
املطارات، مبا فيها اخلدمات املتعلقة باإنهاء اإج��راءات �سفر الركاب يف املطارات ؛ تخلي�ص اإج��راءات اأمتعة وب�سائع الركاب 
؛ توفري احلمالني واخلدمات املتعلقة بتحميل وتفريغ الب�سائع؛ خدمات مراقبة حركة املالحة اجلوية، مبا فيها مراقبة 
ت�سهيالت حظائر  للطائرات؛ ترتيب  والهبوط  الإقالع  اإج��راءات  واملغادرة وت�سميم  القادمة  للطائرات  الرحالت  م�سارات 
مواقف  خدمات  ال�سحنات؛  وتخزين  التخزين  وم�ساحات  امل�ستودعات  تاأجري  فيها  مبا  املخازن،  توفري  الطائرات؛  تخزين 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  وامل�سورة  وال�ست�سارات  املعلومات  خدمات  توفري  ال�سيارات؛  �سف  ال�سيارات(؛  )�سف  ال�سيارات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
39 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �سكل دائري مميز ي�سم عجلة و حمرك توربني داخل مربع ذو زوايا منحنية و الكل  و�سف العالمة:  
مميز.  ب�سكل  الإجنليزية  باللغة  " VALET" املكتوبتان  يتو�سط الكلمتني  " FLIGHT" و 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

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

املودعة حتت رقم : 298472         بتاريخ: 2018/09/15
رقم الولوية: 88084545

تاريخ الولوية: 2018/08/20
بلد الولوية: الوليات امتحدة المريكية

با�س��م: مان جروب بي ال �سي 
وعنوانه: ريفربانك هاو�ص، 2 �سوان لين، لندن اي �سي 4 ار  3 ايه دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة الأ�سول املالية؛ اإدارة املخاطر املالية واإدارة املحافظ املالية؛ اخلدمات املالية وال�ستثمارية واملعنى بها  خدمات الإدارة املالية؛ 
الإدارة وال�ستثمارات وا�ستثمار الأموال لالآخرين؛ ن�سائح ال�ستثمارات واإدارة ال�ستثمارات وا�ستثمار الأموال لالآخرين مبا يف ذلك 
القيمة املالية اخلا�سة والعامة وخدمات ا�ستثمار الديون؛ خدمات حتليل املحفظة املالية؛ التحليل املايل؛ خدمات البحوث واملعلومات 
املالية؛ خدمات معامالت وحتويل �سندوق ال�ستثمار؛  اخلدمات املالية وال�ستثمارية واملعنى بها تداول الأدوات املالية والأوراق املالية 
والأ�سهم واخليارات وغريها من املنتجات امل�ستقة؛ ادارة وت�سغيل مركبات ال�ستثمارية اجلماعية؛ التداول ل�سالح الآخرين يف الأوراق 
املالية واخليارات والعقود الآجلة وامل�ستقات وادوات الدين وال�سلع؛  تداول ال�سلع والأوراق املالية واخليارات والعقود الآجلة والأ�سهم 
الراأ�سمالية  ال�ستثمار  و�سناديق  ال�ستثمار  �سناديق  جمال  يف  وال�ستثمار  وال�ست�سارات  الإدارة  خدمات  الثابت؛  الدخل  ومنتجات 
و�سناديق الأ�سهم اخلا�سة و�سناديق ال�ستثمار البديل و�سناديق ال�ستثمار العقاري؛ خدمات تقييم خماطر ال�ستثمار؛ اإدارة واإن�ساء 
منتجات ال�ستثمار؛ خدمات ال�ستثمار امللكية والعقارات؛ خدمات ا�ستثمار �سناديق امللكية والعقارات؛ اخلدمات املالية وال�ستثمارية 
امللكية لعقارية والعقارات؛ �سناديق ال�ستثمار  اإدارة  الأ�سول والعقارات واكت�ساب ال�ستثماروالتطوير؛ خدمات  واملعنى بها خدمات 
العقارية؛  خدمات الإقرا�ص التجاري؛ خدمات ا�ست�سارية للديون العقارية؛ جميع اخلدمات املذكورة �سابقا املقدمة اأي�سا مبا�سرة 

من قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو من الإنرتنت
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: العالمة عبارة حرف M كتب ب�سكل مميز ا�سفلها كلمة Man باحرف لتينية باللون الزرق الغامق على ي�سارها 
ت�سميم مربع مكون من مقاطع باللوان الزرق الفاحت واملتو�سط والغامق واحرف GPM  باللون الزرق الغامق

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

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 20 يونيو 2018 املودعة حتت رقم:  294059 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م: لل�ص انرتنا�سيونال بي يف اآي اإنك
وعنوانه:        ميدو�ص هاو�ص، �ص ب 116 رود تاون، تورتول، جزر العذراء الربيطانية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
مواد بناء )غري معدنية(؛ اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين؛ اأ�سفلت وزفت وقار؛ مباين غري معدنية قابلة 
للنقل؛ جم�سمات غري معدنية؛ مباين مبا يف ذلك مباين التجزئة واملباين التجارية يف هذه الفئة؛ مباين 

غري معدنية؛ مباين غري معدنية قابلة لالنتقال. 
الواق�عة بالفئة:  19

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ن�سف دائرة ي�سم اأربعة اأ�سطر مف�سولة بثالثة دوائر، على ي�ساره 
 MY " مكتوبتني باأحرف لتينية بخط كبري فوق عبارة "CENTER " و "ARABIAN " كلمتي

ا�سغر. بخط  الجنليزية  باللغة  "  املكتوبة   MALL – MY WORLD
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 31 مايو 2018 املودعة حتت رقم:  293040 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م: فريتيوزون هولدينجز ال تي دي.
وعنوانه: بوا�سطة في�سرتا كوربورت �سريف�سز �سنرت،  ويكهامز كاي II ، رود تاون، تورتول، يف جي1110،  جزر العذراء الربيطانية

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�ساط املكتبي؛ توفري خدمات �سكرتارية ال�سركات الأولية عند تاأ�سي�ص 
اأي�سا عرب  الأعمال  ال�سركات؛ توفري معلومات  املتعلقة مبعلومات  الأبحاث  ال�سركات؛  ال�سركات؛ جتميع معلومات  اإدارة  ال�سركات؛ 
الإنرتنت اأو ال�سبكة الكيبلية اأو غريها من اأ�سكال نقل البيانات؛ اإعداد الوثائق؛ ن�سخ الوثائق؛ ا�ست�سارات الأعمال املهنية؛ م�سورات 
التجارية؛  ال�ست�سارات  املوظفني؛  ���س��وؤون  ا�ست�سارات  الأع��م��ال؛  ا�ست�سارات  خدمات  املهنية؛  الأع��م��ال  ا�ست�سارات  املهنية؛  الأع��م��ال 
الأعمال؛  تخطيط  ا�ست�سارات  الأعمال؛  تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال؛  اإدارة  ا�ست�سارات  الأعمال؛  ا�ست�سارات  التوظيفية؛  ال�ست�سارات 
امل�ساعدة يف الأعمال املتعلقة بتاأ�سي�ص التعهدات التجارية؛ اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية؛ خدمات م�سورة الأعمال املتعلقة بتاأ�سي�ص 
الأعمال؛ خدمات م�سورة الأعمال املتعلقة بتاأ�سي�ص ال�سركات؛ خدمات ال�ست�سارات التجارية؛ توفري معلومات التجارة اخلارجية؛ 
الأخرى؛  لل�سركات  الأعمال  واإدارة  لإن�ساء  الدعم  توفري  امل�ستندات؛  باإعداد  املتعلقة  اخلدمات  بالأعمال؛  املتعلقة  امل�ستندات  اإع��داد 
خدمات امل�سورة املتعلقة بهيكلة الأعمال؛ معلومات ال�ستحواذ على الأعمال املتعلقة بو�سع ال�سركة؛ معلومات ال�ستحواذ على الأعمال 
ال�سراكات  ترتيب  ال�سركات؛  ت�سجيل  ال�سركات؛  تاأ�سي�ص  الأعمال؛  على  بال�ستحواذ  املتعلقة  ال�ست�سارات  ال�سركة؛  باأن�سطة  املتعلقة 
املتعلقة بتقدمي وجتديد وتعديل  التنظيمية؛ اخلدمات  املوافقات  التجارية؛ خدمات  الوكالت  ال�سركات؛ خدمات  لتاأ�سي�ص  املحلية 
الرخ�ص التجارية؛ خدمات الأعمال املتعلقة بالتنازلت عن احل�س�ص؛ خدمات الأعمال املتعلقة بطلبات التاأ�سرية والهجرة؛ ترتيب 
ت�سديق امل�ستندات واخلدمات املتعلقة بذلك؛ خدمات احلوكمة املوؤ�س�سية؛ ال�ست�سارات ال�سريبية )حما�سبة(؛ ا�ست�سارات )املحا�سبة( 

35 ال�سريبية؛ ال�ست�سارات املتعلقة باملحا�سبة ال�سريبية.       الواق�عة بالفئة:  
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن و�سم ) ها�ستاق (  وتلية عبارة" beyourownboss" باأحرف لتينية كما هو مبني يف 

منوذج الطلب.  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 14 يونيو 2018 املودعة حتت رقم:  293864 
تاريخ اإيداع الأولوية:  15 دي�سمرب 2017

با�س��م:  بيزني�ص �سوليو�سنز اي ان تي ال ال تي دي   
وعنوانه: 10 باريل موو با�سج، لندن  دبليو4 4بي ات�ص، اململكة املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�سابون؛  ال�سخ�سي؛  لال�ستعمال  الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��الت  ال��ك��ول��ون��ي��ا؛  م��اء  ال��ت��وال��ي��ت؛  م��اء  ع��ط��ور؛ 
املكياج؛  منتجات  طيبة؛  روائ��ح  عطور؛  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زي��وت  وال�ستحمام؛  احلمام  جل 
م�ستح�سرات التجميل وحتديدا الكرمي وال�سابون والغ�سول )اللو�سن( واجلل للعناية بالب�سرة واجل�سم؛ 

منتجات ما قبل احلالقة وما بعدها.
الواق�عة بالفئة:  3

يف  مرفق  هو  كما  لتينية  باأحرف   "HORTUS SANITATIS" و�سف العالمة:    كتبت عبارة 
منوذج الطلب  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 31 يوليو 2018 املودعة حتت رقم:  296306 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه:      �ص.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اخلطوط اجلوية لنقل الركاب والب�سائع؛ خدمات اخلطوط اجلوية لنقل الب�سائع القابلة للتلف؛ نقل الب�سائع 
القابلة للتلف؛ نقل الب�سائع جوا؛ تو�سيل الب�سائع القابلة للتلف؛ نقل الب�سائع املربدة؛ ال�سحن )�سحن الب�سائع القابلة 
للتلف(؛ خدمات نقل الطعام؛ نقل الطعام؛ النقل املربد للطعام؛ خدمات التعبئة؛ تعبئة املنتجات الغذائية؛ تغليف الطعام؛ 
تو�سيل الطعام وال�سراب لال�ستهالك؛ تو�سيل وتخزين الب�سائع؛ النقل اجلوي للركاب والب�سائع؛ مناولة اأمتعة الركاب؛ 
خدمات �سحن ب�سائع الركاب؛ مناولة الأمتعة؛ مناولة الب�سائع؛ خدمات اإيواء املركبات؛ خدمات التخزين، مبا فيها تخزين 
املركبات والب�سائع؛ خدمات التاأجري، مبا فيها تاأجري املركبات واأماكن اإيواء املركبات ومواقف املركبات؛ خدمات النقل، مبا 
فيها املركبات مع ال�سائق والنقل بال�سيارات العادية و�سيارات الأجرة واحلافالت وال�سكك احلديدية والأماكن؛ نقل املركبات 
والركاب والأمتعة والأثاث والب�سائع وقطر املركبات؛ خدمات ال�سفر، مبا فيها توفري خدمات احلجوزات؛ ترتيبات ال�سفر 
ومعلومات ال�سفر واملعلومات ال�سياحية املتعلقة بكافة اأمناط ال�سفر؛ خدمات املطارات، مبا فيها اخلدمات املتعلقة باإنهاء 
اإجراءات �سفر الركاب يف املطارات وتخلي�ص اإجراءات اأمتعة وب�سائع الركاب وتوفري احلمالني واخلدمات املتعلقة بتحميل 
وتفريغ الب�سائع؛ خدمات مراقبة حركة املالحة اجلوية، مبا فيها مراقبة م�سارات الرحالت للطائرات القادمة واملغادرة 
وت�سميم اإجراءات الإقالع والهبوط للطائرات؛ ترتيب ت�سهيالت حظائر تخزين الطائرات؛ توفري املخازن، مبا فيها تاأجري 
امل�ستودعات وم�ساحات التخزين وتخزين ال�سحنات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
39 الواق�عة بالفئة:  

و�سف العالمة:   كتبت عبارة " FRESH FORWARD " باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 18 يوليو 2018 املودعة حتت رقم:  295684 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دبي للعقارات )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
وعنوانه:         مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ص.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���س��ي  واملنتجعات  ال�سحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�سقق  يتعلق  فيما 
ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
ال�سناديق  ال�سناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ستثمار؛ خدمات  الأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���س��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���س��ي  �سراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���س��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.    
الواق�عة بالفئة:  36

و�سف العالمة:  كتبت  عبارة " جداف ووترفرونت " باللغة العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 18 يوليو 2018 املودعة حتت رقم:  295682 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م: دبي للعقارات )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، �ص.ب 73311، دبي، المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  وال��ف��ن��ادق  وامل��را���س��ي  واملنتجعات  ال�سحية  وال��ن��وادي  وامل��ك��ات��ب  وال��ف��ي��الت  بال�سقق  يتعلق  فيما 
ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
ال�سناديق  ال�سناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ستثمار؛ خدمات  الأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و���س��راء  واختيار  وتثمني  الأرا���س��ي  �سراء  خدمات  وحت��دي��دا  الأرا���س��ي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

36 ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.        الواق�عة بالفئة:  
و�سف العالمة:  كتبت  عبارة " JADDAF WATERFRONT " باأحرف لتينية كما هو مبني 

يف منوذج الطلب.    
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يوليو 2018 املودعة حتت رقم:  296218 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م: مرا�ص القاب�سة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه:    �ص.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة 
لبيع الأطعمة وامل�سروبات يف حمطة خدمة؛ خدمات التجزئة املبا�سرة؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�ص  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة الأعمال(؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ توفري اأك�ساك الطعام 
وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات يف �ستاد للفعاليات الريا�سية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:  35

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة " EXIT LAST " داخل جهاز درع ب�سكل مميز.   
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 31 مايو 2018   املودعة حتت رقم:  293033 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  فريتيوزون هولدينجز ال تي دي.
، رود تاون، تورتول، يف جي1110،    II وعنوانه: بوا�سطة في�سرتا كوربورت �سريف�سز �سنرت،  ويكهامز كاي 

جزر العذراء الربيطانية
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

�سكرتارية  خدمات  توفري  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
املتعلقة  الأب��ح��اث  ال�سركات؛  معلومات  جتميع  ال�سركات؛  اإدارة  ال�سركات؛  تاأ�سي�ص  عند  الأول��ي��ة  ال�سركات 
مبعلومات ال�سركات؛ توفري معلومات الأعمال اأي�سا عرب الإنرتنت اأو ال�سبكة الكيبلية اأو غريها من اأ�سكال 
نقل البيانات؛ اإعداد الوثائق؛ ن�سخ الوثائق؛ ا�ست�سارات الأعمال املهنية؛ م�سورات الأعمال املهنية؛ ا�ست�سارات 
الأعمال املهنية؛ خدمات ا�ست�سارات الأعمال؛ ا�ست�سارات �سوؤون املوظفني؛ ال�ست�سارات التجارية؛ ال�ست�سارات 
اإدارة الأعمال؛ ا�ست�سارات تنظيم الأعمال؛ ا�ست�سارات تخطيط  التوظيفية؛ ا�ست�سارات الأعمال؛ ا�ست�سارات 
تنظيمية؛  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  التجارية؛  التعهدات  بتاأ�سي�ص  املتعلقة  الأعمال  يف  امل�ساعدة  الأع��م��ال؛ 
ال�سركات؛  بتاأ�سي�ص  املتعلقة  الأعمال  م�سورة  خدمات  الأعمال؛  بتاأ�سي�ص  املتعلقة  الأعمال  م�سورة  خدمات 
بالأعمال؛  املتعلقة  امل�ستندات  اإع��داد  اخلارجية؛  التجارة  معلومات  توفري  التجارية؛  ال�ست�سارات  خدمات 
اخلدمات املتعلقة باإعداد امل�ستندات؛ توفري الدعم لإن�ساء واإدارة الأعمال لل�سركات الأخرى؛ خدمات امل�سورة 
ال�ستحواذ  ال�سركة؛ معلومات  بو�سع  املتعلقة  الأعمال  ال�ستحواذ على  الأعمال؛ معلومات  بهيكلة  املتعلقة 
تاأ�سي�ص ال�سركات؛  باأن�سطة ال�سركة؛ ال�ست�سارات املتعلقة بال�ستحواذ على الأعمال؛  على الأعمال املتعلقة 
خدمات  التجارية؛  ال��وك��الت  خ��دم��ات  ال�سركات؛  لتاأ�سي�ص  املحلية  ال�سراكات  ترتيب  ال�سركات؛  ت�سجيل 
الأعمال  خدمات  التجارية؛  الرخ�ص  وتعديل  وجتديد  بتقدمي  املتعلقة  اخلدمات  التنظيمية؛  املوافقات 
ت�سديق  ترتيب  والهجرة؛  التاأ�سرية  بطلبات  املتعلقة  الأعمال  خدمات  احل�س�ص؛  عن  بالتنازلت  املتعلقة 
)حما�سبة(؛  ال�سريبية  ال�ست�سارات  املوؤ�س�سية؛  احلوكمة  خدمات  بذلك؛  املتعلقة  واخل��دم��ات  امل�ستندات 

 ا�ست�سارات )املحا�سبة( ال�سريبية؛ ال�ست�سارات املتعلقة باملحا�سبة ال�سريبية. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " VIRTUZONE " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 296693                         2018-8-8

با�سم ايكلني انتويكلونغ�ص - اوند فريترياب�سان�ستولت فور اومويلتربودوكتي

وعنوانه: لند�سرتا�ص 163 �سان، ليختن�ستاين 9494

وذلك لتمييز الب�سائع/  وحدات تنقية الهواء و اأجهزة تنقية الهواء لال�ستخدام التجاري و املنزيل 

الهواء،  تنظيف  مكيفات  الطبية؛  ال�سناعية  واملن�ساآت  الطبية  امل��راف��ق  يف  ولال�ستخدام  وال�سناعي 

وبالخ�ص وحدات مكيفات تنظيف الهواء؛ مر�سحات )فالتر( الهواء لال�ستخدام التجاري يف املن�ساآت 

ال�سناعية، و لال�ستخدام املنزيل، و لال�ستخدام يف وحدات تكييف الهواء يف املرافق الطبية واملن�ساآت 

ال�سناعية الطبية ، وفالتر الهواء ملق�سورة الركاب يف للمركبات. والواقعة يف الفئة )11(. 

الو�سف عبارة  "IQAir" كتب بحروف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او 

ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن. 

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  

كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 116163

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة- ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

الواق�عة بالفئة: 36

بتاريخ: 2011/01/30 وامل�سجلة حتت رقم: 116163 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف  2018/07/09  وحتى تاريخ: 2028/07/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سويدن فودز التجارة العامة �ص ذ م م 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 299270          بتاريخ :2018/9/30     
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سويدن فودز التجارة العامة �ص ذ م م.
وعنوانة: �ص.ب 624447، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفواكه واخل�سراوات  اللحوم  ال�سيد م�ستخرجات  الداجنة وحيوانات وطيور  والطيور  وال�سماك  اللحوم 
املعدة  وال�سحوم  الزيوت  الألبان،  اللنب وغريه من منتجات  البي�ص  بانواعها  املربات  و  املحفوظة واملجففة 

للتغذية، الغذية املحفوظة واملخلالت، حلوم حمفوظة يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة: 29

"طازج،و،  العربية  الكلمات  وفوقها   Fresh'O'Egg الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
بي�ص" كتبت جميعها ب�سكل مميز باللون الأ�سود، ويليهم من اليمني ر�سم دجاجة باللونني البني والأبي�ص 
واأ�سفلهم ر�سم ع�سب وحبات بي�ص والعالمة على خلفية م�ستطيلة باللونني الأبي�ص والأزرق الداكن كما 

هو مو�سح بال�سكل املرفق .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
درمي ليت للتجارة )�ص.ذ.م.م(

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 300252          بتاريخ :2018/10/20    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: درمي ليت للتجارة )�ص.ذ.م.م(.
وعنوانة: �ص.ب 127113، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإلكرتونية،  اإ�سارات  اإر�سال  اأجهزة لالأقمار �سناعية  رات مغناطي�سية،  هوائيات، كبالت متحدة املحور، م�سفِّ

اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية، �سواري للهوائيات الال�سلكية يف الفئة  09.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة : عبارة عن  FORMULERمكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأ�سود 
كما هو مو�سح بال�سكل املرفق .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بومباي كولفي ال ال بي 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 299620          بتاريخ :2018/10/8     
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: بومباي كولفي ال ال بي .
وعنوانة: دبي جي 3- الطابق الأر�سي، بالجى كا�سل رقم 11 ، �سارع راندي، اآر ا�ص، بورام، كوميباتور – 641 

002 ، تاميل نادو، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات توفري الأطعمة و امل�سروبات، املقاهي، الكافترييات فى الفئة 
.43

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية BOMBAY كتبت ب�سكل مميز باللون الأخ�سر داخل اإطار 
باللون  م�سابيح  �سكل  على  بنقاط  وحم��اط  الأ�سفر  باللون  حمدد  الأحمر  باللون  م�ستطيل  �سبه  هند�سي 
الأ�سفر، واأ�سفلها الكلمة الالتينية KULFI كتبت ب�سكل مميز باللون الأبي�ص املحدد باللون الأزرق والكل 

على خلفية باللون البنف�سجي الداكن كما هو مو�سح بال�سكل املرفق .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�ساى جاني�ص ايابان بيالى 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 300974          بتاريخ :2018/11/3    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�س��م: �ساى جاني�ص ايابان بيالى .

وعنوانة: �ص.ب 43633، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات طبية، العيادات الطبية، م�ست�سفيات يف الفئة  44.
الواق�عة بالفئة: 44

الأ�سود  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   Dr. Saiganesh الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
الغامق  الرمادي  باللون  ب�سكل مميز  كتبت   MEDICAL CENTRE الالتينية  الكلمات  واأ�سفلها 

وبينهما خط اأفقي باللون الأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�سبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 300336  بتاريخ : 2018/10/22
با�س��م: عبد اهلل �سعد نا�سر بن خثالن ا�ستابل�سمينت

وعنوانه: �ص.ب: 8406، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

غري   ، بها  املطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفي�سة  املعادن 
الواردة فى فئات اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت 

الدقيقة  
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: الكلمة "ANK " باأحرف لتينية مميزة باللون ال�سود ذات ت�سميم لالحرف 
مت�سابكه مع بع�سها   

ال�س��رتاطات: بدون �سرط 
فعلى من لديه اعرتا�ص 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 .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�سبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 297073  بتاريخ : 2018/05/13
با�س��م: ال�سيد/ عبدالقادر كرمييار

وعنوانه: �ص.ب: 379417، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فى غ�سل وكى املالب�ص ، م�ستح�سرات تنظيف 
و�سقل وجلى وق�سط ، �سابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر 

، منظفات ا�سنان.
الواق�عة بالفئة: 3

ويعلوها خط منحني  الزرق  باللون  لتينية مميزة  " باأحرف   Silque " الكلمة  العالمة:  و�سف 
باللون الزرق الفاحت كما هو مبني بال�سكل 

ال�س��رتاطات: بدون �سرط 
فعلى من لديه اعرتا�ص 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 .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 2018/08/09  املودعة بالرقم: 296735 
با�سم : فيفي كافيه اإ�ص اأيه

وعنوانه : �سارع 76 بي اي اإ�ص رقم. 20 �سي - 70، بوغوتا، كولومبيا
والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة  بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

ال�سطناعية 
الفئة: 30

ب�سكل  مكتوبة    AMOR PERFECTO و�سف العالمة: العالمة هي عبارة
بالأبي�ص بحيث  اي�ساً  �سكل مميز  فوقها  الالتينية  وباللغة  الأبي�ص  وباللون  عري�ص 

يوجد بداخله قلب باللون الأحمر على خلفية مربع باللون الأ�سود.
ال�سرتاطات: ل يوجد

يف  التجارية  العالمات  لق�سم  مكتوبا  به  التقدم  ذل��ك،  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 
و ذلك خالل  اإليه  امل�سار  للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  والتجارة  القت�ساد  وزارة 

ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ : 2018/08/09  املودعة بالرقم: 296736 
با�سم : فيفي كافيه اإ�ص اأيه

وعنوانه : �سارع 76 بي اي اإ�ص رقم. 20 �سي - 70، بوغوتا، كولومبيا
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: خدمات التزويد بالطعام  اأو تقدمي 

الطعام، املقاهي واملطاعم 
الفئة: 43

ب�سكل  AMOR PERFECTO  مكتوبة  العالمة هي عبارة  العالمة:  و�سف 
بالأبي�ص بحيث  اي�ساً  �سكل مميز  فوقها  الالتينية  وباللغة  الأبي�ص  وباللون  عري�ص 

يوجد بداخله قلب باللون الأحمر على خلفية مربع باللون الأ�سود.
ال�سرتاطات: ل يوجد

يف  التجارية  العالمات  لق�سم  مكتوبا  به  التقدم  ذل��ك،  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 
و ذلك خالل  اإليه  امل�سار  للق�سم  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو  والتجارة  القت�ساد  وزارة 

ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 295832         بتاريخ: 2018/07/22
با�س��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�سن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�سا، ت�ساجنان تاون، دوجنوان �سيتي، جواجندوجن، ال�سني 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لة؛ اأجهزة كمبيوتر؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ برامج م�سجلة لت�سغيل الكمبيوتر؛  برجميات كمبيوتر م�سجًّ
مع  ت�ستخدم  طابعات  للتنزيل(؛  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  للتفريغ؛  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات 
اأجهزة الكمبيوتر؛ ما�سحات )معدات معاجلة بيانات(؛ بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ بطاقات 
ذكية ) بطاقات الدارات املتكاملة(؛ برامج األعاب كمبيوتر؛ اأو�ساط تخزين بيانات ب�سرية؛ اأقرا�ص ب�سرية؛ 
نظارات ذكية؛ �ساعات ذكية؛ اأقالم �سا�سات اللم�ص؛ بطاقات بيانية الكرتونية للب�سائع؛ حلقات ذكية؛ اأجهزة 
كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ املا�سحات ال�سوئية ثالثية الأبعاد؛ اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية؛ من�سات 
ذو  اآيل  اإن�سان  مل�ص؛  ب�سا�سة  م��زودة  تفاعلية  طرفية  حمطات  للتنزيل؛  قابلة  اأو  م�سجلة  الكمبيوتر  برامج 
موا�سفات ب�سرية وذكاء ا�سطناعي؛ �سبورة تفاعلية اإلكرتونية؛ كرونوغرافات )موؤقتات م�سجلة( )�ساعات(؛ 
اجهزة فح�ص الدمغات الربيدية؛ اآلت عد وفرز النقود؛ اأجهزة التحقق من العمالت؛ اآليات لالجهزة التي 
تعمل بقطع النقد؛ اآلة اليان�سيب؛ جهاز التعرف على الوجه؛ املا�سحات ال�سوئية البيومرتية؛ اآلت فاك�ص؛ 
�سوئية(؛  )ا���س��ارات  وم�سية  ا�سواء  مقايي�ص؛  املنزيل؛  لال�ستخدام  اجل�سم  يف  الدهن  موازين  وزن؛  اآلت 
لفتات نيونية؛ �سناديق الربيد؛ مثلثات حتذير من عطل املركبات؛ هوائيات؛ اجهزة ات�سال داخلي؛ ادوات 
مالحية؛ اجهزة املودم؛ اأدوات الت�سالت الب�سرية؛ اأجهزة حممولة لتقفي الن�ساط؛ هواتف فيديو؛ هواتف 
خلوية؛ هواتف ذكية؛ هواتف حممولة؛ هواتف ذكية على �سكل �ساعات؛ اأغطية للهواتف اخللوية؛ حافظات 
املحمول؛  الهاتف  حامالت  اخلليوي؛  الهاتف  اأ�سرطة  املوبايل؛  اأجهزة  �سا�سات  واقيات  املحمولة؛  للهواتف 
لوحات  الذكية؛  الهواتف  مع  ت�ستخدم  الذاتي  للت�سوير  دعامات  جم��وه��رات؛  �سكل  على  ات�سالت  اأجهزة 
املفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن ملكربات ال�سوت؛ �سماعات بلوتوث؛ اجهزة ت�سغيل اقرا�ص فيديو رقمية؛ 
ل�سلكية  �سماعات  املحمولة؛  للهواتف  �سماعات  ال��راأ���ص؛  �سماعات  �سماعات؛  حممولة؛  و�سائط  م�سغالت 
للهواتف الذكية؛ �سماعات راأ�ص ل�سلكية؛ اآلت تعليمية؛ اآلت تعليم الكرتونية؛ اأجهزة ال�سبورة اللكرتونية 
والكتب؛ كامريات فيديو؛ �سماعات الواقع الفرتا�سي؛ روبوتات املراقبة الأمنية؛ �سا�سات عر�ص الفيديو 
قيا�ص  اجهزة  لل�سرائح؛  اجهزة عر�ص  الفوتوغرايف(؛  )للت�سوير  تكبري  اجهزة  ارتداوؤها؛ كامريات؛  ميكن 
ال�سرعة )للت�سوير الفوتوغرايف(؛ دعامات للت�سوير الذاتي )اأحادية الأرجل ويدوية ال�ستعمال(؛ عد�سات 
للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  م��واد  ب�سرية؛  وادوات  اجهزة  قيا�ص؛  حم��ددات  م�ساحة؛  وادوات  اجهزة  �سيلفي؛ 
الكهربائي )ا�سالك وكبالت(؛ كبالت كهربائية؛ ا�سالك هواتف؛ كابالت يو بي ا�ص؛ �سبه مو�سالت؛ مواد 
مقاومة؛ دارات مطبوعة؛ �سرائح اإلكرتونية؛ ملفات كهرومغناطي�سية؛ اأ�سباه املو�سالت؛ قارنات كهربائية؛ 
مل�ص؛  �سا�سات  فيديو؛  �سا�سات  كهربائية؛  مهايئات  منخف�ص؛  جهد  ذات  طاقة  م��زودات  كهربائية؛  مفاتيح 
ال�سوء  تو�سيل  الياف  بعد؛  اأجهزة حتكم عن  بو�سفها  اإلكرتونية  مفاتيح  �سال�سل  بعد؛  اأجهزة حتكم عن 
)الياف ب�سرية(؛ اجهزة تنظيم احلرارة؛ مانعات �سواعق؛ اجهزة حتليل كهربائي؛ طفايات احلريق؛ اجهزة 
ا�سعاعية للغايات ال�سناعية؛ اجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ نظارات واقية؛ اجهزة انذار؛ 
نظارات )ب�سرية(؛ نظارات ثالثية الأبعاد؛ بطاريات كهربائية؛ اجهزة �سحن البطاريات الكهربائية؛ الطاقة 
املتنقلة )بطارية قابلة لل�سحن(؛ بطارية الهاتف املحمول؛ �سور كرتونية متحركة؛ اأجهزة  التحكم عن بعد 

لإيقاف ال�سيارات؛ مغناطي�ص الثالجة؛ �سفارات ريا�سية
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة realme باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

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

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 299395      بتاريخ: 2018/10/03
رقم الأولوية : 0047932-2018-40

باإ�سم : موؤ�س�سة كال الذهبية للتجارة 
وعنوانه:   �ص.ب. رقم 2188 ، حفرا لباطن ، الرمز الربيدي 31991 ، اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ : 2018-04-10
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
عد�سات ل�سقة ، اأوعية للعد�سات الال�سقة ، عد�سات تقومي الب�سري )ب�سرية( ، عد�سات �سيئية )ب�سرية( 
، عد�سات ب�سرية ، اأجهزة واأدوات ب�سرية ، زجاج ب�سريات ، �سلع ب�سرية ، علب للنظارات ، �سال�سل للنظارات 
علب   ، عينية  عد�سات  على  حتتوي  اأدوات   ، عينية  عد�سات   ، نظارات   ، للنظارات  اأط��ر   ، للنظارات  خيوط   ،
للعوينات )نظارات( ، اأطر للعوينات )نظارات( ، عد�سات للعوينات )نظارات( ، عوينات )نظارات( )ب�سرية( 

، نظارات �سم�سية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Lenso باللغة الإجنليزية بخط مميز باللون الزهري البا�ستيل 

داخل مربع باللون الأ�سود.
  ال�سرتاطات: 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

EAT 125946

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سويدن فودز التجارة العامة �ص ذ م م 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 299912          بتاريخ :2018/10/13     
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سويدن فودز التجارة العامة �ص ذ م م.
وعنوانة: �ص.ب 624447، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفواكه واخل�سراوات  اللحوم  ال�سيد م�ستخرجات  الداجنة وحيوانات وطيور  والطيور  وال�سماك  اللحوم 
املعدة  وال�سحوم  الزيوت  الألبان،  اللنب وغريه من منتجات  البي�ص  بانواعها  املربات  و  املحفوظة واملجففة 

للتغذية، الغذية املحفوظة واملخلالت، حلوم حمفوظة يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية AVANGARDCO كتبت ب�سكل كبري و مميز باللون 
الأزرق كما هو مو�سح بال�سكل املرفق .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
�سبكرتا للملكية الفكرية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 292079  بتاريخ : 2018/05/13
با�س��م: ال�سيد/ عبدالقادر كرمييار

وعنوانه: �ص.ب: 379417، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

؛ املطبوعات ؛ مواد  اأخ��رى  امل��واد وغري واردة يف فئات  امل�سنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية 
؛ مواد الفنانني ؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين ؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ؛ مواد التوجيه 
والتدري�ص )عدا الأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ؛ حروف الطباعة ؛ 

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

" باأحرف لتينية مميزة باللون الزرق ويعلوها خط منحني باللون   Silque " و�سف العالمة: الكلمة 
الزرق الفاحت كما هو مبني بال�سكل 

ال�س��رتاطات: بدون �سرط 
فعلى من لديه اعرتا�ص 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 .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خط ال�سالم ملعدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب احلريق   رخ�سة رقم:1045181 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد م�سلم احمد هميله املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك م�سلم احمد حممد هميله املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: �سركة عمر بانافع للعود ذ.م.م

OUD ALNNAFES طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: عود النفي�ص
بتاريخ: 2018/10/17 املودعة بالرقم: 300163  

باإ�سم : �سركة عمر بانافع للعود ذ.م.م
0559937723 �سندوق  1+2 هاتف:  بناية عبدالرزاق عبدالكرمي حمل  �سوق مر�سد-  ديرة-  وعنوانه:دبي- 

الربيد: 86945 امييل: amry999@gmail.com دبي.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
عطور وعود وبخور وكرمي وبودرة ومعطرات للمنزل وللج�سم.

OUD ALNNAFES بحروف لتينية  النفي�ص بحروف لتينية وحتتها  العالمة: عبارة عود   و�سف 
كما بال�سكل املو�سح.

كل  النفي�ص  عود  الكلمات  بحق ح�سري عن  املطالب  عدم  مع  للعالمة يف جمملها  احلماية  ال�سرتاطات: 
على حده يف الو�سع العادي.

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  21  ن�فمرب 2018 العدد 12484

ابراهيم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
افغان�ستان     ، ر�سول  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2108551o( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0589303395

فقدان جواز �ضفر
عبداحلكيم   / امل��دع��و  فقد 
الهند     ، ���س��ي��ت  اهلل  خ��ل��ي��ف 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )J4247862( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0555268578

فقدان جواز �ضفر
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العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : او�سن ويفز لتجارة الحذية - �ص ذ م م   
العنوان :  حمل رقم G-32  ملك عبيد خلفان �سعيد املطرو�سي - نايف - ديرة 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 754102  رقم القيد 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  1218014 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  بتاريخ  2018/10/31  واملوثق لدى كاتب  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
حماكم دبي بتاريخ  2018/10/31  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 308 
 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديره - ام هرير  هاتف : 3885518-04 فاك�ص : 04-3885519  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديره - ام هرير  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-3885519  : فاك�ص   04-3885518  :
او�سن  اأعاله لت�سفية   باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  القت�سادية بدبي 
ويفز لتجارة الحذية - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
  2018/10/31 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/10/31
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن املدعي عليها مب�عد اجتماع خربة  

املدعي عليها / على اآدم للتجارة العامة - ذ م م 
يعلن اخلرب احلا�سبي/حممد علي �سلطان اخل�سر اأن اأعمال اخلربة املحا�سبية 
رقم  الدعوى  بتاريخ 2018/11/4  دبي  ال�سادر عن حمكمة  مبوجب  احلكم 
مبوعد  قانونا  ميثلها  اومن  عليها  املدعي  يعلن   ، كلي  جتاري   2018/1478
اإجتماع اخلربة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك يوم الثالثاء  املوافق 
2018/11/27 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري 
والكائن يف امارة دبي - ديرة بناية مكاتب ، خلف ال�سركة العربية لل�سيارات 
 / حممول   -   910 مكتب  التا�سع  الطابق   - داناتا  مقابل   - ني�سان  توكيل   -

6313708-050  فاك�ص / 04-2947003
اخلبري/ حممد علي اخل�سر 

اإعالن بالن�سر 
مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري/  حممد علي اخل�سر     

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
   يف  الدع�ى 2015/3701  جتاري كلي  

�سد املدعي عليهم : �سركة جبة للتجارة العامة - ذ م م / ح�سن حممد يعقوب ن�سيب مري 
/ عبدعلي فارح / �سركة جبة للمالحة وال�سحن والتخلي�ص اجلمركي )ذ م م( 

ال�سارقة  التجاري.  مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة  : بنك دبي  املقامة من 
يف  م�سرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث  كلي،   جتاري   2018/2571 رقم  حتت  البتدائية 
الدعوى  املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ص اعمال 
اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد 
يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم  الثنني املوافق 2018/11/26 يف متام 
ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لالجتماع- دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعالن بالن�سر

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 مذكرة اإعالن بالن�سر بالتاأجيل االإداري  

الرقم 2018/92 جتاري كلي   
اىل املدعي علي�ه / جمال احمد برهم ذياب 

من املدعي / ورثة املرحوم / ذياب احمد حممد برهم 
حيث تبني للمحكمة ان موعد اجلل�سة املحدد لها لنظر الدعوى يف 2018/11/18 قد 

�سادف يوم عطلة ر�سمية وعليه مت تاجيل نظر الدعوى اإداريا 
لذا فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة را�ص اخلمية البتدائية الدائرة التجارية الكلية 
الوىل �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم 
الثالثاء املوافق 2018/12/4 وذلك لالإجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
الوقت  لوكيل معتمد عنك يف  اإر�سالك  او عدم  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور 

املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا. 
امني �سر - حممد عطية  

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن للح�س�ر امام مدير اإدارة الدع�ى )الدائرة التجارية واملدنية اجلزئية( بالن�سر 

 يف الدع�ى رقم  2018/2816 مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي علي�ها / �سركة تريلرز ما�سرتز ل�سناعة املقطورات - ذ م م  
اقامت املدعي / فاطمة �سلطان �سعيد حممد الكويتي - اإماراتي اجلن�سية 

الدعوى رقم  2018/2816 مدين جزئي - عجمان    
املو�سوع: ف�سخ التفاق واإعادة احلال اىل ماكان عليه قبل التعاقد كاأثر من اثار الف�سخ والزام  املدعي عليهما 
والفائدة   - لال�سرار  اجل��اب��ر  التعوي�ص  اىل  بال�سافة  دره��م   140000 وق���دره  مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن 

القانونية بواقع %12 
املوافق    الح��د  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال��دع��وى مبحكمة عجمان  ادارة  ام��ام مدير  باحل�سور  ان��ت مكلف 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  �سباحا    8.30 ال�ساعة   2018/2/9

مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2018/11/20  

حمرر الإعالن : اميان العو�سي
 مكتب ادارة الدع�ى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/160  تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: فالكون �سيتي اوف وندورز - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - ام هرير 2 - مقابل نادي الن�سر - بناية املو�سى لال�ستثمار - الطابق 
الثاين - مكتب 203 - هاتف رقم 043355539 

املنفذ �سده : مع�سومة ا�سداله نيا خليلي  - عنوانه :  خارد الدولة / ايران / موطنه املختار / مكتب الريامي للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�سيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - 828.14 مرت مربع   : امل�ساحة   -  173  : رق��م الر���ص   - 2 ال�سفا  : وادي  املنطقة   - ار���ص مبنية  قطعة 

)5.000.000( درهم  ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم  2017/160  تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: فالكون �سيتي اوف وندورز - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - ام هرير 2 - مقابل نادي الن�سر - بناية املو�سى لال�ستثمار - الطابق 
الثاين - مكتب 203 - هاتف رقم 043355539 

املنفذ �سده : مع�سومة ا�سداله نيا خليلي  - عنوانه :  خارد الدولة / ايران / موطنه املختار / مكتب الريامي للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�سيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - 828.14 مرت مربع   : امل�ساحة   -  173  : رق��م الر���ص   - 2 ال�سفا  : وادي  املنطقة   - ار���ص مبنية  قطعة 

)5.000.000( درهم  ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2018/110 بيع عقار مره�ن 

ابوبكر  �سارع   - دي��رة   - اإم��ارة دبي   : �سابقا - عنوانه   - الأول  الأول )حاليا( - بنك اخلليج  ابوظبي  التنفيذ:بنك  طالب 
ال�سديق - بناية بنك اخلليج الول - وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

1 �سقة رقم  اإم��ارة دبي معي�سم الأول مبنى �سينرتيوم ت��اور  املنفذ �سده : راج اجيت كوهار �ساو - واأخ���رون   عنوانه :  
 725 الر�ص  رقم   1 رقم  املبنى   14 الطابق   1-1404

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ص : 725 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سينرييوم تاور  1 - رقم العقار 

: 1/1404 - امل�ساحة : 90.13 مرت مربع - املقدرة ب�� )679.105( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: �سركة ميادين لالإ�ستثمارات - عنوانه : عنوانها خارج الدولة : الردن - عمان - 193 �سارع زهران - ابراج 
اإعمار - مبنى )C( - الطابق 11 - عنوانها املختار داخل الدولة - مكتب هادف و�سركاوؤه - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة 

- اإعمار �سكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �ص م ع  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - مقابل فندق الب�ستان 

روتانا - برج الفتان بالزا - الطابق 4 - مكتب رقم 413 - هاتف : 2821888-04 فاك�ص : 04-2868828  
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/11/28 املوافق  الربعاء   يوم   انه يف 
اللكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الم��ارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  قطعة ار�ص ف�ساء - رقم الر�ص : 108 - 

املنطقة : �سيح �سعيب 2 - امل�ساحة : 10000.73 مرت مربع - املقدرة ب��� )16.685.262( درهم 
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   5718.55  : امل�ساحة   -  2 �سعيب  �سيح   : املنطقة   -  104  : الر����ص  رق��م   : مبنية  ار���ص  قطعة 

)60.000.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدع�ى رقم  2018/470 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: علي ب�سري خمي�ص ب�سري املراماه 
عنوانه : اإمارة دبي - املناره �سارع 19 بي فيال رقم 62 رقم مكاين 2036081940 

املنفذ �سده : ح�سن ب�سري خمي�ص ب�سري املراماه واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي الرا�سدية فيال رقم رقم 8 بجانب مطعم بن عيد ال�سعبي رقم مكاين 3884091013 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ح�سة يف  قطعة ار�ص - املنطقة : الرا�سدية - رقم الر�ص : 74 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )350.180( ب���  مربع  قدم   1.494/57
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2013/1071 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 
املنفذ �سده : ناير احمد مالك 

عنوانه :  باك�ستان - لهور - منزل رقم 53 - بلوك 4 - املرحلة الثانية 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 184 - املنطقة : برج 
خليفة - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 1406 - امل�ساحة : 80.36 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)1.210.981 ( درهم -يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/623 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:كامران زركز يعقوبي وميثله / حممد كمران زركر يعقوبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - رقة البطني - مكتب رقم 205 - ملك داما�ص للعقارات 
املنفذ �سده : حممد حاج احمد 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - لند �سارع ذا - فيال رقم 85 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سفا  5 - رقم الر�ص : 640 - ا�سم املبنى : RD.085 - رقم - امل�ساحة : 570.89 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    3.500.000.00

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم 2013/1071 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 
املنفذ �سده : ناير احمد مالك 

عنوانه :  باك�ستان - لهور - منزل رقم 53 - بلوك 4 - املرحلة الثانية 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 184 - املنطقة : برج 
خليفة - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 1406 - امل�ساحة : 80.36 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)1.210.981 ( درهم -يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم  2017/623 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:كامران زركز يعقوبي وميثله / حممد كمران زركر يعقوبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - رقة البطني - مكتب رقم 205 - ملك داما�ص للعقارات 
املنفذ �سده : حممد حاج احمد 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - لند �سارع ذا - فيال رقم 85 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سفا  5 - رقم الر�ص : 640 - ا�سم املبنى : RD.085 - رقم - امل�ساحة : 570.89 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    3.500.000.00

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2017/701  تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ:لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �سي  - عنوانه : اإمارة دبي - اجلمريا - �سارع الو�سل - مبنى بنك لويدز ت�ص 
ا�ص بي - مقابل حديقة ال�سفا - الهاتف 043422000 

املنفذ �سده : حممد العلمي 
عنوانه :  دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج خليفة - مبنى رقم 1 - الطابق 25 - �سقة 2504 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 
: 155 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 4 - رقم الوحدة : 8702 - امل�ساحة : 189.15 مرت مربع - 

التقييم - 5.293.578.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2013/854 تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ:  جميل عبده غر�سان مقبل العفيفي 

عنوان: اإمارة اأبوظبي - مدينة خليفة )ب( - رقم الر�ص 29 حو�ص 6 خلف م�ست�سفى املفرق 
املنفذ �سده :  �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - رقم 1 - مكتب �سون بزن�ص بارك 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
وحده �سكنية م�سجلة بال�سجل املبدئي - رقم الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم املبنى : 
1 - ا�سم املبنى : �سون بزن�ص بارك - رقم العقار : 115 - امل�ساحة : 173.56 مرت مربع - القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   -  1120909
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2013/854 تنفيذ مدين 

طالب التنفيذ:  جميل عبده غر�سان مقبل العفيفي 
عنوان: اإمارة اأبوظبي - مدينة خليفة )ب( - رقم الر�ص 29 حو�ص 6 خلف م�ست�سفى املفرق 

املنفذ �سده :  �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - رقم 1 - مكتب �سون بزن�ص بارك 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
وحده عقارية م�سجلة بال�سجل املبدئي - رقم الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم املبنى 
: 1 - ا�سم املبنى : �سون بزن�ص بارك - رقم العقار : 123 - امل�ساحة : 324.08 مرت مربع - القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   -  2093018
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر باللغة العربية 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�سية رقم 2018/7041  جتاري جزئي - ال�سارقة 
اىل املدعى عليه / حممد حممد رجب عبداللطيف ح�سن 

حيث ان املدعي / �ساكر كامل ابراهيم علي عبدالرب 
مبلغ  باداء  الزامكم  ويطالب   ، املحكمة  هذه  لدى  اعاله  املذكورة  الدعوى  عليكم  اقام  قد 
املبلغ بواقع 5% �سنويا من تاريخ  القانونية على هذا  الفائدة  40.000 درهم بالإ�سافة اىل 
الزامه  اىل  بال�سافة  التام  ال�سداد  وحتى   2017/11/10 يف  الواقع  ال�سيك  ا�ستحقاق 

بامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   1 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك 
 2018/11/26 املوافق  الثنني  يوم  �سباح  والن�سف من  الثامنة  ال�ساعة  البتدائية يف متام 
وكيل  ار�سال  او عدم  تخلفكم عن احل�سور  الدعوى ويف حالة  على  والرد  وذلك لالإطالع 

عنكم  يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدع�ى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اإعالن ح�س�ر اإجتماع خربة هند�سية 

يف الدع�ى رقم 2018/389 مدين جزئي 
حمكمة ام القي�ين االإحتادية االبتدائية  

اإىل املدعي عليها : �سركة ال�سفار ملقاولت البناء - ذ م م 
مبا ان املدعي حممد علي حميد اآل علي قد اقام عليكم الدعوى رقم 2018/389 مدين جزئي 
اأمام الدائرة املدنية اجلزئية مبحكمة ام القيوين الحتادية البتدائية ومو�سوعها طلب 
ندب خبري هند�سي ، لذا يدعوك اخلبري املنتدب حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية بغرفة 
الإجتماعات بغرفة املحاميني مبقر حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية يف متام ال�ساعة 
احلادية ع�سر يوم الحد املوافق 2018/12/2 م لتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات 
�ساملة دفاعكم ب�ساأن مو�سوع الدعوى ويف حال عدم ح�سوركم �سيقوم اخلبري بالبدء يف 

تنفيذ اجراءات مهمة اخلربة. 
مهند�س / ه�سام امني عبداحلكيم اخل�يل 
خبري هند�سي حملف ب�زارة العدل رقم 421  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7392(

املنذر : عبداملح�سن حممد علي احمد املهدي - بحريني اجلن�سية 
املنذر اليه : احمد دروي�ص مبارك حممد - اإماراتي اجلن�سية )جمهول حمل القامة( 

اليه بهذا الن��ذار للتنبه عليه ب�سداد مبلغ / 70.000 درهم قيمة  املنذر  املنذر اىل  يتوجه 
مهلة  يف  الوطني  اخليمة  راأ���ص  بنك  على  امل�سحوبني   )091735  ،  091734( رقما  ال�سيكني 
اق�ساها )7 ايام( �سبعة ايام من تاريخ اعالنه بالنذار ، ويف حالة امتناعه عن ال�سداد فان 
املنذر �سوف يتخذ الجراءات القانونية الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك با�ست�سدار امر اداء 
الر�سوم  كافة  اليه  املنذر  املدنية مع حتميل  الج���راءات  قانون  امل��ادة )143( من  وفق ن�ص 

وامل�ساريف ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

   انذار عديل بال�فاء بالن�سر
 رقم )2018/1/7323(    

اف�سل  وميثله  ال�سركة  مدير  ب�سفته  �ساليا   احمد  غ��اين  وميثلها/عثمان  ليمتد  هولدينجز  كوينز   : امل��ن��ذر 
كاروفانتيفا لبيل ماراكار مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2016/1/136942( وميثله حممد �سفيق 
ابو ال�سعود مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/166688( وميثله رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي 
مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي 

بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : ا�ص ايه اي �سكيورتي كنرتول & �سيفتي اكوبيمنت �ص ذ م م   

عنوانه : انرتنا�سونال �سيتي بناية L09 �سقة رقم 216 رقم الر�ص 470
اليجار  قيمة  و���س��داد   )L09 بناية   -  216 رق��م  )�سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2018/1/7322(  انذار عديل   

ال�سركة   م��دي��ر  ب�سفته  اب��راه��ي��م  باتيل  اب��راه��ي��م  ب��ه��اي  ع��رف��ان   / وميثلها  ليمتد  هولدينجز  تن�سنت   : امل��ن��ذر 
 )2016/1/166688( امل��ح��رر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  م��اراك��ار  لب��ي��ل  كاروفانتيفا  اف�سل  وميثله 
املحرر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رج��اء  وميثله  ال�سعود  اب��و  �سفيق  حممد  وميثله 
)2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان 

الوىل ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : حممد توحيد ال�سالم للتجارة الديكور )�ص ذ م م( 

عنوانه : انرتنا�سونال �سيتي احلي ال�سيني بناية D05 - �سقة رقم 106 - رقم الر�ص : 127 ور�سان الوىل 
اليجار  قيمة  و�سداد   )D05 بناية   -  106 رق��م  )�سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

   انذار عديل بال�فاء بالن�سر
 رقم )2018/7324(    

املنذر : توما�ص دافيد وو�ص وميثله ال�سيد كيتان توتيجا بوكالة م�سدقة رقم املحرر )2017/1/173123( 
ادري�سي  رجاء  املحرر )2018/1/151875( وميثله  رقم  بوكالة م�سدقة  ال�سعود  ابو  �سفيق  وميثله حممد 
ت�سويل مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي 

الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ت : 0555564669  
املنذر اليه : �ستاندرد �سيتي للخدمات الفنية - �ص ذ م م 

عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي بناية u02 �سقة رقم 307 رقم الر�ص : 0 - 287  ورقم البلدية : 0 - 621 
ور�سان الوىل 

اليجار  قيمة  و���س��داد   )u02 بناية   -  307 رق��م  )�سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1764
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فريال حممد علي عبا�ص ال علي ، اإماراتية  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف �سن�سري لتجارة الطارات 
- مبوجب رخ�سة رقم )211489( وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحيم حممد احمد احلمادي 
- اإماراتي اجلن�سية  تعديالت اخرى : تنازل مالك  الرخ�سة لخر.  وعمالبن�ص 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�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1765
اإماراتية   - األ علي  ال�سيدة/ فريال حممد علي عبا�ص  بان  ليكن معلوما للجميع 
اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف موؤ�س�سة الطوق 
لتجارة الطارات ، مبوجب رخ�سة رقم )114508( وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحيم 
حممد احمد احلمادي ، اإماراتي اجلن�سية  تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�سة 
القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  لخر.  وعمالبن�ص 

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�ص حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1760

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل حممد عبداهلل علي الها�سمي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ ديانا ميميتوفا 
- رو�سية اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة )مركز عامل حواء للتجميل ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )740129( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت 
اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(  
وعمالبن�ص 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 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1756 

اجلن�سية  باك�ستاين   - �ساه  اهلل  �سيف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )قمة ال�سدارة 
ملقاولت النجارة امل�سلحة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)749342( اىل ال�سيد/ و�سى اهلل �ساه �سري داراز خان - باك�ستاين اجلن�سية.  
 )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة  
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 

هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : الوليد لتجارة العطور وم�ستح�سرات التجميل - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2404 ملك ح�سني ارزا انك - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   779398  : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين 
باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  التجاري : 1278147 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2018/11/15
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل 
فاك�ص    04-3215355  : هاتف    - الوىل  القوز   - بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دب��ي   عهد 
الثبوتية وذلك خالل )45(  امل�ستندات والأوراق  : 3215356-04 م�سطحباً معه كافة 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي  اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
دائرة  تعلن  3215356-04 مبوجب هذا   : فاك�ص    04-3215355  : هاتف   - الوىل 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية الوليد 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ص   - التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  لتجارة 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/11/15 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2018/11/15 وعلى من لديه 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 يف الدع�ى رقم 2018/2327 جتاري جزئي - اأب�ظبي 

اأب��وظ��ب��ي - منطقة  امل��دع��ى عليه : �سامي اح��م��د حم��م��ود ال��ذوي��ب  )ال��ع��ن��وان : 
هاتف   -  )1302( �سقة   - اخلالدية  حديقة  مقابل   - بر�ستيج  بناية   - اخلالدية 
متحرك رقم )2257224-055(- يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب 
اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح يوم 
الثنني  املوافق 2018/11/26 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم 
من قبل بنك الإحتاد الوطني.  بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ص 
امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ص رقم : 
042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - 

القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف  الدع�ى رقم )2018/6259( م�ستعجل 

اىل املدعى عليه / �سركة باحل�سا للهند�سة واملقاولت - ذ م م 
حيث ان املدعي / يا�سر اليا�ص حممد اليا�ص - باك�ستاين اجلن�سية 

الق�ساء  فيها  ويطالبك   ، املحكمة  اعاله لدى هذه  رقمها  املذكور  الدعوى  اقام عليك  قد 
بندب الطبيب ال�سرعي بال�سارقة لتوقيع الك�سف الطبي على املدعي لثبات حالته وما به 
من اإ�سابات وحتديد ن�سبة احلجز ال�سحي الدائم الذي حلق به جراء الثابة ، بال�سافة 

للزام املدعي عليه للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�ساعة  متام  يف  الب�سيطة(  املطالبات  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك    2018/11/18 يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة 
لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدع�ى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
  اعالن للم�ستاأنف �سده  ن�سرا ب�رود التقرير 

امل�ستاأنف / �سركة دار التكافل للتاأمني 
اإ�ستئناف رقم 1002 ل�سنة 2017 م )مدين )جزئي(( 

ا�ستئناف )حكم - اأمر( - حمكمة عجمان الإحتادية ال�ستئنافية 
م   2017 ل�سنة   2645 رق��م  الق�سية  يف  م   201../.../... بتاريخ  ال�����س��ادر 

)مدين)جزئي((   اىل )رول ا�سعد حممود ديبه( ن�سرا 
اعلم ان ال�ستئناف يف الدعوى اعاله �ستنظره املحكمة يف ال�ساعة 10.30 
من يوم 20 من �سهر  11 �سنة 2018 - فاإن مل حت�سر ب�سخ�سك اأو بوا�سطة 

وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك.  
حرر الإعالن يف : 2018/11/20

  قلم االإ�ستئناف

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1762
اجلن�سية  باك�ستان   - امني  حممد  علي  ال�سيد/ا�سغر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة يف الرخ�سة التجارية )اهال 
خان  عمران  ال�سيد/  اىل  وذلك   )122541( رقم  ترخي�ص  امل�ستعملة(  للمفرو�سات 

ا�سغر علي - باك�ستان اجلن�سية  حيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة  
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
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�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1758

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زهرة �سالح ف�سل هارون - �سودانية اجلن�سية ، قامت يف البيع 
املادية  مقوماتها  بكافة  ادناه  املذكورة  املن�ساأة  يف   )%100  ( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل 
واملعنوية وال�سم �سامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات اىل ال�سيدة/ ه خاتون ربيع ال�سالم 
�ساجار - بنغالدي�سية اجلن�سية يف موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات م�سماة )�سالون املرييا لل�سيدات( 
واملرخ�سة برقم )513730( من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة. كما مت تغيري وكيل اخلدمات.  
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
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�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7376 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- �سيل وبيل للتجارة - �ص ذ م م  
2-عادل حممود ر�سا حممد حامد ر�سا - باك�ستاين اجلن�سية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب  رجوع �سيك اليجار بتاريخ  
2018/9/5 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن والإ 
الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص 

املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/7378 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : برامي ديجيتال ورلد - �ص ذ م م   
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد قيمة امل��ت��اأخ��رات ال��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�سبب   ا�ستحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  اليجار  بح�سب عقد 
�سيك اليجار بتاريخ  2018/9/20  ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذا العالن والإ الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

 اخطار دفع بالن�سر
 يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/701 التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه : روهان نالياه كايال�سام ، اجلن�سية : الهند ، العنوان : الإمارات اأبوظبي طريان الحتاد 
- �سارع املطار اجلديد - منطقة خليفة ، الهاتف املتحرك :  971025990000+  

ق�سية  يف   2018/1/16 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�سدرت  قد  اخليمة  را���ص  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
)285/2017( جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1138495.38 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  

املحكوم له / البنك العربي املتحد )�ص م ع ( ،  اجلن�سية :    العنوان : الإمارات ال�سارقة - برج البنك العربي 
املتحد - كورني�ص البحرية - مقابل م�سجد النور - الهاتف املتحرك : 971065075222+ 

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 
مالحظات : بالإ�سافة اىل باقي منطوق احلكم 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�سوم   ، احلكم  لتنفيذ  املنا�سبة  القانونية  الج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك 

املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

 حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ا�سرتا خلدمات اإدارة امل�ساريع - �ص ذ م م  
ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 1608 ملك ديبا كيال�ص بول�سنداين - اخلليج التجاري - 
بال�سجل  القيد  رق��م    787391  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1297811  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/7/11 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
�سامل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من   2018/9/11
ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات  العنوان : مكتب رقم 608 ملك 
 : فاك�ص   04-2272828  : ه��ات��ف   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - ب��احل��ب  ع��ب��داهلل  �سعيد  ع��ب��داهلل 
2274080-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات  
العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف : 2272828-04 فاك�ص : 2274080-04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ا�سرتا  لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية 
خلدمات اإدارة امل�ساريع - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/7/11  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/11  وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3091  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد خمي�ص �سعيد مبارك ال�سيخ ال�سحي جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.م.ع  املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )12891.34( درهم قيمة فواتري 
اخلدمة املتاأخر �سدادها والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم:2018/1674 مدين .وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/12/4 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3085  مدين جزئي

القامة  النايلي جمهول حم��ل  الب�سري  ب��ن  ال��دي��ن  / 1-ك��م��ال  امل��دع��ي عليه  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ����ص.م.ع  املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات  /�سركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
 )6572.18( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
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 وحتى 
يوم  جل�سة  لها  .وح��ددت  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
الثالثاء املوافق:2018/12/4 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/3094  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �سعد حممد املنت�سر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ����ص.م.ع  املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات  /�سركة 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9079.69( درهم قيمة فواتري اخلدمة املتاأخر 
�سدادها والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم:2018/1664 مدين.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.D.18:بالقاعة ���ص  ال�����س��اع��ة:08:30  امل�����واف�����ق:2018/12/6 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
�سيكون  فان احلكم  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3086  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يو بي اي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �ساهري نيدومثازهات ابراهيم - مدير  
يو بي اي للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م  2- حممد اكمل ر�سول بخ�ص - �سريك يف يو بي اي للتجارة 
املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  /�سركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  العامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ساممم والت�سامن  �ص.م.ع قد 
والر�سوم  �سدادها  املتاأخر  اخل��دم��ة  ف��وات��ري  قيمة  دره��م   )13754.30( وق���دره  مببلغ  بينهم  فيما 
التام و�سم ملف  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ   والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
النزاع رقم:2018/1571 مدين.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/12/10 ال�ساعة:08:30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.B.10  لذا  �ص 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3092  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ا���س��الم ل�سيانة امل��ب��اين 2- حممد ا���س��الم غ��الم ���س��رور )مالك 
ومدير حممد ا�سالم ل�سيانة املباين( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات 
لالت�سالت املتكاملة �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامم والت�سامن مببلغ وقدره )15677.89( درهم قيمة فواتري اخلدمة املتاأخر �سدادها 
يف:2018/5/1  ال�ستحقاق  تاريخ   من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم:2018/1675 مدين.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق:2018/12/10 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدع�ى رقم 2017/1193  جتاري كلي
رام  ميهرا  ج���اوراف   -2 ����ص.ذ.م.م  وال�سياحة  لل�سفر  اي��رف��ريت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ميهرا  كي�سان 
املدعي  ب��ال��زام  ب��رودا  اع��اله ل�سالح/بنك  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  بتاريخ  2018/4/16  يف 
درهم   )2.439.654.35( مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والت�سامن  بالتكافل  عليهما 
التام  ال�سداد  املطالبة يف:2017/5/23 وحتى  تاريخ  القانونية بواقع 9% من  والفوائد 
ذلك من طلبات.  ما عدا  ورف�ص  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  وامل�ساريف ومبلغ 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/2131  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ا�سامة فوؤاد ال�سعار 2- ا�سامة ال�سعار للديكور �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /اليا�ص لوي�ص منعم وميثله:عبدالرحمن علي عبدالرحمن 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه 
والتكافل مبلغ وقدره )180.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلكم ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي 
رقم:474/2018 جتاري واملنع من ال�سفر وجعله نافذا.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch2.E.22:بالقاعة ال�����س��اع��ة:09:30 �ص  امل���واف���ق:2018/12/12 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2018/2041  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ام اي��ه ب��ي ان��ت��ريي��رز �����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ����ص.ذ.م.م  اي�ست  ميدل  جي  اي  املدعي/ا�ص 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )429.731.73(
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/12/10 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : او�سن ويفز لتجارة الحذية - �ص ذ م م   
العنوان :  حمل رقم G-32  ملك عبيد خلفان �سعيد املطرو�سي - نايف - ديرة 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 754102  رقم القيد 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  1218014 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  بتاريخ  2018/10/31  واملوثق لدى كاتب  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
حماكم دبي بتاريخ  2018/10/31  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 308 
 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديره - ام هرير  هاتف : 3885518-04 فاك�ص : 04-3885519  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديره - ام هرير  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-3885519  : فاك�ص   04-3885518  :
او�سن  اأعاله لت�سفية   باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  القت�سادية بدبي 
ويفز لتجارة الحذية - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
  2018/10/31 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/10/31
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن املدعي عليها مب�عد اجتماع خربة  

املدعي عليها / على اآدم للتجارة العامة - ذ م م 
يعلن اخلرب احلا�سبي/حممد علي �سلطان اخل�سر اأن اأعمال اخلربة املحا�سبية 
رقم  الدعوى  بتاريخ 2018/11/4  دبي  ال�سادر عن حمكمة  مبوجب  احلكم 
مبوعد  قانونا  ميثلها  اومن  عليها  املدعي  يعلن   ، كلي  جتاري   2018/1478
اإجتماع اخلربة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك يوم الثالثاء  املوافق 
2018/11/27 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري 
والكائن يف امارة دبي - ديرة بناية مكاتب ، خلف ال�سركة العربية لل�سيارات 
 / حممول   -   910 مكتب  التا�سع  الطابق   - داناتا  مقابل   - ني�سان  توكيل   -

6313708-050  فاك�ص / 04-2947003
اخلبري/ حممد علي اخل�سر 

اإعالن بالن�سر 
مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري/  حممد علي اخل�سر     

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
   يف  الدع�ى 2015/3701  جتاري كلي  

�سد املدعي عليهم : �سركة جبة للتجارة العامة - ذ م م / ح�سن حممد يعقوب ن�سيب مري 
/ عبدعلي فارح / �سركة جبة للمالحة وال�سحن والتخلي�ص اجلمركي )ذ م م( 

ال�سارقة  التجاري.  مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة  : بنك دبي  املقامة من 
يف  م�سرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث  كلي،   جتاري   2018/2571 رقم  حتت  البتدائية 
الدعوى  املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ص اعمال 
اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد 
يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم  الثنني املوافق 2018/11/26 يف متام 
ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لالجتماع- دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعالن بالن�سر

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 مذكرة اإعالن بالن�سر بالتاأجيل االإداري  

الرقم 2018/92 جتاري كلي   
اىل املدعي علي�ه / جمال احمد برهم ذياب 

من املدعي / ورثة املرحوم / ذياب احمد حممد برهم 
حيث تبني للمحكمة ان موعد اجلل�سة املحدد لها لنظر الدعوى يف 2018/11/18 قد 

�سادف يوم عطلة ر�سمية وعليه مت تاجيل نظر الدعوى اإداريا 
لذا فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة را�ص اخلمية البتدائية الدائرة التجارية الكلية 
الوىل �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم 
الثالثاء املوافق 2018/12/4 وذلك لالإجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
الوقت  لوكيل معتمد عنك يف  اإر�سالك  او عدم  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور 

املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا. 
امني �سر - حممد عطية  

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن للح�س�ر امام مدير اإدارة الدع�ى )الدائرة التجارية واملدنية اجلزئية( بالن�سر 

 يف الدع�ى رقم  2018/2816 مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي علي�ها / �سركة تريلرز ما�سرتز ل�سناعة املقطورات - ذ م م  
اقامت املدعي / فاطمة �سلطان �سعيد حممد الكويتي - اإماراتي اجلن�سية 

الدعوى رقم  2018/2816 مدين جزئي - عجمان    
املو�سوع: ف�سخ التفاق واإعادة احلال اىل ماكان عليه قبل التعاقد كاأثر من اثار الف�سخ والزام  املدعي عليهما 
والفائدة   - لال�سرار  اجل��اب��ر  التعوي�ص  اىل  بال�سافة  دره��م   140000 وق���دره  مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن 

القانونية بواقع %12 
املوافق    الح��د  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال��دع��وى مبحكمة عجمان  ادارة  ام��ام مدير  باحل�سور  ان��ت مكلف 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  �سباحا    8.30 ال�ساعة   2018/2/9

مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2018/11/20  

حمرر الإعالن : اميان العو�سي
 مكتب ادارة الدع�ى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/160  تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: فالكون �سيتي اوف وندورز - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - ام هرير 2 - مقابل نادي الن�سر - بناية املو�سى لال�ستثمار - الطابق 
الثاين - مكتب 203 - هاتف رقم 043355539 

املنفذ �سده : مع�سومة ا�سداله نيا خليلي  - عنوانه :  خارد الدولة / ايران / موطنه املختار / مكتب الريامي للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�سيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - 828.14 مرت مربع   : امل�ساحة   -  173  : رق��م الر���ص   - 2 ال�سفا  : وادي  املنطقة   - ار���ص مبنية  قطعة 

)5.000.000( درهم  ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم  2017/160  تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: فالكون �سيتي اوف وندورز - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - ام هرير 2 - مقابل نادي الن�سر - بناية املو�سى لال�ستثمار - الطابق 
الثاين - مكتب 203 - هاتف رقم 043355539 

املنفذ �سده : مع�سومة ا�سداله نيا خليلي  - عنوانه :  خارد الدولة / ايران / موطنه املختار / مكتب الريامي للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�سيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�سعفار 1 - مكتب رقم 2408 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - 828.14 مرت مربع   : امل�ساحة   -  173  : رق��م الر���ص   - 2 ال�سفا  : وادي  املنطقة   - ار���ص مبنية  قطعة 

)5.000.000( درهم  ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2018/110 بيع عقار مره�ن 

ابوبكر  �سارع   - دي��رة   - اإم��ارة دبي   : �سابقا - عنوانه   - الأول  الأول )حاليا( - بنك اخلليج  ابوظبي  التنفيذ:بنك  طالب 
ال�سديق - بناية بنك اخلليج الول - وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

1 �سقة رقم  اإم��ارة دبي معي�سم الأول مبنى �سينرتيوم ت��اور  املنفذ �سده : راج اجيت كوهار �ساو - واأخ���رون   عنوانه :  
 725 الر�ص  رقم   1 رقم  املبنى   14 الطابق   1-1404

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ص : 725 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سينرييوم تاور  1 - رقم العقار 

: 1/1404 - امل�ساحة : 90.13 مرت مربع - املقدرة ب�� )679.105( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: �سركة ميادين لالإ�ستثمارات - عنوانه : عنوانها خارج الدولة : الردن - عمان - 193 �سارع زهران - ابراج 
اإعمار - مبنى )C( - الطابق 11 - عنوانها املختار داخل الدولة - مكتب هادف و�سركاوؤه - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة 

- اإعمار �سكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �ص م ع  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - مقابل فندق الب�ستان 

روتانا - برج الفتان بالزا - الطابق 4 - مكتب رقم 413 - هاتف : 2821888-04 فاك�ص : 04-2868828  
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/11/28 املوافق  الربعاء   يوم   انه يف 
اللكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الم��ارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  قطعة ار�ص ف�ساء - رقم الر�ص : 108 - 

املنطقة : �سيح �سعيب 2 - امل�ساحة : 10000.73 مرت مربع - املقدرة ب��� )16.685.262( درهم 
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   5718.55  : امل�ساحة   -  2 �سعيب  �سيح   : املنطقة   -  104  : الر����ص  رق��م   : مبنية  ار���ص  قطعة 

)60.000.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدع�ى رقم  2018/470 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: علي ب�سري خمي�ص ب�سري املراماه 
عنوانه : اإمارة دبي - املناره �سارع 19 بي فيال رقم 62 رقم مكاين 2036081940 

املنفذ �سده : ح�سن ب�سري خمي�ص ب�سري املراماه واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي الرا�سدية فيال رقم رقم 8 بجانب مطعم بن عيد ال�سعبي رقم مكاين 3884091013 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ح�سة يف  قطعة ار�ص - املنطقة : الرا�سدية - رقم الر�ص : 74 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )350.180( ب���  مربع  قدم   1.494/57
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2013/1071 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 
املنفذ �سده : ناير احمد مالك 

عنوانه :  باك�ستان - لهور - منزل رقم 53 - بلوك 4 - املرحلة الثانية 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 184 - املنطقة : برج 
خليفة - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 1406 - امل�ساحة : 80.36 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)1.210.981 ( درهم -يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/623 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:كامران زركز يعقوبي وميثله / حممد كمران زركر يعقوبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - رقة البطني - مكتب رقم 205 - ملك داما�ص للعقارات 
املنفذ �سده : حممد حاج احمد 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - لند �سارع ذا - فيال رقم 85 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سفا  5 - رقم الر�ص : 640 - ا�سم املبنى : RD.085 - رقم - امل�ساحة : 570.89 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    3.500.000.00

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم 2013/1071 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 
املنفذ �سده : ناير احمد مالك 

عنوانه :  باك�ستان - لهور - منزل رقم 53 - بلوك 4 - املرحلة الثانية 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 184 - املنطقة : برج 
خليفة - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 1406 - امل�ساحة : 80.36 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)1.210.981 ( درهم -يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم  2017/623 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:كامران زركز يعقوبي وميثله / حممد كمران زركر يعقوبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - رقة البطني - مكتب رقم 205 - ملك داما�ص للعقارات 
املنفذ �سده : حممد حاج احمد 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - لند �سارع ذا - فيال رقم 85 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج����راءات  قانون  من   301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  خالل 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي 
ال�سفا  5 - رقم الر�ص : 640 - ا�سم املبنى : RD.085 - رقم - امل�ساحة : 570.89 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    3.500.000.00

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2017/701  تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ:لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �سي  - عنوانه : اإمارة دبي - اجلمريا - �سارع الو�سل - مبنى بنك لويدز ت�ص 
ا�ص بي - مقابل حديقة ال�سفا - الهاتف 043422000 

املنفذ �سده : حممد العلمي 
عنوانه :  دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج خليفة - مبنى رقم 1 - الطابق 25 - �سقة 2504 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ص ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 
: 155 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 4 - رقم الوحدة : 8702 - امل�ساحة : 189.15 مرت مربع - 

التقييم - 5.293.578.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2013/854 تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ:  جميل عبده غر�سان مقبل العفيفي 

عنوان: اإمارة اأبوظبي - مدينة خليفة )ب( - رقم الر�ص 29 حو�ص 6 خلف م�ست�سفى املفرق 
املنفذ �سده :  �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - رقم 1 - مكتب �سون بزن�ص بارك 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
وحده �سكنية م�سجلة بال�سجل املبدئي - رقم الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم املبنى : 
1 - ا�سم املبنى : �سون بزن�ص بارك - رقم العقار : 115 - امل�ساحة : 173.56 مرت مربع - القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   -  1120909
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2013/854 تنفيذ مدين 

طالب التنفيذ:  جميل عبده غر�سان مقبل العفيفي 
عنوان: اإمارة اأبوظبي - مدينة خليفة )ب( - رقم الر�ص 29 حو�ص 6 خلف م�ست�سفى املفرق 

املنفذ �سده :  �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - رقم 1 - مكتب �سون بزن�ص بارك 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
وحده عقارية م�سجلة بال�سجل املبدئي - رقم الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم املبنى 
: 1 - ا�سم املبنى : �سون بزن�ص بارك - رقم العقار : 123 - امل�ساحة : 324.08 مرت مربع - القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   -  2093018
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر باللغة العربية 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�سية رقم 2018/7041  جتاري جزئي - ال�سارقة 
اىل املدعى عليه / حممد حممد رجب عبداللطيف ح�سن 

حيث ان املدعي / �ساكر كامل ابراهيم علي عبدالرب 
مبلغ  باداء  الزامكم  ويطالب   ، املحكمة  هذه  لدى  اعاله  املذكورة  الدعوى  عليكم  اقام  قد 
املبلغ بواقع 5% �سنويا من تاريخ  القانونية على هذا  الفائدة  40.000 درهم بالإ�سافة اىل 
الزامه  اىل  بال�سافة  التام  ال�سداد  وحتى   2017/11/10 يف  الواقع  ال�سيك  ا�ستحقاق 

بامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   1 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك 
 2018/11/26 املوافق  الثنني  يوم  �سباح  والن�سف من  الثامنة  ال�ساعة  البتدائية يف متام 
وكيل  ار�سال  او عدم  تخلفكم عن احل�سور  الدعوى ويف حالة  على  والرد  وذلك لالإطالع 

عنكم  يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدع�ى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اإعالن ح�س�ر اإجتماع خربة هند�سية 

يف الدع�ى رقم 2018/389 مدين جزئي 
حمكمة ام القي�ين االإحتادية االبتدائية  

اإىل املدعي عليها : �سركة ال�سفار ملقاولت البناء - ذ م م 
مبا ان املدعي حممد علي حميد اآل علي قد اقام عليكم الدعوى رقم 2018/389 مدين جزئي 
اأمام الدائرة املدنية اجلزئية مبحكمة ام القيوين الحتادية البتدائية ومو�سوعها طلب 
ندب خبري هند�سي ، لذا يدعوك اخلبري املنتدب حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية بغرفة 
الإجتماعات بغرفة املحاميني مبقر حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية يف متام ال�ساعة 
احلادية ع�سر يوم الحد املوافق 2018/12/2 م لتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات 
�ساملة دفاعكم ب�ساأن مو�سوع الدعوى ويف حال عدم ح�سوركم �سيقوم اخلبري بالبدء يف 

تنفيذ اجراءات مهمة اخلربة. 
مهند�س / ه�سام امني عبداحلكيم اخل�يل 
خبري هند�سي حملف ب�زارة العدل رقم 421  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7392(

املنذر : عبداملح�سن حممد علي احمد املهدي - بحريني اجلن�سية 
املنذر اليه : احمد دروي�ص مبارك حممد - اإماراتي اجلن�سية )جمهول حمل القامة( 

اليه بهذا الن��ذار للتنبه عليه ب�سداد مبلغ / 70.000 درهم قيمة  املنذر  املنذر اىل  يتوجه 
مهلة  يف  الوطني  اخليمة  راأ���ص  بنك  على  امل�سحوبني   )091735  ،  091734( رقما  ال�سيكني 
اق�ساها )7 ايام( �سبعة ايام من تاريخ اعالنه بالنذار ، ويف حالة امتناعه عن ال�سداد فان 
املنذر �سوف يتخذ الجراءات القانونية الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك با�ست�سدار امر اداء 
الر�سوم  كافة  اليه  املنذر  املدنية مع حتميل  الج���راءات  قانون  امل��ادة )143( من  وفق ن�ص 

وامل�ساريف ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

   انذار عديل بال�فاء بالن�سر
 رقم )2018/1/7323(    

اف�سل  وميثله  ال�سركة  مدير  ب�سفته  �ساليا   احمد  غ��اين  وميثلها/عثمان  ليمتد  هولدينجز  كوينز   : امل��ن��ذر 
كاروفانتيفا لبيل ماراكار مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2016/1/136942( وميثله حممد �سفيق 
ابو ال�سعود مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/166688( وميثله رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي 
مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي 

بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : ا�ص ايه اي �سكيورتي كنرتول & �سيفتي اكوبيمنت �ص ذ م م   

عنوانه : انرتنا�سونال �سيتي بناية L09 �سقة رقم 216 رقم الر�ص 470
اليجار  قيمة  و���س��داد   )L09 بناية   -  216 رق��م  )�سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2018/1/7322(  انذار عديل   

ال�سركة   م��دي��ر  ب�سفته  اب��راه��ي��م  باتيل  اب��راه��ي��م  ب��ه��اي  ع��رف��ان   / وميثلها  ليمتد  هولدينجز  تن�سنت   : امل��ن��ذر 
 )2016/1/166688( امل��ح��رر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  م��اراك��ار  لب��ي��ل  كاروفانتيفا  اف�سل  وميثله 
املحرر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رج��اء  وميثله  ال�سعود  اب��و  �سفيق  حممد  وميثله 
)2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان 

الوىل ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : حممد توحيد ال�سالم للتجارة الديكور )�ص ذ م م( 

عنوانه : انرتنا�سونال �سيتي احلي ال�سيني بناية D05 - �سقة رقم 106 - رقم الر�ص : 127 ور�سان الوىل 
اليجار  قيمة  و�سداد   )D05 بناية   -  106 رق��م  )�سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

   انذار عديل بال�فاء بالن�سر
 رقم )2018/7324(    

املنذر : توما�ص دافيد وو�ص وميثله ال�سيد كيتان توتيجا بوكالة م�سدقة رقم املحرر )2017/1/173123( 
ادري�سي  رجاء  املحرر )2018/1/151875( وميثله  رقم  بوكالة م�سدقة  ال�سعود  ابو  �سفيق  وميثله حممد 
ت�سويل مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي 

الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ت : 0555564669  
املنذر اليه : �ستاندرد �سيتي للخدمات الفنية - �ص ذ م م 

عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي بناية u02 �سقة رقم 307 رقم الر�ص : 0 - 287  ورقم البلدية : 0 - 621 
ور�سان الوىل 

اليجار  قيمة  و���س��داد   )u02 بناية   -  307 رق��م  )�سقة  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2018/1989 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة مبارك را�سد مبارك اجلافلة وبخيتة م�سفر  جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/10/22 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة الإمارات لقطع غيار ال�ساحنات )ذ م م( 
بالزام املدعي عليهما بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 259.320.00 مائتان وت�سعة 
�سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما  وع�سرون  وثالثمائة  الف  وخم�سون 
من 2018/5/28 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2018/2534 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الريامي لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2018/10/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ ع�ص الن�سر لتجارة مواد البناء والديكور - ذ م م  بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 41.661 واحد واربعون الف و�ستمائة 
واحد و�ستون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2018/7/10 وحتى 
املحاماة.   اتعاب  بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  والزمتها  ال�سداد  متام 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/8679  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���ص   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ذه��ب��ي��ة  1-اجل���زي���رة  امل��دع��ي عليه /  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سيد جماهد جمعه جماهد قد اأقام 
 31283( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رقم 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )ME184507208AE(ال�سكوى
فاأنت  لذا    Ch1.A.5 بالقاعة  8.30 �ص   ال�ساعة   2018/12/10 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
 يف  الدع�ى 2018/3872  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبيد اهلل خان امانت اهلل خان  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بروك�ص لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م وميثله / امنة ابراهيم حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  ح�سن املح�سن - قد 
مببلغ وقدره )264.200.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2018/12/6 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2018/4 تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �سده/1- اي تي ايه �ستار للتطوير العقاري )�ص ذ م م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ برنار يو�سف منعم وميثله / ديانا حممد حمادة  
املنفذ  املبلغ  بتاريخ  2018/11/7  اخطاركم ب�سداد  قررت حمكمة دبي البتدائية 
به وقدره )1460092.30( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم 
: رقم الر�ص 1723 - مبنطقة نخلة جمريا - ا�سم املبنى : غراندور ري�سيدين�ص 
الثنية اخلام�سة  الكائن مبنطقة  العقار  -c - واي�سا   101 الوحدة  موغال رقم 
والعائدة لكم بطريق   g03 الوحدة  املبنى بالديوم رقم  ا�سم   974 : الر���ص  رقم 

املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.   
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2018/3897   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سالح بن عبدالرزاق بن �سالح ال�سباح  جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/اميك�ص )ال�سرق الو�سط( - �ص م ب )م( 
- الإم��ارات وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأق��ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)23754( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2018/4952  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- 999 للو�ساطة العقارية  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ رمي�سة يو�سف ملك حممد يو�سف وميثله / احمد عبداهلل حممد ملك 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - اأنوهي 
املنفذ به وقدره )115288( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 3459 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  2- الزام املدعي عليها بت�سليم املدعية 
جواز �سفرها ، وبتذكرة عودة  اىل موطنها على الدرجة ال�سياحية او قيمتها وقت 
تنفيذ احلكم.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2018/2420 جتاري جزئي                                              
اأن  البناء - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا  الفار�سي ملقاولت  اىل املدعي عليه/1- علي 
املدعي / احلجر الرملي لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م  وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد 
املطوع - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/23  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ احلجز الرملي لتجارة مواد البناء )�ص ذ م م(  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 14470 درهم )اربعة ع�سر الف واربعمائة و�سبعون درهم( 
�سيك وحتى  ا�ستحقاق كل  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  والفائدة  الدعوى  �سند  ال�سيكات  قيمة 
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سدا 
طلب النفاذ.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2018/2076 جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  عبدي   ابراهيم  جامع  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/8/14  يف الدعوى املذكورة اعاله 
�ستة  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  �سعيد  حممد  �سعيد  ل�سالح/ 
ع�سر الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 
2016/1/15 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات وامرت ب�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدع�ى 2018/60 تظلم عقاري                

التظلم / اأن  ب��وم ج��ون كيم جمهول حمل الق��ام��ة مبا  املتظلم �سده / 1-  اىل 
بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي وميثله / احمد ح�سن 
اع��اله ومو�سوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  قد    - اآل علي  رم�سان 
القرار ال�سادر رقم 34/2018 حجز حتفظي عقاري والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت 
لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/11/25  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة رقم 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/9838  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- هايدون انرتنا�سيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - �ص ذ 
م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سيد من�سور علي ناو�ساداين وميثله / احمد 
عبداهلل حممد ملك اأنوهي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   2000( مب��ب��ل��غ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   75.000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة 
التام.    ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
املوافق  ال�سكوى)MB183857850AE( وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  رقم 
اأو  Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص    2018/11/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/3596  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1 - اأني�ص بن حمه الكامل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك راأ���ص اخليمة الوطني - �ص م ع وميثله / عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي 
مبلغ اإجمايل قدره )129.040.36 درهم( مائة وت�سعة وع�سرون الف واربعون درهما 
تاريخ  من  اعتبارا  وذل��ك   %9 بواقع  التاأخريية  وبالغرامة   ) فل�سا  وث��الث��ون  و�ستة 
املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/6 
ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/3760  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة حول العامل لتجارة مواد البناء  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة �سيف العفاري للنقل الربي وميثله / عبداهلل حممد ر�سول 
علي الهرمودي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   34.462.40( وقدره  مببلغ 
12% �سنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2018/12/11  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2018/2961  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة ترانزلينك لوجي�ستك�ص )�ص ذ م م(  جمهول 
ذ م م(  اند هويرد )�ص  التنفيذ/دورمتوند  حمل القامة مبا ان طالب 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل  ا�سماعيل حممد  علي   / وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)85629( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2018/3740   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ح�سني مهدي مهري  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/لوتاه بي �سي جاز )ذ م م( )ف��رع دب��ي( وميثله / نا�سر 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سام�سي  ج��اب��ر  �سليمان  حمد 
املنفذ به وقدره )7092.94( درهم  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدع�ى 2018/2952  مدين جزئي
وورلد  ال  ب��ي  دي   -2 خ��ان  غ��وث  �سيد  خ��ان  ا�سماعيل  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ناثان  �ساجد  املدعي/�سابنور  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  علي  ح�سن  علي  وميثله:ح�سني 
والر�سوم  درهم   )157426( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 Ch2.D.18 لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/12/10 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/421  مدين كلي
اب��و اجلبني  ال��دي��ن  خ��ري  �سامر   -2 ال��ع��ال  عبد  / 1-مفلح حممد  عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  الفال�سي  را�سد  علي  /ع��ارف  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
يوؤدوا  بان  والت�سامن  بالت�سامم  عليهم  املدعي  الزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والدبية  امل��ادي��ة  ال���س��رار  عن  والتعوي�ص  دره��م   )2600000( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
ال�ستحقاق  تاريخ  12%من  بواقع  القانونية  الفائدة  ومع  درهم   )10000000( مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التنفيذ  متام  وحتى 
فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة �ص  ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2018/11/25  الحد 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3062  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد منري الزمان حممد يو�سف خان جمهول حمل القامة 
وميثله:هاين  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  اجل�سمي  /ه��اين  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  الفائدة  دره��م مع  وق��دره )26.250( 
وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/5 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/3171  مدين جزئي
/نظرية  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  خليل  ام��ني  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ال��ه��اج��ري  اح��م��د  حممد  �سالح  وميثله:حممد  ال��زرع��وين  ن��ا���س��راهلل  عبدالرحيم 
والر�سوم  دره���م   )50000( وق����دره  مببلغ  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع �سم ملف النزاع 
املوافق:2018/12/6  ا�سا�سي.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  رق��م:1999/2018 كق�سية 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3122  مدين جزئي

/نظرية  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  خليل  ام��ني  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ال��ه��اج��ري  اح��م��د  حممد  �سالح  وميثله:حممد  ال��زرع��وين  ن��ا���س��راهلل  عبدالرحيم 
مبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
وقدره )21.000( درهم على �سبيل التعوي�ص عن ال�سرار املدنية واملعنوية التي حلقت 
باملدعية جراء النف�سي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سم ملف النزاع 
رقم:2018/1998 الق�سية ال�سا�ص.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/12/6 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3088  مدين جزئي

املدعي  ان  املدعي عليه / 1-حممد بالل حممد يعقوب جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ����ص.م.ع  املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات  /�سركة 
اخلدمة  ف��وات��ري  قيمة  دره��م   )14120.34( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�ستحقاق  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  �سدادها  املتاأخر 
يوم  لها جل�سة  م��دين.وح��ددت  رق����م:2018/1471  النزاع  التام و�سم ملف  ال�سداد  وحتى 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.18:بالقاعة �ص  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/6  اخلمي�ص 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
�سيكون  فان احلكم  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

   يف الدع�ى رقم 2018/3809 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- كيلي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
���ص.ذ.م.م وميثله:حممد  لل�سناعات احلديدية  التنفيذ/علم  ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �سعيد حميد اخلييلي  علي 
املنفذ به وق��دره )742559.52( دره��م  اىل  املبلغ  اع��اله والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
   يف الدع�ى رقم 2018/4078 تنفيذ جتاري

���ص.ذ.م.م 2- احمد عبداهلل �سيف بن دروي�ص  ال�سرح للمقاولت  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  ال�سرح  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  ال�سحي 
وميثله:حممد  �����ص.م.ع  ال����دويل  ال��ت��ج��اري  التنفيذ/البنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله والزامكم  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سويدي قد  �سلطان  عي�سى 
بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11663468.35( درهم  اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة 2- �سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:490 ل�سنة 2017 يف حدود املبلغ 
املحكوم به يف الدعوى وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2018/3739   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- تريا�سريت�ص جلف - موؤ�س�سة فردية  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماترييال لب وميثله / نا�سر 
حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91556.25( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

   يف الدع�ى رقم 2018/3646 تنفيذ جتاري
�سوجي�ص   -2 ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  جي  ا���ص  كي  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
�سوبرامانيان �سيتيالمبارا �سوبرامانيان جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ال�سبع للو�ساطه العقاريه وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد  التنفيذ/البحار 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )44642( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

   يف الدع�ى رقم 2018/3815 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- هايدون للمقاولت امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م - 
التقدير  التنفيذ/�سركة  ان طالب  القامة مبا  فرع دبي جمهول حمل 
امليكانيكية ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )51282.50( 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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
   يف الدع�ى رقم 2018/593 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- حمد �سهيل حممد را�سد ال�سام�سي جمهول حمل 
بدر �سالح  ملالكها   - للعقارات  ان  اي  التنفيذ/زد  ان طالب  القامة مبا 
مدين ان�ساري ق�سمي وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م    )1665795(
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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
   يف الدع�ى رقم 2018/628 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
التنفيذ/بهاونه امرباي�ص جودي وال وميثله:ح�سن علي مطر  مبا ان طالب 
بتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي 
بال�ستئناف  واملعدل  كلي  عقاري  رق���م:2017/611  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم 
درهم    )670693.66( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  رق������م:2018/64  ال��ع��ق��اري 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
   يف الدع�ى رقم 2018/610 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ ���س��ده/1- حممد ���س��ادق اأ���س��د ب��ورم��ولين جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد  طالب 
الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
رق��م:2017/93 عقاري جزئي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36220( درهم  اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�سخ العقد مو�سوع الدعوى )الجارة املنتهية بالتملك( 
ومالحقه والغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املو�سوفة يف الذمة( امل�سجلة لدى دائرة 
الرا�سي والمالك والواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وبالزام املدعي عليه 
بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�سواغل 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/9788  عمايل جزئي
ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  اوميغا لين  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /حجازي �سحات �سيد �سليمان قد 
 )67589( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB177382109AE:ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2018/11/26 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
    يف الدع�ى رقم 2016/1964  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ح�سني عدنان ح�سني طوالبة جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سيتكور ميديا منطقة حرة ذ.م.م وميثله:نا�سر 
مال اهلل حممد غامن  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16666( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2018/5144  تنفيذ عمايل 
جمهول  ذ.م.م  ح����رة  م��ن��ط��ق��ة  اي  ام  ال������رتون  �����س����ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
�سمريي  حممد  رف��ي��ق  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى  اأق��ام  عليك  ال��زي��ودي  قد  وميثله:احمد علي حممد من�سور 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12980( 
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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدع�ى 2018/296  تظلم �سرعي

اىل املتظلم �سده / 1-كرمي عبود عبد امل�سيح جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
اأقام عليكم التظلم  / دويل وديع �سمريه وميثله:بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل قد 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 1491/2018 امر 
على عري�سة �سرعي والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
ال�سخ�سية يف  الح��وال  بالقاعة:)1( يف مبنى  11.00 �ص  ال�ساعة     2018/11/26
منطقة 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 فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/596  ا�ستئناف مدين    

اىل اخل�سم املدخل / 1- مكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / طارق مكي جعفر �سالح وميثله:طارق 
مكي جعفر �سالح  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/636 

مدين جزئي بتاريخ:2018/5/9
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/12/9 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/1403  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ابراهيم حممد ح�سن يو�سف اخلاطر  جمهول حمل 
امل�ست�سفى المريكي - دبي )فرع حممد وعبيد  امل�ستاأنف /  القامة مبا ان 
املال( ���ص.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي  قد ا�ستاأنف / احلكم 
بتاريخ:2018/10/16  ج��زئ��ي  م��دين   2018/1735 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص  املوافق 2018/12/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/511  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- برويز نظر  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / 
�سركة و�سام للموا�سري املحدودة وميثلها مديرها:الفاحت علي ح�سن عقباوي 
ال�سادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  غ��ري��ب   ب��اق��ر  حممد  وميثله:خمتار 
لها  ب��ت��اري��خ:2018/3/11 وح��ددت  كلي  رق��م 2017/2335 جت��اري  بالدعوى 
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/12/11 املوافق  الثالثاء   يوم  جل�سه 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/1370  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ت�ساين رياك�سن منطقة حرة ذ.م.م  جمهول حمل 
ذ.م.م وميثله:اأمل  ���ص.م.ح  �سي  / جينريي�سني  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
عمري ال�سبيعي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2830 
جتاري جزئي بتاريخ:2018/6/19 وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 
2018/11/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/1094  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سهاب احمد رم�سان جمعه - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
احد ورثة املرحوم/احمد رم�سان جمعة ابراهيم 2- فار�ص احمد رم�سان جمعه 
- ابراهيم ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته احد ورثة املرحوم/احمد رم�سان جمعة 
ذ.م.م  اليابان  ذكاء  امل�ستاأنف / م�ساعد  ان  القامة مبا  ابراهيم جمهول حمل 
ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  الرجمن   ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 

بالدعوى رقم 2017/2647 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/24     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/12/10 املوافق  الثنني   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/7863  عمايل جزئي
جمهول  �����ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  1-ال��ري��ام��ي  امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
توما�ص  الي�سكزيندرا  باليثكاثيل  ت��وم��ا���ص  /�سيبي  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )448300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
وحددت لها   MB183804837AE:درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
 ch1.B.10:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/13 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/10808  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��ج��اد اح��م��د ق���ادر لل�سحن ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قا�سم قد  اف�سل حممد  املدعي /حممد 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(   17.620( وقدرها  عمالية 
 2018/12/18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB185970758AE:ال�سكوى
ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )حيث �سادف يوم الحد املوافق:2018/11/18 
وهو اليوم املحدد لنظر هذه الدعوى اجازة ر�سمية مبنا�سبة املولد النبوي ال�سريف فقد تقرر 

تاأجيل هذه الدعوى اداريا اىل يوم الثالثاء املوافق:2018/12/18.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/100  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-قرية املا�ص للو�ساطة التجارية ���ص.ذ.م.م - حاليا - قرية املا�ص 
للو�ساطة العقارية �ص.ذ.م.م - �سابقا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /وداد عبداهلل 
ال�سعفار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ وابطال العقد بني املدعي 
املدعي عليهم برد مبلغ وقدره )826.527.50( درهم والفائدة  واملدعي عليهم والزام 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ورد ا�سل ال�سيكات.وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/11/27 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/768  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بيرت ارمني در ايكارت 2- زهره در ر�ستيجار جمهول حمل القامة 
ال�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  وميثله:نا�سر  ���ص.م.ع  التجاري  دب��ي  /بنك  املدعي  ان  مبا 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
كما  دره��م   )3.696.856.19( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  والتكافل 
الدعوى  رف��ع  وم��ن  الدعوى  رف��ع  التاريخ حتى  ذل��ك  12% من  الفوائد  مع  يف:2018/7/8 
وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ب��ال ك��ف��ال��ة.وح��ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث��الث��اء امل����واف����ق:2018/12/18 ال�����س��اع��ة:09:30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2018/3547  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- بروفك�ص فيت اوت للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
يو بي ا�ص �سبالي �سني �سوليو�سنز انك/فرع دبي/فرع �سركة اجنبية قد اقام الدعوى املذكورة 
التايل:بندب  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2018/11/15  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله 
اخلبري احل�سابي املتخ�س�ص �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي:الطالع على ملف 
عليها  واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها  الدعوى 
والدفاتر  ال�سجالت  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�سالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان 
والزمت  دره���م  وق��دره��ا خم�سة الف  ام��ان��ة خ��ربة  والل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت  ال��ورق��ي��ة  التجارية 
املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ص امل��واف��ق:2018/11/29 يف حال عدم 
�سداد المانة اخلربة ويف حال �سداد امانة اخلربة تنظر بجل�سة:2018/12/20 ليداع التقرير 

 .ch1.C.12:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2018/3634  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جلوبال جيت ملقاولت البناء جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سلطان ح�سن حممد بو�سيم العبدول قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )30.000( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2018/12/4 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدع�ى 2018/3300  جتاري جزئي
ف   - ذ.م.م  والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  ه��اي��دون   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
العامة �ص.ذ.م.م  للتجارة  اك�سي�ص  املدعي/ا�سرتيل  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�سن 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )39950( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة 
 2018/11/26 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2015/586  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �سيدلية اخلتم ل�ساحبها/خليفة �سامل هادي املن�سوري جمهول 
يف    2016/2/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل 
بالزام  ���ص.ذ.م.م  يونيمد  املتحدة  الطبية  اعاله ل�سالح/التجهيزات  املذكورة  الدعوى 
درهم   )99000.92( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
قيمة ال�سيكات �سند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق 
درهم  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى  ال�سيكات 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص طلب النفاذ. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/4040  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمعدات  ا���ص  اي  1-او   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /اب�سكو ���ص.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي 
ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ  اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة  ق��د 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م  وق���دره )125.400( 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2018/11/28 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2018/3989  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي ام دي للياقة البدنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جانترن الكرتونيك جي ام بي ات�ص )فرع دبي( وميثله:احمد 
ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )92450( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
يوم  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من 
الثالثاء املوافق:2018/12/18 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



فــن عــربـــي
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م�سل�سل )حبيبي اللدود( يطرح ق�سايا اإن�سانية من دون اإلقاء �سعارات رّنانة

يورغو �ضلهوب: �ضخامة الإنتاج
 وحدها ل متنح العمل اأية قيمة فنّية

)حبيبي  يف  ت��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  )ن���وح(  ل�سخ�سية  ال��درام��ي��ة  الأب��ع��اد  م��ا   •
اللدود(؟

- نوح قائد حمارب، مندفع وثوري، متطّرف باإميانه بق�سيته التي يدافع 
عنها ب�سدق وقناعة، ما يجعله تابعاً اأعمى لزعيمه ال�سيا�سي. مواقف نوح 
م�سابهة ملواقف ال�سباب املنتمني اإىل اأحزاب يحاربون من اأجلها، فيحملون 
�سفة البطولة بنظر املحازبني والع�سكر، فيما يرتكبون عموماً الأخطاء 
من دون دراية. اأحببت البعد الإن�ساين لهذا القائد الذي هو بطل يف نظر 
املحازبني وع�سكره اإل اأنه يعي�ص �سراعات اإن�سانية تظهر تباعاً مع تقّدم 

�سري الأحداث.
اإذاً؟ مثايل  غري  بطل  • اإنه 

معّيناً،  عمقاً  منحها  ال�سخ�سية  ه��ذه  ت�سوير  يف  املثالية  ع��دم  اأب����داً،   -
تابعيته  ال�سهم  البطل  اأخطاء هذا  النا�ص. مثاًل، من  اإىل  اأق��رب  وجعلها 
العمياء لزعيمه. ف�ساًل عن خيانته حبيبته تلبية ل�سهواته. فهذا ال�سق 

التي  ال�سخ�سية  خانة  يف  و�سعاه  الداخلية  و�سراعاته  الإن�����س��اين 
حتاكي الواقع.

الكاتبة منى طايع  الواقعية يف ن�ص  تلك  • هل 
دفعتك اإىل قبول الدور؟

- حبكت منى طايع امل�سل�سل بطريقة جميلة 
وتاأٍن،  باإتقان  دائ��م��اً  تكتب  فهي  وعميقة، 

وحتكي املوا�سيع التي مت�ّص بها وتعنيها، 
ها  ن�سّ حبكة  يف  وا���س��ح  الأم����ر  وه���ذا 

تبتكرها.  التي  ال�سخ�سيات  ويف 
درامي  ن�ص  اأي  معاجلة  اأ�سلوب 
احلافز  ي�����س��ّك��ل  ���س��ي��ن��م��ائ��ي  اأو 
اأمت��ّع��ن يف  اإذ  ال��ع��ر���ص،  لقبويل 
كاملة،  الق�سة  ويف  �سخ�سيتي 
وكيفية تطّور الأحداث، فاآخذ 

بعني  التفا�سيل  ه��ذه 

العتبار.
الأداء؟ يف  التحدي  م�ستوى  الن�ص  مقّومات  ترفع  • هل 

ينتظر  التمثيل  يع�سق  م��ن  الأداء.  يف  ا�ستمتاع  ه��و  ب��ل  حت��دي��اً  اأراه  ل   -
الدرامية  لديها خطوطها  �سخ�سية غري م�سطّحة،  توافر  ال�سرب  بفارغ 
الت�ساعدية. يف راأيي، ل يقت�سر دور املمثل على قراءة الن�ص، بل يتخطى 
بعامل  و�سقلها  اأب��ع��اداً  واإعطائها  جديد  من  ال�سخ�سية  ابتكار  اإىل  ذل��ك 
خا�ص ل يتعار�ص مع الكاتب، وذلك باإ�سافة جوانب اإليها بغ�ص النظر 
اأم ل، فيتحّول الدور من �سخ�سية اإىل �سخ�ص  اإذا كان الكاتب يراها  ما 

ذي اأبعاد اأعمق.
خربة. اإىل  جديدة  باأبعاد  ال�سخ�سية  �سقل  • يحتاج 

- �سحيح، لذلك ثمة ما ي�سّمى التدريب على التمثيل الذي يتطّور بف�سل 
تراكم اخلربات والعمل. اإىل ذلك يتلقى املتخ�س�ص يف التمثيل درو�ساً يف 
علم النف�ص لفهم املجتمع وال�سخ�سيات، وليكّون اأبعاداً اإن�سانية قد ميلكها 
البع�ص بالفطرة من خالل مراقبة النا�ص يف املجتمع 

فيما يحتاج البع�ص الآخر اإىل درا�ستها.
كثرية  وطنية  ر�سائل  امل�سل�سل  • يحوي 
مثالية  ت��ل��ك  ت�سبح  اأمل  و����س���ع���ارات، 

جداً للتطبيق يف الواقع؟
- يطرح امل�سل�سل ق�سايا اإن�سانية 
رّنانة.  �سعارات  اإل��ق��اء  دون  م��ن 
مّر  معّينة  حالة  عن  يعرّب  اإن��ه 
ال�سراعات  زم��ن  يف  لبنان  بها 
احل��زب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة، ك��م��ا حال 

بلدان اأخرى عربية اأو اأجنبية.
ثمة  وال���دي���ك  وداع  م�سهد  يف   •
ما  الزعيم   ( متناق�ستان  ع��ب��ارت��ان 
ابني  اذا  اأن��ا  طالعلي  و)�سو  لأ(  بينقلو 

�سرلو �سي(، فاأي ر�سالة من خاللهما؟
- يحاكي هذا املوقف النا�ص بعمق، خ�سو�ساً 
من عاي�ص بينهم احلرب ومن قاتل، ومن وّدع 
اإذا  الأب  اأو  الأم  منفعة  اأي��ن  �سراحة،  �سهيداً. 
تعّر�ص ابنهما لل�سرب يف اجلامعة ب�سبب الدفاع 
�سيت�سالح  النهاية  يف  اآخ��ر؟  زعيم  �سّد  زعيم  عن 
الزعيمان ويلتقيان. هذا املنطق ظّل �سائداً يف مرحلة 
ما بعد احلرب، على �سعد التعبئة الطائفية وال�سيا�سية 

والجتماعية لدعم �سورة الزعيم.
الكاتبة  اأف���ك���ار  م��ع  ج��م��اه��ريي  ت��ف��اع��ل  م��ن  • ه��ل 

هذه؟
ال��ك��ات��ب��ة عرب  ب��اأف��ك��ار  -ق����راأت تعليقات م��ت��اأث��رة 
اأنها  خ�سو�ساً  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 
اأو حزب معنّي يف  اأو منطقة  اإىل طائفة  مل ت�سر 

امل�سل�سل.
جتاربها  اأوىل  يف  حّداد  جوانا  باأداء  راأيك  • ما 

التمثيلية؟
لبنان حول  ال�سائد يف  املنطق  اأرف�����ص  ب��داي��ة،   -
تقومي املمثلني اأداء بع�سهم بع�ساً. ال�سحافة 
والنّقاد واجلمهور هم احلكم يف هذا الإطار. 
متلك جّوانا قدرات تخّولها خو�ص جمال 
اأن���ا����ص  ال��ت��م��ث��ي��ل. ل خ���ط���اأ يف دخ������ول 
يتدّربوا  اأن  ب�سرط  املهنة  اإىل  ج��دد 
�سحيح  ال��الزم��ة.  املوهبة  وميلكوا 
يف  خ�سو�ساً  اأهميتها،  للخربة  اأن 
اأداء دور �سعب و�سائك ذي اأبعاد 
كبرية كدورها، ما ي�سّكل حتدياً 
اإمن��ا ل �سك يف  و�سعباً،  كبرياً 
اأن��ه��ا اج��ت��ه��دت م��ن ك��ل قلبها 
واأع���ط���ت ك��ل م��ا مت��ل��ك، لذا 

اأمتنى لها التوفيق.
راأيك بطريقة تنفيذ  • ما 

امل�سل�سل؟
لأنني  حلقتني  ت��اب��ع��ت   -

طريقة  ع��ن  وا�سحة  فكرة  اأم��ل��ك  ل  ل��ذا  �سينمائياً،  فيلماً  راه��ن��اً  اأ���س��ّور 
والنواق�ص.  ال�سعف  ونقاط  اأدائ��ي  لأرى  اأعمايل  متابعة  اأح��ّب  تنفيذه. 
فغالباً ما يكون العر�ص الأول �ساغطاً نف�سياً بالن�سبة اإيّل لأنه خم�س�ص 
امل�سل�سل من  للنقد الذاتي فال مكان للمو�سوعية حينها. عملنا يف هذا 
قلبنا واجتهدنا من اأجله، بدءاً من الن�ص والإخراج والتمثيل و�سوًل اإىل 

الإنتاج، ويبقى احلكم للجمهور.
الرم�سانية،  امل�سل�سالت  على  حمتكراً  يعد  مل  الإنتاج،  عن  • باحلديث 
راأيك  م��ا  ال�سنة،  م���دار  على  املحلية  الأع��م��ال  ب��ني  املناف�سة  فاأ�سبحت 

بذلك؟
- يجب تنفيذ اأي عمٍل فنّي باإتقان، لأن �سخامة الإنتاج وحدها ل متنحه 
ال�سخ�ص  و�سع  م��ن  الإن��ت��اج  �سخامة  تنطلق  راأي���ي،  يف  فنّية.  قيمة  اأي��ة 
اأ�سارك  عندما  الفخامة.  ع��ن  احل��دي��ث  قبل  املنا�سب  امل��ك��ان  يف  املنا�سب 
الأ�سا�ص  يف  لأنني  عر�سه،  مكان  اأو  لتوقيت  اأهمية  اأويل  ل  ما  عمل  يف 
اإىل مو�سوع  بالن�سبة  اأم��ا  فنياً.  يمُقنعني  ال��ذي  امل�سل�سل  اإىل  اإل  اأن�سّم  ل 
املناف�سة الرم�سانية، فهي م�ستجّدة لبنانياً ورائجة م�سرياً، لطاملا اعتمد 

تلفزيون لبنان مبداأ املوا�سم املخ�س�سة للعر�ص الدرامي.
على  التمثيل  فياأتي  الإن��ت��اج،  يف  ال�سرتخا�ص  مبداأ  �سابقاً  اعتدنا   •

ح�ساب الإخراج اأو الن�ص اأو الفريق التقني، فهل تغرّي هذا الواقع؟
اإمن��ا يف ظل املناف�سة القوية ل مكان ملن ل يتقن فّن  - مل يتغرّي كثرياً 
القّيمون على الدراما ما ير�سي ذوق اجلمهور  اإذا مل يقّدم  املهنة.  هذه 
ل  ل��ذا  الت�سويق.  واملنتج  الإع��الن��ات  املحطة  بالتايل  وخ�سرت  خ�سروه، 

جمال ل�ستقدام اأنا�ص غري منا�سبني وت�سليمهم مهّمات فنّية.
بو  م��اغ��ي  املمثلة  م��ع  العك�سي(  )ال��ع��د  فيلم  بطولة  تفا�سيل  م��ا   •

غ�سن؟
متّر  �سل�سة.  وق�سة  خفيفة  م��واق��ف  يحوي  كوميدي  رومان�سي  فيلم   -
على  اجل��م��ه��ور  �سيجعل  م��ا  وم�سحكة،  حم��رج��ة  مب��واق��ف  ال�سخ�سيات 
�سخ�سيتي  ه��م��وم��ه.  متنا�سياً  مبت�سماً  ال�����س��اع��ة  ون�����س��ف  ���س��اع��ة  م���دى 
مناق�سة ل�سخ�سية ماغي بو غ�سن، واملراد من الفيلم اإي�سال ر�سالة عن 
�سرورة تقّبل الآخر. اأّود التنويه باأجواء فرتة الت�سوير التي طغت عليها 

ال�سال�سة والرتياح.
الأجواء؟ تلك  اأمّنت  التي  الإنتاج  �سركة  اإىل  مّرده  ذلك  • هل 

- بعد تعاوين للمرة الأوىل مع )اإيغل فيلمز( اأندم �سراحة اأنني مل اأحقق 
وتقنيني وكل  �سركة حترتم فريق عملها من ممثلني  �سابقاً. فهي  ذلك 
والحرتاف.  باملهنية  ي�سفها  الذي  اجلميع  راأي  وهذا  معه،  تتعاون  من 
مهما بلغت ال�سعوبات يف اأثناء الت�سوير، نرى اجلميع مرتاحاً من دون 
العمل  املنتج فريق  فعندما يحرتم  انزعاج.  اأو  اأو مهنية  نف�سية  �سغوط 
ويوؤمن له الراحة املادية واملعنوية والنف�سية، عندها تذلل اأي �سعوبات يف 
موقع الت�سوير وهذا دليل على اأننا قادرون على تقدمي اأف�سل الأعمال 

اإذا توافر ال�سخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب.
حّنا. رامي  املخرج  مع  اأي�ساً  الأوىل  للمرة  • تتعاون 

- نعم، منذ التقينا للمرة الأوىل مل�سنا تكاماًل مهنياً وتوافقاً فكرياً بيننا، 
وقد اأحببته كثرياً على ال�سعيد ال�سخ�سي. هو يدرك متاماً اأهدافه، وهو 
اأ�سا�سياً يف تاأمني جّو الراحة  هادئ الطباع، واثق من نف�سه، فيوؤدي دوراً 
اأن تنعك�ص هذه الأج��واء على الفيلم ويك�سب  اأمتنى  يف موقع الت�سوير. 

حمّبة اجلمهور.
غ�سن. بو  ماغي  املمثلة  مع  الأوىل  للمرة  • تلتقي 

- �سحيح، اأّدت ماغي �سخ�سيتها بطريقة جميلة �سواء يف امل�ساهد الدرامية 
اأو الكوميدية.

الأكرث  هي  التجاري  الطابع  ذات  الكوميدية  الرومان�سية  الأف��الم   •
�سينمائياً  اأر�سيفاً  ت�سكل  فهل  اللبنانية،  ال�سينمائية  ال�سالت  يف  رواج��اً 

للم�ستقبل؟ 
بالدراما. نالحظ  اأ�سوة  كافة  ال�سينمائية  الأف��الم  اأن��واع  توافر  اأمتّنى   -
الكوميدية.  الرومان�سية  الأف��الم  يرتاد  الأك��رب  ال�سينمائي  اجلمهور  اأن 
نتمنى اأن تنفذ اأفكار درامية اأو اجتماعية اأو موا�سيع ح�ّسا�سة وقوّية يف 

ال�سينما اأي�ساً. 
ل اأينما وكيفما كان. يتّوجه الفّن  يف النهاية يتبع اجلمهور ممثله املف�سّ
يف كل زمان اإىل عامة ال�سعب ولي�ص اإىل النخبة فح�سب. ما دام اجلمهور 
اللبناين ينتظر الفيلم اللبناين فاإننا نتمنى التطّرق اإىل خمتلف املوا�سيع 

ب�سرط اأن يكون عماًل متقناً.
ر�ص على �سركة )اإيغل فيلمز( ن�ص ذات قيمة فنّية  يختم: )يف راأيي، اإذا عمُ

ر يف التنفيذ(. كبرية لن تق�سّ

بعد �ضت �ضنوات من الغياب .. 
األبوم حممد منري قريبا

ي�ستعد حممد منري لطرح األبومه الغنائي اجلديد قريباً، وذلك بعد �ست 
�سنوات من الغياب عن �سوق الألبومات.

اأطلقها  باحلياة(  )افرح  بعنوان  اأغنية منفردة  امل�سري  النجم  اأعمال  اآخر 
منذ نحو العام، فان�سغال الكينغ بو�سعه ال�سحي دفعه اإىل تاأجيل اأعماله 

الفنية.
الألبوم يت�سمن جمموعة من الأغاين تعاون فيها الفنان مع كل من حممد 
رحيم واأمري طعيمة، ويعتمد منري خطة ت�سويقية خمتلفة اإذ يطرح اأغنية 
ح�سني،  كتامر  الفنانني  من  جمموعة  اعتمدته  اأ�سلوب  وه��و  اأ�سبوع،  كل 

وهيفاء وهبي، وعمرو دياب، و�سريين عبد الوهاب.

داليا مبارك تطلق
 )غ�ضبًا عن الكل(

قبيل و�سع مولودتها الأوىل، اطلقت الفنانة ال�سعودية داليا مبارك اأغنية 
اأحلان  ال�سانع،  اأحمد  الكل(، وهي من كلمات  جديدة بعنوان )غ�سباً عن 
جا�سم وتوزيعه، �سولو ربابه حممود �سرور، اإيقاع هاين الدو�سري، مهند�ص 
حممد  ع��ام  اإ���س��راف  حممد،  جا�سم  وما�سرت  مك�ساج  الأم���ري،  علي  �سوت 

الزرعوين، اإنتاج فايز ال�سعيد وحممد الزرعوين.
حفلة  يف  )الهيم(  من   2017 فرباير  يف  تزوجت  مبارك  داليا  اأن  يذكر 

زفاف يف تركيا ح�سرتها نخبة من جنوم اخلليج.

ل جتد من يقا�سمها همها الفني

�ضالفة معمار تفكر بالعتزال!
ما  ابنتها )ده��ب( يوماً  اأن حتا�سبها  اإنها تخاف  قالت �سالفة معمار 
اأك��رث منها يف مرحلة  بنف�سها  اإنها اهتمت  لها  اأن تقول  اأو  اأم��ر  على 
ما، كا�سفة اأن ابنتها ورغم �سغر �سنها ترف�ص الزواج ولها حكم �سلبي 

عليه اأتى ب�سبب طالق الأم من اأبيها املخرج �سيف ال�سبيعي.
ال�سورية ج��اء يف ح��وار م��ع الإع��الم��ي با�سل حم��رز يف  ك��الم املمثلة 
برنامج )املختار( عرب اإذاعة )املدينة اف ام(. كذلك ك�سفت اأنها تلقت 
امل�سرحية يف  للفنون  العايل  املعهد  التمثيل يف  مادة  لتدري�ص  عر�ساً 
اأن  دم�سق، ولكنها رف�ست لأنها غري جاهزة يف هذا الظرف وتعتقد 
بح�سب  ذلك،  ويت�سح  تغيري،  اإىل  بحاجة  التدري�ص  واأ�سلوب  املناهج 

قولها، من تدين م�ستوى بع�ص اخلريجني: )من ينجح ويتاألق منهم 
هو من اعتمد على نف�سه واجتهد، اأما املعهد فلم يعد كما كان(.

�سالفة بينت اأنها فكرت وتفكر بالعتزال كثرياً، خ�سو�ساً اأنها ل جتد 
من يقا�سمها همها الفني بعد �سفر الكثريين ممن كانت تلتقي فكرياً 
اأن �سعادتها احلقيقية تكمن يف  وفنياً معهم ب�سبب احلرب، م�سيفة 
الإجناز، وهو مرتبط بظروف رمبا ل تكون متاحة غالباً. واعتربت 
املنا�سب يف  ال�سخ�ص  وغياب  م�ستقبلية  روؤى  وج��ود  اأن عدم  النجمة 
هذه  ���س��وري��ة  يف  حت�سل  ال��ت��ي  الفنية  ال����رداءة  �سبب  املنا�سب  امل��ك��ان 

الأيام.

يطّل املمثل اللبناين يورغو �سلهوب يف بطولة م�سل�سل )حبيبي اللدود( 
)كتابة منى طايع، واإخراج �سيزار حاج خليل، و�سركة )طايع لالإنتاج(( 
البطالن  ويعي�ص  و)�سمر(،  )نوح(  بني  حب  عالقة  عن  يتحدث  الذي 
والدمار  القتتال  و�سط  ق�ستهما  متحاربني  حزبني  اإىل  املنتميان 
الكوميدي  الرومان�سي  ال�سينمائي  راهنًا فيلمه  واحلرب. كذلك ي�سّور 
رامي  واإخراج  �سليبا،  كلود  )كتابة  غ�سن  بو  ماغي  املمثلة  جانب  اإىل 
حّنا، واإنتاج اإيغل فيلمز(. عن �سخ�سية نوح وفيلمه ال�سينمائي املرتقب 

كان معه هذا احلوار:
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بودرة الأطفال تعالج م�ضاكل الب�ضرة للكبار
الهامة  ال�ستخدامات  من  العديد  عن  التجميل،  خ��رباء  من  ع��دد  ك�سف 
حفاظ  بجانب  اأن��ه  تعلمن  ل  الكثريات  اأن  اإىل  ٌم�سريين  الأطفال،  لبودرة 
م�ساكل  بع�ص  ح��ل  على  اأي�����س��اً  تعمل  فهي  الأط��ف��ال،  ب�سرة  على  ال��ب��ودرة 

الب�سرة التي تواجه الفتيات.
حيث ميكن ا�ستخدامها يف اإزالة بثور الوجه املزعجة ، وال�سبب اأنها حتتوي 
البقع  اإخفاء  اللتهابات ويعمل على  ي�ساهم يف حماربة  الذي  الزنك  على 

احلمراء.
باأن  نن�سحك  ال�ستفادة منها،  واأردت  البثور  تعانني من م�سكلة  ف��اإذا كنت 
ذلك  وبعد   ، امل�ساء  يف  ب�سرة وجهك جيداً  بهذه اخلطوات: نظفي  تقومي 
طبقي على مناطق ظهور البثور، بوا�سطة قطعة قطن ، القليل من بودرة 

الأطفال .
ويف اليوم التايل �ستالحظني انطفاء تلك البثور وخفوت البقع احلمراء، 
قناعاً  اأي�����س��اً،  ال��ب��ودرة  ه��ذه  با�ستخدام  حت�سري،  اأن  ميكنك  اأن��ه  واعلمي 

للعناية بب�سرة الوجه واإعادة الإ�سراق والن�سارة اإليها .
طّبقي   ، امل��اء  من  منا�سبة  كمية  مع  منها  و�سط  مالعق   4 امزجي  ولهذا 
اأن  و�ستالحظني  ذل���ك.  بعد  واغ�سليه  دق��ائ��ق   5 مل��دة  وج��ه��ك  على  امل��زي��ج 

ب�سرتك اأ�سبحت ناعمة وم�سرقة.

اإهمال ممار�ضة الريا�ضة اأكرث خطورة من التدخني
ومنط  منتظم  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  ع��دم  اأن  حديثة  درا���س��ة  اأو�سحت 

احلياة ال�سيء، يعد اأكرث خطورة من التدخني وال�سكري واأمرا�ص القلب.
اثبتت  الدرا�سة  ف��اإن  الإ�سباين   )elmanana( موقع  ذكر  ما  وبح�سب 
بالأمرا�ص  الإ�سابة  وخماطر  الريا�سة  ممار�سة  ع��دم  بني  عالقة  وج��ود 

التنف�سية واأمرا�ص القلب والأوعية الدموية.
لختبار  خ�سعوا  مري�ص  األ���ف   122 على  ال��درا���س��ة  ال��ب��اح��ث��ون  واأج����رى 
 1991 عامي  كلينيك" بني  "كليفالند  يف  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 
و2014، وذلك لقيا�ص معدل الوفيات جلميع الأ�سباب املتعلقة مبمار�سة 

الريا�سة واللياقة البدنية.
مبا�سرة  يرتبط  م�ستمر  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  اأن  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
بانخفا�ص معدل الوفيات، بالإ�سافة اإىل الآثار الإيجابية الهائلة للتمارين 

الريا�سية على ال�سحة الإن�سان.
كلينيك" واملوؤلف  "كليفالند  يف  القلب  اأم��را���ص  وائ��ل جابر طبيب  وق��ال 
ممار�سة  مل��دى  حد  يوجد  ل  اأن��ه  درا�ستنا  يف  "وجدنا  للدرا�سة:  الرئي�سي 
التمرينات الريا�سية، يجب ت�سجيع اجلميع على حتقيق م�ستويات عالية 
من اللياقة واحلفاظ عليها". وو�سف جابر الدرا�سة بال� "مفاجئة للغاية"؛ 
حيث اأكدت النتائج على الفوائد الطويلة الأمد للتمرينات الريا�سية حتى 
يف امل�ستويات الق�سوى، بغ�ص النظر عن العمر اأو الإ�سابة باأمرا�ص القلب 
التمارين  اأن عدم ممار�سة  الدرا�سة احلديثة  واأكدت  الدموية.  الأوعية  اأو 
وال�سريان  الأذيني  الرجفان  مثل  قلبية  باأمرا�ص  اأي�سا  يرتبط  الريا�سة 
التاجي. واأظهرت الدرا�سة اأن ممار�سة الريا�سة خف�ست ن�سبة الوفيات بني 
املر�سى الذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم اإىل %30 مقارنة باملر�سي 

الذين ل ميار�سون التمرينات.

الأدب؟  يف  بالرومانتيكية  املق�سود  • ما 
- حركة اأدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة. 

الأدب؟  يف  بالواقعية  املق�سود  • ما 
- م��ذه��ب ي��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ث��ي��ل الأ����س���ي���اء يف اأق�����رب ����س���ورة ل��ه��ا وتنبذ 

العاطفة. 
 • ماذا تعني كلمة �سيبويه؟ 

- رائحة التفاح 
خوله؟  ا�سم  يعني  • ماذا 

- الظبية ال�سريعة 
القلمية؟  الرابطة  جمعية  هي  • ما 

خليل  ج���ربان  اأع�سائها  1920م  ع��ام  املهجر  يف  تاأ�س�ست  جمعية   -
مطران ، اإيليا اأبو ما�سي. 

بلقب  �سوقي  اأحمد  خلف  الذي  ال�ساعر  هو  من   •
اأمري ال�سعراء؟ 

- ب�سارة اخلوري 

القطن  من  واإمنا   .. الورق  من  م�سنوعة  لي�ست  • النقود 
اأ�سنان طبيب  اخرتعه  الكهربائي  • الكر�سي 

كدواء ع�سر  الثامن  القرن  يف  يمُ�ستخدم  كان  • الكات�سب 
الأمريكية املتحدة  الوليات  �سكان  من  اأكرث  ال�سني  يف  الإجنليزية  يتحدثون  • الذين 

قدميها يف  الفرا�سات  لدى  التذوق  • حا�سة 
القفز ت�ستطيع  ل  التي  الوحيدة  احليوانات  هي  • الفيلة 

والأذن الأنف  بعك�ص  تنمو  ل  فالعيون   ، ولدتك  عند  حجمها  نف�ص  هو  الآن  عينيك  • حجم 
تت�سمم عندما  المين  جانبها  على  دائما  النملة  • ت�سقط 

دماغها من  اكرب  النعامة  • عني 
اأي��ام  ع�سرة  القمرية  ال�سنة  عن  ال�سم�سية  ال�سنة  • تزيد 

�سنوات ثالث  ملدة  ينام  ان  للحلزون  • ميكن 
الع�سرة  حوايل  للكالب  بينما  �سوت  مئة  من  اكرث  • للقطط 

الي�سرى( اليد  ع�سراء)ت�ستخدم  القطبية  الدببة  • جميع 
الرجل �سعف  تقريبا  الن�ساء  • ترم�ص 

الرجل الك�سول 
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الفراولة 
بالغة  ال��ف��اك��ه��ة  ت��ل��ك 
والفخامة  الأن�����اق�����ة 
واجل�������م�������ال ال�����ت�����ي ل 
ال�سوق   يف  تظهر  تكاد 
ما  اأه��م  حتى تختفي. 
مييزها غناها بال�سكر 
املعدنية  والأم�����������الح 
الكال�سيوم  وخ��ا���س��ة  
واحلديد  والفو�سفور 
وي��وج��د ال���ربوت���ني يف 
ال�سغرية،  حبيباتها 

وحتتوي  على حام�ص ال�ساي�سالت الطبيعي. 
فوائدها: 

- تو�سف ملر�سى النقر�ص واآفات الكبد. 
- تفيد يف امرا�ص اللثة. 

- للفراولة خا�سية تخفيف كميات حام�ص البول. 
- تعترب مهدئا لالع�ساب وم�سكنا لالآلم. 

مدير الإنتاج خو�سيه اإدواردو مونيز والكاتبة الربتغالية ماريا جواو كو�ستا يحمالن بجائزتهما لعملهما يف 
فيلم "The Payback" يف حفل جوائز اإميي الدولية يف مانهاتن ، مدينة نيويورك. "رويرتز"

كان هناك رجل ك�سول يجل�ص يف امليناء ي�ساهد ال�سيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه 
يف طريقهم اإىل بيع ا�سماكهم فم�سى وراءهم وعند ال�سوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�ساألهم مايقتات به 

.. فمر على احدهم وطلب امل�ساعدة فنظر اليه ال�سياد وقال: اراك يا هذا ب�سحة جيدة األي�ص كذلك؟! 
فقال نعم واحلمد اهلل . 

فقال ال�سياد: ح�سنا وانا اي�سا احمد اهلل رغم اين مري�ص لكني احلمد اهلل اعول عيايل ..
هل لديك اولد؟ فقال الرجل الك�سول: نعم.  ف�ساأله ال�سياد األ ت�ستحي من النا�ص- ا�ستحي من خالقك.

كانت كلماته كاأنها �سكني ذبحت الرجل الك�سول فا�ستحى وفر من املكان واق�سم ال يعود اليه.
 يف الطريق اراد ان ميد يده اإىل النا�ص لكنه تذكر كالم الرجل فا�ستحى بحق..   فم�سى حتى وقف امام دكان 
كبري ونظر فيه فناداه من داخله �ساحبه وقال ماذا تريد؟.. ف�سكت،  فقال �ساحب الدكان: ح�سنا عندي عمل 
لك فانت قوي، ادخ��ل.. ومنذ تلك اللحظة ا�سبح الرجل الك�سول يعمل طوال النهار ويحمل ويفرغ وينظف 
وير�ص ويقطع ويغلف... حتى ينتهي اليوم فيعود اإىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثريا فهو يكفيه هو واولده 

كما انه من تعبه وعرقه. 
وا�ستمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اولده حتى فاجاأته مببلغ ب�سيط ادخرته لت�سرتي به بع�ص 
النواع من البقالة ليتاجر بها، ومل مي�ص وقت طويل حتى ا�سبح �ساحب جتارة ب�سيطة تدر عليه ربحا جيدا 
وكلما زاد ربحه تذكر ال�سياد املري�ص فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له: جئت لك بهدية، انها 
من حر مايل، فلول كالمك ما ا�سبحت على ما ا�سبحت عليه الن، وجل�ص ليق�ص عليه ق�سته التي ا�سبحا 

من بعدها اعز �سديقني.

جتاهلها ينبغي  ل  الدم  �ضغط  ارتفاع  على  عالمات   6
يمُعرف ارتفاع �سغط الدم باأنه “القاتل ال�سامت” لأن عالماته 
على  الطبية  التو�سيات  حت��ث  لذلك  ملحوظة؛  غ��ري  تكون 
ال��زي��ارات الطبية  40 خالل  ال�  ال��دم بعد بلوغ  قيا�ص �سغط 
الدورية. ومن املفيد معرفة بع�ص الأعرا�ص التي ت�سري اإىل 

ارتفاع ال�سغط، وعدم جتاهلها.
اأع�ساب  على  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  ي��وؤث��ر  ال��روؤي��ة:  �سبابية   -

الدماغ وينعك�ص ذلك على الروؤية التي ت�سبح �سبابية.
الدماغ  الدم على  ارتفاع �سغط  اآثار  ال�سديد: من  ال�سداع   -
هذا  ي�ساحب  وقد  الن�سفي،  ال�سداع  وخا�سة  احلاد  ال�سداع 

ال�سداع اأمل يف ال�سدر ودوخة.
ي�سيق  با�ستمرار  ال��دم  �سغط  م��ع��ّدل  ت��زاي��د  م��ع  التنف�ص:   -

وتناق�ص  القلب،  ج��دران ع�سلة  مك  �سمُ زي��ادة  نتيجة  التنف�ص 
تدفق الدم.

- التعب: الإح�سا�ص الدائم بتعب غري مرّبر يعك�ص يف بع�ص 
وق���د يحدث  ال��داخ��ل��ي��ة للج�سم،  الأع�����س��اء  اإره����اق  الأح���ي���ان 
اإم���دادات ال��دم نتيجة  ذل��ك نتيجة ع��دم و�سول ما يكفي من 
ارتفاع  التعب الذي ي�سببه  ال�سرايني. وي�ساحب  مك  �سمُ زيادة 

ال�سغط اأرق و�سعوبة يف النعا�ص.
- الدوخة: نتيجة نق�ص اإمدادات الأك�سجني، وعدم و�سول ما 

يكفي من الدم حتدث دوخة ودوار.
- نزيف الأنف: من عالمات ارتفاع �سغط الدم نزيف الأنف، 

فاإذا تكّررت احلالة عليك ا�ست�سارة الطبيب.


