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ما �سبب ا�ستقالة املوظف 

املميز؟
وظائفهم،  اجليدين  املوظفني  ترك  اأ�سباب  يف  تبحث  درا�سة  اأجريت 
املوظفني  يدفع  �سبب  اأكببر  اأن  ُوجببد  فقد  �ببسببادمببة،  النتائج  وجببباءت 
 Supervisor Line(املبا�سر الببرئببيبب�ببس  هببو  وظببائببفببهببم  لبببرك 

.)  Manager
املوظف و منو خراته،  الرئي�سي يف تطور  العامل  املبا�سر هو  املدير 
و كذلك هو ال�سبب الرئي�سي يف دفع املوظف املميز يف ترك عمله، و 

ا�ستخدام كل ما لديه من خرات و جتارب و عالقات يف مكاٍن اآخر،
يف  الببقببرار  اأ�ببسببحبباب  اأو  املبا�سر  م�سوؤوله  يببرك  املببوظببف  احلقيقة  يف 

املوؤ�س�سة و ال يرك املوؤ�س�سة بحد ذاتها.
الكثري  هناك  كوفمان:  كببورت  و  بوكينكهام  ماركو�س  من  كبباًل  يقول 
من االأموال تنفق على املوظفني جلعلهم اأكرث خرة، اأكرث اإ�ستقراراً، 
تزيد من  التي  التدريبية  البببدورات  توفري  لهم،  رواتببب جمزية  دفببع 
اإنتاجهم، لكن لالأ�سف املدير املبا�سر كان يهدم كل هذا باإدارته ال�سيئة 

للموظفني الذين حتت اإمرته.
اإذا كنت تعاين من ترك املوظفني اجليدين لوظائفهم فانظر اواًل ملن 

فوقهم من مدراء و م�سوؤولني فهناك تكمن العلة.
معظم املوظفني ي�سرون على قلة الرواتب، وم�سقة العمل، اإن كان 
هناك مديراً جيداً يعرف كيف ي�سو�س االأمور بينه و بني موظفيه، اأي 
اإن�سانيته  اأن املوظف يهتم بطريقة معاملته من م�سوؤوليه و اإحرام 

اأكرث مما يتقا�سى من اأجر جراء عمله.

امللعقة للتخل�ص من اآالم 
ل�سعة الباعو�سة

ل�سعات  من  الب�سر  ماليني  معاناة  معه  و�ستبداأ  ال�سيف  ف�سل  دخل 
البعو�س التي ت�سبب احلكة واملتاعب. لكن يبدو اأن هناك حال لهذه 

امل�سكلة.
تقنية  حببلببول  بتقدمي  املخت�س   ،LifeHacker مببوقببع  طببرح  اإذ 

وطبية اأحياناً، حاًل قال اإنه فوري وب�سيط ملعاجلة ل�سعات البعو�س .
ال�ساخن لفرة وجيزة، ثم و�سع  املاء  املوقع بو�سع ملعقة يف  ون�سح 
ظهر امللعقة على مكان الل�سعة ب�سكل مبا�سر وال�سغط عليها حوايل 

دقيقتني.
فاإن هذا االإجراء الب�سيط �سي�سفي متاما ل�سعة البعو�سة ومينع احلكة 

املزعجة التي تليها ب�سكل �سريع.
ويحقن البعو�س عند ل�سع االإن�سان مادة بروتينية ملنع جتلط الدم. 
وهذه املادة الروتينية هي التي ت�سبب احلكة. ويقول املوقع اإن اإجراء 

امللعقة ال�ساخنة يتلف تلك املادة ومينع احلكة ب�سكل فوري.

ال�سرطان االأكرث عدوانية
يعتر �سرطان البنكريا�س االأكرث عدوانية بني خمتلف اأنواع ال�سرطان 
الأ�سباب عدة. اإذ اإن هذا النوع من ال�سرطان ينت�سر يف اجل�سم يف مرحلة 
مبكرة فت�سكل اخلاليا �سرطانات ثانوية يف موا�سع اأخرى يف اجل�سم. 
ال�سرطان  اأنببواع  اأكرث فتكاً من غريه من  التي جتعله  االأ�سباب  ومن 
كاآالم  اأعرا�سه  فعندما تظهر  متاأخرة،  عببادة يف مرحلة  �س  ي�سخَّ اأنببه 
املعدة وا�سفرار الب�سرة و�سحوبها ونق�س حاد يف الوزن، يكون املر�س 
قد ا�ستفحل يف اجل�سم وتطور، وبالتايل فال يتم البدء مبعاجلته اإال 
يف مراحل متاأخرة مما يقلل من فاعلية العالج واإمكان التجاوب معه 
ومن فر�س ال�سفاء. على اأمل اأن تكت�سف عالجات جديدة فاعلة قادرة 

على مواجهة هذا النوع من ال�سرطان.
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القباقيب بداًل من االأحذية يف ماراثون 
من امل�سّلم به اأن يرتدي العداءون اأحذية ريا�سية مريحة متكنهم من 
اجلري ب�سكل �سل�س، اإال اأن اأفراد هذه العائلة فعلوا ما مل يتوقعه اأحد، 

عندما �ساركوا يف ماراثون اإنديانا وهو يرتدون قباقيب بال�ستيكية. 
اإىل  الو�سول  االأمريكية، من  اأفببراد عائلة من واليببة يوتا  متكن جميع 
اإنببديببانببا على الببرغببم مببن ارتببدائببهببم لقباقيب  خببط النهاية يف مبباراثببون 

بال�ستيكية بداًل عن االأحذية الريا�سية املعروفة. 
النهاية وهو  اإىل خط  با�سيف )18 عاماً(  بينيامني  ال�ساب  وقد و�سل 
واأحببد ع�سر دقيقة،  �ساعة  بلغ  االأخ�سر يف وقت قيا�سي،  يرتدي قبقابه 

حيث حل يف املركز ال�ساد�س ع�سر يف املاراثون امل�سغر. 
وقال والد ال�ساب، األك�سندر با�سيف )44 عاماً( باأنه قرر اأن ي�سارك يف 
املاراثون واختار اأحذية بال�ستيكية رخي�سة الثمن الأبنائه الع�سرة بداًل 

من االأحذية الريا�سية الباهظة الثمن. 
ال�سوق يف  اأثناء جتببوايل يف  انتباهي  االأحذية  لفتت هذه  لقد  واأ�ساف: 
اأنا واأوالدي بارتداء هذه القباقيب  اأحد االأيام، ومنذ ذلك احلني بداأت 
املبباراثببون ونحن نرتدي هببذه االأحببذيببة. كنا  اأثببنبباء اجلببري، و�ساركنا يف 

نرك�س ب�سرعة وكاأننا حفاة 
لالأحذية  امل�سنعة  بال�سركة  ات�سل  با�سيف  بببباأن  بببالببذكببر  اجلببديببر  مببن 
اإال  اأكرث مالءمة للجري،  البال�ستيكية وطلب منهم تطويرها لت�سبح 
اأي اهتمام بفكرته، بح�سب موقع يو بي  اأن م�سوؤويل ال�سركة مل يبدوا 

اآي االإلكروين. 

حرب عاملية تبداأ 
ال�سهر اجلاري

قالت م�سادر اإعالمية اأنه من املفرو�س 
اأيببببار  �ببسببهببر  تببنببدلببع حببببرب عبباملببيببة يف  اأن 

اجلاري.
وقالت تقارير اإعالمية عاملية اأن العّراف 
ت�سريح  يف  ك�سف  فيليغا�س،  غورات�سيو 
ل�سحيفة ديلي �ستار، اإن احلرب العاملية 
من  ع�سر  الثالث  يف  تبداأ  �سوف  الثالثة 

�سهر اأيار من عام 2017.
وببببحببب�بببسبببب مبببببا نبببقبببلبببت �بببسبببببببوتبببنبببيبببك عن 
عام  يف  تنباأ  فيليغا�س  فببان  ال�سحيفة، 
�سوف  تبببرامبببب  دونبببالبببد  ببببباأن   ،2015
املتحدة  للواليات  جديدا  رئي�سا  ي�سبح 
االأمريكية، واأن الواليات املتحدة �ستوجه 

�سربة �ساروخية ل�سوريا.
وعبببن نبببببوءة احلبببرب الببعبباملببيببة اجلديدة، 
نارية  كبببرات  راأى  اإنبببه  فيليغا�س  اأو�ببسببح 
ت�سقط على االأر�ببس من ال�سماء، منذرة 
املدن  على  النووية  ال�سواريخ  بت�ساقط 

والنا�س يف كل اأنحاء العامل.

االنفجارات ال�سم�سية هل 
توؤدي اىل دمار االأر�ص؟ �ص 23

جثة �سخمة لكائن 
غام�ص

هل هو نوع من احلبار العمالق؟ اأم 
حوت �سخم؟ �سوؤال حري املحققني 
هائلة  جبببثبببة  يببفببحبب�ببسببون  الببببذيببببن 
ُوجببببببدت على  مبببببرا،   22 طببولببهببا 

�سفاف هواموال يف اإندوني�سيا. 
الغام�سة  اجلبببثبببة  هببببذه  وجبببذببببت 
متحم�سا  حبب�ببسببدا  احلبببجبببم  هببائببلببة 
ملببعببرفببة اأ�ببسببلببهببا، حببيببث بببببدت لهم 
من  ببببنبببوع  اأو  ببببباحلببببوت،  �ببسبببببيببهببة 

الرخويات البحرية ال�سخمة.
ومتكن، باتا�سيوا كومبانغ اأماالتو، 
الغريبة  اجلثة  االقببراب من  من 
حيث  بالت�سوير،  للقيام  ال�سكل، 
وعلق  في�سبوك،  على  ال�سور  ن�سر 
الببذبببيببحببة تعود  بببقببايببا  اإن  بببالببقببول 

حلوت �سخم على ما يبدو.
ون�سر البع�س االآخر �سورا للجثة 
البب�ببسببخببمببة عبببلبببى االإنبببببرنبببببت، مع 
احلبار،  مببن  نببوع  باأنها  اعتقادهم 
جزئيا،  اجلثة  حتلل  ب�سبب  ولكن 

فاإن من ال�سعب حتديد اأ�سلها.
وقببببال نببا�ببسببرول التبببوالنبببيبببت، من 
البحرية  املببببببببوارد  اإدارة  مببكببتببب 
عينات  ناأخذ  "�سوف  وال�ساحلية: 
البببلبببحبببوم مببببن اأجبببببببل فببحبب�ببسببهببا يف 
املببخببتببر، وذلببببك لببلببتبباأكببد مبببن نوع 

احليوان.

الربتغال تفوز 
مب�سابقة يوروفيجن 
�سوبرال  �ببسببلببفببادور  الببرتببغببايل  فببباز 
باملركز االأول يف م�سابقة يوروفيجن 
الببغببنببائببيببة يببببوم البب�ببسبببببت حببيببث غنى 
اجلاز  مو�سيقى  اإىل  تنتمي  اأغببنببيببة 
ولتفوز  لبببويبببزا  اأخبببتبببه  كببلببمببات  مبببن 
تاريخها  يف  االأوىل  للمرة  الرتغال 

بامل�سابقة.
وتبببنبببافببب�بببسبببت اإيبببطبببالبببيبببا والبببرتبببغبببال 
62 من  بببالببنبب�ببسببخببة  الببببفببببوز  عبببلبببى 
العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي  امل�سابقة 
االأوكرانية كييف. وتفوقت الرتغال 

على بلغاريا ومولدوفا.
العذب  البب�ببسببوت  ذو  �ببسببوبببرال  وفبببباز 
باأغنية  عاما   27 العمر  من  البالغ 
لوف فور بوث اأوف اأ�س والتي غناها 

بلغته االأم الرتغالية.
الببتببي تفوز  االأوىل  املبببرة  وهبببذه هببي 
يف  م�ساركتها  مببنببذ  الببرتببغببال  فيها 
اإعالن  وبببعببد   .1964 يف  امل�سابقة 
�سوبرال  غنى  االأوىل  باملركز  فببوزه 
مع  باال�سراك  اأخببرة  مببرة  االأغنية 
اأخبببتبببه. وقبببببال �بببسبببوببببرال بببعببد فبببوزه 
املببو�ببسببيببقببى لببيبب�ببسببت األبببعببباببببا نببباريبببة، 
نعيد  دعببونببا   ... اإح�سا�س  املو�سيقى 
العواطف مرة اأخرى اإىل املو�سيقى.

متى ت�ستخدم العد�سات الال�سقة؟ وماهي اأنواعها؟

قال طبيب العيون الأملاين اأوليفر  هوبه اإنه يربط نوع العد�سات الال�سقة املنا�سب 

بكل حالة على حدة،  مو�سيا ال�سخ�ص الذي يرغب يف ا�ستعمال العد�سات الال�سقة 

با�ست�سارة طبيب  العيون اأول.

يقوم  فعندئذ  الال�سقة،  العد�سات  ا�ستعمال  من  مينع  ما  هناك  يكن  مل  واإذا   

طبيب  العيون اأو اأخ�سائي الب�سريات بقيا�ص حجم العني ويقوم بتحليل الطبقة  

الدمعية، ويعترب هذا الإجراء من الأمور املهمة للتحقق مما اإذا كانت  العني متيل 

العد�سات  ارت��داء   يف  ال�سخ�ص  رغبة  مع  كذلك  احلالة  كانت  واإذا  اجلفاف،  اإىل 

اللينة غري  الال�سقة   العد�سات  فعندئذ تكون  امل�ساء  ال�سباح حتى  من  الال�سقة 

منا�سبة.  وعلل الطبيب هوبه ذلك بقوله "�ستعمل العد�سات الال�سقة  اللينة على 

اإزالة املزيد من الرطوبة من العني" وبالتايل تتعر�ص العني  لالإ�سابة بالتهيج، ويف 

مثل هذه احلالت يكون اخليار الأمثل العتماد على  العد�سات الال�سقة ال�سلبة.  

وتعترب مواعيد ا�ستعمال العد�سات من الأمور احلا�سمة 

اأخ�سائي  واأو���س��ح  النوعية.  لختيار 

املركزي   بالحتاد  الال�سقة  العد�سات 

اأو�سكري  جونرت  اأملانيا  يف  الب�سريات  لأخ�سائي 

اأن العد�سات الال�سقة اللينة هي النوع  املنا�سب 

ملن يرغبون يف ارتداء تلك العد�سات من وقت 

اإىل  اآخر عند ممار�سة الألعاب الريا�سية.

اأو  يومية  كعد�سات  اللينة  الال�سقة  العد�سات  وتببتببوافببر 
تعّود  فببرة  اإىل  بحاجتها  ومتببتبباز  �سهرية،   اأو  اأ�سبوعية 
العك�س  امل�سنوعة منها، على  املببواد   ليونة  ب�سبب  ق�سرية 
من العد�سات الال�سقة ال�سلبة التي ي�سعر معها  املرء يف 
مع  ال�سعور  هببذا  يختفي  ثم  غريب،  ج�سم  كاأنها  البداية 

مرور الوقت.

عدوى
اللينة  الال�سقة  العد�سات  متتاز  ذلببك،  اإىل  وباالإ�سافة   
فتتعر�س  العني  مببن  ب�سهولة  ت�سقط   اأن  ميكن  ال  باأنها 

للفقدان.
ال�سلع  اختبار  هيئة  -مببن  اأنببدرو�ببسببوف  كاترين  واأ�ببسببافببت 
واملنتجات بالعا�سمة  االأملانية برلني- اأنه حتى مع انت�سار 
اللينة  العد�سات  يظهر  مع  الهواء ال  واالأتببربببة يف  الغبار 
اأقل  كمية  مبببرور  ت�سمح  ولكنها  طفيفة،  م�سكالت  �سوى 
من  االأوك�سجني اإىل القرنية مقارنة بالعد�سات الال�سقة 
ال�سلبة، ما يجعلها  اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالعدوى ب�سكل 
اأ�سا�سي.  واأ�سار اأو�سكري اإىل اأن العد�سات الال�سقة ال�سلبة 
اإنببهببا تببقببوم بت�سحيح  تتميز بببالببعببديببد مبببن  املبببزايبببا، حببيببث 
لفرة  تببدوم  اأنببهببا   كما  اأف�سل،  ب�سورة  القرنية  تقو�سات 
اأ�ببسببغببر حجما من  نببظببرا الأنببهببا  اإىل عببامببني، ولببكببن  ت�سل 
لالنزالق  تتعر�س  قد  فاإنها  اللينة  الال�سقة  العد�سات  

وال�سقوط من العني ب�سهولة.
الال�سقة،  العد�سات  ب�سراء  النهائي  القرار  اتخاذ  وقبل   
يتعني على املرء  ارتداء عد�سات جتريبية يف البداية حيث 
االأوىل،  املرة  الب�سريات  يف  اأخ�سائي  ذلك مب�ساعدة  يتم 
15 دقيقة على االأقل، �سواء   ويجب ارتداء العد�سات ملدة 

وعندئذ  الطريق،  على  اأو  املتجر  اأو  العيادة  يف  ذلببك  كببان 
موثوق  ب�سكل  اأويل  تقييم  اإجبببببراء  مبببن   املببببرء  �سيتمكن 

ال�ستقرار العد�سات وكفاءة االإب�سار.

جتربة
احلياة  العد�سات يف  املفيد جتربة  من  يكون  ذلببك،   وبعد 
من  فالبد  العد�سات  مع   م�سكالت  ظهرت  واإذا  اليومية، 
جتريب اأنببواع اأخببرى. وعندما ت�سري االأمببور ب�سكل �سليم، 
فاإنه  ميكن طلب �سراء العد�سات وفق املتطلبات الفردية 

والرغبات ال�سخ�سية.
الال�سقة  العد�سات  يرتدي  الببذي  ال�سخ�س  على  ويتعني 
ينطبق  مببا  وهبببو  منتظمة،  ببب�ببسببورة   ثباتها  مببن  التحقق 
مع   اأمبببا  اللينة،  الببعببد�ببسببات  ا�ستعمال  عند  خا�سة  ب�سفة 
يتعرف على عدم  ما  �سرعان  املببرء  فبباإن  ال�سلبة  العد�سات 

ثبات العد�سات ب�سبب  خامتها.
وغالبا ال تظهر اأية �سكاوى مع العد�سات الال�سقة اللينة 
خاطئة  بطريقة  املركبة  العد�سات  اأن  غببري  البببببدايببة،  يف  

ميكن اأن تت�سبب يف حدوث  التهابات بالعني.

حتذير
ا�ستخدام العد�سات الال�سقة، الذي اأ�سبح �سائعا يف العقود 
الت�سبب  اأ�ببسببرار �سحية عديدة مثل  يببوؤدي اىل  االأخبببرية، 
بتكون ندوب يف القرنية، تقرحات وحتى االإ�سابة بعدوى 
الب�سر.  اإىل فقدان  تببوؤدي  اأن  من جراثيم خطرية ميكن 
يببتببم تببوجببه عبب�ببسببرات احلببببباالت الببنبباجببمببة عبببن م�ساعفات 
ا�ستخدام العد�سات الال�سقة �سهرًيا اإىل اأق�سام العيون يف 
امل�ست�سفيات. بع�س اخلراء يف طب العيون يعتقدون باأن 

ا�ستخدام العد�سات الال�سقة يف امل�ستقبل �سيتم اإخ�ساعه، 
مرة اأخرى، اإىل املراقبة املنظمة.

العديد من النا�س ي�ستخدمون العد�سات الال�سقة ب�سكل 
اأو الأغرا�س  الروؤية  ت�سهيل  �سواء لغر�س  دائببم،  اأو  موؤقت 
جببمببالببيببة. الببعببديببد مببن االأببببحببباث واملببعببلببومببات الببطبببببيببة يف 
ال�سنوات االأخرية تو�سلت اإىل النتيجة الوا�سحة والقائلة 
اجلمايل  والعن�سر  البببروؤيبببة  ت�سهيل  اإىل  ببباالإ�ببسببافببة  اأنبببه 
اأ�سرار  اأن  اإال  الال�سقة،  العد�سات  ال�ستخدام  املرافقني 
العد�سات الال�سقة تنطوي اأي�سا على م�ساعفات عديدة، 
كبببببرية حول  ا�ستفهام  تببثببري عببالمببات  اأمبببرا�بببس وعببببدوى، 
جدوى ا�ستخدامها. وال�سائع اأن عامة النا�س جتهل اأ�سرار 
العد�سات الال�سقة.  اإن قدرة اجلراثيم على الدخول اإىل 
امل�ستمر  االحتكاك  من  ينبع  بالعدوى  والت�سبب  القرنية 
بني العد�سة، التي تعد ج�سما غريبا يف العني، وبني طبقة 

الظهارة، والتي هي الطبقة اخلارجية يف القرنية. 
اإىل ال�سرر، وتفقد  ونتيجة لذلك، تتعر�س هذه الطبقة 
القدرة على تكوين حاجز فعال ملنع اجلراثيم من الدخول 
اإىل القرنية. ثم اأن االرتفاع يف عدد امل�ستخدمني للعد�سات 
اأدى اإىل ازديبباد عدد امل�سابني  الال�سقة يف العقد االأخببري 
بالتهاب العدوى يف القرنية ب�سكل ملحوظ. كي�س امللتحمة 
التي  اجلببراثببيببم  لتكاثر  مهمة  مببنبباطببق  ت�سكل  واجلببفببون 
االأ�سخا�س  القرنية لدى  العدوى يف  اأغلب حاالت  ت�سبب 
�سعوبة  ب�سبب  الال�سقة.  العد�سات  ي�ستخدمون  الذين 
فقط  قليلة  قلة  اأن  وحقيقة  بالعد�سات  ال�سليمة  العناية 
من االأ�سخا�س الذين ي�ستخدمونها يحافظون على هذا، 
فبباإن هذا يببوؤدي اإىل حبباالت كثرية جدا من العدوى لدى 

عدد كبري من م�ستخدمي العد�سات.

ال ت�ستبعد الغلوتني من طعامك اإال ل�سبب �سحي
حبببّذرت نتائج درا�ببسببة جببديببدة مببن االعببتببمبباد بالكامل على 
اأطعمة خالية من الغلوتني دون وجود �سبب �سحي يحّتم 
ذلك. واأجرى الباحثون مقارنة بني املغذيات التي حتتويها 
حتتوي  التي  واالأطعمة  الغلوتني،  من  اخلالية  االأطعمة 
ي�ستبعد  غذائي  نظام  على  االعتماد  خطورة  وتبني  عليه، 
مغذيات  مببن  اجل�سم  يحرم  الأنببه  الغلوتني  اأطعمة  متببامبباً 

اأ�سا�سية.
وُعر�ست نتائج الدرا�سة موؤخراً يف املوؤمتر الب 50 للجمعية 
االأوروبية الأمرا�س اجلهاز اله�سمي، واأجريت اأبحاثها يف 
اأن  اإىل  بياناتها االنتباه  باإ�سبانيا. ولفتت  �سانيتاريا  معهد 
تناول  يحّتم  الببذي  اله�سمي  باال�سطراب  امل�سابني  ن�سبة 
باملائة فقط   1 اأوروبببا هي  الغلوتني يف  اأطعمة خالية من 
الن�سبة التقديرية لعدد امل�سابني  اأي�ساً  من ال�سّكان، وهي 

بامل�سكلة حول العامل.

وتوؤّدي ح�سا�سية اجل�سم للغلوتني اإىل اإتالف خاليا االأمعاء 
الدقيقة، وي�سكو امل�ساب بهذا اال�سطراب من اأعرا�س توؤثر 

على جودة حياته وعلى قدرته على تناول الطعام.
الغلوتني  خبباٍل من  نظام غذائي  يتحولون �سوب  اأّمببا من 
بهدف حتقيق مزيد من الر�ساقة، اأو توفري راحة للجهاز 
هذه  اأ�ببسببرار  مببن  الببدرا�ببسببة  نتائج  حّذرتهم  فقد  اله�سمي 
اإىل  تفتقر  الغلوتني  من  اخلالية  االأطعمة  الأن  ال�سرعة، 
اأ�سا�سية، واإذا مل يكن هناك م�سكلة �سحية حتتم  مغذيات 

ا�ستبعاد اأطعمة الغلوتني فال ينبغي القيام بذلك.
االأطعمة  وكببل  القمح  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  الغلوتني  ويببوجببد 
كما  واملعكرونة،  اخلبز  مثل  القمح  دقيق  من  ُت�سنع  التي 

يوجد يف ال�سعري.



االثنني   15   مايو    2017  م   -   العـدد  12020  
Monday  15   May   2017  -  Issue No   12020

22

�ش�ؤون حملية

فوز 12 م�سروعًا بجوائز التميز العلمي

العلمي التقني" لال�ستك�ساف  "اأبوظبي  مبعر�ص  م�ساريع   110 والفنية" يقدمون  التطبيقية  "الثانويات  من  مواطنا   350

�سهريا العالج  يتلقون  مري�ص   500

م�ست�سفى العني يطلق حملة للتوعية باأمرا�ص اجلهاز التنف�سي املزمنة

اجلامعة الربيطانية يف دبي تنظم موؤمتر الدكتوراة الثالث

•• ابوظبي – الفجر

ثانويات  طببلبببببة  مبببن  ومببواطببنببة  مبببواطبببن   350 جنبببح 
التابعة  الفنية  والببثببانببويببات  التطبيقية  التكنولوجيا 
يف  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملركز 
منح  مت  فيما  جببديببدة،  علمية  م�ساريع   110 تقدمي 
م�سروع  منها  م�سروعاً   12 لببب  العلمي  التميز  جببوائببز 
ال�سوائب  املياه من  لتنقية  املوز  ا�ستخدام ق�سور  اإعببادة 
التقني"  "اأبوظبي  معر�س  خببالل  وذلببك  والبكترييا، 
ثانويات  يف  املركز  نظمه  الببذي  العلمي،  لال�ستك�ساف 
مدينة  يف  للطالبات  والفنية  التطبيقية  التكنولوجيا 
مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  بح�سور  العني، 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني،  عام مركز 
والببدكببتببور اأحببمببد عبببببداملببنببان الببعببور مببديببر عبببام معهد 
التقني"  التابع"اأبوظبي  التطبيقية  التكنولوجيا 
ور�سيدة نا�سف مديرة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
ثانوية  مببديببرة  العتيبة  �سعيد  مببانببع  وعبببزى  والفنية، 
التكنولوجية التطبيقية والفنية للطالبات فرع العني، 

ونخبة من امل�سوؤولني.
املعر�س  هذا  اأن  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  وقببال 
يبباأتببي يف اإطببببار تببوجببيببهببات الببقببيببادة الببر�ببسببيببدة و�سمن 
والتي  دائببمببا  املببتببطببورة    2020 املببركببز  اإ�سراتيجية 
تعمل على �سناعة  الكوادر الوطنية القادرة على اإبتكار 
احلببلببول اجلببديببدة يف كببل املببجبباالت وقببطبباعببات العمل 
واالإنتاج، وهو الهدف الذي يتحقق بالفعل من خالل 
املركز  ينظمه  البببذي  العلمي"  "االإ�ستك�ساف  معر�س 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثببانببويببات  يف  ممببثبباًل  �ببسببنببويبباً 
والببثببانببويببات الببفببنببيببة، حببيببث يببقببدم الببطببلبببببة املواطنني 
خالله نخبة من االأفكار وامل�سروعات الرائدة ويف هذا 
العام حتديداً جنح الطلبة يف اإ�ستعرا�س 110 م�ساريع 
علمية، وهي امل�سروعات الهند�سية والتكنولوجية التي 

اإعجاب اجلميع، وهو االأمر الذي ي�سري بو�سوح  نالت 
اىل ان دولة االإمارات العربية املتحدة متلك الكفاءات 
يف  لببلببدولببة  احلقيقية  الببببرثوة  ت�سكل  الببتببي  الببوطببنببيببة 

احلا�سر وخالل مرحلة مابعد النفط .
وخبببالل جببولببتببه يف املببعببر�ببس حببر�ببس مببديببر عبببام مركز 
على  واملببهببنببي،  الببتببقببنببي  والببتببدريببب  للتعليم  اأبببوظبببببي 
حيث  فيها،  الطلبة  ومناق�سة  امل�سروعات  كافة  تفقد 
اأكبببد اإ�ببسببتببمببرار اجلببهببود الإنبب�ببسبباء املببزيببد مببن املخترات 
من  يببتببم  الببتببي  املببتببقببدمببة  الببعببمببل  وور�بببببس  املتخ�س�سة 
العلمية  جتاربهم  اإجبببراء  مببن  الطلبة  متكني  خاللها 
املدر�سني  مببن  اإ�بببسبببراف مبا�سر  الببوقببت، وحتبببت  طبببوال 
والعملي  الفوري  التطبيق  ي�سمن  ومبا  واملخت�سيني، 
ملختلف املواد العلمية، معرباً عن تقديرة جلهود الهيئة 
التكنولوجيا  ثانويات  كافة  يف  والتدري�سية  االإداريببببة 
التطبيقية والفنية، لتخريج الطلبة وفق اآرقى النظم 
العاملية.  ومن جهته قال الدكتور اأحمد عبداملنان العور 
اأن امل�سروعات التي قدمها الطلبة تعك�س تكامل وتقدم 
املناهج يف ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات 
الفنية، كما جنح املواطنون يف اإظهار القدرات العلمية 
طالبات  م�ستوى  على  اأنبببه  اىل  م�سرياً  لببهببم،  املتميزة 
التكنولوجيا  ثببانببويببات  مبختلف  ع�سر  الببثبباين  ال�سف 
التطبيقية والفنية فاز باملركز االأول" م�سروع احلمية 
نا�سر،و  ونبباديببة  يعقوب،  ميثا  للطالبات   " والببذاكببرة 
هيا حممد، ولطيفة يعقوب من فرع عجمان، ويهدف 
االأغذية  تناول  املجتمع على  ت�سجيع  اإىل  امل�سروع  هذا 
والذاكرة عند  الركيز  ن�سبة  تزيد من  التي  ال�سحية 
فيما  بها،  القيام  مت  التي  التجارب  على  بناء  االإن�سان 
املوز  ا�ستخدام ق�سور  اإعببادة  الثاين م�سروع  باملركز  فاز 
املجفف  املببوز  ق�سر  يعتر  حيث  البيئية،  امل�ساكل  حلل 
والبكترييا،  ال�سوائب  من  املياه  لتنقية  منا�سبة  تقنية 
وامل�سروع للطالبات فاطمة ح�سن، عائ�سة اأحمد، فاطمة 

حببمببد، اأ�ببسببمببا حمببمببد، وعببنببود فببا�ببسببل، مببن فببرع العني، 
وفاز باملركز الثالث م�سروع ريبوت االإطفاء الذكي ذو 
ح�سا�سات تك�سف اللهب والغاز، ومن ثم يتحرك باجتاه 
مرمي  للطالبتني  وهو  املاء  با�ستخدام  الإطفائها  النار 

اإبراهيم، و�سهد من�سور من فرع عجمان.
م�ستوى  وعلى   : وقببال  العور  اأحمد  الدكتور  واأ�ببسبباف 
م�سروعات طالب ال�سف الثاين ع�سر فاز باملركز االأول 
البيولوجية  مب�سروع"التكنولوجيا  اخليمة  راأ�س  فرع 
تربة" وذلك  بببدون  املحا�سيل  زراعببة  املائية:  الببزراعببة 
املنتجات،  جببودة  وحت�سني  املياه  ا�ستخدام  من  للتقليل 
وهو للطالب: حممد ال�سّحي وعبد الرحمن احلب�سي، 
اأما املركز الثاين ففاز به  م�سروع ال�سالمة عند املطبات 
يف الطرق با�ستخدام التيار الكهربائي للطالبني �سعيد 
،اأما  الفجرية  فببرع  من  احلفيتي،  وحممد  ال�سماحي، 
املركز الثالث فقد فاز به م�سروع"موؤ�سر املياه الرقمية 
ونظام التريد احلرارية للخزانات" باإ�ستخدام اأجهزة 
احلرارة،  ومقايي�س  احلببمببراء  حتببت  االأ�سعة  ا�ست�سعار 
�سعيد، و�سعيد فار�س، وعبد اهلل  وهو للطالب حممد 

عبيد، وعبد الرحمن نا�سر، من فرع العني.
اأي�سا  املعر�س ت�سمن  اأن  فاأو�سحت  نا�سف  ر�سيدة  اأما 
بداية  والطالبات  للطالب  علمية متميزة   م�سروعات 
من ال�سف الثامن وحتى احلادي ع�سر اأي�ساً، وجميعها 
م�ستوى  فعلى  الفعلي،  بالتطبيق  جديدة  م�سروعات 
املياه  "ت�سفية  مبب�ببسببروع  االأول  ببباملببركببز  فبباز  الطالبات 
ومهرة  عبيد،  الببرمي  للطالبات  ال�سدف"  با�ستخدام 
هذا  ويهدف  اهلل،  عبد  وب�ساير  خليفة،  و�سما  م�سبح، 
ينطوي  التكلفة  منخف�س  بديل  اإيببجبباد  اإىل  املبب�ببسببروع 
على معاجلة املياه مع ال�سدف امل�سحوق، وفاز باملركز 
الثاين م�سروع" عودة اإىل احلياة اخل�سراء دون تلوث" 
الذي يتم من خالله ا�ستخدام املنتجات التي ال ت�سبب 
�سررا بيئيا عند التخل�س منها، وهو للطالبتني بخيتة 

عبد اهلل وفاطمة را�سد، من فرع اأم القيوين، اأما املركز 
الباردة" للطالبات  به م�سروع" الكيمياء  ففاز  الثالث 
حيث  عيدرو�س،  و�سيخة  اهلل،  عبد  �سارة  حممد،  �سكا 
يببهببدف املبب�ببسببروع اإىل ا�ببسببتببخببدام الببطبباقببة الببنبباجتببة من 
اأكيا�س  التفاعالت الكيماوية يف جماالت متعددة مثل 

املاء ال�ساخنة التي ت�ستخدم يف اأغرا�س طبية.
وحبببول املبب�ببسبباريببع الببفببائببزة مببن طبببالب البب�ببسببف الثامن 
وحتى احلادي ع�سر قالت مديرة ثانويات التكنولوجيا 
"الذراع  االأول م�سروع  باملركز  فاز  والفنية  التطبيقية 
وعلي  را�ببسببد،  الببرحببمببن  عبد  للطالب  اال�سطناعية" 
حميد ، ورا�ببسببد مبببببارك ومببطببرف مببطببر، مببن فبببرع اأم 
الطاقة  نقل  م�سروع"  الببثبباين  باملركز  وفبباز  القيوين، 
الال�سلكية" للطالب حممد �سالح، حممد عمر وعمر 
عببلببي، مببن فببرع دببببي، البببذي فبباز اأيبب�ببسبباً ببباملببركببز الثالث 
الطويل" للطالبني  االأمببد  ذات  "العجلة  م�سروع  عن 
اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف  اإليا�س، وحمد ح�سني،  عمار 
اإيجاد طريقة لتمديد عمر االآالت عن طريق ا�ستخدام 

واإ�سافة قوة مغناطي�سية.
امل�سروعات مت  اأن حتكيم  العتيبة  وبدورها قالت عزى 
املتخ�س�سة  التحكيم  جلان  تقوم  الكرونية  اآلية  وفق 
من خاللها بالوقوف على امل�سروعات ومناق�سة الطلبة 
وكيفية  وتطبيقها،  وتنفيذها  اإعبببدادهبببا  طبببرق  حبببول 
الفوائد  تعد  العملية، حيث  اال�ستفادة منها يف احلياة 
الفائزة،  امل�سروعات  الإختيار  اأ�سا�سيا  �سرطا  املجتمعية 

بجانب نخبة من املعايري العاملية.
الببعببلببمببي قبببام �سعادة  ويف خببتببام مببعببر�ببس االإ�ببسببتببكبب�ببسبباف 
ور�سيدة  الببعببور،  اأحببمببد  والببدكببتببور  ال�سام�سي،  مبببببارك 
وتوزيع  الببفببائببزة  املبب�ببسببروعببات  اأ�ببسببحبباب  بتكرمي  نا�سف 
اأجواء  و�سط  عليهم،  وال�سهادات  وامليداليات  البببدروع 
من الفرحة والثقة يف امل�ستقبل امل�سرق لدولة االإمارات 

العربية املتحدة يف ظل القيادة الر�سيدة.

•• العني - الفجر

للتميز  مببركببزاً  لي�سبح  ال�سعي  من  جديدة  خطوة  يف 
يقدمها  التي  ال�سحية  والعناية  الطبية  اخلدمات  يف 
العني،   م�ست�سفى  اأعلن  �سنوياً  مليون  ربببع  من  الأكببرث 
لببلببخببدمببات ال�سحية  اأبببوظبببببي  �ببسببركببة  اأحببببد مببنبب�ببسبباآت 
"�سحة"، عن انطالق حملة التوعية باأمرا�س اجلهاز 
التنف�سي املزمنة بهدف التوعية  مبر�س الربو وا�سبابه 

وطرق عالجه.
اال�ستعمال  مبغبة  التوعية   على  احلملة  تركز  حيث 
االإ�سابة  حبببباالت  الببعببالجببيببة يف  لببلبببببخبباخببات  اخلبباطببئ 
التي  ال�سلبية  ال�سحية  للم�ساعفات  حتا�سيا  بالربو 
االأطفال  �سريحة  لببدى  خا�سة  ذلببك  على  ترتب  قببد 

املر�سى.
الت�سخي�س  �ببسببرورة  كببذلببك على  تببركببز احلببمببلببة   كما 
الدقيق حلاالت احل�سا�سية من خالل الزيارات االأوىل 
للطبيب للوقوف على طبيعة وحجم االإ�سابة وما اإذا 
كانت تقت�سر على عملية التح�س�س فقط ام ان هناك 
حالة اإ�سابة بالربو حتى يت�سنى الوقوف على م�سببات 

املر�س.
ق�سم  ورئي�س  ا�ست�ساري  م�سعل  �سابر  الببدكببتببور  قببال 
عدم  يف�سل  الببعببني  مب�ست�سفى  التنف�سية  االمببرا�ببس 
يف  اال  طويلة  لببفببرات  العالجي(  )البخاخ  ا�ستخدام 
على  بالركيز  واأو�ببسببى  الق�سوى  البب�ببسببرورة  حببباالت 
)البببببخبباخببات الببوقببائببيببة( واال�ببسببتببعببا�ببسببة بببهببا عببن تلك 

العالجية.
  واكببد م�سعل �ببسببرورة اتببببباع االر�ببسببادات واالإجببببراءات 
الوقائية التي يتعني على امل�سابني باأمرا�س احل�سا�سية 
والربو من الكبار وال�سغار اتباعها لتجنب امل�ساعفات 
التي قد تنجم عن تعر�سهم لالأجواء املغرة وغريها 
مبببن البببظبببروف اجلبببويبببة غبببري املببواتببيببة خببا�ببسببة خالل 
مراحل االنتقال بني الف�سول االأربعة خا�سة بالن�سبة 
للمر�سى الذين لديهم ح�سا�سية �سد بع�س النباتات 
خالل  احلببال  هو  كما  والنخيل(  الزهر  )طلع  خا�سة 

هذه الفرة من ال�سنة. 
التنف�سية  االمببرا�ببس  ق�سم  ورئي�س  ا�ست�ساري  وطالب 
مب�ست�سفى العني ب�سرورة ان ي�سعى االأ�سخا�س الذين 
يعانون من امرا�س اجلهاز التنف�سي اىل اجراء فح�س 
م�سببات  اىل  الو�سول  يف  جببدا  مهم  الأنببه  احل�سا�سية 
او  االأطعمة  اأنببواع  بع�س  يف  تكمن  قد  التي  التح�س�س 

الروائح  اأو غريها من م�سببات التح�س�س.
بببا�ببسببرت عيادة  وكبب�ببسببف م�سعل عببن عببالجببات جببديببدة 
موؤخرا  تقدميها  الببعببني  مب�ست�سفى  الببربببو  امببرا�ببس 

البببرببببو اثبببببتببت فببعببالببيببتببهببا يف تببخببفببيببف معاناة  ملببر�ببسببى 
املر�سى من ذوي احلاالت املر�سية املزمنة الفتا اىل ان 
العيادة توفر العديد من اخلدمات العالجية جلمهور 
وكذلك  �سهريا  التنف�س  فح�س  تت�سمن  املببراجببعببني 
الرئوي(  )اجلهد  ذلببك  يف  مبا  الرئة  وظائف  فح�س 

باالإ�سافة اىل فح�س احل�سا�سية. 
بح�سا�سية اجلهاز  امل�سابني  املر�سى  يتم فح�س  حيث 
التنف�سي يف خمتر متخ�س�س بامل�ست�سفى  عن طريق 
الدم اأو اجللد اأو من خالل جهاز طبي  خا�س باجلهاز 
التنف�سي كما �سيقوم بتقدمي الفح�س الدوري ملجرى 
يعمل   كما  بالربو  امل�سابني  ملر�سى  وت�سيقها  التنف�س 
التي  لفئات  والقلب  الرئة  ن�ساط  على تقدمي فح�س 
اأي�ساً  يعمل  كما  عببايل  بببدين  ن�ساط  مبمار�سة  تببقببوم 
الرئتني  بببني  املببرابببطببة  االأمبببرا�بببس  ت�سخي�س  عببلببى 
والقلب عر جهاز طبي متطور لقيا�س اجلهد القلبي 

التنف�سي  .
ويببببراوح عبببدد املببر�ببسببى الببذيببن يببببرددون عببلببى عيادة 
البببرببببو مببب�ببسببتبب�ببسببفببى الببعببني نببحببو 500 مببريبب�ببس من 
خمتلف املراحل ال�سنية �سهريا يتح�سلون على رعاية 
�سحية مبعايري رفيعة امل�ستوى  باالإ�سافة اىل جرعات 
من  ميكنهم  مبا  الببالزم  ال�سحي  والتثقيف  التوعية 
اتباع االأ�ساليب العالجية ال�سليمة للتعامل مع املر�س 
احلاالت  بع�س  يف  ت�سل  قببد  التي  للم�ساعفات  منعا 
املببتبباأخببرة اىل )الببفبب�ببسببل البببرئبببوي( وهبببي املببرحببلببة التي 

تتعطل فيها وظائف الرئة.

•• دبي-الفجر

دببببي موؤمترها  الببريببطببانببيببة يف  اجلببامببعببة  عببقببدت   
الثالث الأبحاث الدكتوراة ام�س االول حيث ا�ستقبلت 
الدرا�سات  طلبة  مببن  وطالبة  طالبا   70 مببن  اأكببرث 
بحوثهم  وتقدمي  للم�ساركة  ح�سروا  الذين  العليا 
امل�ساركون  غببطببى  وقبببد  واالإمببببببببارات  بببريببطببانببيببا  مبببن 
باأوراقهم البحثية املطروحة موا�سيع خمتلفة مثل 
وتقنية  املالية،  والعلوم  امل�ساريع،  واإدارة  االإ�ستدامة، 
املعلومات والببربببيببة. هببذا وقببد متببت رعببايببة املوؤمتر 
من قبل كل من هيئة اآل مكتوم، ومدينة دبي العاملية 
االأكادميية ومعهد اإدارة امل�ساريع يف االإمارات العربية 

املتحدة -فرع اخلليج.
مدير  ال�سام�سي  اهلل  عبد  الروفي�سور  رحببب  وقببد 
وامل�ساركني  باحل�سور  دبي  يف  الريطانية  اجلامعة 
من  الببببزوار  واالأ�ببسبباتببذة  التدري�س  وهيئة  طلبة  مببن 
اجلامعات الريطانية. و�سدد يف �سياق ترحيبه على 
الطالب  وبببني  اجلامعات  بني  التوا�سل  دور  اأهمية 
واالأكببادميببيببني يف تبادل اخلببرات واالأفببكببار واأ�ساف 
هذا  ملثل  ذهبية  فر�سة  ت�سكل  كهذه  مببوؤمتببرات  ببباأن 
التوا�سل البناء. من جهة اأخرى حتدث الروفي�سور 
�ستيفن ماكايني، رئي�س جمموعة البحوث واالإبداع 
الببربببيببة يف جامعة  كببلببيببة  واالإميبببببببان يف  والببثببقببافببة 

جببال�ببسببكببو، عببن مببو�ببسببوع تببطببويببر تبب�ببسببريببعببات حقوق 
االأربعة  والنقاط  التعليم  حلقوق  بالن�سبة  االإن�سان 
اجلبباهببزيببة، حرية  وهببي  اأال  احلببقببوق  بببهببذه  املتعلقة 

الو�سول للمعلومات، القبول والتاأقلم.
الببروفببيبب�ببسببور روالنبببببد ماكافر،  اأيبب�ببسببا  األبببقبببى  وقببببد 
جامعة  مبببن  االإنبببب�ببببسبببباءات  يف  اإدارة  يف  بببروفببيبب�ببسببور 
ال�سناعة  العمل مع قطاع  كلمة مهمة عن  الفبورو 

البحوث  -اجلامعات وال�سركات.  كما حتدث من�سق 
يف مببوؤ�ببسبب�ببسببة الببقببا�ببسببمببي البب�ببسببيببد ببببريبببان �ببسببانببغ عن 
الدرا�سات والرامج احلالية لدى املوؤ�س�سة. وقد قام 
الطلبة بعر�س اأوراقهم البحثية يف جل�سات منف�سلة 
دبي  يف  الريطانية  اجلامعة  من  االأ�ساتذة  تراأ�سها 
املطروحة  االأ�سئلة  خالل  من  النقا�س  وجهوا  حيث 
لطلبة  بحوث  اأوراق  تقدمي  مت  كما  احلبب�ببسببور.  مببن 

عن  وذلببك  املتحدة  اململكة  من  املوؤمتر  يف  م�ساركني 
طريق خدمة ال�سكايب.

وقد �سرح الروفي�سوراآ�سلي بيننجتون، عميد البحث 
يف اجلامعة الريطانية يف دبي بقوله " اإن هذا املوؤمتر 
يوفر فر�سة ممتازة لطالبنا لعر�س اأبحاثهم ولكي 
ي�ساركوا مبا تو�سلوا اليه من اإ�ستنتاجات مهمة مع 
اجلامعات  يف  العليا  الببدرا�ببسببات  طببالب  من  اأقرانهم 
موؤمترات  يف  فامل�ساركة  والببريببطببانببيببة،  االإمبباراتببيببة 
متخ�س�سة يف الدكتوراة مهمة ومفيدة جدا ل�سقل 
املواهب ولك�سب خرات جديدة يف تقدمي ومناق�سة 

االأبحاث العلمية.
وقبببد قببامببت جلببنببة مبببن االأكبببادميبببيبببني مبببن اجلامعة 
بتقييم اأوراق الطالب يف نهاية املوؤمتر حيث فازت 6 
اأوراق بحثية بجوائز قدمها لهم كل من الروفي�سور 

عبداهلل ال�سام�سي والروفي�سور اآ�سلي بيننجتون.
درا�سات  برامج  دبي  يف  الريطانية  اجلامعة  تطرح 
عببلببيببا عببلببى مبب�ببسببتببوى البببدكبببتبببوراه واملبباجبب�ببسببتببري حيث 
الببدكببتببوراه يف خم�سة جمببباالت وهي  بببرامببج  تببطببرح 
العمرانية  امل�ساريع والعمارة والبيئة  واإدارة  الربية 
وهند�سة احلا�سوب واإدارة االأعمال كما تطرح برامج 
الربية  التالية:  املجاالت  يف  متخ�س�سة  ماج�ستري 
املالية  والعلوم  املعلومات  وتقنية  والهند�سة  واالإدارة 

والقانون.

الن�سف من �سعبان فعالية نفذها  
مركز حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف
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برعاية ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف.

ونادي  االإن�سانية  للرعاية  زايببد  دار  و  اخلببري  بيت  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
�سعبان  من  )الن�سف  �سعار  حتت  �سعبية  فعالية  اأقيمت  الريا�سي  العني 
جمل�س  من  ح�سرهااأع�ساء  اأم�سية  ت�سمنت  املركز  مبقر  عنوان(  للخري 
االإدارة  منهم الدكتورة منى الفال�سي و لبنى التميمي و نورة العامري وقد 
ا�سادت الفعالية بدور ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 

يف دعم م�سرية اأجيال الوطن يف كافة املنا�سبات. 
هذا وتخللت الفعاليات م�سابقات ثقافية متنوعة كما �سارك  فريق الوطن 
الطالبة  مقابلة  ذاته مت  الوقت  لالأطفال.  يف  م�سابقات  بفقرة  التطوعي 
علياء املن�سوري والتي ح�سرت من دبي لت�سارك االأطفال االأيتام واأ�سحاب 
اأمنياتها  عن  وحتدثت  واالطببالع  القراءة  على  وحتثهم  واالأ�سوياء  الهمم 
بالو�سول اإىل املريخ وا�ستعدادات االإمارات اإىل اإك�سبو 2020  كما تخللت 
الفعاليات فقرات متنوعة عرت عن هذا املوروث ال�سعبي ) حق الليلة اأو 
قريقعان (  ومنها احلنا لالأطفال ، وا�ستديو الراث واالألعاب الرفيهية 
وغزل  العمانية  واحلببلببوى  الطازجة  الع�سائر  وتقدمي  والف�سار  والر�سم 
البنات ووجبات من االأكالت ال�سعبية ومنها الرياين والرثيد واللقيمات ، 

واختتمت الفعاليات  بتكرمي جميع الرعاة امل�ساركني .
�سعبان  من  الن�سف  منا�سبة  امل�ستقبل  اأجيال  مكتبة  اأحيت   جانبها  ومببن 
يزرع  الببذي  القدمي  الراثي  االحتفال  تناول  ثقايف  برنامج  )قريقعان( 

الفرحة يف نفو�س االأطفال ويحفزهم ال�ستقبال ال�سهر الف�سيل .
ونفذ االأطفال عددا من ور�س العمل التي تعك�س روح االحتفال .

بلدية مدينة العني تبداأ با�ستالم طلبات ت�ساريح 
خيام اإفطار ال�سائم ا�ستعدادا ل�سهر رم�سان
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بداأت بلدية مدينة العني با�ستقبال طلبات اإقامة خيام اإفطار �سائم املوؤقتة 
يف �سهر رم�سان املبارك، وفقاُ ل�سروط واإجراءات ت�سمن معايري  االأمن و 
اأي اأخطار وال ت�سبب ت�سويهاُ  ال�سالمة و تهدف اإىل حماية مرتاديها من 
للمظهر احل�ساري للمدينة.   حيث يبداأ االأفببراد واملوؤ�س�سات قبيل حلول 
�سهر رم�سان  بالتجهيز الإقامة خيام اإفطار �سائم والتي ت�ستمر طوال اأيام 
ال�سهر الكرمي، بهدف خدمة ال�سائمني وتقدمي موائد الرحمن، وجت�سيداً 
لقيم الراحم االإن�ساين بني اأبناء املجتمع  يف �سهر رم�سان املبارك. وقال 
�سعيد الكعبي مدير مكتب الطوارئ ببلدية مدينة العني ، ت�ستقبل بلدية 
مدينة العني طلبات خيام اإفطار ال�سائم يف املناطق ال�سكنية او الكائنة اأمام 
، فيما  املدينة  املببواقببع   يف  العمال وغريها من  �سكن  اأو يف مناطق  املنازل 
ي�سرط ترخي�س اإقامة اخليام اأمام امل�ساجد  او يف حرم امل�سجد  مراجعة  
�سهادة عدم  على  للح�سول  واالأوقبباف  االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  
ممانعة ، ثم يتم متابعة الطلب من خالل �سعبة اخليام  ببلدية مدينة العني 
.  فيما ياأتي ترخي�س اخليام الرم�سانية يف الفنادق ، من خالل احل�سول 
مو�سمية  خيمة  باإقامة  لل�سياحة  ابوظبي  هيئة  من  موافقة  �سهادة  على 
اإجراءات  و  ال�سروط  ا�ستيفاء  �سووؤه   على  ليتم    ، الف�سيل  ال�سهر  طببوال 
التقدمي ب�سعبة اخليام ببلدية مدينة العني . ومن جانبه اأو�سح الكعبي ، 
ي�ستدعي احل�سول على ت�سريح خيام اإفطار ال�سائم  ا�سطحاب عدد من 
الوثائق، ت�ستمل على ن�سخة من جواز ال�سفر اأو الهوية للمواطنني ، ون�سخة 
من الرخ�سة التجارية لل�سركة املتعهدة بركيب اخليام وي�سرط ان تكون 
ال�سركة م�سجلة ببلدية مدينة العني للتاأكد من التزامها بكافة ا�سراطات 
رخ�س اخليام  ، لت�ستكمل بدورها توقيع التعهدات الالزمة وذلك للتاأكد 
من تطبيق وا�ستيفاء  اإجراءات ومعايري ال�سالمة، الأن كثرياً من احلوادث 
و  االأمببببان،  ومعايري  ملوا�سفات  تفتقر  التي  اخلببيببام  يف  عببادة  تقع  اخلببطببرة 
لتجنب وقوع احلوادث التي ينجم عنها خ�سائر يف االأرواح واملمتلكات، وذلك 
حر�سٌا من بلدية مدينة العني   لتحقيق �سالمة  واأمن املجتمع واأفراده. 
واأ�سافت الكعبي، فور ا�ستيفاء هذه الوثائق مع الطلب، تتم عملية الك�سف 
امليداين على املوقع الذي �ستقام عليه اخليمة، للتاأكد من اأن املوقع مطابق 
او  اأمام من�سئات حكومية او ع�سكرية  اأال تقام   البلدية، وهي  ال�سراطات 
على خطوط اخلدمات العامة والتمديدات واأال يت�سبب اإن�ساوؤها اإحلاق اأي 
تلف اأو �سرر بهذه اخلطوط وعدم اإحداث اأي اأ�سرار باالأر�سفة وال�سوارع، 
واأال يغلق الطرق اأو م�سالكها اأو مداخل املباين  واملنازل ومواقف ال�سيارات 
واأال تقام  يف  امل�ساة وتنقالتهم،  واأال يوؤثر على حركة  الببطببوارئ،  وخمببارج 
م�ساحة اأمالك خا�سة لغري طالب الت�سريح، وبعدها يتم اإ�سدار الت�سريح 
، ليتم  الحقاً الك�سف على اخليمة بعد اإن�سائها للتاأكد  من �سالمة الركيب 

و عدم وجود اأي خمالفات باخل�سو�س.



اإي! �سوتان وانتهى االأمر  اإي،  اإي،  اأوه،  اأوه،  اأوه، 
كما نعتقد بالن�سبة اإىل قدرة القردة على اإ�سدار 
االأ�سوات. لكنها للحقيقة تتمتع بقدرات �سوتية 

اأكرث تعقيداً مما نظن.
القردة  لببدى  ال�سوتي  اجلببهبباز  طبيعة  اأن  يبببببدو 
اإنبببتببباج االأحببببببرف البب�ببسببوتببيببة اخلم�سة  تببتببيببح لببهببا 
االأ�سا�سية التي ت�ستند اإليها لغات ب�سرية كثرية. 
جمل  لتاأليف  ذلك  ا�ستغالل  نظرياً  املمكن  ومن 

اآ�سف غ�سنفر وزمالوؤه من  ذكية، ح�سبما يذكر 
الباحثون  هببببوؤالء  ا�ببسببتببخببدم  بببرنبب�ببسببتببون.  جببامببعببة 
اأفالماً و�سوراً ملتقطة باالأ�سعة ال�سينية للجهاز 

ال�سوتي لدى قردة مكاك حقيقية.
احببتبب�ببسببب الببفببريببق االأ�ببببسببببوات والببببوتببببريات التي 
99 تركيبة  اإنتاجها نظرياً من  ت�ستطيع القردة 
خمببتببلببفببة لببلببجببهبباز البب�ببسببوتببي اطببلببعببوا عببلببيببهببا، ثم 
اأجهزة  اإليه مع ما ي�سدر عن  قارنوا ما تو�سلوا 

الب�سر ال�سوتية.
يو�سح غ�سنفر: )تتمتع القردة بركيبة �سوتية 
جاهزة للنطق، اإال اأن دماغها لي�س جاهزاً لذلك. 
علينا االآن اأن نكت�سف مَل ي�ستطيع دماغ االإن�سان، 

ال القرد، اإنتاج لغة(.
اأن  توؤكد  اأدلة مراكمة  لتعّزز  النتائج  تاأتي هذه 
اأ�سوات  توليد  وال�سعادين  القردة  بع�س  باإمكان 
بدائية اأ�سا�سية يف عملية توا�سل �سبيهة بالكالم.

ا�ستعمال  ميبببكبببن  املببب�بببسبببتبببقبببببببل،  يف 
ترابط  لتح�سني  النانوية  االألببيبباف 
ا�ستعمال  اأو ميكن  املزروعة  العظام 
االألياف مبا�سرًة لدعم عملية جتّدد 
يف  التطور  هببذا  �سي�ساهم  الببعببظببام. 
معاجلة الك�سور، واالعتناء بحاالت 
املو�سوع  هببذا  ورد  العظام.  ه�سا�سة 

بالتف�سيل يف اأطروحة جديدة.
ق�سم  مببن  هولوباينني  جبباين  طببّور 
يف  هل�سنكي  جببامببعببة  يف  الببكببيببمببيبباء 
فنلندا، يف بحث الدكتوراه اخلا�س 
حيوية  مبببواد  البببتببكببار  عمليات  ببببه، 
كاأ�سا�س  ُت�ستعَمل  ورفببيببعببة  ليفية 
لتجديد العظام ويف عمليات اأخرى 
من زرع العظام. در�س الباحث اأي�ساً 
االألياف  اإنببتبباج  يف  ُي�ستعَمل  جببهببازاً 

النانوية.

مادة ا�سطناعية مثل العظام
يف اأف�سل االأحببوال، ميكن ا�ستعمال 
الركائز التي ت�سلح العظام وتتجدد 
مة  م�سمَّ كبببمبببواد  البببعبببظبببام  بببباإيبببقببباع 
للزرع. ُتن�ّسط تلك الركائز اخلاليا 
جديداً  عببظببمبباً  تنتج  كببي  العظمية 
�بببسبببرعبببان مببببا يبب�ببسبببببح بببببديبببباًل عن 
الركيزة املتفككة ثم يخرج العن�سر 
املببببببزروع مبببن اجلبب�ببسببم طبببببيببعببيبباً من 

منف�سلة  جراحة  اإىل  احلاجة  دون 
الإزالته.

اخبببببببببببببببتبببببببببببببببار هببببببببولببببببببوبببببببببايببببببببنببببببببني 
العن�سر  البببهبببيبببدروكببب�بببسبببيببببببباتبببيبببت، 
ليكون  العظام،  معدن  يف  االأ�سا�سي 
تبببببببدو هياكل  لبببببذا  ببببحبببثبببه.  حمبببببور 
اال�سطناعية  الهيدروك�سيباتيت 
الببتببي طبببّورهبببا مببتببمببا�ببسببيببة جببببداً مع 

العظام.

مناذج م�سنوعة يف )كومبول(
طببببببببببببّور هبببببولبببببوببببببايبببببنبببببني جببببببهببببببازاً 
األياف  الإنبببتببباج  الببكببهببربببائببي  لببلببعببزل 
جديداً  ونببوعبباً  الهيدروك�سيباتيت 
املزّود  الكهربائي  الببعببزل  نظام  مببن 
اإبببببر، ويبببببدو هذا  بببال  ب�سلك مببلببتببٍو 
طريقة  من  اإنتاجية  اأكببرث  االبتكار 
عموماً.  املعروفة  الكهربائي  العزل 
ِنعت مناذج من املعدات امل�ستعملة  �سُ
يف البببببحببث يف قبب�ببسببم الببكببيببمببيبباء يف 
جامعة هل�سنكي. حتتاج املعدات اإىل 
االإنتاج  يتح�سن  كي  اإ�سايف  تطوير 

وي�سل اإىل م�ستوى �سناعي.
�سيمّر وقت طويل على االأرجح قبل 
ا�ستعمال هذه الطريقة الواعدة يف 
اإجراء  رغببم  احلقيقي  الطب  عببامل 
االختبارات اخللوية، بح�سب االأ�ستاذ 

الكيمياء  قبب�ببسببم  مبببن  ريبببتببباال  مببيببكببو 
الطبقات  لروا�سب  التفوق  ومركز 

كان  باأنه  علماً  هل�سنكي،  يف جامعة 
امل�ست�سار يف بحث الدكتوراه.
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تواجه االأر�س غالباً انفجارات �سم�سية، تتاألف من ج�سيمات 
الف�ساء، حيث ت�سطدم  ال�سم�س يف  بعيداً عن  طاقة تندفع 
املحيط  املغناطي�سي  باحلقل  االأر�ببببس  نحو  املتوجهة  تلك 
بببكببوكبببببنببا. عببنببدمببا تببتببفبباعببل االنبببفبببجبببارات مببع حببقببل االأر�ببببس 
املغناطي�سي ت�سبب �سفقاً قطبياً جمياًل. وال �سك يف اأن هذه 
ال  جلببار  االأقبببرب  النجم  باأننا  تذكرنا  ال�ساعرية  الببظبباهببرة 

ميكن التوقع بتقلباته.
عندما تطلق ال�سم�س مقداراً مهواًل من البالزما ال�ساخنة 
عواقب  ذلك  على  ترتب  كبرية،  �سم�سية  انفجارات  خالل 
وخيمة بالن�سبة اإىل االأر�س. لكن انفجارات ال�سم�س ُتعتر 
اأو مببا ُيدعى  اأخببببرى،  نبببراه مببع جنبببوم  ب�سيطة مببقببارنببة مبببا 
اأن  منذ  لببغببزاً  الفائقة  التوهجات  �سّكلت  فببائببقبباً(.  )تببوهببجبباً 

اكت�سفتها بعثة )كيبلر( باأعداد كبرية قبل اأربع �سنوات.
ين�ساأ هنا ال�سوؤاالن: هل يت�سّكل التوهج الفائق بفعل االآلية 
ذاتها كما االنفجارات ال�سم�سية؟ واإذا كان الو�سع كذلك، هل 
يعني ذلك اأن ال�سم�س ت�ستطيع اأي�ساً الت�سبب بتوهج فائق؟ 
من  كبباروف  كري�ستوفر  بقيادة  الببدويل  البحث  فريق  يقّدم 
االأ�سئلة  عببدد من  االأجببوبببة عن  بالدمنارك  اأرهببو�ببس  جامعة 
 Nature النا�سئة، وُن�سرت هذه االأجوبة املخيفة يف جملة

.Communications

جار خطري
تبب�ببسببتببطببيببع البب�ببسببمبب�ببس الببتبب�ببسبببببب بببانببفببجببارات خمببيببفببة تقطع 
االأر�س.  على  هنا  الطاقة  واإمببدادات  الال�سلكية  االت�ساالت 
عام  �سبتمر  �سهر  يف  املرا�سد  التقطته  انفجار  اأكببر  وقببع 
البالزما  مبببن  عببمببالقببة  مبببوجبببات  �ببسببربببت  حبببني   1859

ال�ساخنة املنبعثة من ال�سم�س املجاورة كوكب االأر�س.
الفلك  علماء  الحببظ   ،1859 عببام  �سبتمر  مببن  االأول  يف 

فجاأة  ال�سم�س  �سطح  على  الببداكببنببة  البقع  اإحبببدى  ا�ستعال 
الظاهرة  هببذه  كانت  ما  ال�سم�س.  �سطح  على  بقوة  وملعانها 
ُر�سدت �سابقاً، لذلك مل يتوقع اأحد ما �سياأتي الحقاً. �سباح 
مما  االأوىل  اجل�سيماُت  االأر�بببَس  بلغت  �سبتمر،  من  الثاين 

نعرف اليوم اأنه انفجار مهول على �سطح ال�سم�س.
كارينغتون(.  بب)ظاهرة  ال�سم�سية   1859 عا�سفة  ُتعرف 
بعيدة  مناطق  يف  احلبببدث  هببذا  رافبببق  البببذي  ال�سفق  �سوهد 
التليغراف  نظام  تعّطل  كذلك  وهبببباواي.  كوبا  مثل  جنوباً 
من  الثلجية  اللبية  العينات  �سجالت  وت�سري  العامل.  حول 
غرينلندا اأن طبقة االأر�س احلامية ت�سررت بفعل ج�سيمات 

الطاقة املنبعثة من العا�سفة ال�سم�سية.
تقع االنفجارات ال�سم�سية عندما تنهار احلقول املغناطي�سية 
ُتطلَق  ذلببك،  يحدث  وعندما  ال�سم�س.  �سطح  على  الكبرية 
كميات كبرية من الطاقة املغناطي�سية. ا�ستخدم كري�ستوفر 
على  املغناطي�سية  احلقول  مراقبة  عمليات  وفريقه  كبباروف 
مقراب  مراقبة  جمببال  �سمن  جنببم  األببف   100 نحو  �سطح 
كيبلر، بالتعاون مع مقراب غيو �سو جينغ اجلديد يف ال�سني، 
كي ُيظهروا اأن التوهج العظيم هذا يت�سّكل على االأرجح من 

خالل االآلية ذاتها كما االنفجارات ال�سم�سية.
املغناطي�سية  احلببقببول  )ُتعتر  كببباروف:  كري�ستوفر  يو�سح 
على �سطوح النجوم، التي ت�سهد انفجارات، اأقوى عموماً من 
نتوقعه  ما  ال�سم�س. وهذا  �سطح  املغناطي�سية على  احلقول 
ذاتها  بالطريقة  يت�سّكل  العظيم  التوهج  كان  اإن  بالتحديد، 

كما االنفجارات ال�سم�سية(.

هل ت�ستطيع ال�سم�ص الت�سبب بوهج عظيم؟
لذلك من امل�ستبعد اأن توؤدي ال�سم�س اإىل توهج عظيم، ملا كان 
حقلها الغناطي�سي ُيعتر �سعيفاً. ولكن من بني كل النجوم 

كاروف  كري�ستوفر  والتي حللها  عظيماً  توهجاً  ت�سهد  التي 
%10 منها بحقل مغناطي�سي مياثل  وفريقه، حظي نحو 
اإذاً،  منه.  اأ�سعف  ُيعتر  اأو  املغناطي�سي  �سم�سنا  حقل  بقوته 
اأمر م�ستبعد جداً،  بتوهج عظيم  �سم�سنا  ت�سبب  اأن  �سحيح 

اإال اأنه لي�س م�ستحياًل.
ي�سيف كري�ستوفر كاروف مو�سحاً: )مل نتوقع اأن نعرث على 
جنوم ت�سهد توهجاً كبرياً وحتظى بحقل مغناطي�سي �سعيف 
االكت�ساف  هبببذا  يببعببزز  املغناطي�سية.  �سم�سنا  حببقببول  بببقببدر 
�سك  وال  عظيماً.  توهجاً  �سم�سنا  توّلد  اأن  احتمال  بالتاأكيد 

يف اأن هذه الفكرة خميفة(.
اإذا ا�ستهدف انفجار بهذا احلجم االأر�س اليوم، تكون عواقبه 
مدمرة. وال تقت�سر هذه العواقب على االأجهزة االإلكرونية 
كوكبنا  قببدرة  وبالتايل  اجلببو  اأي�ساً  ت�سمل  بل  االأر�بببس،  على 

على دعم احلياة.

الأ�سجار تخفي �سرًا
وّلدت  ال�سم�س  اأن  اجليولوجي  االأر�سيف  من  االأدلببة  ُتظهر 
توهجاً عظيماً حمدوداً عام 775 بعد امليالد. تك�سف حلقات 
االأ�سجار على نحو غريب اأن كميات كبرية من النظري امل�سع 
14C تكّونت يف جو االأر�س. وت�سّكل 14C عندما تكّونت 
ج�سيمات اأ�سعة كونية من جمرتنا درب التبانة اأو بروتونات 
حتمل كميات كبرية من الطاقة من ال�سم�س جراء انفجارات 

�سم�سية كبرية ودخلت جو االأر�س.
عام  اأن ظاهرة  �سو جينغ مفهوم  غو  درا�سات مقراب  تدعم 
اأي  �سغرياً،  عظيماً  توهجاً  بالفعل  كانت  امليالد  بعد   775
اأكر  من  مببرة   100 اإىل   10 بنحو  اأكببر  �سم�سياً  انفجاراً 

انفجار �سم�سي لوحظ خالل ع�سر الف�ساء.
)من نقاط القوة يف درا�ستنا اأننا ن�ستطيع اأن ُنظهر االن�سجام 
بني عمليات املراقبة الفلكية التي تتبعت التوهجات العظيمة 
يف  امل�سعة  النظائر  تناولت  الببتببي  االأر�بببس  على  والببدرا�ببسببات 

حلقات االأ�سجار(، وفق كري�ستوفر كاروف.
غو  مقراب  مراقبات  ا�ستعمال  املمكن  من  الطريقة،  بهذه 
ت�سو جينغ بهدف تقييم الوترية التي ي�سهد بها جنم يتمتع 
تك�سف  عظيماً.  توهجاً  بال�سم�س  �سبيه  مغناطي�سي  بحقل 
الناحية  من  ت�سهد  اأن  يجب  ال�سم�س  اأن  اجلديدة  الدرا�سة 
ذلك  ويتوافق  األفية.  كل  حمببدوداً  عظيماً  توهجاً  النظرية 
عام  مماثاًل  وحدثاً  امليالد  بعد   775 ظاهرة  اأن  فكرة  مع 
993 بعد امليالد يعودان فعاًل اإىل توهج عظيم حمدود على 

�سطح ال�سم�س.
ال�سني يف  اجلببديببد يف  ت�سو جينغ  غببو  مببقببراب  ُي�ستخدم  مل 
املغناطي�سية،  احلقول  قيا�س  بغية  م�سادفًة.  الدرا�سة  هذه 
من  جنببم  لكل  طيفاً  وفريقه  كببباروف  كري�ستوفر  ا�ستخدم 

النجوم املئة األف التي �سملها التحليل. 
ُيظهر هذا الطيف األوان )اأو طول موجات( ال�سوء املنبعث 
من النجوم. ومن املمكن هنا ا�ستخدام طول موجات حمددة 
ما فوق البنف�سجية ق�سرية بغية قيا�س احلقول املغناطي�سية 

حول النجوم.

ت�ستطيع  ال  التقليدية  املببقببارب  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  لببكببن 
لذلك،  مبببفببرده.  جنببم  لكل  واحبببد  طيف  على  اإال  احل�سول 
لو اأُجنزت هذه املراقبات بوا�سطة مقراب اآخر، مثل املقراب 
الب�سري ال�سمايل يف ال باملا )املقراب الذي ا�ستخدمه فريق 
�سنة من   20 اأو   15 اإىل  الباحثون  �سابقاً(، الحتاج  البحث 

املراقبة املتوا�سلة.

اأمببببببببا مبببببقبببببراب غبببببو تببب�بببسبببو جبببيبببنبببغ )البببببببببذي ُيبببببدعبببببى اأيببب�بببسببباً 
اآالف   4 اأطياف  على  للح�سول  م  فم�سمَّ  ،)LAMOST
به.  تت�سل  ب�سري  ليف  اآالف   4 اأن  واحبببدة، مبا  دفعة  جنم 
وهكذا، ي�سبح با�ستطاعة الباحثني مراقبة 100 األف جنم 
اأتاحت هذه القدرة اخلا�سة  اأ�سابيع. وقد  يف غ�سون ب�سعة 

للباحثني التو�سل اإىل هذه النتائج اجلديدة.

القرود.. قدرات �سوتية اأكرث 
تعقيدًا مما نظن

االألياف النانوية لتح�سني 
ترابط العظام املزروعة

فريق بحث دويل اعترب هذا ال�سيناريو احتماًل حقيقيًا

االنفجارات ال�سم�سية هل توؤدي اىل دمار االأر�ص؟

اأحيانًا،  الأر���ص  كبرية  �سم�سية  عوا�سف  ت�سرب 
يف  الكهرباء  وانقطاع  القطبي  ال�سفق  فت�سبب 
ب�سيطة  ُتعترب  احلوادث  هذه  لكن  نادرة.  حالت 
اإذا  ن�سهده  قد  ال��ذي  الكارثي  بالدمار  مقارنة 
فريق  برهن  عظيمًا.  توهجًا  الأر����ص  واج��ه��ت 
بحث دويل بقيادة كري�ستوفر كاروف من جامعة 
اأرهو�ص بالدمنارك اأخريًا اأن من ال�سروري اعتبار 

هذا ال�سيناريو احتماًل حقيقيًا.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2016/12/21   املودعة حتت رقم  265241 

تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية       
 با�سم  انتيل كوربوري�سن 

وعنوانه 2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052  الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة ت�سخي�س على منت املركبات للمركبات الرية اأو مركبات ال�سكك احلديدية اأو املركبات 
اجلوية اأو املائية ؛ اأجهزة حا�سوب واأنظمة حو�سبة للمركبات ذاتية القيادة اأو املركبات التي يقودها 
التي تعمل دون طيار والطائرات  اأجهزة الطريان   ، املت�سلة ب�سبكة االإنرنت  املركبات  اأو  �سائق 
بدون طيار ؛ من�سات حو�سبة على هيئة اأنظمة ترفيه واإعالم و�سا�سات تفاعلية واأنظمة حتكم و 
اأجهزة حتكم واأنظمة حتذير وات�سال واأجهزة حا�سوب على منت املركبة واأنظمة حتديد املواقع 
، واملركبات املت�سلة ب�سبكة االإنرنت واملركبات ذاتية القيادة  العاملية ) جي بي ا�س ( للمركبات 
اأجهزة  ؛  اأنظمة كامريات متعددة و�سا�سات فيديو للمركبات  ؛  التي تعمل دون �سائق  واملركبات 
مالحة واإر�ساد وتتبع وا�ستهداف وعمل خرائط وت�سجيل فيديو وحتكم بدرجة احلرارة و�سبكات 
اإت�سال للمركبات ؛ تطبيقات برجميات حا�سوب للوكالء الرقميني االإفرا�سيني واأنظمة تنبئية 
وتعليم االآلة واأمتتة االإجراء املعريف ومعاجلة اللغة الطبيعية والتعرف على النمط ، والتعرف 
على احلروف وتطبيقات احلو�سبة املرئية واإفرا�سية املعرفة واملركبات الروبوتية والطائرات 
واأجببهببزة ومن�سات  اأدوات  ؛  بببدون طيار  ؛ طائرات  �سائق  دون  تعمل  التي  واملركبات  بببدون طيار 
ومن�سات  واأجببهببزة  الأدوات  البيانات  تنقل  التي  للم�ستخدم  بينية  واأ�سطح  حو�سبة  وبرجميات 
وبرجميات حو�سبة اأخرى واأ�سطح بينية للم�ستخدم من خالل �سبكات حا�سوب و�سبكات اإت�سال 
ملراقبة  حا�سوب  وبرجميات  كهربائية  بطاريات  اأجهزة  ؛  الكرونية  �سحن  اأجهزة  ؛  الكرونية 
وحت�سني وتنظيم التخزين والتحويل والتفريغ للطاقة من واىل اأنظمة البطارية الكهربائية ؛ 
معدات لالإ�ستخدام يف تخزين وتزويد وحتويل وا�ستقرار الكهرباء املزودة بوا�سطة او اىل �سبكة 
طاقة كهربائية اأو م�سدر اآخر لتوليد الطاقة الكهرائية ؛ معدات معاجلة البيانات ؛ اأطقم تطوير 
الرجميات ) ا�س دي كيه ( للمركبات ؛ اأطقم ومن�سات تطوير عتاد احلا�سوب مكونة من لوحات 
اأ�سطح حا�سوب بينية ، دوائر متكاملة ، معاجلات م�سغرة ، كيبالت حا�سوب ، مزودات الطاقة ، 
، �سا�سات  ، رقاقات حا�سوب  ، لوحات دوائر  اأ�سطح بينية للم�ستخدم  ، مكونات  مهايئات الطاقة 
حا�سوب واأجهزة حتكم م�سغرة الإن�ساء وبناء وتخ�سي�س ال�سيارات ذاتية القيادة واملركبات التي 
تعمل دون �سائق ؛ تطبيقات حا�سوب للتحكم بقيادة املركبات االأوتوماتيكية ؛ برجميات حا�سوب 
م�سجلة لقيادة املركبات ب�سكل اآمن ؛ تطبيقات حا�سوب للتحكم بقيادة املركبات االأوتوماتيكية ، 
والتحكم امل�ستقل واملالحة واملركبات التي تعمل مب�ساعدة ال�سائق والقيادة الذاتية للمركبات ؛ 
اأنظمة ت�سغيل ال�سيارات ذاتية القيادة ؛ اأجهزة وبرجميات للمراقبة االإلكرونية ؛ اأجهزة ذاكرة 

حا�سوب ؛ اأنظمة تخزين للحا�سوب .
 الواقعة بالفئة : 9 

ال�سغرية حيث كتبت  الالتينية  intel inside  كتبت باحلروف  العبارة    : العالمة  و�سف 
الكلمة )intel( �سمن �سبه دائرة غري مغلقة واأ�سفلها كتبت الكلمة )inside( والكل بطريقة 

مميزة .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020 العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02403/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00806/2017  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : وورلد اوف ترافل - �س م ح  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ح�سني احمد حممد احلثيلى  

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل 

واال�سخا�س 
الف وثالثة  �ستة وثالثني  تببوؤدي مبلغ 36053  بان  املدعي عليها  الببزام   -2
 2015/2/10 تاريخ  من  للفرة  االيجارية  القيمة  متثل  درهببم  وخم�سون 
االخالء  تاريخ  االيجارية حتى  القيمة  ي�ستجد من  وما  وحتى 2016/2/9 

الفعلي بواقع 52877 درهم �سنويا 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03186/2017 / �شكني   
اىل املدعى عليه : ر�سول حممد دين حممد  

مبا اأن املدعي : �سنتيمر كيوب للعقارات - �س ذ م م
     وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قببد اأقبببام �سدكم الببدعببوى 02/03186/2017/�بببسبببكبببنبببي ايببجببارات امبببام املببركببز بطلب 
الزامكم بالتايل

للفرة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
واملياه    للكهرباء  النهائية  الفاتورة  تاريخ   2016/1/2 وحتى   2015/12/8 من 

واالخالء والفعلي 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

االربعاء   يببوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإعبببادة  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
املوافق 2017/5/17 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة 
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03185/2017 / �شكني   
اىل املدعى عليه : جو�سلني بادوا كاواجا�س 

مبا اأن املدعي : �سنتيمر كيوب للعقارات - �س ذ م م
     وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قببد اأقبببام �سدكم الببدعببوى 02/03185/2017/�بببسبببكبببنبببي ايببجببارات امبببام املببركببز بطلب 
الزامكم بالتايل

للفرة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
من 2016/10/19 وحتى 2016/11/7 تاريخ الفاتورة النهائية وتاريخ االخالء 

التام والفعلي 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

االربعاء   يببوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإعبببادة  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
املوافق 2017/5/17 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة 
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03188/2017 / �شكني   
اىل املدعى عليه : ف�سيل احمد �سديق انور احمد �سديق  

مبا اأن املدعي : �سنتيمر كيوب للعقارات - �س ذ م م
     وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قببد اأقبببام �سدكم الببدعببوى 02/03188/2017/�بببسبببكبببنبببي ايببجببارات امبببام املببركببز بطلب 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 
للكهرباء واالخالء    النهائية  الفاتورة  تاريخ  2016/11/22 وحتى 2017/1/30 

والفعلي 
�سيك مبلغ  ارتببداد كل  الن�سر على غرامة  العقد ت�سمن  ان   - مطالبة مالية 

)1000( وقد ارتد عدد )1( �سيك دون �سرف. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى

االربعاء   يببوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإعبببادة  الق�سائية  اللجنة  وقببررت 
املوافق 2017/5/17 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة 
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1453  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- قباء العمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية �ببس.ذ.م.م وميثلها 
مديرها/توفيق احمد خمكري 2- توفيق احمد خمكري جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �سركة ركاد للمواد العازلة �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )157.710.40( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
متام ال�سداد . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/5/23  ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل )علما 

باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1403  جتاري جزئي
ان  االقامة مبا  �سدراين جمهول حمل  �سرور  علي  �سرور  في�سل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبببراد حممد  �ببببس.م.ع وميثله:من�سور حمببمببد  اال�ببسببالمببي  املببدعببي/ مبب�ببسببرف االمبببببارات 
املدعي عليها مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املازمي  قد 
)262.672.71( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
الق�سائيه وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقببم:2016/2774 جتاري . وحددت لها 
 Ch 1.C.13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/5/25   جل�سة يوم اخلمي�س   
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 االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2411  جتاري جزئي
اىل اخل�سم املدخل / 1- مطعم القونا �س.ذ.م.م ومتثله قانونا ال�سيدة حنان 
اال�سالمي  دبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  حامت عبدالعزيز جمهول حمل 
وميببثببلببه:احببمببد مببهببري خمي�س عبببببيببد بببن مبب�ببسببحببار  قببد اأقببببام عببلببيببك الدعوى 
درهم   )516.602( وقبببدره  مببلغ  عليها  املببدعببي  بببالببزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والببر�ببسببوم واملبب�ببسبباريببف واالتببعبباب . وحبببددت لها جل�سة يببوم االرببببعببباء   املوافق  
مكلف  فبباأنببت  لببذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �ببس   9.30 ال�ساعة    2017/5/31
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/87  جتاري جزئي
االقامة  حمببل  جمهول  ذ.م.م  الببتببجبباري  للتطوير  �سل�سلة  عببلببيببه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/3/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/االوروبية لالغذية البحرية �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )188384( درهما )مائة وثمانية وثمانون الفا وثالثمائة 
واربعة وثمانون درهما( وفائدة ت�سعة باملائة 9% �سنويا من تاريخ:2017/1/8 وحتى 
متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/637  جتاري جزئي
 -2 �بببس.ذ.م.م  التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال    -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/كري�ستيان  ان  االقامة مبا  �بببس.ذ.م.م جمهول حمل  تببداول مي  �سركة 
املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  كلينجلري قد 
مببلغ وقدره )328.133( درهم والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم 
االحد   املوافق  2017/5/21   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 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 االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/851  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- هارينجتون للتجارة العامة �ببس.ذ.م.م 2- حممد ر�سا ايرواين 3- عبا�س 
ر�سا ايرواين 4- جميد عزت اله �سوكت لو 5- فرهنك علي اح�سان ر�سائي امريي جمهول حمل 
ايببران )فرع �سركة اجنبية( وميثله:من�سور عبداهلل حممد  املدعي/ بنك ملي  ان  االقامة مبا 
بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الزرعوين قد  احمد 
وع�سرة  مائة  درهم )فقط   )110.000.000( مبلغ  املدعي  للبنك  يببوؤدوا  بان  واالنفراد  والتكافل 
ال�سداد  متببام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهببم(  مليون 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/21 ال�ساعة 09.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.15 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 االأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �شفرت
املتني  امتو   / املدعو  فقد 
الهند   ، حمببببمببببد  �بببسبببيبببد 
�سفره  جبببواز   - اجلن�سية 
 )5287489( رقبببببببم 
مببببببببببببن يببببببببببجببببببببببده عببببلببببيببببه 
بببتببلببيببفببون رقم  االتببب�بببسبببال 

 052/6009916

فقدان جواز �شفرت
فبببقبببد املبببببدعبببببو /حمبببمبببود 
نبببببواز راب،   نبببببواز  عببباطبببف 
اجلن�سية  ببببباكبببب�ببببسببببتببببان   
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جبببببببببببواز   -
)9612372( من يجده 
بتليفون  االتبب�ببسببال  عببلببيببه 
رقم 055/6703067 

فقدان جواز �شفرت
فببقببد املببدعببو / امبببري زادا 
باك�ستان   ، جمال  باكهات 
�سفره  جبببواز   - اجلن�سية 
 )5494622( رقبببببببم 
مببببببببببببن يببببببببببجببببببببببده عببببلببببيببببه 
بببتببلببيببفببون رقم  االتببب�بببسبببال 

 050/7236729

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / عبدالنفي�س 
مببببنببببداكببببونببببدال عبببببببداهلل، 
الببببببهببببببنببببببد اجلبببببنببببب�بببببسبببببيبببببة - 
جببببببببببببببببواز �بببببببسبببببببفبببببببره رقبببببببم 
)7716599( من يجده 
 عليه االت�سال بتليفون رقم

 056/1223422 

فقدان جواز �شفرت
فبببقبببد املببببدعببببو / جبببوكبببراج 
�سينك  بببالببفببيببنببدر  �ببسببيببنببك 
اجلبببنببب�بببسبببيبببة  الببببببهببببببنببببببد     ،
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جببببببببببببواز   -
)7987324( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/3496746

فقدان �شهادة ا�شهم ت
عو�سه اأحمد ر�سيد 
عدد اال�سهم 151 

 رقم ال�سهادة 10108311 
م�سرف ابوظبي اال�سالمي

 من يجده عليه 
االت�سال بتليفون رقم 
 050/6111196
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/7   املودعة حتت رقم  170348 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم بيد اإند�سريال هولدينجز )بروبرييتاري( ليميتد . 
وعنوانه  الطابق الثالث ، بيدفي�ست هاو�س ، 18 كري�سينت درايف ، ميلرو�س اآرك ، ميلرو�س ، جوهان�سبريغ ، 

غاوتينج ، جمهورية جنوب اأفريقيا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأجهزة ومعدات ت�سجيل اأو اإر�سال اأو حفظ اأو معاجلة اأو ن�سخ ال�سوت اأو البيانات اأو ال�سور ؛ حامالت 
؛  اإلكرونية  ، معدات واأجهزة حا�سوب ملعاجلة البيانات ؛ برامج احلا�سوب ؛ من�سورات  بيانات مغناطي�سية 
برجميات ملعاجلة الدفع ؛ اأجهزة ملعاجلة معامالت البطاقات والبيانات املتعلقة بها ؛ اأجهزة ملعاجلة الدفع ؛ 

اأجهزة للتاأكد من �سحة البيانات على البطاقات امل�سفرة مغناطي�سياً ؛ بطاقات مغناطي�سية م�سفرة .
 الواقعة بالفئة : 9 

و�سف العالمة :  العبارة WORLD CURRENCY CARD  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/7   املودعة حتت رقم  170349 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم بيد اإند�سريال هولدينجز )بروبرييتاري( ليميتد . 
وعنوانه  الطابق الثالث ، بيدفي�ست هاو�س ، 18 كري�سينت درايف ، ميلرو�س اآرك ، ميلرو�س ، جوهان�سبريغ ، 

غاوتينج ، جمهورية جنوب اأفريقيا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد والغري واردة يف فئات اأخرى ؛ املطبوعات ؛ كرا�سات 
؛ وثائق ومنبباذج وقرطا�سية  واإعببالنببات كبرية  اإخبارية دوريببة وجببرائببد ودوريبببات  واأدلبببة ون�سرات  وجمببالت 

الإ�ستخدامها فيما يتعلق باملعامالت املالية .
 الواقعة بالفئة : 16 

و�سف العالمة :  العبارة WORLD CURRENCY CARD  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/7   املودعة حتت رقم  170350 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم بيد اإند�سريال هولدينجز )بروبرييتاري( ليميتد . 
وعنوانه  الطابق الثالث ، بيدفي�ست هاو�س ، 18 كري�سينت درايف ، ميلرو�س اآرك ، ميلرو�س ، جوهان�سبريغ ، 

غاوتينج ، جمهورية جنوب اأفريقيا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التاأمني ، وال�سوؤون التمويلية ؛ ال�سوؤون النقدية ؛ ال�سوؤون العقارية ؛ خدمات مالية ، توفري خدمات 
االإئتمان وخدمات بطاقات االإئتمان وبطاقات الدين ، ال�سمانات املالية ، املعامالت املالية ، خدمات التاأجري 
والبيع بالتق�سيط ، البيع باالإئتمان ومتويل االإئتمان للبيع باجلملة  ؛ حت�سري التقارير ؛ خدمات معلومات 

�سعر ال�سرف ؛ خدمات معاجلة الدفع ؛ حتويل االأموال اإلكرونياً .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�سف العالمة :  العبارة WORLD CURRENCY CARD  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264526 
رقم وبلد االولوية 015700511 االحتاد االأوروبي

   تاريخ اإيداع االأولوية 2016/7/28 
 با�سم بريونيك�س ليميتد 

وعنوانه  بريونيك�س هاو�س ، برايثويل واي ، هيالبي ، روثريهام ، اإ�س 66 8 كيو واي ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ولالأغرا�س  املياه  وتببوريببد  الببهببواء  وتريد  والتهوية  والتجفيف  البخار  وتوليد  واالإنبببارة  للتدفئة  اأجببهببزة 
ال�سحية ؛ اأجهزة ومن�ساآت التدفئة املركزية ؛ مراجل ؛ مراجل كونها اأجزاء من من�ساآت التدفئة املركزية 
؛ اأجهزة حتكم للتدفئة واالإنارة وتوليد البخار والتجفيف والتهوية وتكييف الهواء وتوريد املياه واملن�ساآت 
ال�سحية ؛ اجهزة  للتحكم بدرجة احلرارة يف من�ساآت التدفئة ، حتديدا �سمامات و ثريمو�ستات ) منظمات 

احلرارة ( ؛ اأجزاء ولوازم لل�سلع املذكورة اآنفا.
 الواقعة بالفئة : 11 

 و�سف العالمة :  الكلمة PYRONIX كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264528 

رقم وبلد االولوية 015700511 االحتاد االأوروبي
  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/7/28 

 با�سم بريونيك�س ليميتد 
وعنوانه  بريونيك�س هاو�س ، برايثويل واي ، هيالبي ، روثريهام ، اإ�س 66 8 كيو واي ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
للبيانات  االإلببكببروين  االإر�ببسببال  الببويببب؛  �سفحات  اإىل  الو�سول  توفري  ؛   �سبكي  ر�سائل عر موقع  اإر�ببسببال 
االإر�سال  طريق  عن  والر�سائل  البيانات  ت�سليم  ؛  االأخبببرى  البيانات  قواعد  اأو  االإنببرنببت  عر  وامل�ستندات 
االلكروين ؛ اإر�سال واإ�ستقبال و اإعادة توجيه الر�سائل اإلكرونيا ؛  االإر�سال الال�سلكي  للبيانات واملعلومات 
؛ توفري الو�سول اإىل واجهة امل�ستخدم التفاعلية ؛  توفري الو�سول اإىل واجهة على اخلط املبا�سر ؛ توفري 
ال�سحي  واالإنببارة وال�سرف  املياه  التدفئة وتوريد  باأجهزة  للتحكم  املبا�سر  اإىل واجهة على اخلط  الو�سول 
وتكييف الهواء والتهوية واحلماية وال�سالمة ؛ خدمات املعلومات وامل�سورة واالإ�ست�سارة املتعلقة باخلدمات 
املذكورة اآنفا ؛ خدمات االت�ساالت عن طريق الهواتف النقالة و�سبكات احلا�سوب العاملية واالإنرنت والبث 
والتهوية  الهواء  وتكييف  ال�سحي  وال�سرف  واالإنببارة  املياه  وتوريد  التدفئة  باأجهزة  تتعلق  التي  الال�سلكي 

واحلماية وال�سالمة ؛ املعلومات والن�سح واالإ�ست�سارة فيما يخ�س اخلدمات املذكورة اآنفا.
 الواقعة بالفئة : 38 

 و�سف العالمة :  الكلمة PYRONIX كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264531 
رقم وبلد االولوية 015700511   االحتاد االأوروبي

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/7/28 
 با�سم  بريونيك�س ليميتد 

وعنوانه  بريونيك�س هاو�س ، برايثويل واي ، هيالبي ، روثريهام ، اإ�س 66 8 كيو واي ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املتعلقة  املهنية  اال�ست�سارات  ؛  الطاقة  توفري  و  الطاقة  وكفاءة  الطاقة  باإ�ستخدام  املتعلقة  امل�سورة  خدمات 
باحلفاظ على الطاقة؛ اإعداد التقارير التقنية ؛ ت�سجيل واالإبالغ عن البيانات املتعلقة با�ستهالك الطاقة 
يف االأبنية واملنازل املحلية ؛ تقدمي تقارير على اخلط املبا�سر املتعلقة باإ�ستهالك الطاقة يف االأبنية واملنازل 

املحلية ؛ املعلومات والن�سح واالإ�ست�سارة فيما يتعلق باخلدمات املذكورة اآنفا .
 الواقعة بالفئة : 42 

 و�سف العالمة :  الكلمة PYRONIX كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264532 
رقم وبلد االولوية 015700511   االحتاد االأوروبي

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/7/28 
 با�سم  بريونيك�س ليميتد 

وعنوانه  بريونيك�س هاو�س ، برايثويل واي ، هيالبي ، روثريهام ، اإ�س 66 8 كيو واي ، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراقبة اأنظمة االإنذار، مراقبة اأنظمة احلماية ؛ مراقبة اأنظمة االإ�سراف ؛ خدمات مراقبة الأجهزة االإنذار 
�سد احلريق ؛ خدمات مراقبة املكاملات وخدمات مكاملات طلب امل�ساعدة ؛ املعلومات والن�سح واالإ�ست�سارة فيما 

يتعلق باخلدمات املذكورة اآنفا .
 الواقعة بالفئة : 45 

 و�سف العالمة :  الكلمة PYRONIX كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2014/12/7   املودعة حتت رقم  222621 
رقم وبلد االولوية  144096236  فرن�سا

    تاريخ اإيداع االأولوية 2014/6/6 
 با�سم �سيفورا  

وعنوانه  65  اأفينيو ايدوارد فايالنت  ،  92100 بولوجن بيالنكورت ، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

العطورات ؛ عطور ؛ ماء الزينة ؛ ماء الكولونيا ؛ املواد اال�سا�سية للعطور؛ زيوت عطرية ؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة 
؛  باالأظافر  العناية  م�ستح�سرات  ؛  بالب�سرة  للعناية   جتميل  م�ستح�سرات  ؛  عطرة  روائببح  ذات  �سموع  ؛  معطرة  �سموع  ؛  بخور  ؛ 
م�ستح�سرات جتميل الأغرا�س التنحيف ؛ غ�سوالت )لو�سن( لالأغرا�س التجميلية ؛ غ�سوالت )لو�سن( جتميلية للب�سرة  ؛  كرميات 
ذات تركيب �سائل ؛ مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( جتميلية ، غ�سوالت )لو�سن( لليدين ، اأقنعة جتميلية ، كرميات لليدين 
، كرميات لتبيي�س الب�سرة ؛ منتجات العناية بال�سفاه ؛ كرميات للعناية بال�سعر ؛ منتجات الإزالة الت�سابك من ال�سعر ؛ غ�سوالت ) 
لو�سن( لل�سعر ؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، �سمع الإزالة ال�سعر ؛  م�ستح�سرات حالقة ؛ �سابون احلالقة ؛ رغوة حالقة ؛ منتجات 
؛  لل�سم�س  بالتعر�س  الب�سرة  ت�سمري  )مببعببززات(  مثبتات  ؛  لل�سم�س  بالتعر�س  الب�سرة  لت�سمري  م�ستح�سرات  ؛  احلالقة  بعد   ملا 
م�ستح�سرات ت�سمري �سخ�سية ؛ مواد زينة ؛ منظفات اأ�سنان ؛ �سابون التجميل ؛ �سابون الغرا�س الزينة ؛ �سامبو ؛ جل االإ�ستحمام 
اإ�ستحمام ؛ م�سحوق التالك الإ�ستخدامه يف  اإ�ستحمام ؛ فقاعات  اإ�ستحمام ؛ رغوة  اإ�ستحمام ؛ اأمالح  اإ�ستحمام ؛ زيوت  بالد�س ؛ جل 
الزينة  ؛ حليب تنظيف الأغرا�س الزينة ؛ زيوت لالأطفال ؛ بودرة اأطفال ؛ م�ستح�سرات مكياج ، م�ستح�سرات اإزالة  املكياج ؛ اأحمر 
؛ ظالل  ؛ م�ساحيق مكياج  للخدود  ؛ مكياج  االأظافر  ؛ مزيالت طالء  اأظافر  ؛ طالء  لل�سعر  ما�سكارا  ؛  للرمو�س  ما�سكارا  ؛  �سفاه 
للعيون ؛ اأقالم للعيون ؛ اأقالم للحواجب ؛ اأقالم لو�سع اأحمر اخلدود ، م�ستح�سرات لتبيي�س ال�سعر ؛ اأ�سباغ اللحى ؛ اأ�سباغ ال�سعر 
؛ كرميات و جل لت�سفيف ال�سعر ؛ رذاذات )�سري( لل�سعر ؛ ملمعات ؛ اأظافر م�ستعارة ؛ رمو�س م�ستعارة ؛ مواد قابلة لل�سق  ومواد 

ناقلة  تزيينية لالإ�ستخدامات التجميلية ؛ و�سوم )تاتو( موؤقتة للج�سم واالأظافر. 
 3  الواقعة بالفئة :  

 SEPHORA كلمة  كتبت  حيث  الالتينية  ببباحلببروف  كتبت    SEPHORA Colorful الببعبببببارة     : الببعببالمببة  و�ببسببف 
 بحروف كبرية يف االأعلى وحتتها كلمة Colorful  كتبت بحروف �سغرية  بطريقة مميزة . 

اال�سببراطات : 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/6/7   املودعة حتت رقم  254821 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 وعنوانه  بياتزايل بيرو فرييرو  1 ، 12051 األبا ، كونيو، اإيطاليا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حلويات و�سكاكر وعلكة مع اأو بدون �سكر
 الواقعة بالفئة : 30 

و    tic كلمتي  الالتينية حيث  ببباحلببروف  كتبت    tic tac INTENSER العبارة    : العالمة  و�سف 
مع  االأخ�سر  باللون  نبات  ورقة  �سكل  على  ر�سم  داخل  االأبي�س  باللون  االأخرى  فوق  اإحداهما  كتبت    tac
كلمة  كتبت  وحتتها  واالأ�ببسببود  والر�سا�سي  االأبي�س  باللون  حمببددة  والببورقببة  بي�ساء  مقو�سة  خطوط  عببدة 

مميزة. بطريقة  االأخ�سر  باللون   INTENSER
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/7   املودعة حتت رقم  264437 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم بي بي جي اإند�سريز اوهايو ، اإنك . 
املتحدة  الببواليببات    ،  44111 اأوهببايببو  واليبببة   ، كليفيالند   ،  143 البب�ببسببارع  وي�ست   3800 وعببنببوانببه  

االأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة وبرجميات ومكونات ملراقبة وت�سجيل اأداء مكونات الطائرات ، يف الفئة 9 .
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  الكلمة WINLOGIC كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/7   املودعة حتت رقم  264438 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  بي بي جي اإند�سريز اوهايو ، اإنك . 
املتحدة  الببواليببات    ،  44111 اأوهببايببو  واليبببة   ، كليفيالند   ،  143 البب�ببسببارع  وي�ست   3800 وعببنببوانببه  

االأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

نوافذ للطائرات ، يف الفئة 12 .
 الواقعة بالفئة : 12 

 و�سف العالمة :  الكلمة WINLOGIC كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/7   املودعة حتت رقم  264439 
 رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�سم بي بي جي اإند�سريز اوهايو ، اإنك . 
املتحدة  الببواليببات    ،  44111 اأوهببايببو  واليبببة   ، كليفيالند   ،  143 البب�ببسببارع  وي�ست   3800 وعببنببوانببه  

االأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

زجاج نوافذ للطائرات ، يف الفئة 21 .
 الواقعة بالفئة : 21 

 و�سف العالمة :  الكلمة WINLOGIC كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/7   املودعة حتت رقم  264434 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  كيا موتورز كوربوري�سن 
 وعنوانه  231 ، يانقجاي – دونق ، �سيو�سو – كو ،  �سيوؤول 938 – 137 ، جمهورية كوريا  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأكيبببببا�س هبببواء  ؛  ال�سيارات  لببوازم  لل�سيارات ؛ مقاب�س الأبببواب  اأجببزاء و  ؛  �سيارات  ؛ �سيارات ركاب ريا�سية 
الروؤيا اخللفية لل�سيارات ؛ واقيات  ال�سيارات االأمامي ؛ مرايا  ( ؛ م�ساحات زجاج  اأمان لل�سيارات  اأجهزة   (
اأمان لالأطفال ل�سيارات الركاب ؛  ال�سيارات االمامي ؛ مقاعد  �سدمات لل�سيارات ؛ هياكل �سيارات ؛ زجاج 
عجالت قيادة لل�سيارات ؛ لوحات ت�سغيل ال�سيارات ؛ عجالت لل�سيارات ؛ اأغطية ملقاعد ال�سيارات ؛ ماكينات 

للمركبات الرية  ؛ حمركات للمركبات الرية ؛ عربات �سغرية لالأطفال.
 الواقعة بالفئة : 12 

و�سف العالمة : العبارة FORTE   KIA  كتبت باحلروف الالتينية.
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.         

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/7   املودعة حتت رقم  264435 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كيا موتورز كوربوري�سن 
 وعنوانه  231 ، يانقجاي – دونق ، �سيو�سو – كو ،  �سيوؤول 938 – 137 ، جمهورية كوريا  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأكيبببببا�س هبببواء  ؛  ال�سيارات  لببوازم  لل�سيارات ؛ مقاب�س الأبببواب  اأجببزاء و  ؛  �سيارات  ؛ �سيارات ركاب ريا�سية 
؛ واقيات  الروؤيا اخللفية لل�سيارات  ال�سيارات االأمامي ؛ مرايا  ( ؛ م�ساحات زجاج  اأمان لل�سيارات  اأجهزة   (
اأمان لالأطفال ل�سيارات الركاب ؛  ال�سيارات االمامي ؛ مقاعد  �سدمات لل�سيارات ؛ هياكل �سيارات ؛ زجاج 
عجالت قيادة لل�سيارات ؛ لوحات ت�سغيل ال�سيارات ؛ عجالت لل�سيارات ؛ اأغطية ملقاعد ال�سيارات ؛ ماكينات 

للمركبات الرية  ؛ حمركات للمركبات الرية ؛ عربات �سغرية لالأطفال.
 الواقعة بالفئة : 12 

 و�سف العالمة : الكلمة FORTE كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/4   املودعة حتت رقم  264247 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
 وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خرطو�سات األعاب الفيديو  برجميات األعاب احلا�سوب  برامج حا�سوب م�سجلة  برامج حا�سوب )برجميات 
مو�سيقى  ملفات  للتنزيل   قابلة  �سور  ملفات  للتنزيل   قابلة  حا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل(  قابلة 
قابلة للتنزيل  من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل  اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء اأقرا�س مدجمة 
بخالف  احلا�سوب  اأجببهببزة  مببع  الإ�ستخدامها  حتكم  ع�سي  الببفببونببوغببراف   اإ�سطوانات  ب�سرية(   – )�سمعية 

امل�ستخدمة الألعاب الفيديو
 الواقعة بالفئة : 9 

و�سف العالمة :  العبارة BANNED FOOTAGE كتبت باحلروف الالتينية.
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/4   املودعة حتت رقم  264248 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
 وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الرفيه معلومات عن الرفيه خدمات االألعاب املقدمة على اخلط املبا�سر من �سبكة حا�سوب تنظيم 
املباريات )للتعليم اأو الرفيه( توفري من�سورات اإلكرونية على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري 
فيديوهات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري مو�سيقى على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل 

اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن  تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية  تنظيم العرو�س )خدمات 
متعهدي احلفالت( عر�س التمثيليات احلية اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون الرفيه التلفزيوين   

 الواقعة بالفئة : 41 
و�سف العالمة :  العبارة BANNED FOOTAGE كتبت باحلروف الالتينية.

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/6   املودعة حتت رقم  264346 
تاريخ اإيداع االأولوية 2016/7/29  رقم وبلد االولوية 70687      جامايكا 

 با�سم انتيل كوربوري�سن 
وعنوانه 2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052 ، الواليات املتحدة االأمريكية .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احل�سابية(  )احللول  اخلببوارزمببيببات  وتعلم  االآلببة  تعلم  يف  لالإ�ستخدام  حا�سوب  مكونات  ؛  حا�سوب  مكونات 
وحتليل البيانات ؛ مكونات حا�سوب لنظام متثيل عدد متغري ؛ برجميات حا�سوب لنظام متثيل عدد متغري 
؛ برجميات حا�سوب لتعلم االآله ولتحليل البيانات ؛ برجميات لالإ�ستخدام يف ت�سميم وتطوير خوارزميات 
تعلم االآلة وال�سبكات الع�سبية العميقة وحتليل البيانات ؛ مكتبات برجميات لالإ�ستخدام يف ت�سميم وتطوير 
؛  البيانات  لالإ�ستخدام يف حتليل  ؛ مكتبات برجميات  العميقة  الع�سبية  وال�سبكات  االآلة  تعلم  خوارزميات 
مكتبات ت�سميم ، حتديداً ، ملفات بيانات الكرونية قابلة للتنزيل لالإ�ستخدام يف ت�سميم الدوائر املتكاملة 
واأ�سباه املو�سالت ؛ م�سفوفات البوابات املنطقية القابلة للرجمة يف امليدان والتي تعرف بب ) اأف بي جي ايه 
( على �سكل دوائر متكاملة واأجهزة حتكم م�سغرة ؛ دوائر متكاملة ؛ اأ�سباه مو�سالت؛ معاجلات م�سغرة ؛ 

اأطقم �سرائح احلا�سوب ؛ وحدات معاجلة الر�سومات )جي بي يو( ؛ اأطقم �سرائح ر�سومات احلا�سوب .
 الواقعة بالفئة : 9 

و�سف العالمة : العبارة INTEL NERVANA  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/1/17   املودعة حتت رقم  185313 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية    

 با�سم  اأمرييكان ايرالينز ، اإنك. 
وعنوانه  4333  امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�سا�س 76155 ،     الواليببات املتبحببدة االأمريكيبة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ترويج ب�سائع وخدمات االآخرين بوا�سطة برنامج مكافاآت احل�سومات وبرنامج اجلوائز الت�سجيعية والذي 
مبوجبه متنح نقاط ال�سراء مل�سريات قام بها البائعني امل�سركني وال�سفر الذي جرى من قبل امل�سركني 
اخلط  على  بالتجزئة  البيع  خدمات  ؛  وال�سفر  التجارة  الأغرا�س  بعدئذ  اإ�سردادها  ميكن  والتي  االأع�ساء 
للم�ستهلك  االإلكرونية  واالأجببهببزة  املكاتب  وجتهيزات  والكتب  واملجوهرات  االألببعبباب  تخ�س  والتي  املبا�سر 
املتعلقة باملنزل  املتعلقة بال�سفر واالأردية واملواد  واملو�سيقى واملعدات الريا�سية والهدايا وال�سلع واخلدمات 

واحلديقة وجتارة البيع بالتجزئة العامة وبطاقات الهدايا وع�سوية النوادي اخلا�سة . 
 الواقعة بالفئة : 35 

و�سف العالمة :  ر�سم  ل�سكل ن�سر ذو جناحني اأحدهما باللون االأزرق والثاين باللون االأحمر يف�سلهما �سكل 
راأ�س الن�سر باللون االأبي�س بطريقة مميزة .

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/21   املودعة حتت رقم  265238 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية     

 با�سم انتيل كوربوري�سن 
وعنوانه 2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة ت�سخي�س على منت املركبات للمركبات الرية اأو مركبات ال�سكك احلديدية اأو املركبات 
اجلوية اأو املائية ؛ اأجهزة حا�سوب واأنظمة حو�سبة للمركبات ذاتية القيادة اأو املركبات التي يقودها 
التي تعمل دون طيار والطائرات  اأجهزة الطريان   ، املت�سلة ب�سبكة االإنرنت  املركبات  اأو  �سائق 
بدون طيار ؛ من�سات حو�سبة على هيئة اأنظمة ترفيه واإعالم و�سا�سات تفاعلية واأنظمة حتكم و 
اأجهزة حتكم واأنظمة حتذير وات�سال واأجهزة حا�سوب على منت املركبة واأنظمة حتديد املواقع 
، واملركبات املت�سلة ب�سبكة االإنرنت واملركبات ذاتية القيادة  العاملية ) جي بي ا�س ( للمركبات 
اأجهزة  ؛  اأنظمة كامريات متعددة و�سا�سات فيديو للمركبات  ؛  التي تعمل دون �سائق  واملركبات 
مالحة واإر�ساد وتتبع وا�ستهداف وعمل خرائط وت�سجيل فيديو وحتكم بدرجة احلرارة و�سبكات 
اإت�سال للمركبات ؛ تطبيقات برجميات حا�سوب للوكالء الرقميني االإفرا�سيني واأنظمة تنبئية 
وتعليم االآلة واأمتتة االإجراء املعريف ومعاجلة اللغة الطبيعية والتعرف على النمط ، والتعرف 
على احلروف وتطبيقات احلو�سبة املرئية واإفرا�سية املعرفة واملركبات الروبوتية والطائرات 
واأجببهببزة ومن�سات  اأدوات  ؛  بببدون طيار  ؛ طائرات  �سائق  دون  تعمل  التي  واملركبات  بببدون طيار 
ومن�سات  واأجببهببزة  الأدوات  البيانات  تنقل  التي  للم�ستخدم  بينية  واأ�سطح  حو�سبة  وبرجميات 
وبرجميات حو�سبة اأخرى واأ�سطح بينية للم�ستخدم من خالل �سبكات حا�سوب و�سبكات اإت�سال 
ملراقبة  حا�سوب  وبرجميات  كهربائية  بطاريات  اأجهزة  ؛  الكرونية  �سحن  اأجهزة  ؛  الكرونية 
وحت�سني وتنظيم التخزين والتحويل والتفريغ للطاقة من واىل اأنظمة البطارية الكهربائية ؛ 
معدات لالإ�ستخدام يف تخزين وتزويد وحتويل وا�ستقرار الكهرباء املزودة بوا�سطة او اىل �سبكة 
طاقة كهربائية اأو م�سدر اآخر لتوليد الطاقة الكهرائية ؛ معدات معاجلة البيانات ؛ اأطقم تطوير 
الرجميات ) ا�س دي كيه ( للمركبات ؛ اأطقم ومن�سات تطوير عتاد احلا�سوب مكونة من لوحات 
اأ�سطح حا�سوب بينية ، دوائر متكاملة ، معاجلات م�سغرة ، كيبالت حا�سوب ، مزودات الطاقة ، 
، �سا�سات  ، رقاقات حا�سوب  ، لوحات دوائر  اأ�سطح بينية للم�ستخدم  ، مكونات  مهايئات الطاقة 
حا�سوب واأجهزة حتكم م�سغرة الإن�ساء وبناء وتخ�سي�س ال�سيارات ذاتية القيادة واملركبات التي 
تعمل دون �سائق ؛ تطبيقات حا�سوب للتحكم بقيادة املركبات االأوتوماتيكية ؛ برجميات حا�سوب 
م�سجلة لقيادة املركبات ب�سكل اآمن ؛ تطبيقات حا�سوب للتحكم بقيادة املركبات االأوتوماتيكية ، 
والتحكم امل�ستقل واملالحة واملركبات التي تعمل مب�ساعدة ال�سائق والقيادة الذاتية للمركبات ؛ 
اأنظمة ت�سغيل ال�سيارات ذاتية القيادة ؛ اأجهزة وبرجميات للمراقبة االإلكرونية ؛ اأجهزة ذاكرة 

حا�سوب ؛ اأنظمة تخزين للحا�سوب .
 الواقعة بالفئة : 9 

و�سف العالمة :  العبارة INTEL INSIDE  كتبت باحلروف الالتينية الكبرية . 
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/6   املودعة حتت رقم  264349 
تاريخ اإيداع االأولوية 2016/7/29  رقم وبلد االولوية 70687      جامايكا 

 با�سم انتيل كوربوري�سن 
وعنوانه   2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052 ، الواليات املتحدة االأمريكية .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احلو�سبة ال�سحابية التي تخ�س برجميات لالإ�ستخدام يف تعلم االآلة وتعلم االآلة القابل للتطوير وحتليل 
البيانات وتطوير ال�سبكات الع�سبية العميقة ؛ توفري اأنظمة حا�سوب اإفرا�سية ووحدات معاجلة الر�سومات 
)جي بي يو( وبيئة حا�سوب اإفرا�سية عر حو�سبة �سحابية تخ�س املن�سات كخدمة والتي تخ�س من�سات 
برجميات حا�سوب لالإ�ستخدام يف تعلم االآلة وتعلم االآلة القابل للتطوير وحتليل البيانات وتطوير ال�سبكات 

الع�سبية العميقة .
 الواقعة بالفئة : 42 

و�سف العالمة : العبارة INTEL NERVANA  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264490 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية
 با�سم ا�س ات�س �سي انرنا�سيونال ليمتد 

 وعنوانه  ترايدنت ت�سامرز ، �س.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الريطانية  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعاجلة االإدارية الأوامر ال�سراء ؛ م�سك الدفاتر/ املحا�سبة ؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال ؛ اإ�ستف�سارات عن االأعمال ؛ تدقيق 
ح�سابات االأعمال ؛ اإدارة اأعمال واإ�ست�سارات تنظيمية ؛ اإ�ست�سارات اإدارة االأعمال ؛ خدمات اخلراء يف كفاية االأعمال ؛ تقييم 
االأعمال ؛ تق�سي احلقائق عن االأعمال ؛ اإ�ست�سارات تنظيم االأعمال ؛ اأبحاث االأعمال ؛ خدمات امل�سورة  يف اإدارة االأعمال ؛ 
اإ�ست�سارات االأعمال املهنية ؛ املعلومات واالأخبار عن االأعمال ؛ خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال  مل�ساريع االإن�ساء ؛ اإدارة اأعمال 
اإدارة  اإدارة اأعمال خطط ال�سداد  لالآخرين ؛ خدمات وكالة املعلومات التجارية ؛ امل�ساعدة يف  برامج ال�سداد  لالآخرين / 
اأوال�سناعية ؛ االإدارة التجارية  لرخي�س �سلع وخدمات الغري ؛ توفري معلومات االإت�ساالت التجارية  االأعمال التجارية 
؛  االإح�سائيات  جتميع  ؛  حا�سوب  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  ؛  التجارية  الو�ساطة   خدمات  ؛  االأعمال  واإت�ساالت 
حتليل اأ�سعار التكلفة ؛ البحث عن املعلومات يف ملفات حا�سوب لالآخرين ؛ اإعداد القوائم احل�سابية ؛ التنبوؤات االإقت�سادية 
؛ خدمات وكاالت التوظيف ؛ خدمات الفوترة ؛ درا�سات ال�سوق ؛ اأبحاث الت�سويق ؛ التفاو�س واإبرام  املعامالت االإقت�سادية  
لالأطراف الثالثة ؛ اإ�ستطالعات الراأي ؛ خدمات التنظيم االإداري باالإ�ستعانة مب�سادر خارجية لل�سركات ؛ خدمات االإ�ستعانة 
االأفراد  ؛  توظيف  املوظفني  �سوؤون  اإدارة  اإ�ست�سارات  ؛  الرواتب  اإعببداد ك�سوف  ؛   ) االأعمال  امل�ساعدة يف  مب�سادر خارجية ) 
اإعداد  ؛  بيانات حا�سوب  املعلومات يف قواعد  تنظيم  ؛  البحث عن كفالة  ؛  ال�سكرتارية  ؛ خدمات  الثمن  ؛ خدمات مقارنة 

ال�سرائب ؛ خدمات اإيداع ال�سرائب .
 35  الواقعة بالفئة :  

و�سف العالمة :  عبارة عن ر�سم ل�سكلني هند�سيني متقابلني وكل �سكل له طرف اىل الداخل بطريقة مميزة.
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264491 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية
 با�سم  ا�س ات�س �سي انرنا�سيونال ليمتد 

 وعنوانه  ترايدنت ت�سامرز ، �س.ب. 146 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الريطانية  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعاجلة االإدارية الأوامر ال�سراء ؛ م�سك الدفاتر/ املحا�سبة ؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال ؛ اإ�ستف�سارات عن االأعمال ؛ تدقيق 
ح�سابات االأعمال ؛ اإدارة اأعمال واإ�ست�سارات تنظيمية ؛ اإ�ست�سارات اإدارة االأعمال ؛ خدمات اخلراء يف كفاية االأعمال ؛ تقييم 
االأعمال ؛ تق�سي احلقائق عن االأعمال ؛ اإ�ست�سارات تنظيم االأعمال ؛ اأبحاث االأعمال ؛ خدمات امل�سورة  يف اإدارة االأعمال ؛ 
اإ�ست�سارات االأعمال املهنية ؛ املعلومات واالأخبار عن االأعمال ؛ خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال  مل�ساريع االإن�ساء ؛ اإدارة اأعمال 
اإدارة  اإدارة اأعمال خطط ال�سداد  لالآخرين ؛ خدمات وكالة املعلومات التجارية ؛ امل�ساعدة يف  برامج ال�سداد  لالآخرين / 
اأوال�سناعية ؛ االإدارة التجارية  لرخي�س �سلع وخدمات الغري ؛ توفري معلومات االإت�ساالت التجارية  االأعمال التجارية 
؛  االإح�سائيات  جتميع  ؛  حا�سوب  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  ؛  التجارية  الو�ساطة   خدمات  ؛  االأعمال  واإت�ساالت 
حتليل اأ�سعار التكلفة ؛ البحث عن املعلومات يف ملفات حا�سوب لالآخرين ؛ اإعداد القوائم احل�سابية ؛ التنبوؤات االإقت�سادية 
؛ خدمات وكاالت التوظيف ؛ خدمات الفوترة ؛ درا�سات ال�سوق ؛ اأبحاث الت�سويق ؛ التفاو�س واإبرام  املعامالت االإقت�سادية  
لالأطراف الثالثة ؛ اإ�ستطالعات الراأي ؛ خدمات التنظيم االإداري باالإ�ستعانة مب�سادر خارجية لل�سركات ؛ خدمات االإ�ستعانة 
االأفراد  ؛  توظيف  املوظفني  �سوؤون  اإدارة  اإ�ست�سارات  ؛  الرواتب  اإعببداد ك�سوف  ؛   ) االأعمال  امل�ساعدة يف  مب�سادر خارجية ) 
اإعداد  ؛  بيانات حا�سوب  املعلومات يف قواعد  تنظيم  ؛  البحث عن كفالة  ؛  ال�سكرتارية  ؛ خدمات  الثمن  ؛ خدمات مقارنة 

ال�سرائب ؛ خدمات اإيداع ال�سرائب .
 35  الواقعة بالفئة :  

و�بببسبببف الببعببالمببة :  عبببببببارة عبببن ر�بببسبببم لبب�ببسببكببل هببنببد�ببسببي مببتببعببرج ذو نببهببايببتببني مببدببببببتببني عببلببى �ببسببكببل راأ�ببببببس �ببسببهببم يقطعه 
 من الو�سط خطني طوليني مائلني وجميعها على خلفية م�ستطيلة بطريقة مميزة. 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/12   املودعة حتت رقم  264579 
تاريخ اإيداع االأولوية رقم وبلد االولوية  

 با�سم جودفري فيليب�س اإنديا ليميتد 
 وعنوانه  49 ، كوميونيتي �سنر ،  فريندز كولوين ، نيودلهي 110025 ، الهند  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سجائر ومنتجات التبغ ، غري الواردة يف فئات اأخرى .

 الواقعة بالفئة : 34 
 و�سف العالمة :  الكلمة Dansk كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة . 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264767 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خرطو�سات األعاب الفيديو  برجميات األعاب احلا�سوب  برامج حا�سوب م�سجلة  برامج حا�سوب )برجميات 
مو�سيقى  ملفات  للتنزيل   قابلة  �سور  ملفات  للتنزيل   قابلة  حا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل(  قابلة 
قابلة للتنزيل  من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل  اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء اأقرا�س مدجمة 
بخالف  احلا�سوب  اأجببهببزة  مببع  الإ�ستخدامها  حتكم  ع�سي  الببفببونببوغببراف   اإ�سطوانات  ب�سرية(   – )�سمعية 

امل�ستخدمة الألعاب الفيديو
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  العبارة MONSTER HUNTER كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264768 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه   3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الرفيه معلومات عن الرفيه خدمات االألعاب املقدمة على اخلط املبا�سر من �سبكة حا�سوب تنظيم 
املباريات )للتعليم اأو الرفيه( توفري من�سورات اإلكرونية على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري 
فيديوهات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري مو�سيقى على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل 

اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن  تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية  تنظيم العرو�س )خدمات 
متعهدي احلفالت( عر�س التمثيليات احلية اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون الرفيه التلفزيوين   

 الواقعة بالفئة : 41 
 و�سف العالمة :  العبارة MONSTER HUNTER كتبت باحلروف الالتينية. 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264773 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خرطو�سات األعاب الفيديو  برجميات األعاب احلا�سوب  برامج حا�سوب م�سجلة  برامج حا�سوب )برجميات 
مو�سيقى  ملفات  للتنزيل   قابلة  �سور  ملفات  للتنزيل   قابلة  حا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل(  قابلة 
قابلة للتنزيل  من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل  اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء اأقرا�س مدجمة 
بخالف  احلا�سوب  اأجببهببزة  مببع  الإ�ستخدامها  حتكم  ع�سي  الببفببونببوغببراف   اإ�سطوانات  ب�سرية(   – )�سمعية 

امل�ستخدمة الألعاب الفيديو
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  العبارة DEAD RISING كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264775 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الرفيه معلومات عن الرفيه خدمات االألعاب املقدمة على اخلط املبا�سر من �سبكة حا�سوب تنظيم 
املباريات )للتعليم اأو الرفيه( توفري من�سورات اإلكرونية على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري 
فيديوهات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري مو�سيقى على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل 

اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن  تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية  تنظيم العرو�س )خدمات 
متعهدي احلفالت( عر�س التمثيليات احلية اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون الرفيه التلفزيوين   

 الواقعة بالفئة : 41 
و�سف العالمة :  العبارة DEAD RISING كتبت باحلروف الالتينية.

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264759 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خرطو�سات األعاب الفيديو  برجميات األعاب احلا�سوب  برامج حا�سوب م�سجلة  برامج حا�سوب )برجميات 
مو�سيقى  ملفات  للتنزيل   قابلة  �سور  ملفات  للتنزيل   قابلة  حا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل(  قابلة 
قابلة للتنزيل  من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل  اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء اأقرا�س مدجمة 
بخالف  احلا�سوب  اأجببهببزة  مببع  الإ�ستخدامها  حتكم  ع�سي  الببفببونببوغببراف   اإ�سطوانات  ب�سرية(   – )�سمعية 

امل�ستخدمة الألعاب الفيديو
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  الكلمة BIOHAZARD كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264764 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الرفيه معلومات عن الرفيه خدمات االألعاب املقدمة على اخلط املبا�سر من �سبكة حا�سوب تنظيم 
املباريات )للتعليم اأو الرفيه( توفري من�سورات اإلكرونية على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري 
فيديوهات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري مو�سيقى على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل 

اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن  تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية  تنظيم العرو�س )خدمات 
متعهدي احلفالت( عر�س التمثيليات احلية اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون الرفيه التلفزيوين   

 الواقعة بالفئة : 41 
 و�سف العالمة :  الكلمة BIOHAZARD كتبت باحلروف الالتينية. 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264765 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خرطو�سات األعاب الفيديو  برجميات األعاب احلا�سوب  برامج حا�سوب م�سجلة  برامج حا�سوب )برجميات 
مو�سيقى  ملفات  للتنزيل   قابلة  �سور  ملفات  للتنزيل   قابلة  حا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل(  قابلة 
قابلة للتنزيل  من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل  اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء اأقرا�س مدجمة 
بخالف  احلا�سوب  اأجببهببزة  مببع  الإ�ستخدامها  حتكم  ع�سي  الببفببونببوغببراف   اإ�سطوانات  ب�سرية(   – )�سمعية 

امل�ستخدمة الألعاب الفيديو
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  العبارة DEVIL MAY CRY كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264766 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الرفيه معلومات عن الرفيه خدمات االألعاب املقدمة على اخلط املبا�سر من �سبكة حا�سوب تنظيم 
املباريات )للتعليم اأو الرفيه( توفري من�سورات اإلكرونية على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري 
فيديوهات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري مو�سيقى على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل 

اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن  تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية  تنظيم العرو�س )خدمات 
متعهدي احلفالت( عر�س التمثيليات احلية اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون الرفيه التلفزيوين   

 الواقعة بالفئة : 41 
 و�سف العالمة :  العبارة DEVIL MAY CRY كتبت باحلروف الالتينية. 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/13   املودعة حتت رقم  264669 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم �سام�سوجن الكرونيك�س كو. ، ليميتد 
وعنوانه  129، �سام�سوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  �سيوون – �سي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية 

كوريا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

غ�ساالت )لغ�سل املالب�س(
 الواقعة بالفئة : 7 

و�سف العالمة :  الكلمة FlexCombo  كتبت باحلروف الالتينية كما هو مبني .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/14   املودعة حتت رقم  264748 
رقم وبلد االولوية 016068363 االإحتاد االوروبي  

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/11/21
 با�سم تروتيك�س ليميتد 

وعنوانه  تايلور �سريت ، جوبيلي ميل ، كليثريوي ، النكا�ساير ،  بي بي 7  1 ان ال ، اململكة املتحدة      
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، مالب�س للريا�سة ، لبا�س قدم للريا�سة ، اأغطية راأ�س للريا�سة ) 
بخالف اخلوذ ( ؛ األب�سة للريا�سة.

 الواقعة بالفئة : 25 
 و�سف العالمة :  الكلمة AKOA كتبت باحلروف الالتينية . 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/15   املودعة حتت رقم  264823 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خرطو�سات األعاب الفيديو  برجميات األعاب احلا�سوب  برامج حا�سوب م�سجلة  برامج حا�سوب )برجميات 
مو�سيقى  ملفات  للتنزيل   قابلة  �سور  ملفات  للتنزيل   قابلة  حا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل(  قابلة 
قابلة للتنزيل  من�سورات اإلكرونية قابلة للتنزيل  اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء اأقرا�س مدجمة 
بخالف  احلا�سوب  اأجببهببزة  مببع  الإ�ستخدامها  حتكم  ع�سي  الببفببونببوغببراف   اإ�سطوانات  ب�سرية(   – )�سمعية 

امل�ستخدمة الألعاب الفيديو
 الواقعة بالفئة : 9 

االأ�سفر  باللونني  عري�س  وبببخببط  الالتينية  ببباحلببروف  كتبت   CAPCOM و�سف العالمة : الكلمة 
 واالأزرق وحتتها نف�س الكلمة مكررة باللونني االأبي�س واالأ�سود بطريقة مميزة . 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/15   املودعة حتت رقم  264824 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كابكوم كو .، ليميتد   
وعنوانه  3 ب 1 ب3 يو�سيهريانوما�سي ، ت�سو ب كو ،  او�ساكا ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الرفيه معلومات عن الرفيه خدمات االألعاب املقدمة على اخلط املبا�سر من �سبكة حا�سوب تنظيم 
املباريات )للتعليم اأو الرفيه( توفري من�سورات اإلكرونية على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري 
فيديوهات على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  توفري مو�سيقى على اخلط املبا�سر ، غري قابلة للتنزيل  
اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية واالإعالن  تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية  تنظيم العرو�س )خدمات 

متعهدي احلفالت( عر�س التمثيليات احلية اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون الرفيه التلفزيوين   
 الواقعة بالفئة : 41 

االأ�سفر  باللونني  عري�س  وبببخببط  الالتينية  ببباحلببروف  كتبت   CAPCOM و�سف العالمة : الكلمة 
واالأزرق وحتتها نف�س الكلمة مكررة باللونني االأبي�س واالأ�سود بطريقة مميزة .

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/18   املودعة حتت رقم  264959 
رقم وبلد االولوية   015569271

  االإحتاد االأوروبي   تاريخ اإيداع االأولوية 2016/6/21 
 با�سم بون بون بوديز ليميتد 

، اململكة  ايببه بي  اإن بي 12   4  ،  �ساوث ويلز   بببارك ، بالكوود  اأوكبببدال بزني�س   ، وعنوانه  وان فوك�سيز لني 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حلويات م�سغ غري طبية ؛ �سكاكر م�سغ ؛ حلويات ؛ هالميات )جيلي( فواكه )حلويات( ؛ �سكاكر هالميات 

)جيلي( فواكه .
 الواقعة بالفئة : 30 

 و�سف العالمة :  الكلمة FRUITICKLES كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/18   املودعة حتت رقم  264966 
رقم وبلد االولوية   015852387  االإحتاد االأوروبي   

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/9/22 
 با�سم بون بون بوديز ليميتد 

، اململكة  ايببه بي  اإن بي 12   4  ،  �ساوث ويلز   بببارك ، بالكوود  اأوكبببدال بزني�س   ، وعنوانه  وان فوك�سيز لني 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حلويات م�سغ غري طبية ؛ �سكاكر م�سغ ؛ حلويات ؛ هالميات )جيلي( فواكه )حلويات( ؛ �سكاكر هالميات 

)جيلي( فواكه .
 الواقعة بالفئة : 30 

اأعلى  الالتينية وب�سكل مائل مع فا�سلتني يف  fruitickles  كتبت باحلروف  الكلمة    : العالمة  و�سف 
ميني وي�سار الكلمة وخط منحني �سغري يف اأ�سفل الكلمة من الو�سط ويف االأعلى من جهة الي�سار ر�سم على 
�سكل ورقة نبات وجميعها على خلفية على �سكل ورقة نبات كبرية احلجم وجميعها باالألوان االأخ�سر الغامق 

والفاحت والليموين واالأبي�س بطريقة مميزة.   
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/20   املودعة حتت رقم  265196 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  التريا كوربوري�سن 
وعنوانه 101 انوفي�سن درايف ، �سان خو�سيه ، كاليفورنيا ، الواليات املتحدة االأمريكية 95134

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�سباه مو�سالت ، دوائر متكاملة ، دوائر متكاملة منطقية قابلة للرجمة ، ومعاجلات م�سغرة 

 الواقعة بالفئة : 9 
 و�سف العالمة :  الكلمة STRATIX كتبت باحلروف الالتينية . 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/20   املودعة حتت رقم  265197 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  التريا كوربوري�سن 
وعنوانه  101 انوفي�سن درايف ، �سان خو�سيه ، كاليفورنيا ، الواليات املتحدة االأمريكية 95134

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املو�سالت  اأ�سباه  اأجهزة  وت�سغيل  ت�سميم  يف  لالإ�ستخدام  كوحدة  تباع  م�ستخدم  واأدلببة  حا�سوب  برجميات 
والدوائر املتكاملة ؛ وبرجميات اإت�ساالت لالإ�ستخدام فيما يتعلق ب�سبكات احلا�سوب و�سبكة احلا�سوب العاملية 
لالإ�ستخدام يف الو�سول اىل قاعدة بيانات على اخلط املبا�سر امل�ستخدمة يف ت�سميم واإ�ستعمال اأجهزة اأ�سباه 

املو�سالت والدوائر املتكاملة .
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  الكلمة QUARTUS كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/24   املودعة حتت رقم  265390 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم فابليتيك�س ، ال ال �سي 
 وعنوانه  800 اأبولو �سريت ، ايل �سيجوندو ، �سي ايه 90245 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مناديل مزخرفة ) مناديل للرقبة ( ؛ �سدارات ) مالب�س داخلية ( ؛ اأحزمة ) مالب�س ( ؛ معاطف ؛ م�سدات لل�سدر ؛ قبعات 
اأغطية للراأ�س( ؛ مالب�س للريا�سة البدنية ؛ مالب�س من جلد مقلد ؛ مالب�س جلدية ؛ م�سدات  ذات حافة من االأمببام ) 
للن�ساء ) تلب�س حتت الثياب ( ؛ مالب�س لراكبي الدراجات ؛ قفازات ) مالب�س( ؛ اأحذية ذات رقبة طويلة ن�سفية ؛ قبعات ؛ 
اأربطة راأ�س ) مالب�س ( ؛ اأغطية للراأ�س ؛ بران�س ) مالب�س ( ؛ مالب�س حمبوكة ؛ جاكيتات ) مالب�س( ؛ اأثواب من ال�سوف 
) مالب�س( ؛ اأثواب ب�سدارات ؛ �سدارات ) كنزات ( ؛ مالب�س حمبوكة ) مالب�س ( ؛ دفايات لل�ساق ؛ طماقات ) اأغطية لل�ساق 
( ) بنطلونات ( ؛ قفازات تف�سل بني االإبهام و بقية االأ�سابع ؛ مالب�س �سائقي ال�سيارات ؛ مالب�س خارجية ؛ �سراويل داخلية 
ق�سرية ؛ تنانري حتتية ؛ كنزات �سوفية ؛ �سنادل ؛ اأو�سحة ؛ قم�سان ؛ قم�سان ذات اأكمام ق�سرية ؛ اأحذية ؛ تنانري ؛  �سراويل 
ق�سرية ت�سبه التنورة ؛ قبعات  �سيقة ؛ اأخفاف ؛ قم�سان داخلية ) مالب�س داخلية ( ؛ حماالت للجوارب ؛ جوارب ق�سرية ؛ 
قم�سان للريا�سة ؛ اأحذية للريا�سة ؛ جوارب طويلة ؛ جوارب طويلة ما�سة للعرق ؛ واقيات من ال�سم�س ؛ مالب�س داخلية 
ما�سة للعرق ؛ �سرات ؛ اأثواب �سباحة ؛ مالب�س ن�سائية داخلية ؛ قم�سان تائية ن�سف كم ؛ اأثواب �سيقة ؛ مالب�س داخلية ؛ 

مالب�س داخلية م�سادة للعرق ؛ مالب�س م�سادة للماء ؛ ع�سابات للمع�سم) مالب�س( .
 الواقعة بالفئة :     25 

 و�سف العالمة : الكلمة FABLETICS كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/24   املودعة حتت رقم  265391 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  فابليتيك�س ، ال ال �سي 
 وعنوانه  800 اأبولو �سريت ، ايل �سيجوندو ، �سي ايه 90245 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعاجلة االإدارية الأوامر ال�سراء ؛ الدعاية واالإعالن ؛ البيع باملزاد العلني ؛ املعلومات واالأخبار عن االأعمال ؛ 
اإ�ستف�سارات عن االأعمال ؛ اإدارة اأعمال الريا�سيني ؛ االإدارة التجارية لرخي�س �سلع وخدمات الغري ؛ وكاالت 
املعلومات االإخبارية ؛ معلومات جتارية و ن�سائح للم�ستهلكني ) متجر ن�سح امل�ستهلك ( ؛ جتميع املعلومات يف 
قواعد بيانات حا�سوب ؛ عر�س ال�سلع ؛ ن�سر مواد الدعاية واالإعالن ؛ وكاالت االإ�سترياد والت�سدير؛ خدمات 
الفوترة ؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية ؛ الت�سويق ؛ الدعاية واالإعالن على اخلط املبا�سر 
على �سبكات احلا�سوب ؛ تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو االإعالنية ؛ تنظيم املعار�س التجارية للغايات 
التجارية اأو االإعالنية ؛ عر�س ال�سلع على و�سائل اإت�ساالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ خدمات توفري اأو تاأمني 

لالآخرين ) �سراء �سلع و خدمات الأعمال اأخرى ( ؛ ترويج املبيعات لالآخرين ؛ خدمات عر�س عامة .
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�سف العالمة :  الكلمة FABLETICS كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/19   املودعة حتت رقم  265080 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم ال بوالجنري 
وعنوانه   زا ال بوزينري- رو اوليفري دي �سريي�س ، 85500 لي�س هريبري�س - فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
رقائق )منتجات حبوب(  ؛  �سوفان  رقائق  ؛  األببواح احلبوب  ؛  امل�سنوعة من احلبوب  وامل�ستح�سرات  الدقيق 
؛ مثلجات �ساحلة  بتي فور )كعك(  ؛  ، معجنات وحلويات  ؛ فتات  اإفرجني  ، خبز  ؛اخلبز ومنتجات اخلبز 
لالأكل ؛ بوظة )اأي�سكرمي( و�سربات )مثلجات( ؛ لنب جممد )حلويات مثلجة( ؛ م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي اأو 
ال�سوكوالتة ؛ خمرية ؛ م�سحوق اخلبيز ؛ عجني ؛ قر�سلة ) بق�سماط ( ؛ كعك حملى ؛ ب�سكويت ؛ كعك ؛ كعك 
م�ستدير حملى ؛ فطائر فيينا ؛ فطائر رقيقة ؛ كعك الوفل ؛ تورتات )كيك بالفواكهة( حلوة اأو ماحلة ؛ 

بيتزا ؛ تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت ؛ فطائر ؛ �سندوي�سات ؛ اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها االأرز.
 الواقعة بالفئة : 30 

و�سف العالمة :  العبارة Boulangere la كتبت باحلروف الالتينية حيث كتبت كلمة la يف االأعلى من 
 oulan" ب�سكل مائل مع خط اأفقي مائل حتت احلروف Boulangere جهة الي�سار وحتتها كتبت كلمة
" ويف اخللف ر�سم ل�سكل زخريف يعلوه ر�سم لوجه فتاة �ساحكة وجميعها باللونني االأحمر واالأبي�س واالأ�سفر 

الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/24   املودعة حتت رقم  265402 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  بورت يوروب 
وعنوانه  22 ، رو دي ال فيديري�سن ،  75015  باري�س ، فرن�سا .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
كامريات رقمية مت�سلة بحا�سوب )الكامريات على �سبكة االإنرنت( ، �سواحن لالأجهزة االإلكرونية وفاأرات 

احلا�سوب .
 الواقعة بالفئة : 9 

كلمة  كتبت  حيث  الالتينية  ببباحلببروف  كتبت   CONNECT PORT الببعبببببارة      : العالمة  و�سف 
PORT يف االأعلى بخط عري�س وحجم كبري مع فتحات على ي�سار احلروف "P" و "O" و "R" وحتتها 

كتبت كلمة CONNECT  بحجم �سغري والكل باللون االأ�سود بطريقة مميزة .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/26   املودعة حتت رقم  265486 
رقم وبلد االولوية        تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  انرنا�سيونال انتيميتز اإنك. 
الواليات   ،  10001  ، نيويورك   ، نيويورك   ، التا�سع  الطابق   ، والثالثني  الرابع  ال�سارع  وي�ست   31 وعنوانه  

املتحدة االمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

)بيتي  منتفخة  وتنانري  ق�سرية  منتفخة  تنانري  حتببديببداً   ، والن�ساء  والبنات  الر�سع  لالأطفال  مالب�س 
�سكريت�س( واأثواب ومالب�س ن�سائية تتاألف من قطعة واحدة �سيقة ملمار�سة الفعاليات الريا�سية وقم�سان 
فوقية و طماقات )اأغطية ال�ساق( ومالب�س حمبوكة ومالب�س �سيقة ملمار�سة التمارين اأو للرق�س وقبعات 

واأزياء لالإ�ستعمال يف لعبة اإرتداء املالب�س يف الفئة العاملية 25 .
 الواقعة بالفئة : 25 

 و�سف العالمة :  العبارة   TUTU COUTURE  كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/28   املودعة حتت رقم  265612 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم ليبريتي بروكيورمينت كو. اإنك. 
وعنوانه  650 ليبريتي افينيو ، يونيون ، نيوجري�سي 07083، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة والطلب بالريد وخدمات البيع بالتجزئة عن طريق احلا�سوب على اخلط 
املبا�سر التي تخ�س منتجات البيا�سات ومفرو�سات املنزل واللعب والكتب واالأثاث واالأدوات املنزلية والنباتات 
وامل�سابيح  واالأمببتببعببة  غليظ  ن�سيج  مببن  امل�سنوعة  الظهر  وحقائب  املكتب  ولبببوازم  املطبخ  واأدوات  املنزلية 
واأطر  اجلديدة  وال�سلع  احلمام  ولببوازم  املطبخ  ولببوازم  االأ�سنان  وفرا�سي  )اللو�سن(  والغ�سوالت  وال�سابون 
ال�سور وال�سموع ومنتجات العالج بالعطور ومزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة واإلكرونيات �سطح 

املكتب واملظالت واملالب�س ، يف الفئة العاملية 35 .  
 الواقعة بالفئة : 35 

و�سف العالمة :  العبارة   BED BATH & BEYOND  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2016/12/28   املودعة حتت رقم   265618 

رقم وبلد االولوية 40-2016-0049278 كوريا  
  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/6/29      

 با�سم �سام�سوجن الكرونيك�س كو. ، ليميتد 
وعنوانه  129، �سام�سوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ،  �سيوون – �سي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التلفاز  واأجببهببزة  اللوحية  احلببا�ببسببوب  واأجببهببزة  الذكية  للهواتف  برجميات   ، حتببديببداً   ، حا�سوب  برجميات 
لرجمة اأجهزة التلفاز وربط اأجهزة التلفاز باالإنرنت والتحكم بتدفق برامج التلفاز ؛ تطبيقات برجميات 
لالإر�سال  برجميات   ، حتببديببداً   ، االأخبببرى  الفيديو  واأجببهببزة  التلفاز  واأجببهببزة  املتحركة  لببالأجببهببزة  حا�سوب 
وامل�ساركة واالإ�ستقبال والتنزيل والعر�س والتحويل االآمن للمحتوى والن�س واالأعمال الب�سرية واالأعمال 
ال�سمعية واالأعمال الب�سرية ال�سمعية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات والتقاومي واالأعمال 
الفيديو  اأقرا�س  م�سغالت  ؛  االأعلى  يف  تو�سع  التي  الرقمية  االإ�ستقبال  )�سناديق(  وحببدات  ؛  االإلكرونية 
الرقمية )دي يف دي( ؛ امل�سجالت ال�سمعية والب�سرية ؛ امل�ستقبالت ال�سمعية والب�سرية ؛ امل�سغالت ال�سمعية 
والب�سرية ؛ الهواتف النقالة ؛ �سا�سات احلا�سوب ؛ الهواتف الذكية ؛ م�ستقبالت التلفاز ؛ اأجهزة احلا�سوب 

اللوحية ؛ اأجهزة التلفاز .
 الواقعة بالفئة : 9 

و�سف العالمة : العبارة   SMART HUB كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/21   املودعة حتت رقم  265239 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية       

 با�سم انتيل كوربوري�سن 
وعنوانه  2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052  الواليات املتحدة االأمريكية .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مركبات الطريان ذاتية القيادة اأو املوجهة تلقائياً دون طيار ) يو ايه يف ا�س ( ، الطائرات ، والطائرات املروحية 
والطائرات دون طيار رباعية املراوح ، الطائرات بدون طيار ، ال�سيارات ، اليخوت ، وغريها من املركبات التي 
تنقل االأ�سخا�س واحلموالت وال�سحنات ، املركبات التي تعمل دون �سائق ، املركبات املت�سلة ب�سبكة االإنرنت 
، املركبات التي يتم التحكم بها عن بعد ، املركبات واأجهزة النقل الري اأو بال�سكك احلديدية اأو اجلوي اأو 

املائي ، والقطع والركيبات واأجهزة الفح�س جلميع الب�سائع املذكورة .
 الواقعة بالفئة : 12 

 و�سف العالمة :  العبارة INTEL INSIDE  كتبت باحلروف الالتينية الكبرية .  
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/21   املودعة حتت رقم  265243 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية     

 با�سم انتيل كوربوري�سن 
وعنوانه  2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052  الواليات املتحدة االأمريكية .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مركبات الطريان ذاتية القيادة اأو املوجهة تلقائياً دون طيار ) يو ايه يف ا�س ( ، الطائرات ، والطائرات املروحية 
والطائرات دون طيار رباعية املراوح ، الطائرات بدون طيار ، ال�سيارات ، اليخوت ، وغريها من املركبات التي 
تنقل االأ�سخا�س واحلموالت وال�سحنات ، املركبات التي تعمل دون �سائق ، املركبات املت�سلة ب�سبكة االإنرنت 
، املركبات التي يتم التحكم بها عن بعد ، املركبات واأجهزة النقل الري اأو بال�سكك احلديدية اأو اجلوي اأو 

املائي ، والقطع والركيبات واأجهزة الفح�س جلميع الب�سائع املذكورة .
 الواقعة بالفئة : 12 

 )intel( كتبت باحلروف الالتينية ال�سغرية حيث كتبت الكلمة  intel inside و�سف العالمة :  العبارة
�سمن �سبه دائرة غري مغلقة واأ�سفلها كتبت الكلمة )inside( والكل بطريقة مميزة .

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/22   املودعة حتت رقم  265316 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم نك�س�س جلف اويل ل�سناعة الزيوت وال�سحوم ذ م م    
 وعنوانه  �س . ب 30144 عجمان – دولة االإمارات العربية املتحدة  . 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وقببود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  اإمت�سا�س وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زيببوت و�سحوم �سناعية 

املحركات( ومواد االإ�ساءة ، و�سموع وفتائل االإ�ساءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

و�سف العالمة :  الكلمة NEXUS  كتبت باحلروف الالتينية الكبرية املفرغة ما عدا احلرف X منها 
كتب باللونني االأحمر واالأزرق بطريقة مميزة .

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/28   املودعة حتت رقم  265613 
رقم وبلد االولوية   086،398/87   الواليات املتحدة االأمريكية  

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/6/28 
 با�سم  �سيك�س فالجز ثيم بارك�س، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�ست، جراند برايري،  تك�سا�س 75050،  الواليات املتحدة االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرفيه ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية ؛ خدمات الرفيه ؛ توفري 
خدمات قاعات الت�سلية ؛ حدائق املالهي ؛ تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية ؛ عر�س التمثيليات احلية ؛ 
اإنتاج العرو�س امل�سرحية ؛ توفري ت�سهيالت االإ�ستجمام ؛ تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية .

 الواقعة بالفئة : 41 
و�سف العالمة :  العبارة   THE NEW REVOLUTION  كتبت باحلروف الالتينية .

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/29   املودعة حتت رقم  265672 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم كودا �سويتزرالند ايه جي. 
 وعنوانه  يونيت بي ، الطابق الثالث ، موهلنتال�سرا�سي 2 ، 8200 �سافهاوزن ، �سوي�سرا . 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  بالد�س  االإ�ستحمام  جل   ، بالد�س  اإ�ستحمام  و  اإ�ستحمام  م�ستح�سرات  ؛  �سابون  ؛  حالقة  م�ستح�سرات 
روائح طيبة ، مزيالت الروائح الكريهة للعناية باجل�سم ؛ عطورات ، ماء الكولونيا ، عطور ، ماء الزينة ؛ 
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ، كرميات جتميلية ، م�ستح�سرات حليبية ، غ�سوالت )لو�سن( ، جل وم�ساحيق 
؛  زيببوت عطرية  ؛  بغ�سوالت جتميلية  م�سربة  مناديل  ؛  للوجه  اأقنعة جتميلية  ؛  واجل�سم  واليدين  للوجه 
م�ستح�سرات ت�سفيف ال�سعر ، جل لل�سعر ، رذاذ )�سراي( لل�سعر ، رغوة )مو�س( لل�سعر ، مراهم عطرية 
؛ ملطفات )منعمات(  �سامبو  ؛  لل�سعر  �سمع   ، لل�سعر  ، غ�سوالت )لو�سن(  لل�سعر  ، كرميات  لل�سعر  )بل�سم( 

لل�سعر ؛ غ�سوالت )لو�سن( لُلحى ، �سمع لل�سوارب ؛ زيوت للغايات الزينية.
 الواقعة بالفئة : 3 

 و�سف العالمة :  عبارة عن ر�سم على �سكل اأداة ق�س وت�سذيب بطريقة مميزة . 
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.         

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/29   املودعة حتت رقم  265673 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  كودا �سويتزرالند ايه جي. 
 وعنوانه  يونيت بي ، الطابق الثالث ، موهلنتال�سرا�سي 2 ، 8200 �سافهاوزن ، �سوي�سرا . 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  بالد�س  االإ�ستحمام  جل   ، بالد�س  اإ�ستحمام  و  اإ�ستحمام  م�ستح�سرات  ؛  �سابون  ؛  حالقة  م�ستح�سرات 
روائح طيبة ، مزيالت الروائح الكريهة للعناية باجل�سم ؛ عطورات ، ماء الكولونيا ، عطور ، ماء الزينة ؛ 
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ، كرميات جتميلية ، م�ستح�سرات حليبية ، غ�سوالت )لو�سن( ، جل وم�ساحيق 
؛  زيببوت عطرية  ؛  بغ�سوالت جتميلية  م�سربة  مناديل  ؛  للوجه  اأقنعة جتميلية  ؛  واجل�سم  واليدين  للوجه 
م�ستح�سرات ت�سفيف ال�سعر ، جل لل�سعر ، رذاذ )�سراي( لل�سعر ، رغوة )مو�س( لل�سعر ، مراهم عطرية 
؛ ملطفات )منعمات(  �سامبو  ؛  لل�سعر  �سمع   ، لل�سعر  ، غ�سوالت )لو�سن(  لل�سعر  ، كرميات  لل�سعر  )بل�سم( 

لل�سعر ؛ غ�سوالت )لو�سن( لُلحى ، �سمع لل�سوارب ؛ زيوت للغايات الزينية.
 الواقعة بالفئة : 3 

و�سف العالمة :  العبارة SELVEDGE GROOMING كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�سببراطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/9/14   املودعة حتت رقم  162513 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�سم  فارماتون ا�س ايه 
 وعنوانه  فيا موليني ، �سي اإت�س - 6934 بيوجيو ، �سوي�سرا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدالنية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ؛ مواد حمية غذائية معدة لالأ�ستعمال الطبي 

واأغذية لالأطفال و الر�سع ، ل�سقات ومواد �سماد ؛ مطهرات .
 الواقعة بالفئة : 5 

يف  م�ستطيل  يحيطهما   ، تببلببة  �ببسببكببل  عببلببى  هببنببد�ببسببي  ر�ببسببم  وخببلببفببهببمببا  ل�سخ�سني  ر�ببسببم    : الببعببالمببة  و�ببسببف 
 اال�سفل واآخر يف االعلى والكل بااللوان الرتقايل واالأزرق الغامق واالأبي�س . 

 اال�سببراطات     :   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 196184       بتاريخ:  12 / 08 / 2013م
بتاريخ:  10 / 02 / 2015م امل�سجلة حتت رقم :  

با�سببم: ا�س بي ا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب 28171 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلبيز،  م�سحوق  و  اخلببمببرية  النحل،  ع�سل  املثلجة،  واحلببلببويببات  واحلببلببويببات  الفطائر  و  اخلبز  و  احلبببببوب 
البهارات، بيتزا، �سوكوالتة، ب�سكويت، كعك، �سندوت�سات يف الفئة 30.

الواقبعة بالفئة : 30
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنبببازل رقم : 211887/2017/18
ا�سم مالك العالمة: ا�س بي ا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م.

ا�سم املتنازل له : بر�ستات ليمتد.
مهبنته: ال�سناعة و التجارة.

جن�سيته: اإجنلرا.
 –  )NW10 6PW( اإقامته: وحدة -8 بزن�س بارك، فولت افينيو، رويال بارك، لندن عنوانه وحمل 

اإجنلرا.
تاريبخ انتبقال امللكية: 10 / 05  / 2017.

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/12/19 املودعة حتت رقم :  265077 
با�سببم : اآر ا�س ايه املحدودة    

وعنوانه: املقر اأو املركز الرئي�سي لطالب الت�سجيل: �س ب 591، مو�سي، تنزانيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد
الواقبعة بالفئة   :24

و�سف العالمة   : هي عبارة عن �سكل م�ستطيل معقوف على جوانيه االأربعة مكتوب بداخله احلروف 
االأبجدية RSA ب�سكل مائل وبطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية واللون االأ�سود.

اال�سببراطات   : دون �سرط 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/06/2 املودعة حتت رقم :  254684 
با�سببم : ريو للتجارة )�س ذ م م(

وعنوانه: �س ب 51274، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد
الواقبعة بالفئة   :24

 Zenex كلمة  مكتوب  وبداخله  االأ�ببسببود  باللون  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  هي   : العالمة    و�سف 
مكتوبة بطريقة مبتكرة ، وحرف Z بحرف كبري مع �سكل ورقة �سجرة .

اال�سببراطات   : دون �سرط 
االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262485  بتاريخ :  2016/11/2

با�سببم : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية / ال�سوؤون املالية و ال�سوؤون العقارية

الواقبعة بالفئة   : 36

و�سف العالمة    :  هي عبارة عن راك بنك بيوند مكتوبة باللغة العربية وباللون االأ�سود.

اال�سببراطات : دون �سرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262486  بتاريخ :  2016/11/2

با�سببم : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية / ال�سوؤون املالية و ال�سوؤون العقارية

الواقبعة بالفئة   : 36

و�سف العالمة    :  هي عبارة عن راك لتحويل االأموال مكتوبة باللغة العربية وباللون االأ�سود.

اال�سببراطات : دون �سرط

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262483  بتاريخ :  2016/11/2
با�سببم : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
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املال والأعمال

ريد الظاهري توؤكد اأهمية تعزيز العالقات 
االقت�سادية امل�سرتكة بني االإمارات والهند

•• اأبوظبي- الفجر:

اإدارة  جمل�س  ع�سو  الظاهري  ال�سرياين  حمد  ريد  االأعمال  �سيدة  �سددت 
اهمية  على  بالغرفة  التجارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي  و�سناعة  جتببارة  غرفة 
املتحدة،  العربية  االمببارات  دولببة  بني  االقت�سادي  التعاون  عالقات  تعزيز 
تطورا  �سهدت  الثنائية  الببعببالقببات  هببذه  ان  مو�سحة  الببهببنببد،  وجمهورية 
ملحوظا خالل ال�سنوات املا�سية بف�سل الروؤية احلكيمة والر�سيدة لقيادة 
اأوا�سر التعاون االقت�سادي يف خمتلف  كال البلدين ، واحلر�س على دعم 
الذي عقد  الظاهري على هام�س االجتماع  اال�ستثمارية. وقالت  املجاالت 
اأن  الهند  جمهورية  مببن  الهندية  ال�سناعات  احتبباد  وفببد  مببع  ام�س  �سباح 
اإقامة  �سعيد  على  به  يحتذى  مثااًل  تعك�س  الهندية  االإماراتية  العالقات 
�سراكة ا�سراتيجية متنامية، قائمة على روابط تاريخية �سيا�سياً واقت�سادياً 
العمل  موا�سلة  البلدين يف  قيادتي  متبادلة من  ورغبة  وثقافياً،  وجتارياً 

على تعزيز اأطر التعاون امل�سرك على 
كافة ال�سعد.

واأ�سافت الظاهري:” تعد الهند من 
العامل  االقببتبب�ببسبباديببات يف  اأكببببر  ببببني 
االإجمايل  املببحببلببي  لببنبباجت  حببيببث  مبببن 
االأ�سرع  االقببتبب�ببسبباديببات  اأحبببد  وتببعببد   ،
االإ�سالحية  ال�سيا�سات  ظل  يف  منوا، 
احلكومة  اأطلقتها  التي  االقت�سادية 
احلركة  لتن�سيط  مببوؤخببرا  الببهببنببديببة 
االقت�سادية واال�ستثمارية و ا�ستقطاب 
وتقدمي  اخلبببارجبببيبببة  اال�بببسبببتبببثبببمبببارات 
االجانب.  للم�ستثمرين  الت�سهيالت 
التعاون  اأهببمببيببة  الببظبباهببري  واكبببببدت 
وامل�ستثمرين  االعبببمبببال  رجببببال  ببببني 
يف كبببال البببببلببديببن واال�بببسبببتبببفبببادة من 

النظر  وجببببهببببات  وتبببببببببببادل  اخلببببببببرات 
والهند.  االمببارات  االقت�سادية بني  العالقات  اأف�سل يف  اأجل م�ستقبل  من 
وقالت الظاهري: تعتر الهند ثاين اأكر �سريك لالإمارات، ويبلغ التبادل 
التجاري بني البلدين 60 مليار دوالر �سنوياً، وت�سّدر االإمارات اإىل الهند 
ما قيمته 27 مليار دوالر �سنوياً، بينما تبلغ �سادرات الهند اإىل االإمارات 
االإمبببارات من  دوالر يف  مليار   70 نحو  الهند  وت�ستثمر  دوالر.  مليار   33
مليارات   10 االإمبببببارات  ت�ستثمر  بينما  هببنببديببة،  �ببسببركببة  األبببف   45 خبببالل 
والتكنولوجيا  واخلدمات  املعدنية  وال�سناعات  الطاقة  قطاعات  يف  دوالر 
التي  امل�سركة واال�ستثمارات  امل�ساريع  اأن هناك عدد من  واالإن�ساءات، كما 
لال�ستثمار،  اأبوظبي  جهاز  مثل  الهند  يف  االإمبباراتببيببة  ال�سركات  بها  تقوم 
و�سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة، واإعمار، باالإ�سافة اإىل موانئ دبي العاملية 
التي تعمل حالياً يف 6 موانئ رئي�سية يف الهند. ويف املجال ال�سياحي، هناك 
نحو 143 رحلة طببريان يومياً بني مدن دولببة االإمببارات واملببدن الهندية، 
اإىل  دقائق،   10 اأ�سبوعياً، ومبعدل رحلة كل  1000 رحلة  وذلك مبعدل 
العدد  وهببذا  اأنواعها،  مبختلف  الب�سائع  لنقل  التجارية  الرحالت  جانب 
اأمام �سعبي البلدين لالنتقال  الكبري من الرحالت اليومية، يتيح املجال 
الفعاليات  خالل  بالذات  وال�سياحية  التجارية  احلركة  وتعزيز  ب�سهولة، 
املتنوعة يف البلدين، حيث بلغ عدد ال�سياح الهنود القادمني اإىل االإمارات 
يف عام 2016 نحو مليون و600 األف �سائح هندي، وهناك نحو 50 األف 

اإماراتي زاروا الهند يف نف�س العام.

مليار درهم قيمة التداوالت على   2 
»اأبوظبي االأول «خالل 30 جل�سة

•• اأبوظبي -وام:

و�سلت قيمة التداوالت على �سهم بنك اأبوظبي الوطني نحو 2 مليار درهم 
خالل 30 جل�سة يف ما بلغ عدد االأ�سهم التي تعود ملكيتها لالأجانب 1.3 
مليار �سهم يف الفرة ذاتها، وذلك وفقا ملا يظهره التحليل اخلا�س بحركة 
التعامالت على �سهم اأكر �سفقة اندماج بنكي يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
ارتفاع قيمة  . ويعك�س  املا�سي  ابريل   2 بتاريخ  التنفيذ  منذ دخولها حيز 
الذي  الن�ساط  امل�سريف اجلديد مدى  الكيان  �سهم  املرمة على  ال�سفقات 
�سهده خالل الفرة الق�سرية التي اعقبت عملية االإندماج ما دفعه لت�سدر 
ارتفع  املالية، حيث  لببالأوراق  اأبوظبي  �سوق  ن�ساطا يف  االأ�سهم  اأكرث  قائمة 
بن�سبة %9.8 تقريبا من 10.25 اىل 11.30 درهم مع اغالق تعامالت 
جل�سة اليوم 14 مايو . ويف ظل النمو الذي �سهده بنك اأبوظبي االأول فقد 
درهم  مليار   122.6 اىل  الأ�سهمه  ال�سوقية  القيمة  ارتفاع  اىل  ذلك  اأدى 
بزيادة قدرها 10.9 مليار درهم مقارنة مع 111.7 مليار درهم قبل 30 
ال�سهم فقد  االأجانب على  التفا�سيل اخلا�سة مبلكية  . ويف  تببداول  جل�سة 
بلغت ن�سبتها 11.23 % وبعدد 1.3 مليار �سهم ت�ساوي قيمتها ال�سوقية 
االأجانب  وا�ستحوذ  ام�س.  تعامالت  اغببالق  بح�سب  درهببم  مليار   13 نحو 
%9.21 ت�ساوي نحو مليار �سهم من اأجمايل راأ�س  من غري العرب على 
مال البنك البالغة 10.89 مليار درهم يف حني توزعت بقية الن�سبة على 
ن�سبة  زيببادة  ال�سوق  الو�سطاء يف  العديد من  ويتوقع  العرب واخلليجيني. 
القادمة  املرحلة  خببالل  الوطني  ابوظبي  بنك  �سهم  على  االجانب  ملكية 
التي تدير حمافظ �سخمة وترى يف  املوؤ�س�سات االجنبية  خا�سة من قبل 
العائد  ان  ال�سهم فر�سة منا�سبة لال�ستثمار بعد عملية االندماج. وقالوا 
ظل  يف  اجلببباري  الببعببام  خببالل  االف�سل  �سيكون  رمبببا  ال�سهم  على  ال�سنوي 
الت�سغيل  كلفة  تخفي�س  بعد  جيدة  منو  لن�سب  البنك  بتحقيق  التوقعات 

نتيجة عملية االإندماج .

بدء االجتماع ال�سنوي الـ 42 ملجموعة 
البنك االإ�سالمي للتنمية يف جدة 

جدة-وام: 
42 ملجموعة  الببب  ال�سنوي  االجببتببمبباع  اأعببمببال  امبب�ببس مبحافظة جببدة  ببببداأت 
 57 وتخطيط  واقت�ساد  مالية  وزراء  للتنمية مب�ساركة  االإ�سالمي  البنك 
الدكتور  البنك  جمموعة  رئي�س  بح�سور  البنك  جمموعة  يف  ع�سو  دولببة 
الببدول االأع�ساء وموؤ�سب�سات  بندر بن حمزة حجار وعدد كبري من ممثلي 
الوطنية  واملوؤ�س�سات  االإ�سالمية  والبنوك  واالإقليمية  الدولية  التمويل 
من  التنمية  وبنوك  واال�ست�ساريني  املقاولني  واحتببادات  التنموي  للتمويل 

الدول االأع�ساء.

بهدف الإطالع على موؤ�سرات الأداء املايل وموؤ�سر القت�ساد الكلي لدولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة املالية جتتمع مع بعثة �سندوق النقد الدويل يف اإطار م�ساورات املادة الرابعة 2017

» جتار دبي « يد�سن دليال ذكيا لل�سركات الوطنية

»غرفة اأبوظبي« ووفد احتاد ال�سناعات الهندية يبحثان تاأ�سي�ص �سراكات �سناعية
ب�سورة  �ساهمت  املا�سي  يناير  �سهر  خببالل 
االقت�سادي  الببتببعبباون  تببعببزيببز  يف  مبببببا�ببسببرة 
واال�ستثماري. واأ�سار اإىل اأنه مت خالل هذه 
الزيارة االتفاق على زيادة التبادل التجاري 
ال�سراكة يف  ودعم  ال�سديقني  البلدين  بني 
يف  امل�سرك  التعاون  وتعزيز  الطاقة  قطاع 

جماالت التكنولوجيا وعلوم الف�ساء.
تعتر  الهند  جمهورية  اإن  املببحببمببود  وقبببال 
ال�سريك التجاري الرئي�سي لدولة االإمارات 
معهم  عالقاتها  تعزيز  على  حتر�س  التي 
االقت�سادية  خببا�ببسببة  املبببجببباالت  جببمببيببع  يف 
املوارد  �سوء  يف  وذلببك  منها  واال�ستثمارية 
الكبرية  وال�سناعية  الطبيعية  واالإمكانيات 

التي تتمتع بها.
واأو�بببسبببح اأنبببه يف �ببسببوء هبببذا احلببر�ببس وتلك 
تبب�ببسبباعببف حببجببم التبادل  االإمببكببانببيببات فببقببد 
الببتببجبباري بببني دولبببة االإمبببببارات والببهببنببد اإىل 
القليلة  ال�سنوات  خببالل  كبببببرية  م�ستويات 
املببا�ببسببيببة حببيببث جتبببببباوزت قببيببمببة املبببببببادالت 
 60 الببب  ال�سديقني  البلدين  بني  التجارية 
2016 ويعمل يف  العام  نهاية  مليار دوالر 
الدولة عدد كبري من ال�سركات واملوؤ�س�سات 
واملجاالت  الببقببطبباعببات  جببمببيببع  يف  الببهببنببديببة 
ممبببا يبببوؤكبببد مببببدى البببتبببطبببور البببببذي حققته 
واال�ستثماري  الببتببجبباري  الببتببعبباون  عببالقببات 

•• اأبوظبي -وام: 

دولة  بببني  الببتببجبباريببة  املبببببادالت  قيمة  بلغت 
 60 مببن  اأكببرث  الهند  االإمببببارات وجمهورية 
.. فيما  املببا�ببسببي  الببعببام  نببهببايببة  مببلببيببار دوالر 
جتاوز عدد ال�سركات االإماراتية التي لديها 

ا�ستثمارات يف الهند 30 �سركة وموؤ�س�سة.
االأول  النائب  املحمود  اإبراهيم  �سعادة  ودعا 
لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
التي  املببببباحببثببات  جل�سة  خبببالل   - اأبببوظبببببي 
عببقببدت امبب�ببس بببني مبب�ببسببوؤويل الببغببرفببة ووفد 
الغرفة  مقر  يف  الهندية  ال�سناعات  احتبباد 
- اإىل االرتقاء بعالقات التعاون االقت�سادي 
واملوؤ�س�سات  البب�ببسببركببات  بببني  واال�ببسببتببثببمبباري 
واأعلى  اأفبب�ببسببل  اإىل  والببهببنببديببة  االإمببباراتبببيبببة 
امل�ستويات وتو�سيع جماالت التعاون لت�سمل 
اقت�ساد  وتبببدعبببم  تببهببم  جبببديبببدة  قبببطببباعبببات 
واأكد خالل االجتماع  ال�سديقني.  البلدين 
- الذي ح�سره �سعادة نفديب �سينغ �سوري 
�سفري جمهورية الهند لدى الدولة و�سعادة 
ال�سناعات  احتبباد  رئي�سة  كامينيني  �سوبانا 
قام  التي  التاريخية  الببزيببارة  اأن   - الهندية 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بها 
القائد  نببائببب  اأبببوظبببببي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
الهند  جلمهورية  امل�سلحة  للقوات  االأعببلببى 

اأنه  اإىل  واأ�ببسببار  ال�سديقني.  البلدين  بببني 
وما  الهندية  االأ�ببسببواق  اأهمية  اإىل  وبالنظر 
توفره من فر�س ا�ستثمارية ويف اإطار تعزيز 
واال�ستثماري  االقت�سادي  التعاون  اأوا�ببسببر 
عدد  ارتببفببع  فقد  ال�سديقني  البلدين  بببني 
ال�سركات االإماراتية التي ت�ستثمر يف اأ�سواق 
�سركة وموؤ�س�سة وهيئة من   30 اإىل  الهند 
و�سركة  اأبوظبي لال�ستثمار  .. جهاز  اأهمها 
ببببببرول اأببببوظبببببببي الببوطببنببيببة “ اأدنبببببببوك “ 
و�سركة االإن�ساءات البرولية الوطنية وبيت 
اأبوظبي لال�ستثمار و�سركة طريان االحتاد 
لببالتبب�ببسبباالت و�سركة  االإمببببببارات  ومببوؤ�ببسبب�ببسببة 
اأبوظبي  و�سركة  للطاقة  الوطنية  اأبوظبي 

للدائن البال�ستيكية.
االإماراتية  ال�سركات  ا�ستثمارات  اأن  واأو�سح 
الطاقة  قبببطببباعبببات  يف  تببببركببببز  البببهبببنبببد  يف 
والرجميات  واخلبببببدمبببببات  واالإنببببب�بببببسببببباءات 
واملجوهرات  وال�سحن  العقاري  والتطوير 
والقطاع املايل وامل�سريف والفنادق واملطاعم 
املعلومات  وتبببكبببنبببولبببوجبببيبببا  االتبببب�ببببسبببباالت  و 
واملوانئ  البببببحببريببة  الببعببمببلببيببات  جمببببال  ويف 
م�سوؤولية  اأن  املببحببمببود  واأكببببد  واحلببباويبببات. 
االقت�سادي  الببتببعبباون  بببعببالقببات  االرتبببقببباء 
واال�ستثماري بني ال�سركات ورجال االأعمال 
وامل�ستثمرين اإىل م�ستوى الطموح املطلوب 

والتباحث يف خمتلف  االلتقاء  منا  تقت�سي 
الببقبب�ببسببايببا واملببببجبببباالت البببتبببي تبببدعبببم حجم 
التجارة اخلارجية بني بلدينا وب�سكل دوري 
وامل�ستثمرين من  االأعببمببال  رجببال  داعببيببا   ..
الطرفني لتبادل الزيارات واكت�ساف فر�س 
مع  اخلببا�ببس  القطاع  يف  ال�سيما  اال�ستثمار 
التاأكيد على ا�ستعداد الغرفة التام لتقدمي 

كل اأ�سكال الدعم لهم.
التي  البب�ببسببامببلببة  الببتببنببمببيببة  عببمببلببيببة  اأن  وذكببببر 
ت�ستمد  اأببببوظبببببببي  اإمببببببارة  البببيبببوم  تبب�ببسببهببدهببا 
ا�سراتيجية  مببن  وحمببفببزاتببهببا  مببقببومبباتببهببا 
التطوير الببواردة يف خطة اأبوظبي وروؤيتها 
تاأ�سي�س  عببلببى  تببركببز  والبببتبببي  االقببتبب�ببسبباديببة 
متنوعة  معرفية  اأ�س�س  على  قائم  اقت�ساد 
وم�ستدامة ويف الوقت نف�سه تعزيز التعاون 
مع القطاع اخلا�س وهي بذلك تقدم فر�سا 
كبرية للم�ستثمرين للنمو واالزدهار يف بيئة 
واأو�سح  ومتميزة.  مببتببطببورة  عاملية  اأعببمببال 
اأنببه ولتحقيق هببذه اخلطط والببروؤيببة تركز 
القطاعات  مببن  عببدد  تطوير  على  اأبببوظبببببي 
اإقليمي  كمركز  احلببايل  و�سعها  تعزز  التي 
الطريان  قطاعات  مثل  واالأعببمببال  للتجارة 
وتكنولوجيا الف�ساء والدفاع وامل�ستح�سرات 
احليوية  والبببتبببكبببنبببولبببوجبببيبببا  البب�ببسببيببدالنببيببة 
والنقل  البب�ببسببحببيببة  والبببرعبببايبببة  والبب�ببسببيبباحببة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مقرها  يف  املببالببيببة  وزارة  ا�ببسببتبب�ببسببافببت 
النقد  �سندوق  بعثة  مببوؤخببراً  باأبوظبي 
الدويل يف اإطار م�ساورات املادة الرابعة 
االإطالع  بببهببدف  وذلبببك   ،2017 لببعببام 
وموؤ�سر  املببببببايل  االأداء  مبببوؤ�بببسبببر  عبببلبببى 
اإدارة  الببكببلببي، ومبب�ببسببتببجببدات  االقببتبب�ببسبباد 
يف  املالية  وال�سيا�سات  الكلي  االقت�ساد 
البببببوزارة، واالبببتببكببار، ومببوؤ�ببسببرات االأداء 
وتن�سيق  املبببيبببزانبببيبببة،  بببببببباإدارة  املببتببعببلببقببة 
البب�ببسببيببا�ببسببات املبببالبببيبببة، وتبببعبببزيبببز املبببببوارد 
واالإجبببببراءات  وال�سيا�سات  احلببكببومببيببة، 
املحا�سبية، والعمليات املالية، والتعريف 

ب�سركة االحتاد الئتمان ال�سادرات. 
يون�س  �سعادة  بح�سور  االجتماع  وعقد 
املالية،  وزارة  وكببيببل  اخلببببوري،  حبباجببي 
الوكيل  الب�ستاين،  علي  خالد  و�سعادة 
املالية  البببعبببالقبببات  لبببقبببطببباع  املببب�بببسببباعبببد 
اليتيم،  را�سد  �سعيد  و�سعادة  الدولية، 
املوارد  لبب�ببسببوؤون  امل�ساعد  الببببوزارة  وكيل 
واملببببيببببزانببببيببببة، و�بببسبببعبببادة مبببببرمي حممد 
لقطاع  املبب�ببسبباعببد  البببوكبببيبببل  االأمببببببببريي، 
االإدارة املالية العامة، وعدد من املدراء 

التنفيذين يف الوزارة.
اخلوري  حبباجببي  يون�س  �ببسببعببادة  واأ�ببسببار 

اإىل التحديات التي ي�سهدها االقت�ساد 
اأ�ببسببعببار ال�سلع  الببعبباملببي واالنببخببفببا�ببس يف 
على امل�ستوى العاملي، موؤكداً على اإدراك 
دولة االإمارات العربية املتحدة الأهمية 
لل�سيا�سات  التحليلية  الببقببدرة  تببعببزيببز 
اال�سراتيجيات  وتببطبببببيببق  املبببالبببيبببة، 
التخطيط  بببقببدرة  لببالرتببقبباء  العملية 
املالية  البب�ببسببيببا�ببسببات  وتبببطبببويبببر  املببببببايل 
هيكلية  و�ببسببع  يتطلب  ممببا  الببر�ببسببيببدة، 
يف  وت�سمينها  املببببايل  االأداء  لببتببطببويببر 
اليومي،  احلكومي  املبببايل  العمل  اأطبببر 
منو  ودعببم  لببالرتببقبباء  رئي�سية  كخطوة 

االقت�ساد املحلي.
اإىل  املالية  وقال �سعادته: عمدت وزارة 
املبببقبببدم مبببن �سندوق  املبببقبببرح  تببطببويببر 
البنك  وجمبببمبببوعبببة  الببببببببدويل  البببنبببقبببد 
ل�سيا�سات  اإن�ساء وحدة  لناحية  الدويل 
االقببتبب�ببسبباد الببكببلببي، واالرتببببقبببباء ببببه من 
الكلي  االقت�ساد  اإدارة  تاأ�سي�س  خببالل 
وال�سيا�سات املالية يف الوزارة، لت�سطلع 
املالية  املخاطر  تقييم  مبهمة  االإدارة 
اأف�سل  عبببن  تببقببريببر  تببطببويببر  �ببسببامببلببة 
املمار�سات والتجارب الدولية يف االإدارة 
املببالببيببة، وو�ببسببع دلببيببل املببخبباطببر املالية، 
املخاطر �سمن  اإدارة  �سبل  ت�سمني  مع 

اإجراءات اإعداد امليزانية.

االجتماع،  خبببببالل  البببببببببوزارة  وقببببدمببببت 
عببببر�ببببسبببباً تبببو�بببسبببيبببحبببيببباً حببببببول كبببببل من 
لعام  وهيكليتها  االحتببباديبببة  املببيببزانببيببة 
2017 �ساملة اأطر االإنفاق احلكومي 
لعام  االحتادية  وامليزانية  وت�سنيفاته، 
2018، باالإ�سافة اإىل هيكلية حكومة 
توفري  يف  املالية  وزارة  ودور  امل�ستقبل، 
املايل،  الببنببظببام  وتقييم  املببالببيببة،  املببببوارد 

وخطة تطبيقه. 
ومت مببنبباقبب�ببسببة نببظببام ببببواببببة االإمببببببارات 
 ،GFS احلكومة  مالية  الإح�سائيات 
والذي طورته الوزارة وفقاً لدليل نظام 
اإحببب�بببسببباءات مببالببيببة احلببكببومببة 2014 
البب�ببسببادر مببن �ببسببنببدوق الببنببقببد البببدويل، 
بببجببمببع وتوحيد  الببنببظببام  يبببقبببوم  حببيببث 
الكرونياً  ومراجعتها  املالية  البيانات 
يف  واملببحببلببي  االحتببببادي  امل�ستويني  على 
دولة االإمببارات، والذي حاز على جائزة 
العام  فكرة  فئة”  عن  العربية  االأفكار 
الكرى” لعام 2016م، باالإ�سافة اإىل 
جلنة  اجتماع  يف  املالية  وزارة  م�ساركة 
يف  املنعقدة  احلكومة  مالية  اإح�ساءات 
مقر �سندوق النقد الدويل يف وا�سنطن، 
وعملياته  االإلببكببروين  الدرهم  ونظام 
به،  املرتبطة  واالإح�سائيات  واإجنازاته 
الفرة  يف  تنفيذها  املزمع  والتطورات 

القادمة.  وعن اإدارة املوارد احلكومية، 
تعزيز  �ببسبببببل  حببببول  احلببببببوار  فببقببط مت 
وتببطبببببيببق �سريبة  املبببببوارد احلببكببومببيببة، 
ور�سوم  البببدولبببة،  املبب�ببسببافببة يف  الببقببيببمببة 
واال�ستثمارات  احلببكببومببيببة،  اخلببدمببات 
الرئي�سية،  الببقببطبباعببات  يف  احلببكببومببيببة 
للدورة  احلببكببومببيببة  املببببببوارد  وتببوقببعببات 
والت�سريعات   ،2021  –  2017
اأطر  �ساملة  املالية  وزارة  عن  ال�سادرة 
ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س 
االحتيال  مكافحة  و�سيا�سة   ،PPP
موارد  اإدارة  ونظام  االإفببال�ببس،  وقببانببون 
احلكومة االحتادية ERP، باالإ�سافة 
اجلهات  مببوظببفببي  تبببدريبببب  اأطبببببر  اإىل 
وال�سيا�سات  احلكومية على االجراءات 
اإىل  الرامية  املالية  باالأنظمة  اخلا�سة 
وتطبيق  املببايل  التخطيط  كببفبباءة  رفببع 
امليزانية باالعتماد على نظام املحا�سبة 

على اأ�سا�س اال�ستحقاق.
اأهببببداف �سركة  وا�ببسببتببعببر�ببس االجببتببمبباع 
االحتاد الئتمان ال�سادرات التي عقدت 
برئا�سة  اإدارتبببهبببا  ملجل�س  اجببتببمبباع  اأول 
�ببسببمببو البب�ببسببيببخ حبببمبببدان ببببن را�بببسبببد اآل 
املالية،  وزيببر  دبببي  حاكم  نائب  مكتوم، 
املببا�ببسببي، ومناق�سة دورهبببا يف  اأبببريببل  يف 
تببعببزيببز احلببركببة الببتببجبباريببة، مببن خالل 

املخاطر  وتببخببفببيببف  الببب�بببسبببادرات،  دعبببم 
من  االأعببببمببببال  رواد  عببلببى  االئببتببمببانببيببة 
الببدولببة، ومتكينهم من  يف  املبب�ببسببدريببن 
اأ�بببسبببواق جببديببدة وتوفري  اإىل  الببدخببول 
�سداد  عببدم  خماطر  مببن  لهم  احلماية 
بدوره  يعزز  الذي  االأمببر  م�ستحقاتهم، 

من االإيرادات غري النفطية للدولة.
م�ستجدات  اأيبب�ببسبباً  االجببتببمبباع  ونبباقبب�ببس 
و”�سندوق  االبببتببكببار  لناحية  البببببوزارة 
والبببذي  لالبتكار”  را�بببسبببد  ببببن  حمببمببد 
تبباأ�ببسببيبب�ببسببه وحبببتبببى نهاية  ا�ببسببتببلببم مببنببذ 
يبلغ  ما   2017 عببام  من  االأول  الربع 
تندرج  ملببب�بببسببباريبببع  متبببويبببل  طبببلبببب   24
والتعليم،  البببزراعبببة،  قببطبباعببات  �ببسببمببن 
واخلدمات  والببطبباقببة،  والتكنولوجيا، 
 ،FinTech الببتببكببنببولببوجببيببة  املببالببيببة 

والتمويل، وال�سحة، والنقل، واملياه . 
مبببوازنبببة  مببببن   1% اقبببتبببطببباع  وقبببببد مت 
اجلهات احلكومية ما عدا خم�س�سات 
واملنح ونفقات متويل طالب  الرواتب، 
ن�سبة  تببخبب�ببسببيبب�ببس  لببيببتببم  اجلبببامبببعبببات، 
لدعم  االنببفبباق  منها يف متويل   79%
اأهداف االبتكار وتاأ�سي�س بيئة داعمة له 
 21% ون�سبة  احلكومية،  اجلهات  يف 
املبتكرة  امل�ساريع  على  لببالإنببفبباق  منها 

للحكومة االحتادية. 

“ اأن  دبببي  جتببار  “ برنامج  يف  والتحكيم  االختيار  جلنة 
دليل  غياب  حمورها  مبتكرة  فكرة  من  ينطلق  امل�سروع 
هذه  جتميع  اأن  مببعببتببرا   .. الببوطببنببيببة  للم�ساريع  �ببسببامببل 
التوا�سل  تتيح  مميزات  يحوي  ذكببي  تطبيق  يف  امل�ساريع 
وامل�ساركة يف دورات تدريبية ي�سكل نقلة نوعية يف جمال 
اأن برنامج جتار دبي جنح  واأكد  م�ساريع ريادة االأعمال. 
يف حتقيق االإ�سافة لرواد االأعمال عر ت�سخري خمتلف 
اإمكاناته لدعم هذه الفئة من ال�سباب املواطن . معترا 
للوطن  جنببباح  املببواطببنببون  البب�ببسببببباب  يحققه  جنببباح  اأي  اأن 
اإيجابية  انعكا�سات  له  و�ستكون  االأعمال  وبيئة  واملواطن 
عببلببى البب�ببسببراكببة اال�ببسببراتببيببجببيببة ببببني الببقببطبباعببني العام 

واخلا�س مبا يحقق م�سلحة الدولة وجمتمع اأعمالها.
ولفت عبداهلل الزعابي املوؤ�س�س لتطبيق “ انعتني “ اإىل 
اأن قاعدة بيانات الدليل ت�سم حتى االآن اأكرث من 1000 
�سركة فيما يتوقع اأن يرتفع عدد امل�ساريع �سمن التطبيق 

اإىل 5000 �سركة مع نهاية العام احلايل .

التطبيق  وي�ساعد  اقت�سادية.  6 قطاعات  اأكرث من  على 
اخلدمات  على  التعرف  يف  واملحلية  االحتبباديببة  الهيئات 
ال�سباب  بببهببا  يببنبب�ببسببط  البببتبببي  االقببتبب�ببسبباديببة  والبببقبببطببباعبببات 
املواطن وطلب اأو �سراء هذه اخلدمات اأو املنتجات ح�سب 
تو�سيات  مببع  ين�سجم  مبببا  هيئة  اأو  دائبببرة  كببل  احتياجات 
احلكومة الر�سيدة بدعم ال�سباب املواطن ورواد االأعمال. 
وتببببرز اأهببمببيببة الببتببطبببببيببق يف كببونببه يببوفببر مببظببلببة جتمع 
حتديد  يف  ي�ساعد  مببا  التخ�س�سية  الببوطببنببيببة  املبب�ببسبباريببع 
العاملة  الوطنية  ال�سركات  واأبببرز  امل�ستهدفة  القطاعات 
واال�ستفادة  ال�سركات  التوا�سل مع هذه  ي�سهل  فيها مما 
انعتني   “ ا�سم  الببذكببي  التطبيق  ويحمل  خدماتها.  مببن 
امل�ستوحى مببن رجببال ال�سوق الببقببدمي الببذيببن كببانببوا ال   “
طبيعة  اال�سم  يعك�س  حيث  الغري  م�ساعدة  يف  يبببرددون 
اال�سم  ين�سجم  حيث  للخري  املببحببب  االإمببباراتبببي  املببواطببن 
متاما مع فعاليات عام اخلري الذي اأعلنه �ساحب ال�سمو 
“ حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سيخ خليفة بن زايد 

اهلل ». ومع تد�سني امل�سروع اجلديد يرتفع عدد امل�ساريع 
 27 “ اإىل  دبببي  “ برنامج جتببار  اأطلقها  التي  التجارية 
التزام  املا�سية .. ما يعك�س  ال�سنوات  م�سروعا على مدار 
املواطن  ال�سباب  من  االأعببمببال  رواد  مب�ساعدة  الرنامج 
على حتقيق طموحاتهم واأحالمهم املهنية. واعتر �سعادة 
الذكية  التطبيقات  اأن  الغرفة  عببام  مدير  بوعميم  حمد 
مع  تن�سجم  واأنببهببا  خ�سو�سا  االأعبببمبببال  م�ستقبل  تعتر 
التوجه احلكومي نحو اخلدمات الذكية كخيار ل�سناعة 
اإ�سافة  ي�سكل  الببذي  املبب�ببسببروع  بفكرة  م�سيدا   . امل�ستقبل 
اإىل  اإىل احلاجة  االإماراتية. ولفت  العمل  متميزة ل�سوق 
مزيد من امل�ساريع الذكية التي تاأخذ باالعتبار متطلبات 
ال�سوق واحتياجاته وتوفر اأ�سلوبا �سهال ومبتكرا ملمار�سة 
االأعمال واال�ستفادة من اخلدمات . موؤكدا التزام الغرفة 
ركائز  اأ�سا�سية من  كركيزة  االأعمال  ريببادة  بدعم  العميق 
ال�سرياوي  ه�سام  �سعادة  واأكبببد  والببتببطببور.  النمو  م�سرية 
ورئي�سة  دبي  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 

•• دبي -وام:

اأطلق “ برنامج جتار دبي “ - اأحد مبادرات غرفة جتارة 
م�سروع   - االأعببمببال  ريبببادة  لدعم  النوعية  دبببي  و�سناعة 
“ الذي يعتر نقلة نوعية يف امل�ساريع  “ انعتني  تطبيق 
التي تن�سجم مع روؤية مدينة دبي الذكية وتخدم امل�ساريع 
الوطنية. ح�سر حفل اإطالق امل�سروع الذي اأقيم يف حي 
دبي للت�سميم .. ال�سيخ ذياب بن خليفة اآل نهيان و�سعادة 
عبداهلل ال�سيباين االأمني العام للمجل�س التنفيذي الإمارة 
دبي و�سعادة حمد بوعميم مدير عام الغرفة وح�سد من 

رجال االأعمال والفعاليات االقت�سادية بدبي.
لل�سركات  الذكي من�سة جتارية رقمية  التطبيق  ويعتر 
ي�سكل  حيث   .. االإمببببارات  دولبببة  يف  الوطنية  واملببوؤ�ببسبب�ببسببات 
ميلكها  التي  وامل�ساريع  لل�سركات  �سامال  ودليال  مرجعا 
االقت�سادية  الببقببطبباعببات  خمتلف  يف  املببواطببنببون  ال�سباب 
يتوزع  وطببنببي  مبب�ببسببروع   1000 مببن  اأكبببرث  حاليا  وي�سم 

واخلدمات  واالإعبببببالم  والتعليم  والببتببجببارة 
التنمية  لببتببحببقببيببق  واالتبببب�ببببسبببباالت  املبببالبببيبببة 

االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة.
الهندية  ال�سناعية  ال�سركات  املحمود  ودعا 
لتعزيز ا�ستثماراتها يف اإمارة اأبوظبي . الفتا 
اإىل ا�ستعداد غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
لدعم رجال االأعمال من الهند الراغبني يف 

العمل واال�ستثمار يف االإمارة.
مببن جهته قببال �ببسببعببادة نببافببديببب �ببسببوري اإن 
واال�ستثماري  االقت�سادي  التعاون  عالقات 
بني بالده ودولببة االإمببارات �سهدت تطورات 
التي  الهامة  الزيارة  بعد  ملمو�سة  اإيجابية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بها  قببام 
املا�سي  يببنببايببر  بببببالده  اإىل  نببهببيببان  اآل  زايببببد 
حببيببث اأ�ببسبببببحببت الببهببنببد ثببباين اأكببببر �سريك 
جتاري لالإمارات. واأ�سار اإىل اأن زيارة الوفد 
ال�سناعي الهندي - الذي ي�سم ممثلني عن 
40 �سركة �سناعية هندية وروؤ�ساء ومدراء 
اأكرث من 50 �سركة جتارية و�سناعية تعمل 
اأبوظبي - تعتر يف غاية االأهمية حيث  يف 
ي�سم جمموعة كبرية من اأقطاب ال�سناعة 
الهندية الذين يرغبون يف تعزيز �سراكاتهم 
وتعاونهم ال�سناعي مع ال�سركات االإماراتية 
وال�سركات العاملة يف االإمببارات ومبا يخدم 

م�سالح واقت�ساد البلدين ال�سديقني.

االثنني   15   مايو    2017  م   -   العـدد  12020  
Monday  15   May   2017  -  Issue No   12020



30

املال والأعمال

مليار و384 مليون درهم �سايف اأرباح 
»اإعمار العقارية« يف الربع االأول

•• دبي-وام:

حققت �سركة “اإعمار العقارية” ب ومقرها دبي ب اأرباحا �سافية خالل الربع 
مليون   377 درهببم  مليون  و384  مليارا  بلغت  احلببايل  العام  من  االأول 
دوالر بزيادة ن�سبتها 15 يف املائة مقارنة بالفرة نف�سها من العام املا�سي.

اإعمار العقارية عن الربع االأول من العام  واأظهرت النتائج املالية ل�سركة 
احلايل اأن اإجمايل االإيرادات و�سلت اإىل اأربعة مليارات و72 مليون درهم 
1.1 مليار دوالر بنمو ن�سبته 15 يف املائة مقارنة بالفرة نف�سها من عام 
2016. وبلغت االإيرادات امل�ستمرة من اأعمال “اإعمار” يف قطاعات مراكز 
الت�سوق وال�سيافة والرفيه مليارا و592 مليون درهم 433 مليون دوالر 
اإجمايل  املائة من  39 يف  ن�سبته  ما  اأي  احلببايل  العام  االأول من  الربع  يف 
اإيرادات  العاملية  االأ�ببسببواق  يف  اإعببمببار  عمليات  وحققت  املجموعة.  اإيببببرادات 
العام  الربع االأول من  219 مليون دوالر يف  806 ماليني درهببم  بقيمة 
احلايل بزيادة ن�سبتها 62 يف املائة مقارنة باإيرادات الفرة نف�سها من العام 
املجموعة.  اإيببرادات  اإجمايل  املائة من  20 يف  ن�سبته  يعادل  ما  اأي  املا�سي 
اإعمار مبيعات عقارية بقيمة �ستة مليارات و49 مليون درهم  كما حققت 
حوايل 1.6 مليار دوالر يف ال�سهور الثالثة االأوىل من العام احلايل بنمو 
ن�سبته 44 يف املائة مقارنة بالفرة نف�سها من العام املا�سي وبنمو ن�سبته 
115 يف املائة مببيعات الربع الرابع من عام 2016 وجاء هذا النمو يف 
دبي مدفوعا باإطالق م�ساريع �سكنية جديدة يف و�سط مدينة دبي ومر�سى 
واإعمار  دبي  ا�ستيت وخور  دبي هيلز  اإىل م�ساريع م�سركة يف  اإ�سافة  دبي 
التجاري  والتاأجري  ال�سيافة  قطاعات  يف  اإعمار  اأعمال  وح�سلت  اجلنوب. 
والرفيه اإيرادات بقيمة 756 مليون درهم ما يعادل 206 ماليني دوالر 
مقارنة  املائة  يف  خم�سة  ن�سبتها  بببزيببادة  احلببايل  العام  من  االأول  الربع  يف 

باإيرادات الفرة نف�سها من العام املا�سي.
مليارا   46 بقيمة  التطوير  قيد  م�ساريع  حاليا  العقارية  اإعببمببار  ولببدى 
اإيرادات  تعزيز  �ست�ساهم يف  دوالر  12.6 مليار  درهم نحو  و245 مليون 
ال�سركة خالل ال�سنوات املقبلة. ووافق امل�ساهمون خالل االجتماع ال�سنوي 
للجمعية العمومية الإعمار العقارية على توزيع اأرباح نقدية بقيمة مليار 
و74 مليون درهم اأي ما ن�سبته 15 يف املائة من راأ�س مال ال�سركة. واأكد 
ت�سريح  يف  العقارية”  “اإعمار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبار  حممد  �سعادة 
�سحايف له اليوم اأن هذه النتائج االإيجابية التي �سجلتها ال�سركة يف خمتلف 
عملياتها انعكا�س لركيزها على حتقيق القيمة امل�ستمرة جلميع اأ�سحاب 
الت�سوق  مراكز  قطاعات  يف  عملياتها  وا�سلت  ال�سركة  اإن  وقببال  امل�سلحة. 
وال�سيافة والرفيه بالتزامن مع النمو الذي �سجلته اأعمالها الرئي�سة يف 
قطاع التطوير العقاري يف دبي ويف االأ�سواق العاملية مو�سحا اأن هذا النجاح 
املقام  العمالء يف  التي ت�سع  الرقمية اجلديدة  ا�سراتيجيتها  اإىل  ي�ستند 
االأول وتتيح لها اال�ستفادة املثلى من مواردها وتعزيز الكفاءة على خمتلف 
امل�ستويات. و�سدد العبار على اأن االأداء االإيجابي الإعمار هو انعكا�س للبيئة 
االقت�سادية االإيجابية يف دبي التي تقوم على الروؤى احلكيمة والتوجيهات 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.

مليار درهم قيمة  1.3
 ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي -وام:

ارتفعت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�س و�سقق وفيالت واإجببراءات بيع 
1.3 مليار درهم  اإىل  ورهن واإجببارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س لت�سل 
منها 394 مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�سقق وفيالت ونحو 878 
مليون درهم عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي 
ببباأن الدائرة �سجلت ام�س  ي�سدر عن دائببرة االأرا�سي واالأمببالك يف دبي .. 
158 مبايعة منها 28 الأرا�س بقيمة 206 ماليني درهم و130 مبايعة 
على  االأول  معي�سم  وتقدمت  درهببم.  مليون   188 بقيمة  وفيالت  ل�سقق 
باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها �سبع مبايعات بقيمة 
20 مليون درهم فمنطقة ور�سان االأوىل بت�سجيلها اأربع مبايعات قيمتها 
�سبعة ماليني درهم. وكان اأهم مبايعات االأرا�سي من حيث القيمة مبايعة 
مببلغ 90 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 12 
مليون درهم يف منطقة جبل علي. بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق والفيالت 
مبايعة بقيمة ت�سعة ماليني درهم يف منطقة املركا�س تلتها مبايعة ب�سبعة 
ماليني درهم يف منطقة الو�سل . وت�سدرت الو�سل املناطق من حيث عدد 
درهم  مليون   68 بقيمة  مبايعة   21 م�سجلة  والفيالت  ال�سقق  مبايعات 
مليون   14 مبايعة مببلغ   20 بت�سجيلها  االأوىل  علي  تلتها منطقة جبل 
درهم. كما �سهدت الدائرة ام�س ت�سجيل رهون بقيمة 878 مليون درهم 
وفيالت  ل�سقق  رهنا  و28  درهببم  مليون   825 مببلغ  الأرا�بببس   15 منها 
 723 بقيمة  دبببي  اأهمها يف منطقة مر�سى  كببان  درهببم  53 مليون  بقيمة 

مليون درهم واأخرى يف منطقة عود ميثا بقيمة 33 مليون درهم.

حكومة دبي حت�سل على متويل بقيمة 3 مليارات دوالر لتو�سعة مطارات االإمارة

التزام االإمارة الكامل والرا�سخ بتطوير 
مطار اآل مكتوم الدويل وقطاع الطريان 

يف دولة االإمارات ككل.
البالغ  التمويل  هذا  ُيعدُّ   : �سموه  وقببال 
يدعم  والبببذي  دوالر  مببلببيببارات   3 قيمته 
اأعداد  زيبببادة  الطموحة يف  دبببي  اأهبببداف 
الت�سهيالت  اأفبب�ببسببل  وتبببقبببدمي  البببركببباب 
العام  بحلول  الببعبباملببي  الببطببريان  لقطاع 
االلببببتببببزام  هببببببذا  عبببلبببى  دلببببيبببباًل   2025
�ساحب  روؤيببة  �سوء  يف  الكبري  التنموي 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نبببائبببب رئببيبب�ببس الببببدولببببة رئببيبب�ببس جمل�س 
الرامية  رعببباه اهلل  دببببي  البببببوزراء حبباكببم 
التي  البارزة  العاملية  املكانة  تر�سيخ  اإىل 

تتمتع بها دبي على ال�سعيد الدويل.
اآل  �سالح  عبدالرحمن  قببال  جانبه  من 
�سالح املدير العام لدائرة املالية بحكومة 
دبي اإن متويل مطارات دبي ين�سجم مع 
الر�سيدة يف احلفاظ على  القيادة  روؤيببة 
مكانة االإمارة بو�سفها واحداً من املراكز 

الثقافية والتجارية املهمة يف العامل.
يف  له  املخطط  التو�ّسع  ميثل  واأ�ببسبباف: 
مطاري دبي الدويل واآل مكتوم الدويل 
االأهمية يف م�سرية  بالغة  تنموية  حلقة 
االإمبببارة وازدهببارهببا وتفخر دائرة  تطور 
متويل  يف  حببيببوي  ببببدور  بقيامها  املالية 
على  الببدائببم  حر�سنا  اإطبببار  يف  املطارين 
متويل م�ساريع اأخرى بالقدر نف�سه من 

االأهمية.
املوّقعة  البببببببنبببوك  جمبببمبببوعبببة  و�بببسبببّمبببت 

م�سرفاً  عبب�ببسببر  اثبببنبببي  البببتبببمبببويبببل  عبببلبببى 
الرتيب  يف  دوراً  لعبت  وحمببلببيبباً  دولببيبباً 
ح�سب  هببي  واإدارتبببببه  للتمويل  املبب�ببسببرك 
االأول  اأبوظبي  بنك  الهجائي  الرتيب 
اأببببوظبببببببي االإ�بببسبببالمبببي وبنك  ومبب�ببسببرف 
اأبببوظبببببي الببتببجبباري وبببنببك اإتبب�ببس اإ�بببس بي 
جيه  وبنك  �سانباولو  اإنتي�سا  وبنك  �سي 
بي مورغان وبنك دبي االإ�سالمي وبنك 
والبنك  بنك  و�سيتي  ت�سارترد  �ستاندرد 
املحدود  ال�سيني  والببتببجبباري  ال�سناعي 

مطار  وُيعبببدُّ  نببور.  وبنك  ال�سني  وبنك 
اأكبببر مببطببارات امل�سافرين  البببدويل  دبببي 
 84.5 ا�سبببببتقبل  اإذ  العامل  الدوليني يف 
مليون م�سافر خالل العام 2016 وهو 
ما ميثل معدل منو �سنوي ُمركَّب قدره 
12.7 باملئة منذ العام 2000 يف حني 
مكتوم  اآل  “مطار  ُي�سبح  اأن  املقرر  من 
الدويل” املطار الرئي�سي يف دبي وكذلك 
مقراً لطريان االإمارات اعتباراً من العام 

.2025

اأحمد بن �سعيد: التوقعات امل�ستقبلية مب�سرة لقطاع الطريان
مطارات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  نببايببر  ا�ببس  وبببي 
ال�سركات وجمموعة جي اإم اأر واأميت ريكي الرئي�س 
االأمريكية  اأر  �سي  �سي  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 

الإدارة املطارات.
لتموين  الببعبباملببي  للمعر�س  الببرابببعببة  الببببدورة  وتبباأتببي 
االأو�سط  البب�ببسببرق  يف  البببرحبببالت  وخبببدمبببات  البب�ببسببفببر 
ا�ستجابّة الهتمام قوي من �سناعة متوين   2017
ال�سفر العاملية لال�ستفادة من الفر�س التجارية التي 
جنمت عن االأداء القوي لقطاع الطريان يف املنطقة 
و�سوف توفر املن�سة االأ�سخم على االإطالق لالعبني 
العامليني يف جمال متوين ال�سفر، وذلك مع م�ساركة 
متوقعة ملا يزيد عن 70 عار�سا وزيادة بن�سبة تفوق 

15باملائة يف عدد الزوار.
نوعه  مببن  االأ�سخم  يعد  الببذي  املعر�س  هببذا  وي�سم 
اإفريقيا وجنوب  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف منطقة 
املنتجات  واأحبببدث  تببطببوراً  التكنولوجيات  اأكببرث  اآ�سيا 
والتي  ال�سفر  متوين  قطاع  تالئم  التي  واخلببدمببات 
تبداأ باالأطعمة وامل�سروبات وو�سائل الراحة يف ال�سفر 
واالك�س�سورات وتنتهي مبعدات وتكنولوجيات متوين 

ال�سفر. 
غدا   2017 للطريان  العاملية  هببواوي  قمة  وتعقد 
4 ومتثل من�سة للعمالء وامل�سغلني  يف قاعة زعبيل 
ومزودي احللول املتكاملة يف قطاع الطريان لتبادل 
االأعمال  حببول  امل�ستقبلية  البببروؤى  وتو�سيع  االأفببكببار 
اإىل  اإ�سافة  باملطارات  املرتبطة  والتنمية  التجارية 
الببنببجبباح حبببول االإنببب�بببسببباءات املبتكرة  تبببببببادل قبب�ببسبب�ببس 
املتعلقة ب�سناعة  املعلومات واالت�ساالت  لتكنولوجيا 
البببطبببريان و�ببسببيببنبباقبب�ببس اخلببببراء مببو�ببسببوعببات ت�سمل 
واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  توجهات 
يف املطارات واملطارات امل�ستقبلية الذكية ما من �ساأنه 
حول  روؤى  على  احلبب�ببسببول  على  احلبب�ببسببور  م�ساعدة 
التحول  نحو  الطريق  متهد  التي  املمار�سات  اأف�سل 

الرقمي.
كما يعقد على هام�س املعر�س “يوم االأمن اجلديد” 
اأحدث  مبا�سر  ب�سكل  فيه  اخلبببراء  �سيناق�س  الببذي 
مع  اجتماعهم  اإىل  اإ�سافة  االأمنية  والنظم  احللول 

املوردين.

 ،4 15 الف مر مربع وذلببك يف قاعات زعبيل  عن 
من  االأ�ببسببخببم  ال�سنوي  املببعببر�ببس  ويحظى  و6.  و5، 
بببالببدعببم من  املببطببارات  الببعببامل على �سعيد  نببوعببه يف 
الدولية للطريان املدين -ايكاو وهيئة دبي  املنظمة 
الطريان  مل�ساريع  دبببي  وموؤ�س�سة  املبببدين  لببلببطببريان 
الببهببنببد�ببسببيببة ومببوؤ�ببسبب�ببسببة مبببطبببارات دببببي ووكبببالبببة دبي 
التوريد  �سل�سلة  وجمموعة  اجلوي  لل�سفر  الوطنية 
املقاولني  ال�سرق االأو�سط وجمعية  واللوج�ستيات يف 
اإماراتيك الراعي  اإ�سافة اإىل �سركة  بدولة االإمارات 
للموا�سالت  االحتبباديببة  والهيئة  للمعر�س  الذهبي 
الرية والبحرية ب�سفتها الراعي الف�سي للمعر�س 
جمال  يف  للمعر�س  �سريكا  ب�سفتها  هببواوي  و�سركة 
اأكرث  و�سين�سم  واالت�ساالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
من 200 من امل�سرين امل�ست�سافني الذين ينتمون 
اإىل 60 هيئة طريان اإقليمية والذين يتطلعون اإىل 
من�سة ربط االأعمال الفريدة من نوعها على �سعيد 
ت�سبيك االأعمال والتي توفر فر�ساً جتارية ال مثيل 
لهذا  املبببقبببررة م�سبقاً  االجببتببمبباعببات  خبببالل  مببن  لببهببا 

املعر�س اجلوي الذي ي�ستمر ملدة 3 اأيام.
العام  �ببسببهببدت يف  قببد  االأعبببمبببال  رببببط  وكببانببت من�سة 
500 اجببتببمبباع مقرر  البببف و  يببزيببد عببن  2016 مببا 
والعار�سني.  امل�ست�سافني  املبب�ببسببريببن  بببني  م�سبقاً 
وحتظى الدورة ال�سابعة ع�سرة من معر�س املطارات 
تواجد  مببع  االإطببببالق  على  دولببيببة  م�ساركة  باأ�سخم 
العامليني  للعار�سني  خم�س�سة  دولية  اأجنحة  ثمان 
لعر�س واإطالق املنتجات واخلدمات واحللول لقطاع 

الطريان. 
من  العام  هببذا  لها  م�ساركة  باأ�سخم  اأملانيا  وت�سارك 
احل�سري  الببدويل  اجلناح  �سمن  عار�ساً   33 خالل 
اأخرى  اأجببنببحببة  �سبعة  هنالك  �سيكون  فيما  الأملببانببيببا 
واململكة  و�سوي�سرا  فرن�سا  للعار�سني من  خم�س�سة 
واأمريكا  وبينيلوك�س  والببدمنببارك  وال�سني  املتحدة 

ال�سمالية. 
وي�ستمل اجلناح الفرن�سي على 14 عار�ساً يقدمون 
للم�ساركني يف هذا املعر�س الرائد عاملياً على �سعيد 
االأعمال يف جمال �سناعة املطارات الفر�سة الكت�ساب 
اأحدث نطاق من منتجاتهم وخرتهم  الببروؤى حول 

املراكمة يف املجاالت املختلفة.
 12 املتحدة  واململكة  �سوي�سرا  جناح  يف  و�سي�سارك 
عببار�ببسبباً و�ببسببيبب�ببسببارك 7 عببار�ببسببني مبببن خبببالل جناح 
ال�سني  اأجنحة  يف  �سي�سارك  فيما  ال�سمالية  اأمريكا 

والدمنارك وبينيلوك�س 23 عار�ساً.
�سناعة  يف  ببببارزة  دولببيببة  ن�سائية  قببيببادات  و�ستلتقي 
الطريان يف اجلمعية العمومية الثانية ملنظمة ن�ساء 
يف الطريان التي غدا لتعزيز م�ساركة املراأة يف قطاع 

الطريان القوي يف ال�سرق االأو�سط.
التوجيه  وبرنامج  العامة  اجلمعية  تنظيم  ويجري 
معر�س  قبل  مببن  امل�ست�سافني  للطالب  الوظيفي 
املبببطبببارات بببالبب�ببسببراكببة مببع فبببرع البب�ببسببرق االأو�بببسبببط من 
طريان  خببراء  مب�ساركة  الببطببريان  يف  ن�ساء  منظمة 
املنتدى  امببراأة و�سي�ساعد   200 اأكببرث من  وبح�سور 
احلري�سة  واخلا�سة  احلكومية  ال�سركات  ربط  على 
على توظيف الن�ساء مع املهنيات الطموحات يف قطاع 
وبرنامج  الببعببامببة  اجلمعية  �ستوفر  كما  الببطببريان. 
للح�سول  للم�ساركني  الفر�سة  الوظيفي  التوجيه 
يلهمن  الالتي  الن�ساء  اإىل  واال�ستماع  االإلببهببام  على 
املاليني من خالل جناحهن يف هذا القطاع. ويعقد 
موؤمتر قادة املطارات العاملية يومي 16 و 17 مايو 
اجلاري على هام�س معر�س املطارات و�سي�سارك اأبرز 
قادة الفكر واخلراء العامليني يف جمال الطريان يف 
الطريان  لقطاع  امل�ستقبلية  النظرة  ملناق�سة  املنتدى 
العاملي حتى العام 2026 اإ�سافة اإىل ابرز التحديات 

.
بالتزامن مع معر�س  ينعقد  الذي  املوؤمتر  وي�سارك 
املطارات 36 من كبار قادة وخراء �سناعة الطريان 
الببدولببيببني مبببا يف ذلببك عمر بببن غببالببب نببائببب املدير 
العام للهيئة العامة للطريان املدين يف الدولة وبير 
الهادئ  املحيط  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  هاربي�سون 
لببلببطببريان واأكببيببف كببونببار نببائببب الببرئببيبب�ببس التنفيذي 
التجارية  لببلبب�ببسببوؤون  الببركببيببة  اجلبببويبببة  لببلببخببطببوط 
التنفيذي  الرئي�س  احلو�سني  �سلطان  اأمين  وال�سيخ 
غريفيث  وببببول  املببطببارات  الإدارة  العمانية  لل�سركة 
التنفيذي ملوؤ�س�سة مطارات دبي وكري�ستينا  الرئي�س 
كا�سوتي�س الرئي�س التنفيذي ملطار بيت�سرغ الدويل 

•• دبي-وام:

رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اأكببد 
هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان 
االأو�سط  البب�ببسببرق  البببطبببريان يف  قببطبباع  ان  االإمببببببارات 

يوا�سل التو�سع وقد جتاوز معدالت النمو العاملية.
معر�س  فعاليات  انببطببالق  مبنا�سبة  �سموه  اأ�ببسببار  و 
امل�ستقبلية  التوقعات  ان  اىل  اليوم   2017 املطارات 
الكبرية  اال�ستثمارات  وراء  تقف  وهي  باخلري  تب�سر 
واال�ساطيل  املبببطبببارات  لتو�سعة  ر�ببسببدهببا  يببتببم  الببتببي 
تخدم  التي  التحتية  والبنى  والتكنولوجيا  اجلوية 
قببطبباع البببطبببريان يف املببنببطببقببة. ولببفببت �ببسببمببوه اإىل ان 
احلببلببول من  مببببزودي  ي�ستقطب  املبببطبببارات  مببعببر�ببس 
ال�ستك�ساف  الفر�سة  لهم  ويوفر  العامل  اأنحاء  كافة 
اأخر التوجهات وتقدمي املنتجات واخلدمات املبتكرة 
املبب�ببسببمببمببة لببدعببم الببنببمببو اجلببببباري لببقببطبباع الطريان 
الكبري  واالرتقاء بنوعية خدماته ومواكبة االرتفاع 

املتوقع باأعداد امل�سافرين.
و يبببقبببام مببعببر�ببس املببببطببببارات يف مبببركبببز دبببببي الببببدويل 
للمعار�س و ي�ستمر حتى 17 مايو اجلاري مب�ساركة 
اأكرث من 300 �سركة مما يزيد عن 50 بلداً لعر�س 
املبتكرة  واحلببلببول  التكنولوجيات  مببن  متنوع  نطاق 
الببتببي تببباأتبببي يف خبب�ببسببم منبببو مببتببزايببد يبب�ببسببهببده قطاع 
اإقليمية  وا�ستثمارات  االأو�ببسببط  ال�سرق  يف  الببطببريان 

هائلة يف البنية التحتية للطريان.
ويقام على هام�س الدورة ال�سابعة ع�سرة من معر�س 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  تقام  التي  املببطببارات 
متعددة  وانبب�ببسببطببة  مبببوؤمتبببرات  مببكببتببوم  اآل  �سعيد  بببن 
ت�سمل منتدى قادة املطارات العاملية واملعر�س العاملي 
لتموين ال�سفر وخدمات الرحالت يف ال�سرق االأو�سط 
وانعقاد اجلمعية العامة ملنظمة ن�ساء يف الطريان و 
القمة العاملية ل�سناعة الطريان التي تنظمها �سركة 
هبببواوي و يببوم االأمبببن اجلببديببد البببذي تنظمه �سركة 
للمعار�س  االأو�سط  ال�سرق  ريد  �سركة  وتتوقع  ريد. 
اجلهة املنظمة للمعر�س ح�سور ما يزيد عن �سبعة 
االف و 500 من مهنيي �سناعة الطريان للمعر�س 
الذي ي�سغل هذا العام م�ساحة عر�س اإجمالية تزيد 

حققت اأرباحًا  �سافية بلغت 95 مليون درهم العام املا�سي

جمل�ص اإدارة ال�سارقة القاب�سة يقر موازنة ال�سركة ل�سنة 2017
•• ال�شارقة-الفجر:

ل�سركة  االإدارة  جمل�س  اجتماع  ناق�س 
رئي�س  بببرئببا�ببسببة  الببقبباببب�ببسببة  البب�ببسببارقببة 
جملة  ال�سايغ،  ولببيببد  �سعادة  املجل�س، 
املرتبطة  والببقبب�ببسببايببا  املببو�ببسببوعببات  مببن 
جدول  ت�سمن  حببيببث  البب�ببسببركببة،  بعمل 
اأعببمببال االجببتببمبباع البببذي عقد اأمبب�ببس يف 
مقر ال�سركة، متابعة قرارات االجتماع 
ومناق�سة  االإدارة،  ملببجببلبب�ببس  البب�ببسببابببق 
ومناق�سة  واالإداري،  املببايل  التقريرين 
ل�سنة  املدققة  املالية  البيانات  واإقبببرار 
2016، باالإ�سافة اإىل مناق�سة واإقرار 
موازنة ال�سركة ل�سنة 2017، ودرا�سة 
م�ساريع  مبببن  عببببدد  افبببتبببتببباح  اإمبببكبببانبببيبببة 
مناطق  يف  متاجر  اجلببديببدة  التجزئة 

عدة يف االإمارة. 
البب�ببسببايببغ، رئي�س  �ببسببعببادة ولبببيبببد  وقبببببال 
لقد  القاب�سة،  ال�سارقة  اإدارة  جمل�س 

خالل  �سافية  اأرببباحبباً  ال�سركة  حققت 
درهماً،  مليون   95 بلغت  املا�سي  العام 
وهبببو مببوؤ�ببسببر جببيببد عببلببى مبببدى حر�س 
الببب�بببسبببركبببة حتببقببيببق نبببقبببالت نبببوعبببيبببة يف 
العمل واالأداء واالإجناز، يعك�س النظرة 
يف  لل�سركة  العميقة  اال�ببسببراتببيببجببيببة 
تببقببدمي منببباذج مببن املبب�ببسبباريببع اجلديدة 
واحليوية التي تنا�سب خمتلف االأذواق 
مبوا�سفات  وجاذبة  مميزة  وبت�ساميم 

عاملية. 
املميزة  االإجنببببببببازات  تببلببك  اإن  وتببببابببببع: 
مكانتها  على  توؤكد  القاب�سة  لل�سارقة 
ك�سركة رائدة يف تطوير جمموعة من 
خ�سو�ساً  ال�سارقة،  اإمبببارة  يف  امل�ساريع 
لل�سراكة  نبباجببح  كببنببمببوذج  جبببباءت  اأنبببهبببا 
ممثلة  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
البببببذراع  االأ�ببببسببببول،  الإدارة  بببالبب�ببسببارقببة 
اال�ستثمارية حلكومة ال�سارقة، و�سركة 
مبباجببد الببفببطببيببم الببعببقبباريببة، وقبببد جاء 
ال�سارقة  توجه  مع  ان�سجاماً  تاأ�سي�سها 

ي�سهم  ومبببا  والببتببطببويببر،  التنمية  نحو 
بالو�سع  االرتببببقبببباء  يف  اال�ببسببتببمببرار  يف 
االقت�سادي واال�ستثماري يف االإمارة، يف 
ظل حر�سها والتزامها ب�سمان احرام 
االإمارة،  يف  الرا�سخة  للقيم  م�ساريعها 
العائلة  اأهمية  على  خا�س  تركيز  مببع 

واملجتمع. 
اإدارة ال�سارقة القاب�سة  وي�سم جمل�س 
الليم،  ورا�ببسببد  ال�سايغ،  وليد  مببن  كبباًل 
وخالد بن بطي، واآالن بجاين، وهوازن 
وليد  ويتوىل   ، العبداهلل  وعلي  اآ�ببسببر، 

الها�سمي من�سب الرئي�س التنفيذي.
جهود  عببلببى  االدارة  جمببلبب�ببس  واأثببببنببببى 
املجاالت  خمتلف  يف  واأدائبببهبببا  ال�سركة 
وامل�سروعات  واالأعببببمببببال  والببقببطبباعببات 
الزاهية  عموماً، وما حتقق يف م�سروع 
م�ساحة  على  ميتد  والبببذي  خ�سو�ساً، 
ونببب�بببسبببف مليون  مبببلبببيبببون  عبببلبببى  تبببزيبببد 
اأول  ليكون  ت�سميمه  ومت  مببربببع،  مببر 
ال�سارقة،  يف  ُمبببببببوب  �ببسببكببنببي  جمببتببمببع 

مينح ل�ساكنيه مزيجاً مميزاً بني منط 
التقليدية،  والببقببيببم  املببعببا�ببسببرة  احلببيبباة 
االأ�سرة،  اأفببببراد  كببل  احببتببيبباجببات  ويببلبببببي 
وي�سمل مناطق خم�س�سة لال�ستجمام 
باالإ�سافة  االأطببفببال،  ورعاية  وال�سالة 
جتارية،  ومبببرافبببق  عببامببة  مببنبباطببق  اإىل 
ومبب�ببسبباحببات خبب�ببسببراء مببفببتببوحببة داخل 
الو�سول  يبب�ببسببهببل  اآمبببنبببة  مببريببحببة  بببيببئببة 
اإلببيببهببا، وفببق روؤيبببة وا�ببسببحببة تببركببز على 
اأهمية تقدمي منط حياة ثري ُم�سمم 
منازل  لببتببوفببري  خببا�ببسببة  مببببوا�بببسبببفبببات 
الأجيال  املعايري  عالية  عائلية ع�سرية 
م�ستقبلية، مبا ي�سهم يف حتقيق املهمة 
االأ�سا�سية للم�سروع والتي تتمثل يف اأن 
للحياة  جببديببدة  مرجعية  نقطة  يكون 

املجتمعية يف ال�سارقة.
وتهدف م�ساريع ال�سارقة القاب�سة على 
احببببرام الببقببيببم الببرا�ببسببخببة يف االإمببببارة، 
وتعمل على تطوير حزمة من امل�ساريع 
يف اإمارة ال�سارقة، منها متاجر، كمفهوم 
املجتمعي،  الببتببجبباري  لببلببمببركببز  جببديببد 
ال�سكنية  االأحبببيببباء  تببزويببد  اإىل  يببهببدف 
مبببنببتببجببات وخبببدمبببات عببالببيببة اجلبببببودة، 
اإطالق  على  متاجر  مفهوم  يقوم  كما 
التجزئة  حمبببالت  مببن  رائببببدة  �سل�سلة 
م�ستوى  املحلية  للمجتمعات  وتببقببدم 
من  امل�ستهلكون  يتوقعه  الببذي  اجلببودة 
الت�سميم  حيث  مببن  التجارية  املببراكببز 

والنوعية..
�سل�سلة  مبببراكبببز  اأول  افببتببتبباح  مت  وقبببد   
“متاجر” يف منطقة القوز يف �سبتمر 
عبببببارة عن  وهبببي  والبببزاهبببيبببة،   .2011
متكامل  تبببطبببويبببري  جمبببمبببع  مببب�بببسبببروع 
متعدد اال�ستخدامات وي�سم جمموعة 
وال�سبببقق  الببفببببببببببببببلببل  مببببن  مببتببنببوعببببببببببببببة 

ال�سكنية.

برنامج املاج�ستري يف ال�سريفة 
بجامعة حمدان بن حممد الذكية 

ينال اعتماد »هيئة االعتماد املايل« 
•• دبي -وام:

حممد  بببببن  حببببمببببدان  “جامعة  حبببببببازت 
الذكية” على االعتماد االأكادميي الكامل 
ال�سريفة  يف  املبباجبب�ببسببتببري  “برنامج  لبببب 
هيئة  قبببببل  مببن  االإ�سالمي”  والببتببمببويببل 
الهيئة   -  «  FAA  « املببببايل  االعبببتبببمببباد 
جودة  ب�سمان  واملعنية  امل�ستقلة  الدولية 
قطاع  �سمن  والتعلم  التعليم  مبببببادرات 
اخلدمات املالية - وذلك يف اإجناز نوعي 

هو االأول خليجيا.
مل�سرية  قوية  دفعة  مبثابة  اخلطوة  تاأتي 
الريادة التي تقودها اجلامعة يف اال�ستثمار 
االأمثل يف العن�سر الب�سري املوؤهل لدفع 
عاملية  عببا�ببسببمببة  اإىل  دببببي  حتببويببل  عجلة 
روؤية  مببع  متا�سيا  االإ�ببسببالمببي  لالقت�ساد 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
البببدولبببة رئي�س  رئببيبب�ببس  نببائببب  مببكببتببوم  اآل 
“رعاه اهلل«.  دبببي  البببوزراء حاكم  جمل�س 
و قال الروفي�سور م�سطفى ح�سن نائب 
اإن  االأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س 
لبرنامج  الببكببامببل  االأكبببادميبببي  االعببتببمبباد 
والتمويل  الببب�بببسبببريفبببة  يف  املببباجببب�بببسبببتبببري 
متقدمة  خطوة  مبثابة  ياأتي  االإ�سالمي 
جديد  جيل  اإعببببداد  يف  التميز  درب  على 
م�سلح باملعرفة احلديثة والكفاءة العالية 
االقت�ساد  عا�سمة  “ دبببي  مبببببادرة  لدعم 
االإ�سالمي” التي ترجم الروؤية الثاقبة 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب 
االإجنبباز اجلديد  اإن  واأ�ساف   . اآل مكتوم 
جديدة  م�سوؤولية  اأمبببام  اجلببامببعببة  ي�سع 
االأكادميية  بببراجمببهببا  تببطببويببر  ملببوا�ببسببلببة 
التطور  يببببواكببببب  مبببببا  املببب�بببسبببتبببوى  عببباملبببيبببة 
التكنولوجي املت�سارع ويلبي االحتياجات 
بتوفري  منها  التزاما  النا�سئة  التنموية 
يف  امل�ستقبل  ملبتكري  االأفبب�ببسببل  التعليم 
ا�ستنادا  العربي  والببعببامل  االإمبببارات  دولببة 
الذكية  التكنولوجيا  قوامها  ركائز  اإىل 

واالبتكار واجلودة والبحث العلمي.

•• دبي -وام: 

اأعلنت دائرة املالية بحكومة دبي وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية وموؤ�س�سة مدينة دبي للطريان عن توقيع 
�سركة متويل املطارات -فينكو على متويل قدره ثالثة مليارات دوالر مع عدد من البنوك املحلية والدولية وهو 

�سة لتطوير مطارات دبي. التمويل االأول من نوعه ل�سركة “فينكو” يف اإطار من�سة التمويل طويل االأجل املخ�سّ
و�سوف ُي�ستخدم التمويل الذي لعب بنك “اإت�س اإ�س بي �سي” فيه دور امل�ست�سار املايل يف دعم م�ساريع تو�سعة مطاَري 
دبي الدويل واآل مكتوم الدويل كما اأنه ميثل املرحلة االأوىل �سمن برنامج متويلي اأكر ي�سعى جلعل مطار “اآل 

مكتوم الدويل” املطار الرئي�سي يف دبي ليخدم نحو 146 مليون راكب بحلول العام 2025.
اأمريكي ميتد ل�سبع �سنوات واآخر  وا�ستمل التمويل على �سقني متويل تقليدي بقيمة مليار و625 مليون دوالر 
اإ�سالمي بالدرهم االإماراتي ب�سيغة االإجارة بقيمة تعادل ملياراً و475 مليون دوالر اأمريكي ميتد ل�سبع �سنوات.. 
وقد متت تغطية الت�سهيالت بفائ�س كبري زاد على 50 باملئة وهو ما يعد دلياًل على ا�ستمرار الدعم الذي حتظى 
به مبادرات حكومة دبي. وبهذه املنا�سبة اأّكد �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان املدين 
الرئي�س االأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان االإمارات واملجموعة رئي�س اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف اإمارة دبي 

االثنني   15   مايو    2017  م   -   العـدد  12020  
Monday  15   May   2017  -  Issue No   12020



31

املال والأعمال

خالل »املوؤمتر الدويل للبيوت امل�ستدامة امل�ستقلة« يف فيينا

»مركز حممد بن را�سد للف�ساء« يعر�ص اأول بيت م�ستدام م�ستقل ينا�سب املناخ احلار والرطب
•• دبي-الفجر:

امل�ستدامة  الطاقة  ق�سم  فببريببق  �ببسببارك 
للف�ساء”  را�سد  بن  حممد  “مركز  يف 
امل�ستدامة  للبيوت  الببدويل  “املوؤمتر  يف 
املهند�س  �ببسببم  فببيببيببنببا،  يف  امل�ستقلة” 
عبببببداهلل اأهببلببي، مببديببر بببرامببج الطاقة 
را�سد  بن  حممد  “مركز  يف  امل�ستدامة 
املهريي،  خليفة  واملهند�س  للف�ساء” 
الفريق  وقببدم  الق�سم.  يف  اأول  مهند�س 
البيت  مبب�ببسببروع  حببول  تقدميياً  عببر�ببسبباً 
للمركز،  البببتببباببببع  املبب�ببسببتببقببل  املببب�بببسبببتبببدام 
با�سيف  “معهد  قبببببل  مبببن  واملببعببتببمببد 
م�ستدام  بيت  كببباأول  اأملببانببيببا  يف  هاو�س” 
املناخ احلار  م�ستقل من نوعه يعمل يف 

والرطب. 
وت�سمن العر�س التقدميي اخل�سائ�س 
ومن  للبيت  والتكنولوجية  الهند�سية 
تقنية  ببباالإجتبباهببني،  العزل  نظام  بينها 
التقنيات  املببببببببردة،  بببباملبببيببباه  البببتبببريبببد 
والنظام  البببهبببواء  لببفببلببرة  مببيببكببانببيببكببيببة 
تقليل  اىل  تهدف  والتي  الإدارتبببه،  ذكببي 
خف�س  يف  وامل�ساهمة  الطاقة  ا�ستخدام 
�سحة  ومراعاة  الكربونية،  االإنبعاثات 

االإن�سان الفيزيولوجية والنف�سية.
وعلى هام�س املوؤمتر، �سارك الفريق يف 
ور�س عمل متنوعة متخ�س�سة يف جمال 
البيوت امل�ستدامة امل�ستقلة وحما�سرات 
هذا  يف  التقنيات  واأبببببرز  اآخبببر  عببر�ببسببت 

املجال. 
املهند�س  اإعتر  امل�ساركة،  على  وتعليقاً 
عبببببداهلل اأهببلببي، مببديببر بببرامببج الطاقة 
املبب�ببسببتببدامببة يف مببركببز حمببمببد بببن را�سد 
بن  حممد  مركز  م�ساركة  ان  للف�ساء، 

را�سد للف�ساء يف املوؤمتر الدويل للبيوت 
امل�ستدامة امل�ستقلة يف فيينا يهدف اىل 
البيت  ممببيببزات  عببلببى  البب�ببسببوء  ت�سليط 
ان  خ�سو�ساً  دولببيبباً،  امل�ستقل  امل�ستدام 

املوؤمتر يتمتع مبكانة مرموقة عاملياً.

واأ�ببببسبببباف: تببباأتبببي مبب�ببسبباركببتببنببا اأيببب�بببسببباً يف 
املزيد  ك�سب  على  الببقببدرة  تعزيز  اإطبببار 
البيوت  العلمية يف جمببال  املببعببارف  من 
املبب�ببسببتببدامببة املبب�ببسببتببقببلببة واالإطبببببببالع على 
اأجل  من  املتقدمة،  العلمية  االإكت�ساف 
بناء  يف  للدولة  املن�سود  الهدف  حتقيق 
املعرفة  عببلببى  مبنى  مبب�ببسببتببدام  اإقببتبب�ببسبباد 

يبني م�ستقبل زاهر لالأجيال.
امل�ستدام  البببببيببت  يببعببتببر  اأهبببلبببي:  وخببتببم 
امل�ستقبلية  للتطلعات  منوذجاً  امل�ستقل 
البب�ببسببامببلببة لبببلبببدولبببة البببتبببي تبببهبببدف اىل 
وحمايتها،  البببببببيبببئبببة  عبببلبببى  احلببببفبببباظ 
لت�سهيل  الببذكببيببة  الببتببقببنببيببات  وتببوظببيببف 

حياة االإن�سان واإ�سعاده.
نّفذ  املبببركبببز  ان  اىل  االإ�ببببسببببارة،  وجتببببدر 
امل�ستقل”  املبب�ببسببتببدام  “البيت  مبب�ببسببروع 
كببونببه جببهببة متخ�س�سة  مببن  اإنببطببالقبباً 
والتقنية  الببعببلببمببيببة  االأببببحببباث  بببباإجبببراء 
التقاطع   اىل  ببباالإ�ببسببافببة  الببببدولببببة،  يف 
والبببتببب�بببسببباببببه يف البببتبببقبببنبببيبببات واالأجببببهببببزة 
م�ساريع  يف  ت�ستخدم  الببتببي  واملببفبباهببيببم 
الف�سائية  واملهمات  ال�سناعية  االأقمار 
من حيث اإنتاج وحفظ وتخزين الطاقة 

وكفاءة اإ�ستهالكها.

»مركز دبي املايل العاملي« ي�ست�سيف »يوم امل�سارف اللبنانية« بالتعاون مع »م�سرف لبنان«

»البيئة« : ال تاأثري حلظر اال�سترياد من بع�ص 
الدول على اأ�سعار املنتجات الزراعية يف رم�سان

•• دبي -وام:

منع  بقرار  املحلي  ال�سوق  تاأثر  عببدم  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأكببدت 
اأ�سعار  ا�سترياد بع�س املنتجات الزراعية من عدد من الدول العربية على 
اأن  البببوزارة  واأو�سحت  املبببببارك.  رم�سان  �سهر  مو�سم  خببالل  املنتجات  تلك 
الببدول العربية لن يكون له تاأثري على  قرار حظر املنتجات من عدد من 
اأو االأنببواع بحكم توفر م�سادر واأ�سواق بديلة  االأ�سواق �سواء على الكميات 
للمنتجات املحظورة . م�سرية اإىل اأن ال�سوق مبا يوفره من مرونة ا�ستجاب 
اأ�سواق  عر  املنتجات  من  ال�سوق  حاجة  و�سد  احلظر  لقرار  فببوري  ب�سكل 
وهولندا  اأفريقيا  وجنوب  وتون�س  واملببغببرب  وباك�ستان  والهند  ال�سعودية 
اإىل تركيا  اإ�سافة  و بنجالدي�س  واأمريكا و�سريالنكا  وماليزيا ونيوزيلندا 
وفرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا وغريها من الدول امل�سدرة. واأو�سحت الوزارة 
اأن االإنتاج املحلي ي�ساهم يف تلبية الطلب باالأ�سواق يف دولة االإمارات .. فقد 
جتاوز االإنتاج املحلي من الكو�سا 18 الفا و 500 طن والباذجنان 18 الفا 
و 555 طنا و هناك اإنتاج وفري ملح�سول الزهرة الذي يتجاوز 11 الفا و 
320 طنا وحم�سول امللفوف الذي زاد عن 13 الفا و 420 طنا كما بلغ 
االإنتاج املحلي من الفلفل حوايل اأربعة االف طن والورقيات حوايل ثمانية 
االف طن. واأ�سارت الوزارة اإىل حر�سها واجلهات املحلية املعنية على توفري 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مع  يتوافق  مبا  للم�ستهلكني  واآمببن  �سليم  غببذاء 
ال�سالمة  اإذ متثل   2021 االإمببارات  الوطنية وروؤيببة  االأجندة  متا�سياً مع 
بدولة  الببغببذائببي  االأمبببن  منظومة  يف  االأ�سا�سية  الببركببائببز  اإحبببدى  الغذائية 
اأكدت الببوزارة انها تعمل على حتقيق اأهدافها اال�سراتيجية  االإمببارات. و 
اإىل  باالإ�سافة  املحلي  االإنتاج  وا�ستدامة  الغذاء  �سالمة  تعزيز  يف  املتمثلة 
�سمان اأن كافة املواد واملنتجات الغذائية يف الدولة �سواًء املنتجة حملياً اأو 

امل�ستوردة �سليمة واآمنة لال�ستهالك عر اإخ�ساعها لرقابة م�سددة.
وكانت الوزارة قد اأعلنت موؤخرا عن حظر دخول بع�س اأنواع اخل�سروات 
نتيجة  15 مايو اجلاري  اعتباراً من  امل�سّدرة  الدول  والفواكه من بع�س 
امل�سموح  احلببدود  اأعلى من  فيها مب�ستويات  ملتبقيات مبيدات  اآثببار  لوجود 
باإجراء فحو�س  الببوزارة  وتقوم  الدولة.  املعتمدة لدى  للمعايري  بها وفقاً 
اإر�ساليات اخل�سار  تتبع  اآلية  املبيدات يف خمتراتها �سمن  على متبقيات 
والفواكه امل�ستوردة حيث اأظهرت نتائج هذه الفحو�سات خالل الربع االأول 
من عام 2017 وجود اآثار لهذه املتبقيات من املبيدات يف بع�س املحا�سيل 

الزراعية فقررت حظرها.

الهدوء ي�سيطر على اأ�سواق املال 
االإماراتية مع بداية االأ�سبوع 

•• اأبوظبي -وام:

�سيطر الببهببدوء على حببركببة تببعببامببالت اأ�ببسببواق املبببال االإمبباراتببيببة مببع بداية 
“ج�س  مرحلة  اأنها  على  لها  ُينظر  ما  عببادة  والتي  االأ�سبوعية  تداوالتها 
االأ�سهم  �سيكون عليه و�سع م�سرية  ميكن من خاللها معرفة ما  نب�س” 
يف اجلل�سات القادمة . ويف ظل حالة احلذر التي حكمت �سلوك ال�سريحة 
االأكر من املتعاملني فقد انخف�ست �سيولة التداوالت ،لكن ذلك مل مينع 
نفذت  �سراء  �سفقات  من  بدعم  جيدة  مكا�سب  حتقيق  من  االأ�سهم  بع�س 
عليها ،وهو ما اأ�سهم يف بقاء املوؤ�سرات العامة ل�سوقي اأبوظبي ودبي املاليني 
اغالقهما  وذلك رغم  الفني  التحليل  ملعطيات  وفقا  عند م�ستويات جيدة 
على تراجع حمدود . و�سهد �سهم االإحتاد العقارية تداوالت ن�سطة بقيمة 
جتاوزت 61 مليون درهم مرتفعا اىل 0.975 درهم يف حني ك�سب �سهم 
داماك اكرث من %3 بالغا م�ستوى 2.72 درهم ، وكان لالأداء االإيجابي 
8.35 درهم  الذي اظهره �سهم بنك االإمببارات دبي الوطني ال�ساعد اىل 
�سوق  التعامالت. ويف  انتهاء  املببايل متما�سكا حتى  دبي  �سوق  بقاء  دوره يف 
اأبوظبي لالأوراق املالية اأ�سهم اغالق �سهم بنك اأبوظبي االأول على ارتفاع 
الببعببام وذلك  املببوؤ�ببسببر  الببتببعببامببالت يف دعببم  11.30 درهبببم قبل خببتببام  عند 
. وقببال و�سطاء يف  2.29 درهببم  املغلق عند  الببدار  باالإ�سافة ل�سهم �سركة 
ال�سوق اإن الهدوء ال زال �سيد املوقف يف تعامالت االأ�سواق التي باتت بحاجة 
اىل حمفزات تخرجها من هذه احلالة ،وهو االأمر الذي ال ميكن اإال من 
اأن تركز ن�سبة كبرية من ال�سيولة على  خالل �سيولة موؤ�س�سية، موؤكدين 
م�ستوى  لرفع  كافية  غري  لكنها  ايجابية  ا�سارة  يعد  البنوك  اأ�سهم  بع�س 
قيمة  بلغت  فقد  الببتببداوالت  �سيولة  اىل  وبببالببعببودة   . االأ�ببسببواق  يف  الن�ساط 
االأ�سهم  عدد  وو�سل  درهببم  ماليني   308 ال�سوقني  يف  املرمة  ال�سفقات 
ما  ويف  �سفقة.   2896 خببالل  مببن  نببفببذت  �سهم  مليون   300 املببتببداولببة 
ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 17 �سركة فقد انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 36 �سركة ومل 
9 �سركات بح�سب ما يظهره الر�سد  اأ�سهم  اأ�سعار  يطراأ تغيري يذكر على 

اليومي للتعامالت .

حتويل اأفكار املتاأهلني يف حا�سنة 
»اإنطالق« اإىل �سركات ناجحة

•• دبي -وام:

“اإنطالق  برنامج  النهائية من  املرحلة  اإىل  املتاأهلة  االأربعة  الفرق  قامت 
“بعر�س نتائج االأعمال التي اأجنزتها خالل االأ�سهر االأربعة املا�سية اأمام 
ناجحة  �سركات  اإىل  املبتكرة  وم�ساريعهم  اأفكارهم  لتحويل  امل�ستثمرين 
اأطلقتها  الببتببي  “اإنطالق”  حا�سنة  مبببببادرة  ومتببنببح  لببال�ببسببتببمببرار.  قببابببلببة 
املبتكرين  الرقمية”  و”ات�ساالت  اإلكريك  وجببرال  االإمبببارات  جمموعة 
ورواد االأعمال والطلبة من دولة االإمارات فر�سة امل�ساركة �سمن حا�سنة 
ترتكز على التكنولوجيا وعر�س اأفكارهم واحل�سول على دعم ومتويل من 
االإبداعية  االأفكار  بتقدمي  وقام  االأفكار.  هذه  وتطبيق  لتطوير  احلا�سنة 
التي هدفت اإىل تعزيز جتربة امل�سافرين يف اجلو وعلى االأر�س اأربعة فرق 
�سمت 16 رائد اأعمال مت اختيارهم لتقدميهم مفاهيم مبتكرة. و�سملت 
 Conceptualisers جببديببدة  طببعببام  �سينية  ابببتببكببار  املببفبباهببيببم  هبببذه 
 Insaafer وتطبيق جديد خا�س بال�سفر Dubz وتطبيق نقل االأمتعة
IOT الإنهاء اإجراءات ت�سليم احلقائب من  وتكنولوجيا انرنت االأ�سياء 

.Storage-i ال�سيارة
األف   50 على  فريق  كل  النهائية ح�سل  املرحلة  هذه  اإىل  الو�سول  وقبل 
درهم واأتيحت له فر�سة الو�سول خالل االأ�سهر االأربعة اإىل مناذج تدريبية 
اأي�ساً  الفرق  كما حظيت  الدعم من موجهني متخ�س�سني  وتلقي  رئي�سة 
على ا�ست�سارات وتوجيهات من خمتلف دوائر جمموعة االإمارات وجرال 

اإلكريك وات�ساالت الرقمية وغريها.

•• دبي-الفجر: 

العاملي”،  املببايل  دبببي  “مركز  ا�ست�ساف 
الببرائببد يف منطقة  العاملي  املبببايل  املببركببز 
اآ�سيا،  ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب 
وممثلي  م�سوؤويل  كبار  من  عببدداً  ام�س 
فعالية  الببلبببببنبباين يف  املبب�ببسببريف  املببجببتببمببع 
وتعزيز  بببنبباء  اإىل  هببدفببت  متخ�س�سة 
هذا  يف  العاملني  بببني  التعاون  عببالقببات 

القطاع احليوي. 
�سعادة  الفعالية كل من  خببالل  وحتببدث 
عي�سى كاظم، حمافظ مركز دبي املايل 
لبنان  حبباكببم م�سرف  و�ببسببعببادة  الببعبباملببي، 

على  ال�سوء  األقيا  �سالمة، حيث  ريا�س 
يلعبه  الببذي  الهام  اال�سراتيجي  الببدور 
القطاع امل�سريف يف كل من لبنان ودبي، 
التعاون  اأطببر  واأكببدا على �سرورة تعزيز 
القطاع يف  مبا ي�ساعد على تطوير هذا 
مركز  اأن  اإىل  وي�سار  وخارجها.  املنطقة 
دبي املايل العايل ي�ست�سيف فعلياً عدداً 
من موؤ�س�سات اخلدمات املالية اللبنانية، 
حيث يوفر لها من�سة قوية للنمو خارج 

املنطقة و�سواًل اإىل االأ�سواق الدولية.
وقببببال �ببسببعببادة عببيبب�ببسببى كببباظبببم، حمافظ 
الببعبباملببي: ي�سر مركز  املبببايل  دببببي  مببركببز 
دبي املايل العاملي اأن ي�ست�سيف م�سرف 

لبنان يف هذا احلدث الذي يجمع نخبة 
وامللتزمة  البببببببببارزة  البب�ببسببخبب�ببسببيببات  مبببن 
لبنان  يف  امل�سرفية  القطاعات  بتطوير 
واملنطقة واملمر اجلنوبي واجلنوبي. لقد 
ا�ستطاعت امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية يف 
لبنان اأن حتقق مكانة رفيعة على �سعيد 
مب�ستويات  يببتببعببلببق  مبببا  يف  املبب�ببسببداقببيببة 
ال�سيولة ومعايري القطاع التي تلتزم بها 

يف داخل البالد وخارجها .
املايل  دبببي  “نتطلع يف مببركببز  واأ�ببسبباف: 
العمالء  مببن  املببزيببد  ال�ست�سافة  العاملي 
من القطاع امل�سريف اللبناين لال�ستفادة 
التي  البببرائبببدة  التنظيمية  بنيتنا  مبببن 

اأعمالهم  تببطببويببر  عببلببى  �ببسببتبب�ببسبباعببدهببم 
وتوفر لهم فر�ساً ا�سراتيجية للو�سول 
اأنحاء  جميع  يف  الرئي�سية  االأ�سواق  اإىل 

العامل.
لبنان  م�سرف  حبباكببم  علق  جببانبببببه،  مببن 
احلدث  هبببذا  ن�سهد  اأن  ي�سرنا  قبببائببباًل:  
العاملي. نحن  املببايل  دبببي  املهم يف مركز 
فبببخبببورون لببلببغببايببة بببببباالأداء الببببذي حققه 
الببقببطبباع املبب�ببسببريف يف بببلببدنببا يف االآونبببببة 
االأخرية �سواء يف داخل البالد اأو خارجها، 
وي�سجعنا كثرياً اأن نرى هذا التوافق يف 
اأهداف النمو مع مركز دبي املايل العاملي 
الذي يوفر للقطاع امل�سريف قاعدة قوية 

واآمنة للنمو يف دولة االإمارات وخارجها 
مع  لبنان  م�سرف  ي�سرك  واأ�ببسبباف:   .
مبببركبببز دبببببي املبببببايل الببعبباملببي يف اأهبببدافبببه 
اال�ستقرار  دعم  على  وتركيزه  الرئي�سة 
النقدي واالقت�سادي. ونتطلع قدماً اإىل 
مع  الوثيقة  التعاون  عالقات  موا�سلة 

املركز وفريق اإدارته العليا . 
اللبنانية”  املبب�ببسببارف  يبببوم  فعالية  تببعببد 
املايل  دببببي  “مركز  ي�ست�سيفها  الببتببي 
التي  الببهببامببة  الببفببعببالببيببات  مببن  العاملي” 
تببدعببم الببقببطبباعببات الببرئببيبب�ببسببيببة، ومتثل 
داخل  العاملة  لل�سركات  قيمة  اإ�ببسببافببة 

املركز.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل رئي�سة احتاد ال�سناعات الهندية
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيببر  نهيان  اآل 
احتاد  رئي�سة  كامينيني  �سوبانا  �سعادة 
لها  املرافق  والوفد  الهندية  ال�سناعات 
�سركة   40 عبببن  يبب�ببسببم ممببثببلببني  البببببذي 
�سناعية هندية ت�سعى لزيادة تعاونها مع 
ال�سركات االإماراتية وتعزيز ا�ستثماراتها 
اأبببوظبببببي ورحب  اإمببببببارة  البب�ببسببنبباعببيببة يف 

معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
البببببذي جببببرى يف ق�سره  الببلببقبباء  خببببالل 
�سوري  �سينغ  نببفببديببب  �ببسببعببادة  بببحبب�ببسببور 
الببهببنببد لبببدى الدولة  �ببسببفببري جببمببهببوريببة 
غرفة  اإدارة  جمل�س  اأعبب�ببسبباء  مببن  وعبببدد 
جتارة و�سناعة اأبوظبي .. بزيارة الوفد 
مببوؤكببدا حببر�ببس الببقببيببادة الببر�ببسببيببدة على 
تعزيز العالقات ال�سناعية الثنائية بني 
البلدين ال�سديقني م�سريا اإىل اأن الهند 
لال�ستثمارات  ممببيببزة  وجببهببة  اأ�ببسبببببحببت 

االإماراتية يف العديد من القطاعات .
مبارك  بببن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأ�ببسبباد 
ال نهيان بالعالقات املتميزة التي تربط 
االإمارات والهند الفتاً اإىل اأن هذه الزيارة 
اآفاق  وفتح  العالقات  تعزيز  يف  �ست�سهم 
وجماالت �سناعية جديدة بني البلدين 
ال�سديقني.  كما اأعرب معاليه عن اأمله 
يف اأن تثمر زيارة رئي�سة احتاد ال�سناعات 
الهندية والوفد املرافق لها للدولة على 
على  بالنفع  يعود  مبببا  االأ�ببسببعببدة  جميع 

اأكدت  جانبها  من  ال�سديقني.  البلدين 
احتاد  حر�س  كامينيني  �سوبانا  �سعادة 
ال�سناعات الهندية على تطوير عالقات 
وتو�سيع  ال�سناعي  والببتببعبباون  ال�سراكة 
االأعمال  ورجببال  ال�سركات  مع  جماالته 
ودولة  اأبببوظبببببي  اإمبببارة  يف  وامل�ستثمرين 
التعاون  اآليات  لدفع  وتطلعها  االإمببارات 
املببب�بببسبببرك بببيببنببهببمببا يف �ببسببتببى املبببجببباالت 
رئي�سة  وا�بببسبببادت   . ال�سناعية  وخببا�ببسببة 
الببهببنببديببة مب�سرية  البب�ببسببنبباعببات  احتببببباد 

النه�سة التي ت�سهدها دولة االإمارات يف 
خمتلف املجاالت حتت القيادة احلكيمة 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اهلل”  “حفظه  الببدولببة  رئي�س  نهيان  اآل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الببدولببة رئي�س  نببائببب رئببيبب�ببس  اآل مببكببتببوم 
“رعاه اهلل”  الببوزراء حاكم دبي  جمل�س 
زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة.

مليار درهم قيمة اإنتاج الت�سييد والبناء واالأن�سطة العقارية يف اأبوظبي العام املا�سي  266
•• اأبوظبي-وام:

املا�سي  العام  اأبوظبي منوا ملحوظا خالل  اإمببارة  العقاري يف  القطاع  حقق 
مدعوما بتنوع ن�ساط العقارات والت�سييد وم�ساريع البنية التحتية اجلاري 
للقطاع  املوجهة  امل�سرفية  القرو�س  م�ستويات  حت�سن  عن  ف�سال  تنفيذها 
تطور  مببع  بالتزامن  املبا�سر  االأجببنبببببي  اال�ستثمار  حجم  ارتببفبباع  جانب  اإىل 
ت�سريعي مهم متثل ببدء �سريان قانون تنظيم القطاع العقاري يف اأبوظبي. 
اأبوظبي  اإمببببارة  يف  والبببببنبباء  الت�سييد  قببطبباع  لن�ساط  املحلي  الببنبباجت  وارتببفببع 
%3.3 العام املا�سي .. بينما ارتفع لقطاع االأن�سطة العقارية بنحو  بنحو 
االإح�ساء  �سادرة عن مركز  لبيانات  وفقا  اجلارية  باالأ�سعار  وذلك   8.1%
العقارية  واالأن�سطة  والبناء  الت�سييد  اإنببتبباج  قيمة  وجتببباوزت  اأبببوظبببببي.   –
266 مليار درهم العام املا�سي م�سكلة اأكرث من ربع قيمة اإنتاج القطاعات 
اأن  غري النفطية يف اأبوظبي. وت�سري بيانات مركز االإح�ساء - اأبوظبي اإىل 
اأهمية  النفطية  غري  القطاعات  اأكببرث  قائمة  يعتلي  والت�سييد  البناء  قطاع 

بالن�سبة للن�ساط االقت�سادي يف اأبوظبي التي تطبق نهج التنويع االقت�سادي 
هذا  يف  مت�سارعة  اإيجابية  تطورات  وحتقق  النفط  على  االعتماد  بتقلي�س 
امل�سمار. وت�سارعت حركة البناء يف اأبوظبي خالل االأعوام املا�سية مع اإطالق 
عدد كبري من م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع ال�سكنية والرفيهية و�سخ 
ال�سيما  اجلببديببدة  للجزر  متطورة  حتتية  بنى  جتهيز  يف  كبرية  ا�ستثمارات 
جزر” يا�س والرمي وال�سعديات “ والتي باتت جميعها اأبرز الوجهات املرغوبة 

لال�ستثمارات العقارية مبختلف اأطيافها ال�سكنية والفندقية والرفيهية.
وقد جذبت تلك املناطق اهتمام املطورين العقاريني من داخل وخارج اأبوظبي 
وموؤخرا مت االإعالن عن م�ساريع تطوير عقاري باملليارات يف اأبوظبي قبيل 
واأثناء انعقاد “ معر�س �سيتي �سكيب اأبوظبي 2017 “ الذي عك�س الن�ساط 
العقاري املتزايد باالإمارة وتنوعت امل�ساريع بني �سكنية وترفيهية وجتارية. 
ومتا�سيا مع القوانني والت�سريعات ال�سادرة عن بلدية مدينة اأبوظبي متكن 
العار�سون وامل�ستثمرون من عقد �سفقات البيع وال�سراء مبا�سرة يف املعر�س 
يف الوقت الذي اطلع فيه االآالف من امل�ستثمرين االأفراد وخراء العقارات 

اأ�سل  ومن  للعا�سمة.  العقاري  ال�سوق  يف  التطويرية  امل�ساريع  اأحببدث  على 
اأبوظبي  اقت�ساد  اأجنبية مبا�سرة مت �سخها يف  ا�ستثمارات  95 مليار درهم 
العام املا�سي .. بلغ ن�سيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام 
املا�سي بزيادة طفيفة عن اال�ستثمارات املحققة خالل عام 2015 وحافظت 
العقارات على موقعها يف مقدمة القطاعات اجلاذبة لال�ستثمارات االأجنبية 
املبا�سرة. وجاء ارتفاع اال�ستثمارات االأجنبية يف العقارات موافقا للتوقعات 
التي تزامنت مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري الإمارة اأبوظبي مطلع 
العقاري مدعومة مببادئ  الت�سريع بيئة اال�ستثمار  2016. فقد عزز  عام 
اخلريطة  على  امل�ساريع  بيع  اأ�س�س  مبببواده  واأو�ببسببحببت  وامل�ساءلة  ال�سفافية 
اإىل  امل�سروع  ال�سراء باإجناز املطورين يف  اآلية وا�سحة لربط دفعات  واأر�ست 
االنتفاع  وعقود  بالتمويل  املرتبطة  وال�سوؤون  الرهن  حقوق  تو�سيح  جانب 
يف  الببعببقبباري  القطاع  اإجنببببازات  توجت  التي  القانونية  البنود  مببن  والببعببديببد 
اال�ستثمار  واللوائح مبا يدعم  الت�سريعات  اأنه جاري مراجعة  االإمببارة. كما 

يف القطاع العقاري. 
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املال والأعمال

تزايد ثقة جمتمع الأعمال وامل�ستثمرين باقت�ساد دبي

% خالل الربع االأول من 2017 »اقت�سادية دبي« ت�سدر 5,387 رخ�سة جتارية بزيادة 12 
•• دبي-الفجر: 

اأكدت اقت�سادية دبي تزايد ثقة جمتمع 
دبي  باقت�ساد  وامل�ستثمرين  االأعبببمبببال 
التي  الربيعة  النتائج  وذلك من خالل 
اأعلن عنها قطاع الرخي�س والت�سجيل 
 5،387 اإ�بببسبببدار  الببتببجبباري، حببيببث مت 
االأول من  الربع  رخ�سة جتارية خالل 
مقابل   12% قببدرهببا  بببزيببادة   2017

•• ال�شارقة -وام: 

التجارية  “االأعمال  �بببسبببركبببة  وقبببعبببت 
ال�سارقة”  يف  االأمبببريبببكبببيبببة  لببلببجببامببعببة 
مذكرة تفاهم ا�سراتيجية مع “جامعة 
اأولو للعلوم التطبيقية” بهدف تطوير 
جمال  يف  امل�ستوى  عاملي  ابتكار  برنامج 
يف  االأبعاد  ثالثية  والطباعة  االإن�ساءات 

اإمارة ال�سارقة.
توطيد  يف  املببببذكببببرة  اأهبببببببداف  وتببتببمببّثببل 
واخلا�س  الببعببام  القطاع  بببني  ال�سراكات 
البببدولبببتبببني لدفع  كبببال  واالأكبببببادميبببببي يف 
عببجببلببة منبببو الببب�بببسبببركبببات الببقببائببمببة على 
على  خا�س  ب�سكل  الركيز  مببع  املعرفة 
“جمّمع  لبببب  اال�ببسببراتببيببجببيببة  االأهبببببببداف 
البحوث والتكنولوجيا واالبتكار” الذي 
“االأعمال  �سركة  اإ�سراف  حتت  ين�سوي 
البببتبببجببباريبببة لببلببجببامببعببة االأمبببريبببكبببيبببة يف 
ال�سارقة” والذي يهدف اإىل بناء �سبكة 
املحليني  االأعمال  رّواد  كبار  مع  توا�سل 
التعليم  ببباآلببيببات  لببالرتببقبباء  والببعبباملببيببني 
املرتكزة  البحثية  واالأن�سطة  التطبيقي 
عببلببى مببتببطببلبببببات الببب�بببسبببوق. وتببباأتبببي هذه 
الطرفني  بني  االإ�سراتيجية  ال�سراكة 
ل�ساحب  احلكيمة  الببروؤيببة  مببع  متا�سياً 
البب�ببسببمببو البب�ببسببيببخ البببدكبببتبببور �ببسببلببطببان بن 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
املكانببببببة  تر�سيخ  يف  البب�ببسببارقببة  حاكبببببببم 
رائد  كمركببببببز  ال�سارقة  الإمارة  الرياديبة 
للبحث والتطوير على م�ستوى منطقة 

ال�سرق االأو�سط.
الطرفان  يبببلبببتبببزم  املبببببذكبببببرة  ومبببببوجببببب 
على  واملحّفزة  الداعمة  بتكثيف اجلهود 
تبباأ�ببسببيبب�ببس البب�ببسببركببات الببنببا�ببسببئببة يف جمال 

2016، وبببلببغ عدد  الببفببرة ذاتببهببا مببن 
جتارية.  رخبب�ببسببة   4،808 الببرخبب�ببس 
العام  مببن  االأول  الببربببع  نببتببائببج  وتبب�ببسببري 
يف   126% بن�سبة  منببو  اإىل  اجلبببباري 
رخ�س بدء االأعمال لتبلغ 308 رخ�سة 
الربع  خببالل  رخ�سة   136 بببب  مببقببارنببة 

االأول من 2016.
اقت�ساد  متانة  احلقائق  هببذه  وتعك�س   
ا�ببسببتببقبببببال رجال  دببببي وا�ببسببتببدامببتببهببا يف 
مزاولة  ببببدء  يف  والبببراغبببببببني  االأعبببمبببال 

اأعمالهم عر االإمارة.
التجديد  ارتفاع حركة  النتائج  وتظهر 
الربع  يف  اإجبببراء   1193 من  التلقائي 
اإجراء   7519 2015، اإىل  االأول من 
و�سهد   ،2016 مبببن  االأول  البببرببببع  يف 
بنحو  زيبببادة   2017 مببن  االأول  الببربببع 
معامالت  �ببسببكببلببت  حبببيبببث   40.9%
اإجبببراء،   10595 التلقائي  التجديد 
اإىل جانب ذلك هنالك منو يف اإجمايل 
االإجراءات اخلا�سة بالرخ�س التجارية 
لت�سكل  البببتبببجببباريبببة  البببتببب�بببسببباريبببح  عبببببدا 
 1.5% ببببزيبببادة  مببعببامببلببة   63،353
 ،2017 مببببن  االأول  الببببربببببع  خببببببالل 

من  االأول  الببربببع  يف   62،443 مقابل 
.2016

التنفيذي  املببديببر  بو�سهاب،  عمر  وقببال 
لقطاع الرخي�س والت�سجيل التجاري 
االأول  الربع  “حقق  دبي:  اقت�سادية  يف 
نببتببائببج طببيبببببة من   2017 البببعبببام  مبببن 
ال�سركات  دخببببول  حببركببة  تببنببامببي  حببيببث 
م�ستوى  عببلببى  وذلبببببك  دببببببي،  اإمبببببببارة  يف 
الرئي�سية  فيها  مبببا  القطاعات  جميع 
تزايد  النتائج  هذه  وتعك�س  واحليوية. 
حركة االأن�سطة االقت�سادية، وا�ستعداد 
اأك�سبو  ملبببعبببر�بببس  اخلبببببا�بببببس  الببببقببببطبببباع 
2020. ومن املتوقع اأن ت�سهد املرحلة 
بال�سوق  اال�ببسببتببثببمببارات  يف  منبببواً  املقبلة 
املحلي، مما يخلق وترية من التناف�سية 

امل�ستمرة بني ال�سركات. 
واأ�ساف بو�سهاب: اأظهرت النتائج العامة 
الإجراءات قطاع الت�سجيل والرخي�س 
ملن  ر�سائل  اإ�سدار  يف  ارتفاعاً  التجاري 
 502 اإىل  و�ببسببلببت  حببيببث  االأمببببر  يهمه 
ر�سالة يف الربع االأول من 2017 بنمو 
%52 مقارنة بب 330 ر�سالة يف الربع 
االأول من 2016، ومنو حركة تعديل 

الرخ�س بن�سبة %2.2 لتبلغ 6668 
اإجراء يف الربع االأول من 2017، اإىل 
جانب ارتفاع اجببراءات جتديد وتعديل 
 6720 لتبلغ   14% بن�سبة  الرخ�س 
 .2017 مببن  االأول  الببربببع  يف  اإجبببببراًء 
�سهولة  االأرقببام على مدى  وتوؤكد هذه 
مزاولة االأعمال وال�سيا�سة االقت�سادية 

الناجحة الإمارة دبي.
واأ�ساف بو�سهاب: لعبت مراكز التعهيد 
خببالل االآونببة االأخببرية دوراً ريبباديبباً من 
اخلدمات،  تببقببدمي  يف  التناف�س  خببالل 
االأمر الذي اأ�سفر عن وجود قائمة من 
املراكز التي تت�سابق يف تقدمي االأف�سل 
للعميل، وعك�ست هذه اجلهود بالنتائج 
االأول من  الببربببع  خببالل  الببتببي حتققت 
معامالت  بلغت  حببيببث   ،2017 الببعببام 
فقط  التعهيد  مببراكببز  عببر  الببتببجببديببد 
ومن  معاملة،   24،847 جمموعه  ما 
نتائج  املبببراكبببز  هبببذه  اأن حتببقببق  املببتببوقببع 
قيا�سية خالل الربعيني االأخريين من 

العام 2017.
ال�سركات  حر�س  على  بو�سهاب  واأ�ببسبباد 
القائمة باإمارة دبي يف االلتزام بقوانني 

الثالثية  والببطببببباعببة  والت�سييد  البببببنبباء 
ال�سركاء  مببع  العمل  مببن خببالل  االأبببعبباد 
و�سركات  املبب�ببسببوؤولببني  وكبببببار  الببدولببيببني 
الببتببعببلببيببمببيببة التي  ببب�بببسبببات  البببببببنببباء واملبببوؤ�بببسّ
جامعة  “خمترات  بببرنببامببج  ا�ستكملت 
عبارة  وهبببو  التطبيقية”  للعلوم  اأولببببو 
والتطوير  للتدريب  متمّيز  برنامج  عن 
يبب�ببسببتببهببدف جمبببببباالت ريبببببببادة االأعببببمببببال 
وتتمحور  �سات  التخ�سّ متعّدد  والتعّلم 
هبببذه املبببببببادرة الببنببوعببيببة ببب�ببسببورة رئي�سة 
الفرة  وتقليل  التكاليف  خف�س  حببول 

الزمنية يف اإجناز امل�ساريع االإن�سائية.
“االأعمال  بني  ال�سراكة  اأهمية  وتكمن 

البببتبببجببباريبببة لببلببجببامببعببة االأمبببريبببكبببيبببة يف 
الفنلدية  اأولو”  و”جامعة  ال�سارقة” 
يف كونها ت�سّكل خطوًة رائدًة نحو اإعداد 
حلا�سنات  �سات  التخ�سّ متعّدد  برنامج 
اأف�سل  البب�ببسببارقببة وحتببفببيببز  االأعبببمبببال يف 
ال�سلة مبببا يف  ذات  املبببببتببكببرة  املببمببار�ببسببات 
بالتقنية  املببببعببببّززة  البببببنبباء  حبببلبببول  ذلببببك 

ثالثية االأبعاد.
تنظيم  يف  االأوىل  اخلبببطبببوة  و�ببسببتببتببمببّثببل 
“برنامج  الإطببالق  تعريفية  عمل  ور�سة 
حتّدي االبتكار يف قطاع البناء والت�سييد 
امل�سّمم  االأبعاد”  الثالثية  والطباعة 
البناء  �ببسببركببات  دور  لببتببعببزيببز  خ�سي�ساً 

والهند�سة املحلية وت�سجيع روح االإبداع 
واالبتكار لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
االأمببريببكببيببة يف  “اجلامعة  يف  والببطببالب 
ال�سارقة” باالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س اآخر 
امل�سروع  حببول  والتحديثات  امل�ستجدات 

واخلطة الت�سويقية ذات ال�سلة.
وي�سارك يف هذه الفعاليات ممّثلون من 
بقطاع  املتعلقة  القطاع اخلا�س  �سركات 
باالإ�سافة  التحتية  والبنية  االنبب�ببسبباءات 
بقطاع  املعنية  احلكومية  املوؤ�س�سات  اإىل 
الببتببطببويببر املبببدين واملبببرافبببق الببعببامببة اإىل 
جبببانبببب ممببثببلببو البببهبببيبببئبببات االأكبببادميبببيبببة 

والطلبة يف ال�سارقة والدولة.

اقت�سادية دبي، وثقتهم بواقع االأعمال 
واحلركة التجارية يف دبي. موؤكداً �سعي 
االإجراءات  ت�سهيل  اإىل  دبي  اقت�سادية 
وتقدمي احللول التي ت�ساهم يف حتقيق 
اأن�سطتها  ممار�سة  يف  ال�سركات  رغبببببة 

التجارية يف دبي بكل �سهولة وي�سر.
“تعمل  قبببائبببال:  بببو�ببسببهبباب  وا�ببسببتببطببرد 
ا�سراتيجية  وفببببق  دبببببي  اقببتبب�ببسبباديببة 
القيادة  وروؤيببة  توجيهات  من  م�ستمدة 
رئي�سي  ب�سكل  وتبب�ببسببتببهببدف  الببر�ببسببيببدة، 
وو�سع  الببقببرارات  اأف�سل  ودائببم حتقيق 
بتطور  ت�سمح  الببتببي  االإجبببببراءات  اأن�سب 
وخا�سة  اخلببا�ببس  القطاع  �سركات  اأداء 
البدء يف ممار�سة اأن�سطة االأعمال، وما 
اإيجابية على معدالت  اآثببار  يقدمه من 
منببو االقببتبب�ببسبباد. ونببحببن مبب�ببسببتببمببرون يف 
وت�سهيل  االأعبببمبببال  اأ�ببسببحبباب  مبب�ببسببانببدة 
الن�ساط  ببببببببدء  اخلببا�ببسببة  االجببببببببراءات 
وتاأ�سي�س  االأعببمببال،  ومببزاولببة  التجاري 
الراخي�س  وا�بببسبببتبببخبببراج  الببب�بببسبببركبببات 
التنمية االقت�سادية  الالزمة للتحقيق 
والتناف�سية التي تناف�س كريات الدول 

االقت�سادية«.

انطالق الن�سخة الرابعة من 
اأ�سبوع املو�سة العربي غدا بدبي 

•• دبي - وام:

الن�سخة  العربي  االأزيببباء  جمل�س  ينظم 
الببرابببعببة مببن ا�ببسبببببوع املببو�ببسببة الببعببربببي يف 
احلايل  مايو  و20   16 بني  ما  الفرة 

بفندق ميدان غراند �ستاند بدبي .
الذي  االإ�ببسبببببوع  يجذب  اأن  املتوقع  ومببن 
ال�سيخ  جمبببمبببوعبببة  حببب�بببسبببريبببا  تبببببرعببببباه 
مكتوم  اآل  جمعة  بببن  مكتوم  بببن  حممد 
من  اأكببرث   .. اإم”  بببي  “اإم  اال�ستثمارية 
23 عر�سا  بب  ي�ستمتعون  زائر  األف   15
م�سمما   50 مبببن  اأكبببببرث  مبببن  لببببالأزيبببباء 
. ي�سم احلدث جمموعة  عامليا وحمليا 
من  لبع�س  املوؤقتة  املحال  من  ح�سرية 
�ستفتح  والببتببي  املنطقة  االأزيببباء يف  جتببار 
يتوج  اأن  على  الببببزوار  ال�ستقبال  يوميا 
لتوزيع  خببا�ببس  ع�ساء  بحفل  نهايته  يف 
20 مايو  الببعببربببيببة يف  االأزيبببببباء  جبببوائبببز 
العربي  االأزيبببباء  خبباللببه جمل�س  ويببكببرم 

رواد املو�سة االإقليميني والدوليني.
عامليون يف �سناعة  قادة  يح�سر احلدث 
الفخري  الببرئببيبب�ببس  بينهم  مببن  االأزيببببباء 
االإيطالية  للمو�سة  الوطنية  للغرفة 
والرئي�س  بببو�ببسببيببلببي  مببباريبببو  البببفبببار�بببس 
الريطاين  االأزيببببباء  ملجل�س  التنفيذي 
ومديرو  را�ببببس  كبببارولبببني  البببكبببومبببانبببدور 
االإببببببداع الببفببنببي لبببدور اأزيببببباء عبباملببيببة اإىل 
جبببانبببب خببببببراء مببببن و�بببسبببائبببل االإعببببببالم 

الدولية.
و اأكد الرئي�س التنفيذي ملجل�س االأزياء 
املجل�س  التزام  اأبريان  جايكوب  العربي 
لببيبب�ببس ببب�ببسببنبباعببة االأزيبببببباء االإقببلببيببمببيببة بل 
موقع  يف  العربي  املو�سة  ا�سبوع  بو�سع 

ال�سدارة دوليا.

»�سركة اأبوظبي لال�ستثمار« تطرح اأوراق 
ا�ستثمارية ذات دخل ثابت للموؤ�س�سات اال�ستثمارية

•• اأبوظبي-الفجر:

ومقرها  االأ�سول  اإدارة  يف  املتخ�س�سة  لال�ستثمار،  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
لطرح نوع  اأبوظبي، عن تعاونها مع البنك ال�سوي�سري “جوليو�س باير”، 
االحتياجات  تلبية  بهدف  اخلليجية  الثابت  الدخل  منتجات  من  مبتكر 
اال�ستثمارية املتغرية للموؤ�س�سات اال�ستثمارية باملنطقة مبا يف ذلك �سركات 

التاأمني و�سناديق التقاعد وال�سركات العائلية ذات اخلرة اال�ستثمارية.
البنك  هيكلتها  يببتببوىل  الببتببي  املبتكرة  اال�ستثمارية  الببورقببة  هببذه  وتببهببدف 
لدى  االأ�ببسببول  اإدارة  وحببدة  �ستديرها  بينما  بببايببر،  جوليو�س  ال�سوي�سري 
اإىل حتقيق عائد ا�ستثماري �سنوي اإجمايل  “�سركة اأبوظبي لال�ستثمار”، 
بن�سبة %5.5 ب�سعر فائدة )كوبون( %4.5 �سنوياً توزع كل ثالثة اأ�سهر. 
حالياً،  املتاحة  امل�سابهة  اال�ستثمارية  اخليارات  عن  اجلديد  املنتج  ويتمّيز 
اأنببه ميكن  عالية، ف�ساًل عن  نقدية  وتدفقات  يقدم عوائد جمدية  بكونه 
ال�سوي�سري  البنك  �سيعمل  حيث  يببومببي،  ب�سكل  بالنقد  قيمته  ا�ستبدال 

“جوليو�س باير” ك�سانع �سوق لهذه الورقة.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي يزداد فيه اهتمام امل�ستثمرين يف املنطقة، باإن�ساء 
اأكر من راأ�س  اأكرث توازناً من خالل تخ�سي�س جزء  حمافظ ا�ستثمارية 
حتقيق  على  املحافظة  مع  املخاطر،  منخف�سة  وال�سندات  لل�سكوك  املببال 
عائدات جمزية. ويتيح املنتج اجلديد فر�سة قّيمة لال�ستثمار يف حمفظة 
�سكوٍك و�سنداٍت مميزة مقّومة بالدوالر وم�سنفة من الدرجة اال�ستثمارية 

العالية، بدءاً من )A-( وما فوق.
اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  الرحمي،  فرا�س  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
يف  الطويلة  بخرتها  لال�ستثمار،  اأبوظبي  �سركة  “متتلك  لال�ستثمار: 
الببقببدرة على قبببراءة امل�سهد  االأ�ببسببواق االإقليمية الأكبببرث مببن ثببالثببة عببقببود، 
ومتطلباته  توجهاته  ور�سد  وا�سح  ب�سكل  باملنطقة  املتغرّي  اال�ستثماري 
وحلول  منتجات  توفري  اإىل  تهدف  ا�سراتيجيتنا  فبباإن  وبببالببتببايل،  بببدقببة. 
ا�ستثمارية مبتكرة تلبي احتياجات املوؤ�س�سات اال�ستثمارية بال�سكل االأمثل.

واأ�ساف: ياأتي تطوير االأداة اجلديدة يف �سوء تلك اال�سراتيجية، بعد اأن 
مل�سنا اهتماماً كبرياً باملنتجات التي تتيح اال�ستثمار يف ال�سندات منخف�سة 
مرحلة  يف  املتوقعة  الببعببائببدات  وحتببقببق  منتظماً  دخببباًل  وت�سمن  املببخبباطببر 
يت�سم فيها ال�سوق مبعدالت فوائد منخف�سة. ومن خالل التعاون الوثيق 
عايل  منتجاً  لال�ستثمار  اأبببوظبببببي  �سركة  تقدم  بببايببر،  جوليو�س  بنك  مببع 
ال�سيولة يتيح للم�ستثمرين الدخول يف اال�ستثمارات والتخارج منها وفقاً 

ال�سراتيجياتهم ورغباتهم.
وكان اهتمام املوؤ�س�سات اال�ستثمارية باملنطقة قد �سهد تراجعاً ن�سبياً باأ�سواق 
منتجات الدخل الثابت مقارنًة مع نظرائها حول العامل، يف الوقت الذي 
املوؤ�س�سات اال�ستثمارية  اليوم، العديد من  التنظيمية  تطالب فيه اجلهات 
باإن�ساء حمافظ ا�ستثمارية اأكرث تنوعاً وتوازناً. فعلى �سبيل املثال، ُتطالب 
هيئة التاأمني بدولة االإمارات، �سركات التاأمني باأاّل يتجاوز م�ستوى تعر�س 
اأي منها ملخاطر اال�ستثمار يف العقارات واالأ�سهم املدرجة بدولة االإمارات، 
فئة  من  ال�سندات  يف  ا�ستثماراتها  ت�سل  اأن  ميكن  بينما   ،30% الببب  ن�سبة 

وال�سندات احلكومية اإىل %80 و%100 على التوايل.  -A
باير  لبنك جوليو�س  التمثيلي  املكتب  ت�سوي، مدير  نيكو  من جانبه، قال 
لتلبية  االأمثل  اخليار  جتعله  بخ�سائ�س  اجلديد  املنتج  ت�سميم  يتمّيز   :
يف  ا�ستثماراتهم  حجم  زيبببادة  يف  يرغبون  الببذيببن  امل�ستثمرين  احتياجات 
اأعلى  ا�ستثماري  اإىل حتقيق معدل عائد  الثابت ويتطلعون  الدخل  اأ�سواق 
مما هو متاح يف ال�سوق حالياً. و�ستتوىل وحدة اإدارة االأ�سول التابعة ل�سركة 
اأبوظبي لال�ستثمار، اململوكة حلكومة اأبوظبي، اإدارة املنتج اجلديد. وُتعد 
�سركة اأبوظبي لال�ستثمار، التي تخ�سع الإ�سراف م�سرف االإمارات العربية 
املالية  املوؤ�س�سات  اأوائل  املالية وال�سلع، من  االأوراق  املركزي وهيئة  املتحدة 
اأطلقت �سناديق م�سجلة يف لوك�سمبورغ،  التي  االأو�سط  ال�سرق  يف منطقة 
متوافقة مع معايري �سناديق اال�ستثمار اجلماعي املخت�سة باالأوراق املالية 
القابلة للتحويل، كما اأنها من اأوىل موؤ�س�سات املنطقة التي حتقق معايري 

اأداء اال�ستثماري العاملي لبمعهد املحللني املاليني املعتمدين. 
تنطبق  الذين  املوؤ�س�سات  من  للم�ستثمرين  ح�سراً  ال�سندات  هذه  وتتوفر 
املالية  االأوراق  هيئة  لببدى  املعتمدة  املوؤهل”  “امل�ستثمر  معايري  عليهم 

وال�سلع، علماً باأنها غري متاحة للم�ستثمرين االأفراد يف الدولة.

تراجع موؤ�سر »فوت�سي نا�سداك دبي 
% االإمارات 20« بن�سبة 0.41 

•• دبي-وام:

تراجع موؤ�سر “فوت�سي نا�سداك دبي االإمارات 20” لبور�سة نا�سداك دبي 
نقطة   3362.8 على  ليغلق  نقطة   13.8 فاقدا  املائة  0.41 يف  بن�سبة 
7.4 مليون  املتداولة نحو  االأ�سهم  ام�س.. وبلغت كمية  تببداوالت  يف ختام 
اأكرث  “ديبا”  �سركة  �سهم  وكببان  اأمريكي.  دوالر  مليون   3.3 بقيمة  �سهم 
ن�ساطا من حيث قيمة التداول ب من بني ت�سع �سركات م�سجلة يف البور�سة 
ب اإذ بلغت نحو 2.6 مليون دوالر بتداول نحو 7.3 األف �سهم حمافظا على 
�سعر اإغالقه ال�سابق عند 0.36 دوالر تاله �سهم �سركة موانئ دبي العاملية 
بقيمة 498 األف دوالر بتداول 22 األف �سهم ب�سعر اإغالق 22.40 دوالر 

بانخفا�س ن�سبته 0.4 يف املائة مقارنة ب�سعره ال�سابق.
20 �سهما الأكر  اأداء   20 االإمببارات  نا�سداك دبي  ويتعقب موؤ�سر فوت�سي 
البب�ببسببركببات املببدرجببة يف �ببسببوق دبببي املبببايل و�ببسببوق اأببببو ظبي لببببالأوراق املالية 
بالن�سبة  واال�ستثمار  للتحوط  اآلية  ليكون  ت�سميمه  ومت  دبببي  ونا�سداك 

للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
وتعد نا�سداك دبي ب التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها ب بور�سة 
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�سرق اآ�سيا وت�ستقبل 
امل�سدرين �سواء من املنطقة اأم من �ستى اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل 

اال�ستفادة من الفر�س اال�ستثمارية على امل�ستويني االإقليمي والدويل.
البور�سات  يف  املتداولة  وال�سلع  وامل�ستقات  االأ�سهم  حاليا  البور�سة  وتببدرج 

واملنتجات املهيكلة وال�سكوك ال�سندات االإ�سالمية وال�سندات التقليدية.
كانت نا�سداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�سوية واملقا�سة 
وحفظ االأوراق املالية اإىل �سوق دبي املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 
يف اإطار ا�سراتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول االأ�سهم املدرجة لديها من 
قبل امل�ستثمرين االأفراد وجمعهم يف جمموعة واحدة مع �سيولة املوؤ�س�سات 
اال�ستثمارية. ويعد تعهيد تداول االأوراق املالية املدرجة يف بور�سة نا�سداك 
اإجناز  اأحد املحطات الرئي�سة على طريق  املايل  اإىل من�سة �سوق دبي  دبي 

التكامل بني البور�ستني .

خالل الفرتة من 18 حتى 20 مايو اجلاري

االإمارات ت�سارك يف اأعمال قمة كازان االقت�سادية
را�سد بن فهد: القمة من�سة مثالية لتطوير 

�سراكات اإقليمية على �سعيد القت�ساد الإ�سالمي
اآل �سال��ح: 2.5 مليار دولر حج����م التج���ارة 
اخلارجية غري النفطية بني الإمارات ورو�سيا

متيز منوذج ال�سراكة االقت�سادية الذي يربط دولة 
االإمارات ودول رو�سيا االحتادية وحتديدا جمهورية 
ال�سركاء  اأهبببم  اأحبببد  االإمبببببارات  اإذ متببثببل  تببتببار�ببسببتببان، 
التطور  عببن  ف�سال  باملنطقة،  لرو�سيا  الببتببجبباريببني 
املتبادلة  اال�ستثمارات  بحجم  يتعلق  فيما  امللحوظ 

بني اجلانبني.
وتببابببع اأن اإجببمببايل حببجببم الببتببجببارة اخلببارجببيببة غري 
مليار   2.5 حبببوايل  �سجلت  البلدين  بببني  النفطية 
دوالر خالل عام 2015، فيما بلغ 1.6 مليار دوالر 
خالل الت�سعة اأ�سهر االأوىل من 2016، م�سريا اإىل 
خالل  التطور  مببن  ملزيد  مر�سحة  االأرقببببام  تلك  اأن 
والرغبة  امل�سركة  اجلببهببود  ظببل  يف  املقبلة  املرحلة 
املتبادلة يف تطوير اأفاق التعاون الثنائي يف خمتلف 

املجاالت االقت�سادية.
واأو�سح اأن احلر�س على التواجد يف خمتلف املحافل 
البببببلببدان ميببثببل خطوة  تنظمها  الببتببي  االقببتبب�ببسبباديببة 
اأ�سا�سية يف تعزيز م�ستويات احلوار القائمة واالطالع 
ب�سكل دائم على الفر�س واجلوانب املر�سحة لتطوير 
اأفاق التعاون االقت�سادي والتجاري بها، ف�سال عن 
اأكبببر املببنبب�ببسببات الدولية  اأحبببد  اأن قببمببة كببببازان متببثببل 
والتحديات  الفر�س  ومناق�سة  بحث  يف  املتخ�س�سة 

اأمام منو االقت�ساد االإ�سالمي.
االقببتبب�ببسبباديببة منبببوا ملمو�سا،  كبببببازان  قببمببة  وتبب�ببسببهببد 
اأكرث   2016 عبببام  خبببالل  املبب�ببسبباركببة  حببجببم  بلغت  اإذ 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سارك دولة االإمارات يف اأعمال قمة كازان االقت�سادية 
الدولية التا�سعة بني دول رو�سيا االحتادية والدول 
االأع�ساء يف منظمة التعاون االإ�سالمي، والتي تعقد 
يف جببمببهببوريببة تببتببار�ببسببتببان ومتببتببد فببعببالببيبباتببهببا خالل 
الفرة من 18 حتى 20 مايو اجلاري. يراأ�س وفد 
الببدولببة معايل را�ببسببد بببن فهد وزيببر دولببة بحكومة 
دولة االإمببارات، ومب�ساركة �سعادة عبد اهلل اآل �سالح 
اخلارجية  الببتببجببارة  لبب�ببسببوؤون  االقت�ساد  وزارة  وكببيببل 
وممثلي  م�سوؤويل  من  نخبة  جانب  اإىل  وال�سناعة 

هيئات وجهات احتادية وحملية بالدولة.
اإحبببببدى املن�سات  ومتببثببل قببمببة كبببببازان االقببتبب�ببسبباديببة 
االحتاد  دول  بببني  فيما  للتوا�سل  البببببارزة  الببدولببيببة 
الببرو�ببسببي وبببلببدان الببعببامل االإ�ببسببالمببي، حيث جنحت 
تطوير  يف  ال�سابقة  اأعبببوام  الثمان  مببدار  على  القمة 
والفر�س  املعلومات  وتبادل  للتحاور  متقدمة  اآلية 
اال�ستثمارات  وجمببببباالت  البببتبببعببباون  جبببوانبببب  ببب�ببسبباأن 
امل�سركة وامل�سروعات التنموية التي ميكن تطويرها 

فيما بني اجلانبني. 
قببال مببعببايل را�ببسببد بببن فهد وزيبببر الببدولببة، اإن دولة 
اأعمال  يف  الدورية  امل�ساركة  على  حري�سة  االإمبببارات 
قمة كازان االقت�سادية لتميز الق�سايا التي تتناولها 
القمة وتنوع خمرجاتها، ف�سال عن الدور املحوري 

وا�ستعرا�س  امل�سرك  احلببوار  تعزيز  تلعبه يف  الببذي 
الدول  بببني  فيما  الببقببائببمببة  الببتببعبباون  اأوجببببه  خمتلف 
املقبلة،  املرحلة  خالل  تطويرها  وجماالت  امل�ساركة 
ف�سال عن اتاحة املجال على امل�ستوى الثنائي فيما 
لتعميق  رو�سيا االحتادية  االإمبببارات ودول  دولببة  بني 
التعاون  وبببحببث جمبببباالت  االقببتبب�ببسبباديببة  الببببروابببببط 

امل�ستهدف تنميتها م�ستقبال.
وتابع اأن االقت�ساد االإ�سالمي يحظى مبكانة خا�سة 
االإمبببارات، ف�سال عن  اأولويات اهتمامات دولببة  على 
اأنه يعد اأحد اأكرث القطاعات االقت�سادية تطوراً على 
م�ستوى العامل، واأ�سبح جزءاً ال يتجزاأ من االقت�ساد 
التي  الببواعببدة  والفر�س  االإمببكببانببات  ظببل  العاملي، يف 
يزخر بها، واحللول املبتكرة التي يطرحها لتحقيق 

منو اقت�سادي واجتماعي متوازن وم�ستدام.
كمحور  احلالل”  “�سناعة  اختيار  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 
يك�سبها  كببببازان  قببمببة  مببن  الببتببا�ببسببعببة  لببلببدورة  رئي�سي 
ال�سناعة  تلك  به  تتمتع  ما  ظل  يف  متزايدة  اأهمية 
من  تطرحه  ومببا  عامليا،  متزايدة  منو  معدالت  من 
تنموية مثمرة يف  �ببسببراكببات  وا�ببسببعببة الإقببامببة  فببر�ببس 
فقط  لي�س  االإ�ببسببالمببي  االقت�ساد  جمبباالت  خمتلف 
على امل�ستوى الثنائي بني الدول واإمنا على ال�سعيد 

االإقليمي اأي�سا.
ومن جانبه، اأكد �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة 
االقت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية وال�سناعة، على 

باحلكومات  مبب�ببسببوؤولببني  مببن  مبب�ببسببارك   1500 مببن 
ورواد  وم�ستثمرين  الببدولببيببة  باملنظمات  وممثلني 
وبببلببدان منظمة  رو�سيا االحتبباديببة  مببن دول  اأعببمببال 
دورتها  الببقببمببة يف  وتببتببنبباول  االإ�بببسبببالمبببي.  الببتببعبباون 
احلالية مو�سوع )اال�ستثمارات االإ�سالمية يف �سياق 
رئي�سي  كمو�سوع  الدولية(  االقت�سادية  العالقات 
اأعمالها فيما تنظم عدد من الفعاليات  على جدول 
اال�ستثمار”  “اك�سبو  مببعببر�ببس  اأببببرزهبببا  املبب�ببسبباحبببببة 
البنية  لببالطببالع عببلببى  والببببذي يتيح جمببباال وا�ببسببعببا 
التحتية وقدرات املناطق االقت�سادية يف دول رو�سيا 
املالية  واملوؤ�س�سات  التنموية  وامل�سروعات  االحتادية 
وال�سركات ال�سناعية الكرى، وكذلك عر�س قدرات 

اال�ستثمار لدى مناطق رو�سيا االأخرى.
واأي�سا معر�س �سناعة احلالل يف رو�سيا، والذي يعد 
اأكر معر�س متخ�س�س يف ا�ستعرا�س تطور �سناعة 

منتجات احلالل. 
احلوارية  اجلببلبب�ببسببات  مبببن  عببببدد  جبببانبببب  اإىل  وذلبببببك 
املبببايل  والبببقبببطببباع  االأعبببببمبببببال،  املببتببنببوعببة حببببول رواد 
اأعمال  وتطوير  تنمية  و�سبل  االإ�سالمي،  وامل�سريف 
وبلدان  الببرو�ببسببي  االحتببباد  بببدول  النا�سئة  ال�سركات 
منظمة التعاون االإ�سالمي وجماالت وفر�س تعزيز 
ال�سراكات فيما بينهم، اإ�سافة اإىل عدد من الفعاليات 
املتنوعة الرامية اإىل خماطبة الق�سايا االقت�سادية 

امل�سركة.

اأمريكية ال�سارقة تطلق مبادرة بحثية لتطوير الطباعة ثالثية االأبعاد 
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العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ اوين 
�سامادات غوباالن ناير ، اجلن�سية : الهند ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
 ، الريا�سية  واالدوات  املببعببدات  لتجارة  ال�سياح  التجاري  اال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف 
والك�سفية،  الريا�سية  واالأدوات  املعدات  جتببارة   ، الريا�سية  املالب�س  جتببارة  الرخ�سة  ن�ساط 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 528870 ال�سادر 
�سلطان  ح�سن  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�سادية  التنمية  دائببرة  يف   2004/6/26 بتاريخ 
اأحمد �سلطان احلنطوبي ، اجلن�سية : االإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حممد �سادات ح�سني حممد امري ح�سني  ، اجلن�سية : بنغالدي�س وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري ركن املمتاز 
لتجارة االأبواب والنوافذ املعدنية ، ن�ساط الرخ�سة بيع امل�سنوعات املعدنية لالبنية 
والنوافذ واالأبواب - بالتجزئة ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان 
رخ�سة جتارية رقم 736273 ال�سادر بتاريخ 2015/7/21 يف دائرة التنمية االقت�سادية 
اىل ال�سيد/ موت�سيكوتل راجان ، اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سعيد علي عبداهلل بن عبود النقبي ، اجلن�سية : االإمارات - وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري �سوبر ماركت 
، واملببرخبب�ببس  مببن دائبببرة التنمية  ، ن�ساط الرخ�سة �سوبر مبباركببت  اأ�ببسببواء جنببران 
االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 573401 ال�سادر بتاريخ 2009/5/25 
يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ ريا�س �سريياكالو ماندي 
العدل يف مدينة  الكاتب  بببان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�سية   ، انببدرو 
بعد  املببذكببور  املببحببرر  يف  البب�ببسبباأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خببورفببكببان 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعــــــــــالن بالن�شر          
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ احمد مبارك حممد عوا�سيه الزعابي - االإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك �سالون جنم ال�ساحل للحالقة ، رخ�سة رقم 617182 دائرة 
التنمية االقت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ عبداهلل 
�سعيد عبداهلل الزعابي اإماراتي اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري  وعمال 
بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على 
االجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س 
على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات 

القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 يف الق�شية رقم 2017/517  جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك راأ�س اخليمة الوطني ، بوكالة : موزة عبيد ربيع اخلظر 
�سد املدعي عليه : ماجنيت �سينغ كانوار امريك �سينغ 

واملت�سمن  املببوؤرخ يف 2017/5/11  االبتدائية  دبي  باال�سارة اىل كتاب حمكمة 
عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اعبباله  املببذكببورة  الق�سية  يف  خبريا  تكليفي 
ال�ساعة   2017/5/21 املوافق  االحببد  يببوم  املببذكببورة  الق�سية  يف  خببرة  اجتماع 
11.00 �سباحا وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- 
دبي - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني )اخلطوط القطرية( الطابق 
وتببقببدمي كافة  املببذكببور  املببوعببد  لببذا ندعوكم للح�سور يف  3 مكتب رقببم 302  

مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/199  جتاري كلي                              
دبي  فببرع  م  م  ذ   - كونراتينج  الكروميكانيكال  انرنا�سيونال  مببريكببوري   -  1/ عليه  املببدعببي  اىل 
املدعي / خدمات يورو  ان  2- عدنان طاهر ميان ميان حممد طاهر - جمهويل حمل االقامة مبا 
باأن  نعلنكم  اأعبباله وعليه  املببذكببورة  الدعوى  اقببام  م - قد  م  ذ  وامليكانيكية - �س  الكهربائية  االإمبببارات 
وامل�ساريف  واملو�سوع  الدفع  الف�سل يف  بتاريخ 2017/4/26 مبثابة احل�سوري وقبل  املحكمة حكمت 
بندب اخلبري الهند�سي �ساحب الدور باجلدول - مامل ي�سمه االأطراف خالل ا�سبوع من تاريخ احلكم 
- خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطالع على اوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم 
واالنتقال اىل مقر ال�سركة املدعية لالطالع على ما لديها من م�ستندات وقدرت مبلغ 15.000 درهم 
على  ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري الزمت املدعية بايداعها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء 
وجل�سة  االمانة  �سداد  حببال  يف   Ch2.E.22 القاعة  يف  �سباحا   9.30 ال�ساعة    2017/5/3 املوافق 

2017/6/7 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.  
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1639  ا�شتئناف جتاري   
اىل اخل�سم املدخل/ 1-ح�سني عبدالكرمي حممود عو�س البهبهاين اخل�سم 
املدخل/ 2-اأجمد عبدالكرمي مو�سى با�سا - جمهويل حمل االقامة مبا ان 
امل�ستاأنف /بي �سي بي تكنولوجي - �س م ح - فرع دبي   قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/125 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/2 
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2517 جتاري جزئي                                                
م م  جمهول حمل  ذ  للزجاج وااللومنيوم - �س  الريامي  املحكوم عليه/1-  اىل 
يف    2017/1/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ النجمة الذهبية العمال املعادن - ذ م م بالزام 
 %9 بواقع  والفائدة  درهببم   242.547.50 مبلغ  للمدعية  تببوؤدي  بان  عليها  املدعي 
�سنويا من تاريخ 2016/7/11 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها امل�ساريف 
لال�ستئناف خالل  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم  والف 
�ساحب  با�سم  �سدر  االعببالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1932 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- فلورال فروت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعية  تببوؤدي اىل  بان  املدعي عليها  بالزام  م  م  ذ  اآراد - �س  ل�سالح/هريو جتببارت 
مبلغ 61920 درهما )واحد و�ستون الفا وت�سعمائة وع�سرون( وفائدة 9% من تاريخ 
، والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ  2016/6/23 م وحتى متام ال�سداد 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2861 جتاري  جزئي                                        
اىل املدعي عليه/1- اأك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية - �س ذ م م 2-تداول مي - �س ذ م م- 
جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/حازم �سالح الدين وائلي وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/13 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ حازم �سالح الدين وائلي بالزام املدعي عليهما بان توؤديا بالت�سامن للمدعي 
مبلغ ثمانية وت�سعني الف و�سبعمائة و�سبعة وت�سعني دوالر امريكي وخم�سة ع�سر �سنتا او ما 
يعادله بالدرهم االإماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل 2016/12/14 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

  اإعالن �شطب قيد
 : ا�ببس )اجلن�سية  ايببه  انببرنببا�ببسببيببونببال  دامببكببو  البب�ببسببادة/�ببسببركببة  بببباأن  تعلن وزارة االقببتبب�ببسبباد 
الدامنارك( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان : تيكوم - 
مكتب 1601-1602 - برج مو�سى 2- �سارع ال�سيخ زايد ، �س ب : 454514(  واملقيدة حتت رقم 
)3685( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة - وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( 
ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م 
يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة - يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرا�س ان يتقدموا باعرا�سهم 

اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ص.ب )3625( دبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/907 عمايل  جزئي                                        
االقببامببة مبا  الفنية  جمهول حمببل  الذهبي لالعمال  االببببداع  عليه/1-  املببدعببي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  عوي�سة  حممود  عوي�سة  املدعي/حممود  اأن 
عوي�سة  حممود  ل�سالح/  اعبباله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/11 بتاريخ   املنعقدة 
حممود عوي�سة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )26.913 ( درهم )�ستة 
او مقابلها  عينا  ملوطنه  وتذكرة عودة  درهببم(  وت�سعمائة وثالثة ع�سر  الف  وع�سرون 
من  باملنا�سب  والزمتها  اآخببر  عمل  �ساحب  لببدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذمل من طلبات.  حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خببالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االعببالن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
املدعي عليه : علي �سعيد م�سبح �سعيد بن حليط الكتبي 

الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
2016/5964 جتاري جزئي - املقامة �سدكم من املدعي/ البنك التجاري الدويل 
فقد مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه  فقد مت حتديد 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/5/18  ال�ساعة : 00 : 10 �سباحا  موعدا الجتماع 
اخلرة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب 
رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�س رقم 3275311 دبي - راجني احل�سور او من 
امل�ستندات  املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة  املوعد  ميثلكم قانونا يف 

املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   
\قيد رقم 252 وزارة العدل 

اعالن 
حل�شور اجتماع اخلربة   

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/132  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-�سيتفانو�س فان دير مريوي جمهول حمل االقامة مبا 
اأقببام عليك الدعوى  املببدعببي/ م�سرف االإمبببارات اال�سالمي - �س م ع   قد  ان 
ومو�سوعها املطالبة بانهاء وف�سخ اتفاقية االجارة وت�سليم العقار ودفع مبلغ 
وقدره )779214.21 درهم( والغرامة التاأخريية والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأيببام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/686  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ار بي ايه لال�ستثمار - منطقة -حرة - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للقوارب اخلر�سانية اجلاهزة - ذ م م وميثله : ماجد 
اأقببام عليك الدعوى ومو�سوعها  �سم ملف الدعوى  ال�سويهي   قد  �سعيد حمد اجلببالف 
2016/429 نزاع تعيني خرة جتاري املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2940000 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم( 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/228 عقاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-علي�سون جاين �سكوت  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي اال�سالمي - �س م ع وميثله : احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار  -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ عقد االيجارة املنتهية بالتملك 
والر�سوم  تعوي�س(  درهببم   256.447.29( وقبببدره  مببلغ  عليهما  املببدعببي  والبببزام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعدل بال كفالة.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/5/28  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
االأقببل ويف حالة  اأيببام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11781  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : اليوال ليندا فلورن�س اكيلوال - اإمارة عجمان النعيمية - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0541950595

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )106.610.67( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )106.610.67( درهم )فقط 
�سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  غببري(  ال  فل�سا  و�ستون  و�سبعة  درهببم  وع�سرة  و�ستمائة  الببف  و�ستة  مائة 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )84166/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )�سيفروليه تهو ا�ستي�سن - 
ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )106.610.67( 
درهم )فقط مائة و�ستة الف و�ستمائة وع�سرة درهم و�سبعة و�ستون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر 
�سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11769  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : �سكيل عبدالقادر عبدالقادر تونيكاداويل - راأ�س اخلمية النخيل - هاتف : 0503420696

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.278.46( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.278.46( درهم )فقط 
�سبعة ع�سر الف ومئتان وثمانية و�سبعون درهم و�ستة واربعون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
ا�سود(   - تو�سان  نوع )هيونداي  ال�سيارة رقم )64174/خ�سو�سي/D/دبي( من  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.278.46( درهم 
)فقط �سبعة ع�سر الف ومئتان وثمانية و�سبعون درهم و�ستة واربعون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات 

بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12225  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه :  جعفر ابا يزيد علي ح�سني - �سوداين اجلن�سية : العنوان : عجمان ، برج  النعيمية ، هاتف : 0541858394 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )22.346.00( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )22.346.00( درهم )فقط 
االق�ساط  �سداد  التاأخري يف  نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  درهم ال غري(  واربعون  و�ستة  الف وثالثمائة  وع�سرون  اثنان 
واملمولة  ابي�س(   - �سفران  رينو   ( نببوع  من  )49383/خ�سو�سي/M/دبي(  رقببم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية 
ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )22.346.00( درهم )فقط 
اثنان وع�سرون الف وثالثمائة و�ستة واربعون درهم ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

                      العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/ ريال هايت�س للمقاوالت - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة 2017/5/28  ال�ساعة 8:30 �سباحا يف القاعة رقم 1     

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
اىل  باال�سافة  �سيكون مبثابة ح�سوري.   فان احلكم  تخلفك  االقببل ويف حالة  على  ايببام  بثالث  اجلل�سة  قبل 

الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2625/2017/13
2630/2017/13
2627/2017/13
2623/2017/13
2632/2017/13
2634/2017/13
2589/2017/13
2592/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�سم املدعي
نور العزيز خان �سري

مكرم خان �ساه جهان 
�سهزاد خان مري خوا�س خان 

نور االأمني بنات خان 
�ساه�سوار خان تيال خان 
كي�سور كومار كومارات 

نور علي خان مي�سال خان 
نعمان �ساه اف�سل �ساه 

مبلغ املطالبة
7224  درهم +  تذكرة العودة

14625  درهم +  تذكرة العودة
10725  درهم +  تذكرة العودة
14100  درهم +  تذكرة العودة
7700  درهم +  تذكرة العودة

14600  درهم +  تذكرة العودة
10725  درهم +  تذكرة العودة
10725  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
  اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه : �سيد اعجاز ح�سني 
نعلمكم بان املدعي / الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية  يف الدعوى رقم 2017/2309  الدائرة املدنية اجلزئية 

االوىل قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
الزام املدعي عليه بالقيمة االيجارية بواقع )30.000( درهم من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي 
الوفاء  ببناية  الكائن   705 رقم  )ال�سقة  العني  باخالء  والزامه  �سواغر  اي  للمدعية خاليا من  العني  وت�سليم 
مبنطقة ابو �سغارة باإمارة ال�سارقة( خاليا من اية �سواغل وت�سليمه للمدعية ، والزامه بتقدمي براءة ذمة من 
هيئة كهرباء مياه ال�سارقة لل�سقة رقم 705 الكائن ببناية الوفاء مبنطقة ابو �سغارة باإمارة ال�سارقة للمدعية 

مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل والزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم )6( مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او  لذا يقت�سي ح�سوركم 
املوافق  بيانات وذلك يوم االحد  الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ، وذلك لالجابة على  بوا�سطة وكيل معتمد 
2017/5/21 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور  او 

عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
   يف  الدعوى 2017/156  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي - �س م ع 

املدعي عليهم : براتيك للتجارة العامة -  �س ذ م م و�سوبا�س �ساند جورا الل جندال و �ساكيت 
املرفوعة من  املذكورة  الدعوى  جينتال �سوبا�س �سانت جيندال  - مت ندبنا خبري م�سرفيا يف 
الل  جورا  �ساند  و�سوبا�س  م  م  ذ  �س    - العامة  للتجارة  براتيك  �سد  ع  م  �س   - العربي  البنك 
جندال و �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جيندال ، وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة  او من 
ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم االحد  املوافق 
2017/5/21 م  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 ، بوابة رقم : 4 ، الطابق 

االول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 2681400-04 ب فاك�س : 04-2681300

اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  بببادارة  العدل  الكاتب  انببا  ايل  تقدم   
وطلب   - االإمبببببارات   : اجلن�سية   ، احلو�سني  ح�سن  حممد  علي  ولببيببد  ال�سيد/ 
للحلويات  رهيب  التجاري  اال�ببسببم  يف  )تببنببازل(  يت�سمن  حمببرر  على  الت�سديق 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241962 
بتاريخ 1996/5/20 من دائرة التنمية االقت�سادية  بخورفكان اىل �سريكه ال�سيد: 
احمد وليد علي حممد احلو�سني ، اجلن�سية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بببان 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  بببادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
، اجلن�سية : االإمببارات - وطلب الت�سديق على حمرر  عبداهلل علي عبداهلل علي عبود 
لبيع  عبببببود  بببن  الببتببجبباري  اال�ببسببم  البالغة 50%( يف  كببامببل ح�سته  عببن  )تببنببازل  يت�سمن 
رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائببرة  من  واملرخ�س  اال�سماك 
�سريكه  اىل  بخورفكان   االقت�سادية   التنمية  دائببرة  من   2003/8/25 بتاريخ   523094
القانوين من  ال�سكل  ، وحتويل  االإمبببارات   : ، اجلن�سية  ال�سيد/ علي حممد علي عبود 
�سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية ،  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/255  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- املا�سة الدولية للتطوير العقاري ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 

ان طالب التنفيذ/ميلي�سا �سوكورينا فرناند�س ريبيلو
االربعاء  يبببوم  كببلببي  عببقبباري  رقبببببببببم:2016/618  البببدعبببوى  البب�ببسببادر يف  ببباحلببكببم  نعلنكم 

بتاريخ:2017/2/15   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم  ب�سداد مبلغ وقدره )1221423.08(  بالزامكم   -1
يوم من   15 املحكمة خالل  اأو خزينة  التنفيذ  وت�سليمه اىل طالب  ال�سداد  حتى متام 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/627 تنفيذ عمايل

مو�سوع الق�سية تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/5508 عمايل جزئي 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 41350 درهم ل�سالح العامل باال�سافة اىل مبلغ قدره 
املحكمة.  ل�سالح  االبتدائية  الدعوى  ر�سوم  تنفيذ احلكم ومبلغ 2051  ر�سوم   827
طالب االعالن طالب التنفيذ: نزار �سامل علبه املطلوب اعالنه املنفذ �سده: 1- 
�سركة يوين كوت للمقاوالت �ببس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة. مو�سوع االعالن: 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن اثاث مكتبي + ادوات 

بناء. بناءاً على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2017/5/8
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اإنذار عديل 
 رقم الت�شديق 2017/12224  

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
 املنذر اليه : هالل حممد حجازي �سليمان احلداد - اردين اجلن�سية - العنوان : اإمارة ابوظبي - م�سفح - هاتف : 0523420696

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )32.733.90( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )32.733.90( درهم )فقط 
اثنان وثالثون الف و�سبعمائة وثالثة وثالثون درهم وت�سعون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري 
)هيونداي  نوع  من  )64490/خ�سو�سي/6/ابوظبي(  رقم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  �سداد  يف 
�سداد  : ب�سرورة  بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  : يخطر  املنذر.  لذلك  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�س(   - �سانتايف 
الينا  الف و�سبعمائة وثالثة وثالثون درهم وت�سعون فل�سا ال غري(  اثنان وثالثون  مبلغ )32.733.90( درهم )فقط 
ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال 
�سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12226  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : بدر �سامل عبيد اخلر�سي العليلي - اإماراتي اجلن�سية، العنوان : عجمان  - النعيمية - هاتف 0503210595

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )58.683.76( درهم 
درهم   )58.683.76( وقببدره  مبلغ  �سداد  �سرعة  يرجى   ، اليكم  االخطار  هذا  بار�سال  لنا  وبتكليفه  املنذر  عن  بوكالتنا 
بذمتكم  املر�سد  قيمة  الغببري(  فل�سا  و�سبعون  و�ستة  درهببم  وثمانون  وثالثة  و�ستمائة  الف  وخم�سون  ثمانية  )فقط 
)96396/خ�سو�سي/B/عجمان( من  رقم  ال�سيارة  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  �سداد  التاأخري يف  نتيجة 
 : بالتايل  اليه  املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر  ازرق( واملمولة ل�ساحلكم من قبل   - كببوروال 2.0  نوع )تويوتا 
ب�سرورة �سداد مبلغ )58.683.76( درهم )فقط ثمانية وخم�سون الف و�ستمائة وثالثة وثمانون درهم و�ستة و�سبعون 
فل�سا الغري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من 

الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12229  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

اإمببارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب   : العنوان  العنوان : 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي  
 : هبباتببف   ، النخيل   ، اخليمة  راأ�بببس   : الببعببنببوان   - اجلن�سية  هندية   - علي  دا�ستاغري  حممد  بيغم  ميمونه   : الببيببه  املببنببذر 

0504320565
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )10.552.78( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )10.552.78( درهم )فقط 
ع�سرة الف وخم�سمائة واثنان وخم�سون درهم وثمانية و�سبعون فل�سا الغري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف 
�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )9536/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )تويوتا كامري - ا�سود( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )10.552.78( درهم 
)فقط ع�سرة الف وخم�سمائة واثنان وخم�سون درهم وثمانية و�سبعون فل�سا الغري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات 

بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11837  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )21.897.53( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )21.897.53( درهم )فقط واحد 
وع�سرون الف وثمامنائة و�سبعة وت�سعون درهم وثالثة وخم�سون فل�سا الغري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
 - �سالون  )ميت�سوبي�سي الن�سر  نوع  )52701/خ�سو�سي/E/دبي( من  رقم  ال�سيارة  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )21.897.53( 
ب�سفتنا وكالء عن  الينا  فل�سا الغري(  درهم وثالثة وخم�سون  وت�سعون  و�سبعة  وثمامنائة  الف  واحد وع�سرون  درهم )فقط 
املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ 

اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12227  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

اإمببارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب   : العنوان  العنوان : 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : �ستيفاين بينامرو�سي - فرن�سي اجلن�سية : العنوان ، راأ�س اخليمة ، النخيل ، هاتف 0506581122 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )29.990.03( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.990.03( درهم )فقط 
�سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  غري(  ال  فل�سا  وثالثة  درهببم  وت�سعون  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  ت�سعة 
ذهبي(   - قا�سقاي  )ني�سان  نوع  رقم )69676/خ�سو�سي/F/دبي( من  ال�سيارة  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )29.990.03( درهم 
)فقط ت�سعة وع�سرون الف وت�سعمائة وت�سعون درهم وثالثة فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر 
�سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11768  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخلمية - الظيب اجلنوبي - خلف القيادة العامة ل�سركة راأ�س اخلمية 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.588.00( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.588.00( درهم )فقط 
�سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهم ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )80975/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم 
من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.588.00( درهم )فقط �سبعة ع�سر 
الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهم ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11775  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )21.897.53( درهم 
درهم   )21.897.53( وقببدره  مبلغ  �سداد  �سرعة  يرجى   ، اليكم  االخطار  هذا  بار�سال  لنا  وبتكليفه  املنذر  عن  بوكالتنا 
)فقط واحد وع�سرون الف وثمامنائة و�سبعة وت�سعون درهم وثالثة وخم�سون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم 
نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )63351/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع 
)ميت�سوبي�سي الن�سر �سالون - ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : 
ب�سرورة �سداد مبلغ )21.897.53( درهم )فقط واحد وع�سرون الف وثمامنائة و�سبعة وت�سعون درهم وثالثة وخم�سون 
فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم 
بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من 

الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12222  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
 املنذر اليه : خالد حممد وليد عبدالرحيم - كندا اجلن�سية، العنوان : اإمارة ابوظبي - ال�سهامة - هاتف : 0502869540

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )24.021.48( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )24.021.48( درهم )فقط 
التاأخري يف  اربعة وع�سرون الف وواحد وع�سرون درهم وثمانية واربعون فل�سا الغري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة 
نوع  من  العا�سرة/ابوظبي(  )17089/خ�سو�سي/الفئة  رقم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  �سداد 
)بور�س كايني ا�س - ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة 
�سداد مبلغ )24.021.48( درهم )فقط اربعة وع�سرون الف وواحد وع�سرون درهم وثمانية واربعون فل�سا الغري( الينا 
ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال 
�سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12223  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : جهانزيب غالم ر�سول باري باري - هندي اجلن�سية، العنوان : عجمان - النعيمية - هاتف : 0503210595

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )60.347.47( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )60.347.47( درهم )فقط 
التاأخري يف  �ستون الف وثالثمائة و�سبعة واربعون درهم و�سبعة واربعون فل�سا الغري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة 
�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )62945/خ�سو�سي/15/ابوظبي( من نوع )تويوتا راف 
4 - ابي�س/لوؤلوؤي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد 
الينا  الغببري(  فل�سا  واربببعببون  و�سبعة  درهببم  واربببعببون  و�سبعة  وثالثمائة  الببف  �ستون  )فقط  درهببم   )60.347.47( مبلغ 
ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال 
�سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11780  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة راأ�س اخلمية ، النخيل ، مقابل الوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف : 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )155.356.56( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )155.356.56( درهم )فقط 
بذمتكم  املر�سد  قيمة  غري(  ال  فل�سا  وخم�سون  و�ستة  درهببم  وخم�سون  و�ستة  وثالثمائة  الف  وخم�سون  وخم�سة  مائة 
نوع  من  )48449/خ�سو�سي/E/دبي(  رقم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط  �سداد  يف  التاأخري  نتيجة 
)تويوتا لند كروزر - ابي�س لوؤلوؤي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : 
ب�سرورة �سداد مبلغ )155.356.56( درهم )فقط مائة وخم�سة وخم�سون الف وثالثمائة و�ستة وخم�سون درهم و�ستة 
وخم�سون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ 
تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك 

من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11774  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.588.80( درهم 
، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.588.80( درهم )فقط  اليكم  بار�سال هذا االخطار  املنذر وبتكليفه لنا  بوكالتنا عن 
�سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
 - هات�سباك  مايكرا  )ني�سان  نوع  من  )80963/خ�سو�سي/Q/دبي(  رقم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.588.80( 
درهم )فقط �سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات 

بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12228  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

اإمببارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب   : العنوان  العنوان : 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : حممد جمدي ح�سب اهلل برير ، �سوداين اجلن�سية ، العنوان : راأ�س اخليمة ، النخيل ، هاتف : 05215407117

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )31.981.09( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )31.981.09( درهم )فقط 
واحد وثالثون الف وت�سعمائة وواحد وثمانون درهم وت�سعة فل�سا الغري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )50336/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )هيونداي - ف�سي( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )31.981.09( درهم )قط 
املنذر  او اىل  املنذر  الينا ب�سفتنا وكالء عن  فل�سا الغري(  الف وت�سعمائة وواحببد وثمانون درهم وت�سعة  واحد وثالثون 
�سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11773  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة راأ�س اخلمية - النخيل ، مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف : 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )43.227.32( درهم 
درهببم )فقط  وقببدره )43.227.32(  �سداد مبلغ  �سرعة  ، يرجى  اليكم  االخطار  بار�سال هذا  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
ثالثة واربعون الف ومئتان و�سبعة وع�سرون درهم واثنان وثالثون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف 
�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )92668/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي باجريو - 
ر�سا�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )43.227.32( 
درهم )فقط ثالثة واربعون الف ومئتان و�سبعة وع�سرون درهم واثنان وثالثون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او 
اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات 

بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11770  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.588.00( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.588.00( درهم )فقط 
�سبعة ع�سر الف وخم�سمائة ثمانية وثمانون درهم ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )80969/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان - ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم 
من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.588.00( درهم )فقط �سبعة 
ع�سر الف وخم�سمائة ثمانية وثمانون درهم ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11776  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )20.609.44( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )20.609.44( درهم )فقط 
ع�سرون الف و�ستمائة وت�سعة درهم واربعة واربعون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )65231/خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر �سالون - ف�سي( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )20.609.44( درهم 
)فقط ع�سرون الف و�ستمائة وت�سعة درهم واربعة واربعون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا 
وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11778  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )60.062.42( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )60.062.42( درهم )فقط 
�ستون الف واثنان و�ستون درهم واثنان واربعون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط 
ابي�س( واملمولة   - اكببورد   ال�سيارة رقم )45322/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )هوندا  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية 
ل�ساحلكم من قبل املنذر  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )60.062.42( درهم )فقط 
�ستون الف واثنان و�ستون درهم واثنان واربعون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك 
ال�سيارة  ا�سفني التخاذ اجببراءات بيع  ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر  يف موعد اق�ساه �سبعة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11772  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )20.420.79( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )20.420.79( درهم )فقط 
�سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  غري(  ال  فل�سا  و�سبعون  وت�سعة  درهببم  وع�سرون  واربعمائة  الف  ع�سرون 
ف�سي(   - �سنرا  )ني�سان  نوع  من  )27031/خ�سو�سي/Q/دبي(  رقم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )20.420.79( درهم 
)فقط ع�سرون الف واربعمائة وع�سرون درهم وت�سعة و�سبعون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر 
�سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11783  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : املدثر الطيب عبداهلل ال�سيخ - ابوظبي - بني يا�س - هاتف : 0521858684

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )61.611.88( درهم 
درهببم )فقط  وقببدره )61.611.88(  �سداد مبلغ  �سرعة  ، يرجى  اليكم  االخطار  بار�سال هذا  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
واحد و�ستون الف و�ستمائة واحدا ع�سر درهم وثمانية وثمانون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )59824/خ�سو�سي/10/ابوظبي( من نوع )هيونداي �سانتايف - ابي�س( 
بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )61.611.88( درهم  اليه  املنذر  لذلك : يخطر املخطر املخطر  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
)فقط واحد و�ستون الف و�ستمائة واحدا ع�سر درهم وثمانية وثمانون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11777  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.588.80( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.588.80( درهم )فقط 
�سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )80965/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان مايكرا هات�سباك - 
ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.588.80( 
درهم )فقط �سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات 

بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11771  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  التوقيع/بالل  يف  وميثله   2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رقببم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.588.80( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.588.80( درهم )فقط 
�سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد االق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )80970/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان مايكرا هات�سباك - ابي�س( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.588.80( درهم 
)فقط �سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وثمانية وثمانون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا 
وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11779  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : تيج لتاأجري ال�سيارات - اإمارة را�س اخليمة - النخيل - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0501545115

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )148.796.66( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )148.796.66( درهم )فقط 
نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  غري(  ال  فل�سا  و�ستون  و�ستة  درهببم  وت�سعون  و�ستة  و�سبعمائة  الف  واربعون  وثمانية  مائة 
التاأخري يف �سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )75717/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )تويوتا لند 
كروزر - ابي�س لوؤلوؤي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ 
)148.796.66( درهم )فقط مائة وثمانية واربعون الف و�سبعمائة و�ستة وت�سعون درهم و�ستة و�ستون فل�سا ال غري( الينا 
ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف 
ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11782  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي/من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب الوكالة 
حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب التفوي�س 

رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : و�سام ممدوح �سمروخ �سليمان - راأ�س اخلمية ، النخيل ، هاتف : 0507543993

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )64.423.56( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )64.423.56( درهم )فقط اربعة 
و�ستون الف واربعمائة وثالثة وع�سرون درهم و�ستة وخم�سون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )49877/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )CRV هوندا - ا�سود( واملمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر  - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )64.423.56( درهم )فقط 
اربعة و�ستون الف واربعمائة وثالثة وع�سرون درهم و�ستة وخم�سون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر 
�سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجببراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم



34 االثنني   15   مايو    2017  م   -   العـدد  12020  
Monday  15   May   2017  -  Issue No   12020

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ اوين 
�سامادات غوباالن ناير ، اجلن�سية : الهند ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
 ، الريا�سية  واالدوات  املببعببدات  لتجارة  ال�سياح  التجاري  اال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف 
والك�سفية،  الريا�سية  واالأدوات  املعدات  جتببارة   ، الريا�سية  املالب�س  جتببارة  الرخ�سة  ن�ساط 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 528870 ال�سادر 
�سلطان  ح�سن  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�سادية  التنمية  دائببرة  يف   2004/6/26 بتاريخ 
اأحمد �سلطان احلنطوبي ، اجلن�سية : االإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حممد �سادات ح�سني حممد امري ح�سني  ، اجلن�سية : بنغالدي�س وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري ركن املمتاز 
لتجارة االأبواب والنوافذ املعدنية ، ن�ساط الرخ�سة بيع امل�سنوعات املعدنية لالبنية 
والنوافذ واالأبواب - بالتجزئة ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان 
رخ�سة جتارية رقم 736273 ال�سادر بتاريخ 2015/7/21 يف دائرة التنمية االقت�سادية 
اىل ال�سيد/ موت�سيكوتل راجان ، اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سعيد علي عبداهلل بن عبود النقبي ، اجلن�سية : االإمارات - وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري �سوبر ماركت 
، واملببرخبب�ببس  مببن دائبببرة التنمية  ، ن�ساط الرخ�سة �سوبر مبباركببت  اأ�ببسببواء جنببران 
االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 573401 ال�سادر بتاريخ 2009/5/25 
يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ ريا�س �سريياكالو ماندي 
العدل يف مدينة  الكاتب  بببان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�سية   ، انببدرو 
بعد  املببذكببور  املببحببرر  يف  البب�ببسبباأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خببورفببكببان 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعــــــــــالن بالن�شر          
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ احمد مبارك حممد عوا�سيه الزعابي - االإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك �سالون جنم ال�ساحل للحالقة ، رخ�سة رقم 617182 دائرة 
التنمية االقت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ عبداهلل 
�سعيد عبداهلل الزعابي اإماراتي اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري  وعمال 
بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على 
االجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س 
على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات 

القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 يف الق�شية رقم 2017/517  جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك راأ�س اخليمة الوطني ، بوكالة : موزة عبيد ربيع اخلظر 
�سد املدعي عليه : ماجنيت �سينغ كانوار امريك �سينغ 

واملت�سمن  املببوؤرخ يف 2017/5/11  االبتدائية  دبي  باال�سارة اىل كتاب حمكمة 
عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اعبباله  املببذكببورة  الق�سية  يف  خبريا  تكليفي 
ال�ساعة   2017/5/21 املوافق  االحببد  يببوم  املببذكببورة  الق�سية  يف  خببرة  اجتماع 
11.00 �سباحا وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- 
دبي - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني )اخلطوط القطرية( الطابق 
وتببقببدمي كافة  املببذكببور  املببوعببد  لببذا ندعوكم للح�سور يف  3 مكتب رقببم 302  

مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/199  جتاري كلي                              
دبي  فببرع  م  م  ذ   - كونراتينج  الكروميكانيكال  انرنا�سيونال  مببريكببوري   -  1/ عليه  املببدعببي  اىل 
املدعي / خدمات يورو  ان  2- عدنان طاهر ميان ميان حممد طاهر - جمهويل حمل االقامة مبا 
باأن  نعلنكم  اأعبباله وعليه  املببذكببورة  الدعوى  اقببام  م - قد  م  ذ  وامليكانيكية - �س  الكهربائية  االإمبببارات 
وامل�ساريف  واملو�سوع  الدفع  الف�سل يف  بتاريخ 2017/4/26 مبثابة احل�سوري وقبل  املحكمة حكمت 
بندب اخلبري الهند�سي �ساحب الدور باجلدول - مامل ي�سمه االأطراف خالل ا�سبوع من تاريخ احلكم 
- خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطالع على اوراقها وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم 
واالنتقال اىل مقر ال�سركة املدعية لالطالع على ما لديها من م�ستندات وقدرت مبلغ 15.000 درهم 
على  ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري الزمت املدعية بايداعها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء 
وجل�سة  االمانة  �سداد  حببال  يف   Ch2.E.22 القاعة  يف  �سباحا   9.30 ال�ساعة    2017/5/3 املوافق 

2017/6/7 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.  
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1639  ا�شتئناف جتاري   
اىل اخل�سم املدخل/ 1-ح�سني عبدالكرمي حممود عو�س البهبهاين اخل�سم 
املدخل/ 2-اأجمد عبدالكرمي مو�سى با�سا - جمهويل حمل االقامة مبا ان 
امل�ستاأنف /بي �سي بي تكنولوجي - �س م ح - فرع دبي   قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/125 جتاري كلي بتاريخ 2016/11/2 
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2517 جتاري جزئي                                                
م م  جمهول حمل  ذ  للزجاج وااللومنيوم - �س  الريامي  املحكوم عليه/1-  اىل 
يف    2017/1/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ النجمة الذهبية العمال املعادن - ذ م م بالزام 
 %9 بواقع  والفائدة  درهببم   242.547.50 مبلغ  للمدعية  تببوؤدي  بان  عليها  املدعي 
�سنويا من تاريخ 2016/7/11 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها امل�ساريف 
لال�ستئناف خالل  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم  والف 
�ساحب  با�سم  �سدر  االعببالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1932 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- فلورال فروت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعية  تببوؤدي اىل  بان  املدعي عليها  بالزام  م  م  ذ  اآراد - �س  ل�سالح/هريو جتببارت 
مبلغ 61920 درهما )واحد و�ستون الفا وت�سعمائة وع�سرون( وفائدة 9% من تاريخ 
، والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ  2016/6/23 م وحتى متام ال�سداد 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2861 جتاري  جزئي                                        
اىل املدعي عليه/1- اأك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية - �س ذ م م 2-تداول مي - �س ذ م م- 
جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/حازم �سالح الدين وائلي وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/13 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ حازم �سالح الدين وائلي بالزام املدعي عليهما بان توؤديا بالت�سامن للمدعي 
مبلغ ثمانية وت�سعني الف و�سبعمائة و�سبعة وت�سعني دوالر امريكي وخم�سة ع�سر �سنتا او ما 
يعادله بالدرهم االإماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل 2016/12/14 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

  اإعالن �شطب قيد
 : ا�ببس )اجلن�سية  ايببه  انببرنببا�ببسببيببونببال  دامببكببو  البب�ببسببادة/�ببسببركببة  بببباأن  تعلن وزارة االقببتبب�ببسبباد 
الدامنارك( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان : تيكوم - 
مكتب 1601-1602 - برج مو�سى 2- �سارع ال�سيخ زايد ، �س ب : 454514(  واملقيدة حتت رقم 
)3685( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة - وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( 
ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م 
يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة - يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرا�س ان يتقدموا باعرا�سهم 

اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ص.ب )3625( دبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/907 عمايل  جزئي                                        
االقببامببة مبا  الفنية  جمهول حمببل  الذهبي لالعمال  االببببداع  عليه/1-  املببدعببي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  عوي�سة  حممود  عوي�سة  املدعي/حممود  اأن 
عوي�سة  حممود  ل�سالح/  اعبباله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/11 بتاريخ   املنعقدة 
حممود عوي�سة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )26.913 ( درهم )�ستة 
او مقابلها  عينا  ملوطنه  وتذكرة عودة  درهببم(  وت�سعمائة وثالثة ع�سر  الف  وع�سرون 
من  باملنا�سب  والزمتها  اآخببر  عمل  �ساحب  لببدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذمل من طلبات.  حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خببالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االعببالن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
املدعي عليه : علي �سعيد م�سبح �سعيد بن حليط الكتبي 

الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
2016/5964 جتاري جزئي - املقامة �سدكم من املدعي/ البنك التجاري الدويل 
فقد مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه  فقد مت حتديد 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/5/18  ال�ساعة : 00 : 10 �سباحا  موعدا الجتماع 
اخلرة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املدينة 1- مكتب 
رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�س رقم 3275311 دبي - راجني احل�سور او من 
امل�ستندات  املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة  املوعد  ميثلكم قانونا يف 

املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   
\قيد رقم 252 وزارة العدل 

اعالن 
حل�شور اجتماع اخلربة   

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/132  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-�سيتفانو�س فان دير مريوي جمهول حمل االقامة مبا 
اأقببام عليك الدعوى  املببدعببي/ م�سرف االإمبببارات اال�سالمي - �س م ع   قد  ان 
ومو�سوعها املطالبة بانهاء وف�سخ اتفاقية االجارة وت�سليم العقار ودفع مبلغ 
وقدره )779214.21 درهم( والغرامة التاأخريية والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأيببام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/686  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ار بي ايه لال�ستثمار - منطقة -حرة - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للقوارب اخلر�سانية اجلاهزة - ذ م م وميثله : ماجد 
اأقببام عليك الدعوى ومو�سوعها  �سم ملف الدعوى  ال�سويهي   قد  �سعيد حمد اجلببالف 
2016/429 نزاع تعيني خرة جتاري املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2940000 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم( 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/228 عقاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-علي�سون جاين �سكوت  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي اال�سالمي - �س م ع وميثله : احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار  -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ عقد االيجارة املنتهية بالتملك 
والر�سوم  تعوي�س(  درهببم   256.447.29( وقبببدره  مببلغ  عليهما  املببدعببي  والبببزام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعدل بال كفالة.   وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/5/28  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
االأقببل ويف حالة  اأيببام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11781  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : اليوال ليندا فلورن�س اكيلوال - اإمارة عجمان النعيمية - مقابل اللوؤلوؤ هاير ماركت - هاتف 0541950595

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )106.610.67( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )106.610.67( درهم )فقط 
�سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  غببري(  ال  فل�سا  و�ستون  و�سبعة  درهببم  وع�سرة  و�ستمائة  الببف  و�ستة  مائة 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )84166/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )�سيفروليه تهو ا�ستي�سن - 
ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )106.610.67( 
درهم )فقط مائة و�ستة الف و�ستمائة وع�سرة درهم و�سبعة و�ستون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر 
�سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/11769  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : �سكيل عبدالقادر عبدالقادر تونيكاداويل - راأ�س اخلمية النخيل - هاتف : 0503420696

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )17.278.46( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )17.278.46( درهم )فقط 
�سبعة ع�سر الف ومئتان وثمانية و�سبعون درهم و�ستة واربعون فل�سا ال غري( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
ا�سود(   - تو�سان  نوع )هيونداي  ال�سيارة رقم )64174/خ�سو�سي/D/دبي( من  ب�ساأن متويل  املتعلقة  ال�سهرية  االق�ساط 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )17.278.46( درهم 
)فقط �سبعة ع�سر الف ومئتان وثمانية و�سبعون درهم و�ستة واربعون فل�سا ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل 
املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات 

بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/12225  
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي 

الزرعوين مبوجب  احمد  املحامي/من�سور عبداهلل حممد  بوكالة  املطار  �سارع   - ديببرة   - دبي  اإمببارة   : العنوان   : العنوان 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم 2016/1/156025 تاريخ 2016/7/24 وميثله يف التوقيع/بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه :  جعفر ابا يزيد علي ح�سني - �سوداين اجلن�سية : العنوان : عجمان ، برج  النعيمية ، هاتف : 0541858394 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )22.346.00( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )22.346.00( درهم )فقط 
االق�ساط  �سداد  التاأخري يف  نتيجة  بذمتكم  املر�سد  قيمة  درهم ال غري(  واربعون  و�ستة  الف وثالثمائة  وع�سرون  اثنان 
واملمولة  ابي�س(   - �سفران  رينو   ( نببوع  من  )49383/خ�سو�سي/M/دبي(  رقببم  ال�سيارة  متويل  ب�ساأن  املتعلقة  ال�سهرية 
ل�ساحلكم من قبل املنذر   لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )22.346.00( درهم )فقط 
اثنان وع�سرون الف وثالثمائة و�ستة واربعون درهم ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

                      العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/ ريال هايت�س للمقاوالت - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة 2017/5/28  ال�ساعة 8:30 �سباحا يف القاعة رقم 1     

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
اىل  باال�سافة  �سيكون مبثابة ح�سوري.   فان احلكم  تخلفك  االقببل ويف حالة  على  ايببام  بثالث  اجلل�سة  قبل 

الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2625/2017/13
2630/2017/13
2627/2017/13
2623/2017/13
2632/2017/13
2634/2017/13
2589/2017/13
2592/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�سم املدعي
نور العزيز خان �سري

مكرم خان �ساه جهان 
�سهزاد خان مري خوا�س خان 

نور االأمني بنات خان 
�ساه�سوار خان تيال خان 
كي�سور كومار كومارات 

نور علي خان مي�سال خان 
نعمان �ساه اف�سل �ساه 

مبلغ املطالبة
7224  درهم +  تذكرة العودة

14625  درهم +  تذكرة العودة
10725  درهم +  تذكرة العودة
14100  درهم +  تذكرة العودة
7700  درهم +  تذكرة العودة

14600  درهم +  تذكرة العودة
10725  درهم +  تذكرة العودة
10725  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
  اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه : �سيد اعجاز ح�سني 
نعلمكم بان املدعي / الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية  يف الدعوى رقم 2017/2309  الدائرة املدنية اجلزئية 

االوىل قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
الزام املدعي عليه بالقيمة االيجارية بواقع )30.000( درهم من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي 
الوفاء  ببناية  الكائن   705 رقم  )ال�سقة  العني  باخالء  والزامه  �سواغر  اي  للمدعية خاليا من  العني  وت�سليم 
مبنطقة ابو �سغارة باإمارة ال�سارقة( خاليا من اية �سواغل وت�سليمه للمدعية ، والزامه بتقدمي براءة ذمة من 
هيئة كهرباء مياه ال�سارقة لل�سقة رقم 705 الكائن ببناية الوفاء مبنطقة ابو �سغارة باإمارة ال�سارقة للمدعية 

مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل والزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم )6( مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او  لذا يقت�سي ح�سوركم 
املوافق  بيانات وذلك يوم االحد  الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ، وذلك لالجابة على  بوا�سطة وكيل معتمد 
2017/5/21 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور  او 

عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
   يف  الدعوى 2017/156  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي - �س م ع 

املدعي عليهم : براتيك للتجارة العامة -  �س ذ م م و�سوبا�س �ساند جورا الل جندال و �ساكيت 
املرفوعة من  املذكورة  الدعوى  جينتال �سوبا�س �سانت جيندال  - مت ندبنا خبري م�سرفيا يف 
الل  جورا  �ساند  و�سوبا�س  م  م  ذ  �س    - العامة  للتجارة  براتيك  �سد  ع  م  �س   - العربي  البنك 
جندال و �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جيندال ، وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة  او من 
ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم االحد  املوافق 
2017/5/21 م  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 ، بوابة رقم : 4 ، الطابق 

االول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 2681400-04 ب فاك�س : 04-2681300

اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  بببادارة  العدل  الكاتب  انببا  ايل  تقدم   
وطلب   - االإمبببببارات   : اجلن�سية   ، احلو�سني  ح�سن  حممد  علي  ولببيببد  ال�سيد/ 
للحلويات  رهيب  التجاري  اال�ببسببم  يف  )تببنببازل(  يت�سمن  حمببرر  على  الت�سديق 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241962 
بتاريخ 1996/5/20 من دائرة التنمية االقت�سادية  بخورفكان اىل �سريكه ال�سيد: 
احمد وليد علي حممد احلو�سني ، اجلن�سية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بببان 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  بببادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
، اجلن�سية : االإمببارات - وطلب الت�سديق على حمرر  عبداهلل علي عبداهلل علي عبود 
لبيع  عبببببود  بببن  الببتببجبباري  اال�ببسببم  البالغة 50%( يف  كببامببل ح�سته  عببن  )تببنببازل  يت�سمن 
رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية  دائببرة  من  واملرخ�س  اال�سماك 
�سريكه  اىل  بخورفكان   االقت�سادية   التنمية  دائببرة  من   2003/8/25 بتاريخ   523094
القانوين من  ال�سكل  ، وحتويل  االإمبببارات   : ، اجلن�سية  ال�سيد/ علي حممد علي عبود 
�سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية ،  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان



االثنني   15   مايو    2017  م   -   العـدد  12020  35
Monday  15   May   2017  -  Issue No   12020

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1316 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فايزه كنوير  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
عبداهلل  من�سور   : وميثله  فببرع   - الببتببجبباري  ابوظبي  التنفيذ/بنك 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  حممد احمد الزرعوين  قد 
درهم   )132584.86( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجبببراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1096   تنفيذ جتاري  
االقامة  الببقببوارب  جمهول حمل  لتاأجري  ترينا  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ال�سركة املتحدة للديكور - ذ م م وميثله : �سوق 
حم�سن بدر الكثريي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )465505.50( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1328   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  كبباظببم   عبدالرحيم  حممد  ليلى  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ  �ببس   - املالية  للو�ساطة  التنفيذ/الدويل  طالب  ان  مبببا  االقببامببة 
وميثله : عبا�س م�ستت فندي املالكي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )2196615.18( وقببدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعبباله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1303   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ  �س   - الراجحي لالن�ساءات  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دهبا�سي لتجارة قطع غيار 
اعاله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى  اأقبببام عليك  قببد   - االألببيببات 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66448( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1062   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- احمد عبداهلل احمد الغرير 2-عي�سى عبداهلل احمد الغرير 3-ابراهيم 
عبداهلل احمد الغرير 4-�سركة مدينة دبي للحياة الع�سرية - ذ م م  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مع�سوق �سيد �سداقة اهلل �سيد وميثله : �سوق حم�سن بدر الكثريي  
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والببزامببك بدفع  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية  الدعوى  اأقببام عليك  قد 
)9081( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2-الغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء برفع 
ا�سم امل�ستاأنف من الرخ�سة التجاري لل�سركة امل�ستاأنف �سدها اخلام�سة مدينة دبي للحياة 
الع�سرية ذ م م كمدير لها وما يرتب على ذلك من اآثار ، وامرت املحكمة برد مبلغ التاأمني 
للم�ستاأنف.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1272   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- حممد عبداهلل هرمزي 2- جتارة الع�سفور الدوري 
- �ببس ذ م م  جمببهببويل حمببل االقبببامبببة مبببا ان طببالببب الببتببنببفببيببذ/بببنببك ملي 
اأقببام عليك  ايببران وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين - قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعبباله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )10306425.04( درهم اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1373   تنفيذ جتاري  
راجببا ح�سني  جمهول حمل االقامة  املنفذ �سده/1- حممد عقيل  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة اجنرواال كولنز وهايدر موتا اال�ست�سارات 
عليك  اأقببام  قد  العتيبي   بببادي  فهد  مهدي  احمد   : وميثله  القانونية  
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)582009.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/939   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة املحام�س الوطنية - ذ م م  جمهول حمل 
 : وميثله  ظاهر  ابببو  من�سور  التنفيذ/فادي  طالب  ان  مبا  االقامة 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )227958( درهم 
التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  اىل طالب 
االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/402   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- نوال �سامل بالل مبارك جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأقببام عليك  كببريف  قد  التنفيذ/عليو حلريو  ان طالب  مبا 
وقدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية 
املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )32880( درهببم اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/455   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهما/1- حممد ب�سري اتيكال بافا اتيكال 2-�سركة زيورخ ال�سرق 
االأو�سط للتاأمني - فرع دبي  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
�سلمان �سامل �سامل �سينابارمبيل وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به تعوي�سا �سامال لكافة اال�سرار املادية واالأدبية وقدره )442770( درهم اىل 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خببالل  املذكور  بالقرار  االلببتببزام  عببدم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/828  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سي�ستم لالن�ساءات - �س ذ م م 2-فادي حممود �سهاب 
الببديببن 3-نبباجببي حممود �سهاب الببديببن  جمهويل حمببل االقببامببة مبببا ان املدعي/ 
البنك العربي املتحد وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر -  قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   94.835.517( وقببدره  مببلغ  املطالبة    ومو�سوعها 
واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ اال�ستحقاق 2015/4/21 وحتى ال�سداد 
الببتببام.  وحببددت لها جل�سة يببوم االحببد  املببوافببق  2017/5/28   ال�ساعة 10.00 �س 
بالقاعة Ch1.C.15 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 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/891  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كنج�ستون انرنا�سونال  2-رتي�سارد باول كينج�ستون  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ نزار نادر حممد حممد   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ 
والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   3631550.66( وقببدره 
يببوم االحد   الببتببام.  وحببددت لها جل�سة  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
فاأنت  لببذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   10.00 ال�ساعة    2017/5/28 املببوافببق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/424  مدين  جزئي              

حمل  جمهول  �سالمه  عبدالعزيز  احمد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ حممد ا�سماعيل حممد ح�سني  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها  املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد 
مبلغ 20000 درهم والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
املوافق  2017/5/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/140  جتاري جزئي              

�سوبا�سينع  2-جبببريارد  ح  م  م    - تريدجن  هاو�س  1-اك�سبو   / عليه  املدعي  اىل 
ني�سانكا ديا�س جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ راجبوت للتجارة العامة 
-  �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )256093 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة   وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
املوافق  2017/6/1  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1404  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مطعم يامال ال�سام   جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد �سادي معروف م�سلماين قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهببم اىل طالب  وقببدره )10074(  به 
باال�سافة اىل مبلغ 906 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1507  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال�سفة للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد حممود ر�سوان متام   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10240( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
املحكمة  فبببان  املببحببكببمببة. وعببلببيببه  ر�ببسببوم خلببزيببنببة  اىل مبلغ 900 درهبببم 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجببراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/784  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- امياكو فود كون�سبتز - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ايان كينيت ابرينيال ارويببو   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
املحكمة  فبببان  املببحببكببمببة. وعببلببيببه  ر�ببسببوم خلببزيببنببة  اىل مبلغ 900 درهبببم 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجببراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1305  تنفيذ عمايل 
اىل املببنببفببذ �بببسبببده/1- البب�ببسببهبباب لببتببجببارة املببعببادن - �ببس ذ م م جمهول 
التنفيذ/ حممد تنوير غالم علي   قد  حمل االقامة مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام 
املنفذ به وقدره )7919( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهببم   900 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1146  تنفيذ عمايل 
حمل  جمببهببول  ليمتد  اوك�سنريز  وايبببد  وورلبببد  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
�سانتو�س   قد  ايليوترييو ماكالينو  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام 
املنفذ به وقدره )48584( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهببم   3602 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1425  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- عي�سى حممد عبداهلل لتجارة املواد الغذائية - �س ذ 
م م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سيد حم�سن جاويد 
جاويد احمد   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21745( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 1723 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1255  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بقالة كا�سني كاري �س.ذ.م.م 2- �سالم منكات تيكي بورايل - مدير 
بقالة كا�سني كاري �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ دار التمويل اال�سالمي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  �س.م.خ وميثله: �سيخه حممد �سيف علي املحرزي قد 
درهم(   252481.64( وقببدره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  
2017/5/18  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.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 االأقل ، علما بان الدعوى قد احالة للدائرة التجاريه اجلزئيه . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/231  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-او�ستاد فريوز جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /  بنك ات�س 
ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   4.184.333.32( وقببدره  مببلغ  عليه  املدعى  ببباإلببزام 
واأتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2017/5/28   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.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 االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/672  جتاري كلي

مبا  االقامة  حمل  جمهول  احلكيم  با�سم  احمد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ عالء جناح يو�سف وميثله يف التوقيع:بهاء جناح يو�سف قد 
والر�سوم  �سركة  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.C.15 لذا  بالقاعة  10.00 �س 
م�ستندات  او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/483  احوال نف�ض م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- ح�سن عو�س اجلاك م�سطفى  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ منى علي اجلاك عبداملجيد وميثله:عواطف حممد �سوقي  قد اأقام عليك 
وامل�ساريف  �سامله  اوالد  ونفقة  لل�سرر  بالطالق  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى 
وتقرير  �سرعي  وم�سكن  ال�سداق  وموؤخر  وتاثيثه  ح�سانه  م�سكن  توفري  الدرا�سية 
احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم  االثنني املوافق  2017/5/29   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور  مكلف  فبباأنببت  لببذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/348  عمايل جزئي
نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  �بببس.ذ.م.م  للزراعة  اال�سود  النمر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/25  يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي  ان  عليها  املدعي  بببالببزام  اهلل  عطا  متويل  عبدالعزيز  ن�سر  ل�سالح/عبدالعزيز 
للمدعي مبلغ )8600( )ثمانية االف و�ستمائة درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او 
ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها 
باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االعببالن  هببذا  لن�سر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/978  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد �سكيل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / عبيد الرحمن ا�سغر علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18310 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( والزامها 
بالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى العماليه رقم:AE167305994MB  وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/21   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقببل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8709  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة �سينا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأقببام عليك  املدعي / حممد جابر حمدان عي�سى قد  ان  مبا 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  درهببم(   14000( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb166350334ae  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/28   ال�ساعة 8.30 �س 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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2278  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اميزينج هومز للخدمات الفنية �ببس.ذ.م.م جمهول حمل 
�سهيل لودهي  قد  زاهببد م�سطفى خان لودهي ندمي   / املدعي  ان  االقامة مبا 
وقدرها )12281  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقام 
ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  درهببم(   2000( مببلغ  عببودة  وتذكرة  درهببم( 
MB169017491AE وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/28 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2888  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بيت املهارة للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد حمد حممد ا�سالم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6794 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB170952721AE وحددت 
  ch1.A.1:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/5/24 ال�ساعة 8.30 �س 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 االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2360  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �ببببس.ذ.م.م  لل�سحن  انرنا�سيونال  1-رنبببوي   / عليه  املببدعببي  اىل 
اأقبببام عليك الدعوى  االقببامببة مبببا ان املببدعببي / �سمري بببريومببببباال حمببمببد  قببد 
وتذكرة  درهببببم(   3333( وقبببدرهبببا  عببمببالببيببة  مب�ستحقات  املببطببالبببببة  ومببو�ببسببوعببهببا 
رقم  العمالية  البب�ببسببكببوى  واملبب�ببسبباريببف.يف  والببر�ببسببوم  درهببببم(   800( مببلغ  عبببودة 
املوافق  البببثبببالثببباء  يببببوم  جببلبب�ببسببة  لببهببا  وحببببببددت   MB170117714AE
2017/5/23 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  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 االأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�سطب .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2366  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وكالة كلبت للمالحه  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ جون جورج  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )46733 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.
يوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت   mb170754088ae/2017 البب�ببسببكببوى  رقبببم 
بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/5/29  االثنني 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2269  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  املدعي عليه / 1-اخلمائل  اىل 
املدعي / �سهني  انور ح�سني بهويا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14725 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  وحبببددت   mb168160644ae ال�سكوى  واملبب�ببسبباريببف.رقببم  والببر�ببسببوم 
  ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/5/24 ال�ساعة 8.30 �س 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 االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1689  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وكالة فوك�س لالعالن �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / نبيل حلمي ابراهيم �سيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  عببودة  وتببذكببرة  درهبببم(   10000( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وامل�ساريف.وحددت  والر�سوم  درهببم(   2000(
2017/6/1 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1287 تنفيذ جتاري

جمهول  اهلي  علي  ا�سماعيل  جا�سم  احمد  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي قد اأقام 
عليك الدعوى املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)145812( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1192 تنفيذ جتاري

وميثلها   - �ببببس.ذ.م.م  لالن�ساءات  �سي�ستم  �سركة  �ببسببدهببم/1-  املنفذ  اىل 
قانونا مديرها/فادي حممود �سهاب الدين جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سركة نافكو لالنظمة الكهروميكانيكية ذ.م.م - وميثلها 
مديرها قد اأقام عليك الدعوى املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
 ، املحكمة  او خزينة  التنفيذ  به وقببدره )5601529.12( درهببم اىل طالب 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/117 تنفيذ جتاري

ال�سحي جمهول  �سعيد علي مالك  املنفذ �سدهم/1- جا�سم علي  اىل 
حمببل االقبببامبببة مبببا ان طببالببب الببتببنببفببيببذ/بببنببك اخلببلببيببج االول �بببس.م.ع 
الدعوى  عليك  اأقببببام  قببد  البب�ببسببويببدي  �سلطان  عي�سى  وميببثببلببه:حمببمببد 
 )1644945.16( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  فببان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل  درهبببم 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجببراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1283 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- يف ال بي للتجارة العامة �ببس.ذ.م.م 2- عبداهلل 
عبدالرحمن جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
املذكورة  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  اال�سالمي 
اىل  درهببم  وقببدره )1164264(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله 
�ستبا�سر  املببحببكببمببة  فبببان  وعببلببيببه   ، املببحببكببمببة  خببزيببنببة  او  التنفيذ  طببالببب 
املذكور  بالقرار  االلببتببزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجبببراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/277  تنفيذ عقاري   
دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقببامببة  حمل  جمهول  فريكين�س   ري�سارد  اولببيببوار  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 

اال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقببم:2016/656 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2017/1/30   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )38480( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.  2- ف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك عن الوحدة 
 -  5 ال�سفا  وادي   -  f كورت�س  �سكاي  برج  الكائنة   419 رقم  العقارية  )الوحدة  الدعوى  مو�سوع  العقارية 
امارة دبي( والزمت املدعي عليه بت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعي )بنك دبي اال�سالمي( وحمو القيد 
الذي فحواه )تخ�سع ملكية العقار لرتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك 

وملحقاته املودع لدى الدائرة والوارد ب�سهادة امللكية .
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االجببراءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/276  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- روبرت ويليام كيت�سن جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي 

)�سركة م�ساهمة عامة(
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/638 عقاري كلي يوم االثنني بتاريخ:2017/1/30   باعتباره 
اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  درهببم   )287531( وقببدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذلببك:  تنفيذيا  �سندا 
بالتملك  املنتهية  االجببارة  اتفاقية  بف�سخ   -2 االعببالن.   ن�سر هذا  تاريخ  يوم من   15 املحكمة خالل  خزينة 
)ا�ببس 26(  املبنى رقم  �سمر( يف   26 )ا�ببس  العقارية رقم  بالوحدة  املبببوؤرخبببة:2008/6/15 ومالحقها اخلا�سة 
مو�سوع  العقار  بت�سليم  عليه  املدعي  والبببزام  الرابعة  جنوب  الر�ساء  مبنطقة  �سي�سونز(  )جممع  امل�سمى 
االتفاقية خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعي والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة يف �سهادة امللكية 
ل�سالح املدعي عليه )�سهادة ملكية عقار )اجارة( والتي مفادها )ومت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك( وتكليف 
دائرة االرا�سي واالمالك لتنفيذ لذلك . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/275  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سدهما/1- اأميت دهار امبال جيان 2- راكهي اأميت جاين جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/643 عقاري كلي يوم االربعاء بتاريخ:2017/1/10   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )61030( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعببالن.  2- بف�سخ اتفاقية االجببارة املنتهية بالتملك مو�سوع 
الدعوى ومالحقها و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد 
دائرة  ال�سادرة من  العقار  ب�سهادة ملكية  الببواردة  الدائرة(  املببودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  االجببارة 
التداعي  حمل  العقارية  الوحدة  بت�سليم  عليهما  املدعي  وبالزام  بببتبباريببخ:2013/2/11  واالمببالك  االرا�سي 
للمدعي خالية من ال�سواغل ورد احليازة له . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2955  عمايل جزئي
جمهول  �بببببس.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  املثالية  1-اللم�سة   / عليه  املببدعببي  اىل 
اأقببام عليك  يببار علي �سان زيببب خببان  قد  حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�سفند 
درهم(   10720( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى 
ال�سكوى  واملببب�بببسببباريبببف.رقبببم  والبببر�بببسبببوم  درهبببببم(   1000( مببببببلببغ  عببببودة  وتبببذكبببرة 
املوافق  االحببد  يببوم  جل�سة  لها  وحبببددت   MB168276177AE/2017
2017/5/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3203  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلواطر خلدمات االفببراح جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقببام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي / نور حممد دين ا�سالم  قد 
درهم(   1000( وتذكرة عودة مببلغ  درهببم(   3300( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى mb171613253ae وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 8.30 �س 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 االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/777  عمايل جزئي

نوري عمري قد  املدعي/توفيق  ان  االقامة مبا  الطائي جمهول حمل  املدعي عليه/1- مطعم  اىل 
اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/4/27 احلكم التمهيدي 
التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت 
املدعي بكافة طرق االثبات القانونية مبا فيها القرائن و�سهادة ال�سهود وجود عالقة عمل بينه وبني 
املدعي عليها وتاريخ بدء تلك العالقة ونهايتها والراتب الذي كان يتقا�ساه واملتفق عليه واملدعي 
عليها نفي ذلك بذات الطرق وحددت للتحقيق جل�سة:2017/5/24 مبكتب القا�سي رقم:215 ال�ساعة 
العا�سرة �سباحا على ان تنتهي منه خالل ا�سبوعني من تاريخ بدئه و�سرحت للطرفني باعالن او 
اح�سار �سهودهما للجل�سة املحددة وابقت الف�سل يف امل�ساريف مع اعالن الغائب من اخل�سوم باحلكم 

، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/5/24 ال�ساعة:10 يف مكتب القا�سي. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1656  عمايل جزئي

اىل املببدعببي عببلببيببه / 1-انببتببرييببرولببوجببي ديبببزانبببن لببالعببمببال الببفببنببيببة �بببببس.ذ.م.م 
جمهول حمببل االقببامببة مبببا ان املببدعببي / منور علي علي حممد �ببسببابببراين  قد 
وقدرها )10609  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقام 
ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  درهببم(   2000( مببلغ  عببودة  وتذكرة  درهببم( 
MB168310500AE وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3278  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اك�سل بال�ست �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سو�سيتا برا�ساد كومار رانا�سينعهى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   800( وتذكرة عودة مببلغ  درهببم(  وقدرها )34611  مب�ستحقات عمالية 
لها  وحببددت   AE170199082MB ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم 
  ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 ال�ساعة 8.30 �س 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 االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/8823  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ببببس.ذ.م.م  املببعببادن  لتجارة  احمد  عببمببران  حممد  عببلببيببه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/11  يف الدعوى 
للمدعي  تببوؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  �سري  فلك  بهادور  ل�سالح/علي  اعبباله  املذكورة 
او  مبلغ )11.400( درهم )احد ع�سر الف واربعمائة درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب 
من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االعببالن �سدر  هذا 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1229  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- بال�س & مور للمقاوالت جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ماناف 
كومار هاري �سينغ  بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )19700( درهم )ت�سعة 
ع�سر الفا و�سبعمائة درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1380  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ح�سن لتجارة احلديد �س ذ م م   جمهول حمل 
اأقام   قد  كو�سو   دليل  ح�سن  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقببامببة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خببزيببنببة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل  درهبببم   )18650( وقببببدره  بببه 
باال�سافة اىل مبلغ )1491( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 11271  / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  انتوين فارغي�س فارغي�س نيكوال�س   .    

درهم  وقبببدرة )31،246.32(  �ببسببداد مبلغ  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر    
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 17583/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
ني�سان فري�سا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 11265  / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  جيفري اجنو بياجنو�س   .    

درهم   )11،510.23( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 14102/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
هوندا �سيتي _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 11264  / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  عابد عبدالغفور للمقاوالت الفنية   .    

درهم   )19،316.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإليها  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 93014/ خ�سو�سي/ الفئة االوىل / ال�سارقة ( 
من نوع ) تويوتا �سيينا _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )  12221 / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  يو�سف ابراهيم احمد ال�سبول   .    

درهم   )13،434.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 64548/ خ�سو�سي/ الفئة 14 / اأبوظبي ( من 
نوع ) كيا �سبورجت _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 11269  / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  تالل الذيد ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ   .    

درهم   )12،747.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإليها  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 80628/ خ�سو�سي/ 2 / ال�سارقة ( من نوع ) 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) �سالون  تيدا_  ني�سان 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )11155   / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ار�سالن ا�سفاق حممد ا�سفاق   .    

درهم   )27،820.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 90692/ خ�سو�سي/ A / عجمان ( من نوع ) 
تويوتا ياري�س _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )11272   / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حمل ال�ساهني لت�سليح م�سخات املياه واملكيفات   .    

درهم   )25،713.73( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96192/ خ�سو�سي/ 6 / اأبوظبي ( من نوع ) 
ميت�سوبي�سي ال 200 _ بيك اب كابينه مزدوجة ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )11263   / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  بدر احل�سني بوكثيار ح�سني   .    

درهم   )19،892.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 37892/ خ�سو�سي/ 10 / ابوظبي ( من نوع ) 
تويوتا كوروال 1.6 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 11265  / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  جيفري اجنو بياجنو�س   .    

درهم   )11،510.23( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 14102/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
هوندا �سيتي _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )11152   / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عمر خمتار �سعدي خمتار احمد   .    

درهم   )44،157.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 2816/ خ�سو�سي/ C / عجمان ( من نوع ) 
تويوتا كامري _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 11268  / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  جبل النهده للتجاره  

درهم   )54،577.32( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإليها  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69806/ خ�سو�سي/ 1 / ال�سارقة ( من نوع ) 
�سوزوكي ارتيجا _ هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )11270   / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �سيد فاروق احل�سن �سيد زامري احل�سن   .    

درهم   )46،486.65( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 82703/ خ�سو�سي/ الفئة 9 / اأبوظبي ( من 
نوع ) كيا اوبتيما _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )  11279 / 2017 (

املببنذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد حم�سن حممد اعظم   .    

درهم   )13،928.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذره  تببنببذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 95424/ خ�سو�سي/ الفئة 2 / ال�سارقة ( من 
نوع ) هوندا �سيفيك _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/364  مدين جزئي

الرحيم  جمهول حمببل االقببامببة مبا  املببدعببي عليه / 1- رجبباين �سيد علي عبد  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  �سون   هببوجن  املدعي/زهيز  ان 
 2013 احمر موديل  �سالون  فورد  نوع  له من  اململوكة  ال�سيارة  بت�سليم  عليه  املدعي 
رقم:B51080 و�سداد مبلغ وقدره )13.500( درهم لقاء املخالفات التي قام بارتكابها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة )وجميع الطلبات يف الئحة الدعوى(. وحددت 
 Ch 1.B.10 لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور  مكلف  فبباأنببت  لببذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/491  جتاري جزئي

بو�سان  بانريجي  �ساندان   -2 التوزيع  خلدمات  البحار  عر  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/19  
عليها  للمدعي  التوزيع  خلدمات  البحار  عر  ل�سالح/�سركة  اعبباله  املذكورة  الدعوى  يف 
واخل�سم املدخل:1- بقبول االدخال �سكال - 2:يف مو�سوع الدعوى واالدخال بالزام املدعي 
عليها واخل�سم املدخل برد ال�سيكني رقمي:000294 ،000295 امل�سحوبني على بنك ابوظبي 
املدخل  واخل�سم  عليه  املدعي  والزمت  ال�سيكني  �سرف  بوقف  البنك  وخماطبة  الوطني 
بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/634  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- نيل ويليام هاي�س جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )مائتي  التجاري  بنك ابوظبي 
فل�سا(  و�سبعني  وثمانية  درهببم  وخم�سني  وت�سعة  وثالثمائة  الببف  وثمانني  و�ستة 
يف:2016/12/19  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1362  تنفيذ عمايل 
�ببس ذ م م   جمهول حمل  اوريببنببتببال لل�سناعات  املنفذ �ببسببده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ظفر علي رحمان �سيد  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى 
وقدره )7252( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهببم   )900( مبلغ  اىل 
�ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1526  تنفيذ عمايل 

االقامة  االمببن جمهول حمل  �ببسببده/1- مرحبا خلدمات  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/عبدالرزاق الياراوثر  قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بببدفببع  والببزامببك  اعببباله  املببذكببورة  التنفيذية 
باال�سافة اىل  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )20385( درهم اىل طالب 
املحكمة  فببان  وعليه  املببحببكببمببة.   خلزينة  ر�ببسببوم  درهبببم   )1598( مبلغ 
�ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1  ا�شتئناف تظلم مدين    

ار�سيد  جمهول حمل االقامة مبا  امل�ستاأنف �سده/ 1- عمر يو�سف  اىل 
امل�ستاأنف / �سركة الغرير للنقليات ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد  ان 
ال�سويدي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/147 

تظلم مدين بتاريخ:2017/1/5     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1789  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سويتا مو هانالل باتوديا  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / مار�سيل لوييز بيوتي�ستا  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2016/2944 عمايل جزئي بتاريخ:2016/10/23     

وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/7/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقببم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1223  جتاري جزئي
املدعي/ ان  االقببامببة مبببا  �ببببس.ذ.م.م جمهول حمببل  اك�سل بال�ست    -1 / املببدعببي عليه  اىل 
الدعوى  اأقام عليك  قد  ال�سويدي  �سعيد  �ببس.ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه  لل�سناعات  احبار 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )29.463.30( 
والفائدة  فل�س(  وثببالثببون  درهببم  و�ستون  وثالثة  واربعمائة  الببف  وع�سرون  )ت�سعة  درهببم 
والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   )2016 )فراير  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/5/25   ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.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 االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1350  جتاري جزئي
حمل  جمببهببول  البلو�سي  �سبت  ن�سيب  �ببسببامل  عي�سى   -1  / عليه  املببدعببي  اىل 
اأقام  قببد  �ببببس.ذ.م.م   االلكرونية  الدولية لالجهزة  املببدعببي/  ان  االقببامببة مبببا 
والفائدة  درهببم   )7950( وقبببدره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك 
9% من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   
فاأنت  لببذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/5/23 املببوافببق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1046  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمهول  جنيدي  حممود  ماهر  طببارق   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وميثله:بالتوقيع:يوليا  رجنببر  تببوانببكببر  اهلل  حجت  املدعي/ح�سني  ان  مبببا 
اينات�سينكا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )5100( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  االثنني املوافق 2017/6/5 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.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 االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1045  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كالوديا ايزابل تيوتونيو بينتو جمهول حمل االقامة 
وميثله:بالتوقيع:يوليا  رجنببر  تببوانببكببر  اهلل  حجت  املدعي/ح�سني  ان  مبببا 
اينات�سينكا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )5800( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  االثنني املوافق 2017/6/5 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.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 االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف اإطار دعم و ا�ستكمال برنامج تنمية املواهب لكت�ساف الواهب النا�سئة

 هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة وجمل�ص اأبوظبي للتعليم ينظمان الن�سخة 
الرابعة من معر�ص االأعمال الفنية لطلبة جمل�ص اأبوظبي للتعليم 

دبي للثقافة تطلق الن�سخة الثانية من دكان هامات الرتاثي 

نظمتها ال�سارقة لالإعالم مب�ساركة 6٠٠ طالب من كليات وجامعات المارة

 اأبدع تكرم ال�سباب الفائزين بجوائز اأف�سل تقرير مرئي يف ال�سارقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  وجمل�س  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظم 

الفنية  االأعبببمبببال  مببعببر�ببس  مببن  الببرابببعببة  الببنبب�ببسببخببة  للتعليم 
لطلبة جمل�س اأبوظبي للتعليم يف منارة ال�سعديات بجزيرة 
مايو   20 اإىل   14 من  الفرة  خببالل  باأبوظبي  ال�سعديات 

اجلاري. ويهدف املعر�س اإىل ت�سليط ال�سوء على االإبداعات 
وتقدمي  ال�ساعدة،  الطالبية  للمواهب  الفنية  واالبتكارات 
مناذج ملهمة لل�سباب والطلبة املوهوبني على م�ستوى دولة 

االإمارات العربية املتحدة. 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  ملبادرة  اإ�سافة  اأحببدث  املعر�س  يعد 
والثقافة برنامج تنمية املواهب بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي 
للتعليم، والتي اأطلقها �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، وتهدف اإىل 
اكت�ساف مواهب النا�سئة و�سقل مهاراتهم الفنية وتطويرها 
وتعك�س  اأبببوظبببببي.  للعا�سمة  الفني  امل�سهد  يف  واإ�ببسببراكببهببم 
االأعمال الفنية امل�ساركة يف املعر�س التنوع الثقايف واجلمايل 
اأعمال  فنية من  اإبداعات  تقدمي  االإن�سانية، عر  للح�سارة 
الطلبة يتجاوز عددها 1000 عمل فني للحلقتني االأوىل 
للتعليم يف جمال  اأبببوظبببببي  مببدار�ببس جمل�س  مببن  والببثببانببيببة 
موا�سيعها  الطلبة  ا�ستلهم  اأعمال  وهي  الب�سرية.  الفنون 
اأبببوظبببببي، وال �سيما  اإمببببارة  الببثببقببايف يف  البببراث  مببن عنا�سر 
املواقع الثقافية يف مدينة العني املدرجة على الئحة الراث 

التاريخية  واحل�سون  والقالع  اليون�سكو  منظمة  يف  العاملي 
يف ليوا، وكذلك عر�س ملقتنيات جوجنهامي اأبوظبي واملقام 
اإبداعية:  م�سارات  عنوان  حتت  ال�سعديات  منارة  يف  حالياً 

تفاعل، ت�سكيل، تواجد ، 
اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  غبا�س،  �سعيد  �سيف  �سعادة  وقببال، 
يف  املعر�س  هببذا  ببباإقببامببة  �سعداء  نحن  والثقافة:  لل�سياحة 
للتعليم.  اأبببوظبببببي  جمل�س  مببع  بال�سراكة  الببرابببعببة  ن�سخته 
احرافية  من�سة  تقدميه  يف  املعر�س  هببذا  اأهمية  وتكمن 
ال�ستعرا�س  املببدار�ببس  طلبة  من  ال�ساعدة  الفنية  للمواهب 
وابببتببكبباريببة وم�ساركتها مع  اإبببداعببيببة  قبببدرات  مببن  مببا لديهم 
العوامل  الببذي يوفر للطلبة جمموعة من  االأمببر  املجتمع. 
ومواهبهم  مببهبباراتببهببم  لتطوير  والت�سجيعية  التحفيزية 
الفنية، واكت�ساف خمتلف جماالت الفنون ل�سقل مهارتهم 

فنيا ومهنياً يف امل�ستقبل. 
اأبوظبي  جمل�س  لطلبة  الفنية  االأعببمببال  معر�س  ويعتر 
للتعليم فر�سة الكت�ساف املواهب الواعدة، وتكوين اجتاهات 
اإيجابية لديهم نحو اأهمية الفن ومكانته يف الن�سيج الثقايف 

واالجتماعي لدولة االإمارات العربية املتحدة.  
لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي  كرمية  الدكتورة  واأكببدت 
الفنية  باالإبداعات  فخورون  اإننا  باالإنابة،  املدر�سي  التعليم 
الفنون  جمببال  يف  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مدار�س  لطلبة 
الببببب�ببسببريببة مبببخببتببلببف اأنبببواعبببهبببا واملبب�ببسببتببوحبباة مبببن الببببراث 
، واملببجببمببوعببات الفنية يف  الببثببقببايف  املحلي لببدولببة االإمببببارات 
للفنانني  الفنية  الور�س  ومو�سوعات  جوجنهامي،  معر�س 
االإماراتيني، باالإ�سافة اإىل نتاجات الطلبة الفنية على مدار 
العام ، م�سرية اإىل اأناملعر�س يكت�سب اأهميته باعتباره يج�سد 
االإبداع يف مناهج الربية الفنية حيث يعتر من�سة تعليمية 
والوعي  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  ت�سهم  وثقافية  وفنية 
وتكوين  الببواعببدة،  املببواهببب  واكت�ساف  الطلبة،  لببدى  الفني 
اجتاهات اإيجابية لديهم نحو اأهمية الفن ومكانته يف الن�سيج 

الثقايف واالجتماعي لدولة االإمارات العربية املتحدة. 
14 مايو،  االأحببد  يوم  بداية من  املعر�س جمهوره  ي�ستقبل 
البب�ببسببعببديببات يف  مببنببارة  2017 يف  مببايببو   20 ال�سبت  وحببتببى 

جزيرة ال�سعديات من ال�ساعة 10 �سباحاً اإىل 8 م�ساءً. 

•• دبي -الفجر:

احتفاًء بالن�سف من �سعبان، املنا�سبة الراثية املعروفة با�سم حق الليلة 
، اأطلقت جمموعة من املوظفات يف اللجنة الن�سائية بهيئة دبي للثقافة 
والفنون، امل�سروع املبتكر دكان هامات الراثي لل�سنة الثانية على التوايل، 
الراثية،  املنا�سبات  يف  املجتمعية  م�سوؤوليتها  اإببببراز  على  منها  ا  حر�سً

وامل�ساركة مع كافة �سرائح املجتمع. 
ومتتاز هذه املبادرة الداخلية التي اأطلقت للمرة االأوىل يف العام 2016، 
بالطابع الراثي الب�سيط امل�ستوحى من دكان احللوى الراثي الذي كان 
اأبناء احلي الواحد يف الفرجان واالأحياء القدمية يف دولة  م�سهوراً بني 
االإمارات العربية املتحدة، لتعيد اإحياء الذاكرة مبالمح من ذلك املا�سي 
اجلميل، من خالل ما يقدمه من حلوى وماأكوالت والعاب تقليدية كانت 

تتوافر يف جميع البيوت التقليدية قدمياً ويعرفها الكبار قبل ال�سغار. 
مبا  والفنون،  للثقافة  دبي  هيئة  موظفي  جميع  االحتفالية  يف  و�سارك 
التنفيذيني. وا�ستخدم  التنظيمية واملوظفني  يف ذلك مديري الوحدات 
املببوظببفببون اأكبببرث مببن 50 نببوًعببا مببن احلببلببوى واملببباأكبببوالت الببراثببيببة التي 

يف  املوظفات  قبل  املنازل من  منها يف   30% يقرب من  ما  مت حت�سري 
جو  خلق  يف  واأ�سهمت  االأ�سيل.  الراثي  الطعم  لتحاكي   ، هامات  جلنة 
�سباح  املوظفني  مفاجاأة  خالل  من  وذلببك  للموظفني،  اال�ستك�ساف  من 
يف  الدكان  م�سار  لتتبع   ، خريطة  تراثي  بكي�س  �سعبان  من  الن�سف  يوم 
لتجميع  الدكان  اإىل قلب احلدث وموقع  الو�سول  املكتب، حتى  ممرات 

مالذ وطاب من خمتلف اأ�سناف الطعام التي يوفرها الدكان.
والعادات  الببراث  اإحياء  اإىل  امل�سروع  للثقافة من وراء هذا  وتهدف دبي 
، ونقلها الأجيال  الن�سف من �سعبان  املتعارف عليها مبنا�سبة  والتقاليد 
احلا�سر، واإطالع العامل عليها ب�سكل مبتكر يتواءم مع الزمن احلديث، 
املببوروث الراثي، مبا يحقق التاآلف واالأجواء  وب�سكل يحافظ على هذا 
االأ�سرية يف بيئة العمل، وتوثيق اأوا�سر املحبة ومعاي�سة املا�سي بني اأ�سرة 

الهيئة.
تراثها  من  انطالًقا  الثقايف  امل�سهد  باإثراء  تلتزم  للثقافة  دبي  اأن  يذكر 
احل�سارات  خمتلف  بني  البّناء  احلببوار  ج�سور  مد  على  وتعمل  العربي، 
فيه  ملا  البّناءة  املبادرات االجتماعية واخلريية  وامل�ساهمة يف  والثقافات، 

اخلري والفائدة للمواطنني واملقيمني يف دبي على حٍد �سواء. 
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي، رئي�س جمل�س ال�سارقة 
لالإعالم، رئي�س موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم، اأن م�سرية النهو�س 
على  املتحدة  العربية  االإمبببارات  دولببة  ت�سهدها  التي  احل�ساري 
جميع امل�ستويات، تبداأ من الطاقات ال�سابة، فهم �سّناع امل�ستقبل، 
ولكل منهم دوره، وتاأثريه، وعالمته الفارقة يف طريق االإبداع 
والتميز، مو�سحاً اأن التغيري يبداأ حني نوؤمن اأننا قادرين عليه، 

واأننا منلك ما يوؤهلنا لنكون االأف�سل.
جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 
ك�سفت خالله عن  والببذي  )االأحبببد(،  ام�س  ال�سارقة  يف جامعة 
اإعالمي،  مرئي  تقرير  الأف�سل  اأبببدع  بجائزة  الفائزين  اأ�سماء 
التي نظمتها املوؤ�س�سة لطلبة كليات وجامعات ومعاهد ال�سارقة، 
لتحفيز املواهب االإعالمية ال�سابة، وتطوير املحتوى االإعالمي، 

والبحث يف تطوير اأ�ساليب اإنتاج التقارير املرئية فنياً وتقنياً.
مببن جامعة  الببفببائببزيببن،  الطلبة  فببئببات اجلببائببزة على  وتببوزعببت 
املركز  نببال  حيث  ال�سارقة،  يف  االأمريكية  واجلببامببعببة  ال�سارقة 
االأول الأف�سل عمل فني متكامل فريق عمل الطالبة ميثه علي 
الفريق  و�سم   ، الق�سباء  اأ�سبه  اأنببا  تقرير  عن  الكندي  حممد 
بي�سوه،  ال�سويدي، وخولة يو�سف  كل من ح�سة جر�س حممد 

وخولة حميد القايدي، ومرمي عطية ر�سوان.

 وفبببباز ببباملببركببز الببثبباين جمببمببوعببة عببمببل الببطببالببب اأحببمببد را�سد 
و�سم  )الرحلة(،   THE JOURNY عمل  عن  الفال�سي 
اأمني،  و�سهال  ق�سبا�سي،  وكاترينا  فببرح،  ديانا  من  كل  الفريق 
يف حني جاء املركز الثالث من ن�سيب فريق عمل الطالب عبد 
 Graffiti artists الرحمن عز الدين الكالوي عن تقرير
in the U.A.E ) فنانو اجلرافيتي يف االإمارات(، مب�ساركة 

دمية ق�سيباين، وجلني حلواين.
اأحمد را�سد الفال�سي عن  اأف�سل فكرة للطالب  وذهبت جائزة 
عمل THE JOURNY )الرحلة(، وجائزة اأف�سل اإعداد 
للطالب ح�سام اإبراهيم، عن تقرير اجلزيرة احلمراء و اأف�سل 
عن  اهلل  عبد  اأمينة  الطالبة  ن�سيب  من  جبباءت  �سوتي  تعليق 
ت�سوير  اأف�سل  جببائببزة  نالت  فيما   ، احلببمببراء  اجلببزيببرة  تقرير 
الطالبة املها �سعيد خليفة الكتبي عن عمل احلنني للما�سي ، 
وح�سدت جائزة اأف�سل اإخراج الطالبة خولة يو�سف بي�سوه عن 
تقرير اأنا اأ�سبه الق�سباء ، وذهبت جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة 

للطالبة اأ�سيل غالب علي، عن تقريرها الروتني القاتل .
وكانت اللجنة املنظمة للجائزة، اعتمدت 70 تقريراً من اأ�سل 
اأ�سل600  للم�سابقة، و�سلت من  النهائية  125 لالختبارات 
األف   150 جتبباوزت  مالية  مكافاآت  وخ�س�ست  وطالبة،  طالب 
درهم، موزعة على فئات اجلائزة الت�سع، فبلغت قيمة اجلائزة 
اأو تعليق،  اإعببداد، واأف�سل تقدمي  اأف�سل فكرة، واأف�سل  لفئات؛ 

اإخراج )10،000( درهم لكل منها،  واأف�سل ت�سوير، واأف�سل 
يف حني خ�س�ست اللجنة مبلغ )5،000( درهم لب جائزة جلنة 
وقت  يف  اجلببائببزة  فببئببات  اإىل  اأ�سافتها  الببتببي  اخلا�سة  التحكيم 

الحق.
متكامل  فببنببي  عببمببل  الأفببب�بببسبببل  االأول  املبببركبببز  جبببائبببزة  وبببلببغببت 
الثاين  املببركببز  جببائببزة  قيمة  و�سلت  فيما  درهبببم،   )50،000(
املركز  يف  متكامل  فني  عمل  اأف�سل  اأمبببا  درهبببم،   )30،000(

الثالث فبلغت قيمتها )20،000( درهم.
�سعادة حممد ح�سن خلف، مدير  التتويج كل من  و�سهد حفل 
مببببدراء وعمداء  مببن  وعبببدد  لبببالإعبببالم،  البب�ببسببارقببة  عبببام موؤ�س�سة 
جببامببعببات وكببلببيببات البب�ببسببارقببة، اإىل جببانببب اأعبب�ببسبباء جلببنببة حتكيم 
اجلببائببزة، وعبببدد مببن ممثلي و�ببسببائببل االإعببببالم، وجمببمببوعببة من 

الطالب والطالبات.
الفائزين،  الطلبة  القا�سمي  اأحببمببد  بببن  �سلطان  ال�سيخ  وكببرم 
واأع�ساء جلنة حتكيم اجلائزة، التي تراأ�سها، الدكتور علي قا�سم 
واملخرج  البببببريق،  اأحببمببد  االإعببالمببي  مببن  كببل  ال�سعيبي، و�سمت 
حممد �سعيد حارب، واملخرجة ابت�سام ال�سايب، واملخرجة نهلة 
كلمته  خالل  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  وقببال  الفهد. 
للطلبة امل�ساركني: اليوم ت�سعكم جائزة اأبدع يف �سراكة حقيقية 
اأفقاً  اأمامكم  وتفتح  املحلي،  االإعببالم  يف  الفاعلة  املوؤ�س�سات  مع 
جديداً من التميز، ت�سعون فيه للنهو�س بواقع اإعالمنا املحلي 

والعربي، فما متلكونه من مواهب ومهارات ُيَعد فر�ساً ثمينة، 
قادرة على رفع جودة املحتوى االإعالمي، ودعم اجلهود املبذولة 
لالرتقاء به، وبناء اأ�ساليبه املبتكرة، فكونوا خمل�سني ملواهبكم 

.
للجهود  بال�سكر  القا�سمي  اأحببمببد  بببن  �سلطان  ال�سيخ  وتببوجببه 
لكل  �سكراً  بقوله:  اجلببائببزة،  اإجنببباح  يف  �ساهمت  التي  املبببببذولببة 
ال�سارقة  بالذكر جامعة  واأخ�س  اجلائزة،  اإجنبباح  �ساهم يف  من 
بببفببروعببهببا، واجلببامببعببة االأمببريببكببيببة يف البب�ببسببارقببة، وكببلببيببة االأفق 
ملا  العليا،  التقنية  وكببلببيببات  القا�سمية،  واجلببامببعببة  اجلببامببعببيببة، 
والك�سف  ببباجلببائببزة،  التعريف  يف  وم�ساندة  دعبببم،  مببن  قببدمببوه 
عن مواهب الطلبة .من جهته قال �سعادة حممد ح�سن خلف: 
ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مت�سي 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بببن  �سلطان  الببدكببتببور  ال�سيخ 
لالإعالم  متينة  مرتكزات  اأر�سى  الببذي  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى 
املحلي، يتجاوز فيها الدور االإخباري واالإعالمي ليكون �سريكاً 
والدولة،  لببالإمببارة  احلبب�ببسبباري  والنهو�س  التنمية  م�سرية  يف 
الطاقات  ولت�سرك  الببروؤيببة  هببذه  لتدعم  اأببببدع  جببائببزة  وجببباءت 
وترفده  والعربي،  املحلي  االإعالمي  امل�سهد  �سناعة  يف  ال�سابة 

بكل ما هو قيم، وجديد، وهادف .
ال�سارقة  موؤ�س�سة  اختارت  خلف:  ح�سن  حممد  �سعادة  واأو�سح 
مل�سريتها  طريقاً  والتميز،  اجلببودة  انطالقتها،  منذ  لببالإعببالم، 

اإعببالمببي هادف  تببقببدمي حمببتببوى  االإعببالمببيببة، فحر�ست عببلببى 
وبناء  ال�سابة  املببواهببب  لرعاية  وا�سحة  روؤيببة  وو�سعت  ومميز، 
اأجيال من املبدعني من خالل اإطالق املبادرات الرائدة، كجائزة 
اأبدع التي ا�ستطاعت اأن تقدم لنا جمموعة جديدة من املواهب 

االإعالمية الواعدة .
جلنة  رئي�س  ال�سعيبي،  قا�سم  علي  الببدكببتببور  قببال  جانبه  ومببن 
اختيارها  خالل  كبري  حتدي  اللجنة  خا�ست  اجلائزة:  حتكيم 
االإبداعية  ال�سباب  توجهات  ك�سفت  حيث  الببفببائببزة،  لببالأعببمببال 
الفنية  ومهاراتهم  قدراتهم  توؤكد  وغنية،  الفتة،  جتببارب  عن 
الطاقات  مببن  بجيل  وتب�سر  االإعبببالمبببي،  الببعببمببل  يف  والتقنية 

االإعالمية االإبداعية .
مببدراء وعمداء جامعات  �سلطان يف ختام احلفل،  ال�سيخ  وكببرم 
وكليات ال�سارقة، تقديراً جلهودهم وتعاونهم يف اإجناح اجلائزة 
من،  لكل  والبببدروع  التقدير  �سهادات  ف�سّلم  اأهدافها،  وحتقيق 
للطالب يف  العليا  التقنية  كلية  ال�سويجي، مدير  اهلل  اأ.د عبد 
العليا  التقنية  كلية  مدير  الها�سمي،  حمدثة  واأ.د  ال�سارقة، 
للطالبات يف ال�سارقة، ود. ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية 
يف ال�سارقة، واأ.د حميد جمول النعيمي، مدير جامعة ال�سارقة، 
واالأ�ستاذ فرا�س الطباع، نائب مدير كلية االأفق اجلامعية، ود. 
اجلامعة  يف  اجلماهريي  االت�سال  ق�سم  رئي�س  عاي�س،  حممد 

االأمريكية.



كارمن لّب�ص.. مت�سلطة وم�ستبدة يف )بلحظة(
بداأت �سركة )ال�سدى( لالإنتاج الفني تعاونها الثاين مع املمثلة 
اللبنانية القديرة كارمن لّب�س التي ان�سمت اإىل بطولة م�سل�سل 
بعد  احلببمببد،  اأ�سامة  واإخبببراج  جابر  ندين  كتابة  مببن  )بلحظة( 

التعاون االأول يف م�سل�سل )كوالي�س املدينة(.
)ديب(،  لع�سرية  الفعلي  الببراأ�ببس  )ربببى(  �سخ�سية  لّب�س  جت�ّسد 
وحتى  منطقتها  يف  املطلقة  وال�سلطة  الوا�سع  النفوذ  �ساحبة 

خارجها، ب�سبب اأعمالها املافيوية.
تبدو )ربى( مت�سلطة وم�ستبدة وال يجروؤ اأحد على معار�ستها. 
فالغاية  �سيعتها،  واأبببنبباء  عائلتها  حلماية  خا�س  مفهوم  لديها 
االأخببرية الاأخالقية. واالأخطر  واإن كانت  الو�سيلة  عندها ترر 

اأنها م�ستعدة لتدمري حياة اأوالدها من اأجل م�ساحلها!.
ي�سارك يف البطولة اإىل جانب لّب�س، املمثلون زياد برجي، ويو�سف 
و�سينتيا  مزهر،  ونيكوال  طحطوح،  وروان  زغيب،  واإل�سا  حببّداد، 
اأبو �سديد،  خليفة، ونتا�سا �سوفاين، وجمدي م�سمو�سي، وهيام 
وفيفيان اأنطونيو�س، ومّي �سحاب، ونيكوال مزهر، وو�سام �سعد، 
ونبيل ع�ّساف، ورندة كعدي، و�سواهم، على اأن يبداأ عر�س العمل 

الدرامي االجتماعي املوؤلف من 60 حلقة يف رم�سان املقبل.

ريهام عبد الغفور: )رم�سان كرمي( 
يتحدث عن واقع ال�سهر الكرمي

توقعت املمثلة امل�سرية ريهام عبد الغفور اأن ينال م�سل�سل )رم�سان كرمي( 
الواقع، وتدور  امل�ساهدين، الأنه ينقل مواقف اجتماعية حتدث يف  اإعجاب 

اأحداثه حول ال�سهر الف�سيل ويناق�س تفا�سيل وعادات احلارة ال�سعبية.
وك�سفت عبد الغفور اأنها �ستظهر على مدار احللقات يف �سخ�سية )ر�سا(، 
فتاة حمّجبة ملتزمة جداً و�سقيقة �سناء )روبي(، وهي را�سية بحالها وغري 

متمّردة على عك�س �سقيقتها، وتتزوج من خمي�س )�سري فواز(.
اأ�سافت اأن اأبرز االأ�سباب التي جعلتها توافق على العمل، ال�سيناريو املكتوب 
بحرفية كبرية للموؤلف اأحمد عبد اهلل، واملخرج املبدع �سامح عبد العزيز، 

وال�سخ�سية التي جت�ّسدها جديدة وخمتلفة عن اأدوارها ال�سابقة.

تتعر�ص  ــي  ــل ــرغ ف حـــوريـــة 
النتقادات ب�سبب تغيري �سكلها

على  فرغلي  حببوريببة  رّدت  �سكلها،  تغري  ب�سبب  النببتببقببادات  تعّر�سها  بعد 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اأحببد  على  اخلا�س  ح�سابها  عر  منتقديها، 
اإذ كتبت: )مل اخر اأن اأكون بطلة العرب يف قفز احلواجز واأ�سبح فار�سة 
العرب، ومَل اخر اأن اأكون ملكة جمال ومَل اخر اأن اأكون ممثلة... يف كل 

جمال جنحت فيه كنت اأجد الت�سجيع والتقدير(.
اأ�سافت: )لكن يبدو اأن وجودي يف الو�سط الفني غري مرغوب فيه مهما 
بها اجلمهور، ولالأ�سف مل  ي�ستمتع  اأفالم وم�سل�سالت كي  لت�سوير  تعبت 
اأجد �سوى الكالم اجلارح واأ�سبحت م�سوهة ب�سبب بطولة رفعت فيها علم 

م�سر(.
التمثيل، وغردت: )يا ريت  راأيه يف اعتزالها  باإعطائها  وطالبت جمهورها 

اعرف من جمهوري لو يحب اأين اعتزل وال الأ(.

فــن عــربـــي
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يخو�ص املغني ال�سعبي �سعد ال�سغري جتربة تقدمي الربامج الإذاعية لأول مرة من خالل )�سالم مربع( عرب )نغم اإف اإم(، 
كذلك ي�ستعد لتقدمي برنامج تلفزيوين جديد على اإحدى القنوات العربية. معه كان هذا احلوار:

يدخل الذاعة بربنامج )�سالم مرّبع(  

�سعد ال�سغري: الغناء هوايتي االأوىل وهو االأ�سل بالن�سبة اإيل
-اعتدت اقتحام اأي جمال جديد وخو�ص التجارب املختلفة

اأكرث من برنامج، ما قد يت�سبب يف ملل اجلمهور  اإزاء امل�ساهدين وامل�ستمعني عر  • اأمل تخ�س ح�سورك   
منك؟

اأفعل  مل  واإن  املختلفة،  التجارب  واأخو�س  جديد  جمال  اأي  اأقتحم  اأن  اعتدت   -
يعرفه  الببذي  امل�سهور  ال�سعبي  املطرب  اأ�سبحت  كنت  ما  بداية حياتي  ذلك يف 

اجلمهور، وكنت اكتفيت بعملي املهني الذي بداأت به حياتي.

اأما بالن�سبة اإىل برناجمي على )نغم اإف اإم( فهو فكرة جديدة مل يقدمها 
اأحد �سابقاً. اأحاول من خالله االإتيان بخدمات للم�ستمعني �سواء ترعات 
اأو اكت�ساف مواهب جديدة متمكنة ال جتد من يخرجها اإىل النور، اإ�سافة 

حلها  وحماولة  اجلمهور  �سكاوى  اإىل  اال�ستماع  اإىل 
بطريقة ب�سيطة. كذلك فقرة )مني مزعلك( 

االأ�سدقاء  بني  �سلح  اإىل  ل  التو�سّ هدفها 
اأي  يبدي  اأي�ساً  وفيها  املتخا�سمني، 

م�ستمع غ�سبه من امل�سوؤولني يف 
عموماً،  غببريهببم.  اأو  البلد 

براجمي  اأن  اأتبب�ببسببّور 
عن  خمبببتبببلبببفبببة 

بع�سها 

بع�ساً، من ثم لن ي�ساب جمهوري بامللل.

االآخر؟ برناجمك  طبيعة  عن  • ماذا 
- الرنامج ا�سمه )النهارده فرحي يا جدعان( و�ساأقدمه عر �سا�سة اإحدى القنوات العربية الكرى 
ز خالله 60 عرو�ساً من خالل األعاب ب�سيطة، و�ستكون امل�ساركات من غري القادرات اللواتي ال  واأجهِّ

ت�ستطعن جتهيز اأنف�سهن للزواج، وهو برنامج يقدم اأي�ساً نوعاً اآخر من امل�ساعدات.

تراودك  اأمل  منتقاة...  كلمات  غناء  اإىل  �سعبية  باأغان  الفنية  حياتهم  بببداأوا  مطربون  اجته   •
هذه الفكرة؟

- اأنا ملتزم باللون الغنائي الذي عرفني اجلمهور من خالله رغم اأين من فرة اإىل اأخرى اأحاول 
تغيري جلدي واأقدم كلمات اأف�سل، ال �سيما يف اآخر األبوم، لكنني لن اأغري لوين ال�سعبي ب�سكل كامل 

احراماً جلمهوري.

الفرات؟ الغناء يف فرة من  وترك  التمثيل  اإىل  تلجاأ  اأن  املمكن  • هل من 
- الغناء هوايتي االأوىل وهو االأ�سل بالن�سبة اإيل، ولواله ما عرفني اجلمهور. 
اأما التمثيل فجاء بناًء على معرفة اجلمهور يل كمطرب �سعبي، لذلك لن 

اأتخلى عنه ل�سالح التمثيل.

مغنني  مبببع  الببغببنبباء  فببكببرة  تبببببراودك  اأمل   •
كما  خاللهم  من  �سهرة  لتكت�سب  اأجببانببب 
وغببريه من مغنني م�سريني  فعل حكيم 

وبع�س العرب؟
- اأكون مطرباً عاملياً عندما اأغني كلمات 
بني  تنت�سر  مو�سيقى  واأقبببّدم  بيئتي  من 
امل�سريني والعرب، لكنني لن اأعتمد على 
ال�سهرة،  اأنبببال  كببي  اأجنبي  مغٍن  مببع  الغناء 
ولببلببعببلببم اأحببيببيببت حبببفبببالت كبببثبببرية يف اأوروبببببببا 
تعرفني جيداً،  هناك  العربية  واجلاليات  واأمريكا 
كذلك كثري من اأبناء هذه الدول ياأتون لي�ستمعوا اإيّل.

هادئة؟ رومان�سية  اأغنية  تقدمي  يف  فكرت  •  هل 
اأغبباين رومان�سية عدة الأن هذه النوعية من االأغبباين ال  - رف�ست 
تتحدث اإال عن احلب واحلبيب. اأما االأغاين ال�سعبية فتلم�س اجلميع، 
اهتمامات  اإىل  وتببتببطببّرق  املبب�ببسببري،  ال�سعب  مببن  ن�سبة  اأكببر  االأقبببل  على  اأو 

املجتمع مثل ال�سداقة ولقمة العي�س واخليانة.

من  هل  �سم�س...  الراق�سة  مع  حدث  ما  اآخرها  كثرية  مب�ساكل  ا�سمك  ارتبط    •
املمكن اأن تت�سبب هذه امل�ساكل يف تدمريك كمطرب �سعبي؟

- احلمد هلل... طويت �سفحة هذه امل�سكلة، خ�سو�ساً اأن �سم�س كانت زوجتي والعالقة بيني 
وبينها خا�سة جداً، واأنا حر يف طريقة معاملتها واعتذرت من جمهوري وزوجتي على هذا الفيديو 

وال�سور التي انت�سرت فجاأة، ال �سيما اأنني و�سم�س كنا متفقني على اأن يكون زواجنا �سرياً.

االجتماعي؟ التوا�سل  مواقع  على  كبرية  م�ساحة  واأخذت  �سخمة  امل�سكلة  ظهرت  •  ملاذا 
- لالأ�سف، ثمة زمالء مهنة يحاولون ا�ستغالل �سقطاتي واأخطائي لت�سويه �سورتي اأمام جمهوري، من ثم 

تخلو لهم ال�ساحة الغنائية ال�سعبية.
 لكنهم ال يعلمون اأنهم بذلك ي�سرون زميلهم اأو �سديقهم. وهوؤالء الزمالء هم من  حركوا �سدي يف 

اإحدى الفرات اأكرث من ق�سية. 
عموماً، اأحمد اهلل الذي يقف اإىل جانبي دائماً ويخرجني من اأزمات كثرية ب�سبب ف�سله ودعوات 

اأمي.

اأمثال  املا�سية  اأغاين االأجيال  ال�سعبية راهناً، وهل تطورت عن  •  ما راأيك يف حال االأغنية 
عبد املطلب ومن بعده اأحمد عدوية؟

- لكل جيل طريقته واأ�سلوبه وكلماته، وثمة اليوم مطربون �سعبيون على م�ستوى عال 
من اأمثال �سعبان عبد الرحيم، واأحمد �سيبة، وحممود الليثي، يف املقابل جتد مغنني ال 
ميلكون اأية موهبة. لكن املوهبة اجليدة تبقى اإىل النهاية، كذلك العالقة الطيبة مع 
اجلمهور والزمالء. اأ�سري هنا اإىل اأن اجلمهور راهناً، خ�سو�ساً جمهور االأفالم، ال 
يلتفت اإىل االأ�سوات القيمة بقدر اهتمامه مبن ميلك فرقة كبرية وي�ستطيع اإ�سعال 

احلفلة بالرق�س والغناء.

الرحيم.. عبد  ل�سعبان  موؤخرا  •  اعتذرت 
-قلت عن �سعبان عبد الرحيم اإنه )موؤدًّ ولي�س مطرباً(، وانت�سر هذا الراي عر االأخبار 
التي تداولتها ال�سحف واملجالت واملواقع االإلكرونية. نعم اعتذرت اإليه فعاًل الأن كالمي عنه 
ُفِهم ب�سكل خاطئ، واأردت اأن اأ�ساحله على الهواء كي يعود اإليه حقه املعنوي الأنني اأقّدر قيمته، ومل اأكن 

اأق�سد املعنى الذي �سّخمه بع�س االأ�سخا�س الكارهني يل.
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النباتات تخفف االآالم وت�ساعدك 
على تفادى العقاقري الطبية

بالنباتات  الببعببالج  فببى  املتخ�س�س  لبببوران  اإريبببك  الفرن�سى  الطبيب  ين�سحك 
االآالم  عالج  فى  النباتات  با�ستخدام  باري�س  جامعة  فى  الطبيعية  واالأع�ساب 
ما ي�سمح بتفادى اللجوء اإىل العقاقري الطبية. ومن بني هذه النباتات نبات 
ال�سف�ساف فهو مبثابة االإ�سرين الطبيعى حيث اإن ق�سرة هذا النبات متنحك 
حام�س ال�سف�سافى وهو م�سكن لالآالم ويغلى فى املاء وي�سرب مرتني فى اليوم. 
ويخفف نبات الناردين اآالم الع�سالت وال�سغط النف�سى، وي�سرب مرتني فى 
اليوم وملدة ع�سرة اأيام، اأما نبات ملكة املروج فهو يخفف االآالم الروماتيزمية، 
ويو�سع ملدة فى املاء وي�سرب فى ال�سباح وامل�ساء. واأخرًيا يحتوى نبات خملب 
ال�سيطان اأو اأظافر ال�سيطان على مادة غنية م�سادة لاللتهابات وي�سرب منه 

ثالث مرات فى اليوم ويوجد منه حبوب جيالتينية.

لكبار ال�سن.. 6 ن�سائح هامة 
للحفاظ على �سحة العني

مع التقدم يف ال�سن قد ُي�ساب املرء ببع�س امل�ساكل يف العني، ك�سعف النظر 
ا يتطلب احلفاظ واالهتمام ب�سحة العني ملنع  وال�سعور ببع�س االآالم؛ مِمَّ
تطور تلك االأعرا�س والتاأثري على النظر، واأورد موقع �سحتي جمموعة 

ن�سائح للحفاظ على �سحة العني لكبار ال�سن كاالآتي:
من  الكبار  عند  العيون  �سحة  على  احلفاظ  اأجببل  من  التغذية:   –  1
ال�سروري االهتمام مبو�سوع التغذية واالأكل ال�سحي، والتاأكد من و�سول 
كافة الفيتامينات واملعادن اإىل اجل�سم الأن العنا�سر الغذائية املتنوعة ت�سل 

اإىل العينني اأي�ساً ومن اأهم االأغذية نذكر اخل�سار والفواكه.
ُمَبا�ِسر  ب�سكل  توؤثر  املختلفة يف اجل�سم قد  االأمرا�س  الزائد:  – الوزن   2
يف  الكبار  البب�ببسببروري جعل  مببن  لذلك  العني  على �سحة  ُمببَبببا�ببِسببٍر  َغببريرْ  اأو 
القلب  اأمرا�س  من  الوقاية  اأجببل  من  الزائد  الببوزن  من  يتخل�سون  ال�سن 

رّي التي ت�ساهم يف �سعف الب�سر عند الكبار يف ال�سن. كَّ وال�سُّ
يف  الب�سر  �سحة  على  توؤثر  النوم  مدة  اأن  تعلمون  هل  النوم:  – مدة   3
ال�سن؟ لذلك يجب احل�سول على ق�سط كاٍف من  الكبار يف  العينني عند 
الغبار  بينها  مببواد مهيجة ومن  اأي  العيون من  اإىل جانب ترطيب  النوم، 

واالأتربة.
وهو  ككل  لل�سحة  مفيد  اأمر  البدين  الن�ساط  والن�ساط:  احلركة   –  4
ثابتة  الدموية  الببدورة  وجعل  وال�سرايني،  القلب  يف  الببدم  �سخ  يف  ُي�َساِهم 
اأو اجلري من  اأن يخرج الكبار يف ال�سن لل�سري  وحممية؛ لذلك من املهم 

اأجل املحافظة على ال�سحة.
القلب  �سحة  على  احلفاظ  يف  ُمببِهببّم  اأمببر  التدخني:  عن  االإقبببالع   –  5
يوؤثر على  التدخني  ببباأن  نعلم  اأن  املهم  اأخببرى من  وال�سرايني، ومببن جهة 

�سحة العينني.
عند  العيون  على �سحة  احلفاظ  كيفية  ة يف  ُمِهمَّ املريحة:  – االإ�ساءة   6
اأال يتخلى الكبار يف ال�سن عن  اإليها من املفر�س  كبار ال�سن، وباالإ�سافة 

نظاراتهم ال�سم�سية.

الكرمي؟ القراآن  اآيات  عدد  • كم 
- 6200 اآية

يتكلم؟ عندما  الإن�سان  ي�ستخدم  ع�سلة  • كم 
- 44 ع�سلة

ذاكرة؟ احليوانات  اأقوى  • ما 
- اجلمل

معناها؟ فما  الأ�سل،  يونانية  اأثيوبيا  • كلمة 
- الوجه املحرق

ال�سي�سان؟ عا�سمة  • ما 
- كروزين

اآخر؟ يف  ويغزو  عام  يحج  كان  الذي  اخلليفة  هو  • من 
- هارون الر�سيد

ل� النقدية  العملة  هي  • الزلوتي 
- بولندا

التمام  وظببالل  الظالل  ا�ستخدم  من  واأول  الفلك  علم  عن  املثلثات  علم  ف�سل  من  اأول  اإن  تعلم  هل   •
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�س الزوايا واملثلثات هم الريا�سيون العرب وياأتي 

على راأ�سهم يف هذا املجال ن�سري الدين الطو�سي املتويف عام 672 هب/1274 م.
• هل تعلم اأن خمرع رقا�س ال�ساعة )البندول( هو ابن يون�س علي بن عبد الرحمن بن اأحمد بن يون�س 
ب�سحبة  اخت�س  العرب.  عند  وامليكانيك  الفلك  علماء  من  وهببو  م.  هب/1009   399 �سنة  املتويف  امل�سري 
اأول من اخرع رقا�س ال�ساعة وقد ا�ستعمله لقيا�س الزمن الأنه متحرك  احلاكم باأمر اهلل الفاطمي. وهو 
حول حمور ثابت ذبذباته متواقتة نظرياً وقد ن�سب هذا االخراع من بعده لالإيطايل غاليلو املتويف �سنة 

يون�س. ابن  بعد  ا�ستعماله  دائرة  و�سع  الأنه  م   1643
التجمد!! من  الطعام  ملنع  الثالجات  اال�سكيمو  رجال  • ي�ستخدم 

ملاذا؟! يعلم  احد  وال  له  �سدى  ال  البطة  • �سوت 
تنزل ان  امل�ستحيل  من  ولكن  الدرج  البقرة  ت�سعد  ان  املمكن  • من 

�سبعة هو  عددهما  جمموع  الرد  يف  متقابلتني  جهتني  • كل 

الفتى الذكي 
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منافع النعناع
الببببنببببعببببنبببباع نبببببببات 
مبببببببببطبببببببببّيبببببببببب لبببببه 
ا�ستعماالت كثرية 
)العلكة وال�سكاكر 
تنظيف  ومعجون 
وال�ساي  االأ�ببسببنببان 
واملببببببببثببببببببلببببببببجببببببببات 
وغببببببببببريهببببببببببا مببببن 
االأطعمة( وفوائد 

طبية جمة.
مبببببفبببببيبببببد لببب�بببسبببتبببى 

االأ�سقام
التي  املبببرارة(  )ع�سارة  ال�سفراء  تدفق  ويح�سن  املببعببدة  ع�سالت  يهدئ   -
ُت�ستخدم يف ه�سم الدهون. كذلك يفيد عملية اله�سم والغازات ومتالزمة 

االأمعاء امل�سطربة )جتنبه اإن كنت تعاين االرجتاع املعدي املريئي(.
- ي�ساعد يف التخل�س من البلغم، ويخفف من حدة ال�سعال امل�ساحب للزكام 

واآالم احلنجرة.
ال�سام  والببلبببببالب   )Hives( البب�ببسببرى  ب�سبب  املتهيجة  الببببب�ببسببرة  يفيد   -

والبلوط ال�سام.

الكول�سرول  الرتببفبباع  دائببمببا  تتعر�س  كنت  اإذا 
فببى البببدم فببقببد يببكببون ذلبببك نبباجتببا عببن عبببدد من 
االأمريكى   املوقع  ن�سره  تقرير  وذكببر  االأ�سباب، 
وراء  �سيوعا  اأكببرث  اأ�سباب   very well ، 5
وتت�سمن  الببدم،  فى  الكول�سرول  ن�سبة  ارتفاع 

االآتى:

اخلاطئ الغذائى  1.نظامك 
امل�سبعة  بالدهون  غنيا  طعاما  تتناول  كنت  اإذا 
كالوجبات ال�سريعة وحلم البقر الغنى بالدهون 
املعلبة  واالأطعمة  والزبدة  الد�سم  كامل  واللنب 

امل�سبعة  الدهون  على  وحتتوى  بالزيوت  املليئة 
فهى تزيد من م�ستوى الكول�سرول ال�سيئ فى 

الدم.

2.وزنك
�سكل  على  يوؤثر فقط  ال  بطنك  فبباإن كرحجم 
البببدهبببون الثالثية  يببزيببد مبببن  لببكببنببه  جبب�ببسببمببك، 

والكول�سرول فى الدم.

ن�ساطك 3.م�ستوى 
قببلببة الببنبب�ببسبباط البببببدنببى قببد تببزيببد مببن م�ستوى 

الكول�سرول ال�سيئ فى الدم.

ال�سجائر 4.تدخني 
اجليد  الكول�سرول  يدمر  اأن  ميكن  التدخني 
الكول�سرول  فى  زيببادة  عنه  فينتج  اجل�سم  فى 

ال�سيئ.

الوراثى 5.التاريخ 
ارتفاع  اأ�ببسببرتببك يعانى مببن  اأفبببراد  اأحبببد  كببان  اإذا 
لالإ�سابة  عببر�ببسببة  تببكببون  فببقببد  الببكببولبب�ببسببرول، 

بارتفاع الكول�سرول ال�سيئ فى الدم.

الغذائى النظام  اأبرزها  بالدم..  الكول�سرتول  ارتفاع  وراء  �سيوعا  اأكرث  اأ�سباب   5

حار�ص الغابات الإندوني�سي ينظر باإعجاب مل�سهد �سالل يف الغابات املطرية على الطرف ال�سمايل من جزيرة �سومطرة.  )رويرتز(

فقال  ال�سمكات  هذه  بكم  و�ساأله  احدهم  عليه  ومر  كبريات  �سمكات  ثالث  ي�سطاد  ان  مهران  الفتى  ا�ستطاع 
الواحد بخم�سة دنانري فهي تزن الكثري فقال احملهم وتعاىل معي وذهب به اإىل احد البيوت الكبرية الفاخرة 

ثم اخذهم منه وقال انتظر هنا �ساأر�سل اليك نقودك وزيادة ف�سكره مهران وجل�س ي�سريح على باب البيت .
تاأخر الرجل يف اخلروج فدق مهران الباب كثريا وال جميب فاأخذ يدور حول البيت ف�سم رائحة ال�سمك وهو 
ي�سوى عرف ان الرجل الدينء �سحك عليه فغ�سب وجرى حول البيت ونظر من احد النوافذ ف�سم رائحة 
ال�سمك القوية وعرف ان املطبخ قريب من ال�سباك فقام بالت�سلل من ال�سباك و�سار خلف الرائحة و�سمع احدى 
الن�ساء وهي تقول لقد انتهيت من حت�سري الطعام وغطيته هل اأتي اإليك به؟ فقال الرجل: دعيه االن وحينما 
ننتهي �سنطلبه وتركت املراأة ال�سمك فت�سلل مهران اإىل املطبخ ورفع الغطاء ف�سره ال�سمك امل�سوي فقرر امرا 
واخرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�س الرياحني كان قد ا�سراهم من ال�سوق المه فقطع الليمون وو�سع يف 
بطن كل �سمكة قطع الليمون وبع�س الرياحني ثم ت�سلل من ال�سباك م�سرعا اإىل ق�سر الوايل ووقف بني يديه 
وقال كنت اأحمل �سحنا كبريا به ثالث �سمكات م�سويات هدية من امي لك.. لكن هناك رجال اخد مني ال�سمك 
وقال انه احق به فجن الوايل ونادي �ساحب ال�سرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي بالرجل وال�سمك معا.. عاد 
�ساحب ال�سرطة ومعه �ساحب البيت و�سحن ال�سمك وقد وقف الغالم والرجل بني يدي الوايل فقال للرجل 
كيف تاأخذ �سمك ملكا يل فقال له انا مل اآخذه بل ا�سريته من هذا الفتى فقال مهران م�سرعا ال انه كاذب لقد 
�سوته امي لك ياموالي فقال الرجل انه فتى كاذب فقال مهران ل�ست بكاذب والدليل على ذلك لقد و�سعت امي 
به الليمون والرياحني اكراما للوايل ف�سحك الرجل وقال وها هو ال�سمك اليوجد به ليمون وال رياحني وفتح 
بطن ال�سمك واذا به يرى الليمون والرياحني فاأ�سقط يف يده وحمله �ساحب ال�سرطة اإىل ال�سجن يف الوقت 

الذي ا�ستمتع فيه مهران مبكفاأة كبرية جدا ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�سحك عليه احد.


