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حليب الثدي يقتل اخلاليا 

ال�سرطانية
اكت�سف باحثون من ال�سويد اأن حليب الثدي لدى الن�ساء يحتوي 
على مادة تقتل اخلاليا ال�سرطانية، خالل التجارب التي اأجريت 

على عينة من مر�سى �سرطان املثانة.
الثدي �سيعالج �سرطان الأمعاء  اأن مركب حليب  الباحثون  ويرى 
العالج  ك��م��ا ه��و  اآث����ار ج��ان��ب��ي��ة  اأي  ي��ح��دث  اأن  ال��رح��م دون  وع��ن��ق 

الكيماوي.
ويعود الف�سل يف هذا الكت�ساف لكاثرينا �سفانبورغ عاملة املناعة يف 
جامعة لوند يف ال�سويد، التي ك�سفت يف حديثها لو�سائل اإعالمية 
�سويدية، اأن مركب حليب الثدي يحتوي على بروتني ي�سمى األفا-

ال�سرطانية  اخل��الي��ا  ا�ستهداف  على  هائلة  ق��درة  ل��ه  اكتالبومني 
وقتلها.

عامل  اإىل  يتحول  “األفا-اكتالبومني”  اأن  �سفانبورغ  واأو���س��ح��ت 
مكافح لل�سرطان يف الأمعاء عند العمل مع م�سادات حيوية.

وبينت اأن املركب هاجم اخلاليا ال�سرطانية عند ال�ستخدام  بعدة 
للخلية  اخلارجية  ال��دف��اع��ات  م��ن  بالتهرب  الأوىل  متثلت  ط��رق، 
ونواة اخللية ما ادى ملوت اخللية يف عملية ت�سمى: “موت اخلاليا 

املربمج”.
ويف غ�سون اأيام من التجربة بداأت اخلاليا ال�سرطانية يف النزول 

مع بول املر�سى.

معجون الأ�سنان يك�سف 
حملِك من عدمه!

التجارية وال�سيدليات،  عات  املُجمَّ تتوافر اختبارات احلمل يف معظم 
حدوث  م��ن  ق  للتحقُّ بديلة  و�سيلًة  ي�ستخدمن  الن�ساء  بع�ض  لكن 
با�ستخدام  "اختبار احل��م��ل  ُي��ع��د  م��غ��ادرة احل��م��ام.  م��ن دون  احل��م��ل، 
معجون الأ�سنان" و�سيلة رخي�سة يزداد رواجها ميكن اأن تقومي بها 

بنف�سك، وهي كما تبدو و�سيلة غريبة.
البول مع  كميٍة �سغرية من  الن�ساء بخلط  تقوم  الختبار،  ولإج��راء 

بع�ٍض من معجون الأ�سنان يف طبق.
ويزعم املوؤيدون لهذا الختبار اأنرّه اإذا كانت املراأة حاماًل ف�سيتغريرّ لون 
معجون الأ�سنان، وقد ي�سبح رغوياً يف بع�ض الأحيان. اأما اإذا مل تكن 

املراأة حاماًل ف�سيظل معجون الأ�سنان كما هو.
قد يبدو الأمر �سعب الت�سديق، لكنرّ عدد الأ�سخا�ض الذين يبحثون 
عن "اختبار احلمل با�ستخدام معجون الأ�سنان" على حمرك البحث 
غوغل قد ازداد يف الآونة الأخرية، الأمر الذي ي�سري اإىل ازدياد عدد 

بن هذه الو�سيلة. الن�ساء اللواتي يجرِّ
كما يوجد عدد كبري من مقاطع الفيديو الإر�سادية التي ت�سرح كيفية 

اإجراء الختبار على موقع يوتيوب.
 Oxford Online لكنرّ �ستيوارت غيل، كبري ال�سيادلة يف موقع
ل  اإنرّه  قال  اأي�ساً،  له  واملالك  ال�سيدلية،  للخدمات   Pharmacy
اأ�سلوب غري دقيق يف الك�سف  يجب العتماد على هذا الختبار، لأنرّه 

عن حدوث احلمل.
وقال للن�سخة الربيطانية من هافينغتون بو�ست: قد مُيثرّل هذا بع�ض 
املرح لأي �سيدة تعتقد اأنرّها رمبا تكون حاماًل . واأو�سح: تنتج الرغوة 
يف معجون الأ�سنان ب�سبب احلم�ض املوجود يف البول والذي يتفاعل 
ثاين  لإن��ت��اج  الأ���س��ن��ان  معجون  يف  امل��وج��ودة  الكال�سيوم  كربونات  م��ع 
اأك�سيد الكربون. وكلما ازدادت حم�سية البول، زادت الرغوة، وبغ�ضرّ 

ا اإذا كانت املراأة حاماًل اأم ل، فلن ي�سكل ذلك اأي فارق . النظر عمَّ
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ل تقلق اإذا قطعت اإ�سبعك.. اتبع هذه اخلطوات
اأ�سدرت موؤ�س�سة منظمة الإ�سعافات الأولية من اأجل احلياة يف بريطانيا، 

دلياًل عملياً حول كيفية التعامل مع حوادث قطع الأ�سابع.
احلادث  ه��ذا  ملثل  �ض  تعررّ ملن  بالن�سبة  الهلع  �سدة  ي��ربر  ما  هناك  يعد  مل 
الفزع، ي�ستح�سن الطالع على  اأ�سرته. وبدًل من  اأف��راد  اأو لأحد  املوؤ�سف، 
الدليل الذي اأعدته املمر�سة واملتخ�س�سة يف الإ�سعافات الأولية من لندن، 
احل��ادث، خطوة بخطوة،  ملعاجلة  به من خطوات عملية  تن�سح  ما  واإتباع 

بح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ما يجب عليك فعله: اإذا تعر�ض طفل لبرت جزء من الإ�سبع، اأجل�سه وقم 
بطماأنته، و�سع قطعة قما�ض مبا�سرة فوق منطقة احلادث مع ممار�سة قدر 
من ال�سغط عليها، ورفع اليد امل�سابة فوق م�ستوى القلب. ل تقلق ب�ساأن 
الطفل  يهداأ  اأن  واإىل  عليه  وال�سيطرة  النزيف  اإذا مت وقف  املبتور،  اجلزء 
امل�ساب. التقط اجلزء املبتور من الأ�سبع، ل تغ�سله، قم بلفه داخل قطعة 
قما�ض، و�سع هذه القطعة يف كي�ض من البال�ستيك، و�سع الكي�ض يف علبة 
ذلك  لأن  املبتور  باجلزء  مبا�سرة  الثلج  قطع  تالم�ض  جتنب  وعليك  ثلج. 
الأ�سابع  اإع��ادة خيط  ق��درة  ع��دم  ال��ربد مما يعني  �سدة  ي�سبب تقرحاً من 
واندمالها من جديد، لأن و�سع الثلج مبا�سرة فوق املنطقة امل�سابة يحدث 
نوعاً من الق�سعريرة يف الع�سو املبتور بدًل من جتميده ملنع عملية حتلله.

كذلك، ل بد من نقل الطفل والإ�سبع املبتور على الفور اإىل امل�ست�سفى، على 
منت �سيارة اإ�سعاف اإذا اقت�سى الأمر ذلك. واإذا كان الإ�سبع ل يزال ملت�سقاً 
جزئياً باجلذع، قم بت�سميد اجلزء املبتور بعناية يف موقع احلادث، على األ 

يكون ذلك باإحكام �سديد، وارفع اليد امل�سابة وا�ستدِع �سيارة اإ�سعاف.
ل�سحق  الأ�سابع  تعر�ست  اإذا  بكدمات؟  الإ�سبع  اإ�سابة  حالة  يف  العمل  ما 
وكدمات، من دون اأن يبرت جزء منها، �سع املنطقة املت�سررة من الأ�سابع 
10 دقائق. بعد ذل��ك، �سع عليها حزمة ثلج ملفوفة،  ب��ارد ملدة  حتت ماء 

ورفع اليد امل�سابة واطلب امل�سورة الطبية.

ع �سرقة تاج مر�سّ
 بـ 1800 حجر كرمي 
فورفيري  ال��دي��ن��ي  املتحف  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
مبدينة ليون الفرن�سية، عن �سرقة اأهم 
العذراء  ت��اج  وه��و  معرو�ساته،  يف  قطعة 
وتبلغ  ك��رمًي��ا،  ح��ج��ًرا  ب�1791  املر�سع 
قيمته اأكرث من مليون يورو، ناهيك عن 

قيمته املعنوية لدى �سكان ليون.
حيث ا�ستطاع الل�سو�ض تعطيل برنامج 
احل��م��اي��ة رغ����م ت��ع��ق��ي��ده، و���س��ط��وا على 
املتحف و�سرقوا التاج الذي يعود تاريخه 
اإىل �سنة 1899، حني تربعت العائالت 

باملدينة بكل تلك اجلواهر لتزيينه.
ن�سرته  ال�����ذي  امل��ت��ح��ف  ب����الغ  يف  وج�����اء 
حجر  كل  خ�سع   : الفرن�سية  ال�سحافة 
للخربة و الت�سجيل يف اأغ�سط�ض 2016 
من طرف وحدة لالأبحاث تابعة جلامعة 
التي  اخل��ربة  وه��ي  بليون،  ب��رين��ار  كلود 

�ستمكن من تتبع كل حجر.
التحف  يعر�ض  ال��ذي  املتحف  فقد  كما 
ال��ت��ي مت��ل��ك��ه��ا ك��ات��درائ��ي��ة ن��وت��ر دام دو 
فورفيري منذ القرنني 14 و15 ، حلًقا 

وكاأ�سا ح�سب البالغ نف�سه.

ريهانا حتيي 
حفاًل يف ميالنو

البالغة  ري���ه���ان���ا  ال��ن��ج��م��ة  اأح���ي���ت 
م���ن ال��ع��م��ر 29 ع���ام���اً ح���ف���اًل يف 
�سمن  اأم�ض  من  اأول  ي��وم  ميالنو 
 Anti الغنائية  جولتها  فعاليات 
تطل  ريهانا  وك��ان��ت   .World
�سكل  على  ج���داً  ال��ع��ايل  بالبوتني 

�سروال من ت�سميمها.
ك���ث���رياً يف بداية  ان�����س��غ��ل��ت  ري��ه��ان��ا 
م�ساهد  ت�سور  كانت  حيث  ال�سهر 
يف   Ocean's Eight لفيلم 
اإطالقه  �سيتم  الفيلم  ب��روك��ل��ني. 
يف 8 حزيران يونيو 2018، وهو 
 ocean’s ل��ف��ي��ل��م  اإن���ت���اج  اإع�����ادة 
ع���ام  ط������رح  ال��������ذي   Eleven
كلوين  ج�����ورج  ب��ط��ول��ة   2001
وب�����راد ب��ي��ت. ال��ع��م��ل ���س��ي��ك��ون من 
اإخ���راج غ��اري رو����ض، اإل اأن خمرج 
�ستيفن   Ocean’s 11 ف��ي��ل��م 
�سوديربرغ، �سيقوم بالإ�سراف على 

الكتابة والإنتاج.

خمرتع ُيحّلق ببذلة نفاثة
ب��ري��ط��اين اخرتاعا  ع���امل  ع��ر���ض 
ميكن الإن�����س��ان م��ن ال��ط��ريان من 
دون ط��ائ��رة، وه��و عبارة عن بذلة 
خ��ا���س��ة ارت���داه���ا وح��ل��ق ب��ه��ا اأم���ام 
عد�سات امل�سورين مل�سافة ق�سرية.

براونينغ  ريت�سارد  العامل  ومتكن 
اأقدام  ب�سعة  مل�سافة  الطريان  من 
مثبتة  ن��ف��اث��ة  مب��ح��رك��ات  مندفعا 
القفازات  ي�سبه  ومب��ا  الظهر  على 
امل��ع��دن��ي��ة. واأط���ل���ق ب��راون��ي��ن��غ على 
وهو  "ديدالو�ض"،  ا�سم  اخ��رتاع��ه 
الأ�ساطري  ت��ق��ول  �سخ�سية  ا���س��م 
له  اأجنحة  اخ��رتع  اإن��ه  الإغريقية 

ولبنه كي يتمكنا من الطريان.

اإطالق نار على �سخ�ص اأمام بنك 
�سعودية  اإع�������الم  و����س���ائ���ل  ق���ال���ت 
بطلق  اأ���س��ي��ب  ا  �سخ�سً اإن  حملية 
ناريرّ اأثناء خروجه من اأحد فروع 
�سور  اأظهرت  فيما  الريا�ض،  بنك 
ن�����س��ره��ا ن�سطاء  ف��ي��دي��و  وم��ق��اط��ع 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  مب���واق���ع 
رج���ال م��ل��ق��ى ع��ل��ى الأر������ض و�سط 
جتمهر املارة. وذكر بع�ض الن�سطاء 
تعر�ض   امل�������س���اب  ال�����س��خ�����ض  اأن 
لإطالق نار يف قدمه فور خروجه 
م��ن ال��ب��ن��ك، واأن����ه مت��ت ���س��رق��ة ما 
ويظهر مقطع  نقود.  بحوزته من 
ال�سخ�ض  الن�سطاء  تداوله  فيديو 
الأر�ض  على  ملقى  وه��و  امل�����س��اب، 
���س��ي��ارة، فيما جتول  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�سيارة ال�سرطة بالقرب من املكان، 
الذي يوجد فيه فرع اأحد البنوك 

بحي الورود مبدينة الريا�ض.

لهذا ل ت�ستطيع التخل�ص من "الكر�ص" بعد جتاوزك الثالثني!

واحلركة  با�ستمرار  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  رغ��م 
الكحولية،  امل�سروبات  وجتنب  ال�سحي  والطعام 
يعاين بع�ض الرجال من زيادة الوزن وعدم القدرة 
بطونهم،  حول  الزائد  الدهن  من  التخل�ض  على 
فما  الثالثني.  �سن  جتاوز  بعد  "الكر�ض"  وامل�سمى 

ال�سبب يا ترى؟
يحتار كثري من الرجال لعدم تغلبهم على ال�سحوم 
وامل�سماة  البطن،  منطقة  يف  وخا�سة  ال��زائ��دة 
التخل�ض  الطرق  ب�ستى  حماوالتهم  رغم  الكر�ض، 
اإليه هوؤالء الرجال هو تغيري  منه. واأول ما يلجاأ 
اللحوم  اأك��ل  م��ن  والتقليل  الغذائية  ع��ادات��ه��م 
واالأطعمة الد�سمة وممار�سة التمارين الريا�سية. 
على  يح�سلوا  اأن  ودون  جدوى  دون  ذلك  كل  لكن 

جواب �ساف حلريتهم.

يف  م��وؤخ��راً  تو�سل  الأمريكيني  الباحثني  من  فريقاً  لكن 
درا�سة ن�سرت نتائجها على موقع "�ساين�ض دايلي" العلمي 
الأمريكي، اإىل اأن هناك اأنزمياً حمدداً يف احلم�ض النووي 

يوؤثر على عملية ال�ستقالب هو امل�سوؤول عن ذلك. 
هذا  ف��اإن  "�سرين" الأمل��ان��ي��ة،  جملة  ملوقع  تقرير  وح�سب 
تراجع  وم��ع  ال�سن  التقدم يف  م��ع  ن�ساطه  ي���زداد  الأن���زمي 
والتي  اخلاليا  يف  املوجودة  امليتوكندرين  ع�سيات  ن�ساط 

حتول الغذاء اإىل طاقة.
اأدوية لتخفيف الوزن!

ورغم اأن املرء ل يتناول نف�ض كمية الطعام التي كان يتناولها 
وهو يف الع�سرين من عمره، اإل اأن وزن الأمريكيني يزداد 
كيلوغراماً.   13 مبعدل  العمر  من  الثالث  العقد  خ��الل 
زيادة  ف��اإن  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  ونتائج  الباحثني  وح�سب  لكن 
الوزن �ستكون اأقل من ذلك م�ستقباًل، اأي اأن هذه الدرا�سة 
تفتح الباب لتطوير اأدوية ت�ساعد على فقدان الوزن وتعمل 
على احلد من تاأثري ذلك الأنزمي الذي يوؤثر على عملية 
ال�ستقالب وبالتايل زيادة الوزن، ح�سب راأي الباحث جاي 

�سونغ، الذي �سارك يف اإعداد الدرا�سة.
الآن  التي مت تطويرها حتى  الأدوي��ة  بع�ض  اأن  اإىل  ي�سار 
اأظهرت فعاليتها على فئران التجارب، والتي اأعطيت اأدوية 
م�سادة لالأنزمي املعني هنا، وقد اأدى ذلك اإىل تراجع زيادة 
الوزن لديها بن�سبة 40 يف املائة مقارنة بالفئران الأخرى 
التي مل تعط هذه الأدوية. ويعتقد الباحثون اأنه ميكن اأن 

يكون للدواء نف�ض التاأثري على الإن�سان.
لكن حتى مع التو�سل اإىل اأدوية ت�ساعد على تخيف الوزن، 
تبقى الريا�سة والتغذية ال�سحية والبتعاد عن الوجبات 

والوزن  ال�سحوم  من  للتخل�ض  طريقة  اأف�سل  ال�سريعة 
الكر�ض  من  التخل�ض  يريد  وم��ن  �سونغ.  بح�سب  ال��زائ��د، 
اأن يجعل احلركة  التغذية ال�سحية -  اإىل  اإ�سافة  عليه - 
جزءاً من حياته اليومية، بالإ�سافة اإىل ممار�سة الريا�سة 
وخا�سة متارين البطن ثالث مرات اأ�سبوعياً على الأقل، 

ح�سب تقرير ملوقع "غو فمينني" الأملاين.
حتذير للرجال والكر�ض الكبري 

انتبه ملا فوق احلزام وما حتته، فكلما كرب حميط خ�سرك 
ل�سرطان  تعر�سك  خطر  تعاظم  ف��ي��ه،  ال�سحم  وت��ك��د���ض 
الربو�ستات املميت، واحلذر يبداأ حني ي�سل قطر اخل�سر 
اإىل 44 اجنا فما فوق. هذا ما ك�سف عنه بحث جديد قدم 

يف القمة الأوروبية لل�سره.
ك�سف بحث علمي جديد اأنرّ كل 4 اجنات ت�ساف اإىل حميط 
الربو�ستات  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  احتمالت  ترفع  اخل�سر 
املوت  اح��ت��م��الت  ن�سبة  ترتفع  ومعها  باملائة   13 بن�سبة 

ب�سبب الإ�سابة. 
وهذا يعني ح�سب الدرا�سة التي ن�سرها موقع مينز هيلث 
املعني ب�سحة الرجال؛ اأنرّ خ�سرك اإذا كان قطره 44 اجنا، 
فاإنك معر�ض بن�سبة ترتفع اإىل 18 باملائة اأكرث ممن يبلغ 

حميط خ�سره 40 اجنا.
خماطر  ويعلن  ي��ق��رع  ن��اق��و���ض  بالطبع  الغليظ  اخل�سر 
من  وطيف  ال�سرايني  و�سغط  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة 
ال�����س��رط��ان��ات ع���الوة ع��ل��ى ال�����س��ك��ري، وه��ن��ا يكمن اخلطر 
كلينك  مايو  مركز  م��ن  ك��ويل  مان�ض  الدكتور  يقول  كما 
اخل�سو�ض  بهذا  م�سريا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
�سيواجه �سعوبات  البدانة  ب�سبب  الب�سري  اأنرّ اجل�سد  اإىل 

يف امت�سا�ض هورمون الأن�سولني بانتظام، فرتتفع ن�سبة 
باأمرا�ض  الإ���س��اب��ة  اح��ت��م��الت  وتتعاظم  ال���دم،  يف  ال�سكر 

انخفا�ض اأو ارتفاع ال�سكر يف الدم.
حيث  ال�����س��رط��ان،  من��و  يف  دورا  يلعب  اأن  ميكن  ه��ذا  لكن 
ج�سد  خ��الي��ا  على  ال�����س��رط��اين  النمو  اح��ت��م��الت  تتنامى 
البدناء. احلديث هنا عن خاليا ت�ستقبل النمو ال�سرطاين، 
اخلاليا  ح��ال��ة  ال�سطح  اإىل  ت���ربز  ع��دده��ا  يتكاثر  وح���ني 
الن�سطارية، وهي اخلاليا غري امل�سيطر على ان�سطارها، 
الدكتور كويل.  م�سرطنة ح�سب  اإىل منو خاليا  يقود  ما 
يح�سب  ل  الرجل  ك��ان  اإذا  فحتى  خ�سرك،  اإىل  وبالعودة 
معر�ض  فاإنه  كبريا  كر�سا  ميلك  لكنه  البدناء،  مرتبة  يف 

خلطر هذه امل�سائب.
اإذا اأن ت�سعى جلعل حميط خ�سرك 37 اجنا، وهو  اليك 
حني  خا�سة  ع��ام  ب�سكل  للرجال  بالن�سبة  اأ�سطوري  رق��م 
تتجاوز اأعمارهم العقد الثالث. وحني ينظر اغلب الرجال 
اإىل  ب��ال��و���س��ول  ���س��وى  امل����راأة ل يحلمون  اب��داأن��ه��م يف  اإىل 

خ�سور باأربعني اجنا، لكن ل باأ�ض باحللم والطموح.
يف  دورا  يلعب  اأن  ميكن  قامتك  ط��ول  اأنرّ  تن�سى  ل  ولكن 
ال��ب��اح��ث��ون على  ي��وؤك��د  م�ستوى حم��ي��ط اخل�����س��ر، ول��ه��ذا 

�سرورة تنا�سب حميط اخل�سر مع طول الرجل.
خ�سره  بقيا�ض  الرجل  يقوم  ب��اأن  املخت�سون  ين�سح  وهنا 
ب��ل��ف ���س��ري��ط ال��ق��ي��ا���ض ح���ول اأع��ل��ى ع��ظ��ام ال����ورك �سعودا 
ويوؤخذ  ب���الأ����س���الع،  تلتقي  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ن  منت�سف  اإىل 
القيا�ض بعد اأن يطلق املرء زف��ريه  ليتعرف بال غ�ض اإىل 
اإىل  للو�سول  احل��رب  يخو�ض  اأن  وي��ق��رر  خ�سره  حميط 
ب�سرطان  اإ�سابته  احتمالت  يقلل  اجنا   37 قطره  خ�سر 

النعناع ملحاربة 
اللتهابات وت�سكني الأمل

لطاملا ا�ستخدم النعناع يف الطب البديل 
ال�سحية،  امل�سكالت  من  العديد  لعالج 
اله�سمي.  اجل��ه��از  م�سكالت  ول�سيما 
زيادة  على  يعمل  النعناع  اأن  تبني  فقد 
اإفراز ون�ساط الغدة اللعابية والأنزميات 
الها�سمة، مما ي�ساعد اجلهاز اله�سمي 
على اأداء مهمته ب�سهولة، ويحول اأي�ساً 
النعناع  يخفف  كما  اله�سم.  ع�سر  دون 
ويق�سي  امل��ع��دة،  وت�سنجات  املغ�ض  م��ن 

على احلمو�سة وانتفاخ البطن.
لاللتهاب،  وم�ساد  مطهر  اأي�����س��اً  وه��و 
رائحته  وي���ح���ارب  ال��ف��م،  �سحة  وي��ع��زز 

الكريهة وينع�ض النف�ض.
لل�سهية،  ف���احت���اً  ال��ن��ع��ن��اع  ي��ع��ت��رب  ك��م��ا 
اأنواع  م��ن  العديد  اإىل  ي�ساف  ول��ذل��ك 

خ�سائ�ض  ول����ه  والأط�����ب�����اق.  امل��ق��ب��الت 
اأعرا�ض  تخفيف  على  ت�ساعد  عالجية 
اجلهاز  اللتهابات يف  ال��رب��و، وحم��ارب��ة 
ال�������دورة  اآلم  وت���خ���ف���ي���ف  ال���ت���ن���ف�������س���ي، 

ال�سهرية.
التي  رائحته  اأي�ساً  النعناع  ف��وائ��د  م��ن 
ت�ساعد على ا�سرتخاء اجل�سم والق�ساء 
اإف������راز هرمون  ال��ت��وت��ر وت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
مثالياً  ي��ج��ع��ل��ه  مم���ا  ال�������س���ريوت���ون���ني، 
والتعب  وال���ت���وت���ر،  الك���ت���ئ���اب،  مل��ح��ارب��ة 

والقلق.
اأن  اإىل  اأي�����س��اً  ال��درا���س��ات  بع�ض  ت�سري 
ت�ساعد  النعناع  امل��وج��ودة يف  الأن��زمي��ات 
ول�سيما  ال�سرطان،  م��ن  ال��وق��اي��ة  على 

�سرطان الربو�ستات واجللد والرئة.
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�ش�ؤون حملية

برعاية من�سور بن زايد اآل نهيان 

نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 2017
•• اأبوظبي – الفجر

ت�صوير – حممد معني

اآل نهيان نائب  حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ك��رم معايل  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ض جمل�ض 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ 
املعرفة رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 
بدورتها  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر 
التا�سعة 2017، يف حفل خا�ض اأقيم �سباح اأم�ض الثنني 
اأبوظبي،  2017 يف ق�سر الإمارات بالعا�سمة  15 مايو 
بح�سور معايل الدكتور ثاين اأحمد الزيودي وزير التغيري 
املناخي والبيئة، ومعايل الدكتور جوزيه غرازيانو دا�سيلفا 
املتحدة  ل���الأمم  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة  ع���ام منظمة  م��دي��ر 
الزراعة  وزير  البنا  املنعم  عبد  الدكتور  ومعايل  )الفاو(، 
ومعايل  العربية،  م�سر  بجمهورية  الأرا�سي  وا�ست�سالح 
اللواء عالء اأبو زيد حمافظ مطروح، وعدد من اأ�سحاب 
املعايل وال�سعادة وممثلي ال�سلك الدبلوما�سي املقيمني يف 
اللجنة  واأع�ساء  الأمناء  واأع�ساء جمل�ض  الإم��ارات،  دولة 
واملهتمني  املخت�سني  من  كبري  وح�سد  للجائزة،  العلمية 

بال�سجرة املباركة والبتكار الزراعي.
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأ���س��اد  حيث 
الثقافة وتنمية املعرفة رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي يف كلمته خالل 
الوالد  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية،  ب��اجل��ه��ود  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأج���ل حتقيق  م��ن  و���س��خ��اء،  "حفظه اهلل" ب��ك��رم  ال���دول���ة 

التنمية امل�ستدامة، على خمتلف ال�سعد واملجالت. 
مرموقة  مكانة  الزراعي  والبتكار  النخيل  قطاع  ويحتل 
من فكر �سموه، جتلت يف كثري من العطايا والدعم القوي 
املباركة والعاملني فيها، وهذا لي�ض بجديد، بل  لل�سجرة 
هو امتداٌد طبيعيٌّ لالهتمام الذي اأوله املغفور له باإذن اهلل 
الزراعية  النه�سة  اآل نهيان باين  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
وموؤ�س�ض دولة الإم��ارات )طيب اهلل ثراه(، ب�سجرة نخيل 
التمر والزراعة، وهو الذي اأر�سى يف ربوع الإمارات دعائم 
نه�سة زراعية ناجحة، حيث قال "اأعطوين زراعة اأ�سمن 
مركزاً  قيادته  بف�سل  الإم��ارات  واأ�سبحت  ح�سارة"،  لكم 

عاملياً رائداً لزراعة النخيل واإنتاج التمور. 
اإىل  التقدير،  و���س��ادق  ال�سكر،  بعظيم  معاليه  تقدم  كما 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، على دعمه 
القوي للجائزة وروؤيته ال�سرتاتيجية احلكيمة، مل�ستقبل 
التنمية امل�ستدامة على اأر�ض الوطن، وحر�ض �سموه على 
امل�سي قدماً يف تويل اأبناء الإمارات الريادة والتميز على 
خمتلف ال�سعد، وخ�سو�ساً يف جمال زراعة النخيل واإنتاج 
التمور والبتكار الزراعي، فالإمارات اأ�سحت ق�سة جناح، 
ومنوذجاً رائداً يحتذى يف العمل الناجح والإجناز املتميز 

والبتكار.
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  واإىل 
ال��رئ��ا���س��ة، حلر�ض  ���س��وؤون  ال����وزراء، وزي���ر  رئي�ض جمل�ض 
اجلائزة،  لهذه  الكامل  الدعم  توفري  على  الكرمي  �سموه 
العطاء  م��ن��ارة  اجل��ائ��زة  ت��ك��ون  ك��ي  ال�سديدة  وتوجيهاته 
نخيل  قطاع  تطويِر  ق��اط��رَة  بها  تقود  امل�ستدام،  واخل��ري 
واملنطقة  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ال��زراع��ي  والعمل  التمر 

والعامل.

�سخ�سية العام
اأع��ل��ن م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان يف كلمته خ���الل حفل  ك��م��ا 
ال�سيخة  2017 ل�سمو  العام  التكرمي عن منح �سخ�سية 
فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"؛ تقديراً للدور الريادي 
ق��رن يف  م��دى ن�سف  الإمارات" على  "اأم  به  ال��ذي قامت 
قام  ملا  ا�ستمراراً  والعامل،  بالإمارات  البيئة  حماية  تعزيز 
اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  به املغفور له 

لتحقيق  واملجتمع  امل����راأة  متكني  ع��رب  ث���راه(  اهلل  )ط��ي��ب 
التنمية امل�ستدامة.

املوؤمتر الدويل ال�ساد�ض لنخيل التمر
تقديراً  اأن��ه  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  معايل  واأ�ساف 
ل����دور ال���وال���د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
دعمه  يف  ورع����اه(  اهلل  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
املتخ�س�سة،  موؤ�س�ساته  عرب  العلمي  للبحث  الالحمدود 
عامل  نحو  ق��دم��اً  الرت��ق��اء  يف  �سموه  لتوجيهات  وتنفيذاً 
اأف�سل، فقد اأعلن معايل ال�سيخ نهيان عن تنظيم املوؤمتر 
2018 برعاية  التمر يف مار�ض  ال�ساد�ض لنخيل  الدويل 
اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية 
حتت مظلة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار 
الزراعي، وبالتعاون مع جهات الخت�سا�ض على م�ستوى 
الدولة. هذا املوؤمتر الذي يعترب عالمة فارقة لأبوظبي، 
وقيمة اإ�سافية لدولة الإمارات يف عامل املوؤمترات الدولية 
من  �سل�سلة  م��ن  حلقة  وه��و  ال��ت��م��ر،  بنخيل  املتخ�س�سة 
بدولة  نظمت  التي  ال�سابقة  اخلم�ض  الدولية  امل��وؤمت��رات 
الإمارات العربية املتحدة، حيث عقد املوؤمتر الدويل الأول 
1998، واملوؤمتر  – 10 مار�ض   8 لنخيل التمر ما بني 
مار�ض   27 –  25 بني  ما  التمر  لنخيل  الثاين  ال��دويل 
بني  ما  التمر  لنخيل  الثالث  الدويل  واملوؤمتر   ،2001
ما  الرابع  الدويل  واملوؤمتر   ،2006 مار�ض   26 –  19
بني 15 – 17 مار�ض 2010، واملوؤمتر الدويل اخلام�ض 
والآن   ،2014 مار�ض   18 –  16 بني  ما  التمر  لنخيل 
نحن على اأبواب املوؤمتر الدويل ال�ساد�ض لنخيل التمر يف 

مار�ض القادم 2018 باإذن اهلل. 

جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر باالإمارات 
كما اأعلن معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان عن اإطالق 
العربية  ب��الإم��ارات  املبتكر  وامل���زارع  املتميز  امل���زارع  جائزة 
التمر  لنخيل  الدولية  املتحدة حتت مظلة جائزة خليفة 
ي�ستهدف  الفوعة،  �سركة  بالتعاون مع  الزراعي  والبتكار 

للتمور  املنتجني  املواطنني  املزارعني  الأخ��وَة  من خاللها 
وتاأتي  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  ع��ل��ى م�ستوى 
 –  2007( اجلائزة  تاأ�سي�ض  من  �سنوات  ع�سر  بعد  هذه 
التمر  نخيل  مزارعي  لت�سجيع  من�سة  لتكون  2017(؛ 
على زراع���ة اأف�����س��ل الأ���س��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة، وت��ع��زي��ز جودة 
امل�ستوى  على  للمناف�سة  وتاأهيلها  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ت��م��ور 
بتعزيز  �ساهمت  التي  امل��زارع��ني  ج��ه��وِد  وتقديِر  ال���دويل، 

التنمية امل�ستدامة يف الإمارات.

خم�ض مذكرات تفاهم
كما وقعت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
نهيان  ال�سيخ  معايل  بح�سور  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر 
رئي�ض  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
عدد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  وقعت خم�ض  الأم��ن��اء،  جمل�ض 
جهداً  توفر  مل  التي  املتخ�س�سة،  الدولية  املنظمات  من 
وهي:  ال�سرتاتيجية.  واأهدافها  اجلائزة  ر�سالة  دع��م  يف 
�سركة الفوعة، وجامعة الإمارات العربية املتحدة، واملركز 
الدويل للزراعة امللحية )ايكبا(، ووزارة التجارة وال�سناعة 

امل�سرية، و�سركة فينيك�ض اإنك.
ما يدل اأن ما حققته اجلائزة من نتائج مفيدة وم�سداقية 
ي��اأت من فراغ،  وال��دويل مل  الوطني  امل�ستوى  عالية على 
بل هو نتيجة للروؤية الوا�سحة والعمل الدوؤوب لأع�ساء 
كافة  مع  والتعاون  ال�سراكة  اإىل  اإ�سافة  الأم��ن��اء،  جمل�ض 

جهات الخت�سا�ض على م�ستوى الدولة والعامل.
كما اأ�ساد معايل الدكتور خو�سيه غرازيانو دا �سيلفا املدير 
)الفاو(  املتحدة  ل��الأمم  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ملنظمة  العام 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بجهود 
رئي�ض دولة المارات العربية املتحدة وراعي هذه اجلائزة، 
ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة٬ على  عهد 
واأن جائزة  اجل��ائ��زة.  ه��ذه  ال��ذي حققته  ال���دويل  النجاح 
قد  ال���زراع���ي  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
متخ�س�سة  مرموقة  علمية  جائزة  اأك��رب  اليوم  اأ�سبحت 

يف نخيل التمر و�سناعاته وتعمل الآن على ت�سجيع كافة 
اأنواع البتكار الزراعي. وياأتي ذلك اأي�ساً بف�سل الرعاية 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  الكرمية 
رئي�ض جمل�ض الوزراء٬ وزير �سوؤون الرئا�سة وعمل معايل 
الأمناء.  جمل�ض  رئي�ض  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ 
واأ�ساف مدير عام منظمة )الفاو( اأن دولة المارات تاأتي 
يف طليعة اجلهود الإقليمية والدولية لإنتاج اأ�سجار نخيل 

التمر بطريقة م�ستدامة.
وحتدث حمافظ مر�سى مطروح بجمهورية م�سر العربية 

م�سيدا بجهود دولة المارات العربية املتحدة ممثلة 
ب�سمِو ال�سيُخ من�سور بن زايد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراِء 
املهرجاَن  لتنظيِم  توجيهِه  على  ال��رئ��ا���س��ة،  ���س��وؤون  وزي���ر 
نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  ب�سيوة،  للتموِر  ال�سنوي  ال���دويل 
رئي�ض  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  وجل��ائ��زة  الأم��ن��اء،  جمل�ض 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي.. ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ت��وا���س��ل��ة يف دعم 
عرب  التمر  نخيل  وخ�سو�ساً  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  وتنمية 
تنظيم املهرجان الدويل للتمور امل�سرية والذي �َساهَم يف 
العامليِة، مع  اإىل  و�سياحياً  اقت�سادياً  �سيوة  واح��ِة  انطالق 
بها  ت�ستهر  التي  واليدوية  البيئية  لل�سناعاِت  ال��رتوي��ج 
الف�سة  و�سناعة  والتطريز  النخيل  منتجات  من  الواحة 
التمور  م�سنع  وت�سغيل  تاأهيل  اإىل  بالإ�سافة  وغ��ريه��ا.. 
مبطروح،  الثابتَة  ول  الأ�سُ كاأحِد  �سيوة  بواحة  احلكومي 
ما  وتاأهيل  �سنواِت   10 من  اأك��رث  منذ  ُت�ستغل  مل  والتي 
ب��ه.. عرب  للعمِل  ال��واح��ِة  اأبناء  من  �ساباً   120 يزيد عن 
الإماراتيِة  اخل��ربة  خ��الل  من  الَتقِنيات  ب��اأَح��َدث  تزويده 
املَ�سُهود َلها على امل�ستوى الدويل. كذلك ل نن�سى متكني 
الزراعية  الُنظِم  �سهادِة  على  احل�سول  م��ن  �سيوَة  واح���ِة 
العامليَة  والزراعَة  الأَغِذية  ُمنظمِة  من  العامليَة  الرتاثيَة 
وغرُيها من   GIAHS ب�  اخت�ساراً  " الفاو" واملعروفة 
اأوِجه التعاوِن وامل�سروعاِت ال�ستثماريٍة الُكربَى على اأر�ِض 

حُمافظَة مطروح.
رئي�ض  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ق��ام  وق��د 

جمل�ض المناء بتكرمي ال�سخ�سيات املتميزة التي �ساهمت 
اختيار  مت  حيث  التمر  ونخيل  ال��زراع��ي  القطاع  دع��م  يف 
ب�سخ�سية  الم��ارات  ام  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو 
والتنمية  ال��زراع��ة  دع��م  املتميز يف  ل��دوره��ا   2017 العام 
امل�ستدامة  حيث ت�سلمت درع التذكاري نيابة عن �سموها 

معايل الدكتور ة ميثاء ال�سام�سي وزير الدولة، 
كما قام معاليي ال�سيخ نهيان بتقتكرمي ال�سيخة مرام بنت 
عي�سى اآل خليفة اأمني عام املبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
التغري  وزارة  معاليه  وك��رم  البحرين،  مملكة  ال��زراع��ي، 
املناخي والبيئة المارات العربية املتحدة لدورهم، ومعايل 
اأب��وزي��د  حمافظ مطروح بجمهورية م�سر  ع��الء  اللواء 
اأمني  الراجحي  �سالح  بن  ال�سالم  عبد  و�سعادة  العربية 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  الراجحي  �سالح  اأوق��اف  ع��ام 
والهيئة العربية لال�ستثمار والمناء الزراعي لدورهم يف 

تنمية القطاع الزراعي يف املنطقة العربية.
دورتها  يف  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين  بتكرمي  معاليه  ق��ام  كما 
املتميزة  ال��درا���س��ات  فئة  ع��ن  ف��از  حيث   2017 التا�سعة 
والتمور  النخيل  اأب��ح��اث  كر�سي  احلديثة  والتكنولوجيا 

جامعة امللك �سعود - اململكة العربية ال�سعودية.
النخيل  ق��ط��اع  يف  امل��ت��م��ي��زون  املنتجون  فئة  ع��ن  ف��از  كما 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ماريونية  الوثبة  �سركة  والتمر 
املتحدة. وفئة البتكارات الرائدة واملتطورة خلدمة القطاع 
بارامي.  عبداهلل  بن  �سامل  بن  م�سطفى  اأ.  ف��از  ال��زراع��ي 
والنتاجية  التنموية  امل�ساريع  فئة  وع��ن  ع��م��ان  �سلطنة 
اململكة  م��ن  النخيل  يف  البحثي  التميز  م��رك��ز  ال���رائ���دة 
العربية ال�سعودية وعن فئة ال�سخ�سية املتميزة يف جمال 
�سمري  ح�سني  د.  ف��از  ال��زراع��ي  والبتكار  والتمر  النخيل 

عبد الرحمن �سالمة من جمهورية م�سر العربية.
وعقب الفتتاح تفقد معايل ال�سيخ نهيان  معر�ض ال�سور 
امل�ساحب حلفل التكرمي ت�سمن ال�سور الفائزة واملتميزة 
كما  الثامنة  بدورتها  ال��ع��امل  عيون  يف  النخلة  مب�سابقة 
الفائزة مب�سابقة  النبطي  ال�سعر  ت�سمن املعر�ض ق�سائد 

النخلة باأل�سنة ال�سعراء بدورتها الأوىل 2017.

اأم االإمارات �سخ�سية العام، واطالق جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر باالإمارات

نهيان بن مبارك يعلن عن تنظيم املوؤمتر الدويل ال�ساد�ض لنخيل التمر مار�ض 2018

االأمانة العامة للجائزة توقع خم�ض مذكرات تفاهم مع موؤ�س�سات وطنية ودولية



اأكدت درا�سة حديثة ، للمركز القومى للبحوث بالقاهرة 
يعد  الطعام  اإىل  القرفة  م��ن  واح���دة  ملعقة  اإ�سافة  اأن   ،
اأف�سل و�سيلة للتحكم يف م�ستويات ال�سكر والكولي�سرتول 

يف الدم.
ناهد حممد  ال��دك��ت��ورة  اأجرتها  التى  ال��درا���س��ة  واأ���س��اف��ت 
ون�سرتها  باملركز  الغذائية  ال�سناعات  بق�سم  املجيد  عبد 

 Medical Rجم�������ل�������ة  e s e a r c h
ن ال���������س����ي����ن����ي����ة امل���ع���ن���ي���ة  ل�سئو با
الأث������ر  اأن   ، ال���ط���ب���ي���ة 

يكمن  ل��ل��ق��رف��ة  ال��ف��ع��ال 
يف اإب��ط��اء حركة الأم��ع��اء يف 

الطعام  م��ن  حمتوياتها  اإف����راغ 
مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع����ه 

اإيل  ودف���������ع���������ه 
الأم���ع���اء 

الدقيقة، الأمر الذي ي�سهم يف عدم امت�سا�ض الأمعاء لكل 
ال�سكريات املوجودة يف الأطعمة اأو امل�سروبات اأو احللويات 

دفعة واحدة اأو خالل مدة ق�سرية.
للقرفة ل  اجل��دوى احلقيقية  اأن  اإىل   ، الدرا�سة  واأ�سارت 
 40 ع��ن  تقل  مل��دة ل  تناولها  الن��ت��ظ��ام يف  بعد  اإل  تظهر 
وتعزيز  حت�سني  يف  عملياً  تبداأ  حيث  يوما، 
قدرة وخاليا اجل�سم على ال�ستفادة مما 
هو متوفر يف اجل�سم من كميات و لو 
�سئيلة من الن�سولني، حيث تخف�ض 
لالنزميات  اجل�����س��م  خ��الي��ا  اإن���ت���اج 
التي حتول دون عمل الأن�سولني 
هذه  يف  جيد  ب�سكل 

اخلاليا.
اأن ت��ن��اول م�����س��روب ال��ق��رف��ة ولو  واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة ، 
اإىل  ي���وؤدي  يوميا  واح���دا  ج��رام��ا  ت��ع��ادل  �سئيلة  بكميات 
خف�ض م�ستوى �سكر الدم بن�سبة ترتاوح بني 18-29% 
وخف�ض م�ستوي الكولي�سرتول الكلي بن�سبة ترتاوح بني 
بن�سبة  الثالثية  الدهون  م�ستوي  خف�ض  و   26%-12
بعد  ي��وم   20 مل��دة  امل��ف��ع��ول  ي�ستمر  فيما   30%-23

النقطاع عن تناول القرفة ب�سكل يومي منتظم.
وق��ال��ت ال��درا���س��ة ، اإن ال��ق��رف��ة حت��ت��وى علي ح���واىل 12 
كالوري )�سعر حراري( و من ثم توؤمن %38 من حاجة 
اجل�سم اليومية من املنجنيز، %10 من احلديد ، 10% 
من الألياف، %6 من الكال�سيوم، وعالوة علي ذلك تتمثل 
اأنواع  مقاومة  علي  قدرتها  يف  للقرفة  ال�سحية  الفوائد 
ال�سرطانية  تكاثر اخلاليا  البكرتيا ومقاومة  كثرية من 

امل���ع���دة ومقاومة  ق��رح��ة  اأع���را����ض  وت��خ��ف��ي��ف 
املعدة،  ل��ق��رح��ة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا احل��ل��زون��ي��ة 

واإ�سفاء ال�سحة على القلب وحت�سني 
وظ��ائ��ف ال���دم���اغ، خ��ا���س��ة فيما 

الذهن  بتن�سيط  يتعلق 
وال����������ذاك����������رة 
ورف��������������������������������ع 
م�ستوي تركيز 
ال����ن����ظ����ر ل����دي 
ال������س�����خ�����ا������ض 

يعملون  ال�����ذي�����ن 

ل�ساعات طويلة اأمام الكمبيوتر ف�سال عن تاأثريات زيوتها 
العطرية على ال�سفائح الدموية و تقليل اللت�ساق بينها 

والتخفيف من حدة اللتهابات والتقيحات اجللدية.
فوائد  اأه��م  م��ن  اأن  اجلرا�سة  اأو�سحت  مت�سل  �سياق  ف��ى 
القرفة ا�ستخدام اأوراقها يف �سكل جمفف اأو طبيعي بالغلي 
ال�ساخن وتعترب القرفة �سرابا حمفزا ومفيدا يف  املاء  يف 
التخل�ض من النتفاخ ويف زيادة اإفراز البول ومتنع ال�سد 
الع�سبي، و بخلط القرفة مع الع�سل واأخذها يوميا م�ساًء 
اأن القرفة عالج فعال  ، كما  تعطي فوائد جمة لالإن�سان 

الربد املعروفة بغليها يف ل���������ن���������زلت 
املاء مع ا�سافة 

الفلفل و الع�سل لها ت�ساعد يف عالج النفلونزا واحتقان 
احل��ل��ق وامل��الري��ا واأي����ام امل��وا���س��م امل��م��ط��رة جتنب الن�سان 
ال��ق��رف��ة يخلط م��ع الع�سل  ب��الأن��ف��ل��ون��زا وزي���ت  ال���س��اب��ة 

ليعطي نتيجة فعالة مع نزلت الربد.
اأنها  الدرا�سة  فاأو�سحت   ، القرفة  لباقى فوائد  وبالن�سبة 
تعالج ا�سطرابات اله�سم والإ�سهال والقىء و حتفز على 
اله�سم ومتنع الإ�سابة بالغثيان، وباإذابة ملعقة واحدة من 
تناول  �ساعة من  بعد ن�سف  توؤخذ  �ساخن  القرفة يف ماء 
وتعترب من  اله�سم  وع�سر  النتفاخ  الوجبات تخفف من 
و�سائل انعا�ض الفم الطبيعية و اك�سابه الرائحة اجلميلة 
و كذلك ميكن عالج ال�سداع بعمل معجون من م�سحوق 
و  اجلبهة  علي  يدهن  و  امل��اء  من  بقليل  بخلطها  القرفة 

على عظام الوجنتني. 

�شحة وتغذية
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النعناع  1-
للنعناع خا�سية م�سادة لاللتهابات ي�ساعد على تقليل تورم 
الأغ�سية يف بطانة احللق والأنف مما ي�سهل عمليت التنف�ض 
الناجت  املوؤقت  ال�سخري  ب�سكل جيد يف عالج  يعمل  والنعناع 
عن احل�سا�سية اأو الهواء البارد اأو اجلاف وميكن ا�ستخدامه 

كالتايل:
اأو اثنني من زيت النعناع اإىل كوب من  -قم باإ�سافة قطرة 
املاء وتغرغر بها قبل الذهاب اإىل النوم، واحر�ض على عدم 

بلعه، وا�ستمر يف ذلك حتى حت�سل على نتيجة مر�سية.
ال�سفلى  الأج��زاء  النعناع يف  القليل من زيت  -ميكنك فرك 

من كل جانب من الأنف قبل الذهاب اإىل ال�سرير.

الزيتون زيت    2-
الزيتون م�ساد قوي لاللتهابات وهو يقلل من  يعترب زيت 
اللتهاب على طول املمرات التنف�سية ويحد من التورم بها 

مما ي�ساعد على توفري ممر جيد لهواء التنف�ض:
-ق���م ب��اأخ��ذ 2 اأو 3 ر���س��ف��ات م��ن زي���ت ال��زي��ت��ون ق��ب��ل النوم 

يوميا.
اإىل  الزيتون  زي��ت  م��ن  �سغرية  ملعقة  ن�سف  باإ�سافة  -ق��م 
م��ل��ع��ق��ة م���ن ال��ع�����س��ل وا���س��ت��ه��ل��ك��ه��ا ي��وم��ي��ا ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 

ال�سرير.

الكافور اأوراق   3-
ا�ستخدام  وميكن  عطرة،  رائحة  ذات  ا�سرتالية  �سجرة  هي 
اأوراقها كعالج ي�ساعد على تطهري اجليوب الأنفية، وت�سهيل 

عملية التنف�ض، ووقف ال�سخري:
بخارها  ل�ستن�ساق  املغلي  امل��اء  يف  الكافور  اأوراق  -تو�سع 

من خالل الأنف والفم.

احلبهان  4-
يعترب احلبهان م�ساد قوي لالحتقان مما ي�ساعد على 

فتح املمرات الأنفية امل�سدودة فمرور الهواء 
بحرية يف املمرات الأنفية ي�ساعد ب�سكل 

كبري جدا على تقليل ال�سخري:
�سغرية  ملعقة  ن�سف  ب��اإ���س��اف��ة  -ق��م 

من م�سحوق احلبهان اإىل كوب من 
املاء الدافئ

-وا����س���رب���ه ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 

النوم بن�سف �ساعة
-افعل ذلك يوميا للحد من ال�سخري الذي تعاين منه

�سيل جولدن   5-
هو  الع�سبة  ه��ذه  موطن 
كندا،  ����س���رق  ج���ن���وب 
وتوفر اأحياناً با�سم 
الذهبي«،  »اخل��ت��م 
ع�سبة  وت�����س��اع��د 
الذهبي  اخلتم 
ل����������������ع����������������الج 
اإذا  ال�سخري 
�سببه  ك����ان 

احتقان الأنف اأو القنوات التنف�سية:
-يتم غليها يف املاء على عالج اللتهابات التنف�سية، وتن�سيط 

الغ�ساء املخاطي، وتعمل كم�ساد حيوي

الكركم  6-
الكركم عامل مطهر وم�ساد حيوي قوي وي�ساعد على عالج 
اللتهابات وتخفيف ال�سخري، ويجب اأن يتم ا�ستخدامه مع 
التنف�ض  على  ي�ساعدك  �سوف  مما  ال�سخري  لعالج  احلليب 
ب��ح��ري��ة اأث���ن���اء ال��ن��وم وت��ق��وي��ة اجل��ه��از امل��ن��اع��ي اأي�����س��ا ويتم 

ا�ستخدامه كالتايل:
احلليب  م��ن  ك��وب  اإىل  الكركم  م��ن  ملعقتني  باإ�سافة  -ق��م 

الدافئ
-قم ب�سربه قبل الذهاب اإىل النوم بن�سف �ساعة

-كرر ذلك ب�سكل يومي

املّر -7الربتقال 
اإذا كان �سبب ال�سخري م�ساكل يف اجليوب الأنفية توؤدي اإىل 
فتح الفم واللهاة اأثناء النوم ميكنك اأكل الربتقال الأخ�سر 
الع�سبية  الأدوي���ة  من  وه��و   ، امل��ررّ الربتقال  اأو  النا�سج،  غري 
من  احلالة  ه��ذه  ع��الج  يف  فاعليتها  ئاثبتت  التي  ال�سينية 

ال�سخري.

بالإ�سافة لذلك عليك اأن تراعي بع�ض امللحوظات 
املهمة:

مدى  لتحدد  دقيق  طبي  لفح�ض  -اخ�سع 
ك��ان خطرياً  اإذا  وم��ا  لديك،  ال�سخري  ح��دة 

من عدمه.
تغيري  -ح���اول 
و�����س����ع����ي����ة 
ن���������وم���������ك، 
م�����ث�����اًل من 
على جانبك 

بدًل من على ظهرك.
النوم،  قبل  امل��ن��وم��ات  اأو  ال��ك��ح��ول  اأو  الكافيني  ت��ت��ن��اول  -ل 
فجميعها تعمل على اإرخاء ع�سالت احللق، مما ي�سد جمرى 

الهواء اأثناء النوم وي�سبب ال�سخري.
يقلل  فهذا  ملحي  حملول  با�ستخدام  اأنفك  برتطيب  -ق��م 
الأنفية  من م�ساكل اجليوب  ناجتاً  كان  اإذا  ال�سخري خا�سًة 

اأو احل�سا�سية.
ك��ان الحتقان  اإذا  ال��ن��وم  -ت��ن��اول م�����س��ادات الح��ت��ق��ان قبل 
اإ�سابتك  وراء  ال�سبب  هو  احل�سا�سية  اأو  الربد  النا�سيء عن 

بال�سخري.
-ارفع راأ�سك على خمدة ميكنه يف كثري من الأحيان تقليل 
األ  اأي  م�ستقيماً  عنقك  جتعل  اأن  يف�سل  واأحياناً  ال�سخري، 
والتجربة  لآخ���ر  �سخ�ض  م��ن  يختلف  ف��ه��ذا  راأ���س��ك،  ت��رف��ع 

اأف�سل حكم.
-حاول ال�سيطرة على احل�سا�سية لديك اإذا كانت هي ال�سبب 

وراء تعر�سك لل�سخري.
ب�سعة  تقلل  اأن  ح���اول  ال���زائ���د  ال����وزن  ذوي  م��ن  ك��ن��ت  -اإذا 

كيلوجرامات من وزنك، 
اإذ اأن تقليل حوايل %10 من الوزن قادر على التقليل من 

حدة ال�سخري وقد يوقفه متاماً.
-راجع اأدويتك، فبع�ض الأدوية والعقاقري الطبية تزيد من 

ال�سخري.
-اأوقف التدخني، فهو يفاقم م�ساكل اأن�سجة احللق مما يزيد 

ال�سخري لديك.
-ل تتناول وجبة كبرية قبل اخللود اإىل النوم، ول تنم واأنت 

متخم.

اإ�سافة ملعقة واحدة من القرفة للطعام و�سيلة للتحكم فى ال�سكر

قد يدل على وجود م�سكلة �سحية

اتبع هذه الن�سائح لتتخل�ص من  م�سكلة ال�سخري

ال�سخري من امل�سكالت التي قد يعاين منها البع�ض طوال حياتهم، وهو 
ممكن اأن يحدث من اأي اإن�سان اأثناء النوم، وقد يكون ال�سخري يف بع�ض 
العالج، لكن  اأخرى تتطلب  االأحيان عالمة على وجود م�سكلة �سحية 

هل ميكن تخفيف وعالج م�سكلة ال�سخري؟
بالفعل فاإن هناك بع�ض االأع�ساب الطبيعية التي ت�ساعد على التخل�ض 
من ال�سخري ب�سكل نهائي اأو على االأقل التخفيف من هذه امل�سكلة، كل ما 

عليك هو اتباع الن�سائح التالية:
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالك �ستيل لعمال 

احلديد رخ�سة رقم:CN 1162688 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سة حممد �سعيد جمعه الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور احمد �سعيد من�سور الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ريحانة لبيع 

CN 1008972:الذرة والفو�سار رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مرمي ح�سن علي جمعه البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عناد مبارك علي ح�سن البلو�سي

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

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

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة 

تالل حفيت للدواجن ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 2010374  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1486857 بال�سم التجاري:�سما املعرت�ض 
 + الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   . والفواكه  للخ�سار 

الغاء الرتخي�ض.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

تنويه
بتاريخ   13463 رقم  العدد  يف  الوحدة  بجريدة  ال�سادر  العالن  اىل  بال�سارة 
بال�سم   CN  1148014: رقم  التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�ض   2017/2/13

التجاري/�سركة بيت ال�سالة للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م.
وا�سافة  ال�سابق  العالن  عن  بالرتاجع  القت�سادية:  التنمية  دائرة  تنوه   

التعديالت التالية:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد �سالح عبداهلل خمي�ض اجلنيبي %5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سميد �سعيد را�سد اجلنيبي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ابو ظفر للمقاولت العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1108319  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غامن �سعيد حممد خيله العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ظفر اقبال عبداملجيد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي م�سبح �سعيد �ساري الكتبي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ابو ظفر للمقاولت العامة ذ.م.م
ABU DHAFAR GEN. CONTRACTING CO. LLC

اىل/تنال للمقاولت العامة
TUNNEL GENERAL CONTRACTING

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �ساورما 
تيك اوي رخ�سة رقم:CN 2288323  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*6٬5 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا �ساورما تيك اوي

SHAWERMA TAKE AWAY CAFETERIA

اىل/مطعم �ساورما تيك اوي
SHAWERMA TEKE AWAY RESTURANT

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

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

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
امل�سلحة  للنجار  ال�سيوطي  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1022414  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعاد �سامل مبارك �سلطان املن�سوري %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �سعاد �سامل مبارك �سلطان املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عاطف عبداملالك احمد ابراهيم

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�سيوطي للنجار امل�سلحة

AL ASYOUTI REINFORCED CARPENTRY ESTABLISHMENT

اىل/�سليفر جولد لت�سليح عادم ال�سيارات     
SILVER GOLD AUTO EXHAUSTER REPAIR

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
بان  التجارية  ال�سوؤون  قطاع  القت�سادية-  التنمية  دائ���رة  بهذاتعلن 
الرخ�سة التجارية رقم: CN 1043759-1 بال�سم التجاري:الوقت 

لاللكرتونيات - فرع 1
وميلكها ال�سادة/عبيد حممد را�سد عبيد املن�سوري ، امارات اجلن�سية

حيث ابدى املذكورين اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:
المثل  اىل   1 فرع   - لاللكرتونيات  الوقت  من  جتاري  ا�سم  تعديل 

لاللكرتونيات
 - ثمينه  الغري  والك�س�سوارات  احللي  بيع  ن�ساط/حذف  تعديل 

بالتجزئة
دائرة  مراجعة  الجراء  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبدالرزاق احلمادي للنقليات العامة

رخ�سة رقم:CN 1100384  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/عبدالرزاق احلمادي للنقليات العامة 

ABDUL RAZAQ HAMMADI GENERAL TRANSPORTING

اىل/عبدالرزاق احلمادي للنقليات العامة - ملالكها عبدالرزاق عبداللطيف
�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م     

 ABDUL RAZAQ HAMMADI GENERAL TRANSPORTING BY

ABDUL RAZZAQ ABDULLATEEF - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:مطعم ق�سر ال�سالم

The PICKLES RESTAURANT:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:272196       بتاريخ:2017/4/26 م
با�س��م:مطعم ق�سر ال�سالم

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة امارة ال�سارقة النهدة �سارع النهدة حمل رقم 14 ملك نا�سر حميد 
 shilpaajin@yahoo.com:عبداهلل ال�سيبه ، امييل

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات ، اليواء املوؤقت 
و�سف العالمة:العالمة التجارية يف جمملها عبارة عن �سكل �سريحة ليمون باللون ال�سفر بداخلها كلمة 
The باللغة الالتينية باللون الخ�سر ب�سكل مميز ومن ا�سفل الليمون �سكل فلفل باللون الحمر والخ�سر 
ومكتوب بداخل الفلفل كلمة  PICKLES باللغة الالتينية باللون البي�ض ب�سكل مميز ومن حتتها خط 

ابي�ض ومن ا�سفل الفلفل كلمة RESTAURANT باللغة الالتينية باللون الحمر ب�سكل مميز. 
ال�س��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل الكلمات Pickles ، Restaurant كل على حدة 

يف الو�سع العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:كيك الطيبيني ذ.م.م
Cake AL Taybeen طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:كيك الطيبني 

املودعة بالرقم:272048       بتاريخ:2017/4/24 م
با�س��م:كيك الطيبيني ذ.م.م

 ، املاجد  عبدالعزيز  ال�سيخ  ملك  الحت��اد  �سارع  القيوين  ام  ام��ارة  املتحدة  العربية  الم��ارات  وعنوانه:دولة 
هاتف:0507575756 ، امييل:Marwan.alkubaisi@outlook.com  ام القيوين

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية ، الرز ، 
التابيوكا وال�ساغو ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، اخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخل��م��رية   ، ال���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل( ، البهارات ، الثلج 
و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن دائرة باللون البني وعلي ميني وي�سار الدائرة �سريط باللون 
البني الداكن وعليه نقط بيج وبداخل الدائرة �سورة كيك ب�سكل مميز باللون البني الداكن والبني الفاحت 
ب�سكل  ال�سود  باللون  الالتينية  باللغة   Cake AL Taybeen كلمة  الكيك  ويتو�سط  ال�سود  واللون 
ب�سكل  العربية  باللغة  الطيبيني  الدائرة كلمة كيك  ا�سفل  ال�سود ومن  باللون  مميز ومن اعاله حبة توت 

مميز باللون البي�ض. 
ال�س��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل الكلمة Cake يف الو�سع العادي. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:اليطالية لدوات التجميل

ADORA IBR:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:272470       بتاريخ:2017/5/1 م
با�س��م:اليطالية لدوات التجميل

وعنوانه:المارات العربية املتحدة امارة ال�سارقة املجاز خلف �سارع جمال عبدالنا�سر حمل رقم:7+8 ملك 
زكي احمد �سالح العني�ض ، هاتف:0507631544 ، �سندوق الربيد:8864

امييل:italian_beauty_rb@yahoo.com  ال�سارقة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�ستح�سرات تبيي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل املالب�ض وم�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط ، �سابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�ستح�سرات 

جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر )منظفات اأ�سنان( 
و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن كلمة ADORA باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز 

ومن حتتها احرف IBR باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز. 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ام كيه ايه جروب م.م.ح

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:MASHHOR م�سهور

املودعة بالرقم:271372       بتاريخ:2017/4/12 م
با�س��م:ام كيه ايه جروب م.م.ح

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل ، هاتف:0556126161 ، �سندق 
الربيد:123030 ،   امييل:mkagroup1976@gmail.com ال�سارقة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية ، الرز ، 
التابيوكا وال�ساغو ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، اخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخل��م��رية   ، ال���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل( ، البهارات ، الثلج 
و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن م�ستطيل باللون ال�سود والبي�ض ب�سكل مميز بداخله �سكل تاج 
ب�سكل مزخرف ب�سكل مميز من جهة العلى وال�سفل وبداخلها كلمة MASHHOR باللغة الالتينية 

ب�سكل مميز ومن حتتها كلمة م�سهور باللغة العربية. 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ا�سرت دي ام هيلث كري �ض.م.ح

OLYMPA:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:267062       بتاريخ:2017/1/24 م
با�س��م:ا�سرت دي ام هيلث كري �ض.م.ح

وعنوانه:مكتب مبنى اي لوب رقم اإي 64 - جي 30 - منطقة احلرة يف احلمرية ال�سارقة - هاتف:044546001 
manu.s@dmhealthcare.com:فاك�ض:044546003 - �سندوق الربيد:49777 - امييل -

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب ا�سنان ، وبيطرية ، 
اطراف وعيون وا�سنان ا�سطناعية ، ادوات جتبري ، مواد خياطة او درز اجلروح. 

و�سف العالمة:م�ستطيل ال�سكل ابي�ض اخللفية مكتوب يف مركز OLYMPA باللغة الجنليزية. 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:حممد اآمني ح�سن عبدالرزاق

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:AL AMIN المني

املودعة بالرقم:269841       بتاريخ:2017/3/15 م
با�س��م:حممد اآمني ح�سن عبدالرزاق

وعنوانه:ال�سارقة ال�سناعية الثالثة ، كراج المني ، هاتف:0507755882،�سندوق الربيد:35112
 alamingroup1@yahoo.com:امييل 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد خال�سات 
اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة و جمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، 

البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل والتمور. 
باللون  اط��ار  يحيطهم  ال�سفر  باللون  �سغري  مربع  بداخله  الخ�سر  باللون  كبري  العالمة:مربع  و�سف 
والقرن  العربية  باللغة  الم��ني  كلمة  به  المي��ن  القرن  الف�سي  باللون  متقابلني  قرنني  وعليهما  ال�سفر 

الي�سار به كلمة AL AMIN باللغة الالتينية. 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

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

 بطلب الرتخي�ض با�ستعمال العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:       بتاريخ:
بتاريخ:2015/11/8 امل�سجلة بالرقم:243252  

بتاريخ: واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
با�س��م املالك:كونتيننتال تاير ذا امريكاز ال ال �سي

ا���ض �سي 29707 ف��ورت ميل الوليات  ب��ارك دراي��ف  وع��ن��وان��ه:1830 ماكميالن 
املتحدة المريكية 

ا�سم املرخ�ض له: �سركة احلبتور لل�سيارات وعنوانه دبي �سارع بور �سعيد ديرة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 

تاريخ الرتخي�ض:
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:بران فودز ليمتد �ض.م.ح

SAGARMATHA:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:270266       بتاريخ:2017/3/23 م
با�س��م:بران فودز ليمتد �ض.م.ح

وعنوانه:املنطقة احلرة بعجمان بي 1 - 30 - عجمان - المارات العربية املتحدة - هاتف:0557274869
فاك�ض:067445986 - �سندوق الربيد:21031 - امييل:hrmd@pranuae.com عجمان

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية ، الرز ، التابيوكا 
، ع�سل  املثلجة  ، احللويات  ، اخلبز والفطائر واحللويات  ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب  وال�ساغو 

النحل والع�سل ال�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح اخلردل ، اخلل وال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
و���س��ف ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة يف خلفية م��رب��ع��ة ب��ل��ون اب��ي�����ض وب��داخ��ل��ه��ا �سكل ب��ي�����س��اوي م��ف��ت��وح م��ن اجل���زء العلوي 
ال�سكل اىل خارجه من العلى  داخ��ل  �سكل متموج ممتد من  املفتوح  العلوي  ازرق يظهر من اجل��زء  بلون  اطرافه 
كلمة  �سماوي  ف��احت  ازرق  بلون  عري�ض  بخط  العالمة  و�سط  يف  كتب  ازرق  بلون  �سميكة  اط��راف��ه  اجل��ب��ال  ي�سبه 

ازرق.  بلون   SAGARMATHA كلمة  النيبالية  باللغة  حتتها  وكتب   SAGARMATHA
ال�س��رتاطات:احلماية للعالمة ب�سكلها املميز ول ت�سمل الكلمة sagarmatha باعتبارها ا�سم موقع جغرايف . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

تنويه
بتاريخ   12017 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  العالن  اىل  بال�سارة 
2017/5/11 بخ�سو�ض الرخ�سة التجارية )CN 1034111( بال�سم التجاري/
يف  اعاله  اليه  امل�سار  العالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  ننوه  ذ.م.م.  ال�سيلة  البقالة 
البقالة  هو  وال�سحيح  ذ.م.م  ال�سلية  البقالة  كتب:  حيث  التجاري  ال�سم 

ال�سيلة ذ.م.م. لذا وجب التنويه.
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقو ق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265928     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

؛  الت�سرب  ملنع  العزل  م��واد  ؛  والتجاري  ال�سناعي  لال�ستخدام  البال�ستيكية  الأف��الم  ؛  ال�سقوق  ل�سد  م��واد 
بال�ستيك ن�سف م�سنع م�ستعمل لأغرا�ض �سناعية ؛ مواد غري مو�سلة لالحتفاظ باحلرارة ؛ زيوت عازلة 
؛ زجاج عازل ؛ اأنابيب مرنة غري معدنية ؛ الأنابيب الغري معدنية ملناجم اليورانيوم والنباتات وامل�ستودعات 
النووية  وامل��واد  واخلامات  الوقود  وا�ستخدام  تدوير  واإع��ادة  وجتهيز،  النظائر،  وف�سل  ؛  املخزونات  وحفظ 
واليورانيوم والبلوتونيوم والنفايات النووية ؛ املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�ض وامليكا واملنتجات 

امل�سنوعة من هذه املواد ؛ مواد بال�ستكية مت�سكلة بالبثق لال�ستعمال يف الت�سنيع
الواق�عة بالفئة:  17 

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265930     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ومعلومات  و�سعارات  وخدمات  معينة  �سلع  لرتويج  يخ�ض  فيما  واإع��الن   دعاية  خدمات  ؛  والت�سويق  والإع���الن   الدعاية 
جتارية، نقل اأخبار عن الآخرين عن طريق طباعتها وعرب ال�سوت والفيديو والو�سائط الرقمية ال�ساملة و�سائل الإعالم 
على الإنرتنت ؛ خدمات دعاية واإعالن؛ امل�ساعدة وامل�سورة يف اإدارة ال�سركات يف قطاع الطاقة خدمات ال�سركات، ول �سيما 
الت�سويق مل�سالح ال�سناعات والطاقة النووية وهند�سة الطاقة الأن�سطة الإدارية يف جمال الأعمال التجارية واإدارة الأعمال 
واإدارة  الأعمال  الإداري��ة يف جمال  ال�ست�سارات  املكاتب،  واإدارة  الأعمال  الإداري��ة يف جمال  اأن�سطة  ال�ست�سارية،  واخلدمات 
ت�سويق،  التجارية  الأعمال  ؛  الأعمال  احلقائق  والتق�سي  التحريات  املكاتب؛  واإدارة  الأعمال  جمال  يف  امل�ساعدة  املكاتب، 
؛  الأعمال  اإدارة  ؛  ال�سناعية  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  الأع��م��ال؛  ا�سرتاتيجيات  جمال  يف  التطوير  خدمات 
امل�ساعدة يف اإدارة ال�سركة ؛ التنبوؤات والتحليل القت�سادية ؛ وكالة ال�سترياد والت�سدير ؛ م�ست�سارين يف جمال الت�سويق 
الآخرين؛  للمنتجات واخلدمات ل�سالح  الرتويج والدعاية  �سيما  الت�سويق، ول  الت�سويق، خدمات  ا�سرتاتيجيات  ، تطوير 
رعاية الإعالن عن الأن�سطة الثقافية يف املجال النووي وجمال الطاقة وهند�سة الطاقة؛ بحوث الت�سويق؛ ا�ست�سارات يف 
اإدارة وتنظيم الأعمال ؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارة اأو اإعالنية ؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات 
تدقيق احل�سابات  ؛  التكلفة  اأ�سعار  واإع���الن؛ حتليل  دعاية  وك��الت  ؛  التجارية  الأن��ب��اء  وك��الت  ؛  الأع��م��ال  كفاءة  اخل��رباء 
الإلكرتونية؛  املواقع  عرب  التجارية  املعلومات  توفري  احلا�سوبية؛  البيانات  قواعد  يف  البيانات  و�سيانة  حتديث  الأعمال؛ 
ترويج املبيعات )لالآخرين( ؛ الإدارة التجارة لرتخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين ؛ اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة 
التعاقد اخلارجي )م�ساعدة يف الأعمال( ؛  اأطراف ثالثة؛ خدمات  التجارية ل�سالح  التفاو�ض واإمتام ال�سفقات  الأعمال؛ 

درا�سات الت�سويق    الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265944     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفئات الأخ��رى ؛ منغنيز؛ حاويات معدنية؛  ال��واردة يف  معادن غري نف�سية وكل خليط منها، ما عدا تلك 
كابالت واأ�سالك معدنية م�ستخدمة يف ال�سناعية والهند�سة النووية ؛ معادن على �سكل م�سحوق ؛ نيكل ؛ 
معادن غري م�سغولة  ؛ ال�سلك املعدين على �سكل اأنابيب معدنية يف �سبائك ال�سلب ؛ قوالب ؛ دلفنة الهافنيوم 
و�سبائكه؛ خامات معدنية، مبا  التيتانيوم  دلفنة  و�سبائكه؛  الزركونيوم  دلفنة  النيوبيوم؛  دلفنة  ؛  و�سبائكه 
؛  تنتامل  ؛  ف��ولذي��ة  �سبائك  ؛  زركونيوم  �سبائك  ؛  وتيتانيوم  النيوبيوم  �سبائك  ؛  اليورانيوم  خامات  فيها 
الأنابيب )القنوات التكنولوجية للمفاعالت النووية( ، مواد ان�ساء معدنية )بريليوم ، فاناديوم ، التنغ�ستني ، 
هفنيوم ، جرمانيوم ، اإنديوم ، موليبدنوم ، نيوبيوم ، تيتانيوم ، زركونيوم( ؛ كروم ؛ موا�سري واأنابيب معدنية 

؛ مباين معدنية متنقلة ؛ مواد بناء معدنية
الواق�عة بالفئة: 6

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265945     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سخات ؛ �سمامات للمعدات ال�سناعية ؛ �سمامات )اأجزاء اآلت( ؛ مولدات طاقة للطوارئ ؛ مولدات التيار 
املرتدد ؛ مولدات كهربائية ؛ مولدات التيار ؛ التحكم الهيدروليكية لالآلت ، حمركات و مكائن ؛ م�سخات 
)اآلت( ؛ م�سعات )تربيد( املحركات واملكائن ؛ ناقالت انبوبية تدار بالهواء امل�سغوط ؛ �ساغطات تربينية 
؛ حمركات بخارية ؛ الهياكل الفولذية امللحومة، القطع والإك�س�سوارات اخلا�سة باملنتجات املذكورة اأعاله، 
واملدرجة �سمن الفئة رقم )7(؛ مولدات الكهرباء ؛ مكائن بخالف امل�ستخدمة يف املركبات ؛ �سمامات �سغط 
واملحطات  املن�ساآت  تعطيل  يف  متخ�س�سة  اآل��ة  وال�سفن،  النووية  الطاقة  ملحطات  �سمامات  ؛  اآلت(  )اأج��زاء 
اآلت حفر  اآلت حفر،   ، النووية  الهند�سة  و  لل�سناعة  املعادن، م�سخات ط��اردة خا�سة  اآلت قطع   ، النووية 
اأجهزة  والهند�سة؛،  النووية  ال�سناعة  يف  لال�ستخدام  توربينات   ، احلديدية  ل�سناعة  اآلت  املعادن،  ملعاجلة 
الطرد املركزي )اآلت( لال�ستخدام يف ال�سناعة النووية وقطاع الطاقة، مبا يف ذلك اأجهزة الطرد املركزي 

للغاز، جهاز طرد مركزي لتخ�سيب اليورانيوم وف�سل النظائر، حمركات كهربائية
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265948     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراجل بخار ، بخالف اأجزاء الآلت )110165( ؛ مولدات البخار ؛ من�ساآت تر�سيح الهواء ؛ الأجهزة والأدوات 
امل�ستخدمة يف تنظيف، وف�سل وتنقية ال�سوائل والغازات امل�ستخدمة يف املجال النووي والهند�سي؛ مر�سحات 
)فالتر( واأجهزة تر�سيح لتكييف الهواء والغاز ؛ املولدات النووية؛ حمطة الطاقة النووية؛ اأجهزة تر�سيح 
املاء؛ اأجهزة تر�سيح املياه لال�ستخدام يف املجال النووي وجمال الطاقة واملجال الهند�سي؛ بحوث املفاعالت 
البخار،  وم��ول��دات  ال��وق��ود  ذل��ك  يف  مبا  املعيارية،  النووية  املن�ساآت  ؛  النووية  املفاعالت  مكونات  ؛  النووية 
ومقرات املفاعالت، اأغطية لوعاء املفاعل، واجلزء الداخلي من اآلية توجيه ق�سيب التحكم اخلا�ض باملفاعل؛ 
مفاعالت نووية ؛ اأجهزة اإ�ساءة لل�سمامات الثنائية )LED( ؛ اأنظمة التربيد للنفايات النووية والوقود 
الرتكيبات  ؛ فئات  النووية  والنفايات  النووية،  واملهدئات  النووي  الوقود  امل�ستنفد؛ من�ساآت لإعادة معاجلة 
املنزلية اأو ال�سناعية، مبا يف ذلك اإزالة املواد النووية؛ املراجل ال�سناعية )عدا اأجزاء من املحركات الأ�سا�سية 

واملحركات( ؛ م�سخات حرارة ؛ اأفران �سم�سية ؛ م�سابيح كهربائية و اأجهزة اإ�ساءة
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265950     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�سور  واخل��ط��ط  الر�سومات  ت�سميم  �سيما  ول  واملج�سمات،  والبيانية  الر�سوم  تخطيطية   مطبوعات 
؛  النووية  الهند�سة  جم��ال  يف  ودرا�سية  تعليمية  م��واد  حتتوي  والتي  الإلكرتونية  اأو  املطبوعة  التعليمات 
واأقالم ر�سا�ض ومطاط   واأقالم حرب  الال�سقة وموائع ت�سحيح  لوازم مكتبية وبخا�سة بكرات لالأ�سرطة 
وخرامات وكبا�سات و امل�سابك ؛ ورق وورق مقوي ؛ الألبومات، البوم عملة واألبومات عطلة، األبومات لل�سور 
وهي  املطبوعة،  ملن�سورات  املذكرة،  ومن�سات  تروي�سة،  للطوابع،  البوم  تذكارية،  واألبومات  الفوتوغرافية، 
اأدلة على الت�سميم، اإر�سادات ب�ساأن ت�سميم واملبادئ التوجيهية التقنية، واأدلة والدوريات يف جمال الطاقة 
النووية ؛ اجهزة طباعة متنقلة )لوازم مكتبية( ؛ األبومات ؛ مناذج مطبوعة ؛ دفاتر ؛ كرا�سات ؛ كتيبات ؛ 
اأوراق للطباعة ؛ �سحف ؛ ورق م�سمع ؛ جمالت )دوري��ات( ؛ تقاومي ؛ بطاقات دليلية ؛ بطاقات ت�سجيل 
للت�سجيل ؛ كتالوجات ؛ مغلفات ؛ ورق كربون ؛ ورق لف ؛ قرطا�سية ؛ بيانات اعالنية ؛ ورق طباعة ال�سور 
؛ املواد التعليمية وو�سائل التدريب )عدا الأجهزة(، من�سورات مطبوعة اأو الدرا�سات اإلكرتونية م�ستخدمة 
يف ال�سناعات والهند�سة النووية ؛ ورق تر�سيح ؛ �سور فوتوغرافية  ؛ حروف طباعة ؛ ورقة �سياغة ؛ �سحف 
اأو الورق  اأو البال�ستيك للتعبئة ؛ لفتات من ورق  ؛ كلي�سيهات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ منتجات من الورق 

املقوي الواق�عة بالفئة: 16
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265953     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

؛  الت�سرب  ملنع  العزل  م��واد  ؛  والتجاري  ال�سناعي  لال�ستخدام  البال�ستيكية  الأف��الم  ؛  ال�سقوق  ل�سد  م��واد 
بال�ستيك ن�سف م�سنع م�ستعمل لأغرا�ض �سناعية ؛ مواد غري مو�سلة لالحتفاظ باحلرارة ؛ زيوت عازلة 
؛ زجاج عازل ؛ اأنابيب مرنة غري معدنية ؛ الأنابيب الغري معدنية ملناجم اليورانيوم والنباتات وامل�ستودعات 
النووية  وامل��واد  واخلامات  الوقود  وا�ستخدام  تدوير  واإع��ادة  وجتهيز،  النظائر،  وف�سل  ؛  املخزونات  وحفظ 
واليورانيوم والبلوتونيوم والنفايات النووية ؛ املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�ض وامليكا واملنتجات 

امل�سنوعة من هذه املواد ؛ مواد بال�ستكية مت�سكلة بالبثق لال�ستعمال يف الت�سنيع
الواق�عة بالفئة: 17

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265955     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املباين غري املعدنية املتنقلة لالأنظمة الأمنية ؛ مواد البناء املعيارية واملحمولة غري املعدنية؛ وبخا�سة الكتل 
الإ�سمنتية والبالط، والأبواب والأعمدة وال�سرائح، والألواح، والأنابيب ملناجم اليورانيوم والتخزين، وف�سل 
النظائر، ومعاجلة واإعادة معاجلة والتخل�ض من املواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم، والنفايات النووية 
؛ موا�سري ماء غري معدنية ؛ اأنابيب خزف/فخار ؛ قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف ؛ الأنابيب 
بالبال�ستيك؛  املعدين؛ خزانات غري معدنية وغري مبنية  الت�سريف غري  اأنبوب  اأو  املعدنية اخلارجة  غري 
�سهاريج تخزين الهيدروجني )غري معدنية وغري بال�ستيكية(؛ �سهاريج الإمداد باملياه )غري معدنية وغري 
بال�ستيكية(؛ �سهاريج تخزين الغاز)غري معدنية وغري بال�ستيكية( ؛ حاويات لتخزين الغاز ال�سائل )غري 

معدنية وغري بال�ستيكية(
الواق�عة بالفئة: 19

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265968     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الطاقة  وهند�سة  الطاقة  و  النووية  ال�سناعة  جمال  يف  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم 
العملي )ا�ستعرا�ض( ؛  التدريب  النووي؛  التدريب والتدريب الإ�سايف لتنمية قدرات املوظفني يف املجال  ؛ 
اإعادة التدريب املهني؛ التعليم اخلا�ض؛ اخلدمات التعليمية والتدريب ممثلة اأق�سام وور�ض العمل والدورات 
واجلامعات،  الكليات  امتحانات  يف  بعد  ع��ن  والتعلم  بعد  ع��ن  والتعلم  واجل��ام��ع��ات،  الكليات  يف  التدريبية 
وامل�ساورات، وتوفري املعلومات يف جمال ال�سناعة النووية و طاقة ؛ ن�سر الكتب وكتيبات ؛ خدمات الرتبية 
والتعليم  على وجه اخل�سو�ض، تنظيم واإجراء دورات تدريبية ودرو�ض على النرتنت، والندوات، والعرو�ض 
وور�ض العمل يف جمال ال�سناعة النووية و الطاقة وهند�سة الطاقة ؛ خدمات الرتبية على وجه اخل�سو�ض، 
تنظيم احللقات الدرا�سية والدورات التدريبية يف جمالت العلمية ال�سناعية يف الإطار النووي ، ن�سر الكتب 
الفعاليات  تنظيم  ؛  والإع���الن  الدعاية  ن�سو�ض  بخالف  ن�سو�ض  ن�سر  ال��ف��وري،  الإلكرتونية  وال�سحف 
التعليمية عن اأبحاث ال�سوق؛ جمالت التعليم واخلدمات التعليمية، وبخا�سة تنظيم واإجراء الجتماعات، 
ال�سلة يف جمال  الفيديو ذات  والندوات، واملنتديات وال��دورات واملوؤمترات والندوات واملوؤمترات وموؤمترات 

ال�سناعة النووية و الطاقة وهند�سة الطاقة
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266879     بتاريخ : 22 / 1 / 2017  
با�س��م: تريد بال�ض ايد

اململكة   ، زد  2اإن  ال8   بي  ب��وري، جريتري مان�سي�ستري  رود،  بولتون  دافينبورت هاو�ض، 261  وعنوانه: 1548 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية و الإعالن ، اإدارة الأعمال ، تدبري الأعمال التجارية ، ال�سوؤون املكتبية ، تنظيم و تدبري و 
وتدبري  العمال  اإدارة  وبالتحديد  ، اخلدمات اخلريية  املجتمع  وم�ساريع  التطوعية   الربامج  اإدارة وعمل 
اجلمعيات اخلريية ، تعزيز م�ساريع املجتمع و توفري العمل التطوعي ، جتميع واحلفاظ على قواعد البيانات 
وعمل  تنظيم   ، املنتجات  احدث  لعر�ض  وال�سركات  بالتجار  اخلا�سة  واملعار�ض  التجارية  املعار�ض  تنظيم   ،
املكافئات  بربامج  املرتبطة  واملكافئات  الفوائد  توفري  اإدارة  وت�سمل  للولء  املكافئات  برامج  وتوفري  واإدارة 
للولء ، برامج احلوافز للم�ستهلك ، تعزيز اخلدمات اخلريية وخدمات جمع التربعات ، الإدارة التجارية 
لرتخي�ض املنتجات واخلدمات لالأخرين ، جتميع ت�سكيلة متنوعة من الب�سائع واملنتجات من اجل الغري 
الت�سالت عن  املتاجر ومن خالل  واملنتجات من  الب�سائع  و�سراء هذه  الزبائن من معاينة  لتمكني عامة 
بعد و�سبكة الأنرتنت ومواقع النرتنت او من خالل الطلب الربيدي ، ترويج املبيعات )لالأخرين( ، ادارة 
اإدارة   ، بالتجزئة  واملنتجات  الب�سائع  ببيع  املتعلقة  التجارية  املعلومات  ، توفري  للمتاجر  التجارية  ال�سوؤون 

اعمال املتاجر.
 الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )WIT( مكتوبة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

WIT

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265924     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معاجلة  اجهز   ، )كمبيوتر(  حا�سبة  اآلت  ؛  البيانات  من  وغريها  وال�سور  ال�سوت  ون�سخ  ومعاجلة  ونقل  ت�سجيل  اأجهزة 
الكمبيوتر  برجميات  والهند�سة؛  ال��ن��ووي  امل��ج��ال  يف  لال�ستخدام  الكمبيوتر  وبرجميات  ب��رام��ج  ؛  والكمبيوتر  البيانات 
لر�سد ومراقبة عمليات الإنتاج يف امل�سنع؛ املغناطي�سات الكهربائية؛ الأجهزة والأدوات الإلكرتونية والب�سرية مثل اأجهزة 
الكمبيوتر و�سا�سات الفيديو، واملوازين، مثلثات ر�سم الزوايا القائمة، واأ�سعة الليزر، اأدوات القيا�ض املحمولة و�سرائط القيا�ض 
امل�ستخدمة يف معاينة ومراقبة ووزن وقيا�ض العوامل الفيزيائية والهند�سية يف املن�ساآت ال�سناعية يف جمال الطاقة النووية، 
وحتديداً اإنتاج الطاقة النووية ودورة الوقود النووي، املو�سالت والإلكرتونيات؛ اأ�سباه املو�سالت الإلكرتونية ؛قطع معدات 
اإزالة التلوث للمن�ساآت امللوثة مبواد م�سعة؛ املعدات )الأجهزة( اخلا�سة بالختبارات غري املتلفة للمواد يف حمطات توليد 
الطاقة؛ رقائق اإلكرتونية / دوائر كهربائية دقيقة؛ الأ�سالك املغناطي�سية امل�ستخدمة يف �سناعة املغناطي�سات الكهربائية؛ 
والب�سرية  العلمية  البلورية؛  املو�سالت  اأ�سباه  مواد  وحتديداً  الكمية،  ال�سوائب  ال�سناعية؛  لال�ستخدامات  مغناطي�سات 
للبناء  بالن�سبة  املعلومات،  واأدوات  واأجهزة  وحتليل  واختبار  ك�سف  والطبوغرافية،  والرقابة  والتفتي�ض  والقيا�ض  وال��وزن 
واخلدمات والدعم، وو�سع من �سيانة واإ�سالح للوحدات ال�سناعية، وحمطات الكهرباء، خزائن النووية، املعدات الالزمة 
لإنتاج الوقود النووي ومعدات ملعاجلة الوقود النووي، املعدات الالزمة لتخزين الوقود النووي واملعدات الالزمة لتخزين 
النفايات النووية لال�ستخدام البحث العلمي، والبحوث ال�سناعية، والبحوث والتطوير للمنتجات و اختبار املواد اجلديدة 
لوحات  ؛  �سبه مو�سالت  ؛  الذاكرة  بطاقات  �سبه مو�سالت  ؛  �سبه مو�سالت  اجهزة  ؛  املتكاملة  الدوائر  �سبه مو�سالت  ؛ 
ال�سيليكون ؛ رقائق مهيكلة ؛ الأ�سرطة فائقة التو�سيل ؛ الأ�سالك والكابالت فائقة التو�سيل ؛ املو�سالت الفائقة ؛ معدات 
الختبار والقيا�ض لختبار اأداء وكفاءة معدات حمطة توليد الكهرباء ؛ البطاريات الكهربائية ؛ املعدات )اأجهزة( من النظام 
الآيل لر�سد الإ�سعاع يف حمطات الطاقة النووية ؛ املعدات )اأجهزة( من مفاعل تدفق النيوترون يف حمطة للطاقة النووية 
؛ املعدات )اأجهزة( لل�سيطرة على ال�سالمة من الإ�سعاع يف حمطات الطاقة النووية ؛ املعدات )اأجهزة( عر�ض وت�سجيل نتائج 
اإك�ض  الأ�سعة  واأجهزة لالإ�سعاع  اأدوات  ؛  الكهروديناميكي  التحكم  ؛ اجهزة لإ�سارات اجلهاز  النووية  التفتي�ض على احلرارة 
الإ�سعاع  العالية  الطاقة  لإنتاج  املعجالت اخلطية اجل�سيمات  الطبية، وبخا�سة  ت�ستخدم لالأغرا�ض  التي  تلك  با�ستثناء   ،
الأ�سعة اإك�ض و ال�سور الأ�سعة اإك�ض ل�ستخدامها يف التحقق والختبار املواد والقطاعات ال�سناعية وال�ستخدام لأ�سباب تتعلق 
لل�سناعة  املادية كهربائية  املعدات  ؛  ال�سناعية  ا�سعاعية لالأغرا�ض  ؛ اجهزة  الإ�سعاع  واملعدات مراقبة  ؛ اجهزة  بال�سالمة 
النووية والهند�سة ؛ اأوعية بطاريات ؛ بطاريات قابلة لل�سحن ؛ بطاريات غلفانية ؛ اجهز بيتاترون ؛ اأدوات اختبار الغاز ؛ 
مولدات النظائر ق�سرية الأجل ؛ اأجهزة ا�ست�سعار لل�سناعة النووية والطاقة ؛ اأجهزة الك�سف عن الإ�سعاع التي حتتوي على 
مراوح الهواء والغاز ؛ اجهز قيا�ض اجلرعات الإ�سعاعية ؛ حالت البطارية ؛ اجهز ليزر لي�ست لغايات طبية ؛ املواد واملنتجات 
للمعدات اللكرتونية ؛ بلورة اأحادية ؛ مولد النيوترون ا�ستنادا م�سرعات اجل�سيمات امل�سحونة ؛ الهند�سة معملية خا�سة ؛ 
املالب�ض والأحذية والقبعات واخلوذات والأقنعة �سد التعر�ض لالإ�سعاع ؛ �سفائح للبطاريات ؛ قطعة من املالب�ض الواقية 
للحماية من احلوادث والإ�سابات لال�ستخدام مع املواد امل�سعة ملنع التعر�ض لالإ�سعاع ؛ امل�سخمات؛ اأدوات لقيا�ض وت�سجيل 
من الإ�سعاع النووي، مبا فيها وحدات الك�سف ؛ ادوات قيا�ض مبا فيها اأجهزة القيا�ض الكهربائية ؛ اجهزة رادار ؛ اأدوات الأ�سعة 
، ب�سكل خا�ض م�سرعات اجل�سيمات اخلطي لإنتاج الطاقة العالية الإ�سعاع الأ�سعة اإك�ض وال�سور الأ�سعة اإك�ض ل�ستخدامها 
يف التحقق ، مواد الختبار، والتطبيقات ال�سناعية وا�ستخدامها لأغرا�ض ال�سالمة ؛ الإ�سعاع ؛ اجهزة راديو ؛ اجهزة ا�سعة 
اإك�ض لي�ست لغايات طبية ؛ بطاريات �سعرية ؛ نظم والرقابة الإدارة ملحطات الطاقة النووية ؛اجهزة �سرب بال�سدى ؛ قيا�ض 
ال�سبكرت ؛ اآليات معاجلة و / اأو اجهزة قيا�ض لتنفيذ مواد الختبار للح�سول على معلومات حول ممتلكاتهم ؛ م�سارعات 
ج�سيمات ؛ من�ساآت جلهاز التحكم عن بعد من عمليات الإنتاج يف املن�ساآت ال�سناعية ؛ تركيب للر�ض ؛ جهاز حتكم الندماج 
النووي احلرارى ؛ اجهزة كاثودية م�سادة للتاآكل ؛ واأجهزة ال�ست�سعار)جهاز اإنذار( ؛ �سيكلوترونات  )م�سرعات حلقية( ؛ 
�سا�سات اأجهزة الأ�سعة اإك�ض امل�ستخدمة لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ خاليا غلفانية ؛ اإمدادات الطاقة غري املنقطعة )يو بي اإ�ض( 
؛ حمولت كهربائية؛ الأجهزة الكهربائية ومنتجات توزيع الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة التنظيم واملراقبة وتبادل الإ�سارات 
واملتابعة واخلا�سة بالتدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء، وحتديداً معدات الكمبيوتر اخلا�سة ببناء اأنظمة الت�سغيل 
الآيل التي تتحكم كهربائياً يف اأنظمة التدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء؛ معدات الكمبيوتر اخلا�سة بالتحكم عن 
بعد يف اأنظمة التدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء يف املبنى؛ معدات وبرجميات الكمبيوتر اخلا�سة بالتحكم عن بعد 
الذكية  ال�سبكة  الكمبيوتر لال�ستخدام مع تطبيقات  والتربيد؛ معدات وبرجميات  والتهوية  والتربيد  التدفئة  اأجهزة  يف 
اإدارة اأحمال الطاقة والتحكم بها، والك�سف عن �سرقة الطاقة والتحكم يف ومراقبة وت�سخي�ض ال�سبكة  والتي لها وظائف 
الكهربائية، اإدارة والتحكم يف انقطاع التيار الكهربائي، والك�سف عن الأخطاء، واإدارة اأ�سول ال�سبكة وت�سغيل و�سيانة ال�سبكة 

الكهربائية ؛ خاليا الوقود
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  لديه اعرتا�ض على ذلك  فعلى من 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265947     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معاجلة  اجهز   ، )كمبيوتر(  حا�سبة  اآلت  ؛  البيانات  من  وغريها  وال�سور  ال�سوت  ون�سخ  ومعاجلة  ونقل  ت�سجيل  اأجهزة 
الكمبيوتر  برجميات  والهند�سة؛  ال��ن��ووي  امل��ج��ال  يف  لال�ستخدام  الكمبيوتر  وبرجميات  ب��رام��ج  ؛  والكمبيوتر  البيانات 
لر�سد ومراقبة عمليات الإنتاج يف امل�سنع؛ املغناطي�سات الكهربائية؛ الأجهزة والأدوات الإلكرتونية والب�سرية مثل اأجهزة 
الكمبيوتر و�سا�سات الفيديو، واملوازين، مثلثات ر�سم الزوايا القائمة، واأ�سعة الليزر، اأدوات القيا�ض املحمولة و�سرائط القيا�ض 
امل�ستخدمة يف معاينة ومراقبة ووزن وقيا�ض العوامل الفيزيائية والهند�سية يف املن�ساآت ال�سناعية يف جمال الطاقة النووية، 
وحتديداً اإنتاج الطاقة النووية ودورة الوقود النووي، املو�سالت والإلكرتونيات؛ اأ�سباه املو�سالت الإلكرتونية ؛قطع معدات 
اإزالة التلوث للمن�ساآت امللوثة مبواد م�سعة؛ املعدات )الأجهزة( اخلا�سة بالختبارات غري املتلفة للمواد يف حمطات توليد 
الطاقة؛ رقائق اإلكرتونية / دوائر كهربائية دقيقة؛ الأ�سالك املغناطي�سية امل�ستخدمة يف �سناعة املغناطي�سات الكهربائية؛ 
والب�سرية  العلمية  البلورية؛  املو�سالت  اأ�سباه  مواد  وحتديداً  الكمية،  ال�سوائب  ال�سناعية؛  لال�ستخدامات  مغناطي�سات 
للبناء  بالن�سبة  املعلومات،  واأدوات  واأجهزة  وحتليل  واختبار  ك�سف  والطبوغرافية،  والرقابة  والتفتي�ض  والقيا�ض  وال��وزن 
واخلدمات والدعم، وو�سع من �سيانة واإ�سالح للوحدات ال�سناعية، وحمطات الكهرباء، خزائن النووية، املعدات الالزمة 
لإنتاج الوقود النووي ومعدات ملعاجلة الوقود النووي، املعدات الالزمة لتخزين الوقود النووي واملعدات الالزمة لتخزين 
النفايات النووية لال�ستخدام البحث العلمي، والبحوث ال�سناعية، والبحوث والتطوير للمنتجات و اختبار املواد اجلديدة 
لوحات  ؛  �سبه مو�سالت  ؛  الذاكرة  بطاقات  �سبه مو�سالت  ؛  �سبه مو�سالت  اجهزة  ؛  املتكاملة  الدوائر  �سبه مو�سالت  ؛ 
ال�سيليكون ؛ رقائق مهيكلة ؛ الأ�سرطة فائقة التو�سيل ؛ الأ�سالك والكابالت فائقة التو�سيل ؛ املو�سالت الفائقة ؛ معدات 
الختبار والقيا�ض لختبار اأداء وكفاءة معدات حمطة توليد الكهرباء ؛ البطاريات الكهربائية ؛ املعدات )اأجهزة( من النظام 
الآيل لر�سد الإ�سعاع يف حمطات الطاقة النووية ؛ املعدات )اأجهزة( من مفاعل تدفق النيوترون يف حمطة للطاقة النووية 
؛ املعدات )اأجهزة( لل�سيطرة على ال�سالمة من الإ�سعاع يف حمطات الطاقة النووية ؛ املعدات )اأجهزة( عر�ض وت�سجيل نتائج 
اإك�ض  الأ�سعة  واأجهزة لالإ�سعاع  اأدوات  ؛  الكهروديناميكي  التحكم  ؛ اجهزة لإ�سارات اجلهاز  النووية  التفتي�ض على احلرارة 
الإ�سعاع  العالية  الطاقة  لإنتاج  املعجالت اخلطية اجل�سيمات  الطبية، وبخا�سة  ت�ستخدم لالأغرا�ض  التي  تلك  با�ستثناء   ،
الأ�سعة اإك�ض و ال�سور الأ�سعة اإك�ض ل�ستخدامها يف التحقق والختبار املواد والقطاعات ال�سناعية وال�ستخدام لأ�سباب تتعلق 
لل�سناعة  املادية كهربائية  املعدات  ؛  ال�سناعية  ا�سعاعية لالأغرا�ض  ؛ اجهزة  الإ�سعاع  واملعدات مراقبة  ؛ اجهزة  بال�سالمة 
النووية والهند�سة ؛ اأوعية بطاريات ؛ بطاريات قابلة لل�سحن ؛ بطاريات غلفانية ؛ اجهز بيتاترون ؛ اأدوات اختبار الغاز ؛ 
مولدات النظائر ق�سرية الأجل ؛ اأجهزة ا�ست�سعار لل�سناعة النووية والطاقة ؛ اأجهزة الك�سف عن الإ�سعاع التي حتتوي على 
مراوح الهواء والغاز ؛ اجهز قيا�ض اجلرعات الإ�سعاعية ؛ حالت البطارية ؛ اجهز ليزر لي�ست لغايات طبية ؛ املواد واملنتجات 
للمعدات اللكرتونية ؛ بلورة اأحادية ؛ مولد النيوترون ا�ستنادا م�سرعات اجل�سيمات امل�سحونة ؛ الهند�سة معملية خا�سة ؛ 
املالب�ض والأحذية والقبعات واخلوذات والأقنعة �سد التعر�ض لالإ�سعاع ؛ �سفائح للبطاريات ؛ قطعة من املالب�ض الواقية 
للحماية من احلوادث والإ�سابات لال�ستخدام مع املواد امل�سعة ملنع التعر�ض لالإ�سعاع ؛ امل�سخمات؛ اأدوات لقيا�ض وت�سجيل 
من الإ�سعاع النووي، مبا فيها وحدات الك�سف ؛ ادوات قيا�ض مبا فيها اأجهزة القيا�ض الكهربائية ؛ اجهزة رادار ؛ اأدوات الأ�سعة 
، ب�سكل خا�ض م�سرعات اجل�سيمات اخلطي لإنتاج الطاقة العالية الإ�سعاع الأ�سعة اإك�ض وال�سور الأ�سعة اإك�ض ل�ستخدامها 
يف التحقق ، مواد الختبار، والتطبيقات ال�سناعية وا�ستخدامها لأغرا�ض ال�سالمة ؛ الإ�سعاع ؛ اجهزة راديو ؛ اجهزة ا�سعة 
اإك�ض لي�ست لغايات طبية ؛ بطاريات �سعرية ؛ نظم والرقابة الإدارة ملحطات الطاقة النووية ؛اجهزة �سرب بال�سدى ؛ قيا�ض 
ال�سبكرت ؛ اآليات معاجلة و / اأو اجهزة قيا�ض لتنفيذ مواد الختبار للح�سول على معلومات حول ممتلكاتهم ؛ م�سارعات 
ج�سيمات ؛ من�ساآت جلهاز التحكم عن بعد من عمليات الإنتاج يف املن�ساآت ال�سناعية ؛ تركيب للر�ض ؛ جهاز حتكم الندماج 
النووي احلرارى ؛ اجهزة كاثودية م�سادة للتاآكل ؛ واأجهزة ال�ست�سعار [جهاز اإنذار[ ؛ �سيكلوترونات  )م�سرعات حلقية( ؛ 
�سا�سات اأجهزة الأ�سعة اإك�ض امل�ستخدمة لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ خاليا غلفانية ؛ اإمدادات الطاقة غري املنقطعة )يو بي اإ�ض( 
؛ حمولت كهربائية؛ الأجهزة الكهربائية ومنتجات توزيع الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة التنظيم واملراقبة وتبادل الإ�سارات 
واملتابعة واخلا�سة بالتدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء، وحتديداً معدات الكمبيوتر اخلا�سة ببناء اأنظمة الت�سغيل 
الآيل التي تتحكم كهربائياً يف اأنظمة التدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء؛ معدات الكمبيوتر اخلا�سة بالتحكم عن 
بعد يف اأنظمة التدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء يف املبنى؛ معدات وبرجميات الكمبيوتر اخلا�سة بالتحكم عن بعد 
الذكية  ال�سبكة  الكمبيوتر لال�ستخدام مع تطبيقات  والتربيد؛ معدات وبرجميات  والتهوية  والتربيد  التدفئة  اأجهزة  يف 
اإدارة اأحمال الطاقة والتحكم بها، والك�سف عن �سرقة الطاقة والتحكم يف ومراقبة وت�سخي�ض ال�سبكة  والتي لها وظائف 
الكهربائية، اإدارة والتحكم يف انقطاع التيار الكهربائي، والك�سف عن الأخطاء، واإدارة اأ�سول ال�سبكة وت�سغيل و�سيانة ال�سبكة 

الكهربائية ؛ خاليا الوقود
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265666     بتاريخ : 29 / 12 / 2016  
با�س��م: زيويبيك ليمتد

وعنوانه: 18 بوينغ بلي�ض ، مونت موجننوي 3116 ، نيوزيالندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات؛ طعام للحيوانات الأليفة؛ طعام للحيوانات الأليفة اأ�سا�سها 
اللحوم املجففة بالتربيد واللحوم املجففة بالهواء؛ مغذيات )مواد غذائية( للحيوانات الأليفة 

؛ �سراب للحيوانات الأليفة.
 الواق�عة بالفئة: 31

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )ZIWI( مكتوبة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265890     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معلومات اإن�ساء واإ�سالح املباين؛ منع الت�سرب يف املباين ؛ اإ�سالح و�سيانة معدات مراقبة تلوث املياه؛ اإ�سالح و�سيانة اأجهزة تنقية 
املياه؛ اإ�سالح و�سيانة، وجتديد معدات املحطات النووية وغريها من مرافق التوليد ال�سناعي واإنتاج الطاقة؛ خدمات لبناء وتركيب 
و�سيانة واإ�سالح املركبات واملعدات والبنية التحتية وحمطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء؛ بناء واإ�سالح املخازن، مبا يف ذلك 
خمازن النفايات امل�سعة؛ بناء حمطات لأعمال اليورانيوم املنف�سلة ؛ خدمات الرتكيب وال�سيانة للمعدات ملراقبة و�سمان ال�سالمة 
يف حمطات الطاقة النووية وتوليد الطاقة، تعدين اليورانيوم، حفر الآبار، اإعادة اإعمار )اإ�سالح( ماكينات حمطات الطاقة النووية 
النووية  النووي مرافق تخزين للمواد  الوقود  النووي لإعادة معاجلة  الوقود  ،  ومرافق واملحطات لإنتاج  النووية  التخزين  ملرافق 
النووي واخلامات  النفايات عن الألغام، ملحطات ومراكز التخزين، جتهيز واإعادة املعاجلة والتخل�ض من الوقود  واملرافق لتخزين 
واملواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم؛ مولدات بخار النتعا�ض، وتوربينات، املولدات التوربينية واملولدات الكهربائية، وال�سيارات 
الكهربائية ، ا�ستعادة املفاعالت النووية، ومفاعالت املياه، اآلت لإنتاج وجتهيز واإعادة ت�سغيل ومعاجلة الوقود النووي، وخامات املعادن 
وخامات اليورانيوم والبلوتونيوم )املواد النووية( ا�ستخراج املعادن، املعلومات وال�ست�سارات ب�ساأن بناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
نظائر  لف�سل  حمطات  بناء  عن  معلومات  اليورانيوم،  انف�سال  النظائر  و  اليورانيوم  لتخ�سيب  املعدات  و�سيانة  واإ�سالح  وتركيب 
اليورانيوم، معلومات عن تركيب واإ�سالح و�سيانة املعدات الالزمة لف�سل نظائر اليورانيوم، ؛ ال�سراف على ان�ساء املباين ؛ مقاومة 
ال�سداأ ؛ معدات اإ�سعاع �سحن واإعادة �سحن اخلدمات، خدمات ا�ستخراج احلجارة، اإ�سالح اأو �سيانة حمطات الطاقة النووية، واملعلومات 
ذات ال�سل، اإ�سالح م�سخات، �سناعة البناء وت�سييد حمطات الطاقة النووية ومرافق للنفايات امل�سعة، مبا يف ذلك حمطات تخ�سيب 
اليورانيوم، خدمات لبناء و�سيانة واإ�سالح ووقف ت�سغيل حمطات الطاقة النووية، ومرافق ملعاجلة الوقود النووي و مرافق تخزين 
الوقود النووي للمواد واملرافق النووية لتخزين النفايات، واملناجم وامل�سانع ومراكز تخزين وجتهيز واإعادة املعاجلة والتخل�ض من 
الوقود النووي واخلامات واملواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم، خدمات الرتكيب وال�سيانة والإ�سالح ووقف ت�سغيل املفاعالت 
النووية ومفاعالت املياه امل�سغوط واملرافق التي تنتج الوقود النووي، تركيب وت�سغيل حمطات الطاقة النووية، وحمطات الطاقة 
احلرارية النووية، تركيب وت�سغيل اأجهزة النظائر امل�سع، الرتكيب والإ�سالح ملعدات التدفئة، تركيب واإ�سالح معدات تكييف الهواء، 
ملراقبة  اآلت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  علمية،  لأغرا�ض  الأدوات  و�سيانة  والتكليف  الرتكيب  الكهربائي،  الأجهزة  واإ�سالح  تركيب 
و�سمان �سالمة ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة النظائر امل�سعة واأجهزة الإ�سعاع املتعلقة 
ب�سناعة الطاقة النووية وهند�سة الطاقة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت اإنتاج الطاقة، تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت واأجهزة للتوزيع 
والتحكم يف الطاقة و معلومات الطاقة ذات ال�سلة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح الأجهزة الإ�سعاعية ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة 
اإنذار للك�سف عن املواد النووية ؛ تركيب وا�سالح و�سيانة الآلت، مبا يف ذلك حمطات الطاقة النووية، ومرافق التخزين النووية، 
تركيب  ؛  النفايات  لتخزين  النووية  واملرافق  للمواد  النووي  الوقود  تخزين  ملرافق  النووي  الوقود  معاجلة  مرافق  لإنتاج  ومرافق 

واإ�سالح و�سيانة املعدات الالزمة لتخ�سيب اليورانيوم وف�سل نظري اليورانيوم؛ اإزالة الت�سوي�ض يف الأجهزة الكهربائية
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265869     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

والكمبيوتر  البيانات  معاجلة  اجهز   ، )كمبيوتر(  حا�سبة  اآلت  ؛  البيانات  من  وغريها  وال�سور  ال�سوت  ون�سخ  ومعاجلة  ونقل  ت�سجيل  اأجهزة 
امل�سنع؛  يف  الإنتاج  عمليات  ومراقبة  لر�سد  الكمبيوتر  برجميات  والهند�سة؛  النووي  املجال  يف  لال�ستخدام  الكمبيوتر  وبرجميات  برامج  ؛ 
الزوايا  ر�سم  مثلثات  واملوازين،  الفيديو،  و�سا�سات  الكمبيوتر  اأجهزة  مثل  والب�سرية  الإلكرتونية  والأدوات  الأجهزة  الكهربائية؛  املغناطي�سات 
القائمة، واأ�سعة الليزر، اأدوات القيا�ض املحمولة و�سرائط القيا�ض امل�ستخدمة يف معاينة ومراقبة ووزن وقيا�ض العوامل الفيزيائية والهند�سية يف 
املن�ساآت ال�سناعية يف جمال الطاقة النووية، وحتديداً اإنتاج الطاقة النووية ودورة الوقود النووي، املو�سالت والإلكرتونيات؛ اأ�سباه املو�سالت 
الإلكرتونية ؛قطع معدات اإزالة التلوث للمن�ساآت امللوثة مبواد م�سعة؛ املعدات )الأجهزة( اخلا�سة بالختبارات غري املتلفة للمواد يف حمطات 
توليد الطاقة؛ رقائق اإلكرتونية / دوائر كهربائية دقيقة؛ الأ�سالك املغناطي�سية امل�ستخدمة يف �سناعة املغناطي�سات الكهربائية؛ مغناطي�سات 
لال�ستخدامات ال�سناعية؛ ال�سوائب الكمية، وحتديداً مواد اأ�سباه املو�سالت البلورية؛ العلمية والب�سرية والوزن والقيا�ض والتفتي�ض والرقابة 
للوحدات  واإ�سالح  �سيانة  من  وو�سع  والدعم،  واخلدمات  للبناء  بالن�سبة  املعلومات،  واأدوات  واأجهزة  وحتليل  واختبار  ك�سف  والطبوغرافية، 
ال�سناعية، وحمطات الكهرباء، خزائن النووية، املعدات الالزمة لإنتاج الوقود النووي ومعدات ملعاجلة الوقود النووي، املعدات الالزمة لتخزين 
الوقود النووي واملعدات الالزمة لتخزين النفايات النووية لال�ستخدام البحث العلمي، والبحوث ال�سناعية، والبحوث والتطوير للمنتجات و 
اختبار املواد اجلديدة ؛ �سبه مو�سالت الدوائر املتكاملة ؛ اجهزة �سبه مو�سالت ؛ �سبه مو�سالت بطاقات الذاكرة ؛ �سبه مو�سالت ؛ لوحات 
ال�سيليكون ؛ رقائق مهيكلة ؛ الأ�سرطة فائقة التو�سيل ؛ الأ�سالك والكابالت فائقة التو�سيل ؛ املو�سالت الفائقة ؛ معدات الختبار والقيا�ض 
الإ�سعاع يف حمطات  الآيل لر�سد  النظام  )اأجهزة( من  املعدات  ؛  الكهربائية  البطاريات  ؛  الكهرباء  اأداء وكفاءة معدات حمطة توليد  لختبار 
من  ال�سالمة  على  لل�سيطرة  )اأجهزة(  املعدات  ؛  النووية  للطاقة  حمطة  يف  النيوترون  تدفق  مفاعل  من  )اأجهزة(  املعدات  ؛  النووية  الطاقة 
الإ�سعاع يف حمطات الطاقة النووية ؛ املعدات )اأجهزة( عر�ض وت�سجيل نتائج التفتي�ض على احلرارة النووية ؛ اجهزة لإ�سارات اجلهاز التحكم 
الكهروديناميكي ؛ اأدوات واأجهزة لالإ�سعاع الأ�سعة اإك�ض ، با�ستثناء تلك التي ت�ستخدم لالأغرا�ض الطبية، وبخا�سة املعجالت اخلطية اجل�سيمات 
لإنتاج الطاقة العالية الإ�سعاع الأ�سعة اإك�ض و ال�سور الأ�سعة اإك�ض ل�ستخدامها يف التحقق والختبار املواد والقطاعات ال�سناعية وال�ستخدام 
لأ�سباب تتعلق بال�سالمة ؛ اجهزة واملعدات مراقبة الإ�سعاع ؛ اجهزة ا�سعاعية لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ املعدات املادية كهربائية لل�سناعة النووية 
والهند�سة ؛ اأوعية بطاريات ؛ بطاريات قابلة لل�سحن ؛ بطاريات غلفانية ؛ اجهز بيتاترون ؛ اأدوات اختبار الغاز ؛ مولدات النظائر ق�سرية الأجل ؛ 
اأجهزة ا�ست�سعار لل�سناعة النووية والطاقة ؛ اأجهزة الك�سف عن الإ�سعاع التي حتتوي على مراوح الهواء والغاز ؛ اجهز قيا�ض اجلرعات الإ�سعاعية 
؛ حالت البطارية ؛ اجهز ليزر لي�ست لغايات طبية ؛ املواد واملنتجات للمعدات اللكرتونية ؛ بلورة اأحادية ؛ مولد النيوترون ا�ستنادا م�سرعات 
اجل�سيمات امل�سحونة ؛ الهند�سة معملية خا�سة ؛ املالب�ض والأحذية والقبعات واخلوذات والأقنعة �سد التعر�ض لالإ�سعاع ؛ �سفائح للبطاريات 
؛ قطعة من املالب�ض الواقية للحماية من احلوادث والإ�سابات لال�ستخدام مع املواد امل�سعة ملنع التعر�ض لالإ�سعاع ؛ امل�سخمات؛ اأدوات لقيا�ض 
وت�سجيل من الإ�سعاع النووي، مبا فيها وحدات الك�سف ؛ ادوات قيا�ض مبا فيها اأجهزة القيا�ض الكهربائية ؛ اجهزة رادار ؛ اأدوات الأ�سعة ، ب�سكل 
خا�ض م�سرعات اجل�سيمات اخلطي لإنتاج الطاقة العالية الإ�سعاع الأ�سعة اإك�ض وال�سور الأ�سعة اإك�ض ل�ستخدامها يف التحقق ، مواد الختبار، 
والتطبيقات ال�سناعية وا�ستخدامها لأغرا�ض ال�سالمة ؛ الإ�سعاع ؛ اجهزة راديو ؛ اجهزة ا�سعة اإك�ض لي�ست لغايات طبية ؛ بطاريات �سعرية ؛ 
نظم والرقابة الإدارة ملحطات الطاقة النووية ؛اجهزة �سرب بال�سدى ؛ قيا�ض ال�سبكرت ؛ اآليات معاجلة و / اأو اجهزة قيا�ض لتنفيذ مواد الختبار 
؛  ال�سناعية  املن�ساآت  الإنتاج يف  بعد من عمليات  التحكم عن  ؛ من�ساآت جلهاز  ؛ م�سارعات ج�سيمات  للح�سول على معلومات حول ممتلكاتهم 
�سيكلوترونات   ؛  اإن��ذار(  ال�ست�سعار )جهاز  واأجهزة  ؛  للتاآكل  ؛ اجهزة كاثودية م�سادة  النووي احل��رارى  الندماج  ؛ جهاز حتكم  للر�ض  تركيب 
)م�سرعات حلقية( ؛ �سا�سات اأجهزة الأ�سعة اإك�ض امل�ستخدمة لالأغرا�ض ال�سناعية ؛ خاليا غلفانية ؛ اإمدادات الطاقة غري املنقطعة )يو بي اإ�ض( 
اأجهزة التنظيم واملراقبة وتبادل الإ�سارات واملتابعة واخلا�سة  ؛ حمولت كهربائية؛ الأجهزة الكهربائية ومنتجات توزيع الطاقة الكهربائية؛ 
بالتدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء، وحتديداً معدات الكمبيوتر اخلا�سة ببناء اأنظمة الت�سغيل الآيل التي تتحكم كهربائياً يف اأنظمة 
التدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء؛ معدات الكمبيوتر اخلا�سة بالتحكم عن بعد يف اأنظمة التدفئة والتربيد والتهوية وتكييف الهواء 
يف املبنى؛ معدات وبرجميات الكمبيوتر اخلا�سة بالتحكم عن بعد يف اأجهزة التدفئة والتربيد والتهوية والتربيد؛ معدات وبرجميات الكمبيوتر 
لال�ستخدام مع تطبيقات ال�سبكة الذكية والتي لها وظائف اإدارة اأحمال الطاقة والتحكم بها، والك�سف عن �سرقة الطاقة والتحكم يف ومراقبة 
وت�سخي�ض ال�سبكة الكهربائية، اإدارة والتحكم يف انقطاع التيار الكهربائي، والك�سف عن الأخطاء، واإدارة اأ�سول ال�سبكة وت�سغيل و�سيانة ال�سبكة 

الكهربائية ؛ خاليا الوقود.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265894     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة  امل�سعة،  امل�سادر  العر�ض؛  واأجهزة  ال�سم�سي  الإ�سعاع  قيا�ض  اأجهزة  ذلك  يف  مبا  الطبية  والأج��ه��زة  الإ�سعاعية  الطبية  الأجهزة  معايرة 
الطاقة  وهند�سة  والطاقة  النووية  ال�سناعة  يف  الكيميائي  والتحليل  الكيميائية  ال�ست�سارية  اخلدمات  ال�سينية؛  الأ�سعة  واآلت  الت�سخي�ض 
النووية  امل��واد  اأمن  التحقق من  ال�سيطرة، وهي  ؛   الطاقة  والطاقة وهند�سة  النووية  بال�سناعة  ال�سلة  ذات  املجالت  الكمبيوتر يف  ؛ برجمة 
واملن�ساآت النووية واملعدات يف جمال ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة، هند�سة ؛ درا�سة اجلدوى واجلدوى الفنية للم�ساريع واخلطط 
يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ خدمات البحث العلمي وال�ست�سارات واملعلومات يف جمال حماية البيئة ؛ البحوث واخلدمات 
يف جمال التنمية ال�سناعية املتعلقة مبجال الأدوية والأجهزة الطبية لالأ�سعة والأ�سعة البيطرية، درا�سة امل�سروعات الفنية، وبخا�سة درا�سات 
اجلدوى؛ حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ التحليل الكيمياء ؛ ر�سم ت�ساميم وخمططات الإن�ساء ؛ ر�سم ؛ امل�سح اجليولوجي ؛ قيا�ض الإ�سعاع، على وجه 
اخل�سو�ض، تقييم القيا�سات يف جمال الإ�سعاع، الت�سميم الهند�سي، الهند�سة يف ال�سناعة النووية والطاقة ؛ اختبار املواد واملنتجات والبحث يف 
جمال العلوم وال�سناعة، ول �سيما يف جمالت البيولوجيا وامليكانيكا واجليولوجيا والفيزياء والكيمياء واإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ؛ درا�سة 
تاأثري طاقة الذرية على البيئة من حيث التعر�ض لالإ�سعاع )الهجرة، وتراكم و�سلوك املواد امل�سعة يف الأج�سام الطبيعية(، م�ساورات ب�ساأن حماية 
البيئة، ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر، ال�ست�سارات املعمارية، امل�سورة ب�ساأن البناء، مبا يف ذلك خطط التنمية )جداول( وامل�ساريع يف بناء حمطات 
يتعلق  فيما  والهند�سية  املعملية  الختبارات  خدمات  والبرتوكيماويات،  النووية  ال�سناعات  جمال  يف  املختربية  البحوث  اليورانيوم،  تخ�سيب 
بال�سناعة النووية والهند�سة، البحوث وت�سميم العمل والت�ساور يف جمال الفيزياء النووية والفيزياء احلرارية، والتاآكل، والفيزياء النيوترونية 
والتكنولوجيا وت�ستت النيوترونات، والطاقة، واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك اليورانيوم، امل�سورة العلمية والفنية والهند�سية يف جمال الهند�سة 
برامج  النووية؛ �سيانة  املن�ساآت  �سالمة  النووي ومراقبة  والوقود  امل�سعة  والنفايات  امل�سعة  واملواد  النووية  واملواد  الإ�سعاعية  واملعدات  النووية، 
كمبيوتر ؛ تقييم القيا�سات الإ�سعاعية ؛ ت�سميم انظمة كمبيوتر ؛ مراقبة الإ�سعاع، اخلطط وامل�ساريع يف جمال البناء، مبا يف ذلك بناء حمطات 
التكنولوجي والتنظيمي  الهند�سي والإنتاج  الت�سميم  التنمية، تطوير  اليورانيوم  النووية وحمطات تخ�سيب  املواد  النووية، وتخزين  للطاقة 
والوثائق الت�سغيلية والتنظيمية والإجرائية لبناء وت�سغيل واإعادة الإعمار للطاقة النووية ؛ التحليل املائي ؛ ت�سميم �سناعي ؛ ت�سميم الفنون 
التخطيطية وبحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ البحث العلمي؛ الأبحاث التقنية ؛ توفري املعلومات العلمية، وتقدمي امل�سورة واخلدمات 
ال�ست�سارية فيما يتعلق مبعادلة الكربون؛ حتميل برامج كمبيوتر ؛ ا�ست�سارات يف جمال توفري الطاقة ؛ الدرا�سات الفنية والبحوث ذات ال�سلة 
بالتنمية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ درا�سات الفنية، مبا يف ذلك و�سع تدابري ال�سالمة التقنية للمرافق النووية ؛ التحليل 

ال�سناعية والبحثية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ الهند�سة واخلربة التقنية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266320     بتاريخ : 12 / 1 / 2017  
با�س��م: اإبريل انرتنا�سيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.  

وعنوانه: 80 رافلز بلي�ض، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �سنغافورة 048624
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الورق والورق املقوي والقرطا�سية مبا يف ذلك ورق الطباعة وورق الكتابة والر�سم وورق الآلت الكاتبة وورق 
الطبعات الزرقاء ولوحات الورق البي�ض وورق البطاقات الربيدية وورق املناديل وورق املناديل للن�سخ وورق 
ل�ستعمال الفاك�ض وورق الر�سائل ودفاتر الورق اللوحية والوراق ال�سائبة واملفكرات ودفاتر الر�سم وكتب 
الن�سخ عدمي الكربون ودفاتر املالحظات ذات ظهر ل�سق وامللفات الورقية  الكتابة وورق  التمارين ودفاتر 
والل�ساقات واملظاريف ودفاتر احل�سابات والورق امل�سطر وورق اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف 

والتعبئة واملناديل الورقية وورق الن�سخ.
 الواق�عة بالفئة:  16 

املجموعة عبارة عن كلمة  العالمة الويل يف  الطلب ملجموعة من عالمتني، حيث  ال��ع��الم��ة:        و�سف 
)PP LITE( مكتوبة بالأحرف الالتينية باللون الأ�سود وبجانبها ا�سكال هند�سية خمتلفة الحجام والتي 
ت�سكل مع بع�سها ر�سمة طائر باللونني الربتقايل الغامق والفاحت كما هو مبني بال�سكل والعالمة الثانية يف 
املجموعة هي عبارة عن كلمة )PP LITE( مكتوبة بالأحرف الالتينية وبجانبها ا�سكال هند�سية خمتلفة 

الحجام والتي ت�سكل مع بع�سها ر�سمة طائر كما هو مبني بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  267119     بتاريخ : 25 / 1 / 2017  
با�س��م: بوخ�ض براذرز ذ.م.م

وعنوانه: م�ستودع 1 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية،  القوز الثالثة، �سندوق بريد 74828، دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن، واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، الت�سويق، خدمات وكالت الإعالن، ا�ستئجار 
الأعمال  الأع��م��ال، معلومات عن  وتنظيم  اإدارة  اإ�ست�سارات  الأع��م��ال،  اإدارة  يف  امل�ساعدة  الإع��الم،  و�سائل  على  اإع��الين  وقت 
املعلومات اخلا�سة بالأعمال التجارية على موقع ب�سبكة  اأعمال الريا�سيني، توفري  اإدارة  الفنانني،  اأعمال  اإدارة  التجارية، 
الإنرتنت، املعلومات وامل�سورة التجارية للم�ستهلكني، خدمات الو�ساطة التجارية، التفاو�ض واإبرام ال�سفقات التجارية مع 
تنظيم  التجارية(،  الأعمال  يف  )امل�ساعدة  التعهيد  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكة  على  الإنرتنت  عرب  الفوري  الإع��الن  الغري، 
العامة،  العالقات  والدعائية،  التجارية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم  والدعائية،  التجارية  لالأغرا�ض  التجارية  املعار�ض 
ال�سلع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  عامة  لتمكني  نقلها(  الغري)با�ستثناء  ل�سالح  ال�سلع،  من  متنوعة  ت�سكيلة  جتميع 
التوا�سل  �سبكات  جمال  يف  الت�سويقية  ال�ست�سارات  تقدمي  املواهب،  وكالة  خدمات  الدعاية،  خدمات  التجزئة،  خدمات   ،
الجتماعي، خدمات وكالت الدعاية، خدمات وكالت الإعالن، خدمات وكالت الت�سويق، خدمات وكالت العرو�ض، خدمات 
وكالت العالقات العامة، خدمات وكالة الرتويج لل�سخ�سيات الريا�سية والفنانني وامل�ساهري، الدعاية الرقمية واخلدمات 
الرتويجية، خدمات الت�سويق والرتويج عن طريق ال�سبكات الرقمية، الإعالن عرب الإنرتنت على �سبكة الكمبيوتر، ترويج 
املبيعات لالأخرين، حت�سني حمرك البحث لرتويج املبيعات، تنظيم ال�سرتاكات يف خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 
لالآخرين، ترتيب وتنظيم املعلومات يف �سكل قواعد بيانات حا�سوبية، الإدارة املثلي لزوار املواقع اللكرتونية، كتابة ن�سو�ض 

الدعائية والعالن، الفهر�سة على �سبكة النرتنت لالأغرا�ض التجارية اأو الإعالن
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الأحرف )BB( مكتوبة بطريقة مميزة كما هو مبني بال�سكل
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  267117     بتاريخ : 25 / 1 / 2017  
با�س��م: بوخ�ض براذرز ذ.م.م

وعنوانه: م�ستودع 1 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية،  القوز الثالثة، �سندوق بريد 74828، دبي ، المارات العربية 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�ض، اأحذية، اأغطية الراأ�ض، املالب�ض اخلارجية، املالب�ض الرتي�ض، املالب�ض الريا�سية العادية، القبعات، 
املعاطف،  )ج��واك��ت(،  ال�سرتات  احل�سرية،  املالب�ض  الريا�سية،  املالب�ض  ال��ف��راغ،  مالب�ض  العادية،  املالب�ض 
اجلينز، مالب�ض اجلينز، مالب�ض التدريب، الأحذية الطويلة )البوت(، الأحذية العادية، املالب�ض الريا�سية 
الَقلَْن�ُسَوات،  الفاخرة،  الكاجوال  مالب�ض  الفاخرة،  اخل��روج  مالب�ض  الفاخرة،  الرتي�ض  مالب�ض  الفاخرة، 

ال�سراويل الريا�سية، الطماقات / اللبا�ض الداخلي، املعاطف الق�سرية
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة:      العالمة عبارة عن كلمة )BUKA( مكتوبة بالأحرف الالتينية 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  267118     بتاريخ : 25 / 1 / 2017  
با�س��م: بوخ�ض براذرز ذ.م.م

وعنوانه: م�ستودع 1 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية،  القوز الثالثة، �سندوق بريد 74828، دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التجزئة، خدمات البيع باجلملة، بيع املالب�ض والأحذية واأغطية الراأ�ض واأخر �سيحات املو�سة واك�س�سوارات املو�سة 
بالتجزئة، بيع املالب�ض والأحذية واأغطية الراأ�ض واأخر �سيحات املو�سة واك�س�سوارات املو�سة عرب الإنرتنت، خدمات الإعالن 
والرتويج؛ ت�سويق وترويج اأحدث املالب�ض و الأحذية و اأغطية الراأ�ض واك�س�سوارات اأخر �سيحات املو�سة، الإعالن وت�سويق 
اأرقى واأحدث �سيحات املالب�ض والأحذية واأغطية الراأ�ض واك�س�سوارات اأخر �سيحات املو�سة، الإعالن وت�سويق اأرقى واأحدث 
املالب�ض والأحذية واأغطية الراأ�ض واك�س�سوارات اأخر �سيحات املو�سة عرب �سبكة الإنرتنت، الإعالن وت�سويق اأحدث املالب�ض 
و الأحذية واأغطية الراأ�ض واك�س�سوارات اأخر �سيحات املو�سة عرب �سبكة الإنرتنت، اإدارة الأعمال التجارية ل�سركات املالب�ض 
الراقية واأخر �سيحات املو�سة ومتاجر التجزئة املتخ�س�سة يف اأحدث املالب�ض واأخر �سيحات املو�سة، اإدارة الأعمال التجارية، 
الأعمال  تقييم  التجارية،  الأعمال  الإ�سراف على  التجارية،  الأعمال  اإدارة  امل�ساعدة يف  التجارية،  الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات 
الأعمال(،  )امل�ساعدة يف  التعهيد  املهنية، خدمات  الأعمال  ا�ست�سارات  التجارية،  لالأعمال  املوؤ�س�سية  ال�ست�سارات  التجارية، 
اإدارة  التجارية،  امل�ساريع  اإدارة  التجارية،  املعلومات  تقدمي  املكتبية،  الوظائف  التعهيد،  خدمات  يخ�ض  فيما  ال�ست�سارة 
امل�ساريع التجارية )للغري(، اإدارة قواعد البيانات، ت�سويق قواعد البيانات، ال�سرتاكات يف خدمات قاعدة بيانات الت�سالت، 
جمع واإدارة وترتيب وتنظيم املعلومات داخل قواعد بيانات حا�سوبية، حتديث وحفظ البيانات يف قواعد بيانات حا�سوبية، 
اأو دعائية، تقدمي امل�سورة،  اإدارة برامج ولء امل�ستهلك، عر�ض ال�سلع وو�سفها، تنظيم املعار�ض التجارية لأغرا�ض جتارية 

وخدمات املعلومات وال�ست�سارة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله
الواق�عة بالفئة:35

و�سف العالمة:      العالمة عبارة عن كلمة )BUKA( مكتوبة بالأحرف الالتينية 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265866     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفئات الأخ��رى ؛ منغنيز؛ حاويات معدنية؛  ال��واردة يف  معادن غري نف�سية وكل خليط منها، ما عدا تلك 
كابالت واأ�سالك معدنية م�ستخدمة يف ال�سناعية والهند�سة النووية ؛ معادن على �سكل م�سحوق ؛ نيكل ؛ 
معادن غري م�سغولة  ؛ ال�سلك املعدين على �سكل اأنابيب معدنية يف �سبائك ال�سلب ؛ قوالب ؛ دلفنة الهافنيوم 
و�سبائكه؛ خامات معدنية، مبا  التيتانيوم  دلفنة  و�سبائكه؛  الزركونيوم  دلفنة  النيوبيوم؛  دلفنة  ؛  و�سبائكه 
؛  تنتامل  ؛  ف��ولذي��ة  �سبائك  ؛  زركونيوم  �سبائك  ؛  وتيتانيوم  النيوبيوم  �سبائك  ؛  اليورانيوم  خامات  فيها 
الأنابيب )القنوات التكنولوجية للمفاعالت النووية( ، مواد ان�ساء معدنية )بريليوم ، فاناديوم ، التنغ�ستني ، 
هفنيوم ، جرمانيوم ، اإنديوم ، موليبدنوم ، نيوبيوم ، تيتانيوم ، زركونيوم( ؛ كروم ؛ موا�سري واأنابيب معدنية 

؛ مباين معدنية متنقلة ؛ مواد بناء معدنية.
الواق�عة بالفئة:  6 

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265867     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سخات ؛ �سمامات للمعدات ال�سناعية ؛ �سمامات )اأجزاء اآلت( ؛ مولدات طاقة للطوارئ ؛ مولدات التيار 
املرتدد ؛ مولدات كهربائية ؛ مولدات التيار ؛ التحكم الهيدروليكية لالآلت ، حمركات و مكائن ؛ م�سخات 
)اآلت( ؛ م�سعات )تربيد( املحركات واملكائن ؛ ناقالت انبوبية تدار بالهواء امل�سغوط ؛ �ساغطات تربينية 
؛ حمركات بخارية ؛ الهياكل الفولذية امللحومة، القطع والإك�س�سوارات اخلا�سة باملنتجات املذكورة اأعاله، 
واملدرجة �سمن الفئة رقم )7(؛ مولدات الكهرباء ؛ مكائن بخالف امل�ستخدمة يف املركبات ؛ �سمامات �سغط 
واملحطات  املن�ساآت  تعطيل  يف  متخ�س�سة  اآل��ة  وال�سفن،  النووية  الطاقة  ملحطات  �سمامات  ؛  اآلت(  )اأج��زاء 
اآلت حفر  اآلت حفر،   ، النووية  الهند�سة  و  لل�سناعة  املعادن، م�سخات ط��اردة خا�سة  اآلت قطع   ، النووية 
اأجهزة  والهند�سة؛،  النووية  ال�سناعة  يف  لال�ستخدام  توربينات   ، احلديدية  ل�سناعة  اآلت  املعادن،  ملعاجلة 
الطرد املركزي )اآلت( لال�ستخدام يف ال�سناعة النووية وقطاع الطاقة، مبا يف ذلك اأجهزة الطرد املركزي 

للغاز، جهاز طرد مركزي لتخ�سيب اليورانيوم وف�سل النظائر، حمركات كهربائية.
الواق�عة بالفئة:  7 

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265870     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراجل بخار ، بخالف اأجزاء الآلت )110165( ؛ مولدات البخار ؛ من�ساآت تر�سيح الهواء ؛ الأجهزة والأدوات 
امل�ستخدمة يف تنظيف، وف�سل وتنقية ال�سوائل والغازات امل�ستخدمة يف املجال النووي والهند�سي؛ مر�سحات 
)فالتر( واأجهزة تر�سيح لتكييف الهواء والغاز ؛ املولدات النووية؛ حمطة الطاقة النووية؛ اأجهزة تر�سيح 
املاء؛ اأجهزة تر�سيح املياه لال�ستخدام يف املجال النووي وجمال الطاقة واملجال الهند�سي؛ بحوث املفاعالت 
البخار،  وم��ول��دات  ال��وق��ود  ذل��ك  يف  مبا  املعيارية،  النووية  املن�ساآت  ؛  النووية  املفاعالت  مكونات  ؛  النووية 
ومقرات املفاعالت، اأغطية لوعاء املفاعل، واجلزء الداخلي من اآلية توجيه ق�سيب التحكم اخلا�ض باملفاعل؛ 
مفاعالت نووية ؛ اأجهزة اإ�ساءة لل�سمامات الثنائية )LED( ؛ اأنظمة التربيد للنفايات النووية والوقود 
الرتكيبات  ؛ فئات  النووية  والنفايات  النووية،  واملهدئات  النووي  الوقود  امل�ستنفد؛ من�ساآت لإعادة معاجلة 
املنزلية اأو ال�سناعية، مبا يف ذلك اإزالة املواد النووية؛ املراجل ال�سناعية )عدا اأجزاء من املحركات الأ�سا�سية 

واملحركات) ؛ م�سخات حرارة ؛ اأفران �سم�سية ؛ م�سابيح كهربائية و اأجهزة اإ�ساءة.
الواق�عة بالفئة:  11

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265871     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�سور  واخل��ط��ط  الر�سومات  ت�سميم  �سيما  ول  واملج�سمات،  والبيانية  الر�سوم  تخطيطية   مطبوعات 
؛  النووية  الهند�سة  جم��ال  يف  ودرا�سية  تعليمية  م��واد  حتتوي  والتي  الإلكرتونية  اأو  املطبوعة  التعليمات 
واأقالم ر�سا�ض ومطاط   واأقالم حرب  الال�سقة وموائع ت�سحيح  لوازم مكتبية وبخا�سة بكرات لالأ�سرطة 
وخرامات وكبا�سات و امل�سابك ؛ ورق وورق مقوي ؛ الألبومات، البوم عملة واألبومات عطلة، األبومات لل�سور 
وهي  املطبوعة،  ملن�سورات  املذكرة،  ومن�سات  تروي�سة،  للطوابع،  البوم  تذكارية،  واألبومات  الفوتوغرافية، 
اأدلة على الت�سميم، اإر�سادات ب�ساأن ت�سميم واملبادئ التوجيهية التقنية، واأدلة والدوريات يف جمال الطاقة 
النووية ؛ اجهزة طباعة متنقلة )لوازم مكتبية( ؛ األبومات ؛ مناذج مطبوعة ؛ دفاتر ؛ كرا�سات ؛ كتيبات ؛ 
اأوراق للطباعة ؛ �سحف ؛ ورق م�سمع ؛ جمالت )دوري��ات( ؛ تقاومي ؛ بطاقات دليلية ؛ بطاقات ت�سجيل 
للت�سجيل ؛ كتالوجات ؛ مغلفات ؛ ورق كربون ؛ ورق لف ؛ قرطا�سية ؛ بيانات اعالنية ؛ ورق طباعة ال�سور 
؛ املواد التعليمية وو�سائل التدريب )عدا الأجهزة(، من�سورات مطبوعة اأو الدرا�سات اإلكرتونية م�ستخدمة 
يف ال�سناعات والهند�سة النووية ؛ ورق تر�سيح ؛ �سور فوتوغرافية  ؛ حروف طباعة ؛ ورقة �سياغة ؛ �سحف 
اأو الورق  اأو البال�ستيك للتعبئة ؛ لفتات من ورق  ؛ كلي�سيهات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ منتجات من الورق 

املقوي.  الواق�عة بالفئة:  16 
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265877     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

؛  الت�سرب  ملنع  العزل  م��واد  ؛  والتجاري  ال�سناعي  لال�ستخدام  البال�ستيكية  الأف��الم  ؛  ال�سقوق  ل�سد  م��واد 
بال�ستيك ن�سف م�سنع م�ستعمل لأغرا�ض �سناعية ؛ مواد غري مو�سلة لالحتفاظ باحلرارة ؛ زيوت عازلة 
؛ زجاج عازل ؛ اأنابيب مرنة غري معدنية ؛ الأنابيب الغري معدنية ملناجم اليورانيوم والنباتات وامل�ستودعات 
النووية  وامل��واد  واخلامات  الوقود  وا�ستخدام  تدوير  واإع��ادة  وجتهيز،  النظائر،  وف�سل  ؛  املخزونات  وحفظ 
واليورانيوم والبلوتونيوم والنفايات النووية ؛ املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�ض وامليكا واملنتجات 

امل�سنوعة من هذه املواد ؛ مواد بال�ستكية مت�سكلة بالبثق لال�ستعمال يف الت�سنيع
الواق�عة بالفئة:  17 

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265882     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املباين غري املعدنية املتنقلة لالأنظمة الأمنية ؛ مواد البناء املعيارية واملحمولة غري املعدنية؛ وبخا�سة الكتل 
الإ�سمنتية والبالط، والأبواب والأعمدة وال�سرائح، والألواح، والأنابيب ملناجم اليورانيوم والتخزين، وف�سل 
النظائر، ومعاجلة واإعادة معاجلة والتخل�ض من املواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم، والنفايات النووية 
؛ موا�سري ماء غري معدنية ؛ اأنابيب خزف/فخار ؛ قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف ؛ الأنابيب 
بالبال�ستيك؛  املعدين؛ خزانات غري معدنية وغري مبنية  الت�سريف غري  اأنبوب  اأو  املعدنية اخلارجة  غري 
�سهاريج تخزين الهيدروجني )غري معدنية وغري بال�ستيكية(؛ �سهاريج الإمداد باملياه )غري معدنية وغري 
بال�ستيكية(؛ �سهاريج تخزين الغاز)غري معدنية وغري بال�ستيكية( ؛ حاويات لتخزين الغاز ال�سائل )غري 

معدنية وغري بال�ستيكية(
الواق�عة بالفئة:  19 

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265888     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ومعلومات  و�سعارات  وخدمات  معينة  �سلع  لرتويج  يخ�ض  فيما  واإع��الن   دعاية  خدمات  ؛  والت�سويق  والإع���الن   الدعاية 
جتارية، نقل اأخبار عن الآخرين عن طريق طباعتها وعرب ال�سوت والفيديو والو�سائط الرقمية ال�ساملة و�سائل الإعالم 
على الإنرتنت ؛ خدمات دعاية واإعالن؛ امل�ساعدة وامل�سورة يف اإدارة ال�سركات يف قطاع الطاقة خدمات ال�سركات، ول �سيما 
الت�سويق مل�سالح ال�سناعات والطاقة النووية وهند�سة الطاقة الأن�سطة الإدارية يف جمال الأعمال التجارية واإدارة الأعمال 
واإدارة  الأعمال  الإداري��ة يف جمال  ال�ست�سارات  املكاتب،  واإدارة  الأعمال  الإداري��ة يف جمال  اأن�سطة  ال�ست�سارية،  واخلدمات 
ت�سويق،  التجارية  الأعمال  ؛  الأعمال  احلقائق  والتق�سي  التحريات  املكاتب؛  واإدارة  الأعمال  جمال  يف  امل�ساعدة  املكاتب، 
؛  الأعمال  اإدارة  ؛  ال�سناعية  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  الأع��م��ال؛  ا�سرتاتيجيات  جمال  يف  التطوير  خدمات 
امل�ساعدة يف اإدارة ال�سركة ؛ التنبوؤات والتحليل القت�سادية ؛ وكالة ال�سترياد والت�سدير ؛ م�ست�سارين يف جمال الت�سويق 
الآخرين؛  للمنتجات واخلدمات ل�سالح  الرتويج والدعاية  �سيما  الت�سويق، ول  الت�سويق، خدمات  ا�سرتاتيجيات  ، تطوير 
رعاية الإعالن عن الأن�سطة الثقافية يف املجال النووي وجمال الطاقة وهند�سة الطاقة؛ بحوث الت�سويق؛ ا�ست�سارات يف 
اإدارة وتنظيم الأعمال ؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارة اأو اإعالنية ؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات 
تدقيق احل�سابات  ؛  التكلفة  اأ�سعار  واإع���الن؛ حتليل  دعاية  وك��الت  ؛  التجارية  الأن��ب��اء  وك��الت  ؛  الأع��م��ال  كفاءة  اخل��رباء 
الإلكرتونية؛  املواقع  عرب  التجارية  املعلومات  توفري  احلا�سوبية؛  البيانات  قواعد  يف  البيانات  و�سيانة  حتديث  الأعمال؛ 
ترويج املبيعات )لالآخرين( ؛ الإدارة التجارة لرتخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين ؛ اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة 
التعاقد اخلارجي )م�ساعدة يف الأعمال( ؛  اأطراف ثالثة؛ خدمات  التجارية ل�سالح  التفاو�ض واإمتام ال�سفقات  الأعمال؛ 

درا�سات الت�سويق الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265893     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الطاقة  وهند�سة  الطاقة  و  النووية  ال�سناعة  جمال  يف  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم 
العملي )ا�ستعرا�ض( ؛  التدريب  النووي؛  التدريب والتدريب الإ�سايف لتنمية قدرات املوظفني يف املجال  ؛ 
اإعادة التدريب املهني؛ التعليم اخلا�ض؛ اخلدمات التعليمية والتدريب ممثلة اأق�سام وور�ض العمل والدورات 
واجلامعات،  الكليات  امتحانات  يف  بعد  ع��ن  والتعلم  بعد  ع��ن  والتعلم  واجل��ام��ع��ات،  الكليات  يف  التدريبية 
وامل�ساورات، وتوفري املعلومات يف جمال ال�سناعة النووية و طاقة ؛ ن�سر الكتب وكتيبات ؛ خدمات الرتبية 
والتعليم  على وجه اخل�سو�ض، تنظيم واإجراء دورات تدريبية ودرو�ض على النرتنت، والندوات، والعرو�ض 
وور�ض العمل يف جمال ال�سناعة النووية و الطاقة وهند�سة الطاقة ؛ خدمات الرتبية على وجه اخل�سو�ض، 
تنظيم احللقات الدرا�سية والدورات التدريبية يف جمالت العلمية ال�سناعية يف الإطار النووي ، ن�سر الكتب 
الفعاليات  تنظيم  ؛  والإع���الن  الدعاية  ن�سو�ض  بخالف  ن�سو�ض  ن�سر  ال��ف��وري،  الإلكرتونية  وال�سحف 
التعليمية عن اأبحاث ال�سوق؛ جمالت التعليم واخلدمات التعليمية، وبخا�سة تنظيم واإجراء الجتماعات، 
ال�سلة يف جمال  الفيديو ذات  والندوات، واملنتديات وال��دورات واملوؤمترات والندوات واملوؤمترات وموؤمترات 

ال�سناعة النووية و الطاقة وهند�سة الطاقة
الواق�عة بالفئة:41

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  266319     بتاريخ : 12 / 1 / 2017  
با�س��م: اإبريل انرتنا�سيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.  

وعنوانه: 80 رافلز بلي�ض، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �سنغافورة 048624
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الورق والورق املقوي والقرطا�سية مبا يف ذلك ورق الطباعة وورق الكتابة والر�سم وورق الآلت الكاتبة وورق 
الطبعات الزرقاء ولوحات الورق البي�ض وورق البطاقات الربيدية وورق املناديل وورق املناديل للن�سخ وورق 
ل�ستعمال الفاك�ض وورق الر�سائل ودفاتر الورق اللوحية والوراق ال�سائبة واملفكرات ودفاتر الر�سم وكتب 
الن�سخ عدمي الكربون ودفاتر املالحظات ذات ظهر ل�سق وامللفات الورقية  الكتابة وورق  التمارين ودفاتر 
والل�ساقات واملظاريف ودفاتر احل�سابات والورق امل�سطر وورق اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف 

والتعبئة واملناديل الورقية وورق الن�سخ.
 الواق�عة بالفئة: 16 

و�سف العالمة:       العالمة عبارة عن كلمة )PP LITE( مكتوبة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265901     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفئات الأخ��رى ؛ منغنيز؛ حاويات معدنية؛  ال��واردة يف  معادن غري نف�سية وكل خليط منها، ما عدا تلك 
كابالت واأ�سالك معدنية م�ستخدمة يف ال�سناعية والهند�سة النووية ؛ معادن على �سكل م�سحوق ؛ نيكل ؛ 
معادن غري م�سغولة  ؛ ال�سلك املعدين على �سكل اأنابيب معدنية يف �سبائك ال�سلب ؛ قوالب ؛ دلفنة الهافنيوم 
و�سبائكه؛ خامات معدنية، مبا  التيتانيوم  دلفنة  و�سبائكه؛  الزركونيوم  دلفنة  النيوبيوم؛  دلفنة  ؛  و�سبائكه 
؛  تنتامل  ؛  ف��ولذي��ة  �سبائك  ؛  زركونيوم  �سبائك  ؛  وتيتانيوم  النيوبيوم  �سبائك  ؛  اليورانيوم  خامات  فيها 
الأنابيب )القنوات التكنولوجية للمفاعالت النووية( ، مواد ان�ساء معدنية )بريليوم ، فاناديوم ، التنغ�ستني ، 
هفنيوم ، جرمانيوم ، اإنديوم ، موليبدنوم ، نيوبيوم ، تيتانيوم ، زركونيوم( ؛ كروم ؛ موا�سري واأنابيب معدنية 

؛ مباين معدنية متنقلة ؛ مواد بناء معدنية
الواق�عة بالفئة: 6

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265905     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سخات ؛ �سمامات للمعدات ال�سناعية ؛ �سمامات )اأجزاء اآلت( ؛ مولدات طاقة للطوارئ ؛ مولدات التيار 
املرتدد ؛ مولدات كهربائية ؛ مولدات التيار ؛ التحكم الهيدروليكية لالآلت ، حمركات و مكائن ؛ م�سخات 
)اآلت( ؛ م�سعات )تربيد( املحركات واملكائن ؛ ناقالت انبوبية تدار بالهواء امل�سغوط ؛ �ساغطات تربينية 
؛ حمركات بخارية ؛ الهياكل الفولذية امللحومة، القطع والإك�س�سوارات اخلا�سة باملنتجات املذكورة اأعاله، 
واملدرجة �سمن الفئة رقم )7(؛ مولدات الكهرباء ؛ مكائن بخالف امل�ستخدمة يف املركبات ؛ �سمامات �سغط 
واملحطات  املن�ساآت  تعطيل  يف  متخ�س�سة  اآل��ة  وال�سفن،  النووية  الطاقة  ملحطات  �سمامات  ؛  اآلت(  )اأج��زاء 
اآلت حفر  اآلت حفر،   ، النووية  الهند�سة  و  لل�سناعة  املعادن، م�سخات ط��اردة خا�سة  اآلت قطع   ، النووية 
اأجهزة  والهند�سة؛،  النووية  ال�سناعة  يف  لال�ستخدام  توربينات   ، احلديدية  ل�سناعة  اآلت  املعادن،  ملعاجلة 
الطرد املركزي )اآلت( لال�ستخدام يف ال�سناعة النووية وقطاع الطاقة، مبا يف ذلك اأجهزة الطرد املركزي 

للغاز، جهاز طرد مركزي لتخ�سيب اليورانيوم وف�سل النظائر، حمركات كهربائية
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265958    بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ومعلومات  و�سعارات  وخدمات  معينة  �سلع  لرتويج  يخ�ض  فيما  واإع��الن   دعاية  خدمات  ؛  والت�سويق  والإع���الن   الدعاية 
جتارية، نقل اأخبار عن الآخرين عن طريق طباعتها وعرب ال�سوت والفيديو والو�سائط الرقمية ال�ساملة و�سائل الإعالم 
على الإنرتنت ؛ خدمات دعاية واإعالن؛ امل�ساعدة وامل�سورة يف اإدارة ال�سركات يف قطاع الطاقة خدمات ال�سركات، ول �سيما 
الت�سويق مل�سالح ال�سناعات والطاقة النووية وهند�سة الطاقة الأن�سطة الإدارية يف جمال الأعمال التجارية واإدارة الأعمال 
واإدارة  الأعمال  الإداري��ة يف جمال  ال�ست�سارات  املكاتب،  واإدارة  الأعمال  الإداري��ة يف جمال  اأن�سطة  ال�ست�سارية،  واخلدمات 
ت�سويق،  التجارية  الأعمال  ؛  الأعمال  احلقائق  والتق�سي  التحريات  املكاتب؛  واإدارة  الأعمال  جمال  يف  امل�ساعدة  املكاتب، 
؛  الأعمال  اإدارة  ؛  ال�سناعية  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  الأع��م��ال؛  ا�سرتاتيجيات  جمال  يف  التطوير  خدمات 
امل�ساعدة يف اإدارة ال�سركة ؛ التنبوؤات والتحليل القت�سادية ؛ وكالة ال�سترياد والت�سدير ؛ م�ست�سارين يف جمال الت�سويق 
الآخرين؛  للمنتجات واخلدمات ل�سالح  الرتويج والدعاية  �سيما  الت�سويق، ول  الت�سويق، خدمات  ا�سرتاتيجيات  ، تطوير 
رعاية الإعالن عن الأن�سطة الثقافية يف املجال النووي وجمال الطاقة وهند�سة الطاقة؛ بحوث الت�سويق؛ ا�ست�سارات يف 
اإدارة وتنظيم الأعمال ؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارة اأو اإعالنية ؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات 
تدقيق احل�سابات  ؛  التكلفة  اأ�سعار  واإع���الن؛ حتليل  دعاية  وك��الت  ؛  التجارية  الأن��ب��اء  وك��الت  ؛  الأع��م��ال  كفاءة  اخل��رباء 
الإلكرتونية؛  املواقع  عرب  التجارية  املعلومات  توفري  احلا�سوبية؛  البيانات  قواعد  يف  البيانات  و�سيانة  حتديث  الأعمال؛ 
ترويج املبيعات )لالآخرين( ؛ الإدارة التجارة لرتخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين ؛ اخلدمات ال�ست�سارية لإدارة 
التعاقد اخلارجي )م�ساعدة يف الأعمال( ؛  اأطراف ثالثة؛ خدمات  التجارية ل�سالح  التفاو�ض واإمتام ال�سفقات  الأعمال؛ 

درا�سات الت�سويق    الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265929     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املباين غري املعدنية املتنقلة لالأنظمة الأمنية ؛ مواد البناء املعيارية واملحمولة غري املعدنية؛ وبخا�سة الكتل 
الإ�سمنتية والبالط، والأبواب والأعمدة وال�سرائح، والألواح، والأنابيب ملناجم اليورانيوم والتخزين، وف�سل 
النظائر، ومعاجلة واإعادة معاجلة والتخل�ض من املواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم، والنفايات النووية 
؛ موا�سري ماء غري معدنية ؛ اأنابيب خزف/فخار ؛ قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف ؛ الأنابيب 
بالبال�ستيك؛  املعدين؛ خزانات غري معدنية وغري مبنية  الت�سريف غري  اأنبوب  اأو  املعدنية اخلارجة  غري 
�سهاريج تخزين الهيدروجني )غري معدنية وغري بال�ستيكية(؛ �سهاريج الإمداد باملياه )غري معدنية وغري 
بال�ستيكية(؛ �سهاريج تخزين الغاز)غري معدنية وغري بال�ستيكية( ؛ حاويات لتخزين الغاز ال�سائل )غري 

معدنية وغري بال�ستيكية(
الواق�عة بالفئة:  19 

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265927     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�سور  واخل��ط��ط  الر�سومات  ت�سميم  �سيما  ول  واملج�سمات،  والبيانية  الر�سوم  تخطيطية   مطبوعات 
؛  النووية  الهند�سة  جم��ال  يف  ودرا�سية  تعليمية  م��واد  حتتوي  والتي  الإلكرتونية  اأو  املطبوعة  التعليمات 
واأقالم ر�سا�ض ومطاط   واأقالم حرب  الال�سقة وموائع ت�سحيح  لوازم مكتبية وبخا�سة بكرات لالأ�سرطة 
وخرامات وكبا�سات و امل�سابك ؛ ورق وورق مقوي ؛ الألبومات، البوم عملة واألبومات عطلة، األبومات لل�سور 
وهي  املطبوعة،  ملن�سورات  املذكرة،  ومن�سات  تروي�سة،  للطوابع،  البوم  تذكارية،  واألبومات  الفوتوغرافية، 
اأدلة على الت�سميم، اإر�سادات ب�ساأن ت�سميم واملبادئ التوجيهية التقنية، واأدلة والدوريات يف جمال الطاقة 
النووية ؛ اجهزة طباعة متنقلة )لوازم مكتبية( ؛ األبومات ؛ مناذج مطبوعة ؛ دفاتر ؛ كرا�سات ؛ كتيبات ؛ 
اأوراق للطباعة ؛ �سحف ؛ ورق م�سمع ؛ جمالت )دوري��ات( ؛ تقاومي ؛ بطاقات دليلية ؛ بطاقات ت�سجيل 
للت�سجيل ؛ كتالوجات ؛ مغلفات ؛ ورق كربون ؛ ورق لف ؛ قرطا�سية ؛ بيانات اعالنية ؛ ورق طباعة ال�سور 
؛ املواد التعليمية وو�سائل التدريب )عدا الأجهزة(، من�سورات مطبوعة اأو الدرا�سات اإلكرتونية م�ستخدمة 
يف ال�سناعات والهند�سة النووية ؛ ورق تر�سيح ؛ �سور فوتوغرافية  ؛ حروف طباعة ؛ ورقة �سياغة ؛ �سحف 
اأو الورق  اأو البال�ستيك للتعبئة ؛ لفتات من ورق  ؛ كلي�سيهات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ منتجات من الورق 

املقوي الواق�عة بالفئة: 16
و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265925     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مراجل بخار ، بخالف اأجزاء الآلت )110165( ؛ مولدات البخار ؛ من�ساآت تر�سيح الهواء ؛ الأجهزة والأدوات 
امل�ستخدمة يف تنظيف، وف�سل وتنقية ال�سوائل والغازات امل�ستخدمة يف املجال النووي والهند�سي؛ مر�سحات 
)فالتر( واأجهزة تر�سيح لتكييف الهواء والغاز ؛ املولدات النووية؛ حمطة الطاقة النووية؛ اأجهزة تر�سيح 
املاء؛ اأجهزة تر�سيح املياه لال�ستخدام يف املجال النووي وجمال الطاقة واملجال الهند�سي؛ بحوث املفاعالت 
البخار،  وم��ول��دات  ال��وق��ود  ذل��ك  يف  مبا  املعيارية،  النووية  املن�ساآت  ؛  النووية  املفاعالت  مكونات  ؛  النووية 
ومقرات املفاعالت، اأغطية لوعاء املفاعل، واجلزء الداخلي من اآلية توجيه ق�سيب التحكم اخلا�ض باملفاعل؛ 
مفاعالت نووية ؛ اأجهزة اإ�ساءة لل�سمامات الثنائية )LED( ؛ اأنظمة التربيد للنفايات النووية والوقود 
الرتكيبات  ؛ فئات  النووية  والنفايات  النووية،  واملهدئات  النووي  الوقود  امل�ستنفد؛ من�ساآت لإعادة معاجلة 
املنزلية اأو ال�سناعية، مبا يف ذلك اإزالة املواد النووية؛ املراجل ال�سناعية )عدا اأجزاء من املحركات الأ�سا�سية 

واملحركات( ؛ م�سخات حرارة ؛ اأفران �سم�سية ؛ م�سابيح كهربائية و اأجهزة اإ�ساءة
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265942     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الطاقة  وهند�سة  الطاقة  و  النووية  ال�سناعة  جمال  يف  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم 
العملي )ا�ستعرا�ض( ؛  التدريب  النووي؛  التدريب والتدريب الإ�سايف لتنمية قدرات املوظفني يف املجال  ؛ 
اإعادة التدريب املهني؛ التعليم اخلا�ض؛ اخلدمات التعليمية والتدريب ممثلة اأق�سام وور�ض العمل والدورات 
واجلامعات،  الكليات  امتحانات  يف  بعد  ع��ن  والتعلم  بعد  ع��ن  والتعلم  واجل��ام��ع��ات،  الكليات  يف  التدريبية 
وامل�ساورات، وتوفري املعلومات يف جمال ال�سناعة النووية و طاقة ؛ ن�سر الكتب وكتيبات ؛ خدمات الرتبية 
والتعليم  على وجه اخل�سو�ض، تنظيم واإجراء دورات تدريبية ودرو�ض على النرتنت، والندوات، والعرو�ض 
وور�ض العمل يف جمال ال�سناعة النووية و الطاقة وهند�سة الطاقة ؛ خدمات الرتبية على وجه اخل�سو�ض، 
تنظيم احللقات الدرا�سية والدورات التدريبية يف جمالت العلمية ال�سناعية يف الإطار النووي ، ن�سر الكتب 
الفعاليات  تنظيم  ؛  والإع���الن  الدعاية  ن�سو�ض  بخالف  ن�سو�ض  ن�سر  ال��ف��وري،  الإلكرتونية  وال�سحف 
التعليمية عن اأبحاث ال�سوق؛ جمالت التعليم واخلدمات التعليمية، وبخا�سة تنظيم واإجراء الجتماعات، 
ال�سلة يف جمال  الفيديو ذات  والندوات، واملنتديات وال��دورات واملوؤمترات والندوات واملوؤمترات وموؤمترات 

ال�سناعة النووية و الطاقة وهند�سة الطاقة
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــالن بالن�سر        

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد: �سعيد �سلطان �سعيد احلمودي القايدي - الإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك : اخليوط الزرقاء للخياطة والتطريز ، رخ�سة رقم 568471 
 / ل�سالح  الرخ�سة  عن  والتنازل  بيع  يف  يرغب  ال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 

عائ�سة �سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري.   
 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
واإن��ه �سوف يتم امل�سادقة  الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا الع��الن للعلم  �سان 
على الجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 
ب��الع��الن لت��ب��اع الج���راءات  امل��ذك��ور  ال��ع��دل  الكاتب  ذل��ك عليه مراجعة مكتب  على 

القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــالن بالن�سر        

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سعيد �سلطان �سعيد احلمودي القايدي الإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك : برلني للخياطة والتطريز ، رخ�سة رقم 251271 دائرة 
التنمية القت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ عائ�سة 

�سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري.   
وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  الع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  الج���راء  على 
لتباع  بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــالن بالن�سر        

اإماراتي   - القايدي  احل��م��ودي  �سعيد  �سلطان  ال�سيد/�سعيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف التنازل عن 51% وهي كل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )الهاجر خلياطة 
وتطريز العبايات( اىل ال�سيدة/ عائ�سة �سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية وتنازل 
ال�سيد/ حممد عبداحلق ارجان علي بنجالدي�ض اجلن�سية عن 49% من ح�سته يف الرخ�سة 

املذكورة اعاله اىل ال�سيدة / عائ�سة �سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية    
 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء 
امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعالن لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 895
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ا�سماعيل ح�سن مراد حممد البلو�سي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51%  وذلك اىل ال�سيدة/ نورة علي عبا�ض علي 
هندي   - باولو�ض  بايلي  اتابادات  باول  وال�سيد/�سارل�ض   ويرغب  اجلن�سية  اإماراتية   - روباري 
اجلن�سية البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49%( وذلك اىل ال�سيد/ راجو ماتبو�ض ماتاي 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) م  م  ذ   - البناء  ملقاولت  امل�سماة/ كولومبيا  - هندي اجلن�سية وذلك يف 

مبوجب رخ�سة رقم )517316( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 904
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فهد حممود عبدالرحمن امريي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب 
�سند�ض خليل حممد   : الثاين  الطرف  اىل    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
التميمي - عراقية اجلن�سية )50%( واىل الطرف الثالث : �ساره ح�سني علي اجلنابي - عراقية 
اجلن�سية )50%( يف الرخ�سة )�سالون الوفاق للحالقة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  ال�سكل  تغيري  :- مت  اخرى  تعديالت  رقم )504126(  رخ�سة 
�سراكة اعمال بوكيل خدمات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 903
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جمتبي عبداجلليل - افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة 100%  يف الرخ�سة )جمتبى عبداجلليل لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
 - اإماراتي اجلن�سية )%51(   - ال�سويدي  العقروبي  �سيف  احمد  ال�سيد/ جمال  اىل   - رقم )723238(  مبوجب رخ�سة 
ال�سيد/ عبداملجيد عو�ض علي - افغان�ستاين اجلن�سية )25%( - ال�سيد/ حممدي اكربي - افغان�ستاين اجلن�سية )%8( - 
 ال�سيد/ حممد ظاهر مريزايى - افغان�ستاين اجلن�سية )8%( - ال�سيد/ م�سعود ح�سينى - افغان�ستاين اجلن�سية )%8( -
تعديالت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة ذات م�سوؤولية حمدودة مت تغري 
ال�سم التجاري من /جمتبى عبداجلليل لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة اىل /عبداملجيد عو�ض لتجارة قطع 

غيار ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 905
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليم �سلطان علي �سيفيجي - هندي اجلن�سية يرغب 
الدوات  لتجارة  الربق  )�سرعة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الكهربائية وال�سحية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )622464( وذلك اىل 
ال�سيد/ �سعيد غلوم عبا�ض دروي�ض - اإماراتي اجلن�سية  تغيريات اخرى : مت تغيري ال�سكل 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

  اال�سماء           
ت��ع��ل��ن دائ�����رة حم��اك��م راأ������ض اخل��ي��م��ة ب����اأن امل���دع���و/ اآم���ن���ه �سامل 
ح���ذف م�سمى  ت��ق��دم��ت ط��ال��ب��ة   - ال�����س��ح��ي  ال��ك�����س��ك��و���ض  خمي�ض 
اآمنه  ا�سمها بعد احلذف /  ال�سهرة)الك�سكو�ض( ل�سمها، ليكون 
ان  الع��رتا���ض  له م�سلحة يف  وان من   - ال�سحي  �سامل خمي�ض 
ق�سم  اق��ام  الع��الن  تاريخ  يوما من  ع�سر  خ��الل خم�سة  يتقدم 

ال�سهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/398 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيدة/ عبداهلل را�سد 
حممد القراعة النعيمي ، اجلن�سية : الإمارات ، ال�سيد/ نور الب�سرين عبداللطيف ، اجلن�سية 
با�سم )انفال لتجارة  التجاري  املحل  تنازل   : الت�سديق علي حمرر يت�سمن  باك�ستان  طلب   :
امل��واد الغذائية - ذ م م( املرخ�سة من دائ��رة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 
37934 وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ رفيق الدين مقبول احمد ، اجلن�سية : 
بنغالدي�ض ، علياء عمري عبيد الكتبي ، اجلن�سية : الإمارات ، كتب الدين مقبول احمد ، اجلن�سية 
: بنغالدي�ض - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 مكتب اإدارة الدعوى اال�ستئنافية

اإعالن باالحالة موعد جل�سة بالن�سر 
رقم اال�ستئناف 2017/27 ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده : ر�سا جنيب حممد حجازي - اجلن�سية ، م�سر
امل�ستاأنفة : �سركة �سريا للنقليات 

وعليه  جت��اري  ا�ستئناف   -  2017/27 رق��م  ال�ستئناف  امل�ستاأنفة  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة ال�ستئنافية )الدائرة التجارية الوىل( 
يوم الثالثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لالجابة على ال�ستئناف 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف غيابيا بحقك. 
 مدير  اإدارة  الدعوى اال�ستئنافية
عوين حمدان اجلرجاوي           

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

حمكمة راأ�س اخليمة اال�ستئنافية 

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 يف الدعوى رقم 2017/426 جتاري كلي 

املدعى عليها : 1( �سركة �سارة ل�سناعة الن�ساءات املعدنية - �ض ذ م م   2( �سوكت علي حممد عمر 
خان  )العنوان : اإمارة دبي - ديرة - حمل ملك دائرة العقارات - حكومة دبي - القوز - هاتف 
 -  04-3402550  : هاتف   -  050-4820688 رقم  متحرك  هاتف   )050-6595065 رقم  متحرك 
فاك�ض رقم 3402551-04( -  يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  
املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح يوم الثنني املوافق 2017/5/22 

وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي الوطني   
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
�سركة/ واو اإنرتتيرنز منطقة حرة )�ض.ذ.م.م( ، )رخ�سة رقم : 91553 ( والكائنة مدينة دبي 
لال�ستديوهات ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات 
اإتخاذه بوا�سطة  اإعالن قرارها للكافة والذي مت  الإبداعية، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف 

جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 07 /2017/02 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
اأو  تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإع��الن عن طريق الربيد امل�سجل 

الإت�سال ب� : ال�سيرّد/ امتياز احل�سن جاويد
اإ�سم ال�سركة: م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية

����ض.ب : 91153 - مكتب رق��م 2403،ال�����دور ال��راب��ع وال��ع�����س��رون،ب��رج ال��ع��ط��ار ط��ري��ق ال�سيخ 
اإف �سي« (، دبي ، دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  - هاتف رقم :  اأي  زاي��د )قريب من »دي 

info@mazca.ae :043589996  الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

�ساندير  رام  مادهافارام  راو  وك��ون��دال  الدولية  فينتاج  ال�سادة/ 
العامة  ل��ل��ت��ج��ارة  م����الدي وفينتج  ب��ن  م����الدي  اي��ن��ا  و���س��ات��ي��ان��ار 
الدعوى  يف  امل�سرفية  اخل��ربة  اجتماع  بح�سور  التكرم  يرجى 
املقرر يف متام  امل�سرق  املقامة �سدكم من قبل بنك   2016/5565
 2017/5/21 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  ظهر  بعد  من  الرابعة  ال�ساعة 
، جوار  ب�سارع خليفة  الكائن  امل�سرق  بنك  ال�سادة/  املدعي  مبقر 

م�ست�سفى النور ، اأبوظبي
 اخلبري امل�سريف
 معاوية ال�سيد العو�ض

اإعـــــــــالن بالن�ســـــر
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

يف الدعوى رقم 2017/202 جتاري كلي 
�سركة  م��ال��ك  ب�سفته   - كليندين�ست  ج��وزي��ف   : الول  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
دبي  حماكم  من  ال�سادر  احلكم  مبوجب   - ليمتد  بارترن  ان��د  كليندين�ست 
البدء يف اعمال  ، وق��د مت  اأع��اله  امل��ذك��ور  ال��دع��وى  بندبنا خبري ح�سابي يف 
اخل�سر  مكتبنا  اىل  احل�����س��ور  عليكم  يتوجب  وعليه   ، احل�سابية  اخل���ربة 
وم�ساركوه حما�سبون قانونيون وبرفقتكم كافة امل�ستندات اخلا�سة مبو�سوع 
الدعوى املقامة من ال�سادة/ �سميت اند �سميت وميثلها قانونا ال�سيد �ستيفن 
�سيمت( وذلك حل�سور اجتماع خربة مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة )دبي - 
املمزر - بناية اأبراج املمزر - مكتب )A-506( يف تاريخ 2017/5/17 يف متام 

ال�ساعة 11٬00 �سباحا  
  اخلبري احل�سابي : �سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي

 دعوة اجتماع خربة ح�سابية
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3037   

املنذر : جمل�ض اإدارة الأوقاف اجلعفرية بدبي  بوكالة املحامي/ عبداهلل العو�سي 
املنذر اليه : �سو�سيل كومار �سريناين - هندي اجلن�سية )جمهول حمل القامة( 

ان املنذر / املوؤجر ينذر املنذر اليه بتجديد عقد ايجار العني مو�سوع النذار احلايل و�سداد 
القيمة اليجارية امل�ستحقة عنها والبالغ قدرها 80٬000 درهم وعلى ان يكون ذلك ال�سداد 
خالل ثالثون يوما من تاريخ النذار احلايل ، ويف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة 
املذكورة فاننا �سوف ن�سطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�سمل ، علي 
�سبيل املثال ل احل�سر ، اإنهاء العقد والزامكم ب�سداد القيمة اليجارية والغرامات التاأخريية 
وكافة فواتري املياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي ا�سافة اىل ما يلحق املوؤجر 
وامل�ساريف  والر�سوم  اليجار  وبعقد  القانون  باأحكام  اإخاللكم  نتيجة  وخ�سائر  ا�سرار  من 

واتعاب املحاماة.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/3107   

املنذر : مهرداد مرت�سى اأمني �سلما�سي - اإيراين اجلن�سية 
املنذر اليه : جمموعة �سركات معماري )جمهول حمل القامة( 

املنذر ينذر املنذر اليها برد مبلغ وقدره 45٬000 درهم قيمة ال�سيك رقم 
5859 وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني واملوؤرخ 2017/2/15 يف 
موعد اق�ساه 8 ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار حتى ل ي�سطر املنذر 
التعوي�ض عن  املبلغ مع  القانونية الالزمة لرد  اتخاذ الج��راءات  اىل 

الفوائد القانونية ور�سوم التقا�سي. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3112   

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم حمرر )2014/1/132956( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف   - 1 ، الرب�ساء  : دبي  العنوان 
اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 044478808  -  0552201058 

املنذر اليه : �سركة / نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 
وعنوانها : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية بر�سا فايل - مكتب رقم 208 - خلف فندق ارمادا �سل�سي ومقابل 

اكادميية دبي المريكية - ت : 0529982549 
درهم  وثمانون  وخم�سمائة  ال��ف  وخم�سون  )واح��د   )51٬582( مبلغ  دف��ع  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اإماراتي( تنفيذا لل�سروط اجلزائية املدونة بالعقد املوقع بني الطرفان يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر 
الزامه  اليه مع  املنذر  الالزمة �سد  القانونية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  بالن�سر  الن��ذار  لهذا 

بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3115   

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم حمرر )2014/1/132956( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف   - 1 ، الرب�ساء  : دبي  العنوان 
اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 044478808  -  0552201058 

املنذر اليه : �سركة / نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 
وعنوانها : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية فايل - مكتب رقم 204 - خلف فندق ارمادا �سل�سي ومقابل اكادميية 

دبي المريكية - ت : 0529982549 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع مبلغ )28٬332( )ثماين وع�سرون الف وثالثمائة درهم اماراتي( تنفيذا 
لل�سروط اجلزائية املدونة بالعقد املوقع بني الطرفان يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر لهذا النذار 
بالن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �سد املنذر اليه مع الزامه بجميع امل�سروفات 

والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3116   

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم حمرر )2014/1/132956( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف   - 1 ، الرب�ساء  : دبي  العنوان 
اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 044478808  -  0552201058 

املنذر اليه : �سركة / بدر احمد غلوم يو�سف الن�ساري - اإماراتي اجلن�سية  
وعنوانها : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية فايل - مكتب رقم 104 - خلف فندق ارمادا �سل�سي   

ت : 0529013330 - 0556370063   
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع مبلغ )30٬264٬00( )ثالثون الف ومئتان اربع و�ستون درهم اإماراتي( 
الن�سر لهذا  تاريخ  املوقع بني الطرفان يف مدة اق�ساها �سهر من  بالعقد  املدونة  تنفيذا لل�سروط اجلزائية 
النذار بالن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �سد املنذر اليه مع الزامه بجميع 

امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر  
  الكاتب العدل

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/211  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-كريج كولني كومينج�ض  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/70 عقاري جزئي يوم 
الحد  بتاريخ  2016/10/25 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد 
مبلغ وقدره )229493٬08( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/905   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- افينيت�ض كون�سولتينغ - م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/جلوبال ا�سرتاجتك بزن�ض كون�سلتن�سي - �ض م ح وميثله : فهد 
�سلطان علي لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
التحكيم  حكم  على  بالت�سديق  دره���م   )7240( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
ال�سادر بتاريخ 2015/12/30 يف الدعوى رقم 2213 ل�سنة 2014 م جتاري كلي ،  
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/116 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �سده : علي نادر �سيد نادر �سيد - جل نيجار بخاري - عنوانه :  دبي ، معي�سم الأوىل ، عقارات جمريا جولف ، 
الفيال ايه 72 ، فليم تري ريدج ، رقم الر�ض 695 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 045500719 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
)نوع العقار : فيال - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 695 - امل�ساحة : 7.465.09 بالقدم املربع - تقدر 

قيمتها )5100000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/116 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �سده : جل نيجار بخاري - عنوانه :  دبي ، معي�سم الأوىل ، عقارات جمريا جولف ، الفيال ايه 72 ، فليم 
تري ريدج ، رقم الر�ض 695 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 045500719 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
)نوع العقار : فيال - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 695 - امل�ساحة : 7.465.09 بالقدم املربع - تقدر 

قيمتها )5100000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2016/116 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �سده : علي نادر �سيد نادر �سيد - عنوانه :  دبي ، معي�سم الأوىل ، عقارات جمريا جولف ، الفيال ايه 72 ، 
فليم تري ريدج ، رقم الر�ض 695 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 045500719 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
)نوع العقار : فيال - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 695 - امل�ساحة : 7.465.09 بالقدم املربع - تقدر 

قيمتها )5100000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265973     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة  امل�سعة،  امل�سادر  العر�ض؛  واأجهزة  ال�سم�سي  الإ�سعاع  قيا�ض  اأجهزة  ذلك  يف  مبا  الطبية  والأج��ه��زة  الإ�سعاعية  الطبية  الأجهزة  معايرة 
الطاقة  وهند�سة  والطاقة  النووية  ال�سناعة  يف  الكيميائي  والتحليل  الكيميائية  ال�ست�سارية  اخلدمات  ال�سينية؛  الأ�سعة  واآلت  الت�سخي�ض 
النووية  امل��واد  اأمن  التحقق من  ال�سيطرة، وهي  ؛   الطاقة  والطاقة وهند�سة  النووية  بال�سناعة  ال�سلة  ذات  املجالت  الكمبيوتر يف  ؛ برجمة 
واملن�ساآت النووية واملعدات يف جمال ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة، هند�سة ؛ درا�سة اجلدوى واجلدوى الفنية للم�ساريع واخلطط 
يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ خدمات البحث العلمي وال�ست�سارات واملعلومات يف جمال حماية البيئة ؛ البحوث واخلدمات 
يف جمال التنمية ال�سناعية املتعلقة مبجال الأدوية والأجهزة الطبية لالأ�سعة والأ�سعة البيطرية، درا�سة امل�سروعات الفنية، وبخا�سة درا�سات 
اجلدوى؛ حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ التحليل الكيمياء ؛ ر�سم ت�ساميم وخمططات الإن�ساء ؛ ر�سم ؛ امل�سح اجليولوجي ؛ قيا�ض الإ�سعاع، على وجه 
اخل�سو�ض، تقييم القيا�سات يف جمال الإ�سعاع، الت�سميم الهند�سي، الهند�سة يف ال�سناعة النووية والطاقة ؛ اختبار املواد واملنتجات والبحث يف 
جمال العلوم وال�سناعة، ول �سيما يف جمالت البيولوجيا وامليكانيكا واجليولوجيا والفيزياء والكيمياء واإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ؛ درا�سة 
تاأثري طاقة الذرية على البيئة من حيث التعر�ض لالإ�سعاع )الهجرة، وتراكم و�سلوك املواد امل�سعة يف الأج�سام الطبيعية(، م�ساورات ب�ساأن حماية 
البيئة، ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر، ال�ست�سارات املعمارية، امل�سورة ب�ساأن البناء، مبا يف ذلك خطط التنمية )جداول( وامل�ساريع يف بناء حمطات 
يتعلق  فيما  والهند�سية  املعملية  الختبارات  خدمات  والبرتوكيماويات،  النووية  ال�سناعات  جمال  يف  املختربية  البحوث  اليورانيوم،  تخ�سيب 
بال�سناعة النووية والهند�سة، البحوث وت�سميم العمل والت�ساور يف جمال الفيزياء النووية والفيزياء احلرارية، والتاآكل، والفيزياء النيوترونية 
والتكنولوجيا وت�ستت النيوترونات، والطاقة، واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك اليورانيوم، امل�سورة العلمية والفنية والهند�سية يف جمال الهند�سة 
برامج  النووية؛ �سيانة  املن�ساآت  �سالمة  النووي ومراقبة  والوقود  امل�سعة  والنفايات  امل�سعة  واملواد  النووية  واملواد  الإ�سعاعية  واملعدات  النووية، 
كمبيوتر ؛ تقييم القيا�سات الإ�سعاعية ؛ ت�سميم انظمة كمبيوتر ؛ مراقبة الإ�سعاع، اخلطط وامل�ساريع يف جمال البناء، مبا يف ذلك بناء حمطات 
التكنولوجي والتنظيمي  الهند�سي والإنتاج  الت�سميم  التنمية، تطوير  اليورانيوم  النووية وحمطات تخ�سيب  املواد  النووية، وتخزين  للطاقة 
والوثائق الت�سغيلية والتنظيمية والإجرائية لبناء وت�سغيل واإعادة الإعمار للطاقة النووية ؛ التحليل املائي ؛ ت�سميم �سناعي ؛ ت�سميم الفنون 
التخطيطية وبحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ البحث العلمي؛ الأبحاث التقنية ؛ توفري املعلومات العلمية، وتقدمي امل�سورة واخلدمات 
ال�ست�سارية فيما يتعلق مبعادلة الكربون؛ حتميل برامج كمبيوتر ؛ ا�ست�سارات يف جمال توفري الطاقة ؛ الدرا�سات الفنية والبحوث ذات ال�سلة 
بالتنمية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ درا�سات الفنية، مبا يف ذلك و�سع تدابري ال�سالمة التقنية للمرافق النووية ؛ التحليل 

ال�سناعية والبحثية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ الهند�سة واخلربة التقنية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265964     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأعمال الإنقاذ من اأجل الق�ساء على احلوادث النووية والإ�سعاعية يف حمطات الطاقة النووية، واملرافق ال�سناعية واملرافق النووية الأخرى؛ 
اليورانيوم،  اأك�سيد  ثاين  اليورانيوم،  واأك�سيد  امل�ستنفد،  واليورانيوم  املخ�سب  واليورانيوم  الطبيعي  اليورانيوم  نقل  فيها  مبا  النقل،  معلومات 
الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  لالأغرا�ض  نظائر  النووية،  املفاعالت  وقود  والبلوتونيوم،  اليورانيوم،  فلوريد  �ساد�ض  اليورانيوم،  واأك�سيد 
النووي  الوقود  وجممعات  امل�ستنفد  النووي  الوقود  اليورانيوم،  لتخ�سيب  حمطات  لبناء  الالزمة  واملعدات  اليورانيوم  نظائر  لف�سل  املركزي 
امل�سع؛ معلومات التخزين اخلا�سة بالب�سائع املوجودة يف امل�ستودعات مبا يف ذلك تخزين اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم 
اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود للمفاعالت النووية،  امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين 
نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل من نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
املخ�سب واليورانيوم  الطبيعي واليورانيوم  باليورانيوم  التغليف اخلا�سة  امل�سع؛ معلومات  النووي  الوقود  امل�ستنفد وجممعات  النووي  الوقود 
النووية،  املفاعالت  وقود  والبلوتونيوم،  اليورانيوم  فلوريد  �ساد�ض  اليورانيوم،  واأك�سيد  اليورانيوم،  اأك�سيد  ثاين  اليورانيوم،  واأك�سيد  امل�ستنفد، 
نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع؛ نقل الب�سائع، مبا يف ذلك نقل املعدات والوقود النووي ملحطات الطاقة النووية ؛ تاأجري امل�ستودعات 
؛ الإمداد باملاء ؛ تغليف الب�سائع مبا يف ذلك تعبئة اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين 
اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود املفاعالت النووية، نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، 
واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع؛ 
نقل الب�سائع مبا فيها نقل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد 
املركزي  الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  لالأغرا�ض  نظائر  النووية،  املفاعالت  وقود  والبلوتونيوم،  اليورانيوم  فلوريد  �ساد�ض  اليورانيوم، 
لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع ؛ توزيع الطاقة ؛ توزيع 
الكهرباء ؛ خدمات توريد املياه ال�ساخنة؛ خدمات التدفئة )توزيع( ؛ نقل وتخزين النفايات ؛ تخزين الب�سائع مبا يف ذلك تخزين اليورانيوم 
فلوريد  و�ساد�ض  ز،  املَُركَّ اليورانيوم  اأك�سيد  اليورانيوم،  واأك�سيد  اليورانيوم،  اأك�سيد  ثاين  امل�ستنفد،  واليورانيوم  املخ�سب  واليورانيوم  الطبيعي 
اليورانيوم، والبلوتونيوم، الوقود الأمتوفيلي، ونظائر لالأغرا�ض ال�سناعية والطبية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات 

الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 265962     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معلومات اإن�ساء واإ�سالح املباين؛ منع الت�سرب يف املباين ؛ اإ�سالح و�سيانة معدات مراقبة تلوث املياه؛ اإ�سالح و�سيانة اأجهزة تنقية املياه؛ اإ�سالح 
و�سيانة، وجتديد معدات املحطات النووية وغريها من مرافق التوليد ال�سناعي واإنتاج الطاقة؛ خدمات لبناء وتركيب و�سيانة واإ�سالح املركبات 
واملعدات والبنية التحتية وحمطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء؛ بناء واإ�سالح املخازن، مبا يف ذلك خمازن النفايات امل�سعة؛ بناء حمطات 
الطاقة،  وتوليد  النووية  الطاقة  حمطات  يف  ال�سالمة  و�سمان  ملراقبة  للمعدات  وال�سيانة  الرتكيب  خدمات  ؛  املنف�سلة  اليورانيوم  لأعمال 
،  ومرافق واملحطات لإنتاج  اإعمار )اإ�سالح( ماكينات حمطات الطاقة النووية ملرافق التخزين النووية  اإعادة  تعدين اليورانيوم، حفر الآب��ار، 
الوقود النووي لإعادة معاجلة الوقود النووي مرافق تخزين للمواد النووية واملرافق لتخزين النفايات عن الألغام، ملحطات ومراكز التخزين، 
جتهيز واإعادة املعاجلة والتخل�ض من الوقود النووي واخلامات واملواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم؛ مولدات بخار النتعا�ض، وتوربينات، 
املولدات التوربينية واملولدات الكهربائية، وال�سيارات الكهربائية ، ا�ستعادة املفاعالت النووية، ومفاعالت املياه، اآلت لإنتاج وجتهيز واإعادة ت�سغيل 
ومعاجلة الوقود النووي، وخامات املعادن وخامات اليورانيوم والبلوتونيوم )املواد النووية( ا�ستخراج املعادن، املعلومات وال�ست�سارات ب�ساأن بناء 
حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وتركيب واإ�سالح و�سيانة املعدات لتخ�سيب اليورانيوم و النظائر انف�سال اليورانيوم، معلومات عن بناء حمطات 
؛  املباين  ان�ساء  على  ال�سراف  ؛  اليورانيوم،  نظائر  لف�سل  الالزمة  املعدات  و�سيانة  واإ�سالح  تركيب  عن  معلومات  اليورانيوم،  نظائر  لف�سل 
مقاومة ال�سداأ ؛ معدات اإ�سعاع �سحن واإعادة �سحن اخلدمات، خدمات ا�ستخراج احلجارة، اإ�سالح اأو �سيانة حمطات الطاقة النووية، واملعلومات 
ذات ال�سل، اإ�سالح م�سخات، �سناعة البناء وت�سييد حمطات الطاقة النووية ومرافق للنفايات امل�سعة، مبا يف ذلك حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
خدمات لبناء و�سيانة واإ�سالح ووقف ت�سغيل حمطات الطاقة النووية، ومرافق ملعاجلة الوقود النووي و مرافق تخزين الوقود النووي للمواد 
واملرافق النووية لتخزين النفايات، واملناجم وامل�سانع ومراكز تخزين وجتهيز واإعادة املعاجلة والتخل�ض من الوقود النووي واخلامات واملواد 
النووية واليورانيوم والبلوتونيوم، خدمات الرتكيب وال�سيانة والإ�سالح ووقف ت�سغيل املفاعالت النووية ومفاعالت املياه امل�سغوط واملرافق 
التي تنتج الوقود النووي، تركيب وت�سغيل حمطات الطاقة النووية، وحمطات الطاقة احلرارية النووية، تركيب وت�سغيل اأجهزة النظائر امل�سع، 
الكهربائي، الرتكيب والتكليف و�سيانة  الهواء، تركيب واإ�سالح الأجهزة  التدفئة، تركيب واإ�سالح معدات تكييف  الرتكيب والإ�سالح ملعدات 
الأدوات لأغرا�ض علمية، تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت ملراقبة و�سمان �سالمة ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ تركيب و�سيانة 
واإ�سالح اأجهزة النظائر امل�سعة واأجهزة الإ�سعاع املتعلقة ب�سناعة الطاقة النووية وهند�سة الطاقة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت اإنتاج الطاقة، 
تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت واأجهزة للتوزيع والتحكم يف الطاقة و معلومات الطاقة ذات ال�سلة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح الأجهزة الإ�سعاعية 
؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة اإنذار للك�سف عن املواد النووية ؛ تركيب وا�سالح و�سيانة الآلت، مبا يف ذلك حمطات الطاقة النووية، ومرافق 
؛  النفايات  لتخزين  النووية  واملرافق  للمواد  النووي  الوقود  تخزين  ملرافق  النووي  الوقود  لإنتاج مرافق معاجلة  ومرافق  النووية،  التخزين 

تركيب واإ�سالح و�سيانة املعدات الالزمة لتخ�سيب اليورانيوم وف�سل نظري اليورانيوم؛ اإزالة الت�سوي�ض يف الأجهزة الكهربائية
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1300( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265943     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة قيا�ض الإ�سعاع ال�سم�سي واأجهزة العر�ض؛ امل�سادر امل�سعة،  معايرة الأجهزة الطبية الإ�سعاعية والأجهزة الطبية مبا يف ذلك 
اأجهزة الت�سخي�ض واآلت الأ�سعة ال�سينية؛ اخلدمات ال�ست�سارية الكيميائية والتحليل الكيميائي يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة 
الطاقة ؛ برجمة الكمبيوتر يف املجالت ذات ال�سلة بال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛  ال�سيطرة، وهي التحقق من اأمن 
املواد النووية واملن�ساآت النووية واملعدات يف جمال ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة، هند�سة ؛ درا�سة اجلدوى واجلدوى 
الفنية للم�ساريع واخلطط يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ خدمات البحث العلمي وال�ست�سارات واملعلومات يف جمال 
حماية البيئة ؛ البحوث واخلدمات يف جمال التنمية ال�سناعية املتعلقة مبجال الأدوية والأجهزة الطبية لالأ�سعة والأ�سعة البيطرية، 
درا�سة امل�سروعات الفنية، وبخا�سة درا�سات اجلدوى؛ حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ التحليل الكيمياء ؛ ر�سم ت�ساميم وخمططات الإن�ساء ؛ 
ر�سم ؛ امل�سح اجليولوجي ؛ قيا�ض الإ�سعاع، على وجه اخل�سو�ض، تقييم القيا�سات يف جمال الإ�سعاع، الت�سميم الهند�سي، الهند�سة يف 
ال�سناعة النووية والطاقة ؛ اختبار املواد واملنتجات والبحث يف جمال العلوم وال�سناعة، ول �سيما يف جمالت البيولوجيا وامليكانيكا 
واجليولوجيا والفيزياء والكيمياء واإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ؛ درا�سة تاأثري طاقة الذرية على البيئة من حيث التعر�ض لالإ�سعاع 
)الهجرة، وتراكم و�سلوك املواد امل�سعة يف الأج�سام الطبيعية(، م�ساورات ب�ساأن حماية البيئة، ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر، ال�ست�سارات 
املعمارية، امل�سورة ب�ساأن البناء، مبا يف ذلك خطط التنمية )جداول( وامل�ساريع يف بناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، البحوث املختربية 
والهند�سة،  النووية  بال�سناعة  يتعلق  فيما  والهند�سية  املعملية  الختبارات  والبرتوكيماويات، خدمات  النووية  ال�سناعات  يف جمال 
والتكنولوجيا  النيوترونية  والفيزياء  والتاآكل،  احلرارية،  والفيزياء  النووية  الفيزياء  جمال  يف  والت�ساور  العمل  وت�سميم  البحوث 
الهند�سة  والهند�سية يف جمال  والفنية  العلمية  امل�سورة  اليورانيوم،  الطبيعية، مبا يف ذلك  وامل��وارد  والطاقة،  النيوترونات،  وت�ستت 
النووية، واملعدات الإ�سعاعية واملواد النووية واملواد امل�سعة والنفايات امل�سعة والوقود النووي ومراقبة �سالمة املن�ساآت النووية؛ �سيانة 
برامج كمبيوتر ؛ تقييم القيا�سات الإ�سعاعية ؛ ت�سميم انظمة كمبيوتر ؛ مراقبة الإ�سعاع، اخلطط وامل�ساريع يف جمال البناء، مبا يف 
ذلك بناء حمطات للطاقة النووية، وتخزين املواد النووية وحمطات تخ�سيب اليورانيوم التنمية، تطوير الت�سميم الهند�سي والإنتاج 
التكنولوجي والتنظيمي والوثائق الت�سغيلية والتنظيمية والإجرائية لبناء وت�سغيل واإعادة الإعمار للطاقة النووية ؛ التحليل املائي ؛ 
ت�سميم �سناعي ؛ ت�سميم الفنون التخطيطية وبحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ البحث العلمي؛ الأبحاث التقنية ؛ توفري 
املعلومات العلمية، وتقدمي امل�سورة واخلدمات ال�ست�سارية فيما يتعلق مبعادلة الكربون؛ حتميل برامج كمبيوتر ؛ ا�ست�سارات يف جمال 
توفري الطاقة ؛ الدرا�سات الفنية والبحوث ذات ال�سلة بالتنمية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ درا�سات الفنية، مبا 
يف ذلك و�سع تدابري ال�سالمة التقنية للمرافق النووية ؛ التحليل ال�سناعية والبحثية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة 

؛ الهند�سة واخلربة التقنية يف ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265932     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأعمال الإنقاذ من اأجل الق�ساء على احلوادث النووية والإ�سعاعية يف حمطات الطاقة النووية، واملرافق ال�سناعية واملرافق 
النووية الأخرى؛ معلومات النقل، مبا فيها نقل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد 
اليورانيوم، ثاين اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم، والبلوتونيوم، وقود املفاعالت النووية، 
لبناء حمطات  الالزمة  واملعدات  اليورانيوم  نظائر  لف�سل  املركزي  الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  لالأغرا�ض  نظائر 
بالب�سائع  اخلا�سة  التخزين  معلومات  امل�سع؛  النووي  الوقود  وجممعات  امل�ستنفد  النووي  الوقود  اليورانيوم،  لتخ�سيب 
واأك�سيد  امل�ستنفد،  واليورانيوم  املخ�سب  واليورانيوم  الطبيعي  اليورانيوم  تخزين  ذل��ك  يف  مبا  امل�ستودعات  يف  امل��وج��ودة 
اليورانيوم، ثاين اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود للمفاعالت النووية، 
نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل من نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات 
باليورانيوم  اخلا�سة  التغليف  معلومات  امل�سع؛  النووي  الوقود  وجممعات  امل�ستنفد  النووي  الوقود  اليورانيوم،  تخ�سيب 
الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض 
املركزي  الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  النووية، نظائر لالأغرا�ض  املفاعالت  والبلوتونيوم، وقود  اليورانيوم  فلوريد 
لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع؛ 
نقل الب�سائع، مبا يف ذلك نقل املعدات والوقود النووي ملحطات الطاقة النووية ؛ تاأجري امل�ستودعات ؛ الإمداد باملاء ؛ تغليف 
الب�سائع مبا يف ذلك تعبئة اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين اأك�سيد 
اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود املفاعالت النووية، نظائر لالأغرا�ض الطبية 
وال�سناعية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم وجممعات 
الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع؛ نقل الب�سائع مبا فيها نقل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، 
اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود املفاعالت  اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد  اليورانيوم، واأك�سيد  اأك�سيد  اليورانيوم، ثاين  واأك�سيد 
لبناء  الالزمة  واملعدات  اليورانيوم  نظائر  لف�سل  املركزي  الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  لالأغرا�ض  نظائر  النووية، 
حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع ؛ توزيع الطاقة ؛ توزيع الكهرباء ؛ خدمات توريد 
املياه ال�ساخنة؛ خدمات التدفئة )توزيع( ؛ نقل وتخزين النفايات ؛ تخزين الب�سائع مبا يف ذلك تخزين اليورانيوم الطبيعي 
ز، و�ساد�ض  واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، ثاين اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، اأك�سيد اليورانيوم املَُركَّ
فلوريد اليورانيوم، والبلوتونيوم، الوقود الأمتوفيلي، ونظائر لالأغرا�ض ال�سناعية والطبية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل 

نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265931     بتاريخ : 4 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معلومات اإن�ساء واإ�سالح املباين؛ منع الت�سرب يف املباين ؛ اإ�سالح و�سيانة معدات مراقبة تلوث املياه؛ اإ�سالح و�سيانة اأجهزة تنقية املياه؛ اإ�سالح 
و�سيانة، وجتديد معدات املحطات النووية وغريها من مرافق التوليد ال�سناعي واإنتاج الطاقة؛ خدمات لبناء وتركيب و�سيانة واإ�سالح املركبات 
واملعدات والبنية التحتية وحمطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء؛ بناء واإ�سالح املخازن، مبا يف ذلك خمازن النفايات امل�سعة؛ بناء حمطات 
الطاقة،  وتوليد  النووية  الطاقة  حمطات  يف  ال�سالمة  و�سمان  ملراقبة  للمعدات  وال�سيانة  الرتكيب  خدمات  ؛  املنف�سلة  اليورانيوم  لأعمال 
،  ومرافق واملحطات لإنتاج  اإعمار )اإ�سالح( ماكينات حمطات الطاقة النووية ملرافق التخزين النووية  اإعادة  تعدين اليورانيوم، حفر الآب��ار، 
الوقود النووي لإعادة معاجلة الوقود النووي مرافق تخزين للمواد النووية واملرافق لتخزين النفايات عن الألغام، ملحطات ومراكز التخزين، 
جتهيز واإعادة املعاجلة والتخل�ض من الوقود النووي واخلامات واملواد النووية واليورانيوم والبلوتونيوم؛ مولدات بخار النتعا�ض، وتوربينات، 
املولدات التوربينية واملولدات الكهربائية، وال�سيارات الكهربائية ، ا�ستعادة املفاعالت النووية، ومفاعالت املياه، اآلت لإنتاج وجتهيز واإعادة ت�سغيل 
ومعاجلة الوقود النووي، وخامات املعادن وخامات اليورانيوم والبلوتونيوم )املواد النووية( ا�ستخراج املعادن، املعلومات وال�ست�سارات ب�ساأن بناء 
حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وتركيب واإ�سالح و�سيانة املعدات لتخ�سيب اليورانيوم و النظائر انف�سال اليورانيوم، معلومات عن بناء حمطات 
؛  املباين  ان�ساء  على  ال�سراف  ؛  اليورانيوم،  نظائر  لف�سل  الالزمة  املعدات  و�سيانة  واإ�سالح  تركيب  عن  معلومات  اليورانيوم،  نظائر  لف�سل 
مقاومة ال�سداأ ؛ معدات اإ�سعاع �سحن واإعادة �سحن اخلدمات، خدمات ا�ستخراج احلجارة، اإ�سالح اأو �سيانة حمطات الطاقة النووية، واملعلومات 
ذات ال�سل، اإ�سالح م�سخات، �سناعة البناء وت�سييد حمطات الطاقة النووية ومرافق للنفايات امل�سعة، مبا يف ذلك حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
خدمات لبناء و�سيانة واإ�سالح ووقف ت�سغيل حمطات الطاقة النووية، ومرافق ملعاجلة الوقود النووي و مرافق تخزين الوقود النووي للمواد 
واملرافق النووية لتخزين النفايات، واملناجم وامل�سانع ومراكز تخزين وجتهيز واإعادة املعاجلة والتخل�ض من الوقود النووي واخلامات واملواد 
النووية واليورانيوم والبلوتونيوم، خدمات الرتكيب وال�سيانة والإ�سالح ووقف ت�سغيل املفاعالت النووية ومفاعالت املياه امل�سغوط واملرافق 
التي تنتج الوقود النووي، تركيب وت�سغيل حمطات الطاقة النووية، وحمطات الطاقة احلرارية النووية، تركيب وت�سغيل اأجهزة النظائر امل�سع، 
الكهربائي، الرتكيب والتكليف و�سيانة  الهواء، تركيب واإ�سالح الأجهزة  التدفئة، تركيب واإ�سالح معدات تكييف  الرتكيب والإ�سالح ملعدات 
الأدوات لأغرا�ض علمية، تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت ملراقبة و�سمان �سالمة ال�سناعة النووية والطاقة وهند�سة الطاقة ؛ تركيب و�سيانة 
واإ�سالح اأجهزة النظائر امل�سعة واأجهزة الإ�سعاع املتعلقة ب�سناعة الطاقة النووية وهند�سة الطاقة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت اإنتاج الطاقة، 
تركيب و�سيانة واإ�سالح اآلت واأجهزة للتوزيع والتحكم يف الطاقة و معلومات الطاقة ذات ال�سلة ؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح الأجهزة الإ�سعاعية 
؛ تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة اإنذار للك�سف عن املواد النووية ؛ تركيب وا�سالح و�سيانة الآلت، مبا يف ذلك حمطات الطاقة النووية، ومرافق 
؛  النفايات  لتخزين  النووية  واملرافق  للمواد  النووي  الوقود  تخزين  ملرافق  النووي  الوقود  لإنتاج مرافق معاجلة  ومرافق  النووية،  التخزين 

تركيب واإ�سالح و�سيانة املعدات الالزمة لتخ�سيب اليورانيوم وف�سل نظري اليورانيوم؛ اإزالة الت�سوي�ض يف الأجهزة الكهربائية
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1200( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  265892     بتاريخ : 3 / 1 / 2017  
با�س��م: اتوميك اإنريجي باور كوربوري�سن

وعنوانه: بول�سايا اوردينكا �سرتيت، بيلدينج 24، 119017 مو�سكو، رو�سيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأعمال الإنقاذ من اأجل الق�ساء على احلوادث النووية والإ�سعاعية يف حمطات الطاقة النووية، واملرافق ال�سناعية واملرافق النووية الأخرى؛ 
اليورانيوم،  اأك�سيد  ثاين  اليورانيوم،  واأك�سيد  امل�ستنفد،  واليورانيوم  املخ�سب  واليورانيوم  الطبيعي  اليورانيوم  نقل  فيها  مبا  النقل،  معلومات 
الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  لالأغرا�ض  نظائر  النووية،  املفاعالت  وقود  والبلوتونيوم،  اليورانيوم،  فلوريد  �ساد�ض  اليورانيوم،  واأك�سيد 
النووي  الوقود  وجممعات  امل�ستنفد  النووي  الوقود  اليورانيوم،  لتخ�سيب  حمطات  لبناء  الالزمة  واملعدات  اليورانيوم  نظائر  لف�سل  املركزي 
امل�سع؛ معلومات التخزين اخلا�سة بالب�سائع املوجودة يف امل�ستودعات مبا يف ذلك تخزين اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم 
اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود للمفاعالت النووية،  امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين 
نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل من نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
املخ�سب واليورانيوم  الطبيعي واليورانيوم  باليورانيوم  التغليف اخلا�سة  امل�سع؛ معلومات  النووي  الوقود  امل�ستنفد وجممعات  النووي  الوقود 
النووية،  املفاعالت  وقود  والبلوتونيوم،  اليورانيوم  فلوريد  �ساد�ض  اليورانيوم،  واأك�سيد  اليورانيوم،  اأك�سيد  ثاين  اليورانيوم،  واأك�سيد  امل�ستنفد، 
نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، 
وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع؛ نقل الب�سائع، مبا يف ذلك نقل املعدات والوقود النووي ملحطات الطاقة النووية ؛ تاأجري امل�ستودعات 
؛ الإمداد باملاء ؛ تغليف الب�سائع مبا يف ذلك تعبئة اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين 
اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد اليورانيوم، �ساد�ض فلوريد اليورانيوم والبلوتونيوم، وقود املفاعالت النووية، نظائر لالأغرا�ض الطبية وال�سناعية، 
واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع؛ 
نقل الب�سائع مبا فيها نقل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�سب واليورانيوم امل�ستنفد، واأك�سيد اليورانيوم، ثاين اأك�سيد اليورانيوم، واأك�سيد 
املركزي  الطرد  واأجهزة  وال�سناعية،  الطبية  لالأغرا�ض  نظائر  النووية،  املفاعالت  وقود  والبلوتونيوم،  اليورانيوم  فلوريد  �ساد�ض  اليورانيوم، 
لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع ؛ توزيع الطاقة ؛ توزيع 
الكهرباء ؛ خدمات توريد املياه ال�ساخنة؛ خدمات التدفئة )توزيع( ؛ نقل وتخزين النفايات ؛ تخزين الب�سائع مبا يف ذلك تخزين اليورانيوم 
فلوريد  و�ساد�ض  ز،  املَُركَّ اليورانيوم  اأك�سيد  اليورانيوم،  واأك�سيد  اليورانيوم،  اأك�سيد  ثاين  امل�ستنفد،  واليورانيوم  املخ�سب  واليورانيوم  الطبيعي 
اليورانيوم، والبلوتونيوم، الوقود الأمتوفيلي، ونظائر لالأغرا�ض ال�سناعية والطبية، واأجهزة الطرد املركزي لف�سل نظائر اليورانيوم واملعدات 

الالزمة لبناء حمطات تخ�سيب اليورانيوم، وجممعات الوقود النووي امل�ستنفد وامل�سع
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن كلمة )VVER.1000( مكتوبة بالأحرف الالتينية   
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــالن بالن�سر        

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد: �سعيد �سلطان �سعيد احلمودي القايدي - الإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك : اخليوط الزرقاء للخياطة والتطريز ، رخ�سة رقم 568471 
 / ل�سالح  الرخ�سة  عن  والتنازل  بيع  يف  يرغب  ال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 

عائ�سة �سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري.   
 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
واإن��ه �سوف يتم امل�سادقة  الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا الع��الن للعلم  �سان 
على الجراء امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 
ب��الع��الن لت��ب��اع الج���راءات  امل��ذك��ور  ال��ع��دل  الكاتب  ذل��ك عليه مراجعة مكتب  على 

القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــالن بالن�سر        

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سعيد �سلطان �سعيد احلمودي القايدي الإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك : برلني للخياطة والتطريز ، رخ�سة رقم 251271 دائرة 
التنمية القت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ عائ�سة 

�سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري.   
وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  الع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  الج���راء  على 
لتباع  بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ض 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــالن بالن�سر        

اإماراتي   - القايدي  احل��م��ودي  �سعيد  �سلطان  ال�سيد/�سعيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف التنازل عن 51% وهي كل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )الهاجر خلياطة 
وتطريز العبايات( اىل ال�سيدة/ عائ�سة �سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية وتنازل 
ال�سيد/ حممد عبداحلق ارجان علي بنجالدي�ض اجلن�سية عن 49% من ح�سته يف الرخ�سة 

املذكورة اعاله اىل ال�سيدة / عائ�سة �سامل عبداهلل الكندي - اإماراتية اجلن�سية    
 وعمال بن�ض املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء 
امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعالن لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 895
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ا�سماعيل ح�سن مراد حممد البلو�سي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51%  وذلك اىل ال�سيدة/ نورة علي عبا�ض علي 
هندي   - باولو�ض  بايلي  اتابادات  باول  وال�سيد/�سارل�ض   ويرغب  اجلن�سية  اإماراتية   - روباري 
اجلن�سية البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49%( وذلك اىل ال�سيد/ راجو ماتبو�ض ماتاي 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) م  م  ذ   - البناء  ملقاولت  امل�سماة/ كولومبيا  - هندي اجلن�سية وذلك يف 

مبوجب رخ�سة رقم )517316( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 904
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فهد حممود عبدالرحمن امريي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب 
�سند�ض خليل حممد   : الثاين  الطرف  اىل    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
التميمي - عراقية اجلن�سية )50%( واىل الطرف الثالث : �ساره ح�سني علي اجلنابي - عراقية 
اجلن�سية )50%( يف الرخ�سة )�سالون الوفاق للحالقة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  ال�سكل  تغيري  :- مت  اخرى  تعديالت  رقم )504126(  رخ�سة 
�سراكة اعمال بوكيل خدمات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 903
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جمتبي عبداجلليل - افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة 100%  يف الرخ�سة )جمتبى عبداجلليل لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
 - اإماراتي اجلن�سية )%51(   - ال�سويدي  العقروبي  �سيف  احمد  ال�سيد/ جمال  اىل   - رقم )723238(  مبوجب رخ�سة 
ال�سيد/ عبداملجيد عو�ض علي - افغان�ستاين اجلن�سية )25%( - ال�سيد/ حممدي اكربي - افغان�ستاين اجلن�سية )%8( - 
 ال�سيد/ حممد ظاهر مريزايى - افغان�ستاين اجلن�سية )8%( - ال�سيد/ م�سعود ح�سينى - افغان�ستاين اجلن�سية )%8( -
تعديالت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة ذات م�سوؤولية حمدودة مت تغري 
ال�سم التجاري من /جمتبى عبداجلليل لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة اىل /عبداملجيد عو�ض لتجارة قطع 

غيار ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 905
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليم �سلطان علي �سيفيجي - هندي اجلن�سية يرغب 
الدوات  لتجارة  الربق  )�سرعة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الكهربائية وال�سحية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )622464( وذلك اىل 
ال�سيد/ �سعيد غلوم عبا�ض دروي�ض - اإماراتي اجلن�سية  تغيريات اخرى : مت تغيري ال�سكل 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

  اال�سماء           
ت��ع��ل��ن دائ�����رة حم��اك��م راأ������ض اخل��ي��م��ة ب����اأن امل���دع���و/ اآم���ن���ه �سامل 
ح���ذف م�سمى  ت��ق��دم��ت ط��ال��ب��ة   - ال�����س��ح��ي  ال��ك�����س��ك��و���ض  خمي�ض 
اآمنه  ا�سمها بعد احلذف /  ال�سهرة)الك�سكو�ض( ل�سمها، ليكون 
ان  الع��رتا���ض  له م�سلحة يف  وان من   - ال�سحي  �سامل خمي�ض 
ق�سم  اق��ام  الع��الن  تاريخ  يوما من  ع�سر  خ��الل خم�سة  يتقدم 

ال�سهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/398 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيدة/ عبداهلل را�سد 
حممد القراعة النعيمي ، اجلن�سية : الإمارات ، ال�سيد/ نور الب�سرين عبداللطيف ، اجلن�سية 
با�سم )انفال لتجارة  التجاري  املحل  تنازل   : الت�سديق علي حمرر يت�سمن  باك�ستان  طلب   :
امل��واد الغذائية - ذ م م( املرخ�سة من دائ��رة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 
37934 وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ رفيق الدين مقبول احمد ، اجلن�سية : 
بنغالدي�ض ، علياء عمري عبيد الكتبي ، اجلن�سية : الإمارات ، كتب الدين مقبول احمد ، اجلن�سية 
: بنغالدي�ض - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 مكتب اإدارة الدعوى اال�ستئنافية

اإعالن باالحالة موعد جل�سة بالن�سر 
رقم اال�ستئناف 2017/27 ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده : ر�سا جنيب حممد حجازي - اجلن�سية ، م�سر
امل�ستاأنفة : �سركة �سريا للنقليات 

وعليه  جت��اري  ا�ستئناف   -  2017/27 رق��م  ال�ستئناف  امل�ستاأنفة  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة ال�ستئنافية )الدائرة التجارية الوىل( 
يوم الثالثاء املوافق 2017/5/23 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لالجابة على ال�ستئناف 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف غيابيا بحقك. 
 مدير  اإدارة  الدعوى اال�ستئنافية
عوين حمدان اجلرجاوي           

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

حمكمة راأ�س اخليمة اال�ستئنافية 

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 يف الدعوى رقم 2017/426 جتاري كلي 

املدعى عليها : 1( �سركة �سارة ل�سناعة الن�ساءات املعدنية - �ض ذ م م   2( �سوكت علي حممد عمر 
خان  )العنوان : اإمارة دبي - ديرة - حمل ملك دائرة العقارات - حكومة دبي - القوز - هاتف 
 -  04-3402550  : هاتف   -  050-4820688 رقم  متحرك  هاتف   )050-6595065 رقم  متحرك 
فاك�ض رقم 3402551-04( -  يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  
املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح يوم الثنني املوافق 2017/5/22 

وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي الوطني   
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
�سركة/ واو اإنرتتيرنز منطقة حرة )�ض.ذ.م.م( ، )رخ�سة رقم : 91553 ( والكائنة مدينة دبي 
لال�ستديوهات ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات 
اإتخاذه بوا�سطة  اإعالن قرارها للكافة والذي مت  الإبداعية، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف 

جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 07 /2017/02 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
اأو  تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإع��الن عن طريق الربيد امل�سجل 

الإت�سال ب� : ال�سيرّد/ امتياز احل�سن جاويد
اإ�سم ال�سركة: م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية

����ض.ب : 91153 - مكتب رق��م 2403،ال�����دور ال��راب��ع وال��ع�����س��رون،ب��رج ال��ع��ط��ار ط��ري��ق ال�سيخ 
اإف �سي« (، دبي ، دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  - هاتف رقم :  اأي  زاي��د )قريب من »دي 

info@mazca.ae :043589996  الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

�ساندير  رام  مادهافارام  راو  وك��ون��دال  الدولية  فينتاج  ال�سادة/ 
العامة  ل��ل��ت��ج��ارة  م����الدي وفينتج  ب��ن  م����الدي  اي��ن��ا  و���س��ات��ي��ان��ار 
الدعوى  يف  امل�سرفية  اخل��ربة  اجتماع  بح�سور  التكرم  يرجى 
املقرر يف متام  امل�سرق  املقامة �سدكم من قبل بنك   2016/5565
 2017/5/21 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  ظهر  بعد  من  الرابعة  ال�ساعة 
، جوار  ب�سارع خليفة  الكائن  امل�سرق  بنك  ال�سادة/  املدعي  مبقر 

م�ست�سفى النور ، اأبوظبي
 اخلبري امل�سريف
 معاوية ال�سيد العو�ض

اإعـــــــــالن بالن�ســـــر
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

يف الدعوى رقم 2017/202 جتاري كلي 
�سركة  م��ال��ك  ب�سفته   - كليندين�ست  ج��وزي��ف   : الول  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
دبي  حماكم  من  ال�سادر  احلكم  مبوجب   - ليمتد  بارترن  ان��د  كليندين�ست 
البدء يف اعمال  ، وق��د مت  اأع��اله  امل��ذك��ور  ال��دع��وى  بندبنا خبري ح�سابي يف 
اخل�سر  مكتبنا  اىل  احل�����س��ور  عليكم  يتوجب  وعليه   ، احل�سابية  اخل���ربة 
وم�ساركوه حما�سبون قانونيون وبرفقتكم كافة امل�ستندات اخلا�سة مبو�سوع 
الدعوى املقامة من ال�سادة/ �سميت اند �سميت وميثلها قانونا ال�سيد �ستيفن 
�سيمت( وذلك حل�سور اجتماع خربة مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة )دبي - 
املمزر - بناية اأبراج املمزر - مكتب )A-506( يف تاريخ 2017/5/17 يف متام 

ال�ساعة 11٬00 �سباحا  
  اخلبري احل�سابي : �سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي

 دعوة اجتماع خربة ح�سابية
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3037   

املنذر : جمل�ض اإدارة الأوقاف اجلعفرية بدبي  بوكالة املحامي/ عبداهلل العو�سي 
املنذر اليه : �سو�سيل كومار �سريناين - هندي اجلن�سية )جمهول حمل القامة( 

ان املنذر / املوؤجر ينذر املنذر اليه بتجديد عقد ايجار العني مو�سوع النذار احلايل و�سداد 
القيمة اليجارية امل�ستحقة عنها والبالغ قدرها 80٬000 درهم وعلى ان يكون ذلك ال�سداد 
خالل ثالثون يوما من تاريخ النذار احلايل ، ويف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة 
املذكورة فاننا �سوف ن�سطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�سمل ، علي 
�سبيل املثال ل احل�سر ، اإنهاء العقد والزامكم ب�سداد القيمة اليجارية والغرامات التاأخريية 
وكافة فواتري املياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي ا�سافة اىل ما يلحق املوؤجر 
وامل�ساريف  والر�سوم  اليجار  وبعقد  القانون  باأحكام  اإخاللكم  نتيجة  وخ�سائر  ا�سرار  من 

واتعاب املحاماة.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/3107   

املنذر : مهرداد مرت�سى اأمني �سلما�سي - اإيراين اجلن�سية 
املنذر اليه : جمموعة �سركات معماري )جمهول حمل القامة( 

املنذر ينذر املنذر اليها برد مبلغ وقدره 45٬000 درهم قيمة ال�سيك رقم 
5859 وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني واملوؤرخ 2017/2/15 يف 
موعد اق�ساه 8 ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار حتى ل ي�سطر املنذر 
التعوي�ض عن  املبلغ مع  القانونية الالزمة لرد  اتخاذ الج��راءات  اىل 

الفوائد القانونية ور�سوم التقا�سي. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3112   

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم حمرر )2014/1/132956( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف   - 1 ، الرب�ساء  : دبي  العنوان 
اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 044478808  -  0552201058 

املنذر اليه : �سركة / نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 
وعنوانها : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية بر�سا فايل - مكتب رقم 208 - خلف فندق ارمادا �سل�سي ومقابل 

اكادميية دبي المريكية - ت : 0529982549 
درهم  وثمانون  وخم�سمائة  ال��ف  وخم�سون  )واح��د   )51٬582( مبلغ  دف��ع  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اإماراتي( تنفيذا لل�سروط اجلزائية املدونة بالعقد املوقع بني الطرفان يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر 
الزامه  اليه مع  املنذر  الالزمة �سد  القانونية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  بالن�سر  الن��ذار  لهذا 

بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3115   

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم حمرر )2014/1/132956( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف   - 1 ، الرب�ساء  : دبي  العنوان 
اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 044478808  -  0552201058 

املنذر اليه : �سركة / نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 
وعنوانها : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية فايل - مكتب رقم 204 - خلف فندق ارمادا �سل�سي ومقابل اكادميية 

دبي المريكية - ت : 0529982549 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع مبلغ )28٬332( )ثماين وع�سرون الف وثالثمائة درهم اماراتي( تنفيذا 
لل�سروط اجلزائية املدونة بالعقد املوقع بني الطرفان يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر لهذا النذار 
بالن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �سد املنذر اليه مع الزامه بجميع امل�سروفات 

والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3116   

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد عبداهلل ال�سام�سي ، اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم حمرر )2014/1/132956( 

اللولو هايرب ماركت ومقابل  بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف   - 1 ، الرب�ساء  : دبي  العنوان 
اكادميية دبي الأمريكية ، ت : 044478808  -  0552201058 

املنذر اليه : �سركة / بدر احمد غلوم يو�سف الن�ساري - اإماراتي اجلن�سية  
وعنوانها : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية فايل - مكتب رقم 104 - خلف فندق ارمادا �سل�سي   

ت : 0529013330 - 0556370063   
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع مبلغ )30٬264٬00( )ثالثون الف ومئتان اربع و�ستون درهم اإماراتي( 
الن�سر لهذا  تاريخ  املوقع بني الطرفان يف مدة اق�ساها �سهر من  بالعقد  املدونة  تنفيذا لل�سروط اجلزائية 
النذار بالن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �سد املنذر اليه مع الزامه بجميع 

امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر  
  الكاتب العدل

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/211  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-كريج كولني كومينج�ض  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/70 عقاري جزئي يوم 
الحد  بتاريخ  2016/10/25 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد 
مبلغ وقدره )229493٬08( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/905   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- افينيت�ض كون�سولتينغ - م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/جلوبال ا�سرتاجتك بزن�ض كون�سلتن�سي - �ض م ح وميثله : فهد 
�سلطان علي لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
التحكيم  حكم  على  بالت�سديق  دره���م   )7240( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
ال�سادر بتاريخ 2015/12/30 يف الدعوى رقم 2213 ل�سنة 2014 م جتاري كلي ،  
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/116 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �سده : علي نادر �سيد نادر �سيد - جل نيجار بخاري - عنوانه :  دبي ، معي�سم الأوىل ، عقارات جمريا جولف ، 
الفيال ايه 72 ، فليم تري ريدج ، رقم الر�ض 695 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 045500719 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
)نوع العقار : فيال - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 695 - امل�ساحة : 7.465.09 بالقدم املربع - تقدر 

قيمتها )5100000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/116 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �سده : جل نيجار بخاري - عنوانه :  دبي ، معي�سم الأوىل ، عقارات جمريا جولف ، الفيال ايه 72 ، فليم 
تري ريدج ، رقم الر�ض 695 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 045500719 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
)نوع العقار : فيال - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 695 - امل�ساحة : 7.465.09 بالقدم املربع - تقدر 

قيمتها )5100000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2016/116 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 

املنفذ �سده : علي نادر �سيد نادر �سيد - عنوانه :  دبي ، معي�سم الأوىل ، عقارات جمريا جولف ، الفيال ايه 72 ، 
فليم تري ريدج ، رقم الر�ض 695 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 045500719 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :
)نوع العقار : فيال - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض : 695 - امل�ساحة : 7.465.09 بالقدم املربع - تقدر 

قيمتها )5100000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي
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املال والأعمال

مليار درهم اأرباح 92 �سركة يف   18.4
�سوقي اأبوظبي ودبي املاليني خالل 3 اأ�سهر

••اأبوظبي-وام:

اأبوظبي ودبي  ل�97 �سركة مدرجة يف �سوقي  بلغ اإجمايل الأرب��اح املجمعة 
املاليني اأف�سحت عن بياناتها املالية نحو 18.4 مليار درهم خالل الربع 
الأول من العام 2017 بزبادة ن�سبتها %13 مقارنة مع الفرتة نف�سها من 
العام 2016 الذي بلغت فيه اأرباح العدد نف�سه من ال�سركات 16.2 مليار 
درهم . وحققت 55 �سركة مدرجة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأرباحا 
بقيمة 10.7 مليار درهم يف الأ�سهر الثالثة الأوىل من العام اجلاري بنمو 
ن�سبته %27.3 مقارنة مع الفرتة نف�سها يف العام 2016 الذي و�سلت 

فيه الأرباح اىل 8.4 مليار درهم .
ويف �سوق دبي املايل بلغت الأرباح املجمعة التي اأعلنت عنها 42 �سركة مع 
نهاية الربع الأول مع العام اجلاري 7.7 مليار درهم باإنخفا�ض طفيف مل 
الذي   2016 العام  الأول من  الربع  % مقارنة مع   1.2 ن�سبته  تتجاوز 
و�سلت فيه الأرباح 7.8 مليار درهم . واأظهر التحليل اخلا�ض بالأرباح على 
م�ستوى القطاعات اأن قطاع البنوك الذي ي�سمل 19 بنكا وطنيا مدرجا يف 
9.7 مليار درهم  اأرب��اح بلغت قيمتها  ال�سوقني ت�سدر املركز الأول ب�سايف 
مليار درهم خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل من العام اجلاري وبنمو ن�سبته 
فيه  و�سلت  وال��ذي   2016 العام  نف�سها من  الفرتة  مع  مقارنة   7.7%

الأرباح 9 مليارات درهم .
وو�سلت اأرباح 12 بنكا مدرجا يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 5.8 مليار 
درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2017 بزيادة ن�سبتها %6.4 عن 
الفرتة ذاتها من العام الذي �سبقه وبقيمة اأرباح بلغت 5.45 مليار درهم 
. وبلغت اأرباح 7 بنوك مدرجة يف �سوق دبي املايل 3.9 مليار درهم تقريبا 
خالل ال�سهور الثالثة الأوىل من العام اجلاري بنمو ن�سبته %9 مقارنة 
الربع الول من العام 2016 والذي و�سلت فيه الرباح 3.55 مليار درهم 
10 �سركات مدرجة يف  اأرب��اح  الثاين و بلغت  باملركز  العقار  . وج��اء قطاع 
ال�سوقني 3.6 مليار درهم تقريبا بزيادة مع نهاية الربع الأول من العام 
2016 الذي  %2.8 مقارنة مع الربع الأول من العام  2017 ن�سبتها 

و�سلت فيه الرباح لل�سركات نغ�سها نحو 3.5 مليار درهم .
2.45 مليار  القطاع  اأرب��اح  اأما على �سعيد قطاع الت�سالت فقد و�سلت 
درهم يف الربع الول برتاجع ن�سبته %1.2 مقارنة مع الربع الأول من 

عام 2016 الذي بلغت فيه الأرباح 2.48 مليار درهم .

تراجع موؤ�سر »فوت�سي نا�سداك دبي 
% الإمارات 20« بن�سبة 0.82 

•• دبي -وام: 

تراجع موؤ�سر “فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20” لبور�سة نا�سداك دبي 
3335.3 نقطة  27.5 نقطة ليغلق على  0.82 يف املائة خا�سرا  بن�سبة 
يف ختام تداولت ام�ض حيث بلغت كمية الأ�سهم املتداولة نحو 1.4 مليون 
دبي  “موانئ  �سركة  �سهم  وك��ان  اأمريكي.  دولر  مليون   2.7 بقيمة  �سهم 
العاملية” اأكرث ن�ساطا من حيث قيمة التداول � من بني ت�سع �سركات م�سجلة 
األف �سهم   74 1.6 مليون دولر بتداول نحو  اإذ بلغت نحو   � يف البور�سة 
الذي اإذ اأغلق عند �سعر 22.39 دولر بانخفا�ض ن�سبته 0.04 يف املائة عن 
 850 � ريت بقيمة  �سعره ال�سابق تاله �سهم �سركة الإم��ارات دبي الوطني 
برتاجع  دولر   1.061 اإغالق  األف �سهم ب�سعر   801 األف دولر بتداول 
“فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب  ال�سابق.  ب�سعره  مقارنة  امل��ائ��ة  يف   3.6 ن�سبته 
املدرجة يف  ال�سركات  لأك��رب  �سهما   20 20” اأداء  الإم���ارات  دب��ي  نا�سداك 
�سوق دبي املايل و�سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية ونا�سداك دبي ومت ت�سميمه 
ليكون اآلية للتحوط وال�ستثمار بالن�سبة للم�ستثمرين من منطقة اخلليج 
العربي وخمتلف اأنحاء العامل. و تعد نا�سداك دبي � التي تتخذ مركز دبي 
املايل العاملي مقرا لها � 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 ال�ستفادة من الفر�ض ال�ستثمارية على 
وامل�ستقات  الأ�سهم  حاليا  البور�سة  وت��درج  وال��دويل.  الإقليمي  امل�ستويني 
ال�سندات  وال�سكوك  املهيكلة  واملنتجات  البور�سات  يف  امل��ت��داول��ة  وال�سلع 
بتعهيد  قامت  قد  دبي  نا�سداك  وكانت  التقليدية.  وال�سندات  الإ�سالمية 
اإىل �سوق دبي  املالية  الأوراق  والت�سوية واملقا�سة وحفظ  التداول  عمليات 
املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 يف اإطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل 
تعزيز تداول الأ�سهم املدرجة لديها من قبل امل�ستثمرين الأفراد وجمعهم 
يف جمموعة واحدة مع �سيولة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية. ويعد تعهيد تداول 
الأوراق املالية املدرجة يف بور�سة نا�سداك دبي اإىل من�سة �سوق دبي املايل 

اأحد املحطات الرئي�سة على طريق اإجناز التكامل بني البور�ستني .

مليون درهم اأرباح »داماك العقارية«   880
يف الربع الأول من العام احلايل

•• دبي-وام:

حققت �سركة “داماك العقارية” � ومقرها دبي � اأرباحا �سافية بلغت 880 
واأف��اد بيان �سحايف �سدر  العام احل��ايل.  الربع الأول من  مليون دره��م يف 
احلايل  العام  من  الأول  للربع  املالية  نتائجها  ح��ول  ام�ض  “داماك”  عن 
1.95 مليار دره��م مع هام�ض  اإي��رادات بلغت قيمتها  ال�سركة حققت  ب��اأن 
ال�سايف  الربح  هام�ض  �سجل  فيما  املائة  يف   54 اإىل  ي�سل  اإجمايل  ربحية 
ن�سبة 45 يف املائة . واأو�سح اأن قيمة اإجمايل الأ�سول ارتفعت بن�سبة 6.3 
مليار   26.17 اإىل  لت�سل  احل��ايل  العام  الأول من  الربع  خ��الل  املائة  يف 
درهم مقارنة ب� 24.63 مليار درهم يف نهاية العام املا�سي . وبلغ جمموع 
دره��م يف حني  مليار   9.11 البنوك  ل��دى  “داماك”  ل�  والأر���س��دة  النقد 
بلغت قيمة العقارات املطورة 10.22 مليار درهم يف نهاية مار�ض املا�سي 
من دون تغيري ملحوظ مقارنة بنهاية دي�سمرب من العام املا�سي. كما بلغ 
اإجمايل حقوق امل�ساهمني 13.5 مليار درهم بزيادة ن�سبتها �سبعة يف املائة 
مقارنه بنهاية العام املا�سي. وبلغت ربحية ال�سهم خالل الربع الأول من 
العام احلايل 0.15 درهم لل�سهم الواحد. وو�سلت قيمة املبيعات املحجوزة 
يف الربع الأوملن العام احلايل 2.2 مليار درهم مقارنة ب� 1.71 مليار درهم 

يف الربع الأخري من العام املا�سي.

اأحمد بن �سعود يفتتح فندق 
»هيلتون جاردن ان« راأ�ص اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

للفنادق  ال��وط��ن��ي��ة  راك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ل�سركة  التابعة   ”RAKHNH“
متتلك  ال��ت��ي  القاب�سة  لل�سيافة  راك 
الفنادق  م��ن  متنوعة  حمفظة  وت��دي��ر 
املتكاملة  ال�سيافة  واأ�سول  واملنتجعات 
“ هيلتون  وف���ن���دق  اخل��ي��م��ة،  راأ������ض  يف 
ج���اردن ان “ احل��ائ��ز على ال��ع��دي��د من 
املتو�سطة،  لل�سريحة  العاملية  اجل��وائ��ز 
ام�����ض ع��ن اف��ت��ت��اح هيلتون ج��اردي��ن ان 
راأ�ض اخليمة افتتاح الذي يعد من اأوىل 
ج���ارِدن  هيلتون  ع��الم��ة  ذوي  ال��ف��ن��ادق 
ال��واق��ع��ة يف  ال��ت��ج��اري��ة يف الإم������ارة  اإن 
اأق�سى �سمال الإمارات العربية املتحدة، 
خم�ض  اإىل  ب���ذل���ك  ال���ف���ن���دق  وان�������س���م 
راأ�ض اخليمة  من�ساآت هيلتون عاملة يف 

و22 فندقاً يف �سائر اأنحاء الدولة.
اإن”  ج�������ارِدن  “هيلتون  ف���ن���دق  وي���ق���ع 
النخيل  منطقة  قلب  يف  اخليمة  راأ����ض 
مركزين  م��ن  فقط  خ��ط��وات  بعد  على 
عن  دق��ائ��ق  وب�����س��ع  ق  للت�سورّ رئي�سيني 
املدينة  يف  التاريخية  واملعامل  الأ���س��واق 
غرفة   240 الفندق  وي�سم  القدمية. 
ذلك  �سيوف ع�سرية ومريحة، مبا يف 
10 غرف عائلية وثمانية اأجنحة تطل 
على مناظر بانورامية �ساحرة للمدينة 
تعليقه  �سياق  ويف  واحل��دي��ق��ة.  واخل���ور 
اإن  ج����ارِدن  هيلتون  ف��ن��دق  اف��ت��ت��اح  على 
راأ�ض اخليمة، قال �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
�سعود بن �سقر القا�سمي، رئي�ض جمل�ض 
القاب�سة  لل�سيافة  راك  ���س��رك��ة  اإدارة 
الوطنية  راك  و���س��رك��ة   RAKHH
 :)”RAKHNH“( ل���ل���ف���ن���ادق 
راأ�ض  اإن  ج���ارِدن  هيلتون  ف��ن��دق  يتميز 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة عالية  ب��ق��ي��م��ة  اخل��ي��م��ة 
وميثل  ال��ف��ن��ادق،  م��ن  حمفظتنا  �سمن 
احتياجات  لتلبية  ل��ن��ا  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة 

راأ�ض  اإم���ارة  ي���زورون  الذين  امل�سافرين 
لقد  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  �سائر  م��ن  اخليمة 
�سهدنا حتوًل يف ال�سنوات الأخرية نحو 
للفنادق،  امل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��ري��ح��ة  ق��ط��اع 
املتزايدة  الأه��م��ي��ة  ت��واك��ب  باتت  وال��ت��ي 
لتنامي �سريحة ال�سياح اجلدد  يف زمننا 
اخليار  الفندق  ه��ذا  يعد  ل��ذا  املعا�سر. 
راأ�ض  ولإم�����ارة  ل��ن��ا  بالن�سبة  ال�سحيح 
لتحقيق  ٌق��دم��اً  نتطلع  ونحن  اخليمة، 

منو وجناح الفندق املن�سود.
من ناحيته، قال حممود خمتار، املدير 
العاملية  الإقليمي ل�سركة هيلتون  العام 
اخليمة  راأ����ض  تعترب  اخليمة:  راأ����ض  يف 
�سعبيتها  وي�����زداد من��و  م���زده���رة  اإم�����ارة 
لي�ض يف منطقة ال�سرق الأو�سط فح�سب 
ال��ع��امل��ي حيث  ال�سعيد  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  ب��ل 
 820،000 اأك��رث من  الإم���ارة  جذبت 
هيئة  بح�سب  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  �سائح¹ 
راأ�ض اخليمة لتطوير وتنمية ال�سياحة. 
اإن  ج��ارِدن  هيلتون  فندق  افتتاح  ويعزز 
ويقوي  لالإمارة  التزامنا  اخليمة  راأ���ض 
نتطلع  بينما  فيها،  التجارية  عالماتنا 
اأنيقة  واح��ة ح�سرية  اإىل تقدمي  ُقدماً 
ومريحة للزائرين لال�سرتخاء يف قلب 
جاردن  هيلتون  فندق  وي��وف��ر  امل��دي��ن��ة. 
جمموعة  لل�سيوف  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  اإن 
م��ت��ن��وع��ة م���ن امل��ط��اع��م ت�����س��م��ل مطعم 
لرواده  ي��ق��دم  ال���ذي  جريل”  “جارِدن 
ح�سب  ة  واملطهورّ ة  املُعدرّ الإفطار  وجبات 
من  والع�ساء  ال��غ��ذاء  ووج��ب��ات  الطلب، 
اإىل ج��ن��ب مع  ال���ط���ع���ام ج��ن��ب��ا  ق��ائ��م��ة 
امل�سهورة  الأط��ب��اق  اأ�سهى  م��ن  ت�سكيلة 
ال��ت��ي ل ب��د م��ن ت��ذوق��ه��ا م��ث��ل فطائر 
كما  موبلي،  وبرجر  ال�سهرية  الإف��ط��ار 
ي��ق��دم امل��ط��ع��م جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الأط���ب���اق ال�����س��ه��ي��ة ال��دول��ي��ة مب���ا فيها 
طبق بط بكني الأ�سلي الذي يقدم مع 
الديك  حل��م  وط��ب��ق  امل��ح��الة،  الفطائر 

الرومي مول بوبالنو املك�سيكي اللذيذ 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سائلة،  ال�سوكولتة  م��ع 
املغربي  ال�����س��اأن  بلحم  الك�سك�ض  طبق 
ال�����س��ه��ي. م��ن ن��اح��ي��ت��ه ي��ف��ت��ح م��ت��ج��ر ذا 
 24 اأبوابه على مدار  بانرتي  بافليون 
عن  يبحثون  ال��ذي��ن  لل�سيوف  ���س��اع��ة 
الوجبات اخلفيفة وال�سكاكر واحللويات 
وامل����رط����ب����ات وال���ع�������س���ائ���ر ال�����ب�����اردة، يف 
ح��ني ت��وف��ر اإ���س��رتاح��ة ج����ارِدن ب���ار اأند 
لالإلتقاء  ة  �ساررّ اأماكن  بارامل�سبح  ل��وجن 

والأعمال والرتفيه.
من جهته، قال يانرّي�ض اأناجنو�ستاكي�ض، 
راك  �سركة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
نطمح  “نحن  ال��ق��اب�����س��ة:  ل��ل�����س��ي��اف��ة 
ال�سوق  قطاعات  يف  فنادقنا  ري���ادة  اإىل 
“هيلتون  فندق  يعد  كما  بها.  اخلا�سة 
املنتظر  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض  اإن”  ج�������ارِدن 
متوافقا مع اإ�سرتاتيجيتنا التي بدورها 
�ستهياأ لنا املن�سة لتنويع حمفظة �سركة 
ازدياد  ونتوقع  للفنادق.  الوطنية  راك 
الطلب ب�سورة ملحوظة على العالمات 
امل��ت��و���س��ط��ة عالية  ل��ل��ف��ن��ادق  ال��ت��ج��اري��ة 
اجلودة من قبل جمموعات اأو�سع نطاقاً 
واكت�ساف  بالإقامة  للتمتع  ال��زوار  من 

جتربة راأ�ض اخليمة الفريدة«.
الرئي�ض  جرينليف،  ج��ون  ق��ال  ب���دوره 
اإن:  ج���اردن  هيلتون  ملجموعة  ال��ع��امل��ي 
ف��ن��دق عالمة  ب��ت��ق��دمي  ���س��ع��داء  “نحن 

راأ�ض  اإم����ارة  يف  اإن”  ج����ارِدن  “هيلتون 
�سواطئها  اإىل  ف��ب��الإ���س��اف��ة  اخل��ي��م��ة. 
وتاريخها  اجل����ذاب  و���س��ح��ره��ا  ال��ن��ق��ي��ة 
ف����اإن راأ������ض اخل��ي��م��ة مبوقعها  ال��ع��ري��ق 
ال����رائ����ع ���س��ت��وف��ر ل�����س��ي��وف��ه��ا وزواره������ا 
لعالمة  فعاًل  مرادفة  متميزة  خدمات 

جمموعة فنادقنا التجارية«.
“هيلتون  فندق  �سيوف  يتمتع  و�سوف 
راأ�ض اخليمة بالعديد من  ج��ارِدن اإن” 
التجهيزات واخلدمات وو�سائل الراحة 
والرتفيه، مبا يف ذلك خدمة الإنرتنت 
اأنحاء  ف��اي( يف جميع  )ال���واي  املجاين 
ال��ف��ن��دق، وم��رك��ز رج���ال اأع��م��ال مفتوح 
24 �ساعة، وملعبني للتن�ض  على مدار 
مفتوح  البدنية  للياقة  حديثاً  ومركزاً 
اأي�ساً  ال��ف��ن��دق  وي���وف���ر  ال���ي���وم.  ط����وال 
وم�سبحاً  ال��ط��ل��ق،  ال���ه���واء  يف  م�����س��ب��ح��اً 
واإمكانية  لالأطفال،  ومظلاًل  منف�ساًل 
و�سبا  منتجع  ال�ساطئ يف  اإىل  الو�سول 
هيلتون راأ�ض اخليمة عرب خدمة حافلة 

نقل مكوكية جمانية.
اإن”  ج�����ارِدن  “هيلتون  ف��ن��دق  وي���وف���ر 
اجتماعات  وقاعات  راأ���ض اخليمة غرف 
ت�سل  مالئمة  ومنا�سبات  وم���وؤمت���رات 
مرت   500 م�����ن  لأك�������رث  م�������س���اح���ت���ه���ا 
 400 اإىل  ي�سل  م��ا  وت�ستوعب  م��رب��ع 
�سيف، مبا فيها قاعة اأفراح خالية من 
مرتاً   380 م�ساحتها  تبلغ  الأع���م���دة 

اإىل ثالث  ت��ق�����س��ي��م��ه��ا  ومي���ك���ن  م��رب��ع��اً 
جنباً  ال�سرورة،  عند  اجتماعات  غ��رف 
اإىل جنب مع منطقتني كبريتني ملا قبل 
احلديقة  يف  مناطق  وث���الث  الأح����داث 
م�ساحة  وت�������س���م  ال���ط���ل���ق.  ال����ه����واء  يف 
اجتماعات  غ����رف  اأرب�����ع  الج��ت��م��اع��ات 

�سغرية ومتو�سطة احلجم.
ة العالمة  اأ�ِسرَّ وت�سم كل غرفة وجناح 
اإن، وحلافات  ج��ارِدن  التجارية هيلتون 
بي�ساء وبيا�سات ناعمة، مع مكتب عمل 
وا�سع ومنظم يف بيئة هادئة مع كر�سي 
الغرفة على  مكتب مريح. كما حتتوي 

“مركز �سيافة” مع ثالجة �سغرية.
وي�������س���ارك ف���ن���دق ه��ي��ل��ت��ون ج�������ارِدن اإن 
برنامج هيلتون لولء  راأ���ض اخليمة يف 
هيلتون  ب���اجل���وائ���ز  ال���ف���ائ���ز  ال���ع���م���الء 
 ،»®Hilton Honors»اأونورز
الذين  الربنامج  اأع�ساء  باإمكان  حيث 
Hilton. يحجزون مبا�سرة من على
قيرّمة  م���زاي���ا  ع��ل��ى  احل�����س��ول   com
اإنرتنت  ت�سمل خ�سم ح�سري، وخدمة 
اإ�سافة اإىل عدد من  جمانية  جمانية، 
على  ح�سرياً  املتوفرة  الرقمية  امليزات 
يف  ال���رائ���د  اأونرز”  “هيلتون  تطبيق 
لالأع�ساء  يتيح  وال���ذي  الفنادق  قطاع 
وي�سر،  ب�سهولة  ال��ف��ن��دق  يف  الت�سجيل 
اإىل غرفهم  واختيار الغرفة، والدخول 

با�ستخدام املفاتيح الرقمية.

»�سلطة دبي للمجمعات الإبداعية« ت�ست�سيف موؤمترًا دوليًا حول البتكارات يف جمال الهند�سة الإن�سائية واجليوتقنية

�سياحة ال�سارقة ت�سارك يف جولة ترويجية خليجية  وزارة الطاقة تعلن انها يف 
مرحلة املراجعة للم�سودة النهائية 
ل�سرتاتيجية الأمن املائي لالإمارات

•• دبي -وام:

مرحلة  يف  اأن��ه��ا  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املراجعة للم�سودة النهائية ل�سرتاتيجية 
بالتعاون  وذل��ك  الدولة  املائي يف  الأم��ن 
املعنية  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجلهات  مع 
ب�������س���وؤون امل���ي���اه. واأه����اب����ت ال�������وزارة - يف 
ب��ي��ان ل��ه��ا ام�����ض- ب��اجل��م��ه��ور ال��ك��رمي و 
م�ستخدمي التوا�سل الجتماعي جتنب 
الأخبار  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�سائعات  ت���داول 
تداولها  قبل  الدقة  وحتري  واملعلومات 
ال�����س��دد اىل  ون�����س��ره��ا.. م�سرية يف ه��ذا 
عدم �سحة ما يتم تداوله حول اإح�سار 
جبل جليدي اأو ا�سترياد املياه من خالل 
خط اأنابيب من دولة اأخرى. واأو�سحت 
موؤخرا  ت��اب��ع��ت  اأن��ه��ا  بيانها  يف  ال�����وزارة 
الأخبار املتداولة عن فكرة اإح�سار جبل 
جليدي اأو ا�سترياد املياه من خالل خط 
وباعتبارها  اأخ�����رى  دول����ة  م���ن  اأن��اب��ي��ب 
اأن  اجلهة امل�سوؤولة عن �سوؤون املياه تود 
توؤكد اأن ل �سحة ملثل هذه الأخبار واإنها 
التوا�سل  اىل  داع��ي��ة   .. �سائعات  جم��رد 
اأية ا�ستف�سارات من  معها يف حال وجود 
www. : خ���الل ال��ق��ن��وات ال��ر���س��م��ي��ة
moenr.gov.ae اأو متابعة ح�سابات 
الوزارة يف مواقع التوا�سل الجتماعي : 

.@MOENRUAE

•• ال�صارقة -وام: 

ت���������س����ارك ه���ي���ئ���ة الإمن����������اء ال���ت���ج���اري 
وال�سياحي حاليا يف اجلولة الرتويجية 
خالل  الإق��ت�����س��اد  وزارة  تنظمها  ال��ت��ي 
الفرتة ما بني 14 و 18 مايو اجلاري 
وت�سمل عددا من العوا�سم اخلليجية .

لل�سياحة  الرتويج  اإىل  اجلولة  تهدف 
اخلليجي  ال�سوق  وتعريف  الإم��ارات��ي��ة 
ب���اآخ���ر ت���ط���ورات ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة يف 
الدولة وتقدمي عرو�ض �سياحية اأعدت 

خ�سي�سا لل�سائح اخلليجي .

التي  العمل  ال�سارقة يف ور�ض  وت�سارك 
والبحرين  وال��دوح��ة  م�سقط  يف  ت��ق��ام 
املتوقع  من  والتي  والريا�ض  والكويت 
و150   100 ب���ني  م���ا  ت�ستقطب  اأن 
وال�سفر  ال�س������ياحة  �سرتكات  اأب��رز  من 
المن��������اء  هيئة  وتقوم  ال�مدن  تلك  يف 
اآخر  ع��ل��ى  ال�����س��وء  بت�سليط  خ��الل��ه��ت��ا 
ال�س�����ياحي  ال�����س��ارق��ة  منتج  ت���ط���ورات 
العمل  يج��������ري  ال��ت�����������ي  وامل�����س�����������اري��ع 

عليها.
رئي�ض  املدفع  �سعادة خالد جا�سم  واأكد 
وال�سياحي  ال���ت���ج���اري  الإمن������اء  ه��ي��ئ��ة 

اخلليجية  الأ���س��واق  اأهمية  بال�سارقة 
التي تعد اأكرب الأ�سواق امل�سدرة لل�سياح 
املن�ساآت  ا�ستقطبت  ال�سارقة بعدما  اإىل 
الفندقية بالإمارة خالل العام 2016 
اأكرث من 450 األف نزيل من منطقة 

اخلليج.
ال�سارقة  اإم���ارة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
املف�سلة  ال���وج���ه���ات  ���س��م��ن  اأ���س��ب��ح��ت 
ل��ل�����س��ائ��ح اخل���ل���ي���ج���ي مل����ا ت���ق���دم���ه من 
بتقاليد  ومتيزها  متميز  عائلي  منتج 
وعادات م�سرتكة مع الدول اخلليجية 
يف ال���وق���ت ال����ذي حت��اف��������������ظ ف��ي��ه على 

•• دبي-الفجر: 

ك�سفت �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، الهيئة التنظيمية 
احلكومية امل�سوؤولة عن تعزيز النمو القت�سادي ملجمعات 
دبي الإبداعية وال�سناعات املعرفية ذات ال�سلة، عن عزمها 
والبتكارات  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ا�ست�سافة 
احلديثة يف جمال الهند�سة اجليوتقنية واملباين  املرتفعة 
يف دبي. وينعقد هذا احلدث البارز لل�سنة الثانية بالتعاون 
م��ع ���س��رك��ة م��ي��دا���ض، امل����زود ال��رائ��د ل��ربجم��ي��ات هند�سة 

اجل�سور واملباين والهند�سة اجليوتقنية وامليكانيكية.
ويحظى  اأي��ام  ثالثة  ي�ستمر  ال��ذي  املوؤمتر،  انعقاد  وياأتي 
وال���ق���ادة والأكادمييني  م��ن اخل����رباء  ال��ع��دي��د  مب�����س��ارك��ة 
التطورات  ا�ستعرا�ض  ب��ه��دف  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
اجليوتقنية  الهند�سة  م��ي��دان  يف  اجل��دي��دة  والب��ت��ك��ارات 
مو�سوعات  ح��ول  ال���روؤى  وت��ب��ادل  الإن�سائية،  والهند�سة 

�سديدة الأهمية، ومنها النمذجة ثنائية الأبعاد وثالثية 
املباين  ه��ي��اك��ل  وت�سميم  ال��ع��م��ي��ق��ة،  ل��ل��ح��ف��ري��ات  الأب���ع���اد 
العالية،  امل��ب��اين  اأ���س��ا���س��ات  ت�سميم  وحت��دي��ات  امل��رت��ف��ع��ة، 

ومو�سوعات اأخرى عديدة.
لل�سوؤون  الأول  التنفيذي  الرئي�ض  البحري،  وقال حممد 
التجارية والهند�سية والتخطيط احل�سري يف �سلطة دبي 
بالغة  باأهمية  املوؤمتر  الإبداعية: يحظى هذا  للمجمعات 
لكونه يتيح الفر�سة لتبادل املعلومات واأف�سل املمار�سات، 
ي�سهده  ال��ذي  امل�سبوق  غ��ري  النمو  يدعم  ف��اإن��ه  وب��ال��ت��ايل 
قطاع البناء والإن�ساءات يف دولة الإمارات، هذا بالإ�سافة 
اإىل اأنه ي�ساعد على تطوير البنى التحتية الذكية وتعزيز 
القطاع.  يحتاجها  التي  التكنولوجية  والقدرات  املهارات 
ين�سجم  الذي  احلدث  لهذا  با�ست�سافتنا  فخورون  ونحن 
مع روؤية �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية واأهداف خطة 
عاملية  حتتية  بنى  تطوير  اإىل  يرمي  لكونه   2021 دبي 

اأحدث  ب��اجل��ودة وتطبيق  امل�����س��ت��وى م��ن خ���الل الرت���ق���اء 
احللول التكنولوجية واملمار�سات املبتكرة يف مواقع البناء 

يف جميع اأنحاء دبي.
باأهمية  يت�سم  الإن�����س��اءات  قطاع  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
ا�سرتاتيجية بالن�سبة لقت�ساد دبي، ل�سيما يف ظل النمو 
ال�سريع الذي ي�سهده، ويتجلى ذلك يف حقيقة اأن الإمارة 
ناطحة   100 اأعلى  من  خم�سة  كل  من  واح���داً  حتت�سن 

�سحاب مكتملة الإن�ساء يف العامل.
اأن حتقق  دب�����ي  ا���س��ت��ط��اع��ت  ل���ق���د  ال���ب���ح���ري:  واأ������س�����اف 
الإن�سائية  الهند�سة  جمالت  يف  وعظيمة  لفتة  منجزات 
واجليوتقنية، وهذا نراه يف العديد من املباين الهند�سية 
اآفاق  نحو  امل�سي قدماً  لكن  برج خليفة،  الفريدة، ومنها 
جديدة يف هذا املجال يتطلب منا دعم خرباء القطاع عرب 
املمار�سات  واأف�سل  الأفكار  لتبادل  اأمامهم  املجال  اإتاحة 

وا�ستعرا�ض اأحدث الأدوات والتقنيات.

�سركة ميدا�ض  م��دي��ر،  اآن،  ك���ريان  رايف  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
لتكنولوجيا املعلومات دبي: يوفر هذا احلدث منرباً مهماً 
املعرفة  لتبادل  املدنية  الهند�سة  جمال  يف  للمتخ�س�سني 
املطبقة  الت�سميم  مم��ار���س��ات  ح���ول  العملية  واخل����ربات 

حالياً يف ت�سميم املباين املرتفعة يف دبي.
م�����س��ارك��ة متحدثني  امل���وؤمت���ر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  وي�����س��ه��د 
من  كاتزينباخ  رودل���ف  ال��ربوف�����س��ور  بينهم  م��ن  ب��ارزي��ن، 
هاري  والربوف�سور  اأملانيا،  يف  التقنية  دارم�ستات  جامعة 
والربوف�سور  اأ���س��رتال��ي��ا،  يف  �سيدين  جامعة  م��ن  بولو�ض 
ميكال توبولنيكي من جامعة جدان�سك للتقنية يف بولندا، 
والربوف�سور �سعد عيبان من جامعة امللك فهد للبرتول 
واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية، والربوف�سور اأمين 
ح�سني خليل من جامعة عني �سم�ض يف م�سر، والدكتور 
اأندرو �سميث، من كويف  اململكة املتحدة، والدكتور، اأحمد 

القا�سي، من معهد دلتاري�ض هولندا.

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة وتقدم  ه��وي��ت��ه��ا 
لل�سائح اخلليجي منتجا ثقافيا تراثيا 
الرتاثية  املعامل  من  ع��ددا  ي�سم  غنيا 
واملتاحف  ال�سارقة  قلب  منطقة  مثل 
والبيوت الرتاثية بالإ�سافة اإىل املراكز 
اأفراد  جميع  تنا�سب  التي  الرتفيهية 

العائلة.
ولفت اإىل حر�ض الهيئة على امل�ساركة يف 
اجلولت الرتويجية حتت مظلة وزارة 
التعريف  يف  ت�ساهم  وال��ت��ي  الإق��ت�����س��اد 
واملهرجانات  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��امل��ق��وم��ات 

العاملية التي تتميز بها الإمارة.
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املال والأعمال

مليار درهم م�سرتيات الأجانب يف   1.87
»اأبوظبي لالأوراق املالية« خالل اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  بلغت قيمة م�سرتيات الأجانب من الأ�سهم يف �سوق 
 56.3 ن�سبته  ما  ت�سكل  دره��م  مليار   1.87 نحو  املا�سي  اأبريل  �سهر  خ��الل 
اإجمايل قيمة التداول. يف حني بلغت قيمة مبيعاتهم خالل الفرتة  من   %
قيمة  اإج��م��ايل  % م��ن   50.1 ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره��م  مليار   1.66 نف�سها 
التداول ونتيجة لذلك بلغ �سايف ال�ستثمار الأجنبي خالل ال�سهر نف�سه نحو 
206 ماليني درهم كمح�سلة �سراء. و على �سعيد ال�ستثمار املوؤ�س�سي يف �سهر 
مليون   252.4 امل�ستثمرين  ال�سريحة من  لهذه  الإ�ستثمار  بلغ �سايف  اأبريل 
اأبوظبي لالأوراق  العام ل�سوق  املوؤ�سر  . و �سجل  درهم تقريبا كمح�سلة �سراء 
و   . 4522 نقطة  اإىل   1.78% بن�سبة  ارتفاعا  اأبريل  �سهر  نهاية  املالية يف 
ثالثة  موؤ�سرات  ارتفعت  فقد  ال�سوق  يف  املدرجة  القطاعات  اأداء  �سعيد  على 
قطاعات من بني القطاعات الت�سعة املمثلة يف ال�سوق .. فقد حقق موؤ�سر قطاع 
الطاقة اأعلى ن�سبة منو بلغت %8.23 تاله قطاع البنوك بن�سبة 5.34 % 
ثم قطاع ال�سناعة بن�سبة %1.08 فيما انخف�ست موؤ�سرات قطاعات اآخرى 
املدرجة  املحلية  ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ارتفعت  و  طفيفة.  بن�سب 
لتبلغ  درهم  4.2 مليار  بزيادة قدرها   0.98% بواقع  اأبريل  �سهر  نهاية  يف 
درهم يف نهاية مار�ض  مليار   429.62 مع  مقارنة  درهم  مليار   433.83
الذي �سبقه. وبالن�سبة للتداولت فقد بلغت قيمة الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق 
�سهر  4.479 مليار درهم �سجلت خالل  مع  مقارنة  درهم  مليار   3.322
مار�ض. و و�سل عدد الأ�سهم املتداولة اإىل نحو 1.612 مليار �سهم مقارنة مع 
1.838 مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر الذي �سبقه وبلغ عدد ال�سفقات 
املنفذة نحو 25319 �سفقة مقابل 27537 �سفقة يف نف�ض فرتة املقارنة 
درهم  166 مليون  اأبريل  �سهر  اليومي خالل  التداول  بلغ معدل  . يف حني 
مقارنة مع 203 ماليني درهم يف مار�ض و و�سل عدد اأيام التداول 20 يوما 
مقابل 22 يوما يف ال�سهر الذي �سبقه وبلغ عدد ال�سركات املتداولة 55 �سركة 
. و ت�سدر “ �سهم اإ�سراق “ قائمة اأكرث الأ�سهم ن�ساطا يف اأبريل بتداولت بلغت 
قيمتها 715.8 مليون درهم وبن�سبة 21.8 % من اجمايل تداولت ال�سهر 
تاله “ �سهم الدار “ ب�سفقات قيمتها 336 مليون درهم وبن�سبة 10.2% 
 8.7% 285 مليون درهم وبن�سبة  “ ب�سفقات  ات�سالت  “ �سهم �سركة  ثم 
و” �سهم بنك ابوظبي التجاري” 151.1 مليون درهم وبن�سبة %4.6 و “ 
دانة غاز” 89 مليون درهم وبن�سبة %2.7 يف حني توزعت 1.708 مليار 
درهم على بقية الأ�سهم وبن�سبة 52 % . وعلى �سعيد امل�ساهمة القطاعية يف 
التداولت فقد ا�ستحوذ قطاع البنوك على اجلزء الأكرب من قيمة التداولت 
يف ال�سوق و�سجل نحو 1.496 مليار درهم وبن�سبة %45.53 من اإجمايل 
قيمة التداولت تاله يف املرتبة الثانية قطاع العقار ب�سفقات قيمتها 1.126 
مليار درهم وبن�سبة 34.26 % ثم قطاع الت�سالت بتداولت قيمتها 298 
 153.5 قيمتها  بتداولت  الطاقة  قطاع  و   0.09% وبن�سبة  دره��م  مليون 
 87.8 بقيمة  ال�ستهالكية  ال�سلع  وقطاع   4.67% وبن�سبة  دره��م  مليون 
و  درهم  مليون   47 بقيمة  ال�سناعة  وقطاع   2.67% وبن�سبة  درهم  مليون 
بن�سبة 1.43 % وقطاع التاأمني بقيمة 39 مليون درهم وبن�سبة %0.77 و 

قطاع اخلدمات بقيمة 12.9 مليون درهم وبن�سبة 0.39% .

�سعر �سلة خامات » اأوبك « ي�سل اىل 48:27 
دولرا للربميل يوم اجلمعة املا�سي

•• فيينا -وام:

ال�  “ اأن �سعر �سلة خاماتها  “ اأوبك  اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط 
13 و�سل يوم اجلمعة املا�سي اىل 48:27 دولر للربميل مقارنة ب�سعر 
اليوم الذي قبله الذي و�سل 48:37 دولر. وت�سم �سلة خامات “ اأوبك 
“ التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج الأنواع التالية : خام مربان 
والب�سرة  الثقيل  والإي����راين  اجل��زائ��ري  �سحارى  مزيج  وخ��ام  الإم��ارات��ي 
اخلفيف العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام ال�سدر الليبي وخام بوين 
اخلفيف  العربي  واخل���ام  القطري  البحري  واخل���ام  النيجريي  اخلفيف 
اخلفيف  وربيع  الأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�سول  واخلام  ال�سعودي 

الغابوين واأورينت الكوادوري.

جمل�ص �سيدات اأعمال عجمان ينظم دورة 
حول »تطوير الكفاءات الريادية ال�سخ�سية«

•• عجمان -وام:

نظم جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان - التابع لغرفة جتارة و�سناعة عجمان 
وذلك  ال�سخ�سية”  الريادية  الكفاءات  “تطوير  بعنوان  تدريبية  دورة   -
ا�ستهدفت رواد  ري��ادة العمال يف دبي،  بالتعاون مع مركز تدريب وتنمية 
الكفاءة  ورائ��دات العمال لتعزيز مهاراتهم على الب��داع والبتكار وزي��ادة 

النتاجية يف م�ساريعهم القائمة وامل�ستقبلية.
الدورة  ان  الأع��م��ال  �سيدات  جمل�ض  رئي�سة  خليفة  اآمنة  الدكتورة  وقالت 
ملركز  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�س�ض  حمجوب  خالد  هويدا  قدمتها  التي   -
تدريب وتنمية ريادة العمال وهالة حمجوب مدير عام املركز مبقر غرفة 
يف  وامل��رك��ز  املجل�ض  بني  امل�سرتكة  التعاون  اتفاقية  �سمن  تاأتي   - عجمان 
تنظيم الربامج التدريبية والفنية والتخ�س�سية املعنية بامل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة . م�سرية اإىل ان املجل�ض ي�ستهدف �سمن خطته ال�سرتاتيجية 
تعزيز تعاونه مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة مبا ي�سب يف ايجاد 
وتنظيم  عجمان  اإم���ارة  يف  الع��م��ال  �سيدات  تطلعات  مع  تتواكب  خدمات 
العديد من الفعاليات الت�سويقية والتدريبية لهن وتوفري م�ساريع نوعية 

من خالل الدورات وور�ض العمل بالتعاون مع اجلهات املعنية.
واأو�سحت ان جمل�ض �سيدات اعمال عجمان يهدف �سنويا اإىل تنفيذ عدد 
من الدورات التدريبية ل�سيدات العمال وع�سوات ومنت�سبات املجل�ض �سواء 
يف كيفية تنفيذ امل�ساريع اأو كيفية عمل درا�سات اجلدوى اأو الت�سويق للمنتج 
المر الذي يعزز جناح افكار امل�ساريع وريادتها. تناولت الدورة تعريف رائد 
ثالث  تت�سمن  التي  ال�سخ�سية  الريادية  واخل�سائ�ض  و�سماته  الع��م��ال 
البحث عن فر�ض  والقوة من خالل  والتخطيط  جمموعات هي الجن��از 
عمل رائدة ومبتكرة وايجاد منتجات ذات جودة وكفاءة عالية ي�ستطيع من 

خاللها املناف�سة اإىل جانب حتمل املخاطرة.
كما قدمت الدورة املهارات ال�سا�سية لرواد العمال بهدف تنمية اجلوانب 
الريا�سية لدارة العمال والتي تعد اأحد اهم ا�سباب النجاح لكافة امل�ساريع، 
العديد من  ال�سفقات ف�سال عن  اخل�سارة من  او  الربح  احت�ساب  وكيفية 

التطبيقات العملية للم�ساركني.

مكتوم بن حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�سة احتاد ال�سناعات الهندية
•• دبي -وام:

حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
ظهر  ب���زع���ب���ي���ل  ����س���م���وه  جم���ل�������ض  يف   -
احتاد  رئي�سة  كامينيني  �سوبانا  ام�ض- 
ال�سناعات الهندية. ورحب �سموه خالل 
اللقاء برئي�سة احتاد ال�سناعات الهندية 
اإىل اجلهود  م�����س��ريا   . امل��راف��ق  وال��وف��د 
قيادتنا  روؤية  لتحقيق  واملبذولة  البناءة 
مثالية  ع��م��ل  بيئة  ت��وف��ري  يف  احلكيمة 

م���دع���وم���ة ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت���رت���ق���ي اإىل 
جلميع  العاملية  اجل��ودة  م�ستويات  اأعلى 
يف  وال��ت��ع��اون  ال�سرتاتيجيني  �سركائها 
اجلانبان  ن��اق�����ض  و  الأ���س��ع��دة.  خمتلف 
املتميزة  والعالقات  املوا�سيع  من  ع��ددا 
ب��ني دول���ة الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة الهند 
�سعيد  على  نوعية  نقلة  �سهدت  وال��ت��ي 
التجاري  والتبادل  ال�ستثمارات  تعزيز 
وال��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت وروؤي����ة 
امل�ستقبلية  ال��ه��ن��دي  ال�����س��ن��اع��ات  احت���اد 
وتطلعاته بالتو�سع يف املنطقة ب�سكل عام 

واإم��ارة دبي على وجه اخل�سو�ض كونها 
تتميز بكل مقومات املدينة الع�سرية من 
اقت�سادية  ومقومات  ذكية  حتتية  بنية 
�سوبانا  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن  و�سياحية. 
الإمارات  بدولة  اإعجابها  عن  كامينيني 
واإمارة دبي وتطورها املذهل يف املجالت 
كافة وما توفره من اإمكانيات لل�سركات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

لالرتقاء وحتقيق طموحات الإمارة.
حممد  ع��ب��داهلل  معايل   .. اللقاء  ح�سر 
املالية  الرقابة  دائ��رة  ع��ام  مدير  غبا�ض 

�سليم رئي�ض  يف دبي و�سعادة �سلطان بن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  الإدارة  جم��ل�����ض 
و�سعادة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��وان��ئ  ملجموعة 
ع�����ب�����داهلل ال�������س���ي���ب���اين الأم���������ني ال���ع���ام 
و�سعادة  دبي  لإمارة  التنفيذي  للمجل�ض 
�سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية 
القت�سادية يف دبي و�سعادة هالل املري 
والت�سويق  ال�سياحة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
القا�سم  ه�سام  و�سعادة  دبي  يف  التجاري 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة و�سل لإدارة 
�سفري  ���س��وري  نفديب  و�سعادة  الأ���س��ول 

ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ل���دى ال���دول���ة وعدد 
احتاد  اأن  بالذكر  امل�سوؤولني. جدير  من 
افتتاح مكتب  ب�سدد  الهندي  ال�سناعات 
واإم����ارة  الإم������ارات  دول���ة  ل��ه يف  تنفيذي 
غري  منظمة  وه��و  خ��ا���ض..  ب�سكل  دب��ي 
وتتخذ   1895 ع��ام  تاأ�س�ست  حكومية 
مكاتب  ول��دي��ه  لها  م��ق��را  نيودلهي  م��ن 
ويعمل  ال��ع��امل  ح��ول  منت�سرة  اإقليمية 
الأعمال  قطاعي  بني  �سراكة  عقد  على 
النمو  على  للحفاظ  وذل���ك  واحل��ك��وم��ة 

القت�سادي وتطوير فر�ض ال�ستثمار.

�سمن جوائز معهد ت�سارترد للم�سرتيات والتوريد

اإدارة امل�سرتيات يف مطارات اأبوظبي حت�سد ثالث جوائز ل�سنة 2017 

�سوق اأبوظبي العاملي يطلق اأول اإطار عمل �سامل يف املنطقة ملديري �سناديق راأ�ص املال املخاطر

امل�سرتيات،  ق��ط��اع  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  م���ع���ي���اراً 
تقديرا للجهود املبذولة من قبل فريق 
مطارات  يف  واللوجي�ستية  امل�����س��رتي��ات 
اأب���وظ���ب���ي. ف��ه��ي ت�����س��ل��ط ال�������س���وء على 
اإدارة  اتخذتها  التي  الكبرية  اخل��ط��وات 
يف  اللوجي�ستية  واخل��دم��ات  امل�سرتيات 
اأبوظبي لأمتتة عملياتها، مما  مطارات 
مُيِكنها من العمل بطريقة اأكرث كفاءة، 
�سامنًة بذلك تخفي�ض للتكاليف ورفع 
م�ستوى ر�سا ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.

 وع���ن ه���ذه اجل���وائ���ز، ع��ل��ق ع��ب��د املجيد 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  اخل����وري، 

ملطارات اأبوظبي، قائاًل: اإن هذه اجلوائز 
للعمل  ال�سناعة  رواد  من  تقديراً  تاأتي 
امل�سرتات  اإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  املتميز 
اأبوظبي،  م���ط���ارات  يف  وال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة 
وجه  على  للموردين  الفعالة  واإدارت��ه��م 
ال��ت��ح��دي��د، وع��م��ل��ي��ات��ه��م ال��ق��ائ��م��ة على 
اإدارة  اإن  اأ�ساف:  كما    . العالية  التقنية 
جناح   يف  حمورياً  دوراً  تلعب  امل�سرتيات 
نحو  تدفعنا  اجلوائز  هذه  واإن  اأعمالنا، 
يف  روؤيتنا  لتحقيق  التميز  يف  م�سريتنا 
اأن ن�سبح جمموعة املطارات الرائدة يف 
العامل. ويعد معهد ت�سارترد للم�سرتيات 

والتوريد موؤ�س�سة عاملية مركزها اململكة 
امل��ت��ح��دة، ت��ع��م��ل م���ع امل��ه��ن��ي��ني يف قطاع 
املوؤ�س�سة  وتهدف  والتوريد،  امل�سرتيات 
الأم���ث���ل  ل���ل���م���م���ار����س���ات  ال�����رتوي�����ج  اإىل 
وت���ق���دمي خ���دم���ات ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
الأع�ساء وجمتمع الأعمال ب�سكل  عام، 
وذلك من خالل هدفها يف تبني التميز 

يف ممار�سات امل�سرتيات والتوريد. 
ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ط��م��ح ل��ل��رتوي��ج والرت���ق���اء 
وال�سفافية  املهنية  ال��ق��درات  مب�ستوى 
بني جميع املتعاملني يف اإدارة امل�سرتيات 

و�سبكة التوريد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

واللوجي�ستية  امل�سرتيات  فريق  ح�سد 
يف مطارات اأبوظبي ثالث جوائز خالل 
ت�سارترد  م��ع��ه��د  ج���وائ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل 
اأف�سل  وه���ي:  وال��ت��وري��د،  للم�سرتيات 
اإدارة العالقة مع املورد، اأف�سل ا�ستخدام 
للتقنيات املبتكرة، كما حاز ال�سيد �سعيد 
للخدمات  التنفيذي  الرئي�ض  الزعابي، 
ال�سخ�سية  لقب  على  بالإنابة  امل�ساندة 

املهنية يف امل�سرتيات واملوارد للعام. 
وت���ع���ت���رب ه�����ذه اجل�����ائ�����زة، وال����ت����ي تعد 

اجلديد  العمل  اإط��ار  ويعد  و�سليمة.   اآمنة 
ال�ستثمار  ���س��ن��ادي��ق  ل��ن��ظ��ام  داع��م��ة  خ��ط��وًة 
مزايا  يقدم  ال��ذي  العاملي  اأبوظبي  �سوق  يف 
متكاملة  من�سة  ت�سمل  متعددة  وت�سهيالت 
ونظاماً  ال���ع���ق���اري،  ال���س��ت��ث��م��ار  ل�����س��ن��ادي��ق 
ال�سناديق  �سغار مديري  �ساماًل لرتخي�ض 
اإط��ار العمل اجلديد  يف املنطقة. كما ي�سكل 
لتعزيز  لل�سوق  امل�ستمرة  امل�ساعي  من  ج��زءاً 
ل�سركات  احليوية  وبيئته  املتكامل  جمتمعه 
وامل�ساريع  وال�سركات  املالية،  التكنولوجيا 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وي�سعى اإطار العمل اجلديد لتمكني �سناديق 
راأ�ض املال املخاطر من تعزيز عملياتها التي 
يف  خا�سة  وح�س�ض  اأ�سهم  متلك  ت�ستهدف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  اأو  النا�سئة  امل�ساريع 
مبتكرة،  م��ن��ت��ج��ات  اأو  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
النمو  لتحقيق  قوية  فر�ساً  متتلك  وال��ت��ي 
املال  راأ���ض  �سناديق  ت�ساهم  حيث  والنجاح، 
املخاطر بدور هام يف توفري الدعم والتمويل 

مراحلها  يف  والبتكارية  النا�سئة  للم�ساريع 
منتجات وخدمات  ال�ساعية لإطالق  الأوىل 
اإطار  وي�سكل  اأع��م��ال��ه��ا.  تو�سيع  اأو  ج��دي��دة 
اقت�سادية  قيمًة  اجلديد  التنظيمي  العمل 
اأن�سطة  تدعم  متعددة  فوائداً  ويقدم  كبرية 
واأعمال مديري �سناديق راأ�ض املال املخاطر 
وتطوير  لتعزيز  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يف 

اأعمالهم يف املنطقة.
املخاطر  امل������ال  راأ���������ض  ����س���ن���ادي���ق  وت���ت���م���ت���ع 
ت�ستهدف  جت��ع��ل��ه��ا  حم������ددة  ب��خ�����س��ائ�����ض 
وامل�ساريع  املخاطر  م��ن  خمتلفة  م�ستويات 
الأخرى.  ال�ستثمارية  بال�سناديق  مقارنًة 
املهنيني  للمتعاملني  خدماتها  تقدم  وه��ي 
وتركز ا�ستثماراتها يف متلك ح�س�ض الأقلية 
ال�سركات  تاأ�سي�ض  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل  يف 
تعد  كما  املالية،  الأ�سواق  يف  متداولة  الغري 
ا���س��ت��ث��م��ارات م��غ��ل��ق��ة م���ا ي��ح��د م���ن خماطر 

ال�سيولة. 
املخاطر  امل��ال  راأ���ض  �سناديق  مديرو  ويقوم 

اأموالهم  با�ستثمار  الأح���ي���ان  م��ن  ك��ث��ري  يف 
جانب  اإىل  ال�سندوق  م�ساريع  يف  اخلا�سة 
يربط  ال����ذي  الأم�����ر  اآخ���ري���ن،  م�ستثمرين 
امل�ستثمرين  مب�سالح  ا�ستثماراتهم  م�سالح 

الآخرين.
بتوفري  ق��ام  العاملي  اأبوظبي  �سوق  اأن  يذكر 
كافة املعلومات والتفا�سيل املت�سلة مبعايري 
املعمول  التنظيمية  واملتطلبات  الرتخي�ض 
ب��ه��ا ���س��م��ن اإط�����ار ال��ع��م��ل اجل���دي���د ملديري 
���س��ن��ادي��ق راأ������ض امل�����ال امل��خ��اط��ر م���ن خالل 
�سلطة  وت���وا����س���ل  الإل�����ك�����رتوين.  ال����راب����ط 
ال��ت��اب��ع��ة ل�سوق  امل��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م اخل���دم���ات 
اأبوظبي العاملي، مراجعة وحتديث قوانينها 
ل�سمان  م�ستمر  ب�سكل  امل��ال��ي��ة  واأن��ظ��م��ت��ه��ا 
متكاملة  ا�ستثمارية  مبن�سة  ال�سوق  متتع 
وعالية الكفاءة، وحتقيق ال�ستجابة الفعالة 
للتطورات والتغريات التي ت�سهدها الأ�سواق 
امل��ال��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة مب��ا ي��ع��زز مكانة 

اأبوظبي كمركز مايل دويل رائد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية  ت��ن��ظ��ي��م اخل���دم���ات  ���س��ل��ط��ة  اأط��ل��ق��ت 
الدويل  املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  ل�سوق 
يف  �سامل  عمل  اإط��ار  اأول  ام�ض  اأبوظبي،  يف 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
راأ�ض  املخاطر ملديري �سناديق  متنا�سب مع 
ب�سكل  مبوجبه  العمل  ي��ب��داأ  امل��خ��اط��ر  امل���ال 
ف��وري ب��داي��ًة من 15 مايو اجل���اري، وذلك 
ا�سافية  مالية  متطلبات  اأي  ف��ر���ض  ب���دون 
على مديري ال�سناديق على اأ�سا�ض راأ�ض املال 
الأ�سا�سي اأو احلد الأدنى لراأ�ض املال القائم 

على الإنفاق.
وياأتي تطبيق اإطار العمل التنظيمي اجلديد 
بعد ت�ساور �سوق اأبوظبي العاملي مع خمتلف 
م��ن��ط��ل��ق ت�سهيل  امل��ع��ن��ي��ة، وم����ن  الأط�������راف 
املتطلبات التنظيمية املفرو�سة على مديري 
توفر  و�سمان  املخاطر،  امل��ال  راأ���ض  �سناديق 
بطريقة  عملهم  لأداء  ال��الزم��ة  ال�سمانات 

»اأدنيك« ت�سارك يف فعاليات معر�ص 
»اآميك�ص فرانكفورت 2017«

•• اأبوظبي- وام: 

الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  ت�������س���ارك 
للمعار�ض “اأدنيك” يف فعاليات معر�ض 
اأكرب   -  ”2017 “اآميك�ض فرانكفورت 
معر�ض جتاري اأوروبي لت�سجيع البتكار 
يف ق���ط���اع الج���ت���م���اع���ات وامل�����وؤمت�����رات 
ي�ستمر  وال���ذي   - ال��دول��ي��ة  والفعاليات 
مي�سي  يف  اجل��������اري  م����اي����و   18 ح���ت���ى 

فرانكفورت باأملانيا.
احلدث  يف  “اأدنيك”  م�����س��ارك��ة  ت��ه��دف 
املزايا  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  ال�سنوي 
التي  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وامل����راف����ق 
�سياحة  ملجتمع  اأبوظبي  اإم���ارة  تقدمها 
مثالية  وج���ه���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  الأع�����م�����ال 

ل�ست�سافة الفعاليات العاملية الكربى.
اأبوظبي  ����س���رك���ة  م����ن  وف�����د  وي�������س���ارك 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ض يف ���س��ل�����س��ل��ة من 
منها  للمعر�ض  امل�����س��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
قمة الت�سويق واملبيعات لالحتاد الدويل 
العمومية  واجلمعية  امل��وؤمت��رات  مل��راك��ز 
ل���الحت���اد ال������دويل مل��ن��ظ��م��ي امل����وؤمت����رات 
الإيكا”   “ الو�����س����ط  ال�������س���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
واجتماع  لالإيكا  املراكز  قطاع  واجتماع 

فرع ال�سرق الو�سط لالإيكا.
“اآميك�ض  يف  اأدن����ي����ك  م�������س���ارك���ة  ت����اأت����ي 
جهودها  �سمن   ”2017 ف��ران��ك��ف��ورت 
كوجهة  اأبوظبي  مكانة  لتعزيز  الرامية 

مف�سلة ل�سياحة الأعمال .
ال�سنوي  احلدث  هذا  يف  امل�ساركة  وتتيح 
اأدنيك  ل��ل��رتوي��ج مل��راف��ق  ف��ر���س��ة ق��ي��م��ة 
املوؤمترات  م��راك��ز  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
احلا�سلة على اجلوائز العاملية املرموقة 
ف�������س���اًل ع�����ن ال����ت����اأث����ري ع���ل���ى ق�������رارات 
خمططي املوؤمترات ومنظمي الفعاليات 
وت�سجيعهم على ا�ست�سافة فعالياتهم يف 

اأبوظبي.

تنفيذية جمل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي ت�ستعر�ص تقرير اأن�سطة واإجنازات الربع الأول 
•• اأبوظبي-وام:

عقدت الهيئة التنفيذية ملجل�ض �سيدات 
لعام  الثاين  اجتماعها  اأبوظبي  اأعمال 
حممد  م��رمي  �سعادة  برئا�سة   2017
الرميثي رئي�سة جمل�ض �سيدات اأعمال 
التنفيذية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س��ة  الإم�������ارات 

ملجل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي .
�سعيد  دلل  �سعادة   .. الجتماع  ح�سر 
ال�سرياين  حمد  رمي  و�سعادة  القبي�سي 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��وت��ا 
و���س��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي وال���دك���ت���ورة هدى 
علي  وعائ�سة  املطرو�سي  الرحمن  عبد 
املزروعي  خمي�ض  وف��اط��م��ة  ال��ظ��اه��ري 
و  للمجل�ض  التنفيذية  الهيئة  ع�سوات 

�سفيقة العامري مديرة املجل�ض.
م��ا مت  ا�ستعرا�ض  مت خ��الل الج��ت��م��اع 

الجتماع  خ��الل  تو�سيات  من  اإجن���ازه 
اإجنازات  وتقرير   2017 لعام  الأول 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  املجل�ض 
الأن�سطة  ت�����س��م��ن  ال�������ذي   2017
والفعاليات اخلا�سة باحلملة التوعوية 
الثالثة لريادة الأعمال والدورة الثانية 
جل���ائ���زة اأف�����س��ل ف��ك��رة م�����س��روع مبدع 
اخلا�سة  ال���ت���ط���ورات  واآخ������ر  وم��ب��ت��ك��ر 
واملبتكرة  املتكاملة  الأع��م��ال  بحا�سنة 

ونادي ريادة الأعمال.
الرميثي  حممد  م��رمي  �سعادة  وق��ال��ت 
متكن  امل��ج��ل�����ض  اإن  الج���ت���م���اع  خ����الل 
خالل الربع الأول من البدء يف تنفيذ 
يعترب  وال���ت���ي   2017 ل���ع���ام  خ��ط��ت��ه 
الثالثة  التوعوية  احلملة  اأهمها  م��ن 
لريادة الأعمال التي انطلقت اأن�سطتها 
املا�سي  وفعالياتها خالل �سهر فرباير 

ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام 
الأ�����س����ري����ة رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة الفخرية 
اأب��وظ��ب��ي حتت  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  ملجل�ض 
�سعار “ م�سوؤوليتنا املجتمعية يف خدمة 
ت�ستمر فعالياتها حتى  “ التي  الوطن 

نهاية �سهر اأكتوبر املقبل.
و اأ�سارت الرميثي اإىل اأن اأهم فعاليات 
العام  الأول من  الربع  خ��الل  اجل��ائ��زة 
2017 كان تنظيم الربنامج املتكامل 
الأوىل  املرحلة  الأعمال وركزت  لريادة 
ت�سنع  التي  ال�سخ�سية  بناء  على  منه 
النجاح فيما ركزت املرحلة الثانية على 
وذلك  ال��ري��ادي  امل�سروع  ابتكار  كيفية 
مواطنة..  اأعمال  رائ��دة   83 مب�ساركة 

وق��د جت���اوزت ن�سبة ال��ر���س��ا ال��ع��ام عن 
الربنامج ال� 95 باملائة .

املرتفعة  الن�سبة  ه���ذه  اأن  واأو���س��ح��ت 
الربامج  ه��ذه  مثل  اأهمية  م��دى  توؤكد 
يف  امل�ساركات  حققتها  التي  وال�ستفادة 
ملدة  فعالياته  ا�ستمرت  الذي  الربنامج 
اأربعة اأ�سابيع وعقد مبقر غرفة جتارة 

و�سناعة اأبوظبي.
�سهر مار�ض  اأن��ه مت خ��الل  اإىل  منوهة 
الثانية جلائزة  ال��دورة  اإط��الق  املا�سي 
اأف�����س��ل ف��ك��رة م�����س��روع م��ب��دع ومبتكر 
تعريفية  ن��دوات  و�سملت   2017 لعام 
مت  فيما  امل�ستهدفة  والفئات  باجلائزة 
فتح باب الرت�سح يف بداية ال�سهر نف�سه 
التعريفية  ال���ن���دوات  ت�ستمر  اأن  ع��ل��ى 

للجائزة طوال ال�سهر احلايل.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����س��ت��ج��دات ال��ع��م��ل يف 

واملبتكرة  املتكاملة  الأع���م���ال  حا�سنة 
ون��ادي ري��ادة الأعمال مت ت�سكيل جلنة 
ولنادي  للحا�سنة  وف��ن��ي��ة  ا���س��ت�����س��اري��ة 
ري�������ادة الأع�����م�����ال ت�����س��م مم��ث��ل��ني عن 
امل�ساريع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ن���دوق 
التقنية  وك���ل���ي���ات  خ��ل��ي��ف��ة  وج���ام���ع���ة 
زايد  وجامعة  اأبوظبي  وجامعة  العليا 
الإ�سالمي وجمل�ض  اأبوظبي  وم�سرف 

�سيدات اأعمال اأبوظبي.
اجتماعات  اأرب����ع����ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع����ق����دت 
اأعمال  رائ����دات   4 اخ��ت��ي��ار  مت خ��الل��ه��ا 
من  وال�ستفادة  للحا�سنة  لالن�سمام 
خدماتها يف حني مت قبول تر�سيح 14 
رائدة اأعمال لالن�سمام لع�سوية نادي 

ريادة الأعمال.
للحا�سنة  ال�ست�سارية  اللجنة  ونظمت 
رائدة   23 مب�����س��ارك��ة  تعريفية  ور���س��ة 
اأعمال وذلك بهدف التعريف باحلا�سنة 
والنادي واخلدمات املقدمة للع�سوات.

للربع  مبدعة  برنامج  تقرير  واأظ��ه��ر 
الأول من العام 2017 ارتفاعا يف عدد 
ع��ل��ى رخ�سته  امل��واط��ن��ات احل��ا���س��الت 
يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي وب��ل��غ ع��دد الرخ�ض 
نهاية  اإىل  ي��ن��اي��ر  م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 
مت  فيما   .. رخ�سة   37 املا�سي  مار�ض 

جتديد 48 رخ�سة .
ال��رخ�����ض اجلديدة  اأن�����س��ط��ة  ت��رك��زت  و 
ومراكز  اليدوية  امل�سغولت  اأع��م��ال  يف 
للن�ساء  ال�سخ�سية  والعناية  التجميل 
م�ستح�سرات  وبيع  املالب�ض  وخياطة 
وتنفيذ  ال��داخ��ل��ي  وال��دي��ك��ور  التجميل 
الداخلي وتعهدات احلفالت  الت�سميم 

واملنا�سبات الرتفيهية.
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املال والأعمال

مليون درهم اأرباح »الإمارات الإ�سالمي« يف الربع الأول من العام احلايل بارتفاع ن�سبته 391 %  221
الرئي�ض  غ��ل��ي��ط��ة  ب���ن  وامل�����س��اه��م��ني. وق�����ال ج���م���ال 
التنفيذي ل�”الإمارات الإ�سالمي” يف تعليق له على 
هذه النتائج اإن امل�سرف عزز ن�ساطه يف العام املا�سي 
امل���ايل ون���ود اغتنام ه��ذه الفر�سة  ب��اأدائ��ه  ل��الرت��ق��اء 

مل�ساركة النجاح الذي حققناه مع متعاملينا .
حمدد  لأج��ل  ال�ستثماري  الوديعة  ح�ساب  اأن  واأك��د 
يعد منتجا توفرييا ذا قيمة عالية ميكن ا�ستخدامه 
ال��ط��وي��ل والتخطيط  امل����دى  ب��ه��دف الدخ�����ار ع��ل��ى 
ال�ستثماري  ال��ودي��ع��ة  ح�����س��اب  وي��ت��اح  للم�ستقبل. 

•• دبي -وام:

قفزت اأرباح م�سرف “الإمارات الإ�سالمي” � ومقره 
الأول من  ال��رب��ع  دره���م يف  مليون   221 اإىل   � دب��ي 
املائة مقارنة  391 يف  ن�سبتها  بزيادة  العام احلايل 
باأرباح نف�ض الفرتة من العام املا�سي التي بلغت 45 
مليون درهم. واأعلن “الإمارات الإ�سالمي” يف بيان 
�سحايف �سدر عنه ام�ض عن حتقيق زيادة يف معدلت 
“ح�ساب  ع��ل��ى  امل��ائ��ة  يف   2.25 اإىل  و���س��ل��ت  ال��رب��ح 

 25 ب��ارت��ف��اع  حمدد”  لأج���ل  ال�ستثماري  ال��ودي��ع��ة 
نقطة اأ�سا�ض للربع الأول من العام احلايل.

واأو�سح اأن ارتفاع �سايف اأرباح امل�سرف انعك�ست على 
ارتفاع معدلت الربح للودائع ال�ستثمارية.

اأن  اإىل   �2004 ع��ام  تاأ�س�ض  ال��ذي   � امل�سرف  ولفت 
يعد  حمدد”  لأج��ل  ال�ستثماري  الوديعة  “ح�ساب 
الأرب��اح وتوزيعها  اإذ يتم جني  منتجا مربحا مميزا 
م���ن حم��ف��ظ��ة ال�����م�����س��ارب��ة امل�����س��رتك��ة وه����ي عبارة 
ع��ن حم��ف��ظ��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة م�����س��رتك��ة ب��ني املودعني 

اإ�سافة  الق�سر  فيهم  مب��ن  ل���الأف���راد  حم���دد  لأج���ل 
امللكية  ذات  ال�����س��رك��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�����س��رك��ات  اإىل 
الفردية واجلماعية و�سركات ال�ستثمار وذات امللكية 

املحدودة.
حمدد  لأج��ل  ال�ستثماري  الوديعة  ح�ساب  ويتوفر 
الماراتي  الدرهم  بعملتي  الإ�سالمي  الإم��ارات  من 

والدولر الأمريكي.
وميكن فتح الوديعة التي تتميز ب�سهولة اإدارتها بحد 

اأدنى يبلغ 10 اآلف درهم وبفرتات مرنة عديدة.

اأمانات القاب�سة تعلن عن منو اأرباحها ال�سافية بن�سبة 37.8% يف الربع الأول من العام 2017

بنك اأبوظبي الأول يح�سد جائزة »اأف�سل بنك يف الإمارات « �سمن جوائز »بانكر ميدل اإي�ست« 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت �سركة اأمانات القاب�سة “اأمانات”، 
اأكرب �سركة ا�ستثمارية يف قطاع الرعاية 
ال�سحية والتعليم بدول جمل�ض التعاون 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا املالية  اخل��ل��ي��ج��ي، ام�����ض ع���ن 
مار�ض   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي  الأول  ل��ل��رب��ع 
الربع  ه���ذا  ن��ت��ائ��ج  وت�سمنت   .2017
اإىل  لل�سركة  ال�سافية  الأرب�����اح  ارت��ف��اع 
بزيادة  اإم���ارات���ي،  دره���م  م��ل��ي��ون   13.0
نف�ض  م��ع  م��ق��ارن��ة   %  37.8 ن�سبتها 
ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، م��ع ت�سجيل 

هام�ض اأرباح �سافية بن�سبة 51.5%.
رئي�سي  ب�سكل  القوي  الأداء  ه��ذا  ويعود 
اإىل منو العائدات من ال�سركات احلليفة 
اإىل 10.7 مليون درهم يف الربع الأول 
 2.2 م���ع  م��ق��ارن��ة   ،2017 ال���ع���ام  م���ن 
العام  الفرتة من  مليون دره��م يف نف�ض 
اإي����رادات  ت�سجيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ا���س��ي، 
دره���م  م��ل��ي��ون   14.5 ق���دره���ا  ف���وائ���د 
العوائد.  ن�سبة  ارت��ف��اع  نتيجة  اإم��ارات��ي 
اإىل  الت�سغيلية  امل�����س��اري��ف  م��ع��دل  وب��ل��غ 
الأول من  الربع  44.3% يف  الإي���رادات 
 530 ن�����س��ب��ت��ه  ب��ت��ح�����س��ن   ،2017 ع����ام 
نقطة مئوية مقارنة مع الفرتة نف�سها 
اإدارة  نتيجة  وذل���ك  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن 

امل�ساريف بكفاءة.
وبلغت ح�سة اأمانات من اأرباح ال�سركات 

الرعاية  ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  احل��ل��ي��ف��ة 
ال�سحية، وذلك من خالل املركز الطبي 
الدويل، و�سركة �سكون العاملية القاب�سة 
يف  دره��م  مليون   7.3 مبلغ  “�سكون”، 
 %232.0 قدرها  ب��زي��ادة  الأول،  الربع 
العام  م����ن  ن��ف�����س��ه��ا  ب���ال���ف���رتة  م���ق���ارن���ة 

املا�سي.
ويف دي�سمرب 2016، ا�ستحوذت اأمانات 
على ح�سة منفعة ن�سبتها 13.18% من 
الدويل،  الطبي  “املركز  �سركة  راأ�سمال 
الذي  التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  امل�ست�سفى 
���س��ري��ر ويخدم   300 م��ن  اأك����رث  ي�����س��م 
العربية  اململكة  م��ن  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
ال�سعودية. وعلى مدار الربع الأول من 
2017، تعاونت اأمانات ب�سكل وثيق مع 
ال��دويل يف عدد من  الطبي  املركز  اإدارة 
جدة  يف  ال�سرتاتيجي  النمو  م��ب��ادرات 
ل�سركة  بالن�سبة  اأم���ا  امل��ن��ورة.  وامل��دي��ن��ة 
الأول  ال��رب��ع  خ��الل  رك���زت  فقد  �سكون، 
2017 على تو�سيع من�ساأتها  من العام 
ة، اإ���س��اف��ة اإىل  احل��ال��ي��ة يف م��دي��ن��ة ج����درّ
الريا�ض،  مدينة  يف  اجل��دي��دة  من�ساأتها 

والتي ُيتوقع اأن ت�سم 170 �سريراً. 
يف  ال�سركة  با�ستثمارات  يتعلق  فيما  اأما 
اأمانات  بلغت ح�سة  التعليم، فقد  قطاع 
م����ن اأرب��������اح ����س���رك���ة م����دار�����ض ��������ض.م.خ. 
“مدار�ض” 3.4 مليون درهم. ووا�سلت 
النمو  فر�ض  ا�ستك�ساف  اأم��ان��ات  �سركة 

لتعزيز  امل�����ب�����ادرات  واإط�������الق  امل���ت���اح���ة، 
كفاءتها الت�سغيلية والإدارية.

ويف تعليقه على هذه النتائج، قال في�سل 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بلهول،  جمعة  ب��ن 
���س��رك��ة اأم���ان���ات: ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة بقدرة 
املقومات  ل��ك��ل  ام��ت��الك��ه��ا  ويف  اأم����ان����ات 
ال�ستفادة  ل��ه��ا  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  وال���ك���ف���اءات 
ال��ن��م��و يف ق��ط��اع��ي الرعاية  م��ن ف��ر���ض 
ال�سحية والتعليم. وتوؤكد النتائج املالية 
التي حققتها ال�سركة يف الربع الأول، اأن 
املن�سبطة  ال�ستثمارية  ا�سرتاتيجيتنا 
انعك�ست  ق���د  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  خل��ل��ق 
اإيجابياً على اأمانات و�سركاتها احلليفة، 
وبالتايل على امل�ساهمني. ونحن نتطلع 

ال�سركات  يف  ال�ستثمار  ملوا�سلة  ق��دم��اً 
وتعزيز  ال��ن��م��و،  على  وال���ق���ادرة  املتميزة 
م�ستدام،  من��و  حتقيق  ل�سمان  اأعمالنا 
الرعاية  قطاعي  تطوير  يف  وامل�ساهمة 
ال�سحية والتعليم باملنطقة لريتقيا اإىل 

اأعلى امل�ستويات العاملية.
الرئي�ض  ح�سن،  احل��اج  خلدون  واأ���س��اف 
�سعداء  نحن  اأمانات:  ل�سركة  التنفيذي 
باأدائنا يف الربع الأول من العام 2017، 
ال�سركات  اأرب����اح  م��ن  ح�ستنا  خ�سو�ساً 
نتيجة  ج�����اء  ال������ذي  الأم�������ر  احل���ل���ي���ف���ة، 
ا���س��ت��ث��م��ارن��ا يف امل���رك���ز ال��ط��ب��ي ال����دويل 
واأوؤكد   .2016 عام  و�سركة مدار�ض يف 
ع��ل��ى ال���ت���زام���ن���ا امل�����س��ت��م��ر ب��ال��ع��م��ل مع 

لهم  الالزم  الدعم  �سركائنا وتوفري كل 
اأولوياتنا  ان  امل���رج���و.  ال��ن��م��و  لتحقيق 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ف��رتة امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن هذا 
ال�ستثمار  موا�سلة  على  تنطوي  العام 
امل��ت��م��ي��زة وال����ق����ادرة على  ال�����س��رك��ات  يف 
النمو، مبا ينعك�ض اإيجابياً على العوائد 

للم�ساهمني.
التي  اأم��ان��ات،  �سركة  اأن  بالذكر  وجدير 
تاأ�س�ست قبل عامني، قد جنحت يف بناء 
قطاعي  يف  ق��وي��ة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  حمفظة 
ت  الرعاية ال�سحية والتعليم، حيث �سخرّ
737 مليون درهم على �سكل  اأكرث من 
ا���س��ت��ث��م��ارات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف اأ����س���واق 

الإمارات وال�سعودية.

مليون درهم قيمة   850
ت�سرفات العقارات يف دبي 

•• دبي -وام: 

بيع  واج���راءات  وفيالت  و�سقق  اأرا���ض  العقارات من  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
850 مليون درهم  ام�ض نحو  يف دبي  بالتملك”  ورهن و”اإجارة منتهية 
منها 662 مليون درهم معامالت بيع اأرا�ض و�سقق وفيالت وعمليات رهن 

بقيمة حوايل 188 مليون درهم.
الأرا�سي  دائ����رة  ع��ن  ي�����س��در  ال���ذي  للت�سرفات  ال��ي��وم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  واأف�����اد 
والأمالك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�ض 185 مبايعة منها 41 لأرا�ض 
 223 بقيمة  وفيالت  ل�سقق  مبايعة  و144  دره��م  مليون   439 بقيمة 

مليون درهم.
وت��ق��دم��ت ن���د احل��م��ر ع��ل��ى ب��اق��ي م��ن��اط��ق دب���ي م���ن ح��ي��ث ع���دد املبايعات 
بت�سجيلها �سبع مبايعات بقيمة 170 مليون درهم فمنطقة “وادي ال�سفا 

2” بت�سجيلها �ست مبايعات قيمتها 13 مليون درهم.
51 مليون  القيمة مبايعة مببلغ  الأرا�سي من حيث  اأه��م مبايعات  وك��ان 
درهم يف منطقة جبل على الأوىل تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم يف 

منطقة “ند احلمر«.
بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق والفيالت مبايعة بقيمة �ستة ماليني درهم 
يف منطقة برج خليفة تلتها مبايعة باأربعة ماليني درهم يف منطقة “نخلة 

جمريا«.
والفيالت  ال�سقق  مبايعات  عدد  حيث  من  املناطق   2 اليالي�ض  وت�سدرت 
م�سجلة 28 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم تلتها منطقة “وادي ال�سفا 

7” بت�سجيلها 27 مبايعة مببلغ 63 مليون درهم.
188 مليون دره��م منها  ام�ض ت�سجيل ره��ون بقيمة  الدائرة  كما �سهدت 
16 لأرا�ض مببلغ 51 مليون درهم و75 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة 137 
مليون درهم كان اأهمها يف منطقة الو�سل بقيمة 81 مليون درهم واآخرى 

يف منطقة النهدة الأوىل بقيمة 16 مليون درهم.

دولرا للربميل �سعر ت�سوية العقد   51.04
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة

•• دبي-وام:

� ليتخطى  � ت�سليم يوليو املقبل  عاد �سعر ت�سوية العقد الآجل خلام عمان 
دبي  بور�سة  تداوله يف  لدى  الواحد  للربميل  اأمريكيا  دولرا   50 حاجز 
ليبلغ  اأم�ض  ت�سويته  ب�سعر  مقارنة  دولر   1.37 ارتفع  اإذ  ام�ض  للطاقة 
08:30 بتوقيت  12:30 بالتوقيت املحلي  ال�ساعة  51.04 دولر عند 
غرينت�ض. تهدف بور�سة دبي للطاقة � وهي اأول بور�سة دولية يف منطقة 
اإنتاج  �سركات  تزويد  اإىل   � وال�سلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�سط  ال�سرق 
ال�سوي�ض  �سرق  تقع  التي  بالأ�سواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني  النفط 
باأ�سعار تت�سم بال�سفافية للنفط اخلام. وتعد البور�سة منذ افتتاحها عام 
2007 اإحدى البور�سات املتخ�س�سة على م�ستوى العامل واأ�سبح عقدها 
الرئي�ض وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار الأكرث موثوقية للنفط اخلام 
التي  والأداة  ال�سوي�ض  �سرق  �سريعا  من��وا  ت�سهد  التي  ال�سوق  اإىل  املتجه 
الآ�سيوية ب�سورة متفردة واأكرب عقد من نوعه  املنطقة  تعك�ض اقت�سادات 
يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي وثالث معيار �سعري للنفط اخلام يف 
العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�سديره من عمان ودبي. 
وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف جميع اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية 
التي ميكن الو�سول اإليها انطالقا من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز 
البور�سة داخل  املتحدة. وتقع  واأوروب��ا والوليات  اآ�سيا  الرئي�سة يف  املالية 
لتعزيز  اإن�����س��اوؤه��ا  وه��و منطقة مالية ح��رة مت   � العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز 
اإىل قوانني  � وتخ�سع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  املالية يف دولة  اخلدمات 
�سلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�سة و�سمان جميع التداولت من 

خالل جمموعة تابعة لبور�سة �سيكاغو التجارية.
يذكر اأن بور�سة دبي للطاقة م�سروع م�سرتك بني دبي القاب�سة و�سندوق 
ال�ستثمار العماين وجمموعة بور�سة �سيكاغو التجارية و متتلك موؤ�س�سات 
الطاقة منها غولدمان  مالية عاملية و�سركات متخ�س�سة يف تداول عقود 
�ساك�ض وجي بي مورغان ومورغان �ستانلي و�سل وفيتول وكونكورد اإنرجي 

اأ�سهما فيها.

اأرامكو ال�سعودية تر�سي عقد بناء اأربع من�سات 
نفطية بحرية على �سركة » الإن�ساءات البرتولية «

••اأبوظبي-وام:

اأر�ست �سركة اأرامكو ال�سعودية عقدا جديدا على �سركة الإن�ساءات البرتولية 
الوطنية لبناء اأربع من�سات بحرية تابعة لها يف حقول “ ال�سفانية وظلوف 
والربي “ ما يرفع عدد العقود املمنوحة لالأخرية منذ اأكتوبر املا�سي اإىل 
ثالثة عقود. وقال املهند�ض عقيل عبداهلل ما�سي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
الإن�ساءات البرتولية الوطنية اإن العقد ي�سمل اأعمال الهند�سة و�سراء املواد 
اإ�سافة  بحرية  نفطية  من�سات  اأربع  وتركيب  والنقل  والت�سنيع  والتوريد 

اإىل مد اأربعة خطوط اأنابيب وكوابل بحرية.
و اأكد اأن تر�سية هذا العقد على ال�سركة يوؤكد قدرتها على املناف�سة العاملية 
�سواء من حيث اجلودة اأو من حيث الأ�سعار ويف الوقت نف�سه ثقة اأرامكو 

ال�سعودية يف اأدائها وقدرتها على تنفيذ مثل هذه امل�ساريع النوعية.
و اأو�سح ما�سي اأن العقد اجلديد ياأتي يف اإطار اتفاقية طويلة الأمد التي 
ال�سعودية  اأرامكو  برامج  لتنفيذ  املا�سي  اأكتوبر  خالل  ال�سركتان  وقعتها 
الإقليمية  امل��ي��اه  امل��غ��م��ورة يف  امل��ن��اط��ق  وال��غ��از يف  ال��ن��ف��ط  ح��ق��ول  لتطوير 
لل�سعودية باخلليج العربي. و اأ�سار اإىل اأن تنفيذ العقد اجلديد �سيكون على 
مدى 23 �سهرا . معربا عن ثقته التامة بكوادر ال�سركة الإدارية والفنية 

وقدرتها على تنفيذ الأعمال املطلوبة وفقا للجدول الزمني املحدد.
و اأكد املهند�ض عقيل ما�سي اأن ال�سركة لديها كوادر موؤهلة ومدربة وذات 
حجم  ك��ان  مهما  بالتزاماتها  الإي��ف��اء  م��ن  ميكنها  متقدمة  فنية  خ��ربات 
الأعمال املطلوبة. كانت “ اأرامكو ال�سعودية “ قد منحت �سركة الإن�ساءات 
البرتولية الوطنية عقدين لتنفيذ بناء قواعد ومن�سات بحرية يف حقول 
نفط �سعودية وذلك يف اإطار اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية وقعتها ال�سركتان 

اأكتوبر املا�سي ملدة �ست �سنوات.

وفد قطري ي�سيد بتجربة دبي 
الرائدة يف تطوير العمل اجلمركي 

•• دبي -وام:

ال�سقيقة  ق���ط���ر  دول������ة  م����ن  وف�����د  اأ������س�����اد 
بالتجربة الرائدة جلمارك دبي يف تطوير 
امل�����س��ت��وى العاملي  ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي ع��ل��ى 
للجمارك  العامة  الهيئة  حر�ض  ..م��وؤك��دا 
يف دولة قطر على تعزيز التعاون والتن�سيق 
م��ع ج��م��ارك دب��ي خل��دم��ة م�سرية الحتاد 
اجل���م���رك���ي اخل��ل��ي��ج��ي. ج����اء ذل����ك خالل 
امل�ستوى  رفيع  وف��د  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة 
من الهيئة العامة للجمارك يف دولة قطر 
ب��رئ��ا���س��ة اأح���م���د ع���ب���داهلل اجل���م���ال رئي�ض 
القطرية يرافقه  العامة للجمارك  الهيئة 
عدد من امل��دراء وامل�سوؤولني يف الهيئة اىل 
م��ق��ر دائ����رة ج��م��ارك دب���ي ال��ت��ق��ى خاللها 
�سعادة اأحمد حمبوب م�سبح مدير الدائرة 
. وخ���الل ال���زي���ارة ع��ق��د اج��ت��م��اع م�سرتك 
ح�سره م��ن ج��م��ارك دب��ي ع��ب��داهلل حممد 
اإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اخل���اج���ة 
املدير  لطفي  عي�سى  وفي�سل  املتعاملني 
ومدير  العاملية”  “اجلمارك  ل��  التنفيذي 
�سقر  وخ��ل��ي��ل  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإدارة 
املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  مدير  غريب  بن 
و�سعيب ال�سويدي مدير اإدارة ال�ستخبارات 
اإدارة  ب���ه���زاد م��دي��ر  اجل��م��رك��ي��ة واإدري���������ض 
الغافري  �سعيد  �سيخة  والدكتورة  العمالء 

مدير اإدارة مركز التدريب اجلمركي .

•• دبي-الفجر: 

بنك  اأك���رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ح�سد 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد 
العامل، جائزة  املالية يف  املوؤ�س�سات  اأكرب 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  بنك  اأف�سل 
امل���ت���ح���دة وذل�����ك ���س��م��ن ج���وائ���ز جملة 
كما   ،2017 اإي�ست”  م��ي��دل  “بانكر 
املالية  ل��الأوراق  الوطني  اأبوظبي  ح�سل 
جائزة  على  الأول  اأبوظبي  لبنك  التابع 
اأف�����س��ل ���س��رك��ة و���س��اط��ة، وح�����س��ل��ت دبي 
فري�ست على جائزة اأف�سل �سركة متويل 
عن  ممثلني  اجل��وائ��ز  وت�سلرّم  ل��الأف��راد، 
البنك خالل حفل توزيع اجلوائز الذي 

اأقيم يف فندق اأبراج الإمارات يف دبي.
بانكر  ج��وائ��ز  اإط���الق  اأن���ه مت  اإىل  ي�سار 
وتتوىل   ،1999 ع����ام  اإي�������س���ت  م���ي���دل 
تنظيمها  فاينن�سال  اآي  بي  �سي  موؤ�س�سة 
ب���ه���دف ت���ك���رمي وت���ق���دي���ر اأف�������س���ل واأمل����ع 
ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع 
منطقة  يف  واملالية  امل�سرفية  اخلدمات 
قائمة  وت�����س��م��ن��ت  الأو������س�����ط.  ال�������س���رق 
 200 اأك���رث م��ن  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  املر�سحني 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  م��ال��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 

املنطقة. 

دولة  يف  ب��ن��ك  “اأف�سل  ج���ائ���زة  وُت���ق���دم 
وفقاً  املتحدة”  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات 
ال�سنوي  اإي�����س��ت  م��ي��دل  بانكر  لت�سنيف 
يف  اأداًء  مالية  موؤ�س�سة   100 لأف�����س��ل 
ال�سرق الأو�سط، وذلك بناًء على املقايي�ض 
امل���ن�������س���ورة؛ مب���ا يف ذل����ك �سايف  امل��ال��ي��ة 
الإيرادات،  املطلوبات،  الأ�سول،  الأرب��اح، 
العائد على الأ�سول والعائد على حقوق 

امل�ساهمني.  وتعك�ض هذه اجلوائز املكانة 
امل��ال��ي��ة ال��ق��وي��ة وخ���ربة ال��و���س��اط��ة التي 
ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال��ب��ن��ك. وب��اع��ت��ب��اره البنك 
الرائد والأكرب يف دولة الإمارات العربية 
على  ي��دل  عليها  ح�سوله  ف��اإن  املتحدة، 
من  متكنه  مرموقة  مبكانة  يتمتع  اأن��ه 
م�ساهميه  لتمكني  م�سريته  م��وا���س��ل��ة 

وامل�سي  النمو  من  وموظفيه  وعمالئه 
“بانكر ميدل  وت��غ��ط��ي ج��وائ��ز  ق���دم���اً.  
اإي�ست” جمموعة متنوعة من اخلدمات 
املالية؛ مبا يف ذلك التجزئة، ال�سركات، 
ال�ستثمار، اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة، 
�سركات  التمويل،  اإدارة  الأ���س��ول،  اإدارة 

التمويل واملمار�سات ال�ست�سارية.

افتتاح م�سرح »ال بريل« بدبي يف اأغ�سط�ض 2017

فرانكو دراغون : امل�سرح الأول من نوعه على م�ستوى العامل 
يتحول اإىل م�سرح مائي و ميلئ ب� 2.7 مليون لرت من املياه و يت�سع اىل 1،300 م�ساهد

ح��ول ت���راث دول���ة الإم�����ارات وتطورها 
خالل ال�سنوات املا�سية. 

م�سرح  “يقدم  فرانكو:  ال�سيد  اأف���اد  و 
حيث  خم��ت��ل��ف��ا  م��ف��ه��وم��ا  بريل”  “ل 
ي��ع��ت��رب م��ن اأك����رث امل�����س��ارح ت���ط���وراً من 
باإنتاجها  قمت  ال��ت��ي  الفنية  الناحية 
خ����الل م�����س��ريت��ي امل��ه��ن��ي��ة، ل��ق��د قمنا 
وجهة  لي�سبح  امل�سرح  بناء  و  بت�سميم 
بناء  مت  حيث  دب��ي  يف  مميزة  ترفيهية 

مقاعد امل�ساهدين حول امل�سرح ليحظوا 
بتجربة ا�ستثنائية«.

ترتكز اأعمال ال�سيد فرانكو على تقدمي 
اجلمال و الحرتام و التوا�سع جلميع 
باأن  اأوؤم���ن  ق��ائ��ال:  واأ���س��اف  جماهريه، 
اجلميلة  و  امل��ذه��ل��ة  ال��ت��ج��ارب  ت��وف��ري 
اأحر�ض على  امل�ساهد و لذلك  توؤثر يف 

تقدمي الأف�سل دائماً.
تفوق خربة ال�سيد فرانكو ال 35 �سنة 

و  امل�سرحية  العرو�ض  انتاج  و  اإن�ساء  يف 
ي�����س��ل ع���دد ف��ن��اين جم��م��وع��ة دراغ����ون 
الذين   3،000 اأكرث من  انرتتينمنت 
يقدمون عرو�سا عاملية �سهرية يف ل�ض 

فيغا�ض و باري�ض و ماكاو. 
وق������ال ال�����س��ي��د ف���ران���ك���و: ���س��ه��د عامل 
خالل  التغيريات  من  العديد  الرتفيه 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي��ة  ���س��ن��ة  ال15 
على  تقت�سر  ل  الرتفيهية  ال��ع��رو���ض 

•• ابوظبي-الفجر: 

رئي�ض   ، دراغ����ون  ف��ران��ك��و  ال�سيد  ق���ال 
انرتتينمنت”   “دراغون  جم��م��وع��ة 
اللم�سات  ان  جمموعته ت�ستعد لو�سع 
يف  “ل بريل”  ع��ل��ى م�����س��رح  الأخ�����رية 
افتتاحه  واملقرر  بدبي  احلبتور  مدينة 

يف اأغ�سط�ض 2017 .
وذكر يف ت�سريح �سحايف ملوقع “هوتل 
الخ����ب����اري   “ ك�����وم  دوت  ان���دري�������س���ت 
هذا  hotelandrest.comان 
م�ستوى  على  نوعه  م��ن  الأول  امل�سرح 
ال����ع����امل ي���ج���ئ ����س���م���ن ال����ت����ع����اون بني 
وم�ساريع  ب��دب��ي  احل��ب��ت��ور  جم��م��وع��ة 
جم��م��وع��ة دراغ�������ون ان��رتت��ي��ن��م��ن��ت يف 
ال��ع��رب��ي، م�����س��ريا اىل  منطقة اخل��ل��ي��ج 
يف  مبهراً  جناحاً  العاملية  م�ساريعه  ان 

املجالت الرتفيهية.
يتميز   ب����ريل  ل  م�����س��رح  ان   واأو�����س����ح 
م���ن م�سرح  ي��ت��ح��ول  اأن  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه 
اإىل م�سرح مائي و ميلئ ب2.7  عادي 
مليون لرت من املياه و يت�سع لأكرث من 

1،300 م�ساهد.
وت��ب��ل��غ م���دة ع���رو����ض م�����س��رح ل بريل 
ي�����س��ارك فيه  و  90 دقيقة  مل��دة  امل��ائ��ي��ة 
م من جميع  200 فنان و تقني و مقدرّ
باأداء  الذين �سيقومون  العامل و  اأنحاء 
عرو�ض ق�س�سية مائية وجوية مذهلة 

امل�ساهدة فقط بل تعترب فر�سة للعديد 
من التجارب املده�سة.

املهنية  فرانكو مب�سريته  ال�سيد  يتميز 
املهرجانات  وت�سميم  انتاج  يف  الوا�سعة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة منها 
يعر�ض  ال��ذي  احل�سن  ق�سر  مهرجان 

التاريخ و الرتاث الإماراتي الأ�سيل .
ليجندز  اوف  لن����د  م��دي��ن��ة  وت��ع��ت��رب 
على  انطاليا  يف  الأ���س��خ��م  الرتفيهية 
���س��اط��ئ ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط ت��ن�����س��م اإىل 
ال�سيد  اأ�س�سها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اأح����دث 
فنادق  جمموعة  مع  بالتعاون  فرانكو 
و  العقارية،  اإع��م��ار  �سركة  و  ريك�سو�ض 
الأ�ساطري،  اأر�����ض  م��ت��ن��زه  ع��ل��ى  ت�سمل 
متكامل  مركز   ، فاخر  جن��وم   5 فندق 
ل��ل��ت�����س��وق ، ح��دي��ق��ة ح���ي���وان���ات ب��ري��ة ، 
املائية  ب��امل��زال��ق  م���زودة  مائية  حديقة 
و�سينما رباعية الأبعاد و�سفينة مائية ، 
كما ت�سم اي�سا �سرفة عر�ض للحفالت 
الليلية . مركز ترفيه عائلي و جولت 

على النهر ملتعة ال�سيوف. 
وق����ال ال�����س��ي��د ف��ران��ك��و: ح��ر���س��ن��ا على 
ا�ستثنائي للرتفيه حيث  ابتكار مفهوم 
م�سلية  و  ���س��خ�����س��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة  ت�����س��م 
ت���ن���ا����س���ب م���ف���ه���وم م���دي���ن���ة لن�����د اوف 
ل��ي��ج��ن��دز ال��رتف��ي��ه��ي��ة، ك��م��ا اأن���ن���ا نهتم 
بزوارنا ال�سغار ليحظوا بق�ساء جتربة 

تثقيفية ممتعة .
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/888 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- يو�سف �سعيد بخيت بن م�سكني  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  الإم��ارات لالت�سالت  ل�سالح/موؤ�س�سة 
22٬297٬43 درهم )اثنان وع�سرون الفا ومئتان و�سبعة وت�سعون درهما وثالثة واربعون 
فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 
امل�ساريف ومائة درهم مقابل  الزمته  به  املق�سي  املبلغ  ا�سل  ال تتجاوز  ال�سداد على 
يوما  خ��الل ثالثني  قابال لال�ستئناف  احل�����س��وري  امل��ح��ام��اة.   حكما مبثابة  ات��ع��اب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1415  جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- حمد م�سبح �سعيد حميل الكعبي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

بنك الحتاد الوطني - �ض م ع حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري / بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ مليون واربعمائة وخم�سة وخم�سون الفا  ومائة وت�سعة و�سبعون 
درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع يف 
مقابل  درهم  الف  ومبلغ  امل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى   2016/7/2
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/790 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-عبدالعزيز حممد �سالح زينلي 2-حممد عاطف عقيل عقيل 
حممود خواجا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عمران علي نا�سر العوي�ض 
الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  : علي  ال�سام�سي وميثله 
م�سفي  وتعيني  ك��ي��وب  �سنتيميرت  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها 
ق�سائي لها لت�سفيتها مبوجب القانون والزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الح���د  امل��واف��ق  2017/5/21  
ال�ساعة 9٬30 �ض 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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1220  مدين  جزئي              

كري�ستل  زوليفاتو  ال�سيدة/  ومتثله   - وود  ابني  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
عبا�سي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عمر فاروق حاجي نور حممد 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  12% من  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5000(
ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الحد  املوافق  2017/5/21  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1177  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ثريون - �ض ذ م م  2-اجنلينا كراي�سكينا 3-ايجور 
كراي�سكني جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ الوروبية لالغذية البحرية 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  - �ض ذ م م   قد 
مببلغ وقدره )54٬172 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة التفاقية بواقع 
18% من تاريخ 2015/5/4 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2017/5/29  ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1479  جتاري جزئي              

ان  القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ   - للمجوهرات  اور  / 1-كري�ستيان  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ �سركة 7 �سي اإ�ض لتجارة الملا�ض واملجوهرات - ذ م م وميثله : امل عمري ال�سبيعي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية   مبلغ 
 474٬008٬46( وقدره  مبلغ  الإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر(   129٬157٬62( وقدره 
درهم( والفائدة بواقع 18% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2015/12/12 وحتى 
املوافق   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سداد 
اأو من  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/5/24  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
اىل  الدعوى  اإدارة  مكتب  من  الدعوى  ملف  احالة  مت  بانه  الأقل)علما  على  اأي��ام  بثالثة 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1221  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة املتو�سطية لال�ستثمار ال�سياحي - كوميت جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ احمد بن �سلطان بن �سرعان القا�سمي الظفريي وميثله : را�سد 
عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد 
بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )17500( درهم والفائدة 
وحددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1349  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب��ره��ان حممد ن���دمي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك  امربيال لل�سقق الفندقية وميثله : ح�سني علي ح�سن علي البناي -  قد 
 42302٬66( وق���دره  مبلغ  ب���اأداء  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم(  اىل املدعية مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة 
املحاماة.    اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  وحتى 
بالقاعة  8٬30 �ض  ال�ساعة     2017/5/25 امل��واف��ق   ي��وم اخلمي�ض   لها جل�سة  وح��ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما 

بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1183  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-علي را�سد حممد هالل املهريي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �ض م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه 
عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    -
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   458380( وق��دره 
الربعاء   لها جل�سة يوم  التام.  وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق  وحتى  تاريخ  من 
املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/180  عقاري كلي                 

�سالح حمزة   عثمان  2-�سو�سن  ال�ساماراي  �سادق  1-م��ازن   / عليه  املدعي  اىل 
غازي   : وميثله  براجه  الدين  �سفيع  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
املطالبة   ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - �سيفان  ب��ن  احمد  اب��راه��ي��م 
ملف  و���س��م  ع��ق��اري  حتفظي  حجز   2017/8 رق��م  التحفظي  وتثبيت  ب�سحة 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  مع   ، الراهنة  للدعوى  التحفظي  احلجز 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/5/28  ال�ساعة 11٬00 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/761  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل مو�سى حممد احمد �ساهني جمهول حمل القامة 
ر�سيد  احمد  �سليمان   : وميثله  لالإت�سالت  الإم����ارات  موؤ�س�سة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
بالزام املدعي عليه مببلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املنهايل   قد 
وقدره )97٬781٬54 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة   %12 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق    وحتى  تاريخ  من 
ال�ساعة 8٬30 �ض  املوافق  2017/5/18   كفالة  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  
بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/730  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-كيميكال ويز - �ض ذ م م  2-حممد ر�سا ابراهيم قا�سميان  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران الفرع الرئي�سي وميثله : 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3644724٬40( وق��دره  مببلغ  والت�سامن   بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام 
والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 15% من 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/3/7 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9٬30 �ض  املوافق  2017/5/18  يوم اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1251  جتاري جزئي              
ان  القامة مبا  / 1- وجاهات علي م�سعود علي  جمهول حمل  املدعي عليه  اىل 
املدعي/ �ساميه ا�سغر ا�سغر نواز خان ا�سغر وميثله : ا�سماعيل ح�سن علي حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  اجلعبي   قد 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   50٬000( وق��دره 
تاريخ ال�ستحقاق يف 2016/1/1 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8٬30 �ض  املوافق  2017/5/21  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2207  جتاري جزئي              

اىل اخل�سم املدخل / 1-جيه كيه بايون ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ب�ست جلف لال�ست�سارات الهند�سية - �ض ذ م م وميثله : 
�سمري حليم كنعان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   265٬640( وق��دره  مببلغ  عليه 
التام.  وحددت لها جل�سة  ال�سداد  والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/5/18  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/502  ا�ستئناف جتاري   

 اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م 
م  م  ذ  ���ض   - م��ي  3-ت����داول  م  م  ذ  ���ض   - لال�ستثمار  ميدي�ست   2-اك�سنتيال 
 : وميثله  بلح�سن  ولد  /ف���دوي  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - امل��ازم��ي  نا�سر  �سالح  علي  احمد 
رقم : 2016/2297 جتاري جزئي وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �سباحا    10٬00 ال�ساعة    2017/5/17
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/111 بيع عقار مرهون    
ان طالب  الق��ام��ة مبا  باتريك كونلون  جمهول حمل  ب��رن��ادرد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله : احمد ح�سن رم�سان 
قيمة  ل�سداد  اعالنكم   2017/4/10 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - علي  اآل 
املطالبة وقدرها )2٬169٬575٬80( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
قانون  295 من  امل��ادة  لن�ض  وفقا  املزايدة  بطريق  الرهن  العقار حمل  واإلبيع  اأع��اله 
الجراءات املدنية )نوع العقار: �سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم الر�ض : 459 
- رقم املبنى : 1- ا�سم املبنى : D1 - رقم العقار : 906 - رقم الطابق : 9 - م�ساحة 

العقار : 101٬09 مرت مربع(.  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/8 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الحتاد - بناية بنك دبي التجاري بجوار ديرة �سيتي �سنرت - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : �سعيد �سالح �سعيد ال�سواد  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيافه - بناية ويل�سون - مكتب رقم 

املباين  ل�سيانة  وخليل  �سعد  �سركة  لدى  يعمل   -  103
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2017/5/22 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة القوز ال�سناعية الرابعة - رقم الر�ض : 5 - امل�ساحة : 3623.03 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )20000000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2016/15 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك  ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 

فاين  �سريك مب�سنع جلف  يعمل مبهنة   - ال�سارقة  ام���ارة    : عنوانه  اب��ا عمر   اي��دي  ال���روؤوف  عبد   : �سده  املنفذ 
للمنا�سيف والبطانيا 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
م��ع��ززا مب��ا يربره  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ض على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول  الأ���س��ا���س��ي قبل  الثمن 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من  من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض 
مبنية - املنطقة : ند ال�سبا - رقم الر�ض : 5029 - امل�ساحة : 535.12 مرت مربع - بعد انقا�ض ال�سعر ال�سا�سي 

- %25 القيمة التقديرية : 4.500.000 درهم يباع لأعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/8 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الحتاد - بناية بنك دبي التجاري بجوار ديرة �سيتي �سنرت - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : �سعيد �سالح �سعيد ال�سواد  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيافه - بناية ويل�سون - مكتب رقم 
املباين  ل�سيانة  وخليل  �سعد  �سركة  لدى  يعمل   -  103

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2017/5/22 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة القوز ال�سناعية الرابعة - رقم الر�ض : 5 - امل�ساحة : 3623.03 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )20000000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/15 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامة - بناية بنك  ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 

فاين  �سريك مب�سنع جلف  يعمل مبهنة   - ال�سارقة  ام���ارة    : عنوانه  اب��ا عمر   اي��دي  ال���روؤوف  عبد   : �سده  املنفذ 
للمنا�سيف والبطانيا 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/5/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�سراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
م��ع��ززا مب��ا يربره  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ض على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول  الأ���س��ا���س��ي قبل  الثمن 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من  من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض 
مبنية - املنطقة : ند ال�سبا - رقم الر�ض : 5029 - امل�ساحة : 535.12 مرت مربع - بعد انقا�ض ال�سعر ال�سا�سي 

- %25 القيمة التقديرية : 4.500.000 درهم يباع لأعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
  اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2065 ل�سنة  2017  - الدائرة املدنية الكلية االوىل 
اىل املدعى عليه : حممد ها�سم عي�سى ها�سم العزيزي 

نعلمكم بان املدعي / بنك الحتاد الوطني يف الدعوى رقم 2017/2065  جتاري كلي اويل 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1٬236٬420٬42 ( درهم )مليون ومائتان و�ستة وثالثون 
القر�ض  عن  �سنويا   %9 بواقع  التاأخريية  والفائدة  فل�سا(  واربعون  واثنان  درهما  وع�سرون  واربعمائة  الف 
ال�سخ�سي ومبعدل فائدة )36%( عن البطاقة الئتمانية وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي 

التمام لكون الدين جتاري وي�ستحق عنه فوائد تاأخريية. 
الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى )2( مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية بتاريخ 2017/5/28 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر 

يف  الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
    يف الدعوى رقم 2016/1138 جتاري جزئي    

املعلن اليه : املدعي عليه / مودنا لل�سناعات - ذ م م 
اخل�سم املدخل : �سركة مودا كا�سا - ذ م م 

الدعوى  يف  املح�سابية  اخل��ربة  لعمال  املوقرة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
، وذل��ك يف مت��ام اخلام�سة ع�سرا    ي��وم الرب��ع��اء  املوافق 2017/5/24  اع��اله فقد حددنا 
دبي-  بر  دبي-  الكائن  وذلك مبكتبنا  املحا�سبية  للخربة  الثالث  الجتماع  لعقد  موعدا 
�سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 
الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 
املذكور مع اح�سار  او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع  دبي- لذا يطلب ح�سوركم 

كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي : م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�سور االجتماع الثالث
للخربة املحا�سبية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني عن طريق الن�سر    
يف الق�سية رقم   2015/162 اإنابة راأ�س اخلمية 

م��ن��ق��ولت دبي  ب��ي��ع  ع��ن  التنفيذ  دائ����رة   - الب��ت��دائ��ي��ة  راأ�����ض اخل��ي��م��ة  تعلن حممكة 
ال�سناعية احل��رة -  املنطقة   - راأ���ض اخليمة - اجلزيرة احلمراء  الكائنة يف  بلوك�ض 
العلني  باملزاد  بلوك�ض  دبي   - عليها   للمحكوم  ملكيتها  -والعائد   d47 رق��م   �سارع 
والقيمة التقديرية للمنقولت )6190000 درهم( �ستة ماليني ومائة وت�سعون الف 
بان  ، علما  الثانية ع�سر ظهرا   ال�ساعة  وذل��ك يف مت��ام  بتاريخ 2017/5/23   ، دره��م 
قيمة التاأمني 10% تدفع نقدا وذلك ل�سالح املحكوم له / ماجد احمد حممد احمد 
الهرموزي  - فعلى من يرغب بال�سرتاك او العرتا�ض او الطالع مراجعة دائرة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                      اىل املنفذ �سدها:دايناميك لل�سيانة العامة واملقاولت - �ض ذ م م  

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
938 درهم 10534 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
 2017/1266  مانوهار في�سوكاراما 

تنفيذ عمايل 

م
1
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3085   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي حاليا - )م�سرف دبي �سابقا(  
املنذر اليه :ال�سنافر لعمال تركيب املعدات امليكانيكية - �ض ذ م م 

درهم   )34٬735٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )17874/خ�سو�سي/K/دبي( من 
نوع )ني�سان اورفان  - با�ض( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3041   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :ال�سوابي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م

درهم   )109٬885٬15( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )23226/خ�سو�سي/B/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي ا�ض  - با�ض( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3044   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : الرفاع للنقليات - �ض ذ م م 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )76٬823٬00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )38025/خ�سو�سي/نقل عام/دبي( من نوع 
)ميت�سوبي�سي كانرت - �ساحنة قالبة( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3106   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :امريه النجوم لل�سياحة - �ض ذ م م 

درهم   )109٬396٬52( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )88627/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )�سيفرولية كومارو - كوبيه( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3045   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : فايزة حممد بن را�سي غاب�سي

درهم   )245٬911٬94( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )4192/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
300 اي ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ  نوع )مر�سيد�ض 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3043   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه :الرفاع للنقليات - �ض ذ م م 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )11٬419٬27( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )69120/خ�سو�سي/نقل عام/دبي( من نوع 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  اب(  بيك   - كانرت  )ميت�سوبي�سي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3075   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : احمد �سعد عبد حمزه

درهم   )251٬335٬18( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )6543/خ�سو�سي/D/دبي( من 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن(   - ف��وج  روف��ر  ن��وع )رجن 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3074   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :زو�سيما دومينجو ديجو

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )87٬831٬50( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )91826/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )مازدا 
�سي اك�ض 9 - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3072   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : طارق �سالح الدين حممد 

درهم   )67٬727٬55( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )14818/خ�سو�سي/G/دبي( من 
نوع )مر�سيد�ض E 300 - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3073   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :بدر احمد حممد احمد 

درهم   )220٬955٬25( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)84326/خ�سو�سي/Q/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )ني�سان باترول - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3070   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :ازيو�سا �سرياكي 

درهم   )130٬225٬25( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)82258/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )جيب راجنلر - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3046   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:بلو �سكاي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م 

درهم   )56٬628٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)81242/خ�سو�سي/C/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا هاي اي�ض -با�ض ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3049   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:عاي�سه قمر قمر الزمان 

درهم   )35٬888٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )12617/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )تويوتا 
كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3054   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:جون اينتي�سي مريال

درهم   )14٬255٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )65542/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )ميت�سوبي�سي لن�سر - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3062   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:ريجينا �سانتو�ض برينال

درهم   )39٬528٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )99453/خ�سو�سي/L/دبي( من 
نوع )ني�سان تيدا - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3051   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: انو مادهافان راجيندران ا�ساري راجيندران رادهاماين 

درهم   )27٬192٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)68451/خ�سو�سي/F/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3065   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:اجمد ح�سني عبداحلنان 

درهم   )61٬241٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)19537/خ�سو�سي/K/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3058   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:رابيا ا�ستياق احمد بتول

درهم   )39٬643٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )58086/خ�سو�سي/F/دبي( من 
نوع )ني�سان تيدا( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3047   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:توغرول جولييف 

درهم   )23٬323٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)14995/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
اك��ورد - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع  من نوع )هوندا 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3056   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:عمران ح�سني قربان ح�سني

درهم   )30٬536٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )69543/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )هوندا 
اكورد - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3060   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد �سجاد حممد فاروق

درهم   )61٬371٬49( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )46780/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )تويوتا كورول - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3053   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: حممد ن�سر الدين احمد 

درهم   )16٬352٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )64595/خ�سو�سي/C/دبي( من 
نوع )ميت�سوبي�سي لن�سر - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3063   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:اجمد طاهر حممد ار�ساد خان 

درهم   )21٬696٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)84865/خ�سو�سي/N/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3042   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني 
املنذر اليه:  تونتي تونتي لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )164٬337٬30( درهم نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 
 الجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 

1- ال�سيارة  رقم )71292/خ�سو�سي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت - �سالون(
2- ال�سيارة  رقم )71291/خ�سو�سي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت - �سالون(
3- ال�سيارة  رقم )71294/خ�سو�سي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت - �سالون(
4- ال�سيارة  رقم )71295/خ�سو�سي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت - �سالون(
5- ال�سيارة  رقم )71289/خ�سو�سي / Q/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت - �سالون(

 واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3068   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : علي عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن املطرو�سي 

درهم   )87٬745٬66( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )63029/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )�سيفرولية تريل بليزر - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3092   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :ح�سن را�سد ح�سن بلهون ال�سميلي 

درهم   )336٬769٬43( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)89370/خ�سو�سي/Q/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )ني�سان باترول - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3095   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :خلفان �سيف عبداهلل �سيف بن ح�سن الكعبي 

درهم   )288٬940٬93( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )87793/خ�سو�سي/G/دبي( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  ا�ستي�سن(   - باترول   )ني�سان  نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3094   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :رهام حممد ا�سد 

درهم   )61٬493٬88( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )42590/خ�سو�سي/N/دبي( من 
نوع )مازدا 3 - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3090   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : بدرية خري حممد دهواري 

درهم   )122٬349٬05( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )69754/خ�سو�سي/N/دبي( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  �سالون(   - ماك�سيما  )ني�سان  نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3088   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : فهد بن �سعيد بن حمد ال مطلق

درهم   )270٬225٬55( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )46126/خ�سو�سي/K/دبي( من 
ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   - لكزي�ض   LX570( نوع

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3067   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : حممد �سهيل را�سد �سعيد املهريي 

درهم   )97٬408٬35( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )52733/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )�سيفرولية �سلفرادو - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3091   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :علي عبداهلل ابو خليل 

درهم   )82٬933٬78( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )44095/خ�سو�سي/H/دبي( من 
نوع )  �سيفرولية تاهو - ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3096   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : طيبه كيدي �سهدادي زوجة وليد ابراهيم النوبي 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )55٬097٬83( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )89991/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )ني�سان 
تيدا - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3093   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�سرفراز �سغري احمد خان 

درهم   )93٬502٬81( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )98373/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3089   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :حممد عدنان نداف

درهم   )120٬100٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )51344/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )فورد مو�ستاجن - كوبيه( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3087   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :م�سطفى �سالح مهدي 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )89٬366٬24( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
ال�سيارة رقم )29984/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )كيا  التنفيذية على 
كادينزا - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3061   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :براند لينك للدعاية والعالن - �ض ذ م م 

درهم   )66٬619٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )55174/خ�سو�سي/O/دبي( من 
املنذر مع  �سوناتا - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3055   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :فايديانا تهان كانان كانان 

درهم   )26٬752٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )60043/خ�سو�سي/H/دبي( من 
نوع )رينو �سافران - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3099   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )42٬192٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )12771/خ�سو�سي/F/دبي( من 
املنذر مع  اك�سنت - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3059   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )14٬762٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)66762/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا ياري�ض - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3048   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : ح�سني حممد الكور 

درهم   )68٬002٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )87296/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
نوع )ني�سان التيما - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3077   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : �سوبر �ستايل لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م 

درهم   )22٬525٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )91621/خ�سو�سي/C/دبي( من 
نوع )ميت�سوبي�سي كانرت  - بيك اب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3064   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :براند لينك للدعاية والإعالن - �ض ذ م م 

درهم   )43٬328٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )55172/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )هيونداي الينرتا - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3050   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : حممد يو�سف الزين

درهم   )27٬774٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)76392/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )ني�سان تيدا - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3078   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )19٬092٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)80938/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كورول - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3057   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :جانا ترانينا

درهم   )61٬155٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )33214/خ�سو�سي/H/دبي( من 
نوع )هيونداي الينرتا - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3052   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�سوكبري �سينغ �ساتبال �سينغ 

درهم   )89٬582٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )47556/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )دودج ت�سارجر - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3076   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : مطبعة فوك�ض ميديا - �ض ذ م م 

درهم   )19٬838٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )41670/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )ني�سان �سني - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3098    

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )44٬118٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )18232/خ�سو�سي/F/دبي( من 
املنذر مع  اك�سنت - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3082   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :علي عبا�ض ابو احل�سن 

درهم   )103٬209٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )72888/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )فورد 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ا�ستي�سن(   - اك�سبلور 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3103   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )38٬168٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)77154/خ�سو�سي/R/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )هيونداي جراند اي 10 - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3066   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )16٬948٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)80939/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا ياري�ض - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3086   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : مطبعة فوك�ض ميديا - �ض ذ م م 

درهم   )19٬838٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )41690/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )ني�سان �سني - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3080   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :درا ك�سان حق 

درهم   )19٬394٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )76436/خ�سو�سي/K/دبي( من 
نوع )فورد فيوجن - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3101   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
امل��ن��ذر ال��ي��ه :اب��وع��ل��ي م��ط��ع��م م��ق��ه��ي ف���رع م��ن )���س��رك��ة ال��ب��ن��ان للتجارة 
وال���س��ت��ث��م��ار( - ي��ن��ذر امل���ن���ذر  امل���ن���ذر ال��ي��ه ب�����س��رع��ة ����س���داد م��ب��ل��غ وق���دره 
)41٬908٬00( درهم نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد 
البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر 
/O/لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )32494/خ�سو�سي

دبي( من نوع )هيونداي تو�سان - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3071   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )42٬192٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )25287/خ�سو�سي/F/دبي( من 
املنذر مع  اك�سنت - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3097   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )43٬505٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )17416/خ�سو�سي/F/دبي( من 
املنذر مع  اك�سنت - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3081   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : فا�سل املعيني ملقاولت البناء - �ض ذ م م 

درهم   )95٬829٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )31743/خ�سو�سي/G/دبي( من 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ثقيل(  با�ض   - فالكون  ليالند  )ا�سوك  نوع 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3102   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )45٬685٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
ال�سيارة رقم )32202/خ�سو�سي/I/دبي( من  الجراءات التنفيذية على 
املنذر مع  اك�سنت - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3069   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

درهم   )43٬055٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )25816/خ�سو�سي/F/دبي( من 
املنذر مع  اك�سنت - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع )هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3083   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :علي نواف طالب

درهم   )43٬342٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )85957/خ�سو�سي/G/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3079   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه : مروان بن علي اجلفايل 

درهم   )83٬611٬00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)68042/خ�سو�سي/O/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3100   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
ال��ب��ن��ان للتجارة  اب��وع��ل��ي مطعم ومقهي ف��رع م��ن )���س��رك��ة  ال��ي��ه :  امل��ن��ذر 
وال�ستثمار( ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )22٬212٬00( 
البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الق�����س��اط  ب�سداد  الخ���الل  نتيجة  دره���م 
املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�سيط 
/K/ال�سيارة رقم )28137/خ�سو�سي التنفيذية على  لتخاذ الجراءات 

هيونداي  - فان( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر   HI( من نوع )دبي
مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/802  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اجلذور الذهبية خلدمات تنظيف املباين - �ض ذ 
م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ و�سيم �ساه جهان   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )13478( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1114 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1524  تنفيذ عمايل 
منطقة  �سولو�سنز  ميديا  انرتاكتييف  ادفان�سد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حرة - ذ م م    جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ راجولل 
باراكاندي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )38331( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 2704 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1283  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- 2 ف��ا���س��ت ل�����ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات   جم��ه��ول حمل 
ال�سيد عبدال�سالم    بهاء عبدال�سالم  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )15333( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1334 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/761  تنفيذ عمايل 
امل��ب��اين - ذ م م    اىل املنفذ ���س��ده/1- حم��ب��وب ع���ارف خل��دم��ات تنظيف 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عاملغري ح�سني عبدالكرمي 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )10528( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�سافة اىل مبلغ 918 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1509  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ا�ض كي �سكنت�سر   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ جمال �سبحي اخلطيب   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )90038(
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  اىل مبلغ 6888 درهم ر�سوم خلزينة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1346  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- وايدوول لالن�ساءات - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اح�سان علي لياقت علي   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )12182(  به 
بال�سافة اىل مبلغ 1054 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1355   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- 1-موؤ�س�سة I2B )اي بي 2 موبايل( 2-�سركة كمبيومي 
- �ض  ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الت�سالت 
عليك  اأق���ام  ق��د    - البحر  حممد  ح�سن  حممد  يو�سف   : وميثله  الدولية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1566763٬64(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/442   تنفيذ مدين  
ان  املنفذ �سده/1- غزلن ربيعي  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
وميثله  حم��م��ود  ك��م��ال  م�سطفى  حم�سن  التنفيذ/ن�سمه  ط��ال��ب 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  املزروعي  قد  را�سد  �سليم  : �سعيد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22746( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/72  ا�ستئناف تنفيذ جتاري   
هولدينجز    - القاب�سة  ال��دع��اء  1-���س��رك��ة  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
للمقاولت  كيلي  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
-ذ م م   ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
2013/1230 تنفيذ جتاري بتاريخ 2017/3/6    وحددت لها جل�سه 
يوم الربعاء   املوافق 2017/5/24  ال�ساعة 17٬30 م�ساء  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/751 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- علي خليفة عبداهلل �سيف جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:حممد عي�سى 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )362227892٬68( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1393 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهم/1- فرا�ض ابراهيم اخلالدي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الليوان للمقاولت ذ.م.م وميثله:مارون 
وديع مطر قد اأقام عليك الدعوى املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )34813( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1269 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- مقهى اكرام �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
وميثلها/ ����ض.ذ.م.م  والديكور  للمقاولت  التنفيذ/ليفانت  طالب  ان 
قد  الهاجري  الفهيد  علي  غ�ساب  وميثله:را�سد  علي  حممد  �سهيب 
املنفذ به  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
وقدره )614252( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1286  تنفيذ عمايل 

الغذائية  ب��ال��وج��ب��ات  ت��زوي��د  لتعهدات  ب��وت  م��ا���س��ال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اجلاهزة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/انيم كاتوك 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  �ساند  قد  جانام 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )30597( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )2342( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/225  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة هارميك للمعدات ال�سناعية �ض.ذ.م.م 2- �سركة 
توتا�ض ملقاولت البناء ذ.م.م - دبي  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ �سركة املادن مينا م.م.ح وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال  قد ا�ستاأنف 
/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1169 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/1 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 10٬00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/854  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- ���س��رك��ة ال��ه��دى ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
مطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  منكو   - ال�سناعية  مو�سى  �سركة  امل��دع��ي/ 
مببلغ )19٬848٬937( درهم )عبارة عن مبلغ:18٬848٬937( درهم املرت�سدة بذمة املدعي 
عليها عن عقد املقاولة من الباطن بال�ساقة لقيمة العمال ال�سافية واملطالبة بتعوي�ض 
ك�سب  ومافاتها من  املدعية من خ�سارة  دره��م( عن ما حلق  دره��م )مليون   )1٬000٬000(
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت     . املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام 
2017/5/30 ال�ساعة 10:00 �ض 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 الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/561  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة )�سركة منطقة حرة( 2- �ساندان 
بانريجي )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي( 3- �سيمرت بانريجي )ب�سفتها الكفيل ال�سخ�سي(جمهويل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ض.م.ع  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
تاريخ:2017/3/1  كما يف  درهم  املدعي عليهم مببلغ وقدره )44٬829٬211٬53(  بالزام  املطالبة 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2017/5/30 ال�ساعة 09:30 �ض 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 الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/523 تنفيذ مدين  
براد�ساو  جمهول حمل  ا�ستينتون  املنفذ �سده/1-  ماركو�ض  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/حم��م��د را���س��د حم��م��د ب��ن جرب 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�����س��وي��دي  
اىل طالب  دره��م  وق���دره )8380(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/859  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالعزيز حممد �سامل احمد خريطان املري جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:بدر حممد علي القرق 
ي��وؤدي للبنك املدعي  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  قد 
مبلغ )6780٬082( درهم مبا يعادل كمية )271٬232٬80( كيلو جرام من ال�سكر املرت�سدة 
يف ذمته عن عقد ال�سلم امل��وؤرخ:2015/2/28 مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 10٬00 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/951  جتاري كلي

نبيل  ف��ادي   -2 ����ض.ذ.م.م  الغذائية  باملواد  للتموين  ال�سامي  املطبخ   -1  / عليه  املدعي  اىل 
باملواد  للتموين  ال�سامي  املطبخ  ل�سركة  بالتوقيع  املخول  املدير  وب�سفته  نف�سه  - عن  ندم 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  امل�سرفية  للت�سهيالت  �سامن  وكفيل  �����ض.ذ.م.م  الغذائية 
اأق��ام عليك  �ساملني ظبيك احلو�سني قد  زايد  الوطني وميثله:نوال  ابوظبي  املدعي/ بنك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للبنك 
املدعي مبلغ وقدره )988٬276٬88( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من 
لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  النزاع حتى  رفع  تاريخ 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/21 ال�ساعة 09٬30 �ض 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 الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/685  جتاري جزئي

كاظم جمهول حمل  ابراهيم  ه��ارون  �سيد  �سيد ح�سن عاطف   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - فرع دبي وميثله:خليفة 
عبداهلل �سعيد عبد اهلل بن هويدن الكتبي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
القانونية  الفائدة  مع  درهم   )249٬010٬41( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  �سده  املتنازع  بالزام 
9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض   املوافق  2017/5/25  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/810  جتاري جزئي
خلدمات  التني  مطبخ   -2 بهاتي  يو�سف  حممد  �سعيد  احمد    -1  / عليه  املدعي  اىل 
التموين باملواد الغذائية ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ال�سركه العربيه 
للتغليف ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم(  دره��م وخم�سمائة  الف  ت�سعون  )ت�سعة  دره��م   )99500( وق��دره  املطالبة مببلغ 
التام  ال�سداد  حتى  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا  بواقع%12  القانونية  والفائدة 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   املوافق  2017/5/21   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1301  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �سركة يونيفري�سيل خلدمات ال�سيافة ذ.م.م 2- �سليم حبيب حبيب وىل 
دهنانى - ب�سخ�سه وب�سفته مدير �سركة يونيفري�سيل خلدمات ال�سيافة ذ.م.م جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/�سركة �سيام التجارية �ض.ذ.م.م وميثلها قانونا/ا�سحاق كاتوبورات �سيدو 
وميثله:ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره )96٬797( 
الحد    ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  الدعوى  اقامه  تاريخ  12% من  والفائدة 
املوافق  2017/5/21   ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/253  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- ح�سني �سفر علي احمديلر جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأمالك للتمويل )�سركة 

م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي
�سندا  باعتباره  ب��ت��اري��خ:2017/10/16    ي��وم الح��د  رق����م:2016/548 عقاري كلي  الدعوى  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم 
تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1071726( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الع��الن.  2- بف�سخ التفاقية املربمة بني املدعية واملدعي عليه ب�سان الوحدة العقارية 
رقم )3602( والكائنة بالعقار )بالوما اك�ض 3( املقام على قطعة الر�ض رقم )107( مبنطقة مر�سى دبي - امارة دبي 
امللكية  �سهادة  ال��واردة يف  بالتملك  املنتهية  العقاري الج��ارة  القيد  ا�سارة  والغاء  الراهنة  الدعوى  التداعي يف  ، حمل 
املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار  ل�سالح املدعي عليه والتي مفادها:تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بتاريخ:2008/9/1 بني كل من )املالك( امالك للتمويل - �سركة 
التداعي  حمل  الوحدة  حيازة  برد  عليه  املدعي  وبالزام   ، احمديلر  علي  �سفر  )امل�ستاأجر(:ح�سني  و  عامة  م�ساهمة 
للمدعية خالية من ال�سواغل. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/235  تنفيذ عقاري   

التنفيذ/امالك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ممتاز   �سارة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي

ي�����وم الثالثاء  ك���ل���ي  ال����دع����وى رق�������������م:2015/51 ع����ق����اري  ال�������س���ادر يف  ب���احل���ك���م  ن��ع��ل��ن��ك��م 
بتاريخ:2016/3/22   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )372947( درهم والفائدة القانونية بواقع 6% حتى متام 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا  ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 
العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/224  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل 
علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقيتي الجارة املنتهية بالتملك 
باداء  عليهما  امل��دع��ي   وال���زام  العقارات  بت�سليم  عليهما  املدعي  ال��زام  ال��دع��وى  مو�سوع 
والر�سوم  العقارات  تعوي�سا عن خ�سارة قيمة  للمدعي  درهم  مبلغ وقدره )1٬297٬544( 
وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/22   ال�ساعة 11٬00 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور   : بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2801  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النيزك الذهبي للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / احمد �ساكر حممد م�سلم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )99000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )0٬0 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB172656222AE وحددت 
  ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1579  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريجنت لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد عبدالحد حممد عبدال�ستار موندو  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24240 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB170362902AE وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/1 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3062  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م  ال��ف��ن��ي��ة  واخل���دم���ات  للتنظيف  ف��ل��ك��ون  1-واي�����ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  �سوكت عبدالر�سيد   امل��دع��ي / حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
 3000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك 
ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
 2017/5/21 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   mb170444085ae
ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/494  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- احمد عتيق حممد بندق القمزي  جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  القمزي   احمد عتيق حممد  امل��دع��ي/ عو�سه  ان  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة بالطالق بع�سل الويل وتعني عم لالولد وليا �سرعيا يف 
زواج ابنه املدعيه املدعوه عو�سه احمد. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   )9( رقم  بالقاعة  �ض   8٬30 ال�ساعة     2017/5/23
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2364  عمايل جزئي

الكهربائية ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل  املقاولت  املدعي عليه / 1-�سركة  اىل 
القامة مبا ان املدعي / راداكري�سنان رينجاراجان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )387359 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB169207658AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
�ض   8٬30 ال�������س���اع���ة   2017/6/1 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����ض  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/97  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-نيمبوز نيزر لندز بي يف )فرع م.د.م.���ض( جمهول حمل القامة 
قد  خم��ري  ع��ب��داهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن  رح���ال  مع�ساد  زي���اد   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
اجمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  بالزامها  واحلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
)1٬382٬107٬9( درهم بال�سافة للفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف   بالر�سوم  والزامها  ال�سداد  تاريخ 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   9٬30 ال�ساعة   2017/5/23
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1930  عمايل جزئي
 / املدعي  ان  املدعي عليه / 1-ناريندرا جريي جمهول حمل القامة مبا  اىل 
تويلر خلدمات ابار النفط �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )62000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1685  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريغايت تكنولوجيز م.د.م.���ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سووا  لزارو  ك��ريك  /اي��ف��ان  املدعي 
درهم(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   154251( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/24 ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8٬30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/267  عقاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- حممد علي مو�سى علي �سيف النقبي جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/6/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/متويل 
املدعي  التداعي والزام  املنتهية عن الوحدة مو�سوع  اتفاقية اليجار  )م�ساهمة خا�سة( بف�سخ 
عليه بت�سليم الوحدة للمدعية خالية من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة ب�سهادة 
بالتملك طبقا لعقد  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الجارة  امللكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية 
الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار ال�سادرة 
من دائرة الرا�سي والزمت املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )33٬570٬20( )ثالثة وثالثون 
الف  ومبلغ  وامل�سروفات  الر�سوم  الزمته  كما  فل�سا(  وع�سرون  درهما  و�سبعون  وخم�سمائة  الفا 
قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  املحاماة ورف�ست  اتعاب  دره��م مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1447  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  طارق حممد احمد علي املهر جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���ض.ذ.م.م قد  الفنية  املدعي/�سيف فيوت�سر للخدمات  ان 
ومو�سوعها املطالبة باخراج املدعي عليه من �سركة/�سيف فيوت�سر للخدمات 
الفنية �ض.ذ.م.م والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.13 يوم الثنني املوافق  2017/5/29   ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8381  عمايل جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  لل�سحن  ويلكري  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
للمدعي  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  بهارجافان  كومار  �سونيل  ل�سالح/بهارجافان 
مبلغا وقدره )44٬870( درهم )اربعة واربعون الف وثمامنائة و�سبعون درهم( وتذكرة 
عودة  لوطنه على الدرحة ال�سياحية او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
احل�سوري  مبثابة  حكما  منها.  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  وباملنا�سب 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2478  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جلوبال 360 اي ار جي خدمات ادارة الفعاليات جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /فينا مانوهارلل ختبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   26608( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB170648017AE وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/8 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1387  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م جمهول  احلرا�سة  اى خلدمات  �سده/1- هوك  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اخرت ح�سني منظور ح�سني  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )14300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1201( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1447  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساميت زورلو لعمال تبليط الر�سيات �ض.ذ.م.م 
قد  كويون   التنفيذ/ا�سماعيل  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )50611( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )2650( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/998  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سعيد بن �سليمان لتجارة ورق اجلدران جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نبيله جوهري  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )11000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )970( مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1551  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  املنفذ �سده/1- بدر ح�سني للخدمات  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد قمر حممد ا�سرف  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )8895( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1407  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م جمهول  املنفذ ���س��ده/1- ه��وك اي خلدمات احلرا�سة  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عمران حممود حممد �سادق  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )12400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1068( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/625 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  مرمي علي حممد حممود  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/راوية ال�سيد حممد  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22858(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1416  جتاري جزئي
حمل  جمهول  العامة  وامل��ق��اولت  للنقليات  احمد  �سلطان  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ باحل�سا كارينتال �ض.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )110٬692( 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�ساعة 8٬30 �ض  املوافق  2017/5/23   الثالثاء  يوم  لها جل�سة  . وح��ددت  التام  ال�سداد 
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 الأقل ، علما 

بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/186  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- �سركة كويل هايني للتجارة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  ذ.م.م  واملطهرات  املنظفات  ل�سناعة  املدعي/رابيد 
املنعقدة بتاريخ  2017/4/20  يف الدعوى  لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املذكورة اعاله ل�سالح/رابيد ل�سناعة املنظفات واملطهرات ذ.م.م بالزام ال�سركة املدعي 
القانونية  والفائدة  دره��م   )104٬239( وق��دره  مبلغ  املدعية  لل�سركة  ت��وؤدي  بان  عليها 
التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/1/12  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1305  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سامي الدين �سوهايل حممد  جمهول حمل القامة مبا 

ان املدعي/في�سل يا�سر ف�سل ماين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 

يوم   جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  مركبة  بيع  عقد  ون��ف��اذ  ب�سحة 

اخلمي�ض املوافق 2017/5/25 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1138  مدين جزئي
املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كري�ستال   الفا  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املحكمة  عدالة  من  نلتم�ض  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  باقر  زينب 
وقدره  للمدعية  بذمته  املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  امل��وق��رة 
)40000( درهم والزامه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  
2017/6/7   ال�ساعة 9٬30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2723  جتاري جزئي
احل�سن  املدعي/�سركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ح�سني  رم�سان  �سامر  عليه/1-  املدعي  اىل 
لل�سياحة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها ال�سيد/داني�ض اقبال خالد اقبال بنجا�ض قد اأقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/4/25 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري قبل الول ح�سوري قبل الثاين وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي 
�ساحب الدور يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�سبوع تكون مهمته الطالع على 
ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما ع�سى ان يقدم له من ا�سول م�ستندات والنتقال اىل ال�سركة 
املدعية والطالع على �سجالتهم ودفاترهم احل�سابية املنتظمة الورقية واللكرتونية وحددت مبلغ 
ثالثة الف درهم كامانة للخبري كلفت املدعي ب�سددادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء 

 .ch1.C.14:املوافق:2017/6/6 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1787  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال فالكون لنقل الركاب باحلافالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سابر �ساه كاميا خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   58784( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170002982AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/5/24 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، حيث امرت املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1595  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سابر اكرم لتجارة ال�سكراب �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد في�سل حممد �سديق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   7798( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB168919111AE  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/1 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2499  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبي جريمن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  العياري  بنت �سالح  / جميلة  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )95141 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb171066566ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 2017/5/24 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن احلكم �سيكون  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري ميعاد التكليف باحل�سور لربعة ايام.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2536  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  ال�سيارات  غيار  لتجارة قطع  1-�سبرييرو   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / مني بالني�سامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )26993 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb168984437ae/2017  وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8٬30 ال�ساعة   2017/5/24 املوافق  الربعاء 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن احلكم �سيكون  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1372  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاملتون�ض لعمال البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد قمرول ليت م�ستفي�ض الرحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16621( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB168714540AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/22 ال�ساعة 8٬30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2036  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  1-���س��ام   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد عبداهلل حممد عبدالواحد  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )33585 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168667522AE ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف.رق��م  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب القا�سي  
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1728  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ناندان �سريكل كنان �سريكل جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي / خ��وايل لالقم�سة ����ض.ذ.م.م  قد 
وامل�ساريف. والر�سوم  دره��م(   93334( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb170302023ae/2017 ال�سكوى  رق��م 
الثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 8٬30 �ض مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8012  عمايل جزئي
القامة  للتنظيف اجل���اف جم��ه��ول حم��ل  اي��ب��ل  �سركة ج��ري��ن  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/9  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/توحيد احمد حممد عمر �سريف بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي 
عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا  العودة  وتذكرة  دره��م   )4812( مبلغ 
املدعي منها ورف�ست ما عدا ذلك من  وامل�ساريف واعفت  الر�سوم  وباملنا�سب من  اخر 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  مايو 2017 العدد 12021
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زايد للثقافة الإ�سالمية تطلق جمموعة من الق�س�ص الق�سرية للنا�سئة

عتيقة العدناين بطلة لتحدي القراءة العربي يف املغرب

املكتب الثقايف لـ » منال بنت حممد بن را�سد« يتعاون مع دار 
»بياجيه « لتنفيذ م�سروع فني جديد

انتهت دار زايد للثقافة الإ�سالمية من طباعة 
�سمن  ال��ف��ائ��زة  الق�سرية  الق�س�ض  جمموعة 

م�سابقة الق�سة الق�سرية للنا�سئة التي اأقيمت 
حتت عنوان » قيمنا الإن�سانية« .

ياأتي ذلك يف اإطار تفعيل مبادرة �ساحب ال�سمو 
الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
للقراءة  عاما   2016 العام  بجعل  اهلل  حفظه 
وخ�س�ست الدار للم�ساركني فيها جوائز قيمة.

وعملت » دار زايد للثقافة الإ�سالمية 
امل�سابقة  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ع���ن  الع������الن  ب��ع��د   «
على  امل��ن��ا���س��ب��ة  الق�س�ض  واخ��ت��ي��ار  وت��ك��رمي��ه��م 
 6 الفائزة و ترجمة  الق�س�ض  ترجمة وطباعة 

منها اإىل اللغتني العربية والإجنليزية.
ال�����دار خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف معر�ض  ووزع�����ت 
الق�س�ض  م���وؤخ���را  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي 
املجتمع  لإث����راء  من�ستها  زوار  على  املطبوعة 
ال�سرة  و���س��ر  ال��ه��الل  يتجه  اأي���ن  اإىل  و�سملت 
من  ب��داأ  و  طيبا  كالما  ق��ل  و  الأبي�ض  والقناع 

�سالة الفجر وخذ بيدي.
ال��دار من خالل طباعة هذه الق�س�ض  وت�سعى 
وهي باكورة اأعمالها يف هذا املجال اإىل توزيعها 
وقيمية  تربوية  اأه��داف  املهتمني وحتقيق  على 
تتمثل يف تغطية احتياجات اأبناء اجليل وتنمية 

جتاه  وباأفكاره  بلغته  والرتقاء  الطفل  م��دارك 
الرتبوية  القيم  وتثبيت  املجتمع  الآخ��ر وجت��اه 
اإىل  بالإ�سافة  النا�سئة  يف  ال�سامية  والإن�سانية 
تعزيز اللغة العربية وثقافتها يف النا�سئة واإثراء 
موجهة  تربوية  ب��اإ���س��دارات  الثقافية  ال�ساحة 
الكتابة  يف  امل��ب��دع��ني  م��واه��ب  واإب������راز  للطفل 
والتاأليف للنا�سئة على اختالف م�ستوياتهم اإىل 
جانب دعم املدار�ض واملعاهد واملكاتب باإ�سدارات 

ذات طابع تربوي وتثقيفي.
ق�سم  رئ��ي�����ض  امل���ح���رزي  ال��دك��ت��ور خليفة  واأك����د 
زايد  دار  اإن  ال��دار  يف  والرتجمة  الن�سر  املكتبة 
و  لتنظيم  ع��ام  ك��ل  ت�سعى  الإ�سالمية  للثقافة 
التي  والفعاليات  املبادرات  اإع��داد جمموعة من 
م�سوؤوليتها  على  تاأكيدا  القراءة  مفهوم  ترثي 

املجتمعية
احلكومة  ل���ت���وج���ه���ات  وجت�������س���ي���دا  حت��ق��ي��ق��ا  و   
و تخريج  م��ث��ق��ف  ب��ن��اء جم��ت��م��ع  ال��ر���س��ي��دة يف 
للمحتوى  عا�سمة  الدولة  وتر�سيخ  قارئ  جيل 
والثقافة واملعرفة اإ�سافة اإىل حر�ض الدار من 

خالل جمموعة الق�س�ض على اأن ترفد ال�ساحة 
القراءة  تكري�ض  واإىل  بها  واملكتبات  الثقافية 

ك��ف��ع��ل ث��ق��ايف ي����راد ب���ه م��ن��ف��ع��ة ال��ع��ق��ل وتنوير 
الب�سرية.

بطلة  العدناين  حممد  عتيقة  الطالبة  توجت 
على  الثانية  دورت��ه  يف  العربي  القراءة  لتحدي 
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وذل����ك خ���الل حفل 
يف  الوطنية  وامللتقيات  التكوينات  مبركز  اأقيم 

املغرب.
ح�سر حفل التكرمي .. معايل العربي بن ال�سيخ 
ال��رتب��ي��ة الوطنية  ل���دى وزي����ر  ال���دول���ة  ك��ات��ب 
ال���ع���ايل والبحث  امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ت��ك��وي��ن 
العلمي وجنالء ال�سام�سي الأمني العام مل�سروع 
واأح��م��د علي املحريبي  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي 
لدى  الدولة  ل�سفارة  بالإنابة  بالأعمال  القائم 

حتدي  م�سروع  ع��ن  وممثلون  املغربية  اململكة 
ال��ق��راءة العربي من دول��ة الإم���ارات اإىل جانب 
على  النهائية  امل�سابقات  يف  امل�ساركني  الطالب 
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي واأول���ي���اء اأم���وره���م وم����دراء 

املدار�ض وامل�سرفني.
و ك����رم م���ع���ايل ال���ع���رب���ي ب���ن ال�����س��ي��خ وجن���الء 
املغرب  بطلة  املحريبي  علي  واأحمد  ال�سام�سي 
عتيقة حممد العدناين الطالبة بال�سف الثاين 
ع�سر يف ثانوية ابن باجة باإقليم احلوز التابعة 
اآ�سفي  ل��الأك��ادمي��ي��ة اجل��ه��وي��ة جل��ه��ة م��راك�����ض 
املناطق  يف  امل�����س��روع  على  امل�سرفني  ج��ان��ب  اإىل 

التعليمية للجهات ال� 12 للمملكة.
الظل  حورية  اإىل  امل�سرفني  درع  معاليه  و�سلم 
التي  اجل��ه��ة  م�ساركة  لتميز  ف��ا���ض  مدينة  م��ن 
اجلهوية  الأك���ادمي���ي���ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  متثلها 
ثانوية  ت��ك��رمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��امل��غ��رب  ب��ج��ه��ات 
الإقليمية  باملديرية  التاأهيلية  يو�سف  م��ولي 
املتميزة  املدر�سة  بلقب  توجت  التي  لتارودانت 

على م�ستوى اململكة.
و اأع����رب ال��ع��رب��ي ب��ن ال�����س��ي��خ ع��ن ���س��ع��ادت��ه مبا 
ال��ث��اين على  امل��غ��رب للعام  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  يقدمه 
القراءة  حت��دي  يف  م�ساركتهم  �سمن  ال��ت��وايل 

ال��ع��رب��ي مب��ا ي��واك��ب ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة اململكة 
املغربية لدعم م�سرية متكني ال�سباب وتاأهيلهم 

اإىل م�ستويات متقدمة.
العربي  ال��ق��راءة  اأن م�سروع حت��دي  اإىل  اأ�سار  و 
ملا  ن��ظ��را  ال����وزارة وخططها  يعد دع��م��ا جل��ه��ود 
يف  ال��وق��ت  ل�ستثمار  للطلبة  ح��اف��ز  م��ن  ميثله 
جيل  اإخ���راج  يف  و�سي�سهم  نافعني  وثقافة  علم 
باملعرفة  املت�سلح  املغربي  ال�سباب  م��ن  متفوق 
والقادر على مواكبة م�سرية التنمية امل�ستدامة 

للمملكة.
ووجه ال�سكر اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
جم��ل�����ض ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل على 
الذي  العربي  ال��ق��راءة  حت��دى  م�سروع  اإط���الق 
العربية لالرتقاء  القيادات  كل  يواكب تطلعات 
مفتاح  فالقراءة  ال�سباب  من  ال�ساعد  باجليل 
فقط  خاللها  وم��ن  ل��الأذه��ان  وم��ن��ارة  للعقول 
متكنهم  معرفية  اأر���س��ي��ة  ب��ن��اء  لل�سباب  ميكن 
على  اإيجابا  وت��اأث��ر  ومهنيا  علميا  التطور  م��ن 
اأثبت  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتا  حياتهم..  م�سرية 
الأوىل.م���ن جانبها  دورت��ه  الكبري منذ  جناحه 
قالت جنالء ال�سام�سي اأمني عام م�سروع حتدي 

املغربية لطاملا كانت  اإن اململكة  القراءة العربي 
منارة لن�سر اللغة العربية فقد اأ�سهمت تاريخيا 
يف  والثقافة  العلوم  ون�سر  التعريب  م�سرية  يف 
دائما  كانت  كما  اأوروب���ا  وغ��رب  اأفريقيا  �سمال 
متثل جزءا مهما من م�سرية احل�سارة العربية 
الر�سمي  التفاعل  بحجم  والإ�سالمية.ورحبت 
القراءة  حت��دي  م�سروع  م��ع  املغربي  وال�سعبي 
 .. للمملكة  العريق  التاريخ  يواكب  العربي مبا 
منوهة بالتميز يف التحدي خالل مراحله على 
م�ستوى املغرب لدى خمتلف الطلبة يف خمتلف 

امل�ستويات التعليمية.
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الأخرية  التفاهم  م��ذك��رة  ال��ت��ع��اون مب��وج��ب  ه��ذا  وي��اأت��ي 
امل��وق��ع��ة ب��ني ال��ط��رف��ني ع��ل��ى ه��ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات الن�سخة 

احلادية ع�سرة من معر�ض »اآرت دبي« 2017.
الدولة   يف  نوعه  م��ن  الفريد  الفني  امل�سروع  ه��ذا  وميثل 
اأم��ام جمموعة من امل�سممني والفنانني  »حت��دي« فر�سة 
لإطالق قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية يف انتاج فني مركب 
ومميز يعك�ض مدى حر�ض املكتب الثقايف ل�سمو ال�سيخة 
التفاعلية  الفنية  املن�سة  توفري  على  حممد  بنت  منال 
الأفكار  اأ�سحاب  الواعدين  وال�سباب  النا�سئة  للمواهب 
املجال  اآفاق جديدة ومتنوعة يف هذا  املبتكرة ل�ستك�ساف 

تعزيزا للحركة الثقافية الفنية يف دولة الإمارات.
وترتكز فكرة امل�سروع على اجلانب امل�سرق يف حياة الإن�سان 
ت�سليط  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف  ال�سعادة  ثقافة  لرت�سيخ 
يعي�سه  وال���ذي  اأ�سكاله  بكل  ال��ف��رح  حل��ظ��ات  على  ال�سوء 
اأهمية  على  دلل��ة  يف  امل�سرقة  ال�سم�ض  اأ�سعة  حتت  الفرد 
الأمل  تعلم  �سامية  اإن�سانية  ر�سالة  من  يحمله  وما  الفن 

والطموح وتن�سر ال�سعادة.
واأكدت منى بن كلي مديرة املكتب الثقايف ل�سمو ال�سيخة 
ال�سراكة  اأه��م��ي��ة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  بنت  م��ن��ال 
التوا�سل  قنوات  تعزيز  يف  بياجيه  دار  مع  الإ�سرتاتيجية 

الثقافية مع الفنون الأخرى.
وقالت ان هذا التعاون يعك�ض روؤيتنا امل�سرتكة يف تطوير 
م��ن خمتلف  الفنانني  ل��دى  الإب��داع��ي��ة  التفكري  م��ه��ارات 
�سمو  من  الكرمية  بالتوجيهات  التزاما  العمرية  الفئات 
ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد يف رعاية ودعم الإبداع 
امللهمة.. مرحبة بالعمل مع بياجيه  املواهب  الفني لدى 
ال�سغوفني  للفنانني  وفريدة  جديدة  فنية  فر�ض  لإيجاد 

بهذا املجال.

لإنتاج  اإب��داع��ي��ة  من�سة  ���س��ي��وف��ر  امل�����س��روع  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأعمال فنية جديدة ومميزة حتمل ب�سمة حملية لفناين 
بيئة  �سمن  وتوؤهلهم  ومقيمني  مواطنني  من  الإم���ارات 

حمفزة ملناف�سة اأعمال عاملية.
اآف��اق��ا جديدة  امل��ب��ادرة �ستفتح  ب��اأن ه��ذه  الثقة  معربة عن 
لأ�سحاب املواهب الفنية ما ي�ساهم بدوره يف رفد امل�سهد 

الفني والثقايف املزدهر يف دولة الإمارات .
 « ل��دار  التنفيذية  امل��دي��رة  ن��وري  �سابي  قالت  من جانبها 
باأ�سلوب متميز  للعي�ض  املثايل  املكان  اأن دبي هي  بياجيه« 
وال�ستمتاع باحلياة وبالأجواء الإيجابية وال�سعيدة حتت 
اأ�سعة ال�سم�ض الدافئة وهي بيئة حا�سنة لالإبداع والإبتكار 
باعتبارها   1960 �سنة  منذ  »بياجيه«  ل�  اأبوابها  فتحت 
ال�ساعات  �سناعات  تاريخ  يف  ب�سماتها  طبعت  �سركة  اأول 
يف  املبدعة  وجتربتها  خربتها  م��ع  الفاخرة  وامل��ج��وه��رات 
هذا املجال وهي تعد عالمة مبكرة لل�سغف املتبادل اجتاه 
الإب��داع واجل��راأة يف جمموعتها التي ت�سفي مل�سة جمالية 
من خالل الرتكيز على اجلانب امل�سرق للحياة واللحظات 

املليئة بنور ال�سم�ض يف دبي التي ل مثيل لها.
واأكدت اأن دبي وجهة رائدة يف تبني ال�سعادة كاأ�سلوب حياة 

معربة عن �سرور »بياجيه« 
منال  ال�سيخة  ل�سمو  الثقايف  املكتب  مع  �سراكتها  لعقد   
ملواهب  الفر�سة  لإتاحة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت 
الفنية  ال�ساحة  على  للظهور  املنطقة  م��ن  �سابة  ج��دي��دة 
املعر�ض  يف  الفنية  اأعمالها  عر�ض  �سيتم  والتي  الثقافية 
املزمع تنظيمه خالل �سهر مار�ض 2018 �سمن فعاليات 

»اآرت دبي«.
تقدمي  الإم�����ارات  ب��دول��ة  ال�سباب  الفنانني  م��ن  ويطلب 
من����اذج ع��ن اأع��م��ال��ه��م ال��ف��ن��ي��ة ع��رب ال��ربي��د الإلكرتوين 
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اأن  على  املقبل  يونيو   3 اأق�ساه  موعد  يف  الثقايف  املكتب 
يف  الإختيار  عليهم  يقع  فنانني  خم�سة  عن  الإع��الن  يتم 

القائمة النهائية خالل نف�ض ال�سهر ..

فنية  الفائزة كقطعة  الفنية  الأعمال  �سيتم عر�ض  فيما   
مبهرة على من�سة بياجيه �سمن فعاليات »اآرت دبي« للعام 

املقبل 2018 .

�سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  حلرم  الثقايف  املكتب  يتعاون 
الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة مع دار »بياجيه« لل�ساعات 
واملجوهرات ال�سوي�سرية العاملية لتنفيذ ومتابعة امل�سروع الفني اجلديد يف دولة االإمارات الذي يجمع عدد من 

الفنانني املواطنني واملقيمني يف الدولة.



زينة ونيللي كرمي 
يف )لأعلى �سعر(

ت�ستكمل املمثلة زينة ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل )لأعلى �سعر( يف 
منطقة املعادي، ويكثف املخرج ماندو العدل الت�سوير لالنتهاء من 

اأكرب قدر من امل�ساهد، قبل حلول �سهر رم�سان.
ي�سارك يف  العدل غروب،  اإنتاج  العدل،  تاأليف مدحت  امل�سل�سل من 
اأحمد  اأحمد فهمي، نبيل احللفاوي،  البطولة: نيللي كرمي، زينة، 
�سارة  �سلوى حممد علي، خالد كمال، حممد ح��امت،  جمدي علي، 

�سالمة، هايدي مو�سى، مي ك�ساب التي ت�سارك ك�سيفة �سرف.
التعاون الأول بني نيللي كرمي وزينة يف الدراما،  امل�سل�سل  ويعترب 
بعدما عمال �سوياً يف فيلم )واحد �سفر( الذي عر�ض عام 2009.

حب  الأول  احلب  دياب:  مايا 
اأفالطوين غري حقيقي

عدم  �سبب  تلفزيونية  مقابلة  خ��الل  دي��اب  مايا  اللبنانية  الفنانة  ك�سفت 
اأتزوج من حبيبي  اأنني مل  زواجها من حبيبها الأول، قائلة: )�سكرت ربي 
الأول حب  اأفالطوين: )احلب  الأول حب  اأن )احلب  اإىل  الأول(، م�سريًة 
وه��و غري  الآخ��ر،  نريده من  ما  ونتوقع  وا�سعاً  يكون  اأف��الط��وين وخيالنا 

حقيقي(.
الأوىل  للمرة  الأم��ور ويف حالة حب  ن�ستوعب  ول  وتابعت: )نكون �سغاراً 
فنتخيل ق�س�ساً غري واقعية(، لفتة اإىل اأن ثمة من ا�ستمروا يف هذا احلب 
حياتهم،  جنحت  ال�سحيح  ال�سريك  اخ��ت��اروا  وعندما  ذل��ك،  بعد  وف�سلوا 

موؤكدة اأن جناح زواج ال�سالونات نادر واإن حتقق فبامل�سادفة.

راغب عالمة ي�سجل اغنية جديدة
الفنان  ن�سر  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اأحد  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب 
اأغنية  ل  اللبناين راغب عالمة �سورة له من داخل ال�ستوديو حيث ي�سجرّ
جديدة من املقرر اأن يطرحها قريباً، وظهر معه ال�ساعر طوين اأبي كرم، 
ونا�سر الأ�سعد، وحممود عيد. وعلرّق عالمة على ال�سورة: )لن ن�سبع من 
الغناء واملو�سيقى واحلب والنجاح. لن ن�سبع من الإبداع، لن ن�سبع من اأن 

نقدم لكم اأغاين من �سميم القلب... انتظروا(.
اآخر اأغنية طرحها راغب عالمة يف الأ�سواق الرقمية وعلى �سبكات التوا�سل 

الجتماعي كانت )تركني حلايل(.
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اأثناء التح�سري  • ملاذا اعتذرت عن بع�ض الأعمال 
مل�سل�سليك يف رم�سان املقبل؟

اأن  يتيح يل  اختيار عمل خمتلف  اأرغ��ب يف  كنت   -
اأط����لرّ ع��ل��ى ج��م��ه��وري م��ن خ���الل دور ق���وي وفكرة 
مع  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  بعد  خ�سو�ساً  ج��دي��دة، 
م�ستوى  )ف��وق  م�سل�سل  يف  ي�سرا  الكبرية  النجمة 
من  جناحي  على  اأحافظ  اأن  اأردت  ل��ذا  ال�سبهات(. 
. عموماً، كانت غالبية  اإيلرّ خالل �سخ�سية ت�سيف 
الأعمال التي عر�ست عليرّ جيدة، ولكن راأيت فيها 
نوعاً من تكرار يف تفا�سيل قدمتها قبل ذلك، لذا 

اخرتت العتذار.

دراما  يف  م�سل�سلني  يف  م�ساركتك  عن  اأخربينا   •
رم�سان هذا العام.

مت عملني لرغبتي يف عدم )حرق نف�سي( يف  - قدرّ
من  املجهود  اإىل  بالن�سبة  كذلك  ع��دة،  م�سل�سالت 
ال�سنة  اأكرث من م�سروعني يف  امل�ساركة يف  ال�سعب 
انت�سار  اإىل  بحاجة  ل�ست  اأن��ن��ي  خ�سو�ساً  نف�سها، 
فني. لذلك ف�سلت األ اأجهد نف�سي ويكون ح�سوري 
مقت�سراً على عمل اأو اثنني يف املو�سم كي ل اأ�ستت 

اجلمهور باأكرث من �سخ�سية.

يوم(؟  30( م�سل�سل  اإىل  جذبك  الذي  • ما 
- اأميل اإىل البطولة اجلماعية وهي توافرت 

التي  ال��دور  تفا�سيل  كذلك  امل�سل�سل،  يف 
ها�سم  ج��م��ال  م�سطفى  امل���وؤل���ف  كتبها 

جاءت كما اأمتنى واأك��رث. لذا اأعترب اأن 
خا�سة  ح��ال��ة  حت��دي��داً  امل�سل�سل  ه���ذا 
، ونقطة انطالق جديدة  بالن�سبة اإيلرّ
ال����دور  لأن  ك��م��م��ث��ل��ة،  م�������س���واري  يف 
ك��ل��ه خمتلف،  م��ف��اج��ئ، وامل�����س��روع 
واأت��ع��اون فيه م��ع اأب��ط��ال كثريين 
واآ�سر  خ��ي��اط،  ب��ا���س��ل  بينهم  م��ن 
امل���ق���دم، ووليد  ي��ا���س��ني، واإجن����ي 

�سيوف  م�����ن  وع���������دد  ف����������واز، 
ال�سرف.

ت���ن�������س���ق���ني  ك������ي������ف   •
الت�سوير  م���واع���ي���د 

ب�������ني ال���ع���م���ل���ني 
ي��������وم(   30(
و)رم���������������س�������ان 

كرمي(؟
- مل اأعان اأزمة 

املواعيد  يف 
لأن��������������ن��������������ي 
اع�������ت�������دت يف 

اأعمال فنية عدة يف  املا�سية على ت�سوير  ال�سنوات 
وقت واح��د. يكمن مفتاح النجاح يف هذا املجال يف 
تن�سيق املواعيد مع الفريق، كذلك التفرغ للم�ساهد 
املهمة يف كل عمل، واحلمد هلل مل حتدث اأية م�ساكل 

حتى الآن.

الت�سوير؟ من  تنتهون  • متى 
- انتهينا اأخرياً من ت�سوير املل�سق الدعائي، لكن 
ما زالت اأمامنا م�ساهد عدة. رغم اأننا اأجنزنا �سوطاً 

ل  الت�سوير،  مرحلة  يف  ك��ب��رياً 
�سننتهي  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د 

قبل �سهر رم�سان 
الف�سيل.

د  ت�����ردرّ  •
ن  اأ

قبل  �سُينجز  ك���رمي(  )رم�����س��ان  م�سل�سل  ت�سوير 
�سهر رم�سان.

اإىل ذلك،  - ي�سعى املخرج �سامح عبد العزيز فعاًل 
اأن ننتهي  العمل كله، فجميعنا نتمنى  ومعه فريق 

قبل حلول رم�سان لتجنرّب �سيق الوقت. 
ولكن لالأ�سف، ل اأحد ي�سمن ما �سيحدث يف الغد، 
لذا رمبا ننتهي من الت�سوير يف الأي��ام الأوىل من 

ال�سهر الف�سيل.

الذي  وم���ا  امل�سل�سل  يف  م�����س��ارك��ت��ك  ع��ن  م����اذا   •
�سجعك لقبول التجربة؟

- اأ�سباب كثرية جلعتني اأوافق على امل�ساركة 
يف هذا العمل واأنا مع�سوبة العينني، اأولها 
اأن احلظ مل يحالفني �سابقاً للعمل مع 
املنتج اأحمد ال�سبكي، وعندما توافرت 
الفر�سة يف اأوىل جتاربه الدرامية 
اأعماله  لأن  ج�����داً  حت��م�����س��ت 
خ�سو�ساً  ع��������ادة،  مم���ي���زة 
اأكرث  معه  يجتمع  عندما 
الدراما  يف  ناجح  )دويتو( 
العزيز  عبد  �سامح  وهما 
خم��رج��اً واأح���م���د عبد 

موؤلفاً،  اهلل 

ال�سرايات(  )بني  م�سل�سل  يف  معهما  تعاونت  وكنت 
ذلك،  املا�سي. ف�ساًل عن  ال��ذي عر�ض يف رم�سان 
كنت اأبحث عن دور خمتلف وهو ما وجدته يف هذا 
كله  �سيكون مفاجاأة للجمهور. لذلك  الذي  العمل 

وافقت فوراً على امل�سل�سل قبل قراءة الدور.

ماذا  راق�����س��ة.  �سخ�سية  تقدمني  اأن���ك  علمنا   •
عنها؟

كانت  )زي�����زي(،  ت��دع��ى  راق�����س��ة  �سخ�سية  م  اأق����دِّ  -
اأحد الأحياء ال�سعبية والأفراح  تعمل يف املا�سي يف 
وتعي�ض  اهلل  اإىل  تتوب  اأن  رت  ق���ررّ ولكنها  وامل��وال��د، 
حياة هادئة بعيداً عن تلك الأجواء وت�ستقر وتتزوج 
اأن��ه��ا رغ��م ذل��ك تعي�ض طوال  اإل  وت���رزق ب��الأب��ن��اء. 
الوقت يف �سراع مع �سكان احلارة وجريانها لأنهم 
امل�سايقات  كم  تابت فعاًل، فرنى  اأنها  ل ي�سدقون 
التي تتعر�ض لها يومياً هي وزوجها كابنت �سامي 
مدرب كرة القدم الذي يج�سد دوره الفنان حممد 
اللذين  والتفاهم  الكيمياء  اإىل  هنا  اأ�سري  لطفي. 

يجمعاننا.

كرمي(  )رم�سان  عمل  فريق  مع  تعاونها  • حول 
وكوالي�ض الت�سوير، تقول جنالء بدر

لأن  اأك��رث من ممتعة  العمل  )كوالي�ض   -
اأح����د املخرجني  ���س��ام��ح ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
الذين ين�سرون البهجة داخل موقع 
الت�سوير، واأ�سعر مع فريقه كاأنني 

يف بيتي(.
تتابع: )تعاونت �سابقاً مع فريق 
العمل نف�سه يف م�سل�سل )بني 
اأحد  ال�سرايات( حيث قدمت 
واأرى  الفنية،  اأدواري  اأه���م 
اأن���ه مي��ل��ك ح��رف��ي��ة عالية، 
والعمل معه ميتاز بحالة 
النف�سية  ال����راح����ة  م����ن 

ال�سديدة(.

رغم  ال�ساحة  على  خا�سة  مكانة  لنف�سها  بدر  جنالء  امل�سرية  الفنانة  حجزت 
اأدوار  جمموعة  خالل  من  املناف�سة  �سرا�سة 

متميزة كان اآخرها دورها يف )فوق م�ستوى 
املا�سي  الذي عر�ض يف رم�سان  ال�سبهات( 
وحّققت من خالله جناحًا كبريًا. ت�سارك 

هذا العام يف �سباق دراما رم�سان 2017 
و)30  ك��رمي(  )رم�سان  هما  بعملني 

يوم(. 
هذا  ك��ان  ب��در  جن��الء  النجمة  مع 

احلوار:

تقدم �سخ�سية راق�سة يف م�سل�سل )رم�سان كرمي(

جنالء بدر: )30 يوم( حالة خا�سة بالن�سبة اإيّل
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اأمرا�ص اللِّثة عالمة مبكرة على الإ�سابة بـال�سكري
اأفادت درا�سة هولندية جديدة باعتبار الإ�سابة باأمرا�ض اللثة من الأعرا�ض 

التحذيرية املبكرة لالإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع2.
اإج���راء  اإىل  اأم�����س��رتدام،  اأج��ري��ت يف جامعة  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  نتائج  ودع���ت 
فحو�سات ال�سكري يف عيادات الأ�سنان عند ر�سد م�ساكل يف اللثة؛ للك�سف 
املبكر عن خماطر الإ�سابة املبكرة بال�سكري. واعتمدت الدرا�سة اجلديدة 
التي ن�سرتها جملة ’’بي اإم جي’’ على فح�ض عينة من 313 �سخ�ساً بينهم 
126 �سخ�ساً لديهم م�ساكل من الدرجة املتو�سطة يف اللثة، و78 �سخ�ساً 
اأمرا�ض  اأية  لديهم  لي�ض  �سخ�ساً  و198  اللثة،  �سديدة يف  لديهم م�ساكل 
باللثة، وخ�سع امل�ساركون لفحو�سات ل�سغط الدم وال�سكري والكولي�سرتول 
اأن  اإىل جانب فحو�سات ال�سكري وتقييم م�ستوى البدانة. وبينت النتائج 
46 باملائة من امل�سابني بدرجة متو�سطة من اأمرا�ض اللثة كانوا يف مرحلة 
)ما قبل ال�سكري(، واأن 47 باملائة من امل�سابني بدرجة �سديدة من اأمرا�ض 
املجموعة  اأن  النتائج  واأظهرت  ال�سكري(،  قبل  )ما  مرحلة  يف  كانوا  اللثة 

غري امل�سابة باأية اأمرا�ض يف اللثة هي الأقل عر�سة لالإ�سابة بال�سكري.

الن�ساط زيادة  عقاقري  خماطر  جتنبك  طبيعة  بدائل   5
الت�ساهل  ن��وع من  ب�سكل فيه  الن�ساط  زي��ادة  اأدوي��ة  تناول  اأطباء من  ر  ح��ذرّ
والإهمال؛ نظراً خلطورة الآثار اجلانبية والعواقب طويلة الأمد املحتملة 
جُتزم  مل  فيما  الأ���س��ح��اء،  ل���دى  النف�سية”  “املُحفزات  ب��ا���س��م  ُي��ع��رف  مل��ا 
عليها  التي حتتوي  الع�سبية(  )املقويات  كانت  اإذا  ما  والدرا�سات  الأبحاث 
هذه العقاقري ُتزيد الن�ساط واملجهود اأَم ل. وتتمثرّل الآثار اجلانبية لهذه 
القلب،  �سربات  و�سرعة  وال�سداع  والقلق  النوم  ا�سطرابات  يف  العقاقري 
الأ�سا�ض  يف  ي�ستخدم  عقار  تناول  مثاًل  مت  اإذا  الإدم���ان،  خطر  عن  ف�ساًل 
الأطباء  ون�سح  احلركي.  الن�ساط  وف��رط  النتباه  نق�ض  ا�سطراب  لعالج 
الأ�سحاء الذين ي�سعرون باأن حياتهم العملية اأو اخلا�سة ُت�سكل عبئا نف�سيا 
عليهم، بعدم اللجوء مل�سادات الكتئاب باأي حال من الأحوال لتجنرّب خو�ض 
الراحة  م��ن  ك��اٍف  ق�سط  على  للح�سول  داع��ي��ني  حم�سوبة،  غ��ري  مغامرة 
كبريا  النف�سي  العبء  كان  اإذا  املتخ�س�سني،  اأح��د  وا�ست�سارة  وال�سرتخاء 
لزيادة  طبيعية  اأع�ساب  ة  ِب��ع��درّ العقاقري  ا�ستبدال  وميكن  حمتمل،  وغ��ري 
املكونات  من  واح��د  هو  اجلين�سنج:   - الآت���ي:  يف  تتمثل  والن�ساط  الطاقة 
املن�سطات  اأن هذه  الأكرث �سيوعا يف م�سروبات الطاقة املختلفة، وقد ثبت 

مغذية، وتعزز الذاكرة، وت�سفي نوعاً من احليوية على ال�سخ�ض.
- ال�ساي الأخ�سر: ع�سب �سعبي مينع ال�سيخوخة املبكرة اأي�ساً من خالل 
جتديد الطاقة اخلا�سة بك على الرغم من اأنه به بع�ض الكافيني، كما اأنه 
مزيج من اخلري م�ساد للبكترييا ي�ساعد على حماربة اللتهابات، ويزيد 

من طاقتك.
ل�”زيادة الن�ساط” هي عن�سر هندي القدمي  - ا�سواجاندا: ع�سبة هندية 
معروف عاملياً ملكافحة الإجهاد، مع اإ�سفاء �سعور من الراحة النف�سية، كما 
التوازن بني الأن�سطة البدنية، وتعمل على حت�سني  اأنه ي�ساعد يف حتقيق 

القدرة على التحمل، والرتكيز، والذاكرة.
م�ستويات  ورفع  التفكري،  على حت�سني طريقة  تعمل  ال�سينية:  اجلنكة   -
الذاكرة، وزيادة الن�ساط من خالل الأن�سطة بدءا بزيادة امليتوكوندريا يف 
املخ. - الفطر ري�سي: ي�سمى اإك�سري احلياة يف ال�سني، وهو مغذ ولكنه نادر 
اأنه يقوي جهاز  القدرة على غر�ض الطاقة يف حياتك كما  للغاية، و لديه 

املناعة، ويقلل من م�ستويات التوتر.

احلر؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- ال�سعر املتحرر من القافيه. 

ال�سعبي؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- ال�سعر العامي لكل بلد. 

العمودي؟  ال�سعر  هو  • ما 
- ال�سعر املعتمد على الوزن والقافيه. 

الطنبوري؟  هو  • من 
- رجل اأ�سطوري له ق�سة مع حذائه. 

نحو؟  كتاب  اأقدم  هو  • ما 
- الكتاب ل�سيبويه

االإجنليز؟  ال�سعراء  اأ�سعر  • من 
- ال�ساعر جون درايدن 

مدغ�سقر.  يف  تتمركز  العامل  يف  املوجودة  حرباة(  )جمع  احلرابي  من  املائة  يف   50 •
�سنوياً.  اجلو  من  امللوثات  من  كيلوغراماً   25 حوايل  تنقي  اأن  ت�ستطيع  العارية  • ال�سجرة 

مقد�ض.  حيوان  اأنه  على  الأبي�ض  الفيل  مع  التايالنديون  • يتعامل 
فقط.  �سيارات   4 الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  كان  1894م  العام  • يف 

كانت م�ساحتها  ، مهما  8 مرات  اأكرث من  نف�سها  اأن تطوى على  ال�سكل ل ميكن  ورق مربعة  • اأي قطعة 
كبرية. 

ا�ستخدام  اأثناء  يف  لها  ن  يتعر�سو  حوادث  ب�سبب  �سنوياً  حتفهم  يلقون  اأع�سر  �سخ�ض   2500 من  • اأكرث 
اآلت اأو الأجهزة امل�سممة اأ�سا�ساً ملن ي�ستخدمون اأيديهم اليمنى. 

الأر�ض.  بحجم  مقارنة  مرة   330330 يوازي  ال�سم�ض  • حجم 
فقط.  ثانية   13 هو  الآن  حتى  الطريان  يف  ال�ستمرار  يف  دجاجة  حققته  الذي  القيا�سي  • الرقم 

اأ�سنان.  طبيب  اخرتاع  من  هو  الإعدام  يف  ُي�ستخدم  الذي  الكهربائي  • الكر�سي 
واحد.  اآن  يف  دائم  ب�سكل  الأربعة  حوافره  بروؤية  له  ت�سمح  راأ�سه  يف  احلمار  عيني  • و�سعية 

با�شل ال�شجاع

الثالثاء   16   مايو    2017  م   -   العـدد  12021  
Tuesday  16   May   2017  -  Issue No   12021

فوائد الكمرثى
ي����ح����ت����وي امل������ائ������ة غ����������رام من 
% من   80 ع��ل��ى  ال���ك���م���رثى 
وزنها ماء - 2 غرام احما�ض - 
2 غرام الياف - 4 غرام دهون 
والكثري   - ���س��ك��ر  غ�����رام   15
و  الفو�سفور  مثل  امل��ع��ادن  م��ن 
ال�سوديوم و الزنك و النحا�ض 
الكربيت  و  الزرنيخ  و  ال��ي��ود  و 
البوتا�سيوم  عالية من  ن�سبة  و 
وع���ل���ى جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 

الفيتامينات 
قوي  منظف  ال��ك��م��رثى  تعترب 
ك���م���ا ان  ل���ل���م���ع���دة و الم�����ع�����اء 
ق�سرتها غنية بالمالح املعدنية 
ل  بها  املوجود  ال�سكر  يعترب  و 
بال�سكر  امل�����س��اب��ني  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر 

كذلك ت�ساعد الكمرثى يف التخفيف من �سغط الدم املرتفع لحتوائه على 
املاغني�سيوم. 

اكلها  الكمرثى قبل  بتق�سري  بامرا�ض معوية  امل�سابني  ال�سخا�ض  ين�سح 
لن الق�سرة بطيئة اله�سم

فى  ال�سلبى،  للدخان  التعر�ض  اأن  حديثة  علمية  درا�سة  ك�سفت 
خطر  من  يزيد  اأن  ميكن  احل��ي��اة،  من  الأوىل  القليلة  الأ�سابيع 

اإ�سابة الأطفال بتطور احل�سا�سية الغذائية.
 ،Health day News الأم��ري��ك��ى  الطبى  للموقع  ووف��ق��اً 
فى  كارولين�سكا  معهد  م��ن  ب��ريج�����س��رتوم(  )اآن���ا  ال��ب��اح��ث  ف��ق��ال 
عوامل  اأح��د  هو  ال�سلبى  للتدخني  املبكر  التعر�ض  اإن  ال�سويد، 
اخلطر الرا�سخة مل�ساكل الربو واحل�سا�سية، كما اأن لديها تاأثريات 
الأطفال.  باأغذية  ال�سلة  ذات  بالأعرا�ض  الإ�سابة  معدلت  على 

وقال "بريج�سرتوم" فى بيان �سحفى من الأكادميية الأمريكية 
الأطفال  اإن   ،)AAAAI( املناعة  وع��ل��م  وال��رب��و  للح�سا�سية 
الذين يتعر�سون للتدخني ال�سلبى عندما كان لديهم �سهران من 
اأكرث عر�سة لتطوير عالمات احل�سا�سية الغذائية،  العمر كانوا 
خا�سة من البي�ض والفول ال�سودانى، وفقاً للدرا�سة التى �سملت 
و   1994 عامى  �سويدى بني  3800 طفل  يقرب من  ما  على 
تغريا  ي�سبب  ال�سلبى  التدخني  اأن  الباحثون  واأ�ساف   .1996

فى اجلينات وم�ساكل الربو ال�سعرب لدى الأطفال والأمهات.

تعر�ص الأطفال للتدخني ال�سلبى ي�سيبهم 
باحل�سا�سية الغذائية

بائعة جتل�ض بني البالونات ودمى احليوانات انتظارًا للعمالء داخل مركز للت�سوق يف �سيلي. رويرتز 

ا�سمه با�سل ويقال له ابو البوا�سل �سجاع ل يخاف ان كان على حق ول يظلم احد لنه يخاف اهلل العلي القدير 
احلديث  ي�ستطيع  با�سل ومل  ذهل  بالدماء  وم�سرجا  بال�سياط  البيت م�سروبا  ايل  يوما  وال��ده  عاد  -عندما 
واحلركة للحظات فقال والده هون على نف�سك انه �ساحب الأر�ض الإقطاعي عبدون .. امر رجاله ب�سربي 
انتم  او ل تعطي  با�سل وق���ال: تعطي  ال��ع��ام.. ف�سرخ  ف��الر���ض مل تعط حم�سول وف��ريا ه��ذا  واخ��ري��ن معي 
تقدمون كل ما لديكم من جهد واهلل يعطي مالديه من خري فكيف يحا�سبكم بهذه الطريقة الوح�سية وانتم 
مل تق�سروا، ال�سياط للبهائم فقط ولي�ست للب�سر، ال�سياط لأمثاله من الظلمة.. اق�سم ليكون هذا اليوم يوم 

�سعدك يا والدي.
خرج با�سل غا�سبا ا�سد الغ�سب ثائرا كما الربكان هائجا كموج البحر �ساركه عا�سفة قلبه ودمائه التي تغلي 
ابو البوا�سل.. يحمل اجلميع الفوؤو�ض  وتفور وقبل ان تغيب �سم�ض هذا اليوم كانت القرية كلها ت�سري خلف 
واملناجل والع�سي الغليظة وامل�ساعل والأ�سلحة البي�ساء كل كبري و�سغري يف القرية يتحرك جتاه �سيعة عبدون 
ال وه��و مطوق بهم  ي��دري  الليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�ض يومه ال�سود الخ��ري ومل  الإقطاعي يف عتمة 
حما�سر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن ان �سياحه �سيخيفهم بل �سريعبهم ف�سرخ فيهم وقال لي�ض 
عبدون من يخاف منكم ايها الكالب البهائم هيا وال جعلتكم طعاما لكالبي واحرقتكم بنرياين، وكانت هذه 
اخر كلماته فقد طاله با�سل ب�سوط التف حول رقبته وجره حتى اقدام والده لي�سربه وي�سفي جراحه وقلبه 
الدامي قبل ان يقتلع با�سل رقبته مبنجله كما يقتلع الزرع من الر�ض يف الوقت الذي قام فيه الهايل القرية 
ثمنا  حياتهم  فدفعوا  الغ�سب..  ه��ذا  من  مفر  فال  الهرب  منهم  اي��ا  ي�ستطيع  ومل  عبدون  لرجال  بالت�سدي 
ومل مت�ض ايام حتي كانت الر�ض ال�سا�سعة قد ق�سمت على اهايل القرية فهم ا�سحابها كان عرقهم يرويها 
و�سواعدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�ساد كما فرحوا هذا العام وذلك البيت الفخم الآن يعي�ض فيه ابو 

البوا�سل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�سرع اهلل و�سنته ول ظلم لديهم ولكن قلوب ميلوؤها احلب. 


