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ال�صبانخ لإنقاذ م�صابي الأزمات القلبية

ال�سبانخ  اأوراق  التو�سل لطريقة ملعاجلة  اأمريكيون يف  باحثون  جنح 
التالفة  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  لع�سالت  كبديل  وا�ستخدامها 
وفًقا ملا جاء على موقع ما�سبل التقني. واأ�سار الباحثون اإىل اأن نبات 
يف  وامل�����س��ّرع��ة  الوا�سعة  الأل��ي��اف  م��ن  جمموعة  م��ن  يتكون  ال�سبانخ 

تفرعها الأوعية الدموية داخل القلب.
كافة اخلاليا  وتفريعاتها من  األيافها  بغ�سل  الباحثون  يقوم  ولذلك 
النباتية وال�سبغة اخل�سراء ومن ثم يتم �سخ مواد مطهرة ثم الدفع 
مبواد قريبة يف �سمكها و�سيولتها من اخلاليا الدموية. ويف املرحلة 
التالية لذلك يتم �سخ خاليا حية جتهيًزا لربط اخلاليا ال�سناعية 
التي  املرحلة  اأن  الباحثون  واأو�سح  التالف.  القلب  بخاليا وع�سالت 
يعملون على تخطيها حالًيا هي ت�سغيل قلب قد مت ا�ستبدال خالياه 
اأن��ه��م يعملون ح��ال��ًي��ا على  ال�����س��ب��ان��خ، واأ����س���اروا اإىل  ب��خ��الي��ا  ال��ت��ال��ف��ة 

تطويراألياف اخل�سب ل�ستخدامها يف بناء العظام الب�سرية.

ماهو متدد الأوعية الدموية؟
اأ�سارت اجلمعية الأملانية للجراحة اإىل اأن  متدد الأوعية الدموية اأو 
ما يعرف با�سم اأنيوري�سم عبارة عن انتفاخ ي�سبه  البالون يف ال�سرايني، 
ويحدث عندما يجرب �سغط الدم اجلدار ال�سعيف من  ال�سريان على 

النتفاخ للخارج.
اأحجامها،  ال�����س��راي��ني  مبختلف  ال��ت��م��دد يف  ه��ذا  ي��ح��دث  اأن  ومي��ك��ن 
وبزيادة حجم متدد الأوعية الدموية فاإن اجلدار قد ينفجر  وينزف 

املُ�ساب حتى الوفاة.
اأنه ميكن عالج متدد الأوعية الدموية من  الأمل��ان   واأو�سح الأطباء 
خالل  جراحة ترقيعية لالأوعية الدموية يف املكان الذي يحدث فيه 
اأكرث وقائية تتمثل يف تركيب دعامة  اأن  هناك طريقة  التمدد، كما 
اإدخ��ال نوع من دعامات الأوعية  داخل الأوعية الدموية؛ حيث  يتم 
الأوعية  البطني، مما يغطي متدد  الأورط��ي  ال�سريان  الدموية عرب 

الدموية من الداخل.
 ومع ذلك، قد حتدث خماطر كبرية يف كلتا الطريقتني، قد ت�سل اإىل 
حد الوفاة  بعد اإجراء العملية، حيث ي�سل معدل الوفاة بعد اجلراحة 
الرتقيعية اإىل %5.4، يف حني كانت الن�سبة %0.9 يف حالة تركيب 

الدعامة من داخل الأوعية  الدموية.
الأوعية   مت��دد  بعالج  �سنا  الأ�سغر  املر�سى  الأمل���ان  الأط��ب��اء  وين�سح 
الدموية، لأنه يف حال انفجارها فلن تكون هناك فر�ص كبرية للبقاء  
ب��اإج��راء اجلراحة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  على قيد احل��ي��اة.  وت���زداد �سعوبة 
الوقائية مع املر�سى من كبار  ال�سن، والذين عادة ما يعانون اأمرا�سا 
اأخرى بغ�ص النظر عن متدد الأوعية  الدموية، ويف مثل هذه احلالت 

يكون النتظار هو اخليار الأف�سل.

طفلة ت�صتعيد قدرتها على امل�صي 
من  اأ�سهر  بعد  الأوىل،  للمرة  ال�سري  م��ن  بريطانية  طفلة  متكنت 
قادرة  وغ��ري  للب�سر  فاقدة  تركها  وال��ذي  باتن،  مر�ص  مع  معاناتها 
على امل�سي اأو حتى تناول الطعام. وطوال العام املا�سي، �ساهد كل من 
ومل  احلركة،  على  قدرتها  تفقد  وهي  نيكول  طفلتهما  وغيل  ماثيو 
تعد قادرة على الوقوف بثبات على قدميها، وباتت بحاجة اإىل الدعم 
اأده�ست  ال�سجاعة  الطفلة  وال�سراب، لكن  الطعام  تناول  لتتمكن من 
والديها يف وقت �سابق من هذ ال�سهر، عندما متكنت من الوقوف من 
جديد وال�سري لب�سع خطوات مع قليل من امل�ساعدة، بح�سب �سحيفة 
مريور الربيطانية. وعربت غيل عن �سعادتها با�ستعادة ابنتها القدرة 
املدر�سة،  يف  زمالئها  م��ع  حفلة  يف  نيكول  كانت  بالقول  امل�سي  على 
ومتكنت من امل�سي ونحن من�سك باإحدى يديها، وتكرر الأمر خالل 
اليوم، وكنت  حدث جلمع التربعات يف جامعة والبول بعد ظهر هذ 

على و�سك اأن اأذرف الدموع من �سدة ال�سعادة .
واأ�سافت والدة الطفلة: منذ ت�سخي�ص مر�ص نيكول حاولنا الرتكيز 
واأطباوؤها  معلموها  ك���ان  ل��ق��د  الإم���ك���ان،  ق���در  للحركة  دف��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
متعاونني اإىل اأبعد احلدود، ونيكول نف�سها مل تتوقف عن اإدها�سنا، اإنها 
طفلة قوية و�سجاعة للغاية . وتخ�سع نيكول حالياً لعالج ا�ستبدال 
الأنزميات، يف م�ست�سفى غريت اأورموند بالعا�سمة الربيطانية لندن، 
يف حماولة ل�سراء املزيد من الوقت واإيقاف تطور املر�ص، لكن الأ�سرة 
لدى  امل��ر���ص  نف�ص  ت�سخي�ص  مت  عندما  ج��دي��دة،  ل�سدمة  تعر�ست 

�سقيقة نيكول ال�سغرى جي�سيكا.
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ماكينة خياطة تت�صبب بقتل �صاحبها
ت�سببت ماكينة خياطة يف قتل �ساحبها بعد اأن اأقدم عاطل م�سري على 
�سرقتها من فناء منزله، ليت�سبب ا�ستنجاد �ساحب املنزل باجلريان يف 

قتله على يد ال�سارق.
العقد  يف  عاطل،  بقيام  بالقاهرة،  الأمريية  منطقة  يف  اجلرمية  ب��داأت 
الثالث من العمر، بدخول فناء منزل رجل �سبعيني، عمل �سابقاً يف وزارة 

الإ�سكان امل�سرية، ل�سرقة ماكينة خياطة موجودة يف الفناء.
واأثناء حمله للماكينة، ا�ستيقظ �ساحب املنزل من نومه لي�ساهد الل�ص 
هوية  على  ال��ت��ع��رف  بعد  ب��اجل��ريان  م�ستنجداً  وي�سيح  م��غ��ادرت��ه  قبل 

ال�سارق، الذي يقيم يف املنطقة نف�سها؛ ما دفع العاطل للتخل�ص منه.
اإىل ق�سم ال�سرطة يفيد بالعثور على جثة  وتقدم جنل ال�سحية ببالغ 
وال���ده غ��ارق��اً يف دم��ائ��ه، وب��ج��واره �سكني ليخطر رج���ال الأم���ن الذين 

انتقلوا ملوقع احلادث.
اأثناء  املتهم  ���س��اه��دوا  اجل���ريان  بع�ص  اأن  تبني  وال��ت��ح��ري،  وبالفح�ص 
خروجه من املنزل حاماًل كي�سا بال�ستيكيا اأ�سود ليتم التاأكد من قيامه 

بارتكاب اجلرمية واإلقاء القب�ص عليه.
واعرتف املتهم بدخوله اإىل املنزل بعد اأن دفع املجني عليه داخله عقب 
التعرف عليه واأح�سر �سكني املطبخ اأثناء كتمه لأنفا�سه وذبحه لي�سقط 
جثة هامدة، ثم اأزال ب�سمات يده املوجودة على ال�سكني، وتركها بجوار 
اجلثة، وو�سع الفوطة التي م�سح بها الب�سمات يف الكي�ص وخرج بها من 

املنزل ليلقيها يف �سندوق قمامة بعيداً عن موقع احلادث.

هل هذا اأذكى قط 
على الإطالق؟

التوا�سل  موقع  م�ستخدمي  اأح��د  ن�سر 
الج��ت��م��اع��ي ان�����س��ت��غ��رام جم��م��وع��ة من 
ذكي  ق��ط  فيها  يظهر  الفيديو،  مقاطع 
متكن من اإتقان لعبة اإخفاء الكرة حتت 
الأكواب، حيث كان قادراً على معرفة اأين 
يخفي �ساحبه الكرة البال�ستيكية يف كل 
ال��ذي يعرف  م��رة. وميكن للقط الذكي 
بنظره،  الأك����واب  يالحق  اأن  �سنو  با�سم 
وم���ن ث��م حت��دي��د ال��ك��وب ال���ذي تختفي 
حتته الكرة البال�ستيكية، دون اأن يف�سل 
مرة واحدة يف ذلك، بح�سب موقع يو بي 
�سوف  م��ازح��اً:  القط  وق��ال �ساحب  اآي. 
، وذلك  اإىل امللهى  اآخ��ذ ه��ذا القط معي 
مكان  حتديد  على  قدرته  اأثبت  اأن  بعد 
مواقع  ع��ل��ى  جن��م  اإىل  ليتحول  ال��ك��رة، 

التوا�سل الجتماعي.
مكان  اكت�ساف  على  قدرته  جانب  واإىل 
من  جمموعة  م��ن  البال�ستيكية  ال��ك��رة 
ا�ستهر   ،5 اإىل  ع��دده��ا  ي�����س��ل  الك�����واب 
العديد من  بارتداء  ان�ستغرام  على  �سنو 
الأزي�����اء، ف�����س��اًل ع��ن ا���س��ت��ع��را���ص فرائه 
املميز، ليتجاوز عدد متابعيه على املوقع 

اأكرث من 75 األف متابع. 
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اأفعى براأ�صني
م�����س��ور مده�ص  ت�����س��ج��ي��ل  اأظ���ه���ر 
ون�سر  اإ���س��ب��ان��ي��ة،  ام�����راأة  التقطته 
التوا�سل  مواقع  من  العديد  على 
غريب  نوع  من  اأفعى  الجتماعي، 

متتلك راأ�سني. 
اإيرولز  لوخنت  الإ�سبانية  ن�سرت 
على  �سفحتها  على  فيديو  مقطع 
غريباً  خملوقاً  يظهر  ب��وك  في�ص 
اأن  الأف��ع��ى. غ��ري  ي�سبه  م��ن نوعه 
هذا املخلوق ميتلك راأ�سني وثالثة 
ذات  ب�����س��رة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأع����ني 

طبيعة غريبة. 
ب�ساأن  الفيديو  متابعو  احتار  وقد 
حقيقة هذا املخلوق الغريب حيث 
قال بع�سهم باأنه يرقة �سخمة من 
التي  م���وث،  �سفينك�ص  غ���ودي  ن��وع 
الأمريكيتني،  القارتني  يف  تعي�ص 
اأفعى من  باأنه  اآخ��رون  بينما رجح 

نوع نادر. 
م����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب������اأن هذا 
يتخفى  امل���خ���ل���وق���ات  م����ن  ال����ن����وع 
من  نف�سه  ليحمي  الأف��ع��ى  بهيئة 
ورد  ملا  وفقاً  املفرت�سة،  احليوانات 

يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين.  

اإنقاذ دلفني خرجت 
من جدول �صغري 

ت��ل��ق��ى ف���ري���ق م����ن م��وؤ���س�����س��ة نيو 
بحفظ  املعنية  اأك��واري��وم  اإجنالند 
املجموعات املائية، ومقرها مدينة 
معلومة  الأم���ري���ك���ي���ة،  ب��و���س��ط��ن 
ب������خ������روج دول������ف������ني م������ن ج������دول 
بولية  بليموث  منطقة  يف  �سغري 

ما�سات�سو�ست�ص.
الدولفني  لإن���ق���اذ  ال��ف��ري��ق  وه����رع 
اأم�ص ليجد عددا اآخر من الدلفني 
وقد تقطعت بهم ال�سبل اأي�سا بعد 

اأن خرجت من اجلدول.
الدلفني على  كل  الفريق  و�ساعد 
يف  الطبيعية  حياتها  اإىل  ال��ع��ودة 
تلفزيون  ون��ق��ل  ال��ع��م��ي��ق��ة.  امل���ي���اه 
قولهم  م�سوؤولني  عن  اإن.ب��ي.���س��ي 
ال��ت��ي جرى  احل���ي���وان���ات  ع����دد  اإن 
اأن تقطعت  العام بعد  اإنقاذها هذا 

بهم ال�سبل بلغ 152.

ركاب مرتو 
ي�صتمتعون باملو�صيقى

الأن���ف���اق يف  م���رتو  رك���اب  ي�ستمتع 
حية  مو�سيقية  ب��ع��رو���ص  مو�سكو 
حول  اأن  ب���ع���د  رح���الت���ه���م  اأث����ن����اء 
مل�سارح  امل��رتو  حمطات  العار�سون 
يف اإط���������ار م���������س����روع ت���رف���ي���ه���ي يف 
وت�ست�سيف  ال��رو���س��ي��ة.  العا�سمة 
15 حمطة مرتو فرقا مو�سيقية 
ومغنيني وعازفني يف اإطار م�سروع 

مو�سيقى يف املرتو .

خم�س �صكان العامل يعانون من الأرق .. وهذه طرق عالجه والوقاية منه

من  يعانون  العامل  �سكان  خم�س  اأن  اإىل  الطبية  الدرا�سات  ت�سري 
عن65  اأعمارهم  تزيد  املر�س  بهذا  امل�سابني  غالبية  واأن  الأرق، 

عاما.
والأرق، هو م�سطلح عام، ي�سري اإىل خمتلف ا�سطرابات النوم التي 

توؤدي اإىل قلته اجلزئية اأو الكاملة.
واأوق��ات  والعمر  اجلينات  على  الأول  املقام  يف  النوم  ويعتمد 

ال�ستيقاظ واأوقات النوم، وكذلك على الهرمونات الأنثوية.

اأ�سباب الأرق
النف�سية  منها  الأم��را���ص،  من  كثري  ب�سبب  الأرق  وينُتج 
هو  امل���ط���روح  الأويل  الت�سخي�ص  اإن  اإذ  خ���ا����ص،  ب�����س��ك��ل 
اأث��ن��اء ال��ن��وم ال���ذي ي����زداد مع  م��ت��الزم��ة ت��وق��ف التنف�ص 

التقدم يف ال�سن.
وبح�سب درا�سة ن�سرتها جملة medisite.fr ال�سحية، 
وكفاءته،  ال���ن���وم  م���دة  تتقل�ص  ال���وق���ت  م����رور  م���ع  ف���اإن���ه 

وتت�ساعف فرتات ال�ستيقاظ العفوي خالل النوم.
)املرمم  العميق  ال��ن��وم  ح�سة  اإن  الأخ�����س��ائ��ي��ون  وي��ق��ول 
واملجدد للقوى( تنخف�ص اأّول، ثم فرتة نوم حركة العني 
تتميز بحركة  النوم  ال�سريعة )وهي مرحلة من مراحل 

العني ال�سريعة فيها، وي�سمى اأي�سا بالنوم املتناق�ص(.
النوم هي  اأن غالبية ا�سطرابات  الأع�ساب،  ويرى علماء 
اأن��ه يف  يعني  ما  وه��و  ال�ستيقاظ،  ا�سطرابات  دائ��رة من 

نوعية النهار يتم البحث عن اأ�سباب الأرق.
الكحول  ا�ستهالك  -اأي�سا-  الأرق  �سبب  يكون  اأن  وميكن 
الأدوي��������ة مثل:  وب��ع�����ص  ال�������س���اي  اأو  وال���ق���ه���وة  ال����زائ����دة 
ال�سل  مكافحة  واأدوي��ة  ال�سهية  ومثبطات  الأمفيتامينات 

وحا�سرات بيتا والثيوفيلني وم�سادات الكتئاب.

الأعرا�س
تفيد الدرا�سات املخت�سة باأن الأ�سخا�ص الذين يعانون يف 
كثري من الأحيان من �سعوبة النوم، هم من النا�سجني 
اإنهم يعانون من �سعوبات احلفاظ على  اإذ  اأو كبار ال�سن 

النوم مع ا�ستيقاظات متكررة.

الوقاية
التي  التدابري  م��ن  العديد  “هناك  الأخ�سائيون  يقول 
اأثناء  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  وم��ن��ه��ا:  الأرق  متنع  اأن  ميكن 
الثقيلة  ال��وج��ب��ات  وجت��ن��ب  دق��ي��ق��ة(   30-20( ال��ن��ه��ار 
وال�ساي(  )ال��ق��ه��وة  امل��ث��رية  امل�����س��روب��ات  وجت��ن��ب  الد�سمة، 
قبل ال��ن��وم، وال��ه��روب  من اأ���س��واء اخل��ارج اأو التي يبثها 
والبتعاد  الكهربائي،  املنبه  مثل:  الراديو  اأجهرة  ت�سغيل 

عن ال�سو�ساء.

الأرق والتحاليل الطبية
غالب  يف  ي��ت��ي��ح  ال��دق��ي��ق  وال��ع��ائ��ل��ي  ال�سخ�سي  ال��ت��ح��ري 
الأح����ي����ان ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��ط��ب��ي��ة ملعرفة 

الت�سخي�ص الدقيق حلالت الأرق.

الأمرا�س والأرق
لكن مع ذلك، كثرية هي الأمرا�ص التي ت�سبب الأرق مثل: 
والتعر�ص  ال��ن��ه��ار  خ��الل  الن�ساط  قلة  وك��ذل��ك  احل��م��ى، 

لل�سوء ب�سبب املكوث طويال يف الفرا�ص.

متالزمة توقف التنف�س
يرتبط الأرق اأّول با�سطراب دوائر النوم واليقظة، والذي 
فهذا  ال��ن��وم؛  حتليل  جهاز  بوا�سطة  ي�ستك�سف  اأن  يجب 
)ن�ساط  متعددة  معايري  ت�سجيل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  اجل��ه��از 
الخ(  وال��ع�����س��الت،  التنف�سي،  واجل��ه��از  وال��ق��ل��ب  ال��دم��اغ 
واأ�سبح  للنوم.  خمترب  يف  ال�سخ�ص  يق�سيها  ليلة  خالل 

الأحيان  فاأكرث يف كثري من  اأك��رث  التحليل مطلوبا  ه��ذا 
لت�سخي�ص متالزمة توقف التنف�ص اأثناء النوم.

العالجات
يتم  )ه��رم��ون  امليالتونني  م���ادة  اإن  الأخ�سائيون  ي��ق��ول 
اإفرازه ب�سكل طبيعي اأثناء النوم، وذلك من ال�ساعة ال� 2 
اإىل ال�ساعة ال� 5 �سباحا( ل تتدخل على الأرجح مبا�سرة 
يف ال��ن��وم. ول��ذل��ك ف��ال��ع��الج��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ا�ستخدام 

النباتات هي البديل الفعال.
اأما املنوم ذو املفعول الق�سري وال�سريع فهو ممكن خالل 
لالأرق  امل�سببة  الأح���داث  اأو  ال�سفر،  اأث��ن��اء  الزمن  ف��وارق 
العنيفة. فهذا املنوم يو�سف لفرتة ق�سرية فقط )اأ�سبوع 

واحد اأو اأقل(.

العالج النف�سي
ومن العالجات الفعالة التي ين�سح بها الأطباء العالجات 
النف�سية التي ت�ستهدف ال�سرتخاء وال�سلوك “ال�سرتخاء 

والعالج املعريف”.

كيف يتطور الأرق؟
يقول الأخ�سائيون اإن الأرق املزمن )اأو العابر( له تاأثريات 
على ال�سحة، بت�سببه بارتكاب احلوادث املنزلية، وحوادث 
اأنه  كما  النعا�ص.  عن  الناجتة  الطريق،  وح��وادث  العمل 
ب�سكل  الدموية والكتئاب  والأوعية  القلب  اأمرا�ص  يعزز 

خا�ص. ف�سال عن اأنه يت�سبب يف تق�سري العمر.

احذروا من تعاطي 
عقار الأ�صربين بكرثة

اأقامها  ح��دي��ث��ة  درا����س���ة  ح����ذرت 
باحثون يف جامعة �ساوثهامبتون 
الربيطانية بالتعاون مع جامعة 
ما�سرتخت الهولندية من تناول 
ع��ق��ار الأ����س���ربي���ن ب���ك���رثة، حيث 
اكت�سوا اأثراً جانبياً خطرياً لهذا 

العقار.
الدرا�سة  الباحثون  اأج���رى  فقد 
من  �سخ�ص  األ��ف   30 نحو  على 
امل�سابني باأمرا�ص القلب والذين 
يتناولون عقار الأ�سربين بانتظام 
للجلطات،  ال��ت��ع��ر���ص  ل���ت���ف���ادي 

العقار  اأن  اإىل  تو�سلوا  ولكنهم 
اإىل ت�سريع �سربات القلب  يوؤدي 

وعدم انتظامها.
الأثر  ه��ذا  اأن  الباحثون  ولح��ظ 
تناولهم  عند  يحدث  ل  اجلانبي 
ال���ع���ق���اق���ري الأخ���������رى امل���ق���اوم���ة 
الأ�سربين  م��ع  واإمن���ا  للجلطات، 
ال��درا���س��ة قدرت  اأن  ف��ق��ط، ح��ت��ى 
اح���ت���م���ال���ي���ة ت����ع����ر�����ص امل���ر����س���ى 
لل�سكتات  لالأ�سربين  املتعاطني 
عمن  يت�ساعف  مب��ع��دل  القلبية 

يتناول الأدوية الأخرى.

كيف تتعامل 
مع االلتهاب 
يف ج�سمك 
وت�سبطه؟
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�ش�ؤون حملية

بح�سور الرئي�س الأعلى 

خلوة  ع�صف ذهني ملناق�صة الروؤية امل�صتقبلية واخلطة ال�صرتاتيجية لعملية التطوير بجامعة الإمارات 

ي�ستقبل زواره غدا اخلمي�س 

مهرجان العني 2017 ينطلق بفعاليات جلميع اأفراد العائلة و �صريك عاملي

حتت �سعار مغامر احلياة الربية

حديقة احليوانات بالعني تطلق خميمها الربيعي اأ�صوات الطبيعة باإقبال طالبي كبري

•• العني – الفجر 

حت���ت رع���اي���ة وح�����س��ور م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ع��ل��ي را�سد 
عقدت   ، الإم���ارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ص  النعيمي، 
اجلامعة خلوة  ع�سف ذهني ملناق�سة الروؤية امل�ستقبلية 
امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر  لعملية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ة 
والتي  للدولة  الوطنية  لالأجندة  مواكبة  باجلامعة، 
ياأتي التعليم اأحد حماورها الرئي�سية، حيث ت�ستهدف 
نظام تعليمي رفيع امل�ستوى قائم على البحث والبداع 
والبتكار  ُي�سهم يف التنمية امل�ستدامة واقت�ساد املعرفة، 
حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  اخللوة  يف  �سارك  وقد 
اجلامعة،  جمل�ص  واأع�����س��اء  اجل��ام��ع��ة،  مدير  البيلي، 
ال�ست�سارية  امل��ج��ال�����ص  واأع�������س���اء  ال��ك��ل��ي��ات،  وع���م���داء 
من  للجامعة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  وال�����س��رك��اء  للكليات، 

القطاع العام واخلا�ص.
اأه��م الجت��اه��ات التي  ب���داأت اخل��ل��وة با�ستعرا�ص  وق��د 

الإم���ارات  دول��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ت�سكيل  يف  ت�ساهم 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وك���ذل���ك اجت���اه���ات ����س���وق العمل 
الطموحة   ال��دول��ة  خطة  اإط���ار  يف  وذل���ك  امل�ستقبلي، 
اأربعة  على  ترتكز  وال��ت��ي  2071م  الإم����ارات  مئوية 
يف  لال�ستثمار  ت��ه��دف  ح��ي��ث   التعليم،  اأول��ه��ا  حم���اور 
العلوم  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ال��ع��امل  يف  الأول  ل��ي��ك��ون  التعليم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة وال��ه��ن��د���س��ة وي��ر���س��خ القيم 
الخالقية ويخرج عقوًل منفتحة على جتارب الدول 

املتقدمة  .
وقد اأ�ساد معايل الدكتور علي النعيمي، الرئي�ص الأعلى 
للجامعة، بالقيادة الر�سيدة للدولة وحر�سها على اأن 
يكون التعليم يف مقدمة اأولويات النه�سة احل�سارية، 
متطورة  روؤي��ة  على  الرتكيز  اإىل  املجتمعون  دع��ا  كما 
كجامعة  الإم���ارات  جامعة  م�ستقبل  ت�سكيل  يف  ُت�سهم 
للقرن الواحد والع�سرين، حيث اأن التغريات ال�سريعة 
تتطلب اإعداد اأجيال امل�ستقبل باأدوات جديدة، ومعارف، 

ومهارات خمتلفة لتمكنهم من حتقيق النجاح يف عامل 
اليوم،  فيه  نعي�ص  ال���ذي  الع�سر  ع��ن  مت��ام��اً  خمتلف 
والهند�سة  العلوم  ب��رام��ج  على  الرتكيز  اإىل  دع��ا  كما 
على  الرتكيز  اإىل  بالإ�سافة  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

قيم الوطنية والإيجابية.
املطلوبة  التغيري  متطلبات  اخل��ل��وة  ا�ستعر�ست  وق��د 
حتى ت�سبح جامعة الإمارات  جامعة امل�ستقبل ، وذلك 
م��ن خ���الل اإط����ار ع��م��ل حم����دد، ح��ي��ث ت��رت��ك��ز حماور 
التطوير على عدة عوامل منها تطوير برامج تعليمية 
ومناهج للم�ستقبل، وت�سجيع قيم الإيجابية والتفاوؤل، 
م��ع ال��ن��ظ��ر يف ت��ن��وي��ع وت��ط��وي��ر ط���رق ط���رح الربامج 
من  للطالب  التعليمية  التجربة  وتعزيز  الدرا�سية، 
خالل زيادة التفاعل مع �سوق العمل، وتطوير البحث 
العلمي والبتكار، مع تنويع م�سادر التمويل، وال�سراكة 
املجتمعية، كما ناق�ست اخللوة املبادرات التي ت�ساعد يف 

حتقيق الروؤية ال�سرتاتيجية للجامعة.

وم���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 
البيلي، مدير اجلامعة، اإىل اأهمية اللتقاء بال�سركاء 
الع�سف  خلوة   خ��الل  من  للجامعة  ال�سرتاتيجيني 
الذهني والذي من �ساأنه اأن يعزز البتكار وي�ساهم يف 
تغذية العقول باأفكار لو�سع اخلطط والآليات لتنفيذ 
التحديات  على  وال��وق��وف  ال�سرتاتيجية  امل���ب���ادرات 
لعتماد اأف�سل الأ�ساليب من اأجل و�سع احللول التي 

ت�سمن تقدمي اأف�سل اأداء.
ويف ختام جل�سة خلوة  الع�سف الذهني ، �سكر معايل 
اأهمية  على  واأك��د  احل�سور  للجامعة  الأعلى  الرئي�ص 
املرحلة  تواكب  طموحة  وخطة  طريق  خارطة  و�سع 
ر�سالة  وت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وت�����س��ت�����س��رف 
اجلامعة كونها  اجلامعة الوطنية الأم لكي متكنها من 
اأن توؤدي دورها الريادي للم�ساهمة يف م�سرية التنمية 
امل�ستدامة للدولة من خالل التناف�سية العاملية لتتبواأ 

اأعلى املراتب عاملياً.

•• العني - الفجر

اع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ن اط����الق مهرجانها 
ذلك  و   )  2017 العني  مهرجان   ( العائلي  ال�سنوي 
من  الأول  حتى  ي�ستمر  و  اخلمي�ص  غ��دا  م��ن  اب��ت��داًء 

ابريل 2017 ، 
يحتوي املهرجان على جمموعة متنوعة من الفعاليات 
العائلية املميزة ، و التي ي�ست�سيفها ا�ستاد هزاع بن زايد 

يف منطقة املالعب اخلارجية لالإ�ستاد .
اإدارة العالقات  و �سرح �سلطان �سيف ال�سام�سي مدير 
حر�ص  اأن  العني  مدينة  ببلدية  الت�سالت  و  العامة 
البلدية يف اإقامة هذا النوع من الفعاليات ياأتي �سمن 
اأه����داف ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي يف الرتقاء 
بر�سا املجتمع، وتقدمي خدمات تعزز جودة احلياة يف 
اأبوظبي حالياً وم�ستقباًل ، بالإ�سافة لتعزيز التوا�سل 
اأفراد  جلميع  ال��ف��ائ��دة  و  املتعة  حتقيق  و  الجتماعي 

اجلوانب  ال��ع��ام  ه��ذا  فعاليات  �سملت  حيث   ، العائلة 
فاإىل   ، الرتفيهية  و  الريا�سية  و  الثقافية  و  الرتاثية 
 15 ع��ن  ع��دده��ا  يزيد  التي  و  املتنقلة  املطاعم  جانب 
�سوق  هناك  العاملية  الوجبات  مبختلف  متنقل  مطعم 
م��ت��ن��وع م���ن ال��ب�����س��ائ��ع مب���ا ي���زي���د ع���ن 25 حم���ل مت 

اختيارها بعناية لتنا�سب جميع الذواق .
مثل  احل��رك��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  منطقة  تخ�سي�ص  مت  ك��م��ا 
اكادميية كرة القدم و التي لقت اقبال كبري يف العام 
لالأطفال  املخ�س�سة  الفعاليات  من  غريها  و  املا�سي 
الثقافية  الأ���س��ئ��ل��ة  و  ل��ل��ت��ف��اع��ل  خم�����س�����ص  ك��م�����س��رح 

لالإعالمي �سعيد املعمري .

املو�سيقى  م��ن  ب��ف��ق��رات  ال�ستمتاع  ل��ل��زوار  ميكن  كما 
احلية و عر�ص ملجموعة منتقاة من الأفالم الروائية 
الهواء  �سينما  يف  �ساملني  �سعيد  للمخرج  الإم��ارات��ي��ة 
الطلق  ، حيث �سيكون الدخول و ال�ستمتاع بفعاليات 

املهرجان جماين خالل اأيام املهرجان الثالثة .
و ي�سم املهرجان و لأول مرة يف مدينة العني عرو�ص 
، و الذي �سي�ستمر عر�سه   العاملي  �سريك مونت كارلو 
ب���ع���رو����ص م��ب��ه��رة جت����ذب ج��م��ي��ع الفئات  مل����دة ���س��ه��ر 
لقته  ال��ذي   الكبري  النجاح  مع  خ�سو�ساً   ، مل�ساهدته 
مع  التفاق  مت  حيث   ، املا�سي  العام  ال�سريك  عرو�ص 
جتمع  ترفيهية  م��ادة  لتقدمي  العاملية  العرو�ص  اأب��رز 

العائلة .
وقد ثمنت بلدية مدينة العني مبادرة جميع ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني الذين �ساهموا معنا يف اإقامة مهرجان 
ال��ع��ني و ه���م ن����ادي ال��ع��ني ال��ري��ا���س��ي ال��ث��ق��ايف الذي 
ا�ست�ساف هذه الفعالية باإ�ستاد هزاع بن زايد و قدموا 
الدعم الكامل لإظهاره بامل�ستوى املطلوب ، اىل جانب 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية – �سحة ، و مركز 

اأبوظبي لتدوير النفايات – تدوير .
وبدوره اكد حممد القا�سي مدير الإدارة الت�سغيلية - 

�سركه نادي العني لال�ستثمار، ان فعاليات ا�ستاد هزاع 
اولويات  املجتمعية، �سمن  زايد اخلا�سة باخلدمة  بن 
ممتدحا  لال�ستثمار  العني  ن��ادي  �سركة  ا�سرتاتيجية 
ت�سطلع  ال���ذي ظلت  ال��ف��ع��ال  ال���دور  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اف�سل  لتقدمي  الالفتة  امل�ساهمة  يف  العني  بلدية  ب��ه 

اخلدمات لزوار و�سكان مدينه العني.
املجتمع  �سرائح  جميع  حديثه  ختام  يف  القا�سي  ودع��ا 
بالفقرات  وال���س��ت��م��ت��اع  امل���ه���رج���ان  يف  امل�����س��ارك��ة  اىل 
باإخراج  اخلا�سة  الرتتيبات  كافه  ان  ماكداً  امل�ساحبة، 
من  اعتمادها  مت  قد  ���س��وره،  اف�سل  يف  الفعالية  ه��ذه 

خالل التن�سيق اجليد بني كافة املعنيني.  
اجلدير بالذكر باأن بلدية مدينة العني تنظم مهرجان 
اإ�سافة عدد كبري  العني للعام الثاين على التوايل مع 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اجل���دي���دة ع��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي  بهدف 
خالل  للمدينة  رئ��ي�����س��ي  م��ه��رج��ان  لي�سبح  ت��ط��وي��ره 

الأعوام القادمة .

•• العني – الفجر

الربيع حتت  بالعني خميم  اأطلقت حديقة احليوانات 
�سعار )مغامر احلياة الربية( الذي يقدم جتربة مثرية 
متاليني  اأ�سبوعيني  مل��دة  اأي���ام   5 م��دى  على  وم�سوقة 
الربية  احل��ي��اة  روع��ة  على  امل�ساركون  خاللها  يتعرف 
واحليوانات  بالنباتات  مرتبطة  حقائق  ويكت�سفون 
وكيفية بقائها على قيد احلياة اإىل جانب تركيز املخيم 

على التعريف با�سوات احليوانات و دللتها .
تنمية  يف  الربيع  اإج���ازة  ا�ستثمار  اإىل  املخيم  وي��ه��دف 
 -14  7 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الأطفال ممن  مهارات 
ال��ك��ث��ري من  ت��ع��زز  ���س��ن��ة، واإك�����س��اب��ه��م خ���ربات تعليمية 
وال�ستطالع  البحث  مهارات  ل�سيما  لديهم  القدرات 
والكت�ساف وذلك �سمن جمموعة متنوعة ومكونة من 

والتعليم. املتعة  بني  يجمع  تعليميا  ن�ساطا    25
 ويقدم املخيم للم�ساركني ور�ص عمل متنوعة يف اإعادة 

للحيوانات  الرتاثية  الأل��ع��اب  و�سنع  النفايات  تدوير 
قادتهم  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل��ا���س��ة  خ��ي��ام��ه��م  ت�سييد  و  
الك�سفيني، لكت�ساف احلياة الربية باأنف�سهم، والتعرف 
م�سابهة  بيئة  يف  وال��زواح��ف  والطيور  احليوانات  على 

لبيئاتها الطبيعية.
الربامج  ق�����س��م  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي  �سم�سة  واأو���س��ح��ت 
امل�ساركني  ال��ط��الب  ب����اأن   : ق��ائ��ل��ة  ب��الإن��اب��ة  امل��در���س��ي��ة 
النف�ص  علي  الع��ت��م��اد  �سيتعلمون  ال��رب��ي��ع،  خميم  يف 
الواحد من خالل  الفريق  ب��روح  والعمل  ال��ذات  وبناء 
امل���ج���م���وع���ات، ك��م��ا ���س��ي��ت��ع��رف��ون ع��ل��ى ف���ر����ص العمل 
على  التعرف  اإىل  بالإ�سافة  لهم   املنا�سبة  امل�ستقبلية 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ع��ن��اي��ة ب��احل��ي��وان��ات امل��ن��زل��ي��ة، وغ���ر����ص قيم 
احلياتية  والعلوم  الطبيعة  واكت�ساف  والعطاء  اخلري 
واليومية. بال�سافة لدور املخيمات ب�سكل عام يف زرع 
روح التعاون والتالحم بني الطالب من خالل العمل 

اجلماعي.

يف اإطار ال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة

 الثقافة تطلق م�صروع  مكتبات 
املقاهي  يف عدد من املراكز التجارية

•• ابوظبي – الفجر 

يف  املقاهي   مكتبات  م�سروع   اأم�ص  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
عدد من املراكز التجارية املنت�سرة يف اأنحاء الدولة وذلك من خالل تزويد 
الكتب  م��ن  متنوعة  جمموعات  يحتوى  خا�ص  بركن  �ستاربك�ص  مقاهي  
ال��زوار لال�ستمتاع بالقراءة يف  اأم��ام  والإ���س��دارات احلديثة، لإتاحة املجال 
كافة الأوقات، وذلك �سمن فعاليات الوزارة يف �سهر القراءة، وياأتي افتتاح 
 2016 18 للعام  مكتبات املقاهي تنفيذا ملا ت�سمنه املر�سوم بقانون رقم 
ركن  ان�ساء   يف  للقراءة  الوطنية  لال�سرتاتيجية  وتطبيقا  القراءة   ب�ساأن 

للقراءة يف املقاهي باملراكز التجارية . 
 كما يهدف امل�سروع اإىل تعزيز ال�سراكة ما بني القطاع احلكومي واخلا�ص 
لت�سجيع اأفراد املجتمع على ممار�سة عادة القراءة باملقاهي والتي تعد مركز 
جذب وتواجد الفئات املختلفة للمجتمع، ومن هنا �سي�سهم ركن الكتب يف 

تعزيز عادة القراءة لديهم.   
وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  ال�سابري  عفراء  �سعادة  اأو�سحت  جانبها  من 
اخلطة  اأم�ص ِ  ال���وزارة  اأطلقته  ال��ذي  املقاهي  مكتبات  م�سروع   اأن  املعرفة 
ال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة لففي اأهمية توفري مواد القراءة املنا�سبة 
لكل فئات املجتمع وتوفري املرافق املخ�س�سة للقراءة م�سرية اإىل اأن امل�سروع 
بداأ بتزويد عدد من مقاهي  �ستاربك�ص باملراكز التجارية على اأن يتم اإ�سافة 
الوزارة  اأن  اإىل  لفتة  العام  م��دار  على  للم�سروع  املقاهي  من  جديد  ع��دد 
الن�سمام  يف  الراغبة  التجارية  املراكز  يف  املقاهي  كافة  مب�ساركة  ترحب 

للم�سروع.
من  ومتابعة  برعاية  ج��اء  املقاهي  مكتبات  م�سروع   اإن  ال�سابري  وقالت 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
التجارية  املراكز  مقاهي  يف  للقراءة  اأرك��ان  ان�ساء  اأهمية  على  اأك��د  وال��ذي 
املقاهي  من  تلك  رواد  ي�ستفيد منها  اأن  كاإ�سافة ثقافية ميكن  الدولة  يف 
يحقق  اهتماماتهم، ومبا  اختالف  على  والأطفال  والن�ساء  الرجال  الأ�سر 
الهدف من هذه التجربة وهو تويف الفر�سة اأم��ام  اأف��راد املجتمع  لتنمية 

عادة  القراءة لديهم.
واأكدت  ال�سابري اأن ملثل هذه املبادرات دوراً بارزا يف خدمة املجتمع فكريا 
ال���ق���راءة م��ن خ���الل م�ساهمتها يف ت��وف��ري جو  ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة  وث��ق��اف��ي��ا يف 
اأماكن   يف  الكتب  توافر  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن   ، عليها  ويحفز  ي�ساعد  عام 
التجمعات لتحفيز الرغبة يف القراءة ،  موؤكدة ان وجود ركن الكتب �سيثري 
خيال مرتادي املقاهي و�ستتبادر اإىل ذهنه ت�ساوؤلت حول هذا الركن و ما به 
من كتب ودوريات، وغالباً ما يدفع بالف�سول لدخول هذا العامل ال�ساحر 
م�ساريع  وت��وف��ره  للقراءة،  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإليه  تهدف  ما  وه��ذا 

القراءة التي اطلقتها الوزارة خالل املرحلة الأخرية، 
وجود  هو   ، املقاهي  يف  الكتاب  وج��ود  ما مييز  اأه��م  اأن  ال�سابري  واأ�سافت 
اإ�سافة  املكان، بحيث يلفت النتباه  الكتب كعن�سر ب�سري �سمن ف�ساءات 
الوزارة  حر�ست  ل��ذا   ، ملرتاديها  جذابة  عناوين  اخيار  على  احلر�ص  اإىل 
والثقافية  العلمية  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  الكتب  م��ن  كبري  ع��دد  ت��وف��ري  على 
والقت�سادية والفنية وذات املو�سوعات ال�سيقة لتكون عامل جذب للجمهور 
وبالتاأكيد  انت�سار مكتبات املقاهي �سوف تلقي بظاللها على اأ�سحاب تلك 
املقاهي من خالل اهتمامهم بالبحث عن الكتاب الذي ي�سكل جذبا لرواد 
اأ�سحاب  حر�ص  يف  �سحية  ظاهرة  ي�سكل  مما  ملطالعته  ويحفزهم  املقهى 

املقاهي اأنف�سهم على ان�ساء ركن للكتاب تتوفر فيه كافة اأنواع الكتب.
وقالت ال�سابري اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ت�سعى من خالل  مكتبات 
ثقافية  ظ��اه��رة  خللق  و  الأوق���ات  بجميع  ال��ق��راءة  فر�ص  لتوفري  املقاهي 
جديدة يف املجتمع الإماراتي  وجعل ا�ستغالل كافة الأوقات يف القراءة عادة 
يومية ، ب�سكل متنامي مما يجعل انت�سار اأركان الكتب واملكتبات يف املقاهي 
روافد  اأحد  التجارية  املراكز  مقاهي  من  ويجعل  ان�سائها  يف  رئي�سا  مكونا 
اأوق��ات الفراغ  بعيدا عن  احل��راك الثقايف عامة، والفكري ولي�ست لق�ساء 

منطية املكتبات العامة، ومكتبات املوؤ�س�سات التعليمية والثقافية.
واأ�سافت ال�سابري اإىل اأن الوزارة اأطلقت العديد من املبادرات منذ مطلع 
املوؤ�سرات  كل  اأن  �سك  والقراءة ول  بالكتاب  ال�سلة  لتجديد   2017 ع��ام  
الأولية  توؤكد وجود حالة من التفاعل الإيجابي مع جتربة  بنك الكتاب  
اأطلقتها ال��وزارة يف جميع مراكزها ولدى ال�سركاء والهالل الأحمر  التي 
بالدولة واأي�سا ان�ساء واإطالق م�سروع املوؤلفني ال�سباب وغريها  وهو الأمر 
ال��ذي ي�سجع على اإط��الق العديد من امل��ب��ادرات الأخ��رى  اجلديدة خالل 
القراءة   على  والت�سجيع  املواهب  اكت�ساف  يف  ت�ساهم  والتي  املقبلة  الفرتة 

والرتقاء بالقطاع الثقايف ب�سكل عام يف الدولة . 
ووجهت وكيل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ال�سكر لإدارة مقاهي  ا�ستاربك�ص 
املنت�سرة يف اأنحاء الدولة على ا�ستجابتهم ال�سريعة وحر�سهم على امل�ساركة 
امل�ساركة  ال��راغ��ب��ة يف  التجارية  ب��امل��راك��ز  امل��ق��اه��ي  ك��اف��ة  داع��ي��ة  امل�����س��روع  يف 

بامل�سروع التوا�سل مع الوزارة للتعرف على �سبل الن�سمام للم�سروع .



على  احل�سول  يف  ال�سخ�ص  قدرة  عدم  "الأرق" هو 
لياًل،  املتوا�سل  النوم  على  القدرة  عدم  اأو  كايف  نوم 
النوم  فقلة  ظهورالإكتئاب.  يف  رئي�سياً  عاماًل  وه��و 
اأو اإنقطاع النوم املتكرر اأثناء الليل يوؤدي اإىل حالت 

اإكتئاب متتد لفرتة طويلة.
 "powerofpositivity" وح�سبما ذكر موقع
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�سائعة  الأم���ور  من  الأرق  اأن 

وي��وؤث��ر على اأ���س��ل واح���د م��ن ك��ل ث��الث��ة بالغني يف 
كبار  �سيوعا يف  اأك��رث  وه��و  ما من حياتهم.  مرحلة 
ال�سن ب�سبب الأمرا�ص اجل�سدية املزمنة، ويف الن�ساء 
ب�سبب التغريات الهرمونية. كما اأن متو�سط اإحتياج 
الفرد من النوم ملنع اأعرا�ص الكتئاب ما بني �سبعة 

وت�سعة �ساعات كل ليلة.
والعقل  يرتاح فيها اجل�سم  التي  الفرتة  فالنوم هو 

من اأحداث اليوم، وعند ال�سعور باحلزن اأو الإحباط 
، تتداخل اأحياناً هذه امل�ساعر مع النوم مما قد يوؤثر 
م�ستوى  وينخف�ص  النوم  على  ال�سخ�ص  قدرة  على 
اخلمول  م��ن  مفرغة  حلقة  مكوناً  البدنية  لياقتة 

وعدم القدرة على النوم.
حيث  ال�ستاء  اأي��ام  يف  تزيد  الإكتئاب  اأع��را���ص  ولأن 
يوؤثر  مم��ا  ال�سم�ص  اأ�سعة  فيه  وتقل  النهار  يق�سر 

الأرق  م�سبباً  لل�سخ�ص  البيولوجية  ال�ساعة  على 
الأ�سخا�ص.  م��ن  العديد  ل��دى  ال��ن��وم  واإ���س��ط��راب��ات 
بها قبل  ال��ق��ي��ام  ال��ت��ي ميكن  الأ���س��ي��اء  ه��ن��اك بع�ص 
فر�ص  وتقليل  املتوا�سل  النوم  فر�سة  لزيادة  النوم 

الإ�ستيقاظ خالل الليل:
قبل  ال��ه��ادئ��ة  املو�سيقى  اإىل  ال�ستماع  اأو  ال��ت��اأم��ل   -

النوم ي�ساعدك يف الإح�سا�ص بال�سرتخاء.

ال��ق��ي��ام بها  ال��ت��ي حت��ت��اج  الأ���س��ي��اء  - حت�سري قائمة 
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل، ي�����س��اع��دك ذل���ك يف ت��ه��دئ��ة عقلك 
وبالتايل  خماوفه،  عن  والتخلي  التفكري  يف  ومنعه 

م�ساعدتك يف احل�سول على نوم متوا�سل.
التوتر،  الريا�سة ت�ساعدك على تخفيف  - ممار�سة 
كما اأن اإرهاق اجل�سم باملجهود البدين ي�ساعد اجل�سم 
يف اإفراز مادة "الأندورفني" التي ت�ساعد يف حتفيز 

املزاج، وتقليل الكتئاب مما ي�ساعدك على النوم.
على  ي�ساعد  امل��ع��دة،  خ��الل  من  والتنف�ص  اليوجا   -

ال�سرتخاء للح�سول على نوم اأكرث �سهولة.
النوم  قبل  القهوة  و�سرب  التدخني  من  التقليل   -

حيث يوؤثر �سلبياً على قدرتك على النوم.
ي�ساعد ج�سمك  النوم  دافئ قبل  - ال�ستحمام مباء 

على ال�سرتخاء العميق.
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اأو ال�سعور  ي�سبه اللتهاب ناراً يف ج�سمك ل ميكنك روؤيتها 
املناعة  علم  مركز  م��ن  ل�سرت  اأن���درو  ال��دك��ت��ور  يو�سح  بها. 
العام  ما�سات�سو�ست�ص  م�ست�سفى  يف  اللتهابية  والأم��را���ص 
تلحق  اإح���راق  عملية  )الل��ت��ه��اب  ه��ارف��ارد:  جلامعة  التابع 
ل  اأن��ك  اإل  الدموية،  والأوع��ي��ة  املفا�سل،  بالأن�سجة،  الأذى 

تالحظها عموماً اإل بعد تعر�سك ل�سرر بالغ(.
يف  مهماً  دوراً  ي��وؤدي  فهو  بعينه،  ال�سر  لي�ص  اللتهاب  لكن 
و�سحتنا.  ج�سمنا  املناعة  جهاز  بها  يحمي  التي  الطريقة 
ترك  ل  اللتهاب  �سبط  )الهدف  ل�سرت:  الدكتور  ي�سيف 

هذه النار لتتاأجج(.

الإيجابي وال�سلبي
ثمة نوعان من اللتهاب: احلاد واملزمن. ياألف معظم النا�ص 
اللتهاب احلاد: توّرم الأن�سجة واملفا�سل الذي يرتافق مع 
ت�سدم  اأو  اإ�سبعك  جت��رح  ح��ني  وي��ح��دث  و�سخونة،  اح��م��رار 

ركبتك.
جهاز  ُير�سل  لإ���س��اب��ة،  تعر�سك  اإىل  اجل�سم  ي�سري  عندما 
مبنطقة  لتحيط  البي�ساء  ال��دم  ك��ري��ات  م��ن  جي�ساً  املناعة 
ال��ع��م��ل��ي��ة عينها عند  الإ���س��اب��ة وحت��م��ي��ه��ا. وي��ت��ب��ع اجل�����س��م 

تعر�سك لعدوى مثل الأنفلونزا اأو ذات الرئة.
ال��دك��ت��ور ل���س��رت: )الل��ت��ه��اب احل���اد و�سيلة اجل�سم  ي��ق��ول 
للت�سدي للغزاة الذين ي�سببون العدوى، ف�ساًل عن اأنه جزء 

من عملية ال�سفاء. اإذاً، اللتهاب جيد لأنه يحمي اجل�سم(.
اللتهاب،  من  النوع  هذا  يف  خمتلف.  املزمن  اللتهاب  لكن 

ن�سهد رّد فعل م�سابهاً ملا يحدث 
مع اللتهاب احلاد، اإل اأن رّد 

الفعل هذا يدوم طوياًل. 
كبرية  اأع��داد  فتتدفق 

من الكريات البي�ساء اإىل املنطقة امل�سابة وينتهي بها املطاف 
اإىل مهاجمة الأن�سجة والأع�ساء ال�سليمة املجاورة.

على �سبيل املثال، اإن كنت تعاين الوزن الزائد ومتلك عدداً 
اأك���رب م��ن خ��الي��ا ده���ون البطن )ال��ده��ون ال��ت��ي ت��رتاك��م يف 
البطن وحتيط بالأع�ساء(، يعترب جهاز املناعة تلك اخلاليا 
الدهنية تهديداً، في�سخ عدداً اأكرب من كريات الدم البي�ساء. 
وكلما تاأخرت يف اإخفا�ص وزنك، عانى ج�سمك حالة التهاب. 

وهكذا توا�سل النار ا�ستعالها.
ع��ل��ى منطقة  ال��ف��ع��ل  رّد  ي��ق��ت�����س��ر  ذل�����ك، ل  ع��ل��ى  )ع�����الوة 
حمددة، لأن اللتهاب ي�ستطيع النتقال يف اجل�سم وي�سبب 
ال�سطرابات يف اأع�سائه كافة. لذلك، اإن عانيت داء املفا�سل 
اأو مر�ص القلب، فمن املرجح اأن اللتهاب املزمن اأدى دوراً يف 

ذلك(، وفق الدكتور ل�سرت.

احِم نف�سك
اإحدى  ال��غ��ذائ��ي  وال��ن��ظ��ام  احل��ي��اة  من��ط  اإدارة  ح�سن  ي�سّكل 
الدكتور  امل��زم��ن، وف��ق  ال��ط��رائ��ق ل�سبط الل��ت��ه��اب  اأف�����س��ل 
ل�سرت. كما اأ�سرنا، ُيعترب الوزن الزائد اأحد اأ�سباب اللتهاب 
ب�سعة  بخ�سارة  الل��ت��ه��اب  خف�ص  ميكنك  ل��ذل��ك  ال�سائعة. 
كيلوغرامات من وزنك الزائد، خ�سو�ساً يف حميط اخل�سر. 

ومن اخلطوات الوقائية الأخرى يذكر الدكتور ل�سرت:
- حماربة اأمرا�ص اللثة: اإن كانت لثتك تنزف عندما تنظفها 
اللتهاب  تعاين  اأن��ك  اإىل  اإ�سارة  فهذه  اخليط،  اأو  بالفر�ساة 
طبيب  عيادة  ت��زور  اأن  ال�سروري  من  لذلك  الأرج���ح.  على 
لفح�ص  ل��ل��خ�����س��وع  الأ����س���ن���ان 
احر�ص  ك���ذل���ك  ع�����ام. 
على احلفاظ على 
فمك  ن���ظ���اف���ة 

واأ�سنانك.
معاجلة   -
ارت����������ف����������اع 
الكول�سرتول 
ال�������������دم:  يف 
اخ�����������������������س�����������ع 
دم،  ل��ف��ح�����ص 
تبني  واإن 
ن  اأ

ب�ساأن  طبيبك  فا�ست�سر  ع��اٍل،  دم��ك  يف  الكول�سرتول  معدل 
تناول اأدوية ال�ستاتني خلف�سه.

- الإقالع عن التدخني: تعود هذه الن�سيحة بالفائدة على 
ترتبط  ال�سجائر  يف  ال�سموم  اأن  مع  باأكمله،  اجل�سم  �سحة 

ارتباطاً مبا�سراً باللتهاب.

عدل نظامك الغذائي
الغذائي.  نظامك  يف  واإ���س��اف��ة  اإزال���ة  عملية  تتبع  اأن  عليك 
ابداأ بخف�ص الكميات التي تتناولها من ال�سكريات الب�سيطة 
)م��ث��ل امل�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة وال�����س��ك��اك��ر(، امل�����س��روب��ات التي 
الع�سائر  الفركتوز )مثل  العايل  ال��ذرة  �سراب  على  حتتوي 
اخلبز  )مثل  املعاجلة  والن�سويات  الريا�سية(،  وامل�سروبات 
الأبي�ص واملعكرونة(، اأو امتنع عنها بالكامل. يذكر الدكتور 
اأ���س��ن��اف ال��ط��ع��ام ه���ذه ع��ل��ى �سعرات  ل����س���رت: )ل حت��ت��وي 
حرارية فارغة فح�سب، بل ي�ساهم الإفراط يف تناولها اأي�ساً 

يف ت�سهيل اكت�ساب الوزن، ما ي�سبب اللتهاب(.
يف املقابل، يجب اأن ت�سيف اإىل غذائك اأطعمة غنية مب�سادات 
اأك�سدة ُتدعى البوليفينولت، فقد اأظهرت الدرا�سات اأن لها 

خ�سائ�ص عدة حتارب اللتهاب.
يف  ُن�سرت  درا���س��ة  اكت�سفت  بها؟  الغنية  الأط��ع��م��ة  م��ا  ولكن 
الب�سل،  يف  البوليفينولت  اأن  الربيطانية  )ال��غ��ذاء(  جملة 
موؤ�سر  تخف�ص  الأخ�سر  وال�ساي  الأح��م��ر،  العنب  الكركم، 
اأن��واع العنبية  اللتهاب يف اجل�سم. على نحو مماثل، ت�سّكل 
�ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنها  بالبوليفينولت،  غنية  م�سادر  ك��اف��ة 
الكرز، اخلوخ، واخل�سراوات املورقة اخل�سراء الداكنة، مثل 

ال�سبانخ، الكايل، وال�سلق.
ع��الوة على ذل��ك، مي��ّدك زي��ت الزيتون، زي��ت ب��ذور الكتان، 
والإ�سقمري،  ال�����س��ردي��ن،  كال�سلمون،  الدهنية  والأ���س��م��اك 
بجرعات �سحية من اأحما�ص اأوميغا-3 الدهنية التي ات�سح 
اأنها حتّد من اللتهاب عموماً. ف�ساًل عن ذلك، ت�ساهم هذه 
ين�سح  ال��دم��اغ.  يف  اللتهاب  معدلت  خف�ص  يف  الأحما�ص 
الدكتور ل�سرت: )يجب األ يكون هدفك تناول مقدار حمدد 
هذه  م��ن  ممكنة  كمية  اأك���رب  ت�سيف  اأن  ح���اول  ب��ل  ي��وم��ي��اً، 

الأطعمة اإىل وجباتك املعتادة(.

هل تعاين التهابًا مزمنًا؟
لتعرف  ب�����س��ي��ط  دم  ل��ف��ح�����ص  ط��ب��ي��ب��ك  يخ�سعك  اأن  ي��ك��ف��ي 
ُتدعى  الكبد  يف  كيماوية  م���ادة  الفح�ص  يقي�ص  الإج���اب���ة. 
امل��ادة عادًة  C )CRP(. ترتفع هذه  املتفاعل-  الربوتني 
كرد فعل جتاه اللتهاب. وعندما يبلغ معدلها 1 اإىل 
3 مليغرامات يف الليرت، ُيعترب اإ�سارة اإىل التهاب 
حمدود اإمنا مزمن. اأما اإذا تخطى معدلها 
3 مليغرامات يف الليرت، فيكون اللتهاب 
نتيجة  ت�ساعد  املخاطر. وهكذا  عايل 
حتديد  يف  الطبيب  الفح�ص  ه���ذا 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة الأف�����س��ل خلف�ص 

معدلك.

تاأثري الأوميغا3- يف دماغك
احلديثة  ال���ب���ح���وث  م����ن  ع�����دد  ي�����س��ري 
الدهنية  اأوميغا3-  اأح��م��ا���ص  اأن  اإىل 
ت�����س��ت��ط��ي��ع ع����ب����ور احل����اج����ز ب����ني ال����دم 
والدماغ، وت�ساهم يف احلد من اللتهاب 
امل�سببة  ال���ع���وام���ل  اأح�����د  ي�����س��ّك��ل  ال�����ذي 
املثال،  ���س��ب��ي��ل  ال���زه���امي���ر. ع��ل��ى  مل��ر���ص 
21 مايو  ُن�سرت يف عدد  درا�سة  تناولت 
 Frontiers جم��ل��ة  م���ن   2015
 in Aging Neuroscience
خطر  يعانون  بالغاً  �سخ�ساً   40 حالة 
ال��زه��امي��ر يف مرحلة  مل��ر���ص  ال��ت��ع��ر���ص 
متاأخرة من حياتهم. تبني للباحثني اأن 
اأحما�ص  اأكرب من  ا�ستهلكوا كميات  َمن 
مقارنة  اأف�سل،  نتائج  اأوميغا3- حققوا 
املرونة  حتديد  اختبارات  يف  بنظرائهم، 
امل��ع��رف��ي��ة )ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل بني 

املهمات(.
اأظ���ه���رت مراجعة  ن��ح��و مم���اث���ل،   ع��ل��ى 
جملة  يف  وُن�سرت  درا���س��ة،   185 �سملت 
ارتفاع  بني  رابطاً   ،Circulation
ال���دم  يف  اأوميغا3-  اأح���م���ا����ص  م���ع���دل 
علماً  ال�سرايني،  ت�سلب  م��ن  واحلماية 
�سكتات  اإىل  ي��ق��ود  ال���س��ط��راب  ه���ذا  اأن 

دماغية �سغرية اأو كاملة.

كم عدد �صاعات النوم التي حتتاجها ملقاومة الكتئاب؟

قد ي�سبب داء املفا�سل او مر�س القلب والزهامير

كيف تتعامل مع اللتهاب يف ج�صمك وت�صبطه؟

اأ�سا�سيًا  دورًا  اللتهاب  ي���وؤدي 
مل  اإن  ولكن  ال�سفاء.  عملية  يف 
ُي�سبط، فقد ي�سبب داء املفا�سل، 

مر�س القلب، والزهامير.
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و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DRAWING SHOW" باللغة الجنليزية.
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 
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منعمات اأقم�سة ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص؛ منظفات اأحوا�ص التواليت؛ ن�سا الغ�سيل؛ ملمع 

 الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�سيات؛ �سمع الأر�سيات.       
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DREAMING SWAN" باللغة الجنليزية.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/14م   املودعة حتت رقم:  263203 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  اإتيود كوربوري�سن 
 وعنوانه: 191، 2-جا، هاجناجن-رو، يوجن�سان-جو، �سيول، جمهورية كوريا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املكياج؛  املكياج؛ م�ستح�سرات  التجميل؛ م�ساحيق  اأطقم م�ستح�سرات  التجميل؛  م�ستح�سرات 
ال�سفاه؛ م�سكرة؛ غ�سولت  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�سا�سات  املكياج؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات 
التجميل؛  لأغرا�ص  لالأوعية  قاب�سات  الب�سرة؛  منظفات  الب�سرة؛  تق�سري  وكرميات  )لو�سن( 
كرميات التجميل؛ كرميات احلالقة؛ كرميات زائلة؛ كرميات باردة؛ كرميات يد؛ م�ستح�سرات 
العناية بالب�سرة غري الطبية؛ الكرميات غري الطبية التي ت�ستخدم يف التدليك؛ زيوت التدليك؛ 
تونر للب�سرة؛ مرطب للب�سرة؛ كرميات اجل�سم؛ غ�سول )لو�سن( للج�سم؛ زيت الأطفال؛ زيوت 
لغايات  األ��وان(  )مزيالت  ق�سر  م�ستح�سرات  حالقة؛  م�ستح�سرات  جتميلية؛  األبان  عطرية؛ 
التجميل؛ منظفات اأ�سنان؛ غ�سول فم غري طبي؛ م�ستح�سرات تنظيف اأطقم الأ�سنان؛ م�ساحيق 
اأظافر  الأظ��اف��ر؛  ط��الء  مزيالت  الأ�سنان؛  تبيي�ص  م�ستح�سرات  الأ�سنان؛  معجون  الأ�سنان؛ 
العيون؛  حم��ددات  ب��الأظ��اف��ر؛  العناية  م�ستح�سرات  الأظ��اف��ر؛  مينا  اأظ��اف��ر؛  ط��الء  م�ستعارة؛ 
اأق���الم لغايات  ؛ رم��و���ص م�ستعارة؛  اأق���الم احل��واج��ب  ال��ع��ي��ون؛ ظ��ل اجل��ف��ون؛  م��زي��الت مكياج 
العناية  م�ستح�سرات  �سفاه؛  األ��وان  لل�سفاه؛  طالء  للرمو�ص؛  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل؛ 
م�ستح�سرات  ط��ب��ي؛  غ��ري  �سفاه  بل�سم  �سفاه؛  حم���ددات  �سفاه؛  ملمع  الطبية؛  غ��ري  بال�سفاه 
الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو  ال�سخ�سية  للنظافة  دو�ص  م�ستح�سرات  وال�ستحمام؛  للحمام  جتميل 
طبية؛  غري  ا�ستحمام  اأم��الح  الفقاقيع؛  وحمامات  ا�ستحمام  �سابون  تواليت(؛  )م��واد  الكريهة 
م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  لل�سعر؛  )���س��رباي(  رذاذ  لل�سعر؛  معجون  لل�سعر؛  جل 
ال�سعر  بل�سم؛ م�ستح�سرات متويج  �سامبو؛  ال�سعر؛  لل�سعر؛ م�سقرات  بال�سعر؛ ملونات  العناية 
الدائمة؛ �سمع ال�سوارب؛ م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص؛ م�ستح�سرات العناية من ال�سم�ص؛ 
م�ستح�سرات الت�سمري بال�سم�ص لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ مزيالت 
)مواد  للتعرق  م�سادات  الأليفة؛  للحيوانات  �سامبو  للحيوانات؛  اأو  للب�سر  الكريهة  ال��روائ��ح 
تواليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة اأطفال؛ م�ستح�سرات جتميل غري طبية للحد من 
لغايات  قطن  اأع���واد  الوجنتني؛  حممرات  التجميل؛  اأقنعة  ال�سعر؛  مزيالت  اجللد؛  ت�سققات 
ل�ستخدامات  ل�سقة  م���واد  جتميلية؛  )ل��و���س��ن(  بغ�سولت  م�سربة  ورق��ي��ة  مناديل  جتميلية؛ 
التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�ص التجميل؛ مواد تواليت؛ �سابون؛ 
البخور؛  اأع��واد  الغرف؛  املعطرة؛ معطرات  املجففة  ال��ورد  اأوراق  �سابون حالقة؛ مزيجات من 
زيوت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�ص؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط؛ م�ستح�سرات تنظيف الزجاج؛ 
منعمات اأقم�سة ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص؛ منظفات اأحوا�ص التواليت؛ ن�سا الغ�سيل؛ ملمع 

 الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�سيات؛ �سمع الأر�سيات. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

باللغة   "ETUDE HOUSE PROOF 10" ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  ال���ع���الم���ة:   و���س��ف 
الجنليزية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/14م   املودعة حتت رقم:  263199 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  اإتيود كوربوري�سن
 وعنوانه: 191، 2-جا، هاجناجن-رو، يوجن�سان-جو، �سيول، جمهورية كوريا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املكياج؛  املكياج؛ م�ستح�سرات  التجميل؛ م�ساحيق  اأطقم م�ستح�سرات  التجميل؛  م�ستح�سرات 
ال�سفاه؛ م�سكرة؛ غ�سولت  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�سا�سات  املكياج؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات 
التجميل؛  لأغرا�ص  لالأوعية  قاب�سات  الب�سرة؛  منظفات  الب�سرة؛  تق�سري  وكرميات  )لو�سن( 
كرميات التجميل؛ كرميات احلالقة؛ كرميات زائلة؛ كرميات باردة؛ كرميات يد؛ م�ستح�سرات 
العناية بالب�سرة غري الطبية؛ الكرميات غري الطبية التي ت�ستخدم يف التدليك؛ زيوت التدليك؛ 
تونر للب�سرة؛ مرطب للب�سرة؛ كرميات اجل�سم؛ غ�سول )لو�سن( للج�سم؛ زيت الأطفال؛ زيوت 
لغايات  األ��وان(  )مزيالت  ق�سر  م�ستح�سرات  حالقة؛  م�ستح�سرات  جتميلية؛  األبان  عطرية؛ 
التجميل؛ منظفات اأ�سنان؛ غ�سول فم غري طبي؛ م�ستح�سرات تنظيف اأطقم الأ�سنان؛ م�ساحيق 
اأظافر  الأظ��اف��ر؛  ط��الء  مزيالت  الأ�سنان؛  تبيي�ص  م�ستح�سرات  الأ�سنان؛  معجون  الأ�سنان؛ 
العيون؛  حم��ددات  ب��الأظ��اف��ر؛  العناية  م�ستح�سرات  الأظ��اف��ر؛  مينا  اأظ��اف��ر؛  ط��الء  م�ستعارة؛ 
اأق���الم لغايات  ؛ رم��و���ص م�ستعارة؛  اأق���الم احل��واج��ب  ال��ع��ي��ون؛ ظ��ل اجل��ف��ون؛  م��زي��الت مكياج 
العناية  م�ستح�سرات  �سفاه؛  األ��وان  لل�سفاه؛  طالء  للرمو�ص؛  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل؛ 
م�ستح�سرات  ط��ب��ي؛  غ��ري  �سفاه  بل�سم  �سفاه؛  حم���ددات  �سفاه؛  ملمع  الطبية؛  غ��ري  بال�سفاه 
الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو  ال�سخ�سية  للنظافة  دو�ص  م�ستح�سرات  وال�ستحمام؛  للحمام  جتميل 
طبية؛  غري  ا�ستحمام  اأم��الح  الفقاقيع؛  وحمامات  ا�ستحمام  �سابون  تواليت(؛  )م��واد  الكريهة 
م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  لل�سعر؛  )���س��رباي(  رذاذ  لل�سعر؛  معجون  لل�سعر؛  جل 
ال�سعر  بل�سم؛ م�ستح�سرات متويج  �سامبو؛  ال�سعر؛  لل�سعر؛ م�سقرات  بال�سعر؛ ملونات  العناية 
الدائمة؛ �سمع ال�سوارب؛ م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص؛ م�ستح�سرات العناية من ال�سم�ص؛ 
م�ستح�سرات الت�سمري بال�سم�ص لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ مزيالت 
)مواد  للتعرق  م�سادات  الأليفة؛  للحيوانات  �سامبو  للحيوانات؛  اأو  للب�سر  الكريهة  ال��روائ��ح 
تواليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة اأطفال؛ م�ستح�سرات جتميل غري طبية للحد من 
لغايات  قطن  اأع���واد  الوجنتني؛  حممرات  التجميل؛  اأقنعة  ال�سعر؛  مزيالت  اجللد؛  ت�سققات 
ل�ستخدامات  ل�سقة  م���واد  جتميلية؛  )ل��و���س��ن(  بغ�سولت  م�سربة  ورق��ي��ة  مناديل  جتميلية؛ 
التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�ص التجميل؛ مواد تواليت؛ �سابون؛ 
البخور؛  اأع��واد  الغرف؛  املعطرة؛ معطرات  املجففة  ال��ورد  اأوراق  �سابون حالقة؛ مزيجات من 
زيوت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�ص؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط؛ م�ستح�سرات تنظيف الزجاج؛ 
منعمات اأقم�سة ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ص؛ منظفات اأحوا�ص التواليت؛ ن�سا الغ�سيل؛ ملمع 

 الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�سيات؛ �سمع الأر�سيات.       
 الواق�عة بالفئة:  3 

 "DEAR MY BLOOMING LIPS TALK " العالمة:  كتبت عبارة  و�سف 
باللغة الجنليزية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262602 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/05/26م

با�س��م:  اويل هرنك�سن اوف دمنارك، انك.
وعنوانه: 425 ماركت �سرتيت، فلور 19، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا، 94105، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
للوجه  ومنظفات  للب�سرة  ومرطبات  بالب�سرة  للعناية  دوائ��ي��ة  غ��ري  م�ستح�سرات  وحت��دي��داً  بالب�سرة،  العناية  منتجات 
للوجه  ومق�سرات  احلالقة  بعد  ملا  ولو�سنات  وكرميات  للحالقة  وكرميات  جتميلية  واأقنعة  جتميلية  واأم�سال  وت��ون��رات 
وم�ستح�سرات  للوجه  واأقنعة  للوجه  وم�ستحلبات  للوجه  ومرطبات  للوجه  ولو�سنات  للوجه  وكرميات  للوجه  وتونرات 
لفرك الوجه وكرميات ولو�سنات مقاومة لتقدم �سن الب�سرة وكرميات ملقاومة التجاعيد ولو�سنات وم�ستح�سرات ملطفة 
للعناية  وجميعها  الدوائية  غري  وامل�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  املكياج  وحت��دي��داً  جتميلية،  منتجات  للب�سرة؛ 

 بالب�سرة و الظافر وال�سعر وفروة الراأ�ص؛ مرطبات ال�سفاه؛ وكرميات غري دوائية للب�سرة. 
 3  الواق�عة بالفئة:  

كلمة  م��ع  ل��الأع��ل��ى  ال���س��ف��ل  م��ن  "OLEHENRIKSEN" ت��ق��راأ  ك��ل��م��ة  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف العالمة:  
 "TRANSFORM"

 ."OLEHENRIKSEN" تقراأ من الي�سار لليمني عند زاوية 90 درجة من الكلمة 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262603 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/05/26م

با�س��م:  اويل هرنك�سن اوف دمنارك، انك.
وعنوانه: 425 ماركت �سرتيت، فلور 19، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا، 94105، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
منتجات العناية بالب�سرة، وحتديداً م�ستح�سرات غري دوائية للعناية بالب�سرة ومرطبات للب�سرة ومنظفات للوجه وتونرات 
واأم�سال جتميلية واأقنعة جتميلية وكرميات للحالقة وكرميات ولو�سنات ملا بعد احلالقة ومق�سرات للوجه وتونرات للوجه 
وكرميات للوجه ولو�سنات للوجه ومرطبات للوجه وم�ستحلبات للوجه واأقنعة للوجه وم�ستح�سرات لفرك الوجه وكرميات 
منتجات  للب�سرة؛  ملطفة  وم�ستح�سرات  ولو�سنات  التجاعيد  ملقاومة  وك��رمي��ات  الب�سرة  �سن  لتقدم  مقاومة  ولو�سنات 
الظافر  و  بالب�سرة  للعناية  وجميعها  الدوائية  غري  وامل�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  املكياج  وحتديداً  جتميلية، 

وال�سعر وفروة الراأ�ص؛ مرطبات ال�سفاه؛ وكرميات غري دوائية للب�سرة.
 3  الواق�عة بالفئة:  

كلمة  م��ع  ل��الأع��ل��ى  ال���س��ف��ل  م��ن  "OLEHENRIKSEN" ت��ق��راأ  ك��ل��م��ة  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف العالمة:  
 "TRUTH"

 ."OLEHENRIKSEN" تقراأ من الي�سار لليمني عند زاوية 90 درجة من الكلمة
ال�س��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262605 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/05/26م

با�س��م:  اويل هرنك�سن اوف دمنارك، انك.
وعنوانه: 425 ماركت �سرتيت، فلور 19، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا، 94105، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
منتجات العناية بالب�سرة، وحتديداً م�ستح�سرات غري دوائية للعناية بالب�سرة ومرطبات للب�سرة ومنظفات للوجه وتونرات 
واأم�سال جتميلية واأقنعة جتميلية وكرميات للحالقة وكرميات ولو�سنات ملا بعد احلالقة ومق�سرات للوجه وتونرات للوجه 
وكرميات للوجه ولو�سنات للوجه ومرطبات للوجه وم�ستحلبات للوجه واأقنعة للوجه وم�ستح�سرات لفرك الوجه وكرميات 
منتجات  للب�سرة؛  ملطفة  وم�ستح�سرات  ولو�سنات  التجاعيد  ملقاومة  وك��رمي��ات  الب�سرة  �سن  لتقدم  مقاومة  ولو�سنات 
الظافر  و  بالب�سرة  للعناية  وجميعها  الدوائية  غري  وامل�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  املكياج  وحتديداً  جتميلية، 

وال�سعر وفروة الراأ�ص؛ مرطبات ال�سفاه؛ وكرميات غري دوائية للب�سرة.
 3  الواق�عة بالفئة:  

كلمة  م��ع  ل��الأع��ل��ى  ال���س��ف��ل  م��ن  "OLEHENRIKSEN" ت��ق��راأ  ك��ل��م��ة  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف العالمة:  
 "UPLIFT"

 ."OLEHENRIKSEN" تقراأ من الي�سار لليمني عند زاوية 90 درجة من الكلمة
ال�س��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  262991 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  كان�ساي بينت كو.، اإل تي دي.
 وعنوانه: 33-1، كانزاكي-ت�سو، اأماغا�ساكي، هيوغو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين؛ بالط جدران غري معدين؛ اجل�ص؛ اجل�ص امل�ستخدم 
األواح غري معدنية للبناء؛  اأ�سمنت للبناء؛ مواد بناء جريية؛  األواح اجل�ص؛ مالط؛  يف البناء؛ 

مواد بناء غري معدنية؛ اجلب�ص.     
 الواق�عة بالفئة:    19 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "SHIQUY" باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262607 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �ساوثكورب براندز بي تي واي ليمتد
 وعنوانه: 58 كوينزبريج �سرتيت، �ساوثبنك فيكتوريا 3006، اأ�سرتاليا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
م�سروبات غري كحولية. 

 الواق�عة بالفئة:  32 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " LES PETITES VIGNETTES" باأحرف لتينية 

كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262606 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �ساوثكورب براندز بي تي واي ليمتد
 وعنوانه: 58 كوينزبريج �سرتيت، �ساوثبنك فيكتوريا 3006، اأ�سرتاليا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
م�سروبات غري كحولية. 

 الواق�عة بالفئة:  32 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " MAISON GRAND ESPRIT" باأحرف لتينية 

كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262599 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/05/26م

با�س��م:  اويل هرنك�سن اوف دمنارك، انك.
وعنوانه: 425 ماركت �سرتيت، فلور 19، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا، 94105، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
منتجات العناية بالب�سرة، وحتديداً م�ستح�سرات غري دوائية للعناية بالب�سرة ومرطبات للب�سرة ومنظفات للوجه وتونرات 
واأم�سال جتميلية واأقنعة جتميلية وكرميات للحالقة وكرميات ولو�سنات ملا بعد احلالقة ومق�سرات للوجه وتونرات للوجه 
وكرميات للوجه ولو�سنات للوجه ومرطبات للوجه وم�ستحلبات للوجه واأقنعة للوجه وم�ستح�سرات لفرك الوجه وكرميات 
منتجات  للب�سرة؛  ملطفة  وم�ستح�سرات  ولو�سنات  التجاعيد  ملقاومة  وك��رمي��ات  الب�سرة  �سن  لتقدم  مقاومة  ولو�سنات 
الظافر  و  بالب�سرة  للعناية  وجميعها  الدوائية  غري  وامل�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  املكياج  وحتديداً  جتميلية، 

وال�سعر وفروة الراأ�ص؛ مرطبات ال�سفاه؛ وكرميات غري دوائية للب�سرة.
 3  الواق�عة بالفئة:  

 " كلمة  م��ع  ل��الأع��ل��ى  ال���س��ف��ل  م��ن  "OLEHENRIKSEN" ت��ق��راأ  كلمة  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف العالمة:  
."OLEHENRIKSEN" الكلمة  من  درجة   90 زاوية  عند  لليمني  الي�سار  من  " تقراأ   BALANCE

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/03م   املودعة حتت رقم:  262600 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    2016/05/26م

با�س��م:  اويل هرنك�سن اوف دمنارك، انك.
وعنوانه: 425 ماركت �سرتيت، فلور 19، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا، 94105، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
منتجات العناية بالب�سرة، وحتديداً م�ستح�سرات غري دوائية للعناية بالب�سرة ومرطبات للب�سرة ومنظفات 
للوجه وتونرات واأم�سال جتميلية واأقنعة جتميلية وكرميات للحالقة وكرميات ولو�سنات ملا بعد احلالقة 
ومق�سرات للوجه وتونرات للوجه وكرميات للوجه ولو�سنات للوجه ومرطبات للوجه وم�ستحلبات للوجه 
واأقنعة للوجه وم�ستح�سرات لفرك الوجه وكرميات ولو�سنات مقاومة لتقدم �سن الب�سرة وكرميات ملقاومة 
وم�ستح�سرات  املكياج  وحت��دي��داً  جتميلية،  منتجات  للب�سرة؛  ملطفة  وم�ستح�سرات  ولو�سنات  التجاعيد 
التجميل وامل�ستح�سرات غري الدوائية وجميعها للعناية بالب�سرة و الظافر وال�سعر وفروة الراأ�ص؛ مرطبات 

ال�سفاه؛ وكرميات غري دوائية للب�سرة.
 الواق�عة بالفئة:  3 

مع  لالأعلى  ال�سفل  من  "OLEHENRIKSEN" تقراأ  كلمة  من  العالمة  و�سف العالمة:  تتكون 
كلمة "NURTURE" تقراأ

 ."OLEHENRIKSEN" من الي�سار لليمني عند زاوية 90 درجة من الكلمة
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  262990 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  كان�ساي بينت كو.، اإل تي دي.
 وعنوانه: 33-1، كانزاكي-ت�سو، اأماغا�ساكي، هيوغو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سلع؛ الدهانات )البويات(؛ الدهانات )البويات( املنزلية؛ دهانات )بويات( الأر�سيات؛ الدهانات 
)البويات( الداخلية؛ الدهانات )البويات( اخلارجية؛ الدهانات )البويات( املعمارية؛ الورني�ص؛ 

الالكيه؛ ال�سبغات؛ مرققات الدهانات )البويات(.       
 الواق�عة بالفئة:    2 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "SHIQUY" باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  262994 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  كان�ساي بينت كو.، اإل تي دي. 
 وعنوانه: 33-1، كانزاكي-ت�سو، اأماغا�ساكي، هيوغو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ن�سيجية؛ ما يعلق على  اأغطية غري  اأغطية لالأر�سيات؛   �سجاد؛  �سجاد؛ بطائن �سجاد؛ بالط 

اجلدران لتزيينها )من مواد غري ن�سيجية(؛ ورق احلائط.      
 الواق�عة بالفئة:    27 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "SHIQUY" باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  263058 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �سركة اأبوظبي للموانئ �ص. م. ع 
 وعنوانه: �ص.ب:54477، اأبو ظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال التجارية، خدمات اأداء الوظائف املكتبية، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حل�ساب الغري لتمكني جمهور امل�ستهلكني من اختيار تلك اخلدمات والو�سول 
والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�سويق؛  خدمات  والإع���الن؛  الدعاية  وك��الت  خدمات  احل��اج��ة؛  عند  اإليها 
املنتجات  تلك  معاينة  امل�ستهلكني من  لتمكني جمهور  الغري  املنتجات حل�ساب  ت�سكيلة من  العامة؛ جتميع 
واملعار�ص  املعار�ص  تنظيم  الإن��رتن��ت؛  ع��رب  التجزئة  خ��دم��ات  التجزئة؛  خ��دم��ات  احل��اج��ة؛  عند  و�سرائها 
و�سائل  يف  ل��الإع��الن  وق��ت  تاأجري  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجري  الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية 
الإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ توفري املعلومات اخلا�سة بكافة تلك اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات عن تلك اخلدمات من خالل �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

عبارة  حتتها  و  العربية،  باللغة  ال�سياحية"  لل�سفن  يا�ص  بني  �سري  "�ساطئ  عبارة  و�سف العالمة:  كتبت 
الالتينية. "SIR BANI YAS CRUISE BEACH" بالأحرف 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  263059 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  �سركة اأبوظبي للموانئ �ص. م. ع
 وعنوانه: �ص.ب:54477، اأبو ظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والربيد  الهاتف  خدمات  الإن��رتن��ت؛  اإىل  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفري  بعد؛  عن  الت�سالت  خدمات 
املتعلقة  الإنرتنت  �سبكة  على  املقدمة  املعلومات  خدمات  واملعلومات؛  البيانات  وا�ستالم  نقل  الإل��ك��رتوين؛ 
بالت�سالت؛ خدمات الت�سال بالأقمار ال�سناعية؛ خدمات البث اأو نقل الربامج الإذاعية اأو التلفزيونية؛ 
تقدمي املعلومات املتعلقة بجميع هذه اخلدمات؛ مبا فيها تقدمي املعلومات ب�ساأن تلك اخلدمات من خالل 

�سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  38 

عبارة  حتتها  و  العربية،  باللغة  ال�سياحية"  لل�سفن  يا�ص  بني  �سري  "�ساطئ  عبارة  و�سف العالمة:  كتبت 
الالتينية. "SIR BANI YAS CRUISE BEACH" بالأحرف 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981



تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254896  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، 
جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
من  امل�سنوعة  امل��ائ��دة  اأدوات  امل��الع��ق؛  ال�سوك،  ال�سكاكني،  وه��ي  واح���دة  مل��رة  ت�ستخدم  التي  امل��ائ��دة  اأدوات   
ملرة  ت�ستخدم  والتي  الع�سوي  للتحلل  القابلة  املائدة  اأدوات  املالعق؛  ال�سوك،  ال�سكاكني،  وهي  البال�ستيك 
واحدة وهي ال�سكاكني؛ ال�سوك، املالعق؛ �سناديق معدة خ�سي�سا لتخزين ال�سكاكني واأدوات املائدة؛ اأدوات 
تعمل بالطاقة اليدوية خلتم الأكيا�ص البال�ستيكية ب�سريط ل�سق؛ اأدوات املائدة )�سكاكني، �سوك، مالعق(؛ 

اأواين ف�سية )�سكاكني، �سوك، مالعق(.
الواق�عة بالفئة: 08

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing عبارة “البيادر انرتنا�سيونال
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من 
الورد باللون الأبي�ص ور�سم لدائرتني باللون الزرق واأخر باللون الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون و 
اأي�ساً اأدوات املائدة، واأ�سفل البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما 
ال�سكل  "ح�سب  لتينية  بحروف  كونفينين�ص  رينفينتينج  عبارة  اخلطني  واأ�سفل  الخ�سر  باللون  خطني 

املرفق   
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254896  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، 
جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
من  امل�سنوعة  امل��ائ��دة  اأدوات  امل��الع��ق؛  ال�سوك،  ال�سكاكني،  وه��ي  واح���دة  مل��رة  ت�ستخدم  التي  امل��ائ��دة  اأدوات   
ملرة  ت�ستخدم  والتي  الع�سوي  للتحلل  القابلة  املائدة  اأدوات  املالعق؛  ال�سوك،  ال�سكاكني،  وهي  البال�ستيك 
واحدة وهي ال�سكاكني؛ ال�سوك، املالعق؛ �سناديق معدة خ�سي�سا لتخزين ال�سكاكني واأدوات املائدة؛ اأدوات 
تعمل بالطاقة اليدوية خلتم الأكيا�ص البال�ستيكية ب�سريط ل�سق؛ اأدوات املائدة )�سكاكني، �سوك، مالعق(؛ 

اأواين ف�سية )�سكاكني، �سوك، مالعق(.
الواق�عة بالفئة: 08

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing عبارة “البيادر انرتنا�سيونال
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من 
الورد باللون الأبي�ص ور�سم لدائرتني باللون الزرق واأخر باللون الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون و 
اأي�ساً اأدوات املائدة، واأ�سفل البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما 
ال�سكل  "ح�سب  لتينية  بحروف  كونفينين�ص  رينفينتينج  عبارة  اخلطني  واأ�سفل  الخ�سر  باللون  خطني 

املرفق   
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254898  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سور  الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق   
الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ ومواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين؛ 
الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف 
فئات اأخرى(؛ اأغلفة من البال�ستيك؛ اأغلفة من البال�ستيك لال�ستخدام ال�سناعي والتجاري؛ غطاء رقيق من البال�ستيك الال�سق 
الأطعمة؛  لتغليف  البال�ستيك  اأو  ال��ورق  اأوراق م�سنوعة من  وامل�سروبات؛  املقوى لالأغذية  ال��ورق  والتغليف؛ حامالت من  للتعبئة 
اأكيا�ص للطبخ با�ستخدام فرن امليكروويف؛  اأو البال�ستيك للتعبئة؛  اأكيا�ص )مغلفات واأجربة( من الورق  اأكيا�ص ورقية خمروطية؛ 
اأكيا�ص للنفايات من الورق اأو البال�ستيك؛ مراييل من الورق لالأطفال؛ اأغلفة قوارير من الورق املقوى اأو الورق؛ علب من الورق 
املقوى اأو الورق؛ �سحون من الورق؛ حزم فقاعية من البال�ستيك للتعبئة والتغليف؛ �سحون من الورق؛ م�سفاة ورقية للقهوة؛ اأوعية 
من الورق للكرميات؛ بطانات لل�سراويل من الورق )�سواء كانت معطرة اأو غري معطرة(؛ بطاقات تهنئة؛ �سفائح مقاومة للرطوبة 
ال��ورق؛ رقائق بال�ستيكية  اأو البال�ستك لتغليف الأطعمة؛ ورق �سحي؛ ورق تغليف؛ ورق معجن؛ مفار�ص مو�سعية من  الورق  من 
ل�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد؛ علب ل�سفائح الإ�ستن�سل؛ بيا�سات من الورق للموائد؛ مناديل من الورق للموائد؛ اأغطية من الورق 
للموائد؛ مفار�ص ورقية لأواين املائدة؛ ورق تواليت؛ منا�سف من الورق؛ ورق ا�ست�سفاف؛ �سواين لفرز وعد النقود؛ �سفائح ف�سكوزية 
للف؛ �سمع ختم؛  ورق م�سمع؛ ورق لف؛ منتجات الورق التي ت�ستخدم ملرة واحدة ؛ املناديل التي ت�ستخدم ملرة واحدة؛ اأكيا�ص مكعبات 

الثلج؛ اأكيا�ص بال�ستيك لتغليف الثلج؛ زخارف ورقية للحلوى.  
الواق�عة بالفئة: 16

 "AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing convenience انرتنا�سيونال  “البيادر  عبارة 
كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من الورد باللون الأبي�ص ور�سم لدائرتني باللون 
البيادر انرتنا�سيونال  البطاقتني عبارتان  واأ�سفل  املائدة،  اأدوات  اأي�ساً  و  الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون  باللون  واأخر  الزرق 
لتينية  بحروف  كونفينين�ص  رينفينتينج  عبارة  اخلطني  واأ�سفل  الخ�سر  باللون  خطني  وا�سفلهما  والالتينية  العربية  باحلروف 

املرفق    ال�سكل  "ح�سب 
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07     254899 املودعة حتت رقم:  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

  املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�ص وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ مواد 
اأربطة  معدنية؛  غري  مرنة  اأنابيب  والعزل؛  واحل�سو  التغليف  مواد  الت�سنيع؛  يف  لالإ�ستعمال  بالبثق  مت�سكلة  بال�ستيكية 
ل�سقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات طبية اأو منزلية؛ اأكيا�ص )مغلفات واأجربة( من املطاط للتغليف؛ �سمغ البالته؛ 
بال�ستيكية  اأغطية  معاجلة؛  �سبه  بال�ستيكية  م��واد  اللدائن؛  اأو  املطاط  من  �سد(  اأو  )تعبية  تغليف  م��واد  عازلة؛  قفازات 
لأغرا�ص زراعية؛ �سدادات حمكمة؛ خراطيم ري؛ اأغلفة مانعة لت�سرب املاء؛ اأ�سرطة مقاومة للعوامل اجلوية؛ اأغطية حذاء 

بال�ستيكية؛ اأغطية من البال�ستيك، غطاء رقيق من البال�ستيك )�سد اأو ح�سو( لأغرا�ص التعبئة والتغليف.
الواق�عة بالفئة: 17

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال  “البيادر  ع���ب���ارة 
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من الورد باللون 
واأ�سفل  املائدة،  اأدوات  اأي�ساً  و  الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون  باللون  واأخر  باللون الزرق  الأبي�ص ور�سم لدائرتني 
البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما خطني باللون الخ�سر واأ�سفل اخلطني 

عبارة رينفينتينج كونفينين�ص بحروف لتينية "ح�سب ال�سكل املرفق   
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 254888  بتاريخ 2016/06/07  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

جزر   ،9008-1 واي  كي  كامين  غراند  ت��اون،  ج��ورج  رود،  هو�سبيتال   27 �سنرت،  كوربوريت  كامين  وعنوانه: 
الكامين

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
مواد اإ�ساءة؛ �سموع؛ فتائل لالإ�ساءة؛ فحم )وقود(؛ قوالب فحم؛ فحم الكوك؛ ولعات )قداحات(؛ قوالب 

خ�سب؛ �سمع، �سموع معطرة، وقود لت�سخني الطعام. 
الواق�عة بالفئة: 04

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing عبارة “البيادر انرتنا�سيونال
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من 
الورد باللون الأبي�ص ور�سم لدائرتني باللون الزرق واأخر باللون الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون و 
اأي�ساً اأدوات املائدة، واأ�سفل البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما 
ال�سكل  "ح�سب  لتينية  بحروف  كونفينين�ص  رينفينتينج  عبارة  اخلطني  واأ�سفل  الخ�سر  باللون  خطني 

املرفق   
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254900  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأو  اأو اخل��ي��زران،  الق�سب،  اأو  الفلني،  اأو  امل�سنوعة من اخل�سب،  اأخ��رى(  ال��واردة يف فئات  املنتجات )غري  ال�سور؛  اط��ارات   
واملواد  املر�سوم  اأو  املحار،  اأو  الكهرمان،  اأو  ال�سدف،  اأو  احل��وت  فك  عظم  اأو  العاج،  اأو  العظام،  اأو  ال�سندان،  او  ال�سف�ساف، 
ح�ُ�س�ُر  البال�ستيك؛  اأو  اأو اجلب�ص  ال�سمع  اأو  فنية من اخل�سب  اأ�سغال  البال�ستيكية؛  امل��واد  اأو من  امل��واد،  لكل هذه  البديلة 
لتغيري حفاظات الأطفال؛ اأكيا�ص نوم للتخييم؛ �سالل خبز للخبازين؛ خيزران؛ براميل غري معدنية؛ �سالل غري معدنية؛ 
�سناديق غري معدنية؛ منا�سب للقوارير؛ �سدادات فلني؛ �سناديق من اخل�سب اأو البال�ستيك؛ �سدادات غري معدنية؛ اأدوات 
اإغالق غري معدنية للقوارير؛ اأوعية غري معدنية )للتخزين والنقل(؛ اأربطه من الفلني؛ اأقفا�ص؛ زخارف من البال�ستيك 
للمواد الغذائية؛ عربات طعام )اأثاث(؛ مقاب�ص غري معدنية لالأدوات؛ �سالل؛ اأوعية من البال�ستيك للتعبئة؛ �سواين غري 
�ساي؛  اأغطية ط��اولت؛ ط��اولت؛ عربات  البال�ستيك؛  اأو  للدمى؛ كرا�سي مريحة؛ �سالمل من اخل�سب  معدنية؛ �سناديق 

�سحون وكوؤو�ص من البال�ستيك؛ زخارف من البال�ستيك للحلوى.  
الواق�عة بالفئة: 20

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال  “البيادر  ع���ب���ارة 
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من الورد باللون 
واأ�سفل  املائدة،  اأدوات  اأي�ساً  و  الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون  باللون  واأخر  باللون الزرق  الأبي�ص ور�سم لدائرتني 
البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما خطني باللون الخ�سر واأ�سفل اخلطني 

عبارة رينفينتينج كونفينين�ص بحروف لتينية "ح�سب ال�سكل املرفق   
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254901  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

 اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ؛ اأم�ساط واأ�سفنج؛ فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(؛ مواد �سنع الفرا�سي؛ 
اأدوات تنظيف؛ �سلك جلي؛ زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين(؛ اأواين زجاجية واأواين خزف 
�سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى؛ زبديات؛ اأواين؛ �سالل، لال�ستخدام املنزيل؛ مالعق خفق )اأدوات منزلية(؛ اأوعية 
قوارير تربيد؛ �سناديق زجاجية؛ �سناديق  قوارير؛  كهربائية؛  كهربائية وغري  قوارير  فتاحات  نفايات؛  معزولة حرارياً؛ �سناديق 
�سمعدانات؛ خزفيات لالأغرا�ص  قوالب كيك؛  )�سطول(؛ �سواين؛  دلء  �سالل خبز )منزلية(؛ مكان�ص؛  الورقية؛   املنا�سف  حلفظ 
املائدة؛  بيا�سات  وبخالف  ال��ورق  من  لي�ست  �سواين  للتنظيف؛  )قما�ص(  مما�سح  )ي��دوي��ة(؛  تنظيف  اأدوات  الأك��ل؛  اأع��واد  املنزلية؛ 
احللويات  تزيني  اأكيا�ص  كهربائية؛  غري  حممولة  تربيد  �سناديق  مائدة(؛  )اأدوات  قهوة  اأطقم  للقهوة؛  كهربائية  غري  مر�سحات 
)اأكيا�ص حلويات(؛ قوالب للطهو؛ اأجهزة لتربيد الأطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري لالأغرا�ص املنزلية؛ اأدوات قطع الكعك 
املحلى )الب�سكويت(؛ اأ�سياخ �سوي معدنية؛ اأواين فخارية؛ اأغطية لل�سحون؛ اأكواب من الورق اأو البال�ستيك؛ األواح تقطيع للمطبخ؛ 
اأطباق مائدة ت�ستخدم ملرة واحدة؛ ق�سبة )م�سا�سة( لل�سرب؛ اأواين خزفية؛ خيوط لالأ�سنان؛ اأوعية زهور؛ قفازات لأعمال احلدائق؛ 
الزهور(؛ حامالت  )لتن�سيق  والنباتات  للزهور  �سوي)اأواين طهو(؛ حامالت  للتلميع؛ �سواين  قفازات  املنزلية؛  قفازات لالأغرا�ص 
بطاقات قوائم الطعام؛ علب طعام؛ قوالب مكعبات الثلج؛ قوالب )اأواين مطبخ(؛ �سحون من الورق؛ اأوعية؛ اأدوات مائدة )بخالف 
املثلجات  ل�سنع  معدنية  اأوعية  اأ�سنان؛  نكا�سات  اأ�سنان؛  نكا�سات  حامالت  اأ�سنان؛  فرا�سي  مزهريات؛  واملالعق(؛  وال�سوك  ال�سكاكني 
وامل�سروبات املثلجة؛ خالطات كوكتيل؛ اأطباق طعام من املعادن الثمينة؛ اأوعية و �سحائف و اأكواب ت�ستعمل للخبز؛ قفازات مطاطية؛ 

اأداوت املائدة والأواين امل�سنوعة من الفلني؛ اأ�سياخ �سوي خ�سبية؛ �سناديق حافظة للحرارة لالأغذية اأو امل�سروبات.  
الواق�عة بالفئة: 21

 "AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing convenience انرتنا�سيونال  “البيادر  عبارة 
كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من الورد باللون الأبي�ص ور�سم لدائرتني باللون 
البيادر انرتنا�سيونال  البطاقتني عبارتان  واأ�سفل  املائدة،  اأدوات  اأي�ساً  و  الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون  باللون  واأخر  الزرق 
لتينية  بحروف  كونفينين�ص  رينفينتينج  عبارة  اخلطني  واأ�سفل  الخ�سر  باللون  خطني  وا�سفلهما  والالتينية  العربية  باحلروف 

املرفق    ال�سكل  "ح�سب 
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254902  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

عيد  ل�سجرة  زينة  اأخ��رى؛  فئات  يف  ال���واردة  غري  الريا�سية  والأدوات  اجلمنازية  الريا�سة  اأدوات  اللعب؛  واأدوات  اللعب    
امليالد؛ َبالونات لعب؛ كرات للعب؛ اأ�سجار عيد امليالد كمواد ا�سطناعية؛ دمى؛ اك�س�سوارات للدمى؛ �سنارات �سيد ال�سمك؛ 
اأجهزة  اأرجوحات؛  ال�سباحة؛  اك�س�سوارات  منزلية؛  األعاب  للحفالت(؛  )هدايا  وللرق�سات  للحفالت  ِحلي  ورقية؛  طائرات 
األعاب الفيديو؛ كو�ساكيوز )األعاب نارية(؛ ورق لعب )�سدة(؛ مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�سلكياً؛ �سكوترات )دراجات 
تدفع بالرجل( )األعاب(؛ زلقات )اأدوات لعب(؛ اأقنعة لعب؛ اأجهزة بناء الأج�سام؛ قفازات لالألعاب؛ األعاب جماعية؛ قبعات 

احلفالت من الورق والبال�ستيك؛ زينة لالحتفالت )غري �ساحلة لالأكل(؛ علب مفاجاأت مزخرفة. 
الواق�عة بالفئة: 28

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال  “البيادر  ع���ب���ارة 
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من الورد باللون 
واأ�سفل  املائدة،  اأدوات  اأي�ساً  و  الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون  باللون  واأخر  باللون الزرق  الأبي�ص ور�سم لدائرتني 
البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما خطني باللون الخ�سر واأ�سفل اخلطني 

عبارة رينفينتينج كونفينين�ص بحروف لتينية "ح�سب ال�سكل املرفق 
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/06/07   املودعة حتت رقم: 254905  
با�س��م: �سركة لاأتيلري براند�ص اإنك.  

وعنوانه: كامين كوربوريت �سنرت، 27 هو�سبيتال رود، جورج تاون، غراند كامين كي واي 1-9008، جزر الكامين
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  املكتبي؛  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال؛  وتوجيه  واإدارة  والإع����الن؛  الدعاية  خ��دم��ات    
للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(؛ عر�ص ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة؛ عر�ص ال�سلع؛ توزيع 
اأبحاث الت�سويق؛  اأو اإعالنية؛ وكالت ال�سترياد والت�سدير؛ الت�سويق؛  العينات؛ تنظيم املعار�ص التجارية لغايات جتارية 
الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ العالقات العامة؛ خدمات الت�سويق عرب الهاتف؛ تقدمي خدمات ملنافع 
الآخرين ملجموعة متنوعة من منتجات ترتيب وتغليف املنتجات الغذائية و منتجات ال�ستعمال ملرة واحدة وذلك لتمكني 
املنتجات واخلدمات يف املحالت و على جميع و�سائل الت�سال؛ خدمات التجارة  الزبائن من مقارنة ومعاينة و�سراء تلك 

اللكرتونية؛ وخ�سو�سا تقدمي املعلومات حول املنتجات بوا�سطة �سبكات الت�سالت لأغرا�ص الدعاية واملبيعات.
الواق�عة بالفئة: 35

 AL BAYADER INTERNATIONAL reinventing ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال  “البيادر  ع���ب���ارة 
convenience" كتبت باللغتني مع ر�سم وهو عبارة عن بطاقتني باللون الأخ�سر داخلهما عنا�سر من الورد باللون 
واأ�سفل  املائدة،  اأدوات  اأي�ساً  و  الأ�سفر وهم عبارة عن ر�سم  �سحون  باللون  واأخر  باللون الزرق  الأبي�ص ور�سم لدائرتني 
البطاقتني عبارتان البيادر انرتنا�سيونال باحلروف العربية والالتينية وا�سفلهما خطني باللون الخ�سر واأ�سفل اخلطني 

عبارة رينفينتينج كونفينين�ص بحروف لتينية "ح�سب ال�سكل املرفق 
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/04/26    املودعة حتت رقم: 252652  
با�س��م: عامر �سولح و �سامر �سولح

وعنوانه: عربني – ريف دم�سق – �سورية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�ص  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 
مرق  حمفوظة؛  بقول  مطحون؛  لوز  حمفوظ(؛  )فلفل  احل��ار  الفلفل  خملل  لالأكل؛  ال�ساحلة  والدهون 
حلم؛ زبدة؛ حلوم مطبوخة؛ جبنة؛ رقائق بطاطا؛ كافيار؛ جوز هند جمفف؛ زيت ذرة؛ ق�سدة )منتجات 
)جلي(  هالم  فواكه؛  رقائق  جممدة؛  فواكه  مثلجة؛  فواكه  )فيليه(؛  طرية  �سمك  �سرائح  مت��ور؛  األ��ب��ان(؛ 
الفواكه؛ ثوم حمفوظ؛ خيار خملل؛ مربى زجنبيل؛ حم�ص )عجينة احلم�ص(؛ َمربيات؛ عد�ص حمفوظ؛ 
حلوم؛ حلم حمفوظ؛ فطر حمفوظ؛ بندق حم�سر؛ �سمن نباتي؛ زيت زيتون للطعام؛ بازلء حمفوظة؛ 
خ�سروات  مطبوخة؛  خ�سروات  خ�سروات؛  �سلطة  للطبخ؛  خ�سروات  ع�سري  �سردين؛  زبيب؛  خملالت؛ 
بذور  )عجينة  طحينية  تونا؛  �سمك  �سوربات؛  �سلمون؛  معلبة؛  خ�سروات  حمفوظة؛  خ�سروات  جمففة؛ 

ال�سم�سم(؛ معجون بندورة؛ لنب رائب )زبادي(.الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: عبارة " الغوطة ثقة الطبيعة ALGOTA Nature’s Trust " باللغتني العربية 
والالتينية باللون الأحمر والأبي�ص مع ر�سم ل�سريطني متعرجني بجانب بع�سهما البع�ص باللون الأحمر 
حدودهما الأعلى والأ�سفل باللون الأ�سفر ور�سم لورقتي �سجر باللون الأخ�سر ح�سب ال�سكل املرفق                                       

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/04/26 املودعة حتت رقم: 252653  
با�س��م: عامر �سولح و �سامر �سولح

وعنوانه: عربني – ريف دم�سق – �سورية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ 
م�ستح�سرات  اإف��رجن��ي؛  خبز  كعك؛  الب�سكويت؛  الثلج؛  البهارات؛  )التوابل(؛  وال�سل�سات  اخل��ل  اخل��ردل؛  امللح؛ 
احلبوب؛ كيك؛ كعك حملى؛ حلوى؛ كراميل )حلوى(؛ علكة؛ �سوكولتة؛ قرفة )بهار(؛ توابل؛ رقائق ذرة؛ دقيق 
الذرة؛  �سكرية )حلويات(؛ حالوة طحينية؛ ع�سيدة  اأقرا�ص  )بهار(؛  ن�سوية؛ زجنبيل  اأغذية  �سلطة؛  توابل  ذرة؛ 
ع�سيدة الذرة املطحونة؛ ع�سل نحل؛ جلي فواكه )حلويات(؛ كت�ساب )�سل�سة(؛ خمرية؛ معكرونة؛ ب�سكويت من 
ال�سعري املنبت )امللت(؛ مايونيز؛ خردل؛ دقيق حم�سر من النودلز )املعكرونة الرقيقة(؛ نودلز )معكرونة رقيقة(؛ 
جوزة الطيب؛ فطائر حمالة )بانكيك(؛ فطائر باللحم؛ ب�سكويت بالزبدة؛ فلفل )توابل(؛ بيتزا؛ بو�سار؛ �سعريية 
ن�سا  رفيعة(؛  )معكرونة  �سباغيتي  �سميد؛  توابل؛  بندورة؛  �سل�سة  �سكر؛  )توابل(؛  زعفران  ملكي؛  جلي  رقيقة؛ 

للطعام؛ فانيال )منكهة(؛ فانيلني )بديل للفانيال(؛ �سعريية )نودلز(؛ طحني قمح.
الواق�عة بالفئة: 30

العربية  باللغتني   "  ALGOTA Nature’s Trust الطبيعة  ثقة  الغوطة   " ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
الأحمر  باللون  البع�ص  بع�سهما  بجانب  متعرجني  ل�سريطني  ر�سم  م��ع  والأب��ي�����ص  الأح��م��ر  باللون  والالتينية 
حدودهما الأعلى والأ�سفل باللون الأ�سفر ور�سم لورقتي �سجر باللون الأخ�سر ح�سب ال�سكل املرفق                                       

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/11/27   املودعة حتت رقم: 263938  
با�س��م: دفال ح�سني علو�ص

وعنوانه اأر�ص رقم 1257-332، فيال ملك �سلطان �سعيد �سيف املزروعي، بر دبي، جمريا الأوىل، �ص.ب 434، 
دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
احليوانات،  اأو  الب�سرية  للكائنات  اجل��م��ال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خ��دم��ات  الطبية،  اخل��دم��ات 
�سالونات التجميل؛ خدمات العيادات الطبية؛ خدمات طب الأ�سنان؛ الرعاية ال�سحية؛ املراكز ال�سحية؛ 
الن�سائح ال�سيدلنية؛ خدمات العالج؛ امل�ساعدة الطبية؛ م�ست�سفيات؛ خدمات فنيي الب�سريات؛ اجلراحة 
الطب  خدمات  الطبيعي؛  العالج  ال�سيدلنية؛  ال�ست�سارات  خدمات  ال�سيدلنية؛  اخلدمات  التقوميية؛ 

البديل؛ اخلدمات البيطرية.
الواق�عة بالفئة: 44

عبارة " دفال Duval" باللغتني العربية الالتينية كتبت ب�سكل خا�ص باللون الرمادي �سمن مربع باللون 
الأ�سود ح�سب ال�سكل املرفق

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/05/30    املودعة حتت رقم: 254499  
با�س��م: �سركة حمايل للتو�سيل

وعنوانه: �ص.ب: 4393، الدوحة - قطر
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات نقل الب�سائع وال�سخا�ص، خدمات تو�سيل وتخزين الب�سائع، ترتيبات ال�سفر، خدمات 
النقل والتو�سيل ال�سريع للب�سائع

الواق�عة بالفئة: 39
الأبي�ص �سمن  باللون  كتبت  الالتينية  " HAMMALY" باللغة  عبارة  العالمة:  و�سف 
مربع باللون الأ�سود مع ر�سم دائري باللون الأبي�ص كتب بداخله احلرف الأبجدي ) ح ( ب�سكل 

خا�ص ح�سب ال�سكل املرفق                     
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  263060 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �سركة اأبوظبي للموانئ �ص. م. ع
 وعنوانه: �ص.ب:54477، اأبو ظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ ال�سياحة؛ ت�سغيل املحطات امل�ستخدمة يف خدمات 
النقل؛ خدمات النقل البحري؛ خدمات النقل بوا�سطة العبارات و �سفن الرحالت البحرية؛ حجز خدمات 
النقل بوا�سطة العبارات و�سفن الرحالت البحرية؛ تاأجري امل�ستودعات وحاويات التخزين؛ خدمات املوانئ؛ 
�سف  ال�سياحية؛  الرحالت  وتنظيم  الب�سائع؛  تفريغ  خدمات  البحرية؛  الرحالت  تنظيم  وك��الت  خدمات 
ال�سحن يف  اأجرة  دفع  البحري؛  النقل  امل�ستودعات؛ عقود  التخزين يف  ال�سيارات؛  قيادة  ال�سيارات؛ خدمات 
هذه  بجميع  تتعلق  معلومات  توفري  الثمينة؛  لالأ�سياء  املحرو�ص  النقل  بال�سفن؛  ال�سحن  الو�سول؛  ميناء 

اخلدمات، مبا يف ذلك توفري معلومات ب�ساأن هذه اخلدمات عن طريق �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  39 

عبارة  حتتها  و  العربية،  باللغة  ال�سياحية"  لل�سفن  يا�ص  بني  �سري  "�ساطئ  عبارة  و�سف العالمة:  كتبت 
الالتينية. "SIR BANI YAS CRUISE BEACH" بالأحرف 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  263061 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �سركة اأبوظبي للموانئ �ص. م. ع
 وعنوانه: �ص.ب:54477، اأبو ظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
توفري  للعب؛  اأماكن  �سورة  يف  ترفيهية  مناطق  توفري  لالأطفال؛  األعاب  مرافق  توفري  الرتفيه؛  خدمات 
معلومات ب�ساأن جميع هذه اخلدمات، مبا فيها توفري معلومات عن هذه اخلدمات بوا�سطة �سبكة حا�سوب 

عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

عبارة  حتتها  و  العربية،  باللغة  ال�سياحية"  لل�سفن  يا�ص  بني  �سري  "�ساطئ  عبارة  و�سف العالمة:  كتبت 
الالتينية. "SIR BANI YAS CRUISE BEACH" بالأحرف 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  263062 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  �سركة اأبوظبي للموانئ �ص. م. ع
 وعنوانه: �ص.ب:54477، اأبو ظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املوؤقت؛ توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ خدمات املقاهي واملطاعم وردهات  توفري خدمات الإي��واء 

املطاعم والوجبات اجلاهزة؛ توفري مرافق الوجبات ال�سريعة.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "�ساطئ �سري بني يا�ص لل�سفن ال�سياحية" باللغة العربية، و حتتها 
عبارة "SIR BANI YAS CRUISE BEACH" بالأحرف الالتينية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/11/10م   املودعة حتت رقم:  263004 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  توتو األ تي دي. 
وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�سيما 2-ت�سومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�سيو-�سي، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مراحي�ص )دورات مياه(؛ وحدات مقاعد التواليت؛ وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�سطافات 
للغ�سل؛  الدافئ  املاء  ب�سطافات  امل��زودة  التواليت  مقاعد  التواليت؛  مقاعد  الدافئ؛  باملاء  غ�سل 
خلطوط  )�سنابري(  حنفيات  احلنفية؛  م��اء  �سنابري  �سحية(؛  )ت��راك��ي��ب  م��ب��اول  �سطافات؛ 
الأنابيب؛ حمامات الد�ص؛ مغا�سل لليدين )اأجزاء من اأدوات �سحية(؛ اأحوا�ص لليدين )اأجزاء 

من اأدوات �سحية(؛ مثبات موا�سري احلمام.
 الواق�عة بالفئة:  11 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "WASHLET" باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم: 263179  
با�س��م: ماتيا هري لتجهيز ال�سعر امل�ستعار

وعنوانه ملك نا�سر عقيل عبد الرحيم جناحي، ال�سوق الكبري، حمل رقم اإم21، دبي، الإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 ال�سعر امل�ستعار؛ اللحى امل�ستعارة؛ ال�سوراب امل�ستعارة؛ اك�س�سوارات لل�سعر، بكرات لل�سعر، اأغرا�ص 
لتثبيت ال�سعر وال�سعر امل�ستعار؛ اأجزاء من ال�سعر امل�ستعار؛ ال�سعر امل�ستعار لت�سفيف ال�سعر على 

الطريقة اليابانية )كاوموجي(؛ الباروكات )�سعر م�ستعار(. 
الواق�عة بالفئة: 26

عبارة " MATEA HAIR ماتيا هري " باللغتني العربية والالتينية كتبت باللون الأ�سود 
ح�سب ال�سكل املرفق                                  

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم: 263184  
با�س��م: ماتيا هري لتجهيز ال�سعر امل�ستعار

وعنوانه ملك نا�سر عقيل عبد الرحيم جناحي، ال�سوق الكبري، حمل رقم اإم21، دبي، الإمارات 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خ��دم��ات  البيطرية،  اخل��دم��ات  الطبية،  اخل��دم��ات   
التجميل؛  �سالونات  وال��غ��اب��ات؛  والب�ستنة  ال��زراع��ة  خدمات  احل��ي��وان��ات،  اأو  الب�سرية  للكائنات 

�سالونات ت�سريح ال�سعر. 
الواق�عة بالفئة: 44
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املال والأعمال

توقعات بنمو متزايد يف عدد عمالء ال�سركة خالل العام اجلاري
عدد عمالء  65,000
 اإمباور بنهاية 2016

•• دبي-الفجر:

مزود  اأك��رب   ، اإم��ب��اور  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  ك�سفت 
خلدمات التربيد املناطق يف العامل، اأن عدد عمالئها امل�ستخدمني خلدمة 
65،000 عميل  ل�  ال�سركة قد ارتفع لي�سل  املناطق التي تقدمها  تربيد 
مع نهاية عام 2016. واأو�سحت اإمباور اأن عدد العمالء يف تزايد م�ستمر 
الأم���ر على م�سرية التطور خل��دم��ات تربيد  بعد ع��ام. وي��وؤك��د ه��ذا  ع��ام��اً 
القت�ساد  عا�سمة  لت�سبح  الإم����ارة  م�سرية  �سمن  دب��ي  اإم���ارة  يف  املناطق 
الأخ�سر يف العامل.  واأ�سافت اإمباور اأن ا�ستمرار ارتفاع عدد عمالء ال�سركة 
عاما بعد عام يوؤكد ثقة العمالء الكبرية بال�سركة، وكذلك يوؤكد على جودة 
بخدمتها.  تقوم  التي  امل�سروعات  يف  تقدمها  التي  املناطق  تربيد  خدمات 
واأكدت اإمباور اأن هذه الزيادة يف عدد متعامليها ترتافق مع عمل م�ستمر 
على  واحل��ف��اظ  توفرها  التي  التربيد  خدمات  لتطوير  ال�سركة  قبل  من 
ال�سركة  عمالء  يكون  اأن  ي�سمن  مب��ا  ال��ع��م��الء،  خدمة  م�ستويات  اأف�سل 
بن  �سعادةاأحمد  وق��ال   . اإم��ب��اور  م��ن  التربيد  خ��دم��ات  با�ستخدام  �سعداء 
اإمباور : يف ظل وجود طفرة عاملية يف جمال  ل�  �سعفار،الرئي�ص التنفيذي 
الأبنية والبنية التحتية، فاإن احلاجة تتزايد خلدمات التربيد ب�سكل اأكرب 
مما كانت عليه خالل العقود املا�سية، ومع منو احلاجة خلدمات التربيد، 
فاإن هناك �سرورة لأن تكون هذه اخلدمات اأكرث فعالية واأكرث كفاءة على 
امل�ستوى القت�سادي والبيئي. ويربز  م�ستوى جودة اخلدمة وكذلك على 
امل�ستهلكني  توجهات  حتدد  التي  الرئي�سية  العوامل  كاأحد  البيئي  العامل 
واملتزايد  الوا�سع  النت�سار  ج��اء  هنا  وم��ن  التربيد.  خ��دم��ات  اختيار  عند 
خدمات  اأف�سل  تقدم  كونها  اإم��ب��اور  تقدمها  التي  املناطق  تربيد  خلدمة 

التربيدواأنها اأثبتت فعاليتها من خالل التجربة على اأر�ص الواقع .
واأ����س���اف ���س��ع��ادة ب��ن ���س��ع��ف��ار: م��ن��ذ ان��ط��الق اإم���ب���اور ، ك��ن��ا م��درك��ني حجم 
قطاع  م�ستقبل  متثل  خدمة  نقدم  كوننا  عاتقنا،  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
ال��ت��ربي��د، وك����ان م���ن ال�������س���روري اأن 
الفعالية  م���ن  ق���در  ب���اأك���رب  ن��وف��ره��ا 
اأنها  للجميع  نثبت  ح��ت��ى  وال��ك��ف��اءة 
ننجح  اأن  وا�ستطعنا  امل��ث��ايل.  اخليار 
واأ�سبحت  امل���ه���م���ة  ه�����ذه  يف  ب��ت��م��ي��ز 
اأكرب مزود خلدمات التربيد  اإمباور 
على م�ستوى العامل، مع معدل منو 
حجم  م�ستوى  على  م��ت��زاي��د  �سنوي 
عدد  م�ستوى  على  وكذلك  الأع��م��ال 
العمالء وعدد الأبنية التي نديرها. 
لالح�سائيات  ال��ن��ظ��ر  وع��ن��د  والآن 
�سنويا  ت��زاي��دا  تظهر  التي  والأرق����ام 
ال�سركة،  ع��م��الء  ع����دد  يف  م��ن��ت��ظ��م��ا 
فاإننا عازمون على رفع كفاءة وجودة 
خ��دم��ات��ن��ا ب�����س��ك��ل ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع هذه 
الزيادة ويحافظ على ثقة عمالئنا . واختتم �سعادة بن �سعفار: خالل العام 
ع��دد عمالء  التزايد يف  ي�ستمر  اأن  املتوقع  القادمة من  والأع���وام  اجل��اري 
ال�سركة نتيجة لتوقيع املزيد من التفاقيات مع مطوري امل�ساريع ومالكي 
الأبنية لتزويدهم بخدمة تربيد املناطق، واأي�سا نتيجة لل�سدى الإيجابي 
اإمباور ، حيث نلم�ص حالة ر�سا  الذي نر�سده عند امل�ستخدمني خلدمات 
الت�سغيلية  وخططها  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  يف  عمدنا  وق��د  خدماتنا.  عن 
توفري  وناحية  اخلدمة  كفاءة  ناحية  من  املتوقعة  الزيادة  هذه  ل�ستيعاب 
خدمة عمالء تعك�ص مكانة اإمباور العاملية.  هذا وت�سل القدرة الإنتاجية 
ل�سركة اإمباور اإىل اأكرث من مليون ومئتني وخم�سني األف طن من التربيد. 
وهي تقدم خدمات تربيد مناطق �سديقة للبيئة لعدد من امل�ساريع البارزة 
اإم��ارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�ص ريزيدن�ص ومركز دبي  يف 
املايل العاملي واخلليج التجاري ومدينة دبي الطبية واأبراج بحريات جمريا 
ونخلة جمريا ودي�سكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للت�سميم 

واملنطقة العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

�صعر �صلة خامات اأوبك ي�صل 
اىل 48.25 دولرا للربميل 

•• فيينا-وام:

ال�13  �سلة خاماتها  �سعر  اأن  اأوب��ك  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  اأعلنت منظمة 
48.25 دولر للربميل مقارنة ب�سعر يوم  و�سل اأم�ص الأول الثنني اىل 
�سلة  وت�سم  للربميل.  دولر   48.26 اىل  و���س��ل  ال���ذي  املا�سي  اجلمعة 
التالية  الن��واع  �سيا�سة النتاج  التي تعد مرجعا يف م�ستوى  اأوب��ك  خامات 
: خام مربان الإماراتي وخام مزيج �سحارى اجلزائري واليراين الثقيل 
الليبي  ال�سدر  وخ��ام  الكويتي  الت�سدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�سرة 
العربي  القطري واخل��ام  البحري  النيجريي واخل��ام  وخام بوين اخلفيف 
وربيع  الأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�سول  واخلام  ال�سعودي  اخلفيف 

اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

دبي التجارية توقع مذكرة تفاهم مع 
ناقل ال�صعودية للخدمات اللوج�صتية 

•• دبي - وام: 

وقعت دبي التجارية - النافذة الذكية املوحدة للخدمات التجارية واللوج�ستية 
يف الإمارات – مذكرة تفاهم مع �سركة ناقل للخدمات اللوج�ستية يف ال�سعودية 
ال�سحن  وال��ت��دري��ب يف جم���ال  التعليم  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ال��ت��ع��اون يف  ل��ت��ع��زي��ز 
واخلدمات اللوج�ستية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي . ي�سعى الطرفان من 
معرفة  اإث��راء  بهدف  تدريبية  واأن�سطة  دورات  تنظيم  اإىل  املذكرة  هذه  خالل 
العاملني يف هذا القطاع واطالعهم على اأف�سل املمار�سات فيه. وعرب املهند�ص 
حممود الب�ستكي الرئي�ص التنفيذي لدبي التجارية عن �سعادته بهذه ال�سراكة 
اللوج�ستية يف  رائ��دة يف جمال اخلدمات  للعمل ب�سكل وثيق مع ناقل ك�سركة 
ال�سعودية والتعاون يف تدريب و�سقل مهارات العاملني يف التجارة واخلدمات 
الدولية  اأو  املنطقة  يف  املتبعة  واملمار�سات  بامل�ستجدات  وتزويدهم  اللوج�ستية 
واأهمية  املتعاملني  ر�سا  وتعزيز  التجارية  العمليات  بت�سهيل  الإل��ت��زام  موؤكدا 

التدريب كاأحد ال�سبل للو�سول لالأهداف من خالل الربامج املعتمدة.

لتطبيقهم ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار مبتكرة وفريدة

درهم لثالث فرق فائزة يف م�صابقة لعبة التداول  30,000
 الفرتا�صي ل�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية 2017 بجامعة اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

ف��ازت ثالث فرق طالبية يف فعاليات ختام 
ل�سوق  الفرتا�سي  ال��ت��داول  لعبة  م�سابقة 
والتي   2017 امل��ال��ي��ة  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
تنظمها كلية اإدارة الأعمال بجامعة اأبوظبي 
اأبوظبي  ���س��وق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع  ب�����س��راك��ة 
ل������الأوراق امل��ال��ي��ة وذل����ك حت���ت ���س��ع��ار كيف 
حيث  درهم”،   1،000،000 �ست�ستثمر 
ك��ان��ت امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف نوفمرب 
 117 ع��ن  يزيد  م��ا  ا�ستقطبت  ق��د  املا�سي 
اإدارة  بكالوريو�ص  طلبة  من  طالبي  فريق 
الأعمال وتخ�س�ساتها ميثلون ما يزيد عن 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  خمتلف  من   16
بالدولة، عملوا على ا�ستثمار 1،000،000 
درهم افرتا�سية يف من�سة تداول باملحاكاة 
املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  موقع  على 

من خالل تطبيق ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار 
لتحقيق  الفريدة  ال��ت��داول  واآل��ي��ات  املبتكرة 
اأرب����اح وم��ن ث��م ت��ق��دمي تقرير  اأع��ل��ى ن�سب 

�سامل حول ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارهم.
الرئي�ص  ال��ب��ل��و���س��ي  را����س���د  ����س���ع���ادة  واأك������د 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ال�����س��وق  ���س��راك��ة  اإن 
العايل يف الدولة م�ستمرة على النحو الذي 
ين�سجم مع الهدف الذي ن�سعى لتحقيقه يف 
ا�سرتاجتية عملنا وهو  تزويد �سوق العمل 
وال�ستثمار،  امل��ال  موؤهلة يف جم��ال  ب��ك��وادر 
تنظيم  خ��الل  وم��ن  ال�سوق  اأن  اإىل  م�سرياً 
بالتعاون  الف��رتا���س��ي  ال��ت��داول  م�سابقات 
م��ع اجل��ام��ع��ات ي��وؤك��د ع��ل��ى ح��ر���س��ه ل�سقل 
معارف الطلبة الكادميية يف كليات الدارة 
�سيكون  مما  العملية  باخلربات  والقت�ساد 

له مردود ايجابي على املجتمع ب�سكل عام .

التداول  م�سابقة  البلو�سي يف ختام  واأو�سح 
بالتعاون  ال�سوق  نظمها  التي  الفرتا�سي 
مع جامعة ابوظبي  اأن عدد الطلبة الذين 
الفرتا�سي  ال����ت����داول  مب�����س��اب��ق��ة  ����س���ارك���وا 
جتاوز 585 طالبا  من خمتلف اجلامعات 
امل�ستمر  الإقبال  اأن  اإىل  م�سرياأ  الماراتية، 
من الطلبة على امل�سابقة يعك�ص مدى جناح 
ال�سوق يف هذه التجربة الفريدة من نوعها 

يف املنطقة.  
�ساكو  جاكوب  الدكتور  اأو���س��ح  جانبه  وم��ن 
اأبوظبي  بجامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  عميد 
عالقات  اإط�����ار  ���س��م��ن  ت���اأت���ي  امل�����س��اب��ق��ة  اأن 
ال����ت����ع����اون ال����س���رتات���ي���ج���ي امل�������س���رتك بني 
اجل��ام��ع��ة و���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق املالية 
باأهمية  الوعي  ن�سر  وحر�ص اجلهتني على 
الأعمال وجمال  ال�سباب يف قطاع  انخراط 
ال���س��ت��ث��م��ار واأ�����س����واق امل����ال ل��ك��ون��ه��م رجال 

وامل�ستثمرين  امل��ال��ي��ون  واخل����رباء  الأع��م��ال 
فر�سة  امل�سابقة  اأت��اح��ت  كما  امل�ستقبليني، 
لتطبيق  املتاأهلة  الطالبية  للفرق  متميزة 
التداول  ون��ظ��ري��ات  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل����ربات 
القاعات  يف  ت��ع��ل��م��وه��ا  ال���ت���ي  وال���س��ت��ث��م��ار 
ال��درا���س��ي��ة ع��ل��ى م��ن�����س��ة حم���اك���اة �سممها 
املالية،  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  خ�سي�ساً 
مثمناُ م�ساركة الطالب والطالبات يف هذه 
اجلهد  م��ن  الكثري  تطلبت  ال��ت��ي  امل�سابقة 
وال��ع��م��ل وامل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة، ول��ع��ل اأكرب 
دليل على جناحها يف حتقيق هدفها ون�سر 
الوعي حول اأهمية تر�سيخ ثقافة ال�ستثمار 
مهاراتهم  وتطوير  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  بني 
وقدراتهم يف هذا املجال هو الإقبال املتزايد 
خمتلف  مثلوا  الذين  الطالبية  الفرق  من 
موؤ�س�سات  من  بنخبة  العمال  اإدارة  كليات 

التعليم احلايل بالدولة.

امل�ساريع الفائزة  - فاز باملركز الأول وجائزة 
اإيان  ���س��ك��وت  ال��ط��ال��ب��ني  دره���م  األ���ف  ال�15 
جامعة  م��ن  �سينغ  وه��ي��م��اجت��ي��ت  م��اث��ي��ا���ص 

ولونغونغ بدبي.
 10 ال���  - وت��ع��ادل يف املركز الثاين وج��ائ��زة 
الذي  الفريق الطالبي  األ��ف دره��م كل من 
من  فيليب�ص  واأي������زاك  �سينا  م��وري��ا  ي�����س��م 
الذي  الطالبي  وال��ف��ري��ق  ب��ول��ت��ون،  جامعة 
ي�����س��م ال��ط��ل��ب��ة ه���رمي خ����امن، ه���ريا �سراج، 
عمران  واأن��ع��ام  بخ�ص،  حليمة  علي،  اإمي���ان 

من كلية اإدارة الأعمال بجامعة اأبوظبي.
 5 وجائزة  الثالث  املركز  على  تعادل  كما   -
اآلف درهم كل من الفريق الطالبي الذي 
حممد  وتهفني  �سباح،  اأريبا  الطلبة  ي�سم 
علي من جامعة عجمان، والفريق الطالبي 
الذي ي�سم ماجدالينا دوروتا، ومرمي وهبي 

من كلية اإدارة الأعمال بجامعة اأبوظبي.

 �صيمن�س تقدم 100 مليون يورو منحة لل�صباب الإماراتي مبجال الربجميات خالل قمة ال�صناعة
•• اأبوظبي -وام:

قيمتها  عينية  منحة  الأمل��ان��ي��ة  �سيمن�ص  �سركة  ق��دم��ت 
100 مليون يورو يف �سكل رخ�ص للربجميات للجامعات 
يف دولة الإم��ارات وذلك بهدف تطوير املهارات الالزمة 

لدفع عجلة التحول الرقمي يف الدولة.
العاملية  للقمة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�سة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال�سركات  ق���ادة  ك��ب��ار  جتمع  ال��ت��ي  والت�سنيع  لل�سناعة 
ال�سناعة العاملية واحلكومات وموؤ�س�سات املجتمع املدين 
الزده����ار  ب��ن��اء  اإع�����ادة  ال�����س��ن��اع��ة يف  ق��ط��اع  دور  ملناق�سة 
العمل  فر�ص  توفري  م��ن  ومتكينه  العاملي  القت�سادي 

وامل�ستقبل امل�ستدام لالأجيال املقبلة.
التي  الفتتاحية  النقا�ص  جل�سة  يف  م�ساركته  و�سمن 
الكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون املجل�ص  اأدارتها معايل نورة 

اأو�سح جو كاي�سر الرئي�ص التنفيذي  الوطني الحتادي 
�سركته  اأن  الأملانية  �سيمن�ص  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
غري  منظمة  اأك���رب  وه��ي  اآي��زي��ك  منظمة  م��ع  �ستتعاون 
املجال  اإدارت��ه��ا يف هذا  الطالب  العامل يتوىل  ربحية يف 
.. و�ست�ساعد هذه املنحة يف تطوير القيادات الإماراتية 
كعا�سمة  ال��دول��ة  م��وق��ع  تكري�ص  على  ال��ق��ادرة  ال�سابة 

للثورة ال�سناعية الرابعة.
متقدم  كمركز  الإم����ارات  مكانة  الإع���الن  ه��ذا  ويكر�ص 
وتعمل  امل��ن��ط��ق��ة..  م��ت�����س��وى  ع��ل��ى  والب��ت��ك��ار  لل�سناعة 
للم�ساهمة  الإماراتية  ال�سركات  ت�سجيع  على  احلكومة 
بني  ���س��راك��ات  وع��ق��د  العاملية،  القيمة  �سال�سل  يف  ب��ق��وة 
ال�سركات  وب��ني  العاملية  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  ك��ربي��ات 
وتوفري  مبتكرة،  تقنيات  لختبار  املحلية  واملوؤ�س�سات 
فر�ص عمل م�ستدامة يف قطاع تقنيات الثورة ال�سناعية 

وم�ستدام  متنوع  اقت�ساد  بناء  اإط���ار  يف  وذل��ك  ال��راب��ع��ة، 
قائم على املعرفة.

و اأكد بدر �سليم �سلطان العلماء الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
للقمة  التنظيمية  اللجنة  ورئ��ي�����ص  للت�سنيع  ���س��رتات��ا 
الفتتاح  كلمته يف حفل  والت�سنيع يف  لل�سناعة  العاملية 
من  ال�سناعي  القطاع  ميكن  حتويل  نهج  تبني  �سرورة 
العاملي  ب��ن��اء الزده����ار الق��ت�����س��ادي  اإع���ادة  لعب دوره يف 

وتوفري فر�ص النمو جلميع �سعوب العامل.
جتمع  العاملي  امل�ستوى  على  الأوىل  للمرة  اإن��ه  واأ���س��اف 
القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع قادة القطاع ال�سناعي 
على  ملمو�سة  نتائج  ذات  عملية  ق��رارات  لتخاذ  العاملي 

اأر�ص الواقع.
�سيمن�ص عن منحة رخ�ص  �سركة  اإع��الن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
من  �ستمكنهم  وال��ت��ي  الإم���ارات���ي  لل�سباب  ال��ربجم��ي��ات 

ال��دول��ة نحو  ل��ق��ي��ادة م�سرية  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  تطوير 
تكري�ص موقعها كعا�سمة للثورة ال�سناعية الرابعة مثال 
على ما تتميز به دولة الم��ارات من قدرة على اجتذاب 
ال�سركات العاملية لال�ستثمار يف الكفاءات الوطنية.. واأكد 
قيادة  ال��ق��ادرة على حتقيق  الوحيدة  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
احلراك العاملي نحو م�ستقبل حتويل للقطاع ال�سناعي.
ورئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  كاي�سر  جو  ق��ال  جانبه  من 
جمل�ص اإدارة �سركة �سيمن�ص الأملانية اإن امل�ساهمة يف نقل 
قائمة  على  املحلية  امل��ه��ارات  وتطوير  امل��ع��ارف  وتوطني 
اأن هذه املنحة تعك�ص  اأولويات �سركة �سيمن�ص .. موؤكدا 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  بدعم  الرا�سخ  ال�سركة  ال��ت��زام 
املتحدة يف م�ساعيها الرامية للو�سول اإىل اقت�ساد قائم 
ال�سواعد  يدعمه  وامل��رون��ة  بالتنوع  يت�سم  املعرفة  على 

الإماراتية املاهرة واملواهب العاملية.

�سمن جهودها مل�ساعدة جمتمع الأعمال على النمو والتطور وتعزيزًا لتناف�سيته

غرفة دبي تنظم ندوة عمل حول خطابات العتماد امل�صتندية
•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها لتعريف ممثلي جمتمع 
الأع��م��ال يف دب��ي ب��اأح��دث ال��ت��ط��ورات يف 
العمل،  وبيئة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  جم��ال 

وي�سر،  ب�����س��ه��ول��ة  الأع����م����ال  ومم���ار����س���ة 
نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي موؤخراً 
الإدارة  ع��ن��وان  حملت  ن����دوًة  م��ق��ره��ا  يف 

الفّعالة خلطابات العتماد امل�ستندية. 
اأع�ساء  م��ه��ت��م��ون م��ن  ال���ن���دوة  وح�����س��ر 

وم�������س���ت�������س���ارون يف جمال  دب�����ي  غ���رف���ة 
ومدراء  وم�سرفيون  الدولية  التجارة 
ومبيعات  ل��وج�����س��ت��ي��ة  وخ���دم���ات  ���س��ح��ن 
حيث �ساهمت الندوة بتعريف امل�ساركني 
العتماد،  خلطابات  العملية  باجلوانب 
واأبرز اخلطوات لالتفاق على ال�سروط 
امل�ستندية،  العتماد  والأحكام خلطابات 
اأدوات ال�سداد املايل  وزي��ادة الوعي حول 
للعمليات التجارية واأهميتها يف ت�سهيل 
التجارة الدولية، بالإ�سافة اإىل ت�سليط 
ال�سوء على الق�سايا القانونية الدولية 
خطابات  عمليات  على  تاأثري  لها  والتي 

العتماد. 
اأوب���ري���ان،  فن�سنت  ال���ن���دوة  يف  وحت����دث 
الدولية  ال���ت���ج���ارة  مت���وي���ل  يف  اخل���ب���ري 
لغرفة  امل�������س���رف���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  وع�������س���و 
املوا�سيع  و���س��م��ل��ت  ال���دول���ي���ة،  ال��ت��ج��ارة 
امل���ط���روح���ة الجت����اه����ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
واللتزامات  ال��دول��ي��ة،  التجارة  متويل 

امل�����س��رف��ي��ة وال����ق����واع����د الأ����س���ا����س���ي���ة يف 
واملعايري  العتماد،  خطابات  ممار�سات 
امل�ستندية،  العتمادات  لفح�ص  املعتمدة 
العتماد  خطابات  بدائل  اإىل  بالإ�سافة 

التجارية. 
اإدارة  م���دي���ر  ك����اظ����م،  ج���ه���اد  واأ������س�����ارت 
اخلدمات القانونية يف غرفة دبي انه مع 
ارتفاع حجم التجارة الدولية والتمويل 
التجاري يف منطقة ال�سرق الأو�سط، بات 
القانونية  ال�سروري فهم اجلوانب  من 
وكيفية  الع��ت��م��اد  خل��ط��اب��ات  والعملية 
اإدارتها، حيث تعترب اأداة رئي�سية لتمويل 

العمليات التجارية ب�سال�سة و�سهولة. 
الأعمال  بيئة  اأن  اإىل  ك��اظ��م  واأ���س��اف��ت 
نتيجة  كثرية  اقت�سادية  بتحديات  متر 
ولذلك  العديدة،  واللتزامات  ال�سروط 
بهذه  املعنيني  لتعريف  ندوة  اإقامة  فاإن 
ال��ت��ح��دي��ات، وك��ي��ف��ي��ة اإي���ج���اد ح��ل��ول لها 
ميكن  لأع��م��ال��ه��م  مم��ار���س��ت��ه��م  لت�سهيل 

وعي  لتعزيز  مالئمة  اأر���س��ي��ة  يوفر  اأن 
تناف�سية  وحت��ق��ي��ق  الأع����م����ال،  جم��ت��م��ع 

جمتمع الأعمال. 
خطابات  اإن  اأوب����ري����ان:  فن�سنت  وذك����ر 
م��ث��ال��ي��ة لإدارة  و���س��ي��ل��ة  ه���ي  الع���ت���م���اد 
اأهم  اإحدى  اإن  املخاطر امل�سرفية، حيث 
هي  العتماد  خطابات  لإدارة  اخلطوات 
الأحداث  وت�سل�سل  الوقت  اأهمية  اإدراك 
والأعراف  القواعد  فهم  اإىل  بالإ�سافة 
 UCP( املوحدة لالعتمادات امل�ستندية
هذه  ملثل  دب��ي  غ��رف��ة  وتنظيم   .)600
اأف�سل  ت�����س��اع��د ع��ل��ى اع��ت��م��اد  ال���ن���دوات 

املمار�سات يف الأوقات احلرجة. 
وت���دع���م غ���رف���ة دب����ي من���و الأع����م����ال يف 
الإم��ارة، وتعمل على ال��دوام خللق بيئٍة 
الندوات  تنظيم  خ��الل  من  لها  حمفزٍة 
ت��ع��زز وع��ي وثقافة  ال��ت��ي  العمل  وور����ص 
م�ستجدات  اأب��رز  حول  الأعمال  جمتمع 

الأعمال ذات العالقة حملياً وعاملياً. 

ويل عهد الفجرية يفتتح 
ملتقى فوجكون 2017 

مكانتها كمن�سة رئي�سية لل�سركات املحلية 
اإمدادات  جم��الت  يف  والعاملية  والإقليمية 
الطاقة وتخزينها عامليا عالوة على دعمها 
اللوج�ستي لل�سوق العاملي للنفط اخلام . و 
ح�سر الفتتاح اأي�سا معايل الدكتور حممد 
للملتقى  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  الكندي 
�سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  و�سعادة 
ويل العهد و�سعادة حممد عبيد بن ماجد 
ال�سناعة والقت�ساد بحكومة  دائرة  مدير 
ال��ف��ج��رية و���س��ع��ادة ال��ك��اب��نت م��و���س��ى مراد 
مديري  م��ن  وع��دد  الفجرية  ميناء  مدير 
الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية وم�سوؤولون 
ب������رتول حملية  ومم���ث���ل���ون ع����ن ����س���رك���ات 
الذي تنظمه  امللتقى  وي�سارك يف   . وعاملية 
منطقة الفجرية لل�سناعة البرتولية فوز 
حت���ت ���س��ع��ار ق���ي���ادة ال��ت��ح��ول ع���رب م���وردي 
 400 ي��ق��ارب  � م��ا  ب��ال��ق��ود  ال�سفن  ت��زوي��د 
م��ن��دوب م��ن اأك��رث م��ن 30 دول��ة م��ن دول 
منظمات  ع��ن  ممثلني  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل 

و�سركات معنية ب�سوق النفط .
الكندي  �سعيد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  و   
رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى كلمة 

بقيادة  الفجرية  حكومة  اهتمام  فيها  اأك��د 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ص الأع����ل����ى حاكم 
املنا�سبة  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ب��ت��ق��دمي  ال��ف��ج��رية 
اأحدث  ب�ساأن  للنقا�ص  من�سة  لتوفري  كافة 
الق�سايا والفر�ص املتاحة بقطاع ال�سناعة 

النفطية .
وقال الكندي اإن �سيا�سة فوز تركز على جذب 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات 
ال��دول��ة على  ت�ساعد  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 

واأ�سار   .. الطاقة  جمال  يف  روؤيتها  حتقيق 
جلنة  بت�سكيل  م��وؤخ��را  املنطقة  ق��ي��ام  اإىل 
اإطار  يف  وذل��ك  فيدكوم  للبيانات  الفجرية 
اإىل  ال��ف��ج��رية  ال��رام��ي��ة لتحويل  ج��ه��وده��ا 
مركز عاملي لتجارة وتخزين النفط . بدوره 
رئي�ص  ماجد  بن  عبيد  حممد  �سعادة  اأك��د 
اخلرباء  خ��رية  �سي�سم  امللتقى  اأن  امل��وؤمت��ر 
بالوقود  ال�سفن  بتزويد  عالقة  لهم  ممن 
املرتبطة  وال�����س��ن��اع��ات  ال��ن��ف��ط  وت��خ��زي��ن 
بهما موؤكدا اأنه �سيقدم فر�سة للم�ساركني 

•• الفجرية -وام:

اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د بن 
ام�ص  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد 
للتزود  العا�سر  ال���دويل  ال��ف��ج��رية  ملتقى 
7102 يف  ب���ال���وق���ود وال��ن��ف��ط ف��وج��ك��ون 
ي��ق��ام حتت  ال���دي���ار وال����ذي  ف��ن��دق �سيجي 
رع���اي���ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د بن 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم 
الفجرية . ح�سر الفتتاح ال�سيخ �سالح بن 
ال�سناعة  دائ����رة  رئ��ي�����ص  ال�����س��رق��ي  حم��م��د 
�سلطان  وال�سيخ  ال��ف��ج��رية  يف  والق��ت�����س��اد 
مطر  الدكتور  و�سعادة  ال�سرقي  �سالح  بن 
واأكد   . الطاقة  وزارة  وكيل  النيادي  حامد 
�سمو ويل عهد الفجرية يف كلمة يف افتتاح 
يف  املتخ�س�سون  يلتقي  اأن  اأهمية  امللتقى 
لتبادل  وم����راف����ق����ه  ال���ن���ف���ط  ����س���وق  ح���ق���ل 
الجتاهات  وحت���دي���د  وامل���ع���ارف  اخل�����ربات 
اإىل توفري  اإ�سافة  املجال  احلديثة يف هذا 
امل��ل��ت��ق��ى ف��ر���س��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 
اأن  اإىل  م�سريا  جت��اري��ة  حت��ال��ف��ات  حتقيق 
تعزز  امللتقى  اأعمال  باحت�سانها  الفجرية 

لإق��ام��ة حتالفات جت��اري��ة ج��دي��دة ترتبط 
ب��ال�����س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة . م���ن ج��ان��ب��ه اأك���د 
امللتقى  ا�ست�سافة  اأن  مراد  مو�سى  الكابنت 
ال��ف��ج��رية وميناء  ال���ت���زام ح��ك��وم��ة  ي���وؤك���د 
الفجرية يف توفري من�سة مالئمة للحدث 
ال�سنوية يف  اأه���م الأج��ن��دة  ال���ذي يعد م��ن 
 .. بالوقود  ال�سفن  لتزويد  العاملي  ال�سوق 
الهام  ال�سرتاتيجي  املوقع  اأن  اإىل  م�سريا 
الإم���ارة جعلها يف مقدمة  ال��ذي تتمتع به 

دول العامل يف �سناعة وتخزين النفط .
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املال والأعمال

بنك دبي الإ�صالمي يطلق بنك 
بانني دبي ال�صريعة يف اإندوني�صيا

•• دبي-الفجر: 

احتفل بنك دبي الإ�سالمي، اأكرب بنك اإ�سالمي يف دولة الإم��ارات العربية 
بح�سور  وذل��ك  اإندوني�سيا،  يف  ال�سريعة  دبي  بانني  بنك  باإطالق  املتحدة، 
�سلوان،  الدكتور عدنان  الإ�سالمي،  دبي  بنك  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص 
اإندوني�سيا،  يف  املالية  اخل��دم��ات  هيئة  مفو�ص  ح���داد،  موليامان  وال�سيد 
والدكتور معروف اأمني، رئي�ص جمل�ص علماء اإندوني�سيا، وال�سيد هامليم 
اإىل  بالإ�سافة  اإندوني�سيا،  يف  ال��ودائ��ع  تاأمني  موؤ�س�سة  مفو�ص  األم�سياه، 

ممثلني عن الإدارة العليا للموؤ�س�ستني.
وبعد ح�سوله على املوافقات التنظيمية يف عام 2015، ا�ستحوذ بنك دبي 
الإ�سالمي على 40٪ من بنك بي تي بانني ال�سريعة تي بي كي ، والذي مت 
تغيري ا�سمه كجزء من ال�سفقة لي�سبح بنك بانني دبي ال�سريعة، لي�سكل 

اأول دخول لبنك دبي الإ�سالمي اإىل منطقة اآ�سيا املحيط الهادئ.
ويقدم البنك الذي مت جتديد عالمته التجارية، خدمات م�سرفية اإ�سالمية 
95٪ منهم من  200 مليون ن�سمة،  اإندوني�سيا. ومع عدد �سكان يبلغ  يف 
امل�سلمني، فمن املتوقع اأن ينمو �سوق امل�سرفية الإ�سالمية يف اإندوني�سيا من 
3٪ اإىل 11٪ بحلول عام 2020، لي�سبح التمويل الإ�سالمي ركناً اأ�سا�سياً 

يف منو اإندوني�سيا خالل ال�سنوات املقبلة.
ويف تعليق له على عملية ال�ستحواذ والطالق، قال الدكتور عدنان �سلوان، 
ال�ستحواذ  هذا  يعترب  الإ�سالمي:  دبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
اإ�سالمي متكامل  بنك  اأول  وباعتبارنا  الإ�سالمي.  دبي  لبنك  هاماً  اإجن��ازاً 
يف العامل، فاإننا مل نن�سئ فقط منوذجاً م�سرفياً جديداً منذ اأربعة عقود، 
الإ�سالمي  التمويل  �سوق  وتطوير  تنمية  مب�سوؤولية  اأي�ساً  ا�سطلعنا  بل 
يف  نتبعها  التي  الو�سائل  من  هو  ا�سرتاتيجية  �سراكات  عقد  واإن  العاملي. 
املحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  لنا  مثالياً  �سريكاً  بانني  بنك  ويعد  ال�سياق،  ه��ذا 
الهادئ. ونظراً لأنه لعٌب را�سخ ومتجذر يتمتع ب�سنوات طويلة من اخلربة 
واملعرفة بال�سوق املحلية، فاإن بنك بانني �سيتيح لنا حتقيق روؤيتنا للتمويل 
الإ�سالمي يف اإندوني�سيا ويف خمتلف اأنحاء املنطقة. وبالنظر اإىل امل�ستقبل، 
فعلنا  كما  متاماً  ال�سريعة  دبي  بانني  بنك  يف  ا�سرتاتيجيتنا  �سننفذ  فاإننا 
على مدى ال�سنوات الأربعني املا�سية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف 
ال�سراكة  اأن هذه  واثقون من  الأخ��رى، ونحن  الرئي�سية  الدولية  اأ�سواقنا 
امل�سرفية  بجعل  هدفنا  لتحقيق  اأخ��رى  خطوة  املطاف  نهاية  يف  �ستقربنا 
يف  التقليدية  امل�سرفية  عن  بديل  خيار  جمرد  ولي�ص  منوذجا  الإ�سالمية 

جميع اأنحاء العامل .
ب��خ��ربة ع��ري��ق��ة يف مم��ار���س��ة الأعمال  الإ���س��الم��ي  دب���ي  ب��ن��ك  ه���ذا ويتمتع 
التجارية يف اإندوني�سيا، حيث انخرط ب�سفقات مهمة متوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سالمية، مثل �سفقة هيكلة �سركة الطريان الإندوني�سية غارودا يف عام 
اأمريكي  دولر  مليون   500 بقيمة  �سكوك  تقدمي  �سملت  التي   2015
اإ�سدار ال�سكوك هذا اإجن��ازاً يف غاية الأهمية  مدتها خم�ص �سنوات. وكان 
ال�سوق  يف  امل�ستثمرين  ثقة  وع���زز  اإ���س��الم��ي،  م��ال  راأ����ص  اأ���س��واق  لتطوير 
الإندوني�سية. كما �سهدت اأن�سطة بنك دبي الإ�سالمي يف اإندوني�سيا مزيداً 
من ال�ستثمارات املهمة يف �سركة غارودا للطريان وموؤ�س�ساتها، مع حتقيق 

اكتتابها اأكرث من 500 مليون دولر اأمريكي حتى تاريخ ال�ستحقاق.
وجدير بالذكر اأن بنك دبي الإ�سالمي حقق يف عام 2016 اأرباحاً �سافية 
بقيمة 4،050 مليار درهم اإماراتي، بزيادة ملحوظة ن�سبتها 6٪، مقارنة 
مع3،83 مليار درهم اإماراتي يف عام 2015، الأمر الذي ميثل منواً قوياً 
اأعقاب تبني  البيئة القت�سادية ال�سعبة. ويف  يف الربحية على الرغم من 
باك�ستان  يف  البنك  عمليات  �سهدت   ،2016 ع��ام  يف  منقحة  ا�سرتاتيجية 
اإط��الق عمليات  على  الآن من�سب  البنك  تركيز  واأ�سبح  م�ساعفة،  اأرباحاً 
اإندوني�سيا وكينيا مبا يتيح لكال ال�سوقني لعب دورهما يف امل�ساهمة يف  يف 

تطور التمويل الإ�سالمي، الذي يعد طموحاً اأ�سا�سياً للبنك.
العاملي، مت  التمويل الإ�سالمي  تاأكيد ملكانته كموؤ�س�سة رائدة يف قطاع  ويف 
تكرمي بنك دبي الإ�سالمي لقاء ثالث �سفقات دولية خالل العام املا�سي، 
ال وهي �سفقة اإندوني�سيا للعام ، لل�سنة الثانية على التوايل، عن اإ�سداره 
بريو�ساهان  ل�سركة  ثابت  مبعدل  م�سمونة  غ��ري  وك��ال��ة  ائتمان  �سهادات 
متويل  تاأمني  على  عمله  لقاء  للعام  باك�ستان  �سفقة  وج��ائ��زة  بينريبيت، 
مليار   25 بقيمة  الأج��ل  اإ�سالمية طويلة  ت�سهيالت متويلية  م�سرتك يف 
لقاء  للعام  الكويت  باور هولدنغ، وجائزة �سفقة  ل�سركة  باك�ستانية  روبية 
دولر  مليون   250 بقيمة  الأول  ال�سق  من  �سكوك  اإ�سدار  لتاأمني  عمله 

اأمريكي ل�سالح بنك بوبيان يف الكويت.

دولرا للربميل �صعر ت�صوية العقد   49.89
الآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة 

•• دبي -وام: 

لدى   � املقبل  مايو  ت�سليم   � عمان  خل��ام  الآج���ل  العقد  ت�سوية  �سعر  ارت��ف��ع 
للربميل  اأمريكي  دولر   /0.38/ ام�ص  للطاقة  دب��ي  بور�سة  يف  ت��داول��ه 
عند  دولر   /49.89/ ليبلغ  الول  اأم�ص  ت�سويته  ب�سعر  مقارنة  الواحد 
غرينت�ص/.  بتوقيت   08:30/ املحلي  بالتوقيت   /12:30/ ال�ساعة 
ال�سرق  منطقة  يف  دولية  بور�سة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�سة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �سركات  تزويد  اإىل   � وال�سلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�سط 
باأ�سعار  ال�سوي�ص  �سرق  تقع  التي  بالأ�سواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني 
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�ص 
وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار الأكرث موثوقية للنفط اخلام املتجه اإىل 
ال�سوق التي ت�سهد منوا �سريعا �سرق ال�سوي�ص والأداة التي تعك�ص اقت�سادات 
املنطقة الآ�سيوية ب�سورة متفردة واأكرب عقد من نوعه 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 
الو�سول  التي ميكن  الإلكرتونية  الأنظمة  اأرقى  اأعمالها  كافة  للطاقة يف 
الرئي�سة  املالية  املراكز  منها  منطقة   /20/ من  اأك��رث  من  انطالقا  اإليها 
يف اآ�سيا واأوروب��ا والوليات املتحدة. وتقع البور�سة داخل مركز دبي املايل 
يف  املالية  اخلدمات  لتعزيز  اإن�ساوؤها  مت  ح��رة  مالية  منطقة  وه��و   � العاملي 
دولة الإمارات العربية املتحدة � وتخ�سع اإىل قوانني �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 كما متتلك موؤ�س�سات مالية عاملية و�سركات متخ�س�سة يف تداول 
عقود الطاقة منها غولدمان �ساك�ص و جي بي مورغان و مورغان �ستانلي و 

�سل و فيتول و كونكورد اإنرجي اأ�سهما فيها.

مدينة خليفة ال�صناعية تك�صف النقاب عن اأكرب منطقة للتجارة 
احلرة خالل فعاليات القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 2017

•• اأبوظبي-الفجر: 

املتنامي  ال��ط��ل��ب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ���س��ع��ي��ه��ا  اإط�����ار  يف 
امل�ستثمرين  ق��ب��ل  امل��ن��اط��ق احل���رة م��ن  ع��ل��ى 
تطوير  على  العازمني  واملحليني  الأج��ان��ب 
اأعمالهم يف املناطق احلرة يف دولة الإمارات 
اأبوظبي،  م��وان��ئ  اأع��ل��ن��ت  امل��ت��ح��دة،  العربية 
التجارية  للموانئ  وامل�سغل  الرئي�ص  املطور 
يف  ال�سناعية  خليفة  وم��دي��ن��ة  واملجتمعية 
اأبوظبي، عن تو�سعة يف املنطقة احلرة مليناء 
م�ساحًة  ح��رة  منطقة  اأك��رب  لت�سبح  خليفة 
يف العامل العربي. جاء هذا الإع��الن خالل 
الأوىل  ال���دورة  يف  اأبوظبي  م��وان��ئ  م�ساركة 
العاملية لل�سناعة والت�سنيع ك�سريك  للقمة 
ل��ل��ق��م��ة.  مت��ت��د م��ن��ط��ق��ة التجارة  ���س��ن��اع��ي 
اإجمالية  م�ساحة  على  خليفة  مليناء  احل��رة 
على  م��وزع��ة  مربع  كيلومرت   100 ق��دره��ا 
خليفة  م��دي��ن��ة  يف  و)ب(  )اأ(  امل��ن��ط��ق��ت��ني 
ميناء  مع  وتتكامل  اأبوظبي،  يف  ال�سناعية 
املنطقة،  يف  اآيل  ���س��ب��ه  م��ي��ن��اء  اأول  خ��ل��ي��ف��ة، 
ا�ستثمارية  م�����س��اري��ع  ج���ذب  ع��ل��ى  ع��م��ل  ق��د 
ال���ق���ط���اع���ات مب����ا يف ذلك  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
املهيكلة،  وامل��ع��ادن  وال�سيارات،  الألومنيوم، 
و�سناعة  للموانئ،  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
والتغليف،  الدوائية،  وال�سناعات  الأغذية، 
وال���ب���ول���ي���م���رات، وغ����ريه����ا. ت��ت�����س��م خطط 
منطقة التجارة احلرة مليناء خليفة باملرونة 
والقدرة على ا�ستيعاب املزيد من ال�سناعات 
كما  الكلية.  م�ساحتها  �سمن  امل�ستقبل  يف 
تعمل مدينة خليفة ال�سناعية على تطوير 

ل��الأع��م��ال يف  متكامل  لإن�����س��اء جممع  خطة 
املنطقة )اأ( من منطقة التجارة احلرة مليناء 
خليفة، والتي �ستمتد على م�ساحة اإجمالية 
قدرها 16 مليون مرت مربع.  ومن املتوقع 
املتاخمة  احل��رة  التجارة  منطقة  ت�سبح  اأن 
منواً  ميناء  اأ���س��رع  ث��اين  وه��و  خليفة،  مليناء 
اإم�����ارة  ال���ت���ج���ارة يف  ال����ع����امل، م�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
اأب��وظ��ب��ي كمركز  ي��ع��زز مكانة  اأب��وظ��ب��ي مم��ا 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  مزدهر  بحري 
كبرية  قيمة  يقّدم  اآ�سيا  وجنوب  واإفريقيا، 
اإطالق  الإع��الن عن  ول��دى  للم�ستثمرين.  
املنطقة احلرة يف املوؤمتر ال�سحفي يف القمة 
العاملية لل�سناعة والت�سنيع يف اأبوظبي، قال 
الرئي�ص  ال�سام�سي،  جمعة  حممد  الكابنت 
التنفيذي ملوانئ اأبوظبي: جاء قرار تو�سعة 
الر�سيدة  القيادة  من  دعماً  احل��رة  املنطقة 
ال�سناعية  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الرامية اإىل توفري مناخ جاذب لال�ستثمارات 
واأ�ساف:   . القطاعات  خمتلف  يف  الأجنبية 
التجارة  املنطقة  ع��ن  الإع����الن  ق��ررن��ا  ل��ق��د 
العاملية  ال��ق��م��ة  خ���الل  مل��ي��ن��اء خليفة  احل���رة 
اأه���داف  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  والت�سنيع  لل�سناعة 
للتعاون  فريدة  من�سة  خللق  الفعالية  هذه 
القطاع  يف  و�ساملة  ج��دي��دة  �سراكات  وب��ن��اء 
تطوير  يف  فعال  وب�سكل  ت�ساهم  ال�سناعي 
العاملي.  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ة  ق���ط���اع 
ل��ط��رح ومناق�سة  ال��ق��م��ة م��ن��رباً  ت��وف��ر  ك��م��ا 
القطاعني  تفيد  م�ستقبلية  واأفكار  م�ساريع 
ال��ع��ام واخل��ا���ص واملجتمع امل���دين، وه���ذا ما 
واأهدافنا.    وم��ه��ّم��ت��ن��ا  روؤي��ت��ن��ا  م��ع  يتنا�سب 

خليفة  مليناء  احل��رة  التجارة  منطقة  ت�سم 
خمتلفة  باأن�سطة  �سركة   40 ح��وايل  حالياً 
واخلدماتية.  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية  منها 
لالأن�سطة  ال���رئ���ي�������س���ي  ال���رتك���ي���ز  وي���ب���ق���ى 
اللوجي�ستية،  اال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 
والأملنيوم  وامل�سروبات،  والأغذية  والتغليف، 
والثقيلة.  واملتو�سطة  اخلفيفة  وال�سناعات 
للم�ستثمرين  امل��زاي��ا  من  العديد  توفر  كما 
خدمية  وتكاليف  تناف�سية،  اإيجارات  ت�سمل 
تعد الأدنى على م�ستوى العامل، اإىل جانب 
امل�ستثمرين  متنح  كما  �سريبية.  اإع��ف��اءات 
مل�ساريعهم،  ال��ك��ام��ل��ة  امللكية  ح��ق  الأج���ان���ب 
وحرية نقل راأ�ص املال والأرباح ب�سكل كامل، 
باأ�سعار تناف�سية  الب�سائع  ف�ساًل عن �سحن 
والإج��راءات اجلمركية ال�سل�سة، وغري ذلك 
م��ن م��زاي��ا. م��ن ج��ه��ت��ه، اأ���س��ار م��ان��ع حممد 
�سعيد املال، الرئي�ص التنفيذي ملدينة خليفة 
خليفة  م��دي��ن��ة  اإع����الن  اأن  اإىل  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
على  ح���رة  م��ن��اط��ق  بتخ�سي�ص  ال�سناعية 
املدينة  يف  م��رب��ع  كيلومرت   100 م�ساحة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة مي��ث��ل اإ����س���اف���ة ن��وع��ي��ة جديدة 
ال�سناعية  لال�ستثمارات  وم�سجعة  ج��اذب��ة 
مدينة  حتر�ص  امل��ال:  واأ���س��اف  اأبوظبي.  يف 
خ��ل��ي��ف��ة ال�������س���ن���اع���ي���ة ع���ل���ى ت���ب���ن���ي اأح������دث 
جمّمعاتها  مناحي  خمتلف  يف  الب��ت��ك��ارات 
ال�سناعية، مبا يلبي اأحد اأهم اأهدافها وهو 
بناء اقت�ساد م�ستدام، وو�سع دولة الإمارات 
العديد من  ال�سدارة يف  املتحدة يف  العربية 
واأ�ساف  املنطقة.  يف  املتخ�س�سة  ال�سناعات 
املنطقة  م�����س��اح��ة  زي������ادة  م���ن  ال���ه���دف  اأن 

الأجانب  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  هو  احل��رة 
يجلب  ب���دوره  مم��ا  ال�سناعة  يف  املخت�سني 
تقنيات جديدة ويخلق تنّوع يف الإنتاج ويعزز 
امل��وان��ئ.  ومتتد منطقة  ال��ت��ج��ارة يف  حركة 
مدينة  من  )ب(  املنطقة  يف  احل��رة  التجارة 
خليفة ال�سناعية على م�ساحة 84 كيلومرتاً 
وثقيلة  خفيفة  �سناعات  و�ست�سم  م��رب��ع��اً، 
ل��وج�����س��ت��ي��ة، وجم��م��ع��ات جتارية،  وخ���دم���ات 
وحم���الت جت��زئ��ة ك���ربى، وم��رك��ز للمدينة، 
اإىل  اإ�سافة  ال�ستخدامات،  متعددة  ومباين 
التجارة  منطقة  تتيح  �سكنية.  م�سروعات 
احلرة مليناء خليفة للم�ستوردين وامل�سدرين 
اأكرث من  اأ�سواق ت�سم  اإىل  الو�سول  �سهولة 
مناطق  اأرب���ع  �سمن  م�ستهلك  مليار   4.5
اإىل ذلك،  واإ����س���اف���ة  ال���ع���امل.  زم��ن��ي��ة ح���ول 
النقل  نهج  املنطقة احل��رة على  اعتماد  ف��اإن 
ف�ساًل  وج���واً  وب��ح��راً  ب���راً  الو�سائط  متعدد 
امل�ستقبلية،  احلديدية  ال�سكك  خطوط  عن 
الوجهات  اأهم  اإىل  الو�سول  �سهولة  ي�سمن 
ت�ستمر  املنطقة.  يف  والتجارية  اللوج�ستية 
والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة  فعاليات 
مع  بالتعاون  القت�ساد  وزارة  تنظمها  التي 

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة 
)ال��ي��ون��ي��دو( ح��ت��ى 30 م��ار���ص اجل����اري يف 
ومن  اأب��وظ��ب��ي،  ال�سوربون  باري�ص-  جامعة 
اأك������رث من  ال���ق���م���ة  ت�����س��ت��ق��ط��ب  اأن  امل���ت���وق���ع 
1200 م�سارك من قادة الدول واحلكومات 
وال�������وزراء، ووا���س��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات، وامل����دراء 
العاملية.   ال�����س��رك��ات  اأك����رب  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
تهدف القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع اإىل 
اأن خلق من�سة فريدة للتعاون الدويل تعزز 
من منو ال�ستثمارات العاملية، وبناء �سراكات 
جديدة و�ساملة يف القطاع ال�سناعي ت�ساهم 
وب�سكل فعال يف تطوير قطاع ال�سناعة على 
امل�ستوى العاملي من خالل تبني نهج حتويل 
القمة  التحديات. كما توفر  التعامل مع  يف 
اإىل  الهادفة  الأفكار  ومناق�سة  لطرح  منرباً 
والتعرف  ال�سناعي،  التحول  م�سرية  قيادة 
ال�سلة،  ذات  التقنية  التطورات  اأح��دث  على 
التحديات يف قطاع  اأهم  اإىل حتديد  اإ�سافة 
حتويلية  وح��ل��ول  اأف��ك��ار  وت��ق��دمي  الت�سنيع، 
خالقة، وت�سجيع تنمية القدرات ال�سناعية، 
وتعزيز �سال�سل القيمة العاملية يف ال�سناعات 

الرئي�سية.

جمارك دبي تخ�ص�س 10 �صاعات �صهريا لكل اإدارة لتحفيز البتكار

احتاد م�صارف الإمارات يعقد اجتماعه ال�صنوي للجمعية العمومية العادية

املحطة ال�سابعة �سمن �سبكة اأدنوك اك�سرب�س 

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة الرو�صة �صمن �صبكة حمطات اأدنوك اإك�صرب�س 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت اأدنوك للتوزيع عن افتتاح حمطة 
من  ال�سابعة  تعد  ال��ت��ي  ال��رو���س��ة  وق���ود 
ن��وع��ه��ا ���س��م��ن ���س��ب��ك��ة حم��ط��ات اأدن����وك 
اإك�����س��رب���ص ، وال���واق���ع���ة ع��ل��ى ����س���ارع دملا 
�سمن املنطقة بني �سارع اخلليج العربي 

و�سارع البطني يف مدينة اأبوظبي. 
مع  متا�سياً  املحطة  ه��ذه  افتتاح  وي��اأت��ي 
خطة ال�سركة اخلا�سة با�ستكمال املرحلة 
الأوىل من �سبكة اأدنوك اإك�سرب�ص والتي 
بخدمة  تخت�ص  حم��ط��ات   10 ت�سمل 
امل��ن��اط��ق وال���ط���رق���ات الأك�����رث ازدح���ام���اً 
يف اأب��وظ��ب��ي و���س��واح��ي��ه��ا. ومت��ت��از هذه 
حيث  ال���ط���ويل،  بت�سميمها  امل��ح��ط��ات 
م���زّودة  واح����دة  ج��زي��رة  ك��ل منها  ت�سم 
 600 اإجمالية  ومب�ساحة  مب�سختني 
مرت مربع اأو ثالثة م�سخات ومب�ساحة 

اإجمالية 800 مرت مربع. 

نفذته  ا���س��ت��ب��ي��ان  ن��ت��ائ��ج  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
ال�����س��رك��ة ل��ت��ح��دي��د اأن�����واع ال���وق���ود التي 
املجاورة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��م��الء  يف�سلها 
ف��ق��د مت جتهيز حمطة  امل��ح��ط��ة،  ل��ه��ذه 
وقود الرو�سة لتزّود رّوادها بنوعني من 
الوقود هما �سوبر 98 وخ�سو�سي 95. 
الرا�سدي،  مبارك  �سعيد  املهند�ص  وقال 
اأدن���وك  ل���  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
’اأدنوك  يف  اهتمامنا  يرتكز   : للتوزيع 
وما  حمطاتنا  تكون  اأن  على  للتوزيع’ 
ن��ق��دم��ه م��ن م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات عالية 
ونحاول  اجل��م��ه��ور،  اإىل  اأق����رب  اجل����ودة 
دوماً البحث عن ال�سبل الكفيلة بتحويل 
جتربة  لت�سبح  ب��ال��وق��ود  ال��ت��زود  عملية 
كانوا.  اأي��ن��م��ا  لعمالئنا  واأي�����س��ر  اأ���س��ه��ل 
اك�سرب�ص’  ’اأدنوك  ���س��ل�����س��ل��ة  ومت���ث���ل 
ت��ط��ب��ي��ق��اً ع��م��ل��ي��اً مل���ا ن��ع��ت��م��ده م���ن قيم 
موؤ�س�سية وت�سغيلية يف مقدمتها املرونة 
والبتكار والكفاءة ف�ساًل عن التميز يف 

خدمة العمالء. 
اف���ت���ت���اح ه����ذه املحطة  وب����الإع����الن ع���ن 
اجل���دي���دة ي�����س��ل ع���دد حم��ط��ات اأدن����وك 
اك�سرب�ص العاملة حالياً اإىل 7 حمطات، 

•• دبي -وام:

اأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك  اأطلق 
البتكار  ثقافة  لتعزيز  جديدة  مبادرة  دبي 
يف اخلدمات اجلمركية عرب تخ�سي�ص 10 
�ساعات �سهريا لكل اإدارة من اإدارات الدائرة 
مناذج  تبني  اإىل  تهدف  بابتكارات  للخروج 
ع��م��ل ج��دي��دة وت��ق��دمي م���ب���ادرات وخدمات 
التفكري  ن���ط���اق  وخ��������ارج  م�����س��ب��وق��ة  غ����ري 
نوعية  نقلة  اإح��داث  ي�سهم يف  ما  التقليدي 
يف منظومة اخلدمات احلكومية ب�سكل عام 

وخدمات جمارك دبي ب�سكل خا�ص.
 X وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة متا�سيا م��ع م��ب��ادرة
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي   10
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
رعاه اهلل بالتفكري خارج ال�سندوق والأطر 
حتقق  رح��ب��ة  مبتكرة  اآف���اق  اإىل  التقليدية 
روؤية �سموه يف اأن ت�سبح الإمارات رقم واحد 
العاملية  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  �سعيد  على 
العاملية  الريادة  على خارطة  ودعم موقعها 
مهما  تقدما  الإم�����ارات  دول���ة  حققت  حيث 
 2016 لعام  العاملي  الب��ت��ك��ار  موؤ�سر  على 
باحتاللها املرتبة الأوىل عربيا و41 عامليا 

من حيث اأدائها ال�سامل على املوؤ�سر.
وق����ال م��دي��ر ج���م���ارك دب���ي ان ج��ه��ودن��ا يف 
ت��ط��وي��ر الب���ت���ك���ارات اجل���دي���دة اث��م��رت عن 
الرائدة  الإجن�������ازات  م���ن  ال��ع��دي��د  حت��ق��ي��ق 
حمليا  اجلمركي  العمل  تطور  ع��ززت  التي 
اإج���راءات  على  وقيا�سا   .. وعامليا  واإقليميا 
الإم����ارات  دول���ة  دب��ي حققت  واأداء ج��م��ارك 
اأداء  يف  ن���وع���ي���ة  ق���ف���زة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اخلدمات اللوج�ستية بالنتقال من املرتبة 
 13 ال���  املرتبة  اإىل   2014 ع��ام  27 عامليا 
عامليا عام 2016 وت�سدرت الدول العربية 

خروج  يعلن  املركزي  امل�صرف 
ع�صوية  من  الأول  اخلليج  بنك 
الإي��ب��ور  اأ�صعار  حتديد  جلنة 

•• اأبوظبي -وام: 

اأع���ل���ن م�����س��رف الم��������ارات امل����رك����زي اأن 
على  الفائدة  اأ�سعار  حتديد  اأع�ساء  عدد 
التعامالت بالدرهم بني البنوك الإيبور 
اأع�ساء   10 اإىل   11 م���ن  �سينخف�ص 
اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم الأرب���ع���اء وذل���ك بعد 
القائمة  م��ن  الأول  اخلليج  بنك  خ���روج 
امل���ع���ت���م���دة ن��ت��ي��ج��ة ان���دم���اج���ه م����ع بنك 
�سيدخل حيز  وال���ذي  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ت��اري��خ 2 اأب���ري���ل امل��ق��ب��ل. كان 
العام  ب��داأ  املركزي قد  الإم���ارات  م�سرف 
الفائدة  احت�ساب  اآل��ي��ة  تطبيق   2009
بناء على ال�سعر الو�سطي و التي يعر�سها 
ا�ستبعاد  بعد  ال�سوق  يف  عامال  بنكا   11
اأعلى واأدنى �سعرين من الأ�سعار التي يتم 
عر�سها يف ال�سوق. واكد امل�سرف املركزي 
اإعالنه خروج بنك اخلليج الأول من  اأن 
قائمة اأع�ساء حتديد اأ�سعار اليبور جاء 

نيابة عن اللجنة املكلفة بذلك.

موؤكدا  ال��دويل..  البنك  لتقرير  وفقا  كافة 
اأن جمارك دبي تعمل على دعم تقدم دولة 
المارات يف كفاءة الإجراءات اجلمركية من 
التي  املتطورة  امل�سروعات  و  املبادرات  خالل 

تطلقها الدائرة.
ك��م��ا اأك�����د اأن ج���م���ارك دب����ي ت��ط��ب��ق اأح����دث 
ا�سرتاتيجيتها  العاملية �سمن  املعايري  واأهم 
ت�سكيل فرق  ت��ك��وي��ن  م��ن خ���الل  ل��الب��ت��ك��ار 
والإدارات  القطاعات  ك��اف��ة  يف  متخ�س�سة 
والب��ت��ك��ارات اجلديدة  الأف��ك��ار  تلقي  تتوىل 
املراحل  اإىل  لتحويلها  متهيدا  وتقييمها 
لت�سبح  تطبيقها  اإىل  و���س��ول  التنفيذية 
جزءا من دورة العمل اجلمركي يف الدائرة 
املكونة  العليا لالبتكار  اللجنة  تتوىل  حيث 
من فريق القيادة العليا الإ�سراف على فرق 
البتكار يف الدائرة ومتابعة عملها بانتظام 
اأثمر عن فوز جمارك دبي بالعديد من  ما 

اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة يف الب��ت��ك��ار ح��ي��ث نالت 
مبتكرة  موؤ�س�سة  ���س��ه��ادة  م��وؤخ��را  ال���دائ���رة 
الأوىل  العاملي لالبتكار  املعهد  معتمدة من 
كاأول موؤ�س�سة حكومية وخا�سة حت�سل على 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الع��ت��م��اد  ه��ذا 
تقييم  عمليات  بعد  وذل��ك  اإفريقيا  و�سمال 
مكثفة ا�ستمرت اأ�سبوع كامل من قبل خرباء 

املعهد.
ق��ال ح�سام جمعة حممد مدير  من جانبه 
اإن  اب��ت��ك��ار اخل��دم��ات يف ج��م��ارك دب��ي  اإدارة 
الريادة يف اخلدمات  موؤ�سر  تطبيق حماور 
احلكومية الذي اأطلقه �سمو ال�سيخ حمدان 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل عهد 
دب����ي رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ت���اأت���ي يف 
مقدمة اأول��وي��ات دائ���رة ج��م��ارك دب��ي حيث 
ب���ادرت بتوجيهات م��ن م��دي��ر ج��م��ارك دبي 
اإدارة  لكل  �سهريا  �ساعات   10 بتخ�سي�ص 

احلكومية  اخل��دم��ات  يف  الب��ت��ك��ار  لتحفيز 
بها  والرت���ق���اء  حت�سينها  م��وا���س��ل��ة  ب��ه��دف 
ت�سعى  اخل���دم���ات  اب��ت��ك��ار  اإدارة  اأن  م���وؤك���دا 
بلورة  ب��ه��دف  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ذكية ومبتكرة  مبادرات وخدمات وم�ساريع 
ت��خ��دم ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي وحت��ق��ق وف����ورات 
تكاليف  تقلي�ص  خ��الل  من  للدائرة  مالية 
الت�سغيلية  الكفاءة  وزي��ادة  املعامالت  اإجن��از 
الدائرة  ق��درة  وتعزيز  التحديات  ملواجهة 
والتميز  امل�ستمر  والتح�سني  التطوير  على 

يف بيئة مت�سارعة التغيري.
ويعد موؤ�سر الريادة يف اخلدمات احلكومية 
الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة الذي 
واق����ع اخلدمات  ال��ت��ق��دم يف  م����دى  ي��ع��ك�����ص 
حت�سينها  موا�سلة  بهدف  وذلك  احلكومية 
والرت���ق���اء ب��ه��ا اإذ ي��ع��رب ع��ن جم��م��وع��ة من 
املقايي�ص املرتابطة والتي ت�سكل معا ت�سورا 

متكامال عن الريادة يف اخلدمات احلكومية 
وي�سمل املوؤ�سر خم�سة حماور خمتلفة هي: 
جتربة املتعامل و م�ساركة املوظفني و كفاءة 
اخلدمات و الإبداع والبتكار يف اخلدمات و 

اللتزام مبوا�سفات اخلدمات .
بح�سول  �سعادته  عن  جمعة  ح�سام  واأع��رب 
مبتكرة  موؤ�س�سة  �سهادة  على  دب��ي  ج��م��ارك 
معتمدة من املعهد العاملي لالبتكار م�سريا 
ت�سجيع  ع��ل��ى  حت���ر����ص  ال����دائ����رة  اأن  اإىل 
امل��وظ��ف��ني وامل���دي���ري���ن ع��ل��ى ت��ب��ن��ى خدمات 
التحديات  مل����واج����ه����ة  م���ب���ت���ك���ره  ج�����دي�����دة 
بفعالية  وامل�ساركة  اإجن���ازات  اىل  وحتويلها 
لالقت�ساد  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال���ق���درات  دع���م  يف 
الم����ارات  دول���ة  ا�سبحت  اأن  ب��ع��د  ال��وط��ن��ي 
العربية املتحدة تتقدم ب�سرعة يف موؤ�سرات 
تكتفي  ول  العاملي  امل�ستوى  على  التناف�سية 

بال�سدارة الإقليمية.

•• دبي- الفجر:

التمثيلية  الهيئة  الإم����ارات،  م�سارف  احت��اد  عقد   
49 الأع�ساء العاملة يف دولة  ال�  املهنية للم�سارف 
العمومية  للجمعية  ال�سنوي  اجتماعه  الإم�����ارات، 
العادية يف املقر الرئي�سي لبنك دبي التجاري، وح�سر 
الغرير،  العزيز  عبد  معايل  تراأ�سه  ال��ذي  الجتماع 
رئي�ص احتاد م�سارف الإمارات، اأع�ساء جمل�ص اإدارة 

الحتاد وممثلني عن البنوك الأع�ساء.
الجتماع  خالل  الدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وا�ستعر�ص 
اأب������رز اأن�����س��ط��ة احت�����اد م�������س���ارف الإم���������ارات واأه����م 
 2016 ال��ع��ام  التي مت حتقيقها خ��الل  الإجن����ازات 
واأول����وي����ات ال���ع���ام اجل�����اري. واأث���ن���ى احل�����س��ور على 
التن�سيق والت�ساور امل�ستمرين مع م�سرف الإمارات 

املركزي والأط��راف املعنية الأخ��رى يف القطاع. كما 
مت مناق�سة البيانات املالية ومراجعة تقرير مدققي 
احل�سابات للعام 2016 واعتمادها واأقرار ميزانية 

العام 2017.
وبالإ�سافة اىل ذلك، فقد �سادق الجتماع على اإن�ساء 
اإدارة  جلنة  وه��ي  اجل��دي��دة،  الثالث  الفنية  اللجان 
املالية،  واللجنة  لالأفراد  الئتمان  وجلنة  ال��رثوات 
املنبثقة من  لي�سبح بذلك عدد اللجان املتخ�س�سة 
الحتاد 19 جلنة. كما ا�ستعر�ص الجتماع ن�ساطات 
العديد  يف  املحرز  التقدم  على  مثنياً  اللجان،  واأداء 
والتي  امل���ب���ادرات،  تنفيذ  ت�سمل  ال��ت��ي  امل��ج��الت  م��ن 
ر�سا  والرتقاء مب�ستوى  البتكار  تعزيز  اإىل  تهدف 
قطاع  ودع��م  التوطني  وتعزيز  وجتربتهم،  العمالء 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

يف حني ت�سمل املرحلة الأوىل للم�سروع 
م��ن مدينة  ك��ل  اإ�سافية يف  3 حم��ط��ات 
�سخبوط، ومدينة خليفة، و�سارع الفالح 

باأبوظبي.
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  22933
باإ�س������م: �ص. �ستيلوك�ص انرتنا�سينال لي�سين�سينج ليمتد 

وع��ن��وان��������������ه: اوف�����س��ور ج����روب ت�����س��ام��ربز، ���ص ب ���س��ي ب��ي 12751، ن��ا���س��و، نيو 
بروفيدن�ص، جزر البهاما

وامل�سجلة حتت رقم: 16256               بتاريخ: 1998/06/27  
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/08/16
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ص عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259150 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات  املالب�ص،  كي  و  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  م��واد  و  الأقم�سة  تبيي�ص  م�ستح�سرات 
جتميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  الزبوت  و  العطور  �سابون،   ، ك�سط  و  جلي  و  �سقل  و  تنظيف 

غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
والواقعة يف الفئة: 03

الكلمة )INFINITUS( بحروف لتينية مكتوبة  و�سف العالمة:     العالمة عبارة عن 
بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/05 املودعة حتت رقم: 254759 
با�س���م: �ص. نيوتري فارم �ص م ح

وعنوان�ه:  مكتب رقم. ال بي 06103، جبل علي، �ص. ب 71246، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة 
لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، م�ستح�سرات فيتامينية

والواقعة يف الفئة: 05
لتينية  بحروف  مكتوبة   )NUTRILAC( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بطريقة مميزة وحتتها خط، وفوق احلرف )I( ر�سم على �سكل قلب، والعالمة باملجمل داخل 

اإطار ب�سكل بي�سوي
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/05 املودعة حتت رقم: 254764 
با�س���م: �ص. نيوتري فارم �ص م ح

 وعنوان�ه:  مكتب رقم. ال بي 06103، جبل علي، �ص. ب 71246، دبي، المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة 
لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، م�ستح�سرات فيتامينية

والواقعة يف الفئة: 05
 )NUTRITION( و )SUNSHINE( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمتني

مكتوبتان بحروف لتينية بطريقة مميزة، وفوقها ر�سم على �سكل �سم�ص
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/05 املودعة حتت رقم: 254755 
با�س���م: �ص. نيوتري فارم �ص م ح

وعنوان�ه:  مكتب رقم. ال بي 06103، جبل علي، �ص. ب 71246، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة 
لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، م�ستح�سرات فيتامينية

والواقعة يف الفئة: 05
و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمتني )COOL( و )GUMMIES( مكتوبتان 
بحروف لتينية بطريقة مميزة، واحلرفني )OO( على �سكل عينان فوقهما حاجبان، وحتت 
العينان ر�سم على �سكل فم يخرج منه ل�سان، والعالمة باملجمل موجودة على خلفية على �سكل 

ن�سف دائرة   
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 املودعة حتت رقم: 260045 
با�س���م: �ص.  اأ�سالند لي�سينزينج اند انتلليك�سوال بروبريتي ال ال �سي     

 وعنوان�ه:  5200 بالزير  باركواي ، دبلن ، اوهايو 43017 ، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�سناعة والبحث العلمي والت�سوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة 
والب�ستنة وزراعة الغابات ، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة ، بال�ست�سك غري معالج ، ال�سمدة ، 
مركبات اخماد النريان ، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن ، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية 

، مواد دباغة ، مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة.
والواقعة يف الفئة: 01

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ثالث  حلقات دائرية باللون احللقة الويل باللون الخ�سر 
الليموين واحللقة ادائرية الثانية باللون الزرق الفاحت واحللقة الثالثة باللون الخ�سر ، ويف كل 

حلقة خط باللون البني ، وت�سكل احللقات مع اخلطوط �سكل هند�سي مثلث .
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259169 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

 وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
 وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الكحولية;  غري  امل�سروبات  من  غريها  و  الغازية  و  املعدنية  املياه  ;و  ال�سعري(  )���س��راب  البرية 
لعمل  اأخ���رى  م�ستح�سرات  و  ���س��راب  الفواكه;  ع�سائر  و  ال��ف��واك��ه  م��ن  م�ستخل�سة  م�سروبات 

امل�سروبات.
والواقعة يف الفئة: 32

مكتوبة  لتينية  بحروف   )INFINITUS( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:    و�سف 
بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259170 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات  املالب�ص،  كي  و  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  م��واد  و  الأقم�سة  تبيي�ص  م�ستح�سرات 
تنظيف و �سقل و جلي و ك�سط، �سابون، عطور و زبوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
والواقعة يف الفئة: 03

مكتوبة  لتينية  بحروف   )BEAUTRIO( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:   و�سف 
بطريقة مميزة وفوق احلرف )i( يف الكلمة الالتينية دائرتني �سغريتني باللون الأ�سود داخلهم 

كتابة �سينية.  
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259165 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

و  ال�ساغو; ال��دق��ي��ق  و  الإ�سطناعية; الأرز; التابيوكا  ال��ق��ه��وة  و  ال��ك��اك��او  و  ال�����س��اي  و  ال��ق��ه��وة 
و احللويات; مثلجات �ساحلة لالأكل;  الفطائر  و  امل�سنوعة من احلبوب; اخلبز  امل�ستح�سرات 
�سكر; ع�سل النحل; الع�سل الأ�سود; اخلمرية و م�سحوق اخلبيز; امللح; اخلردل; اخلل و ال�سل�سات 

)التوابل( ;مثلجات; م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي.
والواقعة يف الفئة: 30

مكتوبة  لتينية  بحروف   )INFINITUS( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:    و�سف 
بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259161 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

 وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

فرا�سي  )ع��دا  فرا�سي  وا�سفنج،  اأم�ساط  للمطبخ،  و  املنزيل  لالإ�ستعمال  اأوعية  و  اأواين  و  اأدوات 
التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو زجاج 
اأواين  و  اأواين خزف �سيني  و  اأواين زجاجية  املباين(،  امل�ستعمل يف  الزجاج  )ع��دا  �سبه م�سغول 

خزفية ; فرا�سي اأ�سنان ; فرا�سي اأ�سنان كهربائية.
والواقعة يف الفئة: 21

مكتوبة  لتينية  ب��ح��روف   )INFINITUS( الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259153 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة لالإنارة و التدفئة و توليد البخار و الطهو و التربيد و التجفيف و التهوية و اإمداد املياه 
و الأغرا�ص ال�سحية، من�ساآت تنقية املاء، اأجهزة و مكنات تنقية الهواء.   

والواقعة يف الفئة: 11
مكتوبة  لتينية  بحروف   )INFINITUS( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:    و�سف 

بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259157 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الأثاث و املرايا واطارات ال�سور، عظام غري م�سغولة اأو �سبه م�سغولة و القرون و العاج، عظم فك 
احلوت اأو ال�سدف ; �سدف ; املر�سوم ; كهرمان اأ�سفر ; خمدات ; فر�سات.

والواقعة يف الفئة: 20
مكتوبة  لتينية  بحروف   )INFINITUS( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:    و�سف 

بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/08/29 املودعة حتت رقم: 259152 
با�س���م: �ص. ال كيه كيه هيلث برودكت�ص جروب ليميتد

وعنوان�ه:  38/اف، انفينيتو�ص بالزا، 199 دي�ص فويو رود �سنرتال، �سيونغ وان، هونغ كونغ
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  بيطرية،  و  طبية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،   م�ستح�سرات 
مواد و اأغذية حمية معدة لإ�ستعمال الطبي اأو البيطري ، و اأغذية للر�سع و الأطفال، مكمالت 
، �سمع طب  للحمية الغذائية لالإن�سان و احليوان، ل�ساقات و مواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان 
 ، فطريات  مبيدات  ال�سارة;  احليوانات  و  احل�سرات  لإب���ادة  م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان، 

مبيدات اأع�ساب.
والواقعة يف الفئة: 05

مكتوبة  لتينية  بحروف   )INFINITUS( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:    و�سف 
بطريقة مميزة و ا�سفلها كلمات بحروف �سينية ، و يف       الأعلى ر�سم هند�سي مميز   

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 املودعة حتت رقم: 260053 
با�س���م: �ص.  اأ�سالند لي�سينزينج اند انتلليك�سوال بروبريتي ال ال �سي     

 وعنوان�ه:  5200 بالزير  باركواي ، دبلن ، اوهايو 43017 ، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الدهانات والورني�ص وطالءات اللك ، مواد الوقاية من ال�سداأ ، ومواد حفظ اخل�سب من التلف 
او م�سحوق  ، معادن يف �سكل رقائق  ، راتنج طبيعي خ��ام  ، م��واد تثبيت الل��وان  التلوين  ، م��واد 

ل�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور  وعمال الطباعة والفنانني 
والواقعة يف الفئة: 02

 ASHLAND ALWAYS   ( ال���ع���ب���ارة   ع���ن  ع���ب���ارة  ال���ع���الم���ة  ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 
لتينية بحروف  مكتوبة   )  SOLVING

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 املودعة حتت رقم: 260050 
با�س���م: �ص.  اأ�سالند لي�سينزينج اند انتلليك�سوال بروبريتي ال ال �سي     

وعنوان�ه:  5200 بالزير  باركواي ، دبلن ، اوهايو 43017 ، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

معاجلة املواد
والواقعة يف الفئة: 40

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ثالث  حلقات دائرية باللون احللقة الويل باللون الخ�سر 
الليموين واحللقة ادائرية الثانية باللون الزرق الفاحت واحللقة الثالثة باللون الخ�سر ، ويف كل 

حلقة خط باللون البني ، وت�سكل احللقات مع اخلطوط �سكل هند�سي مثلث .
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 املودعة حتت رقم: 260051 
با�س���م: �ص.  اأ�سالند لي�سينزينج اند انتلليك�سوال بروبريتي ال ال �سي     

 وعنوان�ه:  5200 بالزير  باركواي ، دبلن ، اوهايو 43017 ، الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�سناعة والبحث العلمي والت�سوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة 
والب�ستنة وزراعة الغابات ، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة ، بال�ست�سك غري معالج ، ال�سمدة ، 
مركبات اخماد النريان ، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن ، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية 

، مواد دباغة ، مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة.
والواقعة يف الفئة: 01

 ASHLAND ALWAYS   ( ال���ع���ب���ارة   ع���ن  ع���ب���ارة  ال���ع���الم���ة  ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 
لتينية بحروف  مكتوبة   )  SOLVING

فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 املودعة حتت رقم: 260047 
با�س���م: �ص.  اأ�سالند لي�سينزينج اند انتلليك�سوال بروبريتي ال ال �سي     

 وعنوان�ه:  5200 بالزير  باركواي ، دبلن ، اوهايو 43017 ، الوليات املتحدة المريكية
 وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

 الدهانات والورني�ص وطالءات اللك ، مواد الوقاية من ال�سداأ ، ومواد حفظ اخل�سب من التلف 
او م�سحوق  ، معادن يف �سكل رقائق  ، راتنج طبيعي خ��ام  ، م��واد تثبيت الل��وان  التلوين  ، م��واد 

ل�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور  وعمال الطباعة والفنانني 
والواقعة يف الفئة: 02

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ثالث  حلقات دائرية باللون احللقة الويل باللون الخ�سر 
الليموين واحللقة ادائرية الثانية باللون الزرق الفاحت واحللقة الثالثة باللون الخ�سر ، ويف كل 

حلقة خط باللون البني ، وت�سكل احللقات مع اخلطوط �سكل هند�سي مثلث .
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/11/30 املودعة حتت رقم: 264190 
با�س���م: �ص. بايوفارما

وعنوان�ه:  50 رو كارنوت، 92284 �سوري�سني�ص �سيديك�ص، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�ستح�سرات �سيدلنية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، رقع جراجية م�ستح�سر �سيدلين، 
رقع جراجية دوائية ، ، مواد حمية معدة لالإ�ستخدام الطبي، اأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت 
غذائية و م�ستح�سرات للحمية، ل�سقات ومواد �سماد، �سمادات، مادة ح�سو الأ�سنان، مواد ب�سمة 
لالأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات، مبيدات اأع�ساب، 
املنتجات  با�ستثناء  العظام  وه�سا�سة  الأورام  جمالت  ال�سكري،  ملر�سى  املذكورة  املنتجات  جميع 

البيطرية
والواقعة يف الفئة: 05

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة العربية ) اأوبيون (
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/11/30 املودعة حتت رقم: 264191 
با�س���م: �ص. بايوفارما

وعنوان�ه:  50 رو كارنوت، 92284 �سوري�سني�ص �سيديك�ص، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�سخات  ط��ب��ي��ة،  ل��غ��اي��ات  زرع   ، طبية  رق���ع   ، ل��ل��ع��الج  ق�سيبية  اج��ه��زة  ط��ب��ي��ة،  واأدوات  اأج��ه��زة 
ال��دواء، اجهزة حلقن  لالإ�ستعمالت الطبية لإي�سال الأدوي��ة من الأوعية، اجهزة �سخ لإي�سال 
الطبية، مواد  ل���الأدوات  وم��ع��دات جراحية، علب معدة  اأج��ه��زة   ، م��واد رقعية عالجية  الأدوي���ة، 
علب   ، جراحية  ادوات  مق�سات  اجلراحي،  لالإ�ستخدام  �سكاكني  م�سارط،  اجلراحية،  للخياطة 
اأدوات الأطباء، اأوعية م�سنوعة خ�سي�سا للف�سالت الطبية، اأوعية لإعطاء الدواء، اأجهزة طبية، 
جمالت  ال�سكري،  ملر�سى  اع��اله  ال��واردة  املنتجات  جميع  الطبية،  لالأغرا�ص  ت�سخي�ص  اأجهزة 

الأورام وه�سا�سة العظام با�ستثناء املنتجات البيطرية
والواقعة يف الفئة: 10

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة العربية ) اأوبيون (
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 املودعة حتت رقم: 260054 

با�س���م: �ص.  اأ�سالند لي�سينزينج اند انتلليك�سوال بروبريتي ال ال �سي     

وعنوان�ه:  5200 بالزير  باركواي ، دبلن ، اوهايو 43017 ، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

معاجلة املواد

والواقعة يف الفئة: 40

 ASHLAND ALWAYS   ( ال���ع���ب���ارة   ع���ن  ع���ب���ارة  ال���ع���الم���ة  ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 

لتينية بحروف  مكتوبة   )  SOLVING
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  99230 
باإ�س������م:  كري�ستني فلوريان، انك 

وعنوان����ه:  20492 كري�سينت باي درايف، �سوت 100، ليك فور�ست، كاليفورنيا 
92630، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�سجلة حتت رقم:  98103               بتاريخ:  2009/12/08  
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف:  2017/08/26 
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ص عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم:  245890  بتاريخ: 2016/06/07م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم : باري�ص جو�ص
وعنوانه: 25-27 �سارع دي جرافيليي�ص 75003 باري�ص، فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات، اليواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة: 43
الإجنليزية  باللغة  كتابة  وحتتها  ال��ب��وم  ط��ائ��ر  وج��ه  ���س��ورة  مكونة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
 )WILD( مكونة من كلمة )( و تعني )ب��ري و القمرWILD & THE MOON(

تعني )بري(، وكلمة )THE MOON( تعني )القمر( مكتوبتني باللغة الجنليزية.
ال�سرتاطات:  ل يوجد 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 253147  بتاريخ: 2016/05/04م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي التجاري العاملي �ص.ذ.م.م 
وعنوانه: مركز دبي التجاري العاملي، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، �ص.ب 9292، دبي، دولة المارات 

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

خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات، اليواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة: 43

و�سف العالمة: العالمة مكونة من كلمة واحدة )RIDE( و تعني )رحلة( اأو )نزهة( مكتوبة 
حافلة  و�سورة  نارية،  دراج��ة  )�سورة  الركوب  لو�سائل  �سور  اأربعة  وحتتها  الجنليزية  باللغة 

�سياحية، و�سورة عربة توك توك، و�سورة عربة ال�سحب اليدوي(.
ال�سرتاطات:  ل يوجد 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم:  245891  بتاريخ: 2015/12/23م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم : ال�سركة الوطنية لل�سيافة العمانية �ص م م  
وعنوانه: �سلطنة عمان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات، اليواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة: 43
و�سف العالمة: العالمة مكونة من ر�سم على �سكل زهرة بداخله حرف )A اأ( A حرف لتيني 

وحرف )اأ( بالعربية.
ال�سرتاطات:  ل يوجد 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم:  253148  بتاريخ: 2016/05/04م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي التجاري العاملي �ص.ذ.م.م 
وعنوانه: مركز دبي التجاري العاملي، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، �ص.ب 9292، دبي، دولة المارات 

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

خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات، اليواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة: 43

و�سف العالمة: العالمة مكونة من كلمتني )TRADER'S HOUSE( و تعني )بيت التاجر( 
وكلمة TRADER'S تعني التاجر وكلمة HOUSE تعني بيت مكتوبتني باللغة الجنليزية.

ال�سرتاطات:  ل يوجد 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي وكيل الت�سجيل/ دنتونز اند كو 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم:  245893  بتاريخ: 2015/12/23م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /    /   20م

با�سم      : ال�سركة الوطنية لل�سيافة العمانية �ص م م  
وعنوانه: �سلطنة عمان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات، اليواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة: 43
و�سف العالمة: العالمة مكونة من كلمة مكتوبة من حروف باللغة الجنليزية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  250442                          18 /03 / 2016
با�سم : اإتي جيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهري، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. 
ب�سكويت، �سوكولتة، فطائر، كيك،تورتات )كيك بالفواكه(، مثلجات �ساحلة لالأكل، بوظة )اأي�سكرمي(.    

 والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف خلفية مربعة باللون الأزرق ويف و�سطها ر�سوم مزخرفة على �سكل خ�سروات واأعالها خلفية باللون 
"ETi" مكتوبة  كلمة  ويعلوها  مميز  ب�سكل  الأبي�ص  باللون  "Bollos" كتبت  كلمة  يتو�سطها  الكحلي، 

باأحرف لتينية باللون الأحمر والأبي�ص والأ�سود واإىل جانبها �سعار احلثيون لل�سم�ص باللون الأبي�ص.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن. 
ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 260001                          19 /09 / 2016

با�سم : �ساندونغ يونكينغ روبر كو.، ملتد

وعنوانه: ريزيدنت اوف �سينغوان فيالج غوفرمننت، غرانغراو كاونتي، دونغيينغ �سيتي

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

الهوائية؛  الدراجات  لعجالت  اإط��ارات  قاطرات؛  املركبات؛  عجالت  املركبات؛  لعجالت  اإط��ارات 

)�سيور  للمركبات  مدا�سات  املركبات؛  اإط���ارات  لن��زلق  مانعة  اأدوات  املركبات؛  عجالت  �سرات 

دوارة(؛ مكابح للمركبات؛ اإطارات لعجالت املركبات. والواقعة يف الفئة )12(. 

الو�سف ر�سم هند�سي مميز وبجانبه كلمة "YONKING" كتبت باأحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن. 

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 256290                          07 /07 / 2016
با�سم : كون�سيلينت هيلث ليمتد

وعنوانه: الطابق اخلام�ص بو لني هاو�ص، مري�سري �سرتيت لوير، دوبلني 2، ايرلندا
لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات  الب�سائع/  لتمييز  وذل���ك 
والأطفال،  للر�سع  واأغذية  البيطري  اأو  الطبي  لالإ�ستعمال  معدة  حمية  واأغذية  م��واد  طبية، 
مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع 
فطريات  مبيدات  ال�سارة،  واحليوانات  احل�سرات  لإب��ادة  م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان،  طب 

ومبيدات اأع�ساب.
م�ستح�سرات فيتامينية. والواقعة يف الفئة )05(. 

الو�سف كلمة "INVITA" كتبت باأحرف لتينية مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 259294                          31 /08 / 2016

با�سم : مارتينيانوك�ص، اأ�ص. اإي.

وعنوانه: لوندري�ص، ان: 94  08036 بر�سلونا.

وذلك لتمييز الب�سائع/ خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات. والواقعة يف الفئة )43(. 

 El Asador de" الو�سف دائرة بي�ساوية ال�سكل بداخلها ر�سم ي�سبه احلمل وباأ�سفله عبارة

لتينية. باأحرف  Aranda" كتبت 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.   

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  259016                          26 /08 / 2016

با�سم : كيو ام بي كومبني.

وعنوانه: 187،�سارع احل�سن الثاين، الدار لبي�ساء 20.019، املغرب.

وذلك لتمييز الب�سائع/ خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية. 

والواقعة يف الفئة )36(. 

الو�سف كلمة امنية بنك كتبت باأحرف عربية مميزة بالحمر الداكن وال�سفر الداكن و حتتها 

عبارة بنك ت�ساركي كتبت اأي�ساً باأحرف عربية مميزة ويعلوها �سكل مميز ي�سبه احلرف الالتيني 

الداكن. وال�سفر  الداكن  "يو" بالحمر 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 256093                          29 /06 / 2016
با�سم : برو بونو بيو اإينرتبرينري ليمتد.

وعنوانه: الطابق الرابع ريدنغ بريدج هاو�ص جورج �سرتيت ريدنغ بريك�سري ر ج 1 8 ل �ص اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع/ م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان 
لإبادة  م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان،  طب  و�سمع  الأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد،  وم��واد  ل�سقات  واحليوان؛ 
اأع�ساب؛ م�ستح�سرات �سيدلنية؛ م�ستح�سرات  احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات 
بيطرية؛ �سراويل �سحية؛ فوط �سحية؛ كمادات �سحية؛ �سراويل �سحية؛ �سدادات قطنية �سحية؛ �سمادات 
�سحية؛ م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية؛ كوا�سف كيميائية لغايات طبية اأو بيطرية؛ م�ستح�سرات 

كيميائية للغايات البيطرية؛ م�ستح�سرات كيميائية لغايات طبية. والواقعة يف الفئة )05(. 
الو�سف كلمة "SEQUADERMA" كتبت باأحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  29  مار�س 2017 العدد 11981

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدع�ى  02037622016 ل�سنة 2016 اإيجارات  
اىل املحكوم عليه : حممد �سابر لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م 

جمهول حمل القامة 
املحكوم له : عي�سى �سعيد عي�سى اخليلي )املدعي( 

بوكالة ال�ستاذ يا�سر عو�ص حمجوب  
بتاريخ 2016/7/24  اع���اله  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  ب��ال���س��ارة اىل احل��ك��م 
والذي �سدر باخالء املاجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل و�سداد القيمة 
اليجارية للفرتة من 2015/5/20 وحتى 2016/5/19 وما ا�ستجد من 
ب��راءة ذمة من  اج��ره حتى الخ��الء الفعلي مع الزامه باح�سار �سهادة 

هيئة كهرباء ومياه دبي والر�سوم وامل�سروفات. 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  ك��ان ه��ذا احلكم قد �سدر   ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���س��د 
واإل  الإع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 لالإ�ستئناف خ��الل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
     اعالن ح�س�ر املدعي عليه بالن�سر 
يف الدع�ى 02/02519/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : زوم لقطع غيار ال�سيارات - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �ص م خ - فرع دبي   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02519/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما ا�ستجد من ايجار حتى الخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/6/12 وحتى 
درهم   22500 مبلغ  بذمته  فرت�سد  الفعلي  الخ��الء  حتى  ايجار  من  ي�ستجد  وم��ا   2017/2/6

وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء بطريق الل�سق يف 2017/2/13 
ايجارية للفرتة من 2016/12/6  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/2/6 و رغم اخطاره ل�سقا يف 2017/2/13 ميتنع عن ال�سداد. 
الزام بت�سليم م�ستندات - انه يطلب اخالء امل�ستاأجر من املاجور ، وتوجد مديونيات على املاجور 
،  ويرغب يف الزام املدعي عليه بها او ابراء ذمة املدعي منها  قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه 

لتطهري املاجور وليتمكن من اعادة املاجور.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

  2017/4/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة 
امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�سري  اأم��ر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  املنازعات  مركز ف�ص 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
     اعالن ح�س�ر املدعي عليه بالن�سر 
يف الدع�ى 02/02281/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �سيدلية هيلث فري�ست اأ 44 فرع هيلث فري�ست انفي�ستنت - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : �سا�ص للعقارات - �ص ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02281/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/2/1 

وحتى تاريخ اليوم ورغم اخطاره يف 2017/1/4 ميتنع عن ال�سداد. 
للماأجور للفرتة من 2016/2/1  الأج��رة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار - 
وحتى تاريخ اليوم فرت�سد بذمته مبلغ 175.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او الإخالء يف 2017/1/4    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/2/1 

وحتى تاريخ اليوم ورغم اخطاره يف 2017/1/4 ميتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/4/3 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
     اإعادة اعالن ح�س�ر املدعي عليه بالن�سر 

يف الدع�ى 02/01521/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : خلود احمد ابراهيم احمد التميمي 

مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �ص ذ م م   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01521/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 26250 درهم وذلك عن الفرتة من تاريخ 
2016/10/27 اىل تاريخ 2016/11/17 وذلك عن مدة اجراء اعمال ال�سيانة الالزمة للعني 

املوؤجرة وذلك ح�سب التقرير ال�سادر من بلدية دبي ق�سم اإدارة ال�سيانة العامة. 
مطالبة مالية - 1- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )178.700/ درهم قيمة اعمال ال�سيانة 
 الالزمة للعني املوؤجرة وذلك ح�سب التقرير ال�سادر من بلدية دبي ق�سم اإدارة ال�سيانة العامة.

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )1020 درهم( وذلك مقابل م�ساريف 
الأمر على عري�سة رقم 2371/2016 بال�سافة لقيمة املبالغ املذكور اعاله.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  الربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/5
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
     اإعادة اعالن ح�س�ر املدعي عليه بالن�سر 

يف الدع�ى 02/02133/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : دمييرتى مارتينوف  
مبا اأن املدعي : �سرييك بوركيتبابيف    

بطلب  املركز  ام��ام  ايجارات  /�سكني    02/02133/2017 الدعوى  �سدكم  اأق��ام  قد 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه  تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 366.546 درهم كقيمة 
الفائدة  اىل  بال�سافة   ،  2016/7/31 وحتى   2015/10/1 م��ن  للفرتة  ايجارية 

القانونية 9٪ حتى تاريخ 2016/7/31 
دره��م )فواتري  وق��دره 80.322  ب�سداد مبلغ  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 

اخلدمات + م�ساريف ال�سيانة املدفوعة من قبل املالك عن فرتة اليجار(  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/3 امل��واف��ق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�سر  اي��ام من تاريخ  امل�سافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�سري مدة  ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعــــــــــالن بالن�سر          

الإم���ارات   - الم���ريي  اب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  فرحه   -1 ال�سيدة/  ب��اأن  للجميع   معلوما  ليكن 
بيت  يف  �سركاء  ب�سفته  اجلن�سية  بنجالدي�ص  احل��ق  �سم�ص  نبي  اي��وب  2-حممد  اجلن�سية 
تنازل  يف  يرغب  كلباء  مدينة  مقرها   569485 رق��م  رخ�سة   ، والتطريز  للخياطة  املا�سة 
 - ال��ب��ريق  اب��راه��ي��م  حممد  م��ب��ارك  اب��راه��ي��م  ال�سيد/  اىل  وذل��ك   ٪100 البالغة  ح�ستهما 

الإمارات اجلن�سية -  التعديالت اخرى : 
- تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية  

 وعمال بن�ص 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�ص على ذلك عليه 

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

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

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

 اإعالن بالن�سر 
2017/71 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه : عبد النذير مويدوتي ناريانبويل - هندي اجلن�سية
بناء على طلب املدعية / �سركة م�سايف - �ص ذ ذ م 

بالزام  ج��زئ��ي  جت���اري   2017/71 احلقوقية  ال��دع��وى  اق��ام��ت  ق��د  املدعية  ان  حيث 
املدعي عليه  بالت�سامن والت�سامم بان  يوؤدي للمدعية مبلغ 79861 درهم والفائدة 
ال�سداد وامل�سروفات ومقابل  القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق حتى متام 

اتعاب املحاماة. 
مما يقت�سي ح�سورك اىل اإدارة الدعوى براأ�ص اخليمة يوم الثالثاء 2017/4/4 م 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا اأو ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد. 
 حرر بتاريخ 2017/3/27

 اإدارة الدع�ى 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
على  الت�سديق  وطلب  الإم����ارات    : اجلن�سية   - علي  عبدالرحمن  ب�سري  عبدالغفار 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري الو�سيف ملقاولت 
الأملنيوم والزجاج ، ن�ساط الرخ�سة اأملنيوم وزجاج ، مقاولت فئة �ساد�سة ، واملرخ�ص 
ال�سادر   520927 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
بتاريخ 2003/4/29 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/تهمبان فيال 
فينال بوتوبر - اجلن�سية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

  اال�سماء           
امل��دع��و/ في�سل حممد   ب���اأن  راأ����ص اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
ال�سهرة  م�سمى  اإ�سافة  طالبا  تقدم   ، البلو�سي  حممد  عبداهلل 
حممد  /في�سل  ال�سافة  بعد  ا�سمه  ليكون   ، ل�سمه  )املندو�ص( 

عبداهلل حممد املندو�ص البلو�سي.   
وان من له م�سلحة يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ص  ال�سهادات يف حمكمة  اق��ام ق�سم  تاريخ الع��الن  يوما من 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
                   عمرو ال�سعيد اب� اخلري 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
يف الدع�ى  رقم : 2016/66   نزاع تعيني خربة عقاري  - دبي

املتنازعة : وفاء خمي�ص حمد علي اجلنيبي 
اإعالن املتنازع �سدها الثانية : جراند موف للعقارات - �سابقا - باركليز للو�ساطة العقارية 

اإعالن اخل�سم املدخل : الوا�سل للعقارات 
بالن�سر يف الدعوى رقم 2016/66 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي

مبوجب القرار ال�سادر من مركز الت�سوية الودية للمنازعات فقد مت ندبي خبريا  يف الدعوى 
املوافقة 2017/3/30  يف  اأعاله وقد تقرر عقد جل�سة خربة هند�سية يوم اخلمي�ص   املذكورة 
متام ال�ساعة والن�سف �سباحا مبكتبنا الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري 
- الطابق الول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�ص : 2669245-04 ، لذا 
يتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب اخلبري يف املوعد املذكور اأعاله وتقدمي كافة ما لديكم من 

دفاع ودفوع يف الدعوى وال �سوف يتم ا�ستكمال اأعمال اخلربة حتى يف غيابكم. 
اخلبري الهند�سي  

       زكريا حمم�د عبد العليم  

 اجتماع  خربة

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : هانا روز للمجوهرات - �س ذ م م 
العنوان : مكتب 1404-16 ملك داون تاون - مركز العمال - بردبي - برج خليفة   
القيد  رق��م    744127  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري: 1194684 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/3/20 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2017/3/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة  �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات   املعني 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة - بور �سعيد - هاتف  04-2973060 
فاك�ص: 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�س لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة 
- بور �سعيد - هاتف  2973060-04 فاك�ص: 2973071-04   مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
هانا روز للمجوهرات - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/20  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

  اعالن 
املرجع : 546

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/مامون مياه عبدال�سمد - بنغالدي�ص اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100٪( مائة ح�سة وذلك اىل 
يف   ، اجلن�سية  بنغالدي�ص   - ديبنات  موهن  مورايل  ديبنات  �سندرا  راتان  ال�سيد/ 

�سركة )جنمة ال�ساخمة للتجارة( مبوجب الرخ�سة رقم : 615319   
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
تاريخ هذا العالن  فمن  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

لديه اي اعرتا�ص على ذلك فعليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/65 
اىل املحكوم عليهما/1- ح�سني غالم حيدربان زاده 2-ميثاء �سامل ح�سن 
علي - ليكن معلوما لديكما بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
اأ�سدرت بحقكما حكما يف الدعوى رقم 2016/1011 مدين كلي - يق�سى 
باإلزامكما بدفع مبلغ وقدره )563544( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف، 
وحيث ان املحكوم له / البنك التجاري الدويل  -  قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2017/65 لذا اأنتما مكلفان  ب�سداد املبلغ 
املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفكما 
املنا�سبة  القانونية  الج����راءات  بحقكما  �ستتخذ  املحكمة  ف��اإن  ذل��ك  ع��ن 

لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ساء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
عادة اإعالن بالن�سر للح�س�ر بجل�سة ق�سائية  

يف الدع�ى رقم 2017/329  - الدائرة املدنية والتجارية الكلية 
اىل املدعى عليهم : 1- فائز ح�سن عنرت - لبناين اجلن�سية   2-احمد فائز عنرت ، لبناين اجلن�سية 

3- خالد يو�سف علي بن هويدن  املرا�سدة - اإماراتي اجلن�سية  4-�سركة عنرت ل�سترياد وت�سدير الديزل - ذ م م  
والتجارية  املدنية  الدائرة   2017/329 رقم  الدعوى  يف  العامة  للتجارة  املجد  موؤ�س�سة   : املدعية  بان  نعلمك 
والعمالية الكلية )جتاري كلي(  قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب��� : الزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والتكافل ل�سداد مبلغ 1.122.093 درهم اإماراتي مع حفظ املدعية حق تقدمي طلب بثبوت و�سحة احلجز املقدم 
منها وكذلك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   لذا انت مكلف باحل�سور بجل�سة ق�سائية اأمام الدائرة 
املدنية والتجارية الكلية مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية بتاريخ 2017/4/9 يف متام ال�ساعة 11 �سباحا ، 
�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.    حتريرا يف 2017/3/28 

 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1920   

املنذرتان :  �سمو ال�سيخة مرمي بنت را�سد اآل مكتوم    2( -  دبي انف�ستمنت بروبرتيز ذ م م
املنذر اليهم  : 1( �سنت�سايا لند اند اإ�ستيت برايفت ليمتد - مكتب متثيل عقاري 

2- �سن�سايا لند اند اإ�ستيت برايفت ليمتد  3-مانو راجيندير نات نات - هندي اجلن�سية 
4- �سعيد خليفة حممد الفقاعي اآل علي - اإماراتي اجلن�سية  

اىل املنذر اليهم ) 1( �سنت�سايا لند اند اإ�ستيت برايفت ليمتد - مكتب متثيل عقاري  2- �سن�سايا لند اند اإ�ستيت برايفت 
ليمتد  3-مانو راجيندير نات نات - هندي اجلن�سية 4- �سعيد خليفة حممد الفقاعي اآل علي - اإماراتي اجلن�سية  - تكلفكم 
وم�ساركوه  التميمي  مكتب  بوكالة   - م  م  ذ  بروبرتيز  انف�ستمنت  دب��ي  و  مكتوم  اآل  را�سد  بنت  م��رمي  ال�سيخة  �سمو  املنذرة 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  32.151 درهم عبارة عن بدل اليجار للفرتة من 2016/12/15 
الكائن مببنى  املكتب رقم 505  امل�ستحقة من 2016/7/1 حتى 2017/12/31 عن  الكهرباء  حتى 2017/3/6 وقيمة فواتري 
�سنجل بزن�ص تاور وما ي�ستجد من بدل ايجار وملحقاته  وذلك يف موعد اق�ساها 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�ست�سطر املنذرة ملبا�سرة كافة الج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها مبا يف ذلك اللجوء اىل مركز ف�ص املنازعات 
اليجارية للمطالبة بف�سخ العالقة اليجارية واخالء وا�ستعادة املاأجور خاليا من ال�سواغل ، بخالف املطالبة بكافة املبالغ 
امل�ستجدة والغرامات والفوائد املرت�سدة بذمة املنذر اليهم مع حتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات 

عن ال�سرار وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

 مذكرة تبليغ م�عد جل�سة بالن�سر
واالإعالن ب�رود تقرير االأدلة اجلنائية  

يف الدع�ى 2016/491 ا�ستئناف مدين 
اىل امل�ستاأنف �سده : حم�سن حممد العو�ص - �سوري اجلن�سية 

حيث ان امل�ستاأنف : 1- عمر حممد علي حممد عالي النقبي 2-ه�سام علي ذيب
قد اقام عليك الدعوى رقم  2016/491 ا�ستئناف حقوق مدين 

حيث ورد تقرير الأدلة اجلنائية يف الدعوى املرقوم اعالها وعليه يقت�سي ح�سورك اإىل 
حمكمة ال�ستئناف املدنية يف راأ�ص اخليمة �سباح يوم الحد  املوافق 2017/4/9 م ال�ساعة 
العا�سرة �سباحا  وذلك ل�ستالم التقرير والجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله 

فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك
 اأمني ال�سر - عارف االأمريي

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اإعالن بالن�سر  

اإمارة دبي  - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االح�ال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم
اماراتية   ، البناي  قمرب  حممد  ال�سيدة/حمبوبة  تقدمت 
ا�سمها من  ال�سرعية بطلب تغيري  اجلن�سية اىل حمكمة دبي 
لديه  م��ن  وع��ل��ى  مها   اىل  البناي  قمرب  حممد  حمبوبة 
�سهر من  املذكورة خالل  املحكمة  ايل  به  يتقدم  ان  اعرتا�ص 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات االح�ال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/ بروفي�سنال واي للخدمات الفنية - �ص ذ م م  نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/4/16   ال�ساعة 8.30  .

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
1114/2017/13 
1076/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
مومن مياه جالل مياه 

جهانغري عامل عبدالر�سيد 

مبلغ املطالبة
18480 درهم + تذكرة العودة 
19406  درهم + تذكرة العودة

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ �سركة املقاولت الكهربائية - ذ م م - فرع دبي -   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

يوم الثنني  2017/4/10   ال�ساعة 8.30  .

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل.  

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
1401/2017/13 
1433/2017/13 

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سانيل كومار بادينجاريبورا 
بدر الدين اكرب علي �سعيد  

مبلغ املطالبة
60522 درهم �سامل تذكرة العودة
58975 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدع�ى 2017/101    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- على اوثما ليبى حممد حفيل  جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /م�سرف الهالل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
الدعوى رقم  2017/152 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/4/9 امل��واف��ق  الح���د   ي��وم  جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدع�ى 2017/102    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1-  اإنفوى العاملية - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
الدعوى رقم 2017/73 حجز حتفظي والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سه 
 ch1.B.6 بالقاعة رقم  ال�ساعة 8.30 �سباحا  املوافق 2017/4/9   الح��د    يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدع�ى 2017/103    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- ايهاب الداخلي طه �سلقامي   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2017/72 حجز حتفظي والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سه 
لذا   ch1.B.6 يوم الحد  املوافق 2017/4/9  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من  ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����س��ور 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2017/459 جتاري جزئي                               
ان  املدعي عليه /1 - ح�سني عبدالكرمي حممد ح�سن عبداهلل جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي : بنك الإم��ارات دبي الوطني - �ص م ع  قد اق��ام الدعوى املذكورة اع��اله وعليه نعلنكم 
: حكمت  التايل  التمهيدي  بتاريخ  2017/3/27  احلكم  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
امل�سريف  بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري مبثابة احل�سوري وقبل 
�ساحب الدور باجلدول - وتكون مهمته كالتي - الطالع علىملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة 
فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم  - النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�سالت 
الورقية واللكرتونية او وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة 
لبيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى بيان نوع املعامالت التي ربطت طريف الدعوى و�سندها 
و�سببها وما ترتب عليها وحددت مبلغ ع�سرة الف درهم  كامانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات 
اخلبري واتعابه الزمت املدعي  ب�سدادها خلزانة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني 

  Ch1.B.8 املوافق 2017/4/3  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2016/2170 مدين جزئي 

اىل املدعي عليه /1 - �سهبناز زاهر ح�سن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�سركة رويال اند �سن الالين�ص للتاأمني )ال�سرق الو�سط( املحدودة  �ص م ب )فرع 
دبي(  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2017/3/23  احلكم التمهيدي التايل : وقبل الف�سل يف املو�سوع 
باحالة الدعوى اىل اخلبري املخت�ص يف ال�سيارات �ساحب الدور يف اجلدول وحددت 
مبلغ 5000 درهم على ذمة م�سروفات واتعاب اخلبري تودع خزينة املحكمة والزامه 
املدعية ب�سدادها.    وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/4/6  

 .Ch2.D.18 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2016/395  طعن مدين    
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

: عبا�ص م�ستت  ال��ع��وي��ر وميثله  ف��رع   - ال��ت��ج��اري  دب��ي  ال��ط��اع��ن/ب��ن��ك 
انفرادي  اكرب  احلليم  املطعون �سده/1- عبد  باعالن    - املالكي  فندي 

-  جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2016/1851 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- علي بن حممد بن علي العطار  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/30   يف الدعوى املذكورة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي  م  -  ذ م  ال�سيارات  ام لتاأجري  اع��اله ل�سالح/اآر بي 
للمدعية )950.000(  ت�سعمائة وخم�سون الف درهم اإماراتي ، والفائدة القانونية 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2016/11/23 يف  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع 
املحاماة ورف�ست ما  اتعاب  الف درهم مقابل  الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  والزمته 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
النعيمي خبريا حما�سبيا مكلفا من قبل  اأحمد كاجور  انا / رمي حممد  ب�سفتي 
رقم  الدعوى  يف  احل�سابية  اخل��ربة  باجراء  املوقرة  البتدائية  دبي  حمكمة  مقام 
)2016/2819( جتاري جزئي - دبي.  فاننا قد قررنا دعوة ال�سادة : �سركة تياجنني 
بالدعوى  املدعي عليها   : ب�سفتها  قانونا  او من ميثلها  م    م  ذ  �ص   - لالن�ساءات 
- مقابل   الرقة  �سارع   - بدبي  اىل مقر مكتبنا  للح�سور  اأع��اله   بالرقم  املذكورة 
بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين - الطابق ال�ساد�ص - مكتب رقم )602( 
ت : 2517720-04 - ف : 2517721-04   يوم اخلمي�ص القادم املوافق 2017/3/30  
كافة  اإح�سار  منكم  ويرجى    - �سباحا    )11.00( �سباحا  ع�سر  احل��ادي��ة  ال�ساعة 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�سابي
 رمي حممد احمد كاجور النعيمي                         

اإعالن بالن�سر 
دع�ة الجتماع خربة ح�سابية 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2017/420 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية �ص.ذ.م.م  
رفيق  حممد  التنفيذ/بالل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
طباره وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�سي قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )481460(
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
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العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

)�ص.م.خ(  لل�سيافة  رم��ال  ل�سركة  الأ�سا�سي  وفقاً  للنظام 
لل�سيافة  رم������ال  ����س���رك���ة  ف������اإن   ،  14.2 امل�������ادة  وخ���ا����س���ة 
)�ص.م.خ(  تدعو جميع امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية 
العمومية  ال�سنوي مل�ساهمي �سركة رمال لل�سيافة و املقرر 
ال�ساعة 2:00 ظهرا يف  اأبريل 2017  عند  بتاريخ 19  عقده 

مقر ال�سركة الرئي�سي يف  فندق الفريمونت باب البحر.

دع�ة  جمعية  عم�مية
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1860   

املنذر : �سمارت بزن�ص �سنرتز 
املنذر اليها : اأو اإم ار خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن

جمهول  حمل القامة 
تنذر املنذرة املنذر اليها وتنبه عليها ب�سرورة �سداد بدل اليجار املرت�سد بذمة املنذر 
اإرتد دون �سرف  اليها مبلغة وقدره -/ 13.100 درهم مف�سله كالتايل عدد �سيكني 
 2016/12/16 يف  العقد  نهاية  وحتى   2016/10/16 من  للفرتة  اليجار  ب��دل  ميثل 
املنذرة  �ستكون  وال  الخ��ط��ار  ه��ذا  ا�ستالمهم  ت��اري��خ  م��ن  واح���د  �سهر  وذل���ك خ��الل 
م�سطرة لال�ستمرار يف الإجراءات القانونية حيال املنذر اليها مع الزامها بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، مع حفظ حقوق املنذرة الأخرى ايا كانت. 
  الكاتب العدل

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 يف الدع�ى رقم 2016/1939  جتاري كلي 

املعلن اليه/ املدعي عليه الول : �سركة �سمد م�سطفى قوي التجارية - ذ م م 
�سركة �سمد  لدين  كفيل �سامن  ب�سفته   - : �سمد م�سطفى قوي  الثاين  عليه  املدعي 

م�سطفى قوي التجارية - ذ م م 
الدعوى  يف  املح�سابية  اخل��ربة  لعمال  املوقرة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
اعاله فقد حددنا يوم  اخلمي�ص  املوافق 2017/4/6، وذلك يف متام احلادية ع�سر والن�سف 
الكائن دبي- بر  �سباحا موعدا لعقد الجتماع الول للخربة املحا�سبية وذلك مبكتبنا 
دبي- �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 
2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 
املذكور مع  الجتماع  قانونا حل�سور  او من ميثلكم  لذا يطلب ح�سوركم  دبي-   91153

اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي: د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

 دع�ة حل�س�ر
االجتماع االول للخربة املحا�سبية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 يف الدع�ى  رقم : 2016/1632  جتاري كلي 

املدعى : البنك التجاري الدويل - �ص م ع 
املدعي عليه : عبد امللك فريد عبد امللك حممد احمد 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا 
يوم الثنني  املوافق 2017/4/3  يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا  موعدا لالجتماع 
معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�ص �سنرت 
- مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - 
مكتب رقم 902 ،  لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�سار 

جميع الوراق وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  

حتديد م�عد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/372 
اىل املحكوم عليه/1- عي�سى للهند�سة واخلدمات البحرية ذ م م ومن  ميثلها 
قانونيا. ليكن معلوما لديكما بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
- يق�سى  رق��م 2016/145 جت��اري كلي  ال��دع��وى  اأ���س��درت بحقك حكما يف 
باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )1097319( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف، 
 وحيث ان املحكوم له / �سركة /بي ايه ا�ص اف لكيماويات البناء ا.ع.م )�ص ذ م م( ،
قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2017/372 لذا اأنت 
املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر الخطار  مكلف  ب�سداد 
ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ساء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ساء - عجمان 

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2016/250 عقاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- �سركة الإم��ارات العاملية لال�ستثمار - ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
ل�سالح/ اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2016/8/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 

كانتابني ها�سموخ باتيل اول : بعدم قبول الدعوى قبل املدعي عليها الثانية لرفعها على غري 
ذي �سفة. ثانيا : ببطالن اتفاقية البيع وال�سراء املربمة بني املدعية املدعي عليها الوىل ب�ساأن 
 الوحدة العقارية رقم )310( بامل�سروع امل�سمى )HOTEL( املقام عليها املبنى رقم )ا�ص - ايه 2(
ت��وؤدي للمدعية مبلغا  ان  املدعي عليها الوىل  وال��زام   ، الريا�سية  الكائن يف جممع مدينة دبي 
مقداره )600.000 درهم( �ستمائة الف درهم ، والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية 
، كما الزمتها امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل  التام  ال�سداد  احلا�سل يف 2016/4/28 وحتى 
، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  املحاماة  اتعاب 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2016/1570 جتاري كلي                                                

رام�سند  موكي�ص   /2  - خريا  رام�سندا  ملالكها/موكي�ص  كر�سنا  خمزن  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
جمهويل    - امل�سرفية  للت�سهيالت  و�سامن  كري�سنا  خمزن  مالك  وب�سفته  نف�سه  عن   - خريا 
الدعوى  2017/3/16  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي الوطني - وميثله قانونا / نا�سر اأحمد خليفة ال�سويدي 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ 1.192.603.61 درهم )فقط مليون ومائة واثنان وت�سعون الف و�ستمائة وثالثة 
دراهم وواحد و�ستون فل�سا( والفائدة بواقع 9٪ �سنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�ساريف  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  حتى   2016/8/11
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2016/1938   مدين  جزئي 
التك�سية والر�سيات - ل�ساحبها  املدعي عليه / 1-�سركة الربق الالمع ملقاولت  اىل 
الوطنية  ال�سعفار  املدعي/  ان  القامة مبا  احمد  جمهول حمل  نزير  احمد  /�سهباز 
اأقام  للمقاولت العامة - �ص ذ م م وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع -  قد 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
املطالبة وحتى متام   ت��اري��خ  م��ن   ٪9 القانونية   وال��ف��ائ��دة  دره���م(    180.000( وق���دره 
لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  مع  التام  ال�سداد 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/4/16  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/463  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عمان لينك للنقل العام - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني   
مت�سامنني  �سدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وبالتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املتنازع املبلغ املطالب به وقدره 704979.3 
ال�سداد  الدعوى حتى  تاريخ رفع  القانونية بواقع 12٪ من  للفائدة  ا�سافة  درهم 
املوافق   اخلمي�ص   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  املعجل.  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام 
2017/4/6 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/181  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-كليندين�ست اند بارترن ليمتد 2-جوزيف كليندين�ست ب�سفته ال�سخ�سية 
وب�سفته �ساحب ومالك موؤ�س�سة كاليندين�ست وم�ساركوه املحدودة وب�سفته مدير موؤ�س�سة 
فوهرمان  اري��ك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ساطة  كاليندن�ست 
وميثله : مو�سى عي�سى مو�سى العامري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
درهم(   1000000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  وال��زام  عليهم  واملدعي  املدعي  بني  العقد 
والفائدة بواقع 12.5٪ من تاريخ ت�سجيل نزاع تعيني خربة جتاري رقم 2015/691 وحتى 
املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  بامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة  املوافق  2017/4/5   كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء  
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/433  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نيوتون اند�سرتي�ص - �ص م ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  
اجلرجاوي لل�سناعات املعدنية - ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله : عبدالرحمن ن�سيب 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  عبدالرحمن بن ن�سيب - قد 
والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   244474( وق��دره  مببلغ  عليها 
12٪ من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة  امل��واف��ق   2017/4/13   ي��وم اخلمي�ص   لها جل�سة  وح��ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما 

باأن الدعوى قد احالة للدائرة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/413  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فراجران�ص دزاينزل�سناعة العطور وم�ستح�سرات التجميل - �ص 
ذ م م 2-خالد ح�سني عطر �سيد قادر ح�سني عطر �سيد- ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
جمهويل  م   م  ذ  �ص   - التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  ل�سناعة  دزاي��ن��ز  فراجران�ص 
�سلطان  الوطني وميثله : حممد عي�سى  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
ال�سويدي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والتكافل  مببلغ وقدره )2.379.824.25 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   12٪ �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/4/3  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/1500  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سيبو توما�ص �ساريفكاليل توما�ص  2-انيتا ماري �ساكو 3-ثارا ماري 
ابراهام 4- �سيندو يوهانان زوجة يوهانان توما�ص 5-بيجى �ساجي دافيد �ساجي جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد عبيد ح�سن �سنقور حممد وميثله : �ساحلة خليفة 
لحج خليفة الب�سطي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بو الثبوت احلكم بحل 
ال�سركة وت�سفيتها وانتداب خبري حما�سبي للقيام بت�سفية ال�سركة وبيان مالها وما عليها 
تعديل  مت  بانه  )علما  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  �سريك  كل  وح�سة 
الطلبات(.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/4  ال�ساعة 9.30 �ص 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/202  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-جوزيف كليندين�ست - ب�سفته مالك �سركة كليندين�ست اند 
وميثلها  �سميت  ان��د  املدعي/�سميت  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ليمتد  بارترن 
قانونا ال�سيد �ستفني �سيمت وميثله : مو�سى عي�سى مو�سى العامري  قد اأقام عليك 
 1.000.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
تاريخ  12٪ من  القانونية   والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
املوافق   ي��وم الث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  ت�سجيل 
2017/4/10  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2015/38  اح�ال نف�س غري م�سلمني  
اىل املدعي عليه/1- فينود كازهنيييل راد هكري�سنن جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ بريا بوفابيويل �سيتومادهافان  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2017/1/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بريا بوفابيويل �سيتومادهافان  بحكمت 
املحكمة : مبثابة احل�سوري :- 1( باثبات ح�سانة املدعية لل�سغرية فيديكا فينود 2( 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية  �سهريا من تاريخ 2014/2/21 مبلغ ثالثة الف 
وخم�سمائة درهم وزيادة �سنوية ع�سرة باملائة نفقة �ساملة لل�سغرية فيديكا فينود. 3(
قابال لال�ستئناف  وامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري  بالر�سوم  املدعي عليه  بالزام 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خالل ثالثني 

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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2017/104  جتاري كلي               
ح  جمهول حمل  م  ���ص   - العامة  للتجارة  / 1-ن��وج��ا  امل��دع��ي عليه  اىل 
احمد   : وميثله  الوي�سي  حممد  ماجد  حممد  املدعي/  ان  مبا  القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها   عليك  اأق���ام  ق��د  ال���زي���ودي    علي حممد من�سور 
ندب خبري ح�سابي للوقوف على احلالة املالية لكل من املدعي واملدعي 
عليهما.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/5  ال�ساعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدع�ى 2017/130    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- وائل احمد حممد   جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /
م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن    قد 
اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى 
رقم 2017/192 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سه 
 ch1.B.6 بالقاعة رقم  ال�ساعة 8.30 �سباحا  املوافق 2017/4/9   الح��د    يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدع�ى 2017/121    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- طاهر يو�سف حممد حممود   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم / م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2017/95 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/4/16 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم  جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدع�ى 2017/120     تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1-  طاهر يو�سف حممد حممود   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
الدعوى رقم 2017/153 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/4/16 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم  جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدع�ى 2017/129    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- وائل احمد حممد   جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /
م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن    قد 
اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف  احلجز 
التحفظي رقم 2017/111 جتاري والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سه يوم 
لذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/4/9 املوافق  الح��د  
اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من  ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����س��ور 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدع�ى 2017/100    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / 1- على اوثما ليبي حممد حفيل جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2017/81 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/4/9 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/285  جتاري كلي               

مديرة  ومتثلها   )LLC(  - العامة  للتجارة  ماتو�سيان  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ل�سركة  �سامن  وكفيل  �سريك  ب�سفتها   - ماتو�سيان  2-ليلى  ماتو�سيان  ليلى  ال�سركة  
ماتو�سيان للتجارة العامة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الهرمودي   قد  ر�سول  علي  : عبداهلل حممد  وميثله 
املطالبة بالزام  املتنازع �سدهما بالت�سامن مببلغ وقدره )1.354.555.29 درهم( والر�سوم 
رفع  تاريخ  من  التجاري  القر�ص  عن  �سنويا   ٪18 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
امل��واف��ق  2017/4/6   ي��وم اخلمي�ص   ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/326  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ال�سيخ خليفة حمد رزق اآل خليفة  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك امل�سرق - �ص م ع وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين   
بالت�سامن  �سدهما  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
بال�سافة  دره��م   )3.568.055.55( مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والن��ف��راد  والتكافل 
للر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 12٪ �سنويا  من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/4/13  
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2017/68  ا�ستئناف تنفيذ  جتاري   

م   م  ذ   - املتطورة  الكهربائية  الهند�سية  1-ال�سركة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /ال�سناعات الهند�سية الكهربائية 
املتطورة - �ص ذ م م وميثله : نبيه احمد بدر -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ 2017/2/26   ا�سكالت جتارية   2017/31 : بالدعوى رقم  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/5/3   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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2016/1389  ا�ستئناف جتاري   
مدير  )ب�سفته  ف���روزن���دة  حم��م��د  ك��ل  ح�سني   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
�سركة فروزندة للتجارة العامة و�سخ�سة( جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران وميثله : احمد علي مفتاح �سالح الزعابي 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/1624 جتاري كلي بتاريخ 
ال�ساعة  املوافق 2017/4/16   الحد  يوم  لها جل�سه  وح��ددت   2016/9/14
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/1885  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ل كربيارى خلدمات التموين باملواد الغذائية 
- ���ص ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ستاأنف /حم��م��د نبيل 
ال��ع��ب��داهلل   ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
جل�سه  لها  وح���ددت   2016/11/6 بتاريخ  جزئي  عمايل   2016/2920
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/4/2 املوافق  الح��د   يوم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/1389  ا�ستئناف جتاري   

م   م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  ف��روزن��دة  �سركة   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران وميثله : 
احمد علي مفتاح �سالح الزعابي قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2015/1624 جتاري كلي بتاريخ 2016/9/14 وحددت لها جل�سه 
يوم الحد  املوافق 2017/4/16   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/428  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-بلفي ف�سنت �ساه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ دهكن 
كي�سافجي كهيمجي هرجي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإ�سدار 
احلكم بحل وت�سفية �سركة منوج للمجوهرات �ص م ح امل�سجلة اأ�سول لدى �سلطة 
لنهاء  م�سفي  وتعني   09578 رق��م  رخ�سة  مبوجب  علي  جبل  يف  احل��رة  املنطقة 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  عليها  املدعي  وت�سمني  الت�سفية  عملية 
املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د  املوافق  2017/4/9  ال�ساعة 9.30 �ص 
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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2016/761   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- تي�سري خليل عبدالقادر الن�سا�ص جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي �ص م ع وميثله : فهد 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه   علي  �سلطان 
درهم  وق��دره )177499.10(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/489   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ  ���ص   - الراجحي لالن�ساءات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جا�سبري جامو للنقل بال�ساحنات الثقيلة 
- �ص ذ م م وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)408959.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/711   تنفيذ جتاري  
مدير/اري�ص  وميثلها   - ملتد  اوك�سنريز  واي��د  وورل��د  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  مولتاندون   ليوي�ص 
- وميثله  دبي  م ك )مقفلة( فرع  �ص  والنقل  للمعدات  ايكويلي�ص  فري�ست 
: حممود ح�سني علي احمد -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وق��دره )4910552( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2016/790   تنفيذ جتاري  
���س��ده/1- كامران جاويد حممد طيب  جمهول حمل  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي - �ص م ع وميثله: فهد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  �سلطان علي لوتاه -  قد 
درهم   )45344.05( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/684 تنفيذ جتاري  
ث��اين  جمهول  املنفذ �سده/1- مديه عبداحلكيم حممد ثاين بن  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ص 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - علي  اآل  رم�سان  ح�سن  اأحمد  وميثله:  ع  م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)978346.82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/838   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سامر �سمري �سعد جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/درور كابيتال - �ص ذ م م وميثله : �سعيد جمعه 
�سعيد ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )66667(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/742   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سامح م�سطفى غامن م�سطفى غامن جمهول 
احمد حممد  التنفيذ/خالد عبداهلل  ان طالب  القامة مبا  حمل 
بن فهد املهريي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )16514(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/85   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/1- بريتي اأرفيند ثاكور 2-�سركة كوميكو �سوليو�سينز - م م ح  
لن�ساء  تكنولوجيز  التنفيذ/اي�سن  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
:عائ�سة حممد ح�سن  م وميثله  م  ذ  �ص   - املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية 
طاهر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )84840( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/286   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اأنطوين جي اأر دافيد ماغات  جمهول حمل القامة 
ع وميثله:  م  �ص   - الوطني  راأ���ص اخليمه  التنفيذ/بنك  ان طالب  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د    - ط��اه��ر  ح�سن  حم��م��د  عائ�سة 
وق��دره )107974.20(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ف���ان املحكمة  امل��ح��ك��م��ة  .وع��ل��ي��ه  او خ��زي��ن��ة  التنفيذ  دره���م اىل ط��ال��ب 
بالقرار  اللتزام  عدم  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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/172   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سهيل �سليمان رم�سان  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/عبد الكرمي بن حممد بن ابراهيم احلقيل وميثله 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  الكتبي  قد  : هند حميد علي غدير 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1227161.93( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/837   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد حممد ال�سعيد حافظ عبدالعال  جمهول 
العلوي  التنفيذ/بدر بن ح�سن بن علي  حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله : �سعيد احمد حممد حممود العو�سي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )129846(
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2017/177   تنفيذ مدين  
وميثلها  م  م  ذ  ���ص  التجارية  للو�ساطة  الفقار  ذو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�سيدة لبنيه طفيل جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 
بيل لل�سيارات - �ص م ح وميثله : اأحمد علي ر�سا ابراهيم البناي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )9060( 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/476  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلط الزرق ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  م��ي��اه   امل��دع��ي /يو�سف لل  ان  مب��ا 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   15542( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت   .  mb168274027ae/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/11 ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1415  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ص.ذ.م.م 
ان��ام احلق حممد لل ميا  قد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21903 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى: 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق   MB168971302AE/2016
2017/4/12 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1416  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ص.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اف�����س��ل �ساحب علي م���ول  ق��د اأقام 
 21936( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى: 
MB168971663AE/2016 وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/4/13 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/337  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد عا�سم بروهى حممد قا�سم بروهى  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حممد عبدالقادر عبد احلميد حممد عا�سور وميثله : ا�سماعيل ح�سن 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سفار    ابراهيم 
مببلغ وقدره )216500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 
وقت ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص   املوافق  
2017/4/6   ال�ساعة 8.30 �ص 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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن ب�رود التقرير بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/361  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سياماك هو�سنك �ساماين  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي التجاري وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب 

الناخي اآل علي.
ب���ت���اري���خ:2017/3/19  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ق���ررت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلمكم 
يف ال���دع���وى امل���ذك���ورة اع����اله اخ��ط��ارك��م ب����ورود ت��ق��ري��ر ال�����س��ي��د اخلبري 
املوافق:2017/5/3  الربعاء  يوم  وقد حتددت جل�سة  الدعوى  املنتدب يف 

ال�ساعة:10:00 �سباحا بالقاعة:ch2.D.19 للتعقيب على التقرير
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2016/700  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-حنان عبدالكرمي احلالين جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/2/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/امالك للتمويل )�سركة 
م�ساهمة عامة( بف�سخ اتفاقية الجارة وملحقاتها مو�سوع الدعوى و�سطب القيد العقاري الوارد يف 
ال�سجل العقاري اخلا�ص بالعني حمل التداعي والذي ين�ص على خ�سوع ملكية العقار اىل ترتيبات 
الإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى دائرة الرا�سي 
توؤدي  ب��ان  والزامها  للمدعية  التداعي  حمل  العني  بت�سليم  عليها  املدعي  وال��زام  بدبي  والم��الك 
للمدعية مبلغ )60998.98( درهم )�ستون الف وت�سعمائة وثمانية وت�سعون درهم وثمانية وت�سعون 
فل�سا( مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف والف 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2016/719  عقاري كلي 

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  التجارية  ب�ستون  �سركة   -2 اي��رواين  ر�سا  عليهما/1-عبا�ص  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى والزام 
املدعي عليه الول بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى والتفاقية للمدعية خال من ال�سواغل والغاء ا�سارة 
القيد العقاري الواردة ب�سهادة امللكية ب�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية العقار ال�سادرة من دائرة الرا�سي مع 
الزام املدعي عليه الول بان يوؤدي للمدعية مبلغ )685.708.45( درهم )�ستمائة خم�سة وثمانون الفا 
و�سبعمائة وثمانية درهم وخم�سة واربعون فل�سا( كتعوي�ص عما حلقها من خ�سارة كما الزمته الر�سوم 
. حكما مبثابة  املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�سروفات ومبلغ 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدع�ى 2016/54  ا�ستئناف تظلم مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ليناديام انرتنا�سيونال اوف�سور ا�ص ايه ال  جمهويل 
اآند ار دورا انرتنا�سيونال م.د.م.�ص  حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بي 
وميثلها مديرها/عبد الب�سري حميدو  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2016/148 تظلم مدين بتاريخ:2016/12/15  وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 17.30 م�ساءا   املوافق 2017/4/19  جل�سه يوم الربعاء  
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/888  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مطعم فرحات امل�سري ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد حممد احمد حممد كب�سه  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )4747.46( 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
    يف الدع�ى رقم 2017/887  تنفيذ عمايل 

�ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكيه  �ستايل لالعمال  �سوبر  املنفذ �سده/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كاظم عبد احل�سن كاظم 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  ال��ع��وادي  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )92421( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )6658( 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/806  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جلوبال ان�سنتف لل�سياحة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/انتونيا بوحول جالفيز  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11749(
مبلغ )1008( 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
    يف الدع�ى رقم 2017/648  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- الرب للب�سريات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
�سامل  �سيف  وميثله:عبداهلل  ال���زواري  علي  بن  التنفيذ/جهان  طالب  ان 
خمي�ص النقبي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )2003( 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2016/3840  تنفيذ عمايل 
الدولية لتجميل الرا�سي/فرع دبي  املنفذ �سده/1- فريجرين  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جوى جوترييز فليلينا  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )98744( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )5017( 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
    يف الدع�ى رقم 2017/647  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  البيطري  املنفذ �سده/1- م�ست�سفى بروفي�سنال  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هوراكوي راوؤول رويز جوترييز وميثله:حممد 
علي �سعيد حميد اخلييلي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )58415(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )4267( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة 
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/678  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول  املدعي عليه / 1-بلودان لتجارة اخل�سار والفواكه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /فادي حممود ال�سوم  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )92.266 درهم( وتذكرة 
ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة. رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb167892159ae ال�����س��ك��وى: 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.1:املوافق 2017/4/4 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1181  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ك��وه��ات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رح��م��ت اهلل عمر خ���ان  ق��د 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )11790 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168155744AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/4/18
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدع�ى 2017/9  نزاع تعيني خربة جتاري
ال  ات�ص   -2 �����ص.ذ.م.م  امل��ت��ط��ورة  ال�سناعات  / 1-جم��م��وع��ة  امل��ت��ن��ازع �سده  اىل 
���س��رك��ة ميغنا  امل��ت��ن��ازع /  ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ج 
التنظيف �ص.ذ.م.م وميثله:عبدالعزيز  العامة وخدمات  وال�سيانة  للمقاولت 
حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  املطالبة 
واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/18   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�سلح   مبكتب  �ص   8.30
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

الت�س�يات   ال�دية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/405  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- �سامل ح�سن �سامل ال�سورى الزعابي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/موؤمنه احمد حممود احليارى .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )87000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2016/12/14 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/488  جتاري كلي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اليحيى  حممود  يحيى  عريفة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ ه�سام ال�سالح وميثله : احمد �سعيد �سامل بن هزمي ال�سويدي قد اأقام عليك 
رقم:2012/592  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  نفاذ  بعدم  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
جتاري كلي ال�سادر من حمكمة دبي وعدم العتداد به يف مواجهة املدعي ويف ح�سته 
لها  وح���ددت     . املحاماة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  كرمل  دب��ي  يف مدر�سة 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/4/5 ال�ساعة 9.30 �ص 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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2016/1835  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-عليا حممد �سامل حممد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل  الحتاد الوطني حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
واربعني  و�ستة  ومائة  الفا  وخم�سون  )�ستمائة   )650146( مقداره  مبلغ  املدعي  البنك 
درهما( وفائدة بواقع 9٪ ت�سعة باملائة �سنويا من تاريخ:2016/7/20 وحتى متام ال�سداد 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك  والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف مقابل 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/502  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- فاروق مو�سىح�سن مهدي املدين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�سرف الهالل �ص.م.ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.140.551.36 
درهم( )مليونان ومائة واربعون الفا وخ�سمائة واحد وخم�سون درهما وثالثون فل�سا( 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة   2016/4/3
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدع�ى رقم 2017/2 بيع عقار مره�ن

منورثى  رام��ا  كلبانا   -2 جونان  ماليجار  مورثى  رام��ان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  اي��ري  

وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي.
 - �سكنية  �سقة  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
املبنى:اميارت�ص  ا�سم   - الر����ص:881  رق��م   - الرابعه  جنوب  املنطقة:الرب�ساء 
ب��ه وقدره  املطالب  للمبلغ  وف���اءا   ، ال��ع��ق��ار:210  رق��م   -  1 2 ملبريي  ج��اردن��ز 

)361.600( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2016/8505  عمايل جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  انرتنا�سيونال  1-هيما�سكو   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /عبد اخلالق على احمد  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   33811( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167307435AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/4/6 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1824  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  كوميونكي�سن  اي  اف  1-ج��ي   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /اي��ك��و جن��ان��غ انو�سينت  ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
وتذكرة  درهم(   36666( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
العمالية  ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1500( مببلغ  ع���ودة 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   MB170196968AE رق��م: 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/4/10
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/84  عمايل جزئي

امل��ب��اين جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1-ت��ورن��ت��و خل��دم��ات تنظيف  اىل 
مبا ان املدعي /حممد قا�سم حممد ريا�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27639 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى: MB167126370AE وحددت 
القا�سي  مبكتب  �ص   8.30 ال�ساعة   2017/4/25 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
اأن  الأق��ل. )علما  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

الدعوى جددت من ال�سطب(. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/1174  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد طيب خلدمات حزم الب�سائع �ص.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد في�سل حممد ح�سن  قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18334 درهم( 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
MB167816916AE/2017 وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  الثالثاء  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 ال�ساعة   2017/4/11
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2016/8921  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  للخدمات  انرتنا�سيونال  / 1-هيما�سكو  عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ديلور ح�سني علي اكرب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   27494( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB167931312AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/133  عمايل جزئي

جمهول  املباين  تنظيف  خلدمات  ال�سريع  1-التوا�سل   / عليه  املدعي  اىل 
اأق����ام عليك  ت����ان  ق��د  امل��دع��ي /م���ارل���ني تالي�سيك  حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
درهم(   5925( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  الث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB168312565AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/4/10
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 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2017/357  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-موزايك لاللكرتونيات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
رمييا مادهافانكوتي كودامانا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )59642.35( 
وتذكرة  فل�سا(  وثالثون  درهما وخم�سة  واربعون  واثنان  و�ستمائة  الف  )ت�سعة وخم�سون 
العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب 
ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من  املدعية  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11981 بتاريخ 2017/3/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدع�ى رقم 2016/8801  عمايل جزئي 

القامة  حم��ل  جمهول  م.د.م.�����ص  �سوليو�سونز  ج��ني   2 ع��ل��ي��ه/1-اوه  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/3/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ري  ح��ي��در  خ�سر  ل�سالح/علي  اع���اله  امل��ذك��ورة 
او نقدا مامل يلتحق  العودة لوطنه عينا  للمدعي مبلغ )74181( دره��م  وتذكرة 
بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي منها . 
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

فقدان �سهادة اأ�سهم
فقد ورثة املرحومة/ فاطمة حممد �سامل بن 
حارث النيادي ، اإماراتية اجلن�سية �سهادة ا�سهم 
2481 �سادرة من مزارع العني لالنتاج  رقم 
احليواين - من يجدها عليه الت�سال بتليفون 

رقم : 0506634776 

فقدان ج�از �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
، اليمن  �سالح �سامل علي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2394743( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5913222

فقدان ج�از �سفرت
/اليزابيت  امل����دع����و  ف���ق���د 
ك����ودي����ام����ات ج���ون���زال���ي���ز ، 
جواز   - اجلن�سية  الفلبني 
�سفره رقم )1253937( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

 050/8368033

فقدان ج�از �سفرت
نيلمينى  /ع�سا  املدعو  فقد 
ق���م���رى داه���ا����س���ني ج�����دارا 
اجلن�سية  �����س����ريلن����ك����ا    ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������واز   -
)5715048( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/5668897

فقدان ج�از �سفرت
/ماريفيك  امل���دع���و  ف��ق��د 
نيلو برييجرينو ، الفبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6638631( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5296977

فقدان ج�از �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /زدري�����������ك 
ج�����ربي�����ل ب���ال���د����س���ت���ام���ون 
اجلن�سية  الفبني   ، �سابينو 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������واز   -
)1356607( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/4748130

فقدان ج�از �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ج����ل����وي����ن   
ب���ال���د����س���ت���ام���ون ���س��اب��ي��ن��و ،  
- جواز  اجل��ن�����س��ي��ة  ال��ف��ب��ني 
�سفره رقم )1984941( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

 056/4748130
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يف عر�س لتجربته يف توثيق التاريخ ال�سفهي وذاكرة املكان يف المارات

 عبداهلل عبدالرحمن يك�صف عن خ�صو�صية ال�صلة الوفية مع املعمرين

 وام : قراءة يف اأربعة كتب من اإ�صدار كلمة 

مب�ساركة قيا�سية من دور ن�سر عربية واأجنبية

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ينطلق يف 26 اإبريل

•• اأبوظبي-الفجر:

ا���س��ت�����س��اف احت�����اد ك���ت���اب وادب�������اء الم��������ارات يف 
عبداهلل  الماراتي  والعالمي  الكاتب  ابوظبي 
جتربته   « بعنوان  ادبية  ام�سة  يف  عبدالرحمن 
يف ت��وث��ي��ق ال��ت��اري��خ ال�����س��ف��ه��ي وذاك�����رة امل��ك��ان يف 
الوطني  امل�سرح  » يف قاعة الحت��اد يف  الم���ارات 
وقدم للكاتب جنله حممد عبداهلل عبدالرحمن 
امني  ال�سايغ  يو�سف  حبيب  الدي���ب  بح�سور 
عام الحتاد العام للكتاب والدباء العرب رئي�ص 
الحت����اد الم���ارات���ي وال�����س��اع��ر ���س��امل بوجمهور 
وجمع  بابوظبي  الحت���اد  ف��رع  رئي�ص  القبي�سي 

من املهتمني واملثقفني.
وق���ال ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن : اإن جت��رب��ت��ي يف 

املكان  ال�سعبية وذاك��رة  ال��رتاث والثقافة  توثيق 
وثمارها املن�سورة يف �سل�سلة كتبي ) الإمارات يف 
ذاكرة اأبنائها( وا�سدارات وخمطوطات اأخرى - 
بجانب الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين والوثائقي 
انطلقت يف  ق��د  ك���ان  الأ���س��ل �سحفية  ه��ي يف   ،
ال�����س��اب��ع م��ن ي��ول��ي��و ع���ام 1984 ح��ي��ث  ب���داأت 
�سفحات )فنجان قهوة( تطّل على قارئها ب�سكل 
تقريبا  �سنوات   4 على مدى  متوا�سل  اأ�سبوعي 
وع����رب ���س��ح��ي��ف��ة )الحت�������اد( الإم���ارات���ي���ة حيث 
وكانت   ، التحرير  ملدير  نائبا  فيها  اأع��م��ل  كنت 
كل  مناطق  اأرج���اء  بني  متنقلة  ال�سفحات  ه��ذه 
الإمارات، تخو�ص عباب البحر وتعرب ال�سال�سل 
اجلبلية،وتخو�ص بحر الرمال ، مروراً باملدينة 
والقرية دون كلل اأو ملل، متجاوزة كل ال�سعاب 

والعقبات واملتاعب وامل�ساق واملواقف بتفا�سيلها 
املثرية واملتنوعة التي ل جمال لتحديدها هنا. 

بعنوان  اأخ���رى  �سل�سلة  اأن�سر  ب���داأت  ث��م   : وت��اب��ع 
ومل   ، الت�سعينات  اأوائ�����ل  يف  ال��وط��ن  م��و���س��وع��ة 
ت��ت��وق��ف الإه��ت��م��ام��ات ال��ت��وث��ي��ق��ي��ة ت��ل��ك ليبقى 
ال�����رتاث ه���و امل��ت�����س��ل احل����ي ال����ذى ي��ن��ح��در مع 
اإىل احلا�سر ويتجه �سوب  الأجيال من املا�سى 
امل�ستقبل فى تدفق م�ستمر، فهو كما يتفق على 
املا�سية  الأج��ي��ال  ت��رك��ة  ه��و  الباحثون  تعريفه 
واملعنوية  امل���ادي���ة  ع��ن��ا���س��ره  ف���ى  ي��ت��ن��وع  وه���و   ،
اأنواعه  ح�����س��ر  ي�����س��ع��ب  ل���درج���ة  واحل�������س���اري���ة 
 ، وامل��ع��رف��ة  بالعلم  يت�سل  م��ا  فمنه   ، واأ���س��ك��ال��ه 
والأخ���الق  وال��ف��ن  باملعتقدات  يت�سل  م��ا  وم��ن��ه 
وال�سناعات واحلرف، ويدخل فى الرتاث كل ما 

واأفكار  وخ��ربات  �سلوكيات  من  املجتمع  يكت�سبه 
جيل  من  تنتقل  وه��ى   ، الع�سور  عرب  مرتاكمة 
واملحاكاة  والتقليد  اللغة  طريق  ع��ن  جيل  اإىل 

والتعليم والتعلم . 
املعمرين  م��ع  ال��وف��ي��ة  ال�سلة  خ�سو�سية  وع��ن 
يتم  م��ا  ك��ان��ت  متمثلة يف ح�سيلة  ان��ه��ا  او���س��ح 
ت��وث��ي��ق��ه م���ن م����واد ال���ت���اري���خ ال�����س��ف��ه��ي ملجتمع 
الإم������ارات وت���راث���ه ال�����س��ع��ب��ي ه��ي مب��ث��اب��ة اإع����ادة 
والثقايف  والإج���ت���م���اع���ي  الإن�������س���اين  ل��الإع��ت��ب��ار 
الفئة من  والفكري والنف�سي والوجداين لهذه 
حركة  ملا�سي  العريق  وال���رتاث  ال��ت��اري��خ  �سناع 
احل��ي��اة على اأر����ص الإم����ارات ب��را وب��ح��را ، تلك 
اأن  امل�ستويات  ك��اف��ة  على  امل��ت��غ��ريات  ك���ادت  ال��ت��ي 
والن�سيان  الهام�ص  اإىل  تقريبا  غالبيتها  حتيل 
- ح�سورا واإنتاجية واأدوارا وحيوية - وبرحيلها 
خ�سرنا ثروة الذاكرة والثقافة ال�سعبية احليوية 
الزاخرة ، وعلى كل حال فاإن ذاكرة الكنوزالب�سرية 
احلية �ستبقى  خري تعبريعن قيمة وح�ساد هذه 
ال�سلة التي كانت ومازالت واجبة الوفاء باآبائنا 
)بانورامية(  �سورة  لنا  تر�سم  وهي   ، واأج��دادن��ا 
املمتد على مدى  الذكريات  �سريط  مثرية عرب 
العمر والذاكرة للرواة من بني )ال�ستني واملائة 
و�سول  ع�سر  التا�سع  )اأواخرالقرن  ومنذ  �سنة( 

اإىل اأواخر القرن الع�سرين( على الأقل . 
وا�ساف عبداهلل عبدالرحمن : اإننا يف جمال�سة 
واإناثا  الأح����ب����اء م���ن الأج�������داد والآب�������اء ذك�����ورا 
 ، الإجتماعية  وال�سرائح  الفئات  بني  متفرقني 
على الإهتمامات واخلربات والتجارب وال�سرية 
وامل����اأث����ورات وال��ذك��ري��ات .. ن��غ��و���ص م��ع��ا ب�سوق 
املا�سي  اأع��م��اق  اإىل  وح��ن��ني  وحميمية  وحم��ب��ة 
امل��ت�����س��ل ب��ح��ب��ل ال���ذاك���رة وم�����س��رية رح��ل��ة حياة 
الإن�������س���ان يف جم��ت��م��ع الإم��������ارات ال���ق���دمي على 
ك��ل امل�����س��ت��وي��ات وخم��ت��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات واحل���راك 
ومتغرياتها  وت��ق��ل��ب��ات��ه��ا  امل��ع��ي�����س��ي��ة  وال���ظ���روف 
وتراثها املادي واملعنوي برا وبحرا عربال�سنوات 
واملحطات واملراحل الزمنية املتتالية خالل اأكرث 

من مائة �سنة ما�سية تر�سد مالحمها الذاكرة 
واإ�ساءات  اأوب���اإ����س���ارات  حينا  وتف�سيل  ب��و���س��وح 
متقطعة اأحيانا اأخرى وعلى الباحثني م�سئولية 

التغطية والتكملة .
وتابع : ويف جمال�ص الذكريات والرحلة احليوية 
احلافلة والناب�سة باحلياة مع �سيل الذكريات.. 
ونعي�ص  �سربا  �سربا  الإم���ارات  اأن جنوب  ميكننا 
والرتحال  احل��ل  ب��ني  البادية  م��ع  ال�سحراء  يف 
وفق متغريات املوا�سم ال�سنوية ، ونت�سلق اجلبال 
 ، وجن��وب الأودي��ة و الوعوب واحليور الزراعية 
ونغو�ص يف اأعماق هريات اللوؤلوؤ ونعي�ص رحلتنا 
ال�سيفية البحرية ال�سنوية بعيدين عن عوائلنا 
املنت�سرة بني واحات النخيل و«مقايظ« الإمارت 
العليلة ل�سهور اأربع، ومن ثروات اخلليج العربي 
 ، الوفري  ال�سيد  اأن��واع  اأ�سهى  نتغذى  ال�سمكية 
ونفرد الأ�سرعة يف البحار واملحيطات نحو الهند 
املوؤانئ  وجنوب  افريقيا  �سرق  و�سواحل  وال�سند 
والتجارة  ال��ب��ح��ري  للنقل  وال��ب��ع��ي��دة  ال��ق��ري��ب��ة 
الوفري  املحلي  انتاجنا  راأ�سها  وعلى  اخلارجية  
من اللوؤلوؤ الطبيعي ومنتجاتنا البيئية الأخرى 
، وت�ستقر بنا الرحالت يف املدن ال�ساحلية وعلى 
والرباحات  وال���واح���ات  امل�����س��اي��ف  ويف  الأخ�����وار 
ال��ك��رم وال�سيافة  ال��ب��ي��وت وجم��ال�����ص  ، ون��دخ��ل 
النظامية  �سبه  الأوىل  وامل���دار����ص  وال��ك��ت��ات��ي��ب 
العلماء  وجم��ال�����ص  امل�ساجد  يف  العلم  وح��ل��ق��ات 
واملكتبات  والعامة  والأع��ي��ان  واحلكام  والق�ساة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة وجن����ول يف ال��ع��ر���س��ات والأ����س���واق 
 ، و�سناعاتهم  احلرفيني  اإىل  ون�سل  ال�سعبية 
ون�سارك يف املنا�سبات ومنار�ص العادات والتقاليد 
ل��ل��ب��ادي��ة واحل�����س��ر ون�سمع  امل����اأث����ورة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
والق�س�ص  ال�سعبية  وال�سعر واحلكاية  اللهجات 
ال�سعبية  الأكالت  ، ونتذوق  املتوارثة  والروايات 
ونتغذى  والأب����ق����ار  »اخل���ل���ف���ات«  ل���نب  ون�������س���رب 
والع�سل   ، اللبنية  واجل���دات  الأم��ه��ات  �سناعات 
الطبيعي وناأكل حلوم �سيد الرب والبحروثروات 
املراعي من الإبل واملا�سية واخلرفان ، ونرت�سف 

والتي  الغالب  يف  )امل���رة(  احلياة  قهوة  فناجني 
املحامل  ظهور  على  كنا  ���س��واء  ال��ت��م��ر..  قنادها 
وت�سلقا  اأوم�سيا  اأواحل��م��ري  املطايا  اأو  البحرية 
ال�سيف  عري�ص  يف  اأوجمتمعني   ، الأق���دام  على 
اأو يف  الأ�سجار  اأو حتت ظالل  ال�ستوية  واخليم 
خمازن  يف  اأو  وال�سخوراجلبلية  احلجارة  بيوت 
العليلة  ال��ن�����س��م��ات  ت��ل��ف��ح��ن��ا  وال���ط���ني  اجل�������ص 
وذاك  ه��ذا  وب��ني   .. ال��ه��واء  براجيل  عربفتحات 
عامل من الرتاث واملاأثورات ،  ولكن )ياما حلى 
راأ����ص م��ت��الل.. يف جمل�ص مافيه  ال��ف��ن��ج��ان  يف 
نف�ص ثقيلة – ه��ذا ول��د عم وه��ذا ول��د خ��ال  - 

وهذا �سديق مالقينا مثيله(.
وق�����ال : ي��ب��ق��ى ال�������س���ئ���وال الأخ������ري ح����ول اأه���م 
الكنوز  خمرجات توثيق الرتاث واحلفاظ على 
الذكريات  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  ال��ب�����س��ري��ة احل��ي��ة  
العجائب  م��ن  بالبال  وليخطر  مل  مب��ا  حافلة 
وال��غ��رائ��ب واحل��ق��ائ��ق وال��وق��ائ��ع ، ول��ك��ن الأهم 
هو الإن�سان – الطفل وامل��راأة والرجل – الفرد 
احل���ر����ص واجلدية  ب���ني  وامل��ج��ت��م��ع  والأ������س�����رة 
على  امل�سرتكة  وامل�سئولية  والتكافل  وال��ت��ع��اون 
ال�سوية  ال�سخ�سية  لبناء  وال��ت��دري��ب  ال��رتب��ي��ة 
وعاداته  املجتمع  ع��رف  يف  امللتزمة   وال�سفات 
الت�سبث باحلياة وال�سراع من  ، وبني  وتقاليده 
اأجل البقاء وتنوع املهارات والكفاءات واخلربات 
للتعلم  وال�سعي  والت�سوق  والإن��ت��اج��ي��ة  املهنية 
والتحري عن  اجل��دي��د  ع��ن  والبحث  وامل��غ��ام��رة 
احل���الل واحل����رام وال��ن��اف��ع وال�����س��ار والتناف�ص 
ال�سريف والقدرة على التكيف وال�سرب واحللم 
والقدرات  الطاقات  وا�ستثمار  وال�سدة  وال��ق��وة 
والتوازن  الفكرية  وامللكات  واحل��وا���ص  البدنية 
واليقني  الإمي��ان  قوة  وذاك  هذا  وقبل  النف�سي 
والتوكل على اهلل واإلإلتزام  بال�سلوات والعبادات 
اإ�سافة  والعلم  امل�ستطاع  قدر  الدينية  وامل�ساعر 
�سوف  اأخ��رى  اإىل  عنا�سر و�سفات وخم��رج��ات 
ير�سدها  الباحثون عن �سفات اإن�سان الإمارات 

يف �سياق رحلته مع الذاكرة ال�سعبية . 

اربعة  ق��راءة يف  الإم���ارات وام  اأنباء  جت��ري وكالة 
ك��ت��ب م��ن اإ����س���دار ك��ل��م��ة ه��ي الأخ�����الق يف ع�سر 
احلداثة و الفن الإ�سالمي والدين والدم اإ�سافة 
مبادراتها  �سمن  وذل��ك   .. احل��ي��اة  ���س��رارة  لكتاب 
لأبرز  ا�ستعرا�سا  تت�سمن  ال��ت��ي  ال��ق��راءة  ل�سهر 
الإماراتية  املكتبة  ت�سمها  ال��ت��ي  امل��وؤل��ف��ات  واأه���م 

والعاملية.
وكتاب الأخالق يف ع�سر احلداثة ال�سائلة ترجمة 
بعنوان  الإجنليزية  باللغة  ال�سادر  باومان  لكتاب 
هل لالأخالق فر�سة يف عامل ا�ستهالكي؟ .. الذي 
التي  الكربى  الظواهر  من  لعدد  ق��راءة  ت�سمن 

يت�سم بها العامل املعا�سر.
باأن املحور الرئي�ص لتلك الظواهر  املوؤلف  ويرى 
اإل��ي��ه املفكر  ال���ذي ينظر  ال�����س��اأن الأخ���الق���ي  ه��و 
ال�ستهالك  ب�سيطرة  تاأّثره  زاوي��ة  البولندي من 
يف ع���امل ���س��ري��ع ال��ت��غ��ري ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة .. 
فاقدة  اأو  �سائلة  ال�ستهالك  ع��امل  يف  ف��الأخ��الق 
ع��رف��ت��ه��ا يف فرتات  ال��ت��ي  ال�����س��الب��ة  اأو  ل��ل��ث��ب��ات 

�سابقة.
وي�����س��ي��ف ب����اأن ال��ق��ي��م وال���ه���وي���ات ت��ت��غ��ري وت�سيل 
التقليدية  احل��واج��ز  وتفقد  ال�سيا�سية  احل���دود 
راأ�ص  تدفق  خ��الل  م��ن  ���س��واء  واأهميتها  تاأثريها 

الربح  ع��ن  البحث  اأو  املهاجرين  حت��رك  اأو  امل��ال 
ال�����س��ري��ع يف ���س��ب��ك��ات الت�����س��ال اأوغ����ري ذل���ك من 
باومان يف مقدمة  التي يحللها  ال�سيولة  مظاهر 
كتاب  عنوان  هو  الإ�سالمي  ف�سول.والفن  و�ستة 
التفا�سيل  ي���در����ص  ك��ان��ب��ي  ر  ���س��ي��ال  ت��األ��ي��ف  م���ن 
يف  امل��زخ��رف��ة  الإ�سالمية  الفنية  للقطع  اخلفية 
ونهجها  لأ�سلوبها  اأوف���ى  فهم  لتكوين  حم��اول��ة 
ال���ت�������س���وي���ري وي�����س��ت��ك�����س��ف م����ن خ�����الل حتديد 
من  متنوعة  جمموعة  على  املر�سومة  املوا�سيع 
التي  الثقافات  ان�سغالت  املختلفة طبيعة  القطع 
���س��ن��ع��ت ف��ي��ه��ا ه���ذه ال��ق��ط��ع.وت��ط��ل امل��وؤل��ف��ة من 

يف  النا�ص  واهتمامات  بيئة  على  الزخارف  خالل 
الإ���س��الم��ي��ة يف حماولة  ال��ع�����س��ور  ك��ل ع�سر م��ن 
لقراءة اأبرز تلك الهتمامات التي دفعت الفنانني 

لنحتها ونق�سها.
ويتناول كتاب الدين والدم .. اإبادة �سعب الأندل�ص 
الإ���س��الم��ي��ة م�سري  اأي��ب��ريي��ا  اأو  الأن��دل�����ص  ق�سة 
ن�سف مليون م�سلم ظلوا يعي�سون يف اإ�سبانيا بعد 
�سقوط اآخر املمالك الإ�سالمية وكيف �سارت حياة 

من قرر البقاء وعالقتهم بالدولة والكني�سة.
الختالف  مع  التعامل  تفا�سيل  الكتاب  وي�سرد 
خ�سعوا  ال��ذي��ن  امل�سلمني  م��ع  وال��ث��ق��ايف  ال��دي��ن��ي 

ل�سلطانها .. ويجيب الكتاب عن هذه الت�ساوؤلت 
وغ���ريه���ا ع���رب ت���ن���اول ت��اري��خ��ي ر���س��ني وحمايد 
ومتوازن و�سامل لق�سة امل�سلمني يف تلك احلقبة 
غرناطة  �سقوط  من  بداية  املاأ�ساوي  وم�سريهم 
اإ�سبانيا  من  النهائي  طردهم  حتى   1492 ع��ام 

عام 1614.
ج�سم  يف  الكهرباء  احلياة..  �سرارة  كتاب  وي�سعى 
ملوؤلفه فران�سي�ص اأ�سكروفت لالإجابة على ت�ساوؤلت 
واحتمالية  القلبية  النوبة  ح���دوث  كيفية  ح��ول 
الكيفية  بدرا�سة  يهتم  كما   .. اخل��وف  م��ن  امل��وت 
التي توؤثر بها املعاجلة بال�سدمة الكهربائية على 

الدماغ والوعي.
ويحاول موؤلف الكتاب درا�سة تاأثري كل ذلك على 
يف  با�ستمرار  تنتقل  التي  الكهربائية  الإ���س��ارات 
ونب�ص  حركاتنا  وتدفع  اأفكارنا  وتثري  اأج�سامنا 

قلوبنا اأي�سا.
واقعية  ق�س�سا  �سهل  باأ�سلوب  الكتاب  ويعر�ص 
م�سحوبة باأحدث النتائج العلمية عن مو�سوعات 
يتعلق  م��ا  يف  �سيما  ل  ال��ط��ب  م�ستقبل  ت�ست�سف 
الزهامير  م���ر����ص  م��ث��ل  ال����دم����اغ  ب��ا���س��ط��راب��ات 
كل  وارتباط  الذكور  وعقم  وال�سقيقة  وال�سكري 

تلك الأمرا�ص بكهرباء اجل�سم.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة فعاليات الدورة ال�27 
الفرتة  وذل��ك خ��الل  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  من معر�ص 
اأبوظبي  مركز  يف   2017 مايو   2 ولغاية  اإب��ري��ل   26 م��ن 
الوطني للمعار�ص، ومب�ساركة قيا�سية من دور ن�سر عربية 
ورموز  بالفعاليات  حافل  وثقايف  مهني  وبرنامج  واأجنبية، 
الفكر والأدب، مع الرتكيز على الن�سر الإلكرتوين واملحتوى 
الرقمي والتطبيقات الإلكرتونية واأحدث التقنيات يف عامل 
ال��ن�����س��ر، ح��ي��ث ���س��ي��وف��ر امل��ع��ر���ص امل�����س��اح��ة امل��ث��ال��ي��ة ملطوري 
وخدماتهم  منتجاتهم  لعر�ص  اخلدمات  وم��وردي  املحتوى 

على جمتمع الن�سر.
ويحتفي املعر�ص يف دورته هذا العام بال�سني الدولة �سيف 
املحورية  ال�سخ�سية  ابن عربي  والفيل�سوف  املعر�ص،  �سرف 
على  اأ���س��ع��اره  اإىل  ون�ستمع  الفكرية،  اأط��روح��ات��ه  لن�ستلهم 

اإيقاعات املو�سيقى العربية.
وقال �سعادة �سيف غبا�ص مدير عام هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
اأهم  اأح��د  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص  يعترب  والثقافة 
والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظمها  التي  امل�ساريع 
كونه ير�سخ مكانته الر�سمية كاأكرب حدث من نوعه باملنطقة 

بالإ�سافة اإىل مكانته يف عامل قطاع الن�سر، مبا يج�سد التزام 
الثقايف  ل��الإ���س��ع��اع  م��ن��ارة  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  جلعل  الهيئة 
للحوار  منرباً  يعد  اأن��ه  كما  الن�سر.  ل�سناعة  عاملية  ووجهة 
يلتقي  مثالية  ومن�سة  الإب��داع��ي��ة،  والأع���م���ال  احل�����س��اري 
�سمنها زوار املعر�ص مع املفكرين والكتاب من اأنحاء العامل، 
املعر�ص  �سرف  �سيف  ال��دول��ة  لل�سني  اختيارنا  وي��اأت��ي  كما 
تتويجاً للعالقات الثقافية التي تربط الإمارات مع ال�سني 
ثقافياً،  احل��ري��ر  طريق  اإح��ي��اء  اإع���ادة  على  الآن  تعمل  التي 
هي  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  لتكون  قبلهم  م��ن  الخ��ت��ي��ار  وج���اء 
ثقافياً،  العا�سمة  مبكانة  منهم  اإمياناً  الطريق،  هذا  مركز 
ال27 من معر�ص  ال��دورة  فعاليات  وبالتحديد من خالل 

اأبوظبي الدويل للكتاب .
واأ�ساف: ن�سهد اليوم نه�سة يف جمال الن�سر ومنواً ملحوظاً 
يتمركزون يف طليعة هذا  الذين  العرب،  املوؤلفني  اأع��داد  يف 
النمو يف حني نوفر الرعاية الكاملة لالأعمال الأدبية والن�سر 
بجميع اأ�سكاله – �سواء التقليدية اأو الإلكرتونية، كما ويعزز 
معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب التزامه للقراء ب�سكل اأكرب 
القراءة  ب��روع��ة  ب��ال���س��ت��م��ت��اع  ل��ه��م  ي�سمح  ال���ع���ام، مم��ا  ه���ذا 
والكتابة من خالل عدد من ور�ص العمل املتنوعة والندوات 
التي تركز على الكتاب و�سناعته ون�سره، كما وميثل الن�سر 

الرقمي اأمراً بالغ الأهمية يف تطور هذه ال�سناعة ومواكبة 
اجتاهات الن�سر احلديثة .

اآل علي املدير التنفيذي لقطاع  وبدوره قال عبداهلل ماجد 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة كان  دار الكتب بالإنابة يف هيئة 
اأهمية هذا احلدث  العار�سني هائاًل ما يج�سد  الطلب من 
اأخ��رى وال��دور ال��ذي يلعبه يف املنطقة. نحتفي ل�سبعة  مرة 
اأ�سبح معر�ص  لقد  اأ�سكاله.  بالكتاب مبختلف  اأيام متتالية 
متعلٍق  �سخ�ص  لكل  ج��اذب��اً  حدثا  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
والثقافة  العمل  نب�ص  اأ�سبح  كونه  اإ�سافة  ال�سناعة،  بهذه 
يف املنطقة وما وراءه��ا. وعلى مدى ال�سنوات، لعب معر�ص 
حول  الغنية  ال��ق��راءة  ثقافة  غر�ص  يف  حمورياً  دوراً  الكتاب 
الن�سر  �سناعة  من��و  يف  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ي�سهم  مم��ا  املنطقة 
الف�ساء  اأبوظبي  معر�ص  يعترب  علي  اآل  .وتابع  الإقليمية 
امل���ث���ايل ل��ت��الق��ي ال��ت��ج��ارة وال��ث��ق��اف��ة م���ن خ���الل برناجمه 
ل�ستقطاب  خ�سي�ساً  وامل�����س��م��م  الأوج����ه  م��ت��ع��دد  امل���درو����ص 
الثقايف  الربنامج  يتنّوع  حيث  والأج��ان��ب،  العرب  الزائرين 
ت��ن��ّوع �سكان دول���ة الإم�����ارات، يف حني  ي���وازي  للمعر�ص مب��ا 
الأن�سطة  خ��الل  م��ن  ال��ق��راءة  متعة  الأط��ف��ال  يعي�ص  �سوف 
التعليمية يف ركن الإبداع، اإ�سافة لحتفاليات توقيع الكتب 
وجل�سات النقا�ص الأدبية، وفعاليات ركن الر�سامني، و�سينما 

الذي  املهني  وال��ربن��ام��ج  الطهي  ورك��ن  الأ���س��ود،  ال�سندوق 
يلبي كافة الطموحات .وت�ستمل قائمة �سيوف املعر�ص على 
روائيني بارزين و�سعراء وفنانني غرافيكيني وكتاب مقالت 

ورواد اجتماعيني، قدموا من ال�سرق الأو�سط واأوروبا واآ�سيا 
و�سمال اأفريقيا واأمريكا ال�سمالية، مما يعك�ص بحق الطابع 

الدويل ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب.



تخّلى بن اأفليك، الذي كان من املقرر اأن يخرج فيلمًا 
لأ�ستوديوهات  الوطواط  الرجل  عن  منف�ساًل 
هذا  تروؤ�سه  عن  فيه،  وميّثل  ب��رو���س(  )وارن���ر 
امل�سروع. اإل اأنه ما زال متلزمًا باأداء دور )الفار�س 
الأ�سود(. اأعلن بن اأفليك الذي امتهن 
الإخراج اأخريًا: )ثمة �سخ�سيات 
قلوب  يف  خا�سة  مكانة  حتتّل 
دور  جت�سيد  يتطّلب  املاليني. 
من  كثريًا  ال��وط��واط  الرجل 
واأف�سل  وال�سغف،  الرتكيز، 
اأداء ميكنني تقدميه. وات�سح 
ال�سطالع  اأ�ستطيع  ل  اأنني 
اآن  يف  واملخرج  املمثل  بدوري 

بامل�ستوى املطلوب.
الأ�ستوديو،  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون   
يف  �سريك  على  العثور  ق���ررت 
هذا  يف  معي  ي��ت��ع��اون  الإخ����راج 

العمل ال�سخم. 

اإذا مل ت�ساهد فيلم احلركة John Wick الذي حّقق جناحًا مفاجئًا واأعاد اإطالق م�سرية كيانو ريفز على طريقة ليام ني�سون، ل باأ�س بذلك! �سيتوىل بيرت �ستورمار �سرح اأحداث 
الفيلم الأ�سلي يف بداية اجلزء الثاين بعنوان John Wick:Chapter 2 )جون ويك: الف�سل الثاين(.

 ...John Wick:Chapter 2
�صيمفونية من العنف مبوؤثرات ب�صرية مبهمة و�صريالية

يوؤدي بيرت �ستورمار دور جمرم رو�سي وي�سّكل يف 
و�سل  �سلة   John Wick:Chapter 2
مع الفيلم ال�سابق John Wick، حيث ُيقِدم 
يقابله  م��ن  ك��ل  قتل  على  وي��ك  املتقاعد  ال��ق��ات��ل 
الكلبة  كانت  الإن�ساف،  باب  من  لكلبته.  انتقاماً 

ظريفة جداً!
اإعجابه  ويبدي  دور اجلمهور  �ستورماري  يج�ّسد 
قتل  )ل��ق��د  م��ت��ع��ج��ب��اً:  ف��ي��ق��ول  وي����ك،  ب�سخ�سية 
ث��الث��ة رج����ال يف احل��ان��ة ب��ق��ل��م(! وا���س��ت��ن��اداً اإىل 
ويك(  )ج��ون  ا�سم  لفظ  يف  ال�سخ�سيات  طريقة 
عند روؤيته، �سن�سعر باأنهم �ساهدوا جميعاً الفيلم 

الأول.
ع����اد ال��ك��ات��ب دي���ري���ك ك��ول�����س��ت��اد وامل���خ���رج ت�ساد 
كيانو  م��ع  اجل��دي��د  اجل���زء  لتقدمي  �ستاهل�سكي 
الذي  ال�ستثنائي  ال�سحر  ذل��ك  وت��اأج��ي��ج  ري��ف��ز، 
تتمتع به �سخ�سية ويك. بالن�سبة اإىل ال�سيناريو، 
اإذ ل يتكلم ويك كثرياً  و�سبه فارغ،  يبدو �سامتاً 

)يتما�سى  اأح���ادي���ة  �سوتية  مب��ق��اط��ع  يكتفي  ب��ل 
ن��ربة ريفز اجل��ام��دة( ول تتفوه  ه��ذا اخليار مع 
لكن  كلمة.  باأية  روز  روب��ي  البطولة  يف  �سريكته 
الدراجات  ه��دي��ر  ب�سبب  ���س��اخ��ب��اً  الفيلم  يبقى 
النارية  الطلقات  واأ����س���وات  وامل��ح��رك��ات  ال��ن��اري��ة 
وال�سكاكني وتنبيهات الر�سائل الن�سية التي تنذر 

بتعقيدات �سيواجهها جون ويك.

�سيمفونية من العنف
 John ف���ي���ل���م  ي�������س���ّك���ل  ال���������س����اب����ق،  ك�����اجل�����زء 
Wick:Chapter 2 �سيمفونية من العنف 
و�سريالية.  مبهمة  الب�سرية  امل���وؤث���رات  وت��ب��دو 
تتجنب  ب��ل  ك��ث��رياً،  امل�ساهد  ال��ك��ام��ريا  تقطع  ل 
هذا  يف  عموماً  ُي�ستعَمل  ال��ذي  ال�سريع  التقطيع 
النوع من الأفالم. يف اللقطات الطويلة، تالحق 
يحّطم  فيما  وي��ك  منهجية  بطريقة  ال��ك��ام��ريا 
وي��ط��ع��ن وي��ط��ل��ق ال��ن��ار. ل ���س��ك يف اأن���ه موهوب 

مبا يفعله لكنه يكره هذا اجلو وجت��ربه �سمعته 
ومهاراته على التورط يف هذه الأعمال. هو يوؤدي 
لفتة  مهاراته  وت��ب��دو  ال��ك��اآب��ة،  ت�سكنه  قاتل  دور 
)يجب اأن ن�ساهد طريقة ا�ستعماله القلم!(، لكنه 
الداخلية  اأوجاعه  فتظهر  وينزف،  ويتنهد  يعرج 

واخلارجية على وجهه بكل و�سوح.
ل  ب�سيطة.  ح��ي��اة  الب�سيط  ال��رج��ل  ه���ذا  يعي�ص 
من  وكل  وكلبته،  و�سيارته  منزله  اإىل  اإل  يحتاج 
�سخ�سياً.  يهاجمه  العنا�سر  تلك  اأح���د  يهاجم 
اجلزء  ه��ذا  ويف  لكلبته.  انتقم  الأول،  الفيلم  يف 
الذي يعّج بذكريات عن  �سينتقم ملنزله  اجلديد، 
اإىل  ريفز  يعود  كي  مبهر  دور  اإن��ه  امليتة.  زوجته 
نقاط  وكول�ستاد  �ستاهلي�سكي  وي�ستغل  ال�ساحة، 
الهادئة  ق��وت��ه  �سيما  ل  مثالية،  بطريقة  ق��وت��ه 
وتعابريه اجلامدة التي كانت �سبباً لل�سحك غري 

املتعّمد على مر م�سريته التمثيلية.
تبلغ م�ساهد العنف ال�سريالية واملدرو�سة ذروتها 

خ���الل م��ع��ر���ص ف��ن��ي مم��ت��ع، داخ���ل ق��اع��ة مليئة 
يرتكبها  ال��ت��ي  ال��ق��ت��ل  ج��رائ��م  تنعك�ص  ب��امل��راي��ا. 
امل�ساهدين  متعة  تنعك�ص  مثلما  عليه  ويك  جون 
وم�ساعر الذنب التي تنتابهم و�سط هذه املجزرة 
عليهم. لكننا لن ن�ستمتع حني يخرج الفيلم من 
ع��امل اخل��ي��ال وي��ع��ر���ص ج��ان��ب��اً واق��ع��ي��اً اأك���رث من 
اللزوم. ي�سعب اأن ن�ساهد جون ويك وهو يطلق 
النار خالل حفلة، حتى لو كان ي�ستهدف الأ�سرار.
الق�سة.  حبكة  م�ستوى  على  اجل��زء  ه��ذا  يتعرث 
الق�سة  ب�ساطة  الأول تكمن يف  الفيلم  كانت قوة 
و�سخ�سية ريفز الهادئة واأدائه ال�سل�ص، واقت�سر 
اأما  الكلبة.  لأج��ل  النتقام  على  حينها  املو�سوع 
الأ�سقاء  ب��ني  خ�سومات  في�سمل  ال��ث��اين  اجل���زء 
فتتالحق  وخيانات،  وجوائز  ورهائن  وموؤامرات 
باأ�سواط.  الن��ط��الق  نقطة  وت��ت��ج��اوز  ال��ن��ه��اي��ات 
اأن يتاأثر الفيلم ببطله ويحافظ على  كان يجب 

ب�ساطته وغبائه!.

فــن اأجــنبــي

39
ل اأ�ستطيع ال�سطالع بدوري املمثل واملخرج يف اآن

بن  افليك يعتذر عن اخراج فيلم )بات مان(
بالتاأكيد،  و�سننجزه  امل�سروع  اأتخلَّ عن  مل 
اإل اأن��ن��ا نبحث راه��ن��اً ع��ن خم��رج. م��ا زلت 
واتطّلع  ب���ه،  احل�����دود  اأب���ع���د  اإىل  م��ل��ت��زم��اً 
اإىل تقدمي هذه ال�سخ�سية ملاليني  ب�سوق 

حمبيها حول العامل(.
كانت جملة Variety اأول َمن نقل هذا 

اخلرب.
)وارنر برو�ص( بدورها تعترب اأفليك، الذي 
ال�سنة  فيلم  الوطواط يف  الرجل  دور  اأدى 
 Batman v Superman املا�سية 
واأنهى اأخرياً العمل على اجلزء التايل من 
 ،Justice League بعنوان  ال�سل�سلة 
ال�سا�سة  على  اأ���س��ا���س��ي��ًة  م��ب��دع��ًة  �سخ�سيًة 
 DC اأف���الم  ع��امل  بناء  يف  الكوالي�ص  ويف 

.Comics
اأفليك مفاجاأة،  ق��رار  ي�سّكل  ذل��ك، ل  رغم 
�سكوكه  الأخ��رية عن  الأ�سهر  ع��رّب يف  فهو 
حيال قدرته على اإخراج م�سروع �سخم اإىل 
هذا احلد، م�سرياً اإىل �سعوبة بلوغ م�ستوى 
لكري�ستوفر   Dark Knight ثالثية 

نولن، التي حققت جناحاً باهراً.
مقابلة  يف  )تاميز(  �سحيفة  اأفليك  اأخ��رب 
اأف�سل  تلك  اأن  )اأع��ت��ق��د  امل��ا���س��ي:  ال�سهر 
اأف���الم اأُع���دت ع��ن اأب��ط��ال خ��ارق��ني. لذلك 
ال�سري على خطى عظماء.  اأن علينا  اأظ��ّن 
ي��ت��ط��ل��ب ه���ذا ال��ع��م��ل م���ق���داراً ك���ب���رياً من 
النتباه وكثرياً من املخاطر. وما من �سبب 
حقيقي يدفعنا اإىل اإجنازه اإل اإذا كنا منلك 

ق�سة نتوق اإىل �سردها(.
العمل ممتازاً،  يكن  )اإن مل  تابع م�سيفاً: 
بلوغ ذلك  نتمّكن من  اإن مل  اأخرجه.  فلن 
امل�����س��ت��وى، فلن اأك��ت��ف��ي ب��ال��ق��ول: ق��د يكون 
ع��م��اًل غ��ري م��ت��ق��ن، اإل اأن��ن��ي ���س��اأجن��زه يف 
جمرد  الفيلم  ي�سّكل  ل  الأح����وال.  مطلق 
ر اإن مل  م�سروع تنجزه ب�سرعة لأنك �سُتدمَّ

تقّدم عماًل عظيماً. فاملعيار عاٍل جداً(.

خوف من املواجهة
رمب�����ا ي�����س��ع��ر اأف���ل���ي���ك، ال������ذي ف�����از عمله 
التاريخي عام Argo( 2012( بجائزة 
املواجهة  من  بخوف  فيلم،  اأف�سل  اأو�سكار 
عقب اإخفاق حماولته الإخراجية الأخرية 
تتناول  ال���ت���ي   ،Live by Night
تاريخية،  ح��ق��ب��ة  يف  ال��ع�����س��اب��ات  ق�����س�����ص 
جمموع  )ب���ل���غ  اجل���م���ه���ور  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 
ف���ق���ط(.  دولر  م����الي����ني   10 اأرب������اح������ه 
تعّر�ص  التي  احل��ادة  النتقادات  و�ساهمت 
يف   Batman v Superman لها 

مفاقمة هذا ال�سغط.
اأطلقت  ال��ت��ي  ب���رو����ص(،  حت��اف��ظ )وارن������ر 
الت�سويق  فيلم  كما   Live by Night
بطولة  م��ن   The Accountant
اأفليك، على عالقة ل�سيقة مع هذا النجم. 
واأفادت الأ�ستوديوهات يف ت�سريح لها اأنها 
زالت  وم��ا  اأفليك  بن  ق��رار  بالكامل  تدعم 
ملتزمة بالعمل معه لإعداد فيلم منف�سل 
العنوان  ي��ح��م��ل  ال���وط���واط(  ال��رج��ل  ع��ن 
د بعد  املوؤقت The Batman، ومل ُيحدَّ

تاريخ �سدوره.

اأعمال قليلة الكلفة
ع��ن خمرج  ب��رو���ص(  )وارن����ر  تبحث  بينما 
اأن ننتظر لرنى  فاإن علينا  للفيلم،  جديد 
ما �سيخرجه اأفليك بعد ذلك. خالل حواره 
اأنه مييل  مع )تاميز( ال�سهر املا�سي، ذكر 
راه��ن��اً اإىل الأع��م��ال الأ���س��غ��ر الأق���ل كلفة، 
املر�سحة  ال��درام��ا  مثل  اأعمال  اإىل  م�سرياً 
 Manchester اأو�����س����ك����ار  جل����ائ����زة 
 Pearl قدمته  ال��ذي   ،by the Sea
�سارك  اإن��ت��اج  �سركة   ،Street Films

مات داميون يف تاأ�سي�سها.
اإىل �سرد ق�سة موؤثرة  اأفليك: )اأميل  قال 
بعبارات مثل  اللتزام  اإىل  اأُ�سطر معها  ل 
ه�����ذا، ل مي��ك��ن��ك قول  ف��ع��ل  )ل مي��ك��ن��ك 
التقليدية...(.  احلكمة  عليك  متلي  ذلك، 

ت�ستهويني كثرياً فكرة التحرر من القيود 
كافة التي ترافق املال والإ�سدارات الدولية 

واإجناز عمل مبتكر وجديد بالكامل(.
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جراحة جديدة جتنب مر�صى 
ال�صكري برت القدم

عند  القدم  برت  لتفادي  جديًدا  جراحيًّا  اأ�سلوًبا  بريطانيون  اأطباء  ط��ّور   
مر�سى ال�سكري، يعتمد على اإدارة الأع�ساب واجلروح يف القدم، وترميمها 

قبل تفاقمها.
التقنية  اإن  ميللر،:  رو�سالني  والكاحل  القدم  جراحة  ا�ست�سارية  وقالت 
اأنها تعتمد على  "نيمي�سي�ص"، مو�سحًة  املطورة لتفادي برت القدم ت�سمى 
جراحة املناظري الدقيقة لالأع�ساب، وفًقا ملا ذكرته "�سكاي نيوز"، الأربعاء 

)8 فرباير 2017(.
واأ�سافت ميللر، اأنه ميوت كل 6 ثواٍن مري�ص بال�سكري حول العامل ب�سبب 
ال�سكرية  القدم  تقرحات  ف��اإن  احل��الت  بع�ص  املر�ص. ويف  م�ساعفات هذا 
قد تكون اأخطر من ال�سرطانات، موؤكدًة اأن من عالجات القدم ال�سكرية، 
اجللدية  والأن�سجة  املت�سررة،  الأع�ساب  يعالج  متطوًرا  جراحيًّا  اإج���راًء 
اأخ��ط��ر م�ساعفات  م��ن  ال�سكرية  ال��ق��دم  وتعد  ج��دي��د.  م��ن  نف�سها  ل��رتمم 
ا يف �سحة القدم، وقد ت�سل اإىل  مر�ص ال�سكري، وهي م�سكلة قد توؤثر جدًّ

برتها اإذا تغا�سى املري�ص عن اأعرا�سها.

مع   للتعامل  خطوات   5
حالت الإغماء املفاجئة

املفاجئة،  الإغماء  حالت  مع  للتعامل  ب�سيطة  خطوات  عدة  الأطباء  د  حدَّ
وفقاً ملوقع ’’wikihow’’، املهتم بتقدمي امل�ساعدات حول العامل.

وتتمثل هذه اخلطوات يف:

اخلطوة الأوىل:
�سارع باإم�ساك هذا ال�سخ�ص وعدم تركه لي�سقط على الأر�ص؛ لأنه �سُيجرح 

عند ارتطامه.

اخلطوة الثانية:
و�سعيته  جتعل  ث��مَّ  ال��وع��ي،  له  يعود  اأن  املمكن  فمن  عليه  املغمى  حتريك 

م�ستلقياً على ظهره؛ فذلك يجعل الدم ُي�سخ للمخ ب�سهولة.

اخلطوة الثالثة:
15 دقيقة  اف�سح املجال له حتى ياأخذ نف�سه، واتركه على الأر���ص لفرتة 

بعد اإفاقته ليتخلل ج�سمه الدم ب�سكل جيد.

اخلطوة الرابعة:
ارفع �ساقيه لأعلى خطوتني عن الأر�ص؛ لت�ساعد يف تدفق الدم اإىل خمه.

اخلطوة اخلام�سة:
باإنعا�ص  اإذا مل ت�سعر به، و�سارع بالقيام  حت�س�ص رقبته بحثاً عن نب�ص له 

القلب من خالل ال�سغط عليه بكلتا يديك بقوة مرة تلو الأخرى.

الأدب؟  يف  بالرومانتيكية  املق�سود  • ما 
- حركة اأدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة. 

الأدب؟  يف  بالواقعية  املق�سود  • ما 
- مذهب يعمل على متثيل الأ�سياء يف اأقرب �سورة لها وتنبذ العاطفة. 

 • ماذا تعني كلمة �سيبويه؟ 
- رائحة التفاح 

خوله؟  ا�سم  يعني  • ماذا 
- الظبية ال�سريعة 

القلمية؟  الرابطة  جمعية  هي  • ما 
خليل  ج���ربان  اأع�سائها  1920م  ع��ام  املهجر  يف  تاأ�س�ست  جمعية   -

مطران ، اإيليا اأبو ما�سي. 
ال�سعراء؟  اأمري  بلقب  �سوقي  اأحمد  خلف  الذي  ال�ساعر  هو  • من 

- ب�سارة اخلوري 

القطن  من  واإمنا   .. الورق  من  م�سنوعة  لي�ست  • النقود 
اأ�سنان طبيب  اخرتعه  الكهربائي  • الكر�سي 

كدواء ع�سر  الثامن  القرن  يف  ُي�ستخدم  كان  • الكات�سب 
الأمريكية املتحدة  الوليات  �سكان  من  اأكرث  ال�سني  يف  الإجنليزية  يتحدثون  • الذين 

قدميها يف  الفرا�سات  لدى  التذوق  • حا�سة 
القفز ت�ستطيع  ل  التي  الوحيدة  احليوانات  هي  • الفيلة 

والأذن الأنف  بعك�ص  تنمو  ل  فالعيون   ، ولدتك  عند  حجمها  نف�ص  هو  الآن  عينيك  • حجم 
تت�سمم عندما  المين  جانبها  على  دائما  النملة  • ت�سقط 

دماغها من  اكرب  النعامة  • عني 
اأي��ام  ع�سرة  القمرية  ال�سنة  عن  ال�سم�سية  ال�سنة  • تزيد 

�سنوات ثالث  ملدة  ينام  ان  للحلزون  • ميكن 
الع�سرة  حوايل  للكالب  بينما  �سوت  مئة  من  اكرث  • للقطط 

الي�سرى( اليد  ع�سراء)ت�ستخدم  القطبية  الدببة  • جميع 
الرجل �سعف  تقريبا  الن�ساء  • ترم�ص 

الرجل الك�سول 

فاطمة غريب نا�رص
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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رو�شة حميد البادي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الرمي �شالح املنعي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رو�شة احمد البل��شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فوائد الفراولة 

تلك الفاكهة بالغة الأناقة والفخامة واجلمال التي ل تكاد تظهر يف ال�سوق  
وخا�سة   املعدنية  والأم���الح  بال�سكر  غناها  مييزها  ما  اأه��م  تختفي.  حتى 
ال�سغرية،  الربوتني يف حبيباتها  والفو�سفور واحلديد ويوجد  الكال�سيوم 

وحتتوي  على حام�ص ال�ساي�سالت الطبيعي. 
فوائدها: 

- تو�سف ملر�سى النقر�ص واآفات الكبد. 
- تفيد يف امرا�ص اللثة. 

- للفراولة خا�سية تخفيف كميات حام�ص البول. 
- تعترب مهدئا لالع�ساب وم�سكنا لالآلم. 

  اأكدت دكتورة اأميمة خمتار ا�ست�سارى 
امل����وزة  اأن  ال�����س��م��ن��ة  ال��ت��غ��ذي��ة وع�����الج 
3 جرام  ال��واح��د حتتوى على ح��وايل 
من الألياف ، هذه الألياف لها فوائد 
عديدة من �سمنها اإنها ت�ساعدك على 

ال�سعور بال�سبع لفرتة اأطول.
اأنه  خمتار  اأميمية  الدكتورة  واأ�سافت 
ميكنك تناول املوز اثناء يومك ال�ساق 
بالوقود  ل��ت��زوي��دك  جيد  م�سدر  فهو 
وال��ن�����س��اط، ك��م��ا مي��ك��ن اإ����س���اف���ة املوز 
يومك  ليبداأ  الإف��ط��ار  لوجبة  كبديل 

بوقود كايف ون�ساط اأكرث. 
واأ�سارت اإىل اأن فيتامينات B ل جتدها 
املنتجات احليوانية، ومن  اإل يف  غالًبا 
املوز  اأن  م��ن  البع�ص  يتفاجاأ  ق��د  هنا 
 ،B-6 لفيتامني  ج���ًدا  مم��ت��از  م�سدر 

وهو البرييدوك�سني.
���ا ان امل������وزة ال���واح���دة   امل���ده�������ص اي�������سً
متو�سطة احلجم حتتوى على حواىل 
اليومي  اجل�سم  احتياج  من   %  35
الفيتامني  ذل�����ك   B-6 ل��ف��ي��ت��ام��ني 
الذي يعمل على منو خاليا جديدة يف 

اجل�سم .
مي���ك���ن���ك ت����ن����اول م�������وزة واح��������دة دون 
عالية،  ح���راري���ة  ب�����س��ع��رات  مت���دك  اأن 
املتو�سطة يف احلجم  ال��واح��دة  ف��امل��وزة 
�سعرات   110 ح����وايل  ع��ل��ى  حت��ت��وى 
حرارية فقط. ول ي�ستحب تناوله بني 

الوجبات.
كما اأن تناول املوز �سرورى ملن يعانون 
يحتوى  لأن�������ه  ال��ع�����س��ب��ى  ال����ق����ول����ون 
ال���ذى يق�سى على  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  ع��ل��ى 

النتفاخات والغازات.

ملاذا يجب اأن تتناول ثمرة موز �صباحا على الريق؟

امراأتان ترتديان زي الكيمونو وتلتقطان ال�سور حتت اأزهار الكرز خالل ال�سباح يف وا�سنطن. )رويرتز(

كان هناك رجل ك�سول يجل�ص يف امليناء ي�ساهد ال�سيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه 
يف طريقهم اإىل بيع ا�سماكهم فم�سى وراءهم وعند ال�سوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�ساألهم مايقتات به 

.. فمر على احدهم وطلب امل�ساعدة فنظر اليه ال�سياد وقال: اراك يا هذا ب�سحة جيدة األي�ص كذلك؟! 
فقال نعم واحلمد اهلل . 

فقال ال�سياد: ح�سنا وانا اي�سا احمد اهلل رغم اين مري�ص لكني احلمد اهلل اعول عيايل ..
هل لديك اولد؟ فقال الرجل الك�سول: نعم.  ف�ساأله ال�سياد األ ت�ستحي من النا�ص- ا�ستحي من خالقك.

كانت كلماته كاأنها �سكني ذبحت الرجل الك�سول فا�ستحى وفر من املكان واق�سم ال يعود اليه.
 يف الطريق اراد ان ميد يده اإىل النا�ص لكنه تذكر كالم الرجل فا�ستحى بحق..   فم�سى حتى وقف امام دكان 
كبري ونظر فيه فناداه من داخله �ساحبه وقال ماذا تريد؟.. ف�سكت،  فقال �ساحب الدكان: ح�سنا عندي عمل 
لك فانت قوي، ادخ��ل.. ومنذ تلك اللحظة ا�سبح الرجل الك�سول يعمل طوال النهار ويحمل ويفرغ وينظف 
وير�ص ويقطع ويغلف... حتى ينتهي اليوم فيعود اإىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثريا فهو يكفيه هو واولده 

كما انه من تعبه وعرقه. 
وا�ستمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اولده حتى فاجاأته مببلغ ب�سيط ادخرته لت�سرتي به بع�ص 
النواع من البقالة ليتاجر بها، ومل مي�ص وقت طويل حتى ا�سبح �ساحب جتارة ب�سيطة تدر عليه ربحا جيدا 
وكلما زاد ربحه تذكر ال�سياد املري�ص فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له: جئت لك بهدية، انها 
من حر مايل، فلول كالمك ما ا�سبحت على ما ا�سبحت عليه الن، وجل�ص ليق�ص عليه ق�سته التي ا�سبحا 

من بعدها اعز �سديقني.


