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ما الذي حتتوي عليه 
ال�شوكوال البي�شاء؟

يعتقد �لبع�ض �أنهم مدمنون لل�شوكوال و�أنهم بحاجة �إىل �أكلها يومياً، 
لكن ي�شاحب ذلك �إح�شا�ض بالذنب يف كثري من �الأحيان عند تناول 
�ملكونات  على  حتتوي  ال  الأن��ه��ا  �لبي�شاء  �ل�شوكوال  م��ن  كبرية  كمية 
حتتوي  �ل��ذي  ما  �إذن،  �لد�كنة.  �ل�شوكوال  بها  ت�شتهر  �لتي  �ل�شحية 

عليه �ل�شوكوال �لبي�شاء؟
�ملكّونات �الأ�شا�شية لل�شوكوال �لبي�شاء هي �ل�شّكر، و�لزبدة، و�حلليب، 
�أو  �إىل منّكهات طبيعية  �إ�شافة  وليكتني �ل�شويا، وقليل من �لكاكاو، 
�شوكوال  �حلقيقة  يف  لي�شت  �لبي�شاء  �ل�شوكوال  �أن  �أي  ��شطناعية. 

الأنها ال حتتوي على �لكاكاو �ل�شلب �أو �لبودرة.
ولتو�شيح ذلك، حتتوي �شوكوال �حلليب على ن�شبة من �لكاكاو �ل�شلب 
�ل�شوكوال  حتتوي  بينما  ب��امل��ائ��ة،  و40   30 ب��ني  ت���ر�وح  �ل��ب��ودرة  �أو 

�لد�كنة على ما بني 50 و85 باملائة من �لكاكاو �ل�شلب.
�أي �أن �لعن�شر �لغائب من �ل�شوكوال �لبي�شاء هو �لكاكاو، و�لذي يوّفر 

جمموعة من �لفو�ئد �ل�شحية للقلب و�ل�شر�يني و�لدماغ.
�ل�شّكر  �لبي�شاء على كثري من  �ل�شوكوال  �أخ��رى، حتتوي  ناحية  من 

�لذي يحّل حمّل ح�شة �لكاكاو.
�أنو�ع �ل�شوكوال، خا�شة �لتي  وتعترب �ل�شوكوال �لد�كنة �الأف�شل بني 
مب�شاد�ت  غنية  الأنها  �أك��ر،  �أو  باملائة   70 �لكاكاو  ن�شبة  فيها  تبلغ 
�الأك�شدة �لتي تخّف�ض �شغط �لدم �ملرتفع، وحت�ّشن ح�شا�شية �جل�شم 
للأن�شولني. �لقيم �لغذ�ئية. حتتوي �حل�شة �لو�حدة من �ل�شوكوال 
�لبي�شاء و�لتي يبلغ وزنها 28 غر�ماً على 151 �شعرة حر�رية، و5 
غر�مات من �لدهون �ل�شلبة غري �ل�شحية، و17 غر�ماً من �ل�شّكر، 

وغر�م من �لربوتني، و�لبقية من �لدهون.

مع الدواء العجيب.. كل ما 
�شئت ولن ت�شمن

�كت�شف �لعلماء يف جامعة ييل �الأمريكية، عن طريق �ل�شدفة، "دو�ء" 
يتيح للمرء �أن يتناول قدر ما ي�شاء من �لطعام من دون �أي زيادة على 

�الإطلق يف �لوزن.
مر�ض  معاجلة  �لعلماء  حم��اول��ة  �أث��ن��اء  �ل�شدفة  �الك��ت�����ش��اف  وج���اء 
�ل�شمنة عند �لفئر�ن، وذلك عن طريق �لتلعب بجينني من جينات 

�لفئر�ن جلعلها ت�شاب بال�شمنة.
غري �أن �الأمر ف�شل، �إذ الحظ �لعاملان، �أ�شتاذة �لف�شيولوجيا �خللوية 
و�جلزيئية �آن �أيخمان و�الأ�شتاذ �مل�شاعد فينغ ز�نغ، �أن ما قاما به حال 
�أنها و�شعت يف بيئة حتتوي على طعام  �لفئر�ن رغم  دون زي��ادة وزن 

غني بالدهون.
فوجد�  �لبحوث،  م��ن  مزيد  �إج���ر�ء  �إىل  �لعاملني  ق��اد  �لتجربة  ف�شل 
�إيقاف  فقرر�  �ل��ده��ون،  �مت�شا�ض  منع  يف  �شاعد  �جلينني  غياب  �أن 
عند  نف�شه  �الأم���ر  حتقيق  ب��االإم��ك��ان  ك��ان  �إذ�  عما  و�لبحث  �لتجربة 

�لب�شر، �أي منع �مت�شا�ض �لدهون عند �الإن�شان.
��شتقبال  على  تعمل  معينة  م�شتقبلت  هناك  ف��اإن  �لعلماء،  وبح�شب 
�إىل طاقة  �لدم وحتويلها  و�إر�شالها عرب جمرى  �لدهنية  �الأحما�ض 

�أو تخزينها كدهون.
و�ع��ت��ق��د �ل��ع��امل��ان �أن���ه ق��د ي��ك��ون ب��االإم��ك��ان ����ش��ت��ه��د�ف "�مل�شتقبلت" 
ملنع  �لب�شر،  عند  �لدهنية،  و�الأحما�ض  �لدهون  متت�ض  �لتي  نف�شها، 

�جل�شم من �مت�شا�ض �لدهون.
وبعد �لبحث تبني لهما �أن هناك بالفعل دو�ء موجود� حاليا ملعاجلة 
هذ� �لدو�ء  و�أن  �لعني،  يف  �لزرقاء  ب�املياه  يعرف  ما  "�لغلوكوما" �أو 

مقبول من هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء �الأمريكية وم�شادق عليه.
وق��ال��ت �آي��خ��م��ان �إن �خل��ط��وة �ل��ت��ال��ي��ة ه��ي م��ر�ق��ب��ة �مل��ر���ش��ى �لذين 
ي�شتخدمون هذ� �لدو�ء ملنع �الإ�شابة بالعمى جر�ء �لغلوكوما، وروؤية 

كيفية تاأثريه على تناول �لدهون وزيادة �لوزن عند �لب�شر.
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ال�شرطان يفتك باآالف االأمريكيني
�آالف  �أن  �ل��ف��در�يل،  �لعاملي  �ل��ت��ج��ارة  ملركز  �لتابع  �ل�شحة  برنامج  ك�شف 
�لتي  11 �شبتمرب،  �ل�شرطان ب�شبب هجمات  �أ�شيبو� مبر�ض  �الأمريكيني 

وقعت قبل نحو 17 عاما.
�لغبار  ب�شبب  بال�شرطان  �أ�شيبو�  �شخ�شا   9795 �أن  �لربنامج  و�أو���ش��ح 
�ل�شام �لناجم عن وقود �لطائر�ت �لتي �رتطمت باملبنيني، وغبار �الإ�شمنت، 

و�شظايا �لزجاج �ملتطاير.
وقال �لرئي�ض �لطبي للربنامج يف م�شت�شفى ماونت �شيناي، مايكل كرين، 
�إن هناك زيادة ملحوظة يف �أعد�د �مل�شابني مبر�ض �ل�شرطان، منذ �أن بد�أ 
�لربنامج عمله قبل 5 �شنو�ت، ملتابعة �حلاالت �مل�شابة باأمر��ض مرتبطة 

بهجمات 11 �شبتمرب، وفق ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
��شتجابو�  �لذين  للأ�شخا�ض  و�لعلج  �لطبية  �ملر�قبة  �لربنامج  ويقدم 
لند�ء�ت �ال�شتغاثة يف موقع �لهجوم بنيويورك، و�لبنتاغون، و�شانك�شفيل، 

باالإ�شافة �إىل �لناجني �لذين كانو� مبوقع �لهجوم بنيويورك.
عام  يف  ر�شد  �لربنامج  �أن  بو�شت"،  "نيويورك  ل�شحيفة  كرين  و�أو���ش��ح 
2015، 3204 حاالت �إ�شابة بال�شرطان مرتبطة بهجمات 11 �شبتمرب، 

الفتا �إىل �أنه بحلول نهاية �لعام �لتايل، �رتفع �لعدد �إىل 8188.
�أك��ر من  ت��ويف  وق��د   ،9795 �إىل  �الآن، و�شل  �مل�شابني  ع��دد  �أن  و�أ���ش��اف 

هذه �حل�شيلة. من  �شخ�ض   1700
ملو�قع  �لذين ح�شرو�  �الإن��ق��اذ  �أن عمال  �الأوب��ئ��ة،  در����ش��ات يف علم  وك�شفت 
ب�شرطان  ل��لإ���ش��اب��ة  بكثري"  "�أعلى  بن�شبة  خلطر  معر�شون  �ل��ه��ج��م��ات، 
�أو �شرطان �جللد، كما يعد �شرطان �لدم  �أو �شرطان �ملثانة  �لغدة �لدرقية 

�لدم، م�شدر قلق كبري. خليا  ��شطر�بات  من  "لوكيميا" وغريه 

�شوء اأزرق من الهاتف 
ي�شّرع االإ�شابة بالعمى

�لتعر�ض  �أن زيادة  ك�شفت در��شة حديثة 
�لهو�تف  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �الأزرق  ل��ل�����ش��وء 
م��ن فقد�ن  ي�����ش��ّرع  �أن  �مل��ح��م��ول��ة، ميكن 

�لب�شر و�الإ�شابة بالعمى.
�الأزرق  �ل�شوء  �أن  �إىل  �لدر��شة  و�أ�شارت 
يف  ���ش��ام��ة  ج��زي��ئ��ات  ت��ط��وي��ر  يف  يت�شبب 
�لعني،  ل��ل�����ش��وء يف  �خل���لي���ا �حل�����ش��ا���ش��ة 
وخا�شة خليا �مل�شتقبلت �ل�شوئية، �إذ� 
كنت تق�شي فر�ت طويلة من �لوقت يف 
�لتحديق ب�شا�شة هاتفك �لذكي �أو جهاز 

�لكمبيوتر �ملحمول �أو �جلهاز �للوحي.
وقال �لدكتور �أجيث كارونار�ثني، �الأ�شتاذ 
�حليوية  �ل��ك��ي��م��ي��اء  ق�����ش��م  يف  �مل�����ش��اع��د 
بجامعة توليدو يف بيان �شحفي: "نحن 
م�شتمر،  ب�شكل  �الأزرق  لل�شوء  نتعر�ض 
وال ميكن للقرنية �أو �لعد�شة �إعاقة هذ� 

�ل�شوء �أو عك�شه".
وي��ق��رح ك��ارون��ار�ث��ن��ي �رت���د�ء �لنظار�ت 
�الأ�شعة  تر�شح  �أن  ميكن  �لتي  �ل�شم�شية 
�لهو�ء  يف  و�ل���زرق���اء  �لبنف�شجية  ف���وق 
�إىل  ت��ن��ظ��ر  �أن  ��ا  �أي�����شً �ل��ط��ل��ق. وي��ن�����ش��ح 

�أجهزتك يف �ل�شوء ولي�ض يف �لظلم.

ف�شيحة تهّز غوغل 
وتطال م�شتخدمي 

اأبل واأندرويد
�الأمريكية  "غوغل"  �شركة  ت�شّر 
م�شتخدميها  خ��ط��و�ت  تتبع  على 
كانو�  و�إن  حتى  مكانهم،  ومعرفة 
وهو  "�لتعقب"،  عملية  يرف�شون 
�نتهاكا للخ�شو�شية، وفق  ما يعد 
ما ذكرته وكالة �الأ�شو�شيتد بر�ض.

حديثا،  حتقيقا  �ل��وك��ال��ة  و�أج����رت 
�لتي  �أن ع��دد� من �خلدمات  وج��د 
تقدمها غوغل يف نظام �الأندرويد 
ت�����ش��ج��ل وحت���ت���ف���ظ مبوقع  و�أب�������ل 
حتى  تنقلتك،  ومو�قع  تو�جدك 
خا�شية  "تفعيل  ترف�ض  كنت  ل��و 

�لتتبع".
�لكمبيوتر  علوم  يف  باحثون  وق��ال 
�إن غوغل ت�شر على معرفة موقع 
ك��ل م�����ش��ت��خ��دم ع��ن��ده��ا م��ن خلل 
و�خلدمات،  �لتطبيقات  م��ن  ع��دد 
"غوغل  تطبيق  �أن  �إىل  م�شريين 
�ملثال يحتفظ  �شبيل  ماب�ض" على 
ب�شجل ي�شم كل �ملو�قع �لتي زرتها 

خلل �ليوم.
خدمات  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أن  م��ع��ل��وم 
متكرر  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��األ  "غوغل" 
�إذ� ما كانو� يريدون  م�شتخدميها 
�أم  م���و�ق���ع حت��رك��ات��ه��م  ت��ع��رف  �أن 
ال، ول��ل��م�����ش��ت��خ��دم ح��ري��ة �جل���و�ب 
�أن  ي��ب��دو  ل��ك��ن  "ال"،  "نعم" �أو  ب��� 
حقيقة  �إىل  تو�شل  �لتحقيق  ه��ذ� 
تكرث  ال  "غوغل"  �أن  م��ف��اده��ا 

جلو�بك.
هذه  �أن  ت��ق��ن��ي��ون  خ������رب�ء  وذك������ر 
�ن��ت��ه��اك��ا �شريحا  �خل���ط���وة مت��ث��ل 
خ�شو�شية  ع��ل��ى  "غوغل"  م���ن 
يبلغ عددهم  �لذين  م�شتخدميها، 

�أكر من ملياري �شخ�ض.
�لتحقيق  "غوغل" على هذ�  وترد 
من  ع����دد  ع��ل��ى  "نعتمد  ب���ال���ق���ول 
�لو�شائل �ملختلفة لتح�شني جتربة 
ب��ي��ن��ه��ا �شجل  م�����ش��ت��خ��دم��ي��ن��ا، م���ن 
�ل����ي����وم.. نقدم  �مل���و�ق���ع و�أن�����ش��ط��ة 
عنا�شر حتكم قوية حتى ي�شتطيع 
�الأ�شخا�ض ت�شغيل هذه �لو�شائل �أو 

�إيقافها.. �الأمور و��شحة".
ت�شجيل مو�قعك  وملنع غوغل من 
�ل�شركة،  ت���ق���ول  ك��م��ا  وح��ف��ظ��ه��ا، 
مي��ك��ن ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم �ل��ت��وج��ه �إىل 
 Web and App" خا�شية 
كل  ت��خ��زن  �ل��ت��ي   ،"Activity
�لتطبيقات  من  حولك  �ملعلومات 

و�خلدمات �لتابعة لغوغل.

كم كوبًا من احلليب يحتاجه 
اجل�شم بعد الـ 50؟

تو�شية ال تقت�شر  �شرب �حلليب يومياً 
وخا�شة  فالكبار  ف��ق��ط،  �الأط��ف��ال  على 
من  م���زي���د  �إىل  ب��ح��اج��ة   50 �ل�����  ب��ع��د 
�لكال�شيوم للوقاية من ه�شا�شة �لعظام. 
وت�شري �لتقارير �لطبية �إىل �أن ه�شا�شة 
�لعظام تت�شبب يف حو�يل 9 مليون حالة 
 61 �شنوياً،  �ل��ع��امل  ح��ول  للعظام  ك�شر 

باملائة منها للن�شاء.
ومي���ت���از �حل��ل��ي��ب ب���اأن���ه ي���وف���ر ك����ًل من 
�لكال�شيوم وفيتامني "د" �لذي يحتاجه 
�جل�شم لي�شتطيع �مت�شا�ض �لكال�شيوم. 
دهون  على  يحتوي  �حلليب  الأن  ونظر�ً 

���ش��ل��ب��ة ًي��ن��ح ب��ت��ن��اول �حل��ل��ي��ب ق��ل��ي��ل �أ و 
منزوع �لد�شم.

�الأمريكية  �ل�شحية  �لتو�شيات  وحت��ث 
�الأ�شخا�ض يف �شن �خلم�شني على تناول 
يومياً،  �ل��ك��ال�����ش��ي��وم  م��ن  م��ل��غ   1000
بعد  ي��وم��ي��اً  م��ل��غ   1200 �إىل  ت��رت��ف��ع 

تخطي �ل� 50.
من  �حتياجاتك  على  حت�شل  كنت  ف��اإذ� 
�شتحتاج  �حلليب  طريق  عن  �لكال�شيوم 
�إىل 3 �أكو�ب وربع من �حلليب يومياً يف 
�أك��و�ب يومياً   4 �شن �ل� 50، ترتفع �إىل 

بعد تخطي �شن �ل� 50.

عن هذ� �لتنقيح يقول موؤلف �لكتاب يف مقدمته �إن وترية 
�لنبات ت�شارعت ب�شكل جعل  �لعلمية يف عامل  �الكت�شافات 
�لطبعة �جلديدة حتتوي على معلومات ر�ئدة، رمبا كانت 
�لطبعة  يف  وردت  �لتي  �ال�شتنتاجات  بع�ض  م��ع  مت�شادة 
�شخ�شية  �الأح��ي��اء،  علم  ب��اح��ث  �شاموفيتز،  يعد  �الأوىل. 
�إن��ه يريد من  �ملوؤلف  �لنبات. قال  �أبحاث  �شهرية يف عامل 
خ���لل ك��ت��اب��ه ت��ق��ري��ب ع��ل��م �ل��ن��ب��ات ل��ق��اع��دة عري�شة من 

�جلمهور.
غري  �أنها  �لبع�ض  ظن  رمب��ا  طريقة  �لهدف  لهذ�  و�ختار 
بحو��ض  �لنبات  ل��دى  �الإدر�ك  و�شائل  �شبه  حيث  علمية، 
يجري  ما  فهم  يف  ت�شاعد  �لطريقة  ه��ذه  ولكن  �الإن�شان. 
ي��رى بها،  �أع��ني  �لنبات  ل��دى  �لنبات. بالطبع لي�ض  د�خ��ل 
للأ�شكال  �لنباتات" خ�ش�ض   �أح��د  ي��ر�ه  "ما  ف�شل  ولكن 
ي�شتطيع  ب��ل  �ل�����ش��وء.  �لنباتات  بها  ت��درك  �لتي  �ملتنوعة 
�ملختلفة.  �الأل����و�ن  على  �لتعرف  ذل��ك  خ��لل  م��ن  �لنبات 
�أجرى �شارليز د�روين بالفعل جتارب عن توجه �جلر�ثيم 
لل�شوء، ومن �ملعروف عن زهرة عباد �ل�شم�ض �أنها تتوجه 
�لكثري  عن  معروف  �ل�شوئي  �لتوجه  هذ�  �ل�شم�ض.  نحو 

منالنباتات.
فاإنها ال تطلق  ذل��ك  وم��ع  �أن��ف  لها  لي�ض  �لنباتات  �أن  كما 
�ملنبعثة  ب���ال���رو�ئ���ح  ت�����ش��ع��ر  �أن  ب���ل مي��ك��ن  ف��ق��ط،  ع���ط���ور� 
�ملو�د  بع�ض  على  �لتعرف  ت�شتطيع  حيث  ج��ري�ن��ه��ا،  م��ن 
ت�شتطيع  كما  بها.  �ملحيط  �لهو�ء  يف  �ملوجودة  �لكيميائية 
�لفريومونات  م��و�د  بو��شطة  �مل��ث��ال  �شبيل  على  �الأ���ش��ج��ار 
�ملحيط  �لو�شط  يف  �ملوجودة  نظر�ئها  حتذير  �لكيميائية 

وذلك عندما تتعر�ض لهجوم من �حل�شر�ت �ل�شارة.
كما �أن "حا�شة �لتذوق" لدى �لنبات قادرة على �إدر�ك مو�د 
كيميائية خمتلفة، ولكن لي�شت �ملو�د �ملوجودة يف �لهو�ء بل 
يف �ملاء و�لربة. وميكن �أن يوؤدي �لتلم�ض �إىل �أن توقف 
�لنمو كما يحدث على  يت�شارع هذ�  �أن  �أو  �لنباتات منوها 

�شبيل �ملثال عندما يلم�ض نبات مت�شلق �شياجا.
على �أي حال فبا�شتطاعة �لكثري من �لنباتات �لتمييز بني 
�ل�شاخن و�لبارد وملحظة ذلك عندما تهتز �أفرعها بفعل 
�لرياح. ويف نهاية �ملطاف يتطرق �ملوؤلف �إىل كيفية معرفة 

�لنبات مكانه وما �لذي يتذكره.
يريدون  �لذين  للجميع  مثري  �لنبات"  يعلمه  "ما  كتاب 

معرفة �ملزيد عن هذه �لكائنات �خلا�شة. يكتب �شاموفيتز 
ولكنه  �الأحياء  علم  �أبحاث  عن  جد�  قر�ءته  ت�شهل  ب�شكل 
يكتب �أحيانا �أي�شا عن تاريخ �لبحث �لعلمي يف هذ� �ملجال 
�لكتاب  ق���ر�ء  �أن  �شك  ال  �ل��ز�ئ��ف��ة.  �لعلمية  و�مل��ط��ب��وع��ات 
���ش��ي��ن��ظ��رون ل��ل��ن��ب��ات��ات ن��ظ��رة خمتلفة ب��ع��د م��ط��ال��ع��ة هذ� 

�لكتاب.

نبتة عام 2018
�خ���ت���ارت ج��ام��ع��ة �أمل��ان��ي��ة ن��ب��ت��ة �أن������دورن )�ل��ف��ر����ش��ي��ون �أو 
ح�شي�شة �لكلب �أو �لروبيا( �لنبتة �لطبية لعام 2018. 
هذه �لنبتة تعترب ج��زء� من تاريخ �ل��دو�ء �الأوروب���ي منذ 
وملاذ�  �شعبيتها  تر�جع  �شر  ما  لكن  �شنة.   2000 ح��و�يل 

عادت للو�جهة؟
)ومن  �أن��دورن  نبتة  �الأملانية  فورت�شبورغ  جامعة  �ختارت 
�أو  �لروبيا  �أو  �ل��ك��لب  ح�شي�شة  �أو  �لفر��شيون  �أ�شمائها: 
وكانت   .2018 لعام  �لطبية  �لنبتة  فولغري(  ماروبيوم 
هذه �لنبتة ت�شتخدم يف �ملا�شي لعلج �الأعر��ض �له�شمية 
�لوقت  تكون غري معروفة يف  تكاد  لكنها  �ل��ربد.  ون��زالت 
تغيريه  �جل��ام��ع��ة  �أر�دت  م��ا  وه���و  ط��ب��ي��ة،  كنبته  �حل����ايل 

بت�شليط �ل�شوء عليها و�ختيارها كنبتة عام 2018.
تنمو هذه �لنبتة ب�شكل جيد يف �الأماكن �مل�شم�شة. ويقول 
يوهان�ض غوتفريد ماير من معهد تاريخ �لطب يف مدينة 
�أن�����دورن جزء�  نبتة  ك��ان��ت  "لقد  �الأمل��ان��ي��ة:  ف��ورت�����ش��ب��ورغ 
م��ن ت��اري��خ �ل���دو�ء �الأوروب����ي منذ ح��و�يل 2000 �شنة"، 
بح�شب ما ينقل موقع تي �أوالين �الأملاين. وتدخل �لنبتة 
�لربد.  لنزالت  �الأق��ل م�شادين  على  مكونات علجني  يف 
وي�شيف ماير خبري �لنباتات: "باإمكان �أي �شخ�ض �أن يزرع 
نبتة �أدورن يف حديقته، علما باأنها تنمو ب�شكل جيد للغاية 

يف �الأماكن �مل�شم�شة".
م�شروب  �شناعة  يف  �ملجففة  �أور�قها  ��شتخد�م  وباالإمكان 
�شاي ي�شاعد كم�شاد الأمر��ض �جلهاز �له�شمي و�أمر��ض 
�لنبتة  يف  �مل��رة  "�ملو�د  �إن  ماير  ويقول  �لتنف�شي.  �جلهاز 
تعزز تدفق �لع�شارة �ل�شفر�وية، وهذ� مفيد لعملية ه�شم 
وكالة  ع��ن  فيلت  دي  م��وق��ع  ينقل  م��ا  بح�شب  �لدهون"، 
�أور�ق هذه  �لطبي بخلط  �ملوؤرخ  �الأملانية. ويو�شي  �الأنباء 
�لنبتة مع نباتات �أخرى كي ي�شبح مذ�قها �أطيب، وقال �إن 

�شبب تر�جع �شعبيتها هو مذ�قها �ملر.

�أور�ق �صجر �صناعية لإنتاج �أدوية
تغذية  يف  �ل�شم�ض  ���ش��وء  ����ش��ت��خ��د�م  على  �ل��ن��ب��ات��ات  ق���درة 
علماء  �ألهمت  �ل�شوئي  �لتمثيل  عملية  خلل  من  نف�شها 
حتاكي  �شناعية  �شجر  �أور�ق  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  هولند�  م��ن 
الإنتاج  �شغري  م�شنع  �إىل  تتحول  �أن  وميكنها  �لطبيعة 

�الأدوية.
�أن  ميكنها  �شناعية  �شجر  ورق��ة  هولنديون  علماء  �بتكر 
تتحول �إىل م�شنع �شغري للغاية الإنتاج �الأدوية فيما ميثل 
تقدما ميكن �أن ي�شمح باإنتاج �لدو�ء يف �أي مكان ت�شل �إليه 
�لنباتات  �البتكار من قدرة  وي�شتفيد هذ�  �ل�شم�ض.  �أ�شعة 
خلل  من  نف�شها  تغذية  يف  �ل�شم�ض  �شوء  ��شتخد�م  على 
عملية �لتمثيل �ل�شوئي وهي عملية بذل علماء �لكيمياء 
جهود� كبرية ملحاكاتها الأن �أ�شعة �ل�شم�ض ال تولد يف �لعادة 
طاقة تذكر الإحد�ث �لتفاعلت �لكيميائية. ويحاكي هذ� 
�مل�شنع �مل�شغر �مل�شتوحى من �أور�ق �ل�شجر قدرة �لطبيعة 
جديدة  م��و�د  با�شتخد�م  �ل�شم�شية  �الأ���ش��ع��ة  جتميع  على 
يطلق عليها �ملركز�ت �ل�شم�شية �مل�شيئة لها قنو�ت رقيقة 
ل�شوء  �جلزيئات  يعر�ض  مبا  �ل�شو�ئل  خللها  من  ت�شخ 

�ل�شم�ض.
وق����ال ت��ي��م��وث��ي ن��وي��ل رئ��ي�����ض ف��ري��ق �ل��ب��اح��ث��ني بجامعة 
ميكنك  �لنظرية  �لناحية  "من  للتكنولوجيا  �أيدنهوفن 
بالطاقة  دو�ئية  �لو�شيلة لت�شنيع مركبات  ��شتخد�م هذه 
يكون  �أنه رمبا  يعتقد  ت�شاء". وهو  �أي مكان  �ل�شم�شية يف 
�أدوي���ة للملريا يف  �الأي���ام ت�شنيع  ي��وم م��ن  م��ن �ملمكن يف 
�أدوية على �شطح كوكب �ملريخ يف  �أو حتى ت�شنيع  �لغابات 
باال�شتغناء  وذلك  م�شتقبل  تقام  ف�شائية  م�شتعمر�ت  �أي 

عن �شرورة وجود �شبكة للطاقة.
ومي��ك��ن ل��ورق��ة �ل�����ش��ج��ر �مل��ب��ت��ك��رة �مل�����ش��ن��وع��ة م��ن �ملطاط 
ت�شتت  ظ���روف  يف  حتى  �لعمل  �ل�شليكون  م��ن  �مل�شتخرج 
�شوء �ل�شم�ض مثلما هو �حلال مع وجود �شحب يف �ل�شماء. 
غري �أنه ماز�ل هناك جمال لتو�شيع ��شتخد�م هذه �لعملية 
لكي ت�شبح ذ�ت جدوى جتارية. وقد ن�شر نويل وزملوؤه 
بحثهم يف ن�شرة )�أنغو�ندت كيمي( �لعلمية  وهم يحاولون 

�الآن حت�شني كفاءة ��شتخد�م �لطاقة وزيادة �الإنتاج.

النبات لديه و�شائل اإدراك �شبيهة بحوا�س االإن�شان

و�أنت تقطف زهرة هل فكرت �أنها تر�ك؟ يف طبعة جديدة 
من كتاب "ماتعلمه �لنباتات"، يك�صف �أحد �لباحثني عن 

�لنباتات  �إدر�ك  عن  مرة،  لأول  تن�صر  علمية  حقائق 
�صبيهة  ح��و����س  خ��ال  م��ن  �خل��ارج��ي  ملحيطها 

بحو��س �لإن�صان.
للو�صط  �لنبات  �إدر�ك  مدى  ق�صية  ظلت 
�لعلمي لفرتة  �لبحث  �ملحيط بهبعيدة عن 

حمل  �أ�صبح  �ملو�صوع  ه��ذ�  ولكن  طويلة. 
�هتمام علمي متز�يد يف �لآونة �لأخرية 

�صاموفيتز  د�نيال  �لباحث  دفع  مما 
�لنباتات"  "ما تعلمه  لتاأليف كتابه 
 ،2012 عام  مرة  لأول  ن�صر  و�لذي 

بتنقيح  �حلالية  طبعته  حظيت  ثم 
و��صع و�إ�صافات كثرية.
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�ش�ؤون حملية
�لإمار�ت ت�صتعد للم�صاركة يف فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان �لألعاب �لبدوية �لعاملية يف قريغيز�صتان

تلف ال�شعوب واحل�شارات فار�س خلف املزروعي:اللجنة حتر�س على مّد ج�شور التوا�شل مع مخُ

مهرجان  قّيظ يف الفجرية ي�شارك االأهايل واالأطفال بـ 100 فعالية

ل�صمان تطبيق �ل�صرت�طات �ل�صحية

»الرقابة الغذائية« يطلق حملة توعوية ورقابية على م�شالخ اإمارة اأبوظبي

 وفد الهالل االأحمر االإماراتي يطلع على خدمات �شرطة اأبوظبي 

�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة  �الأوىل  �مل�شاركة  بعد 
�لعاملية  �لبدوية  �الأل��ع��اب  مهرجان  �لثانية  �ل���دورة  يف 
للم�شاركة يف  �الإم��ار�ت  دول��ة  ت�شتعد  يف قريغيز�شتان، 
فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان �الألعاب �لبدوية 
�إط����ار �الحتفاء  ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان، وذل���ك يف  �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�مل��ت��و����ش��ل ب��ع��ام ز�ي���د و�حل��ر���ض ع��ل��ى �ل��ت��ن��وع �لثقايف 
�الأخ���رى، ومّد  �لثقافات و�حل�����ش��ار�ت  و�الن��ف��ت��اح على 
�ل�شعوب،  كافة  مع  و�ل�شلم  و�ملحبة  �لتو��شل  ج�شور 
�الإم��ار�ت��ي و�لرويج  �ل��ر�ث  �إب���ر�ز  مع �حلر�ض على 
له يف �أهم �ملهرجانات و�لفعاليات �لدولية �لتي ُت�شاهم 
يف ت��ع��زي��ز �حل����و�ر و�ل��ت��ف��اه��م و�ل��ت�����ش��ام��ح ب��ني �الأدي����ان 

و�لثقافات.
�شعب  تقارب تر�ث  �إب��ر�ز عنا�شر  �مل�شاركة يف  ت�شهم  �إذ 
�الأخرى،  �ل�شعوب  �ملتحدة مع  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 
و�إغناء �لتنّوع يف ثقافات �ل�شعوب و�ملجموعات �لعرقية 
�ملُنت�شرة يف كافة �أنحاء �لعامل، وهو �لذي ميثل جزء�ً ال 

يتجز�أ من �لر�ث �للمادي للإن�شانية.
فار�ض  ركن طّيار  �للو�ء  �الإط��ار �شرح معايل  ويف هذ� 
خلف �ملزروعي رئي�ض جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ر�ث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي  وق����ال ���ش��ه��دت دولة 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خ���لل �ل�����ش��ن��و�ت �ملا�شية 
�لثقافية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �إط�����ار ج��ه��ود  ف���ري���دة يف  ت���ط���ّور�ت 
و��شتد�مة �لر�ث، وهو ما مّثل �شري� على نهج �ملغفور 
له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - 
طّيب �هلل ثر�ه - يف �حلفاظ على هوية وثقافة �شعب 
�الإمار�ت وتاريخه �لغني، من خلل ما زرعه يف قلوب 

�أبناء �لوطن من ع�شق للر�ث و�العتز�ز به.
�أن ُم�شاركة دول��ة �الإم��ار�ت يف فعاليات  و�أك��د �ملزروعي 
�لعاملية  �لبدوية  �الألعاب  �لثالثة من مهرجان  �ل��دورة 
يف قريغيز�شتان، تاأتي يف �إطار �الحتفاء �ملُتو��شل بعام 
ز�يد، و�لذي ُي�شّكل منا�شبة هامة ال�شتذكار �إحدى �أبرز 
�ل�شخ�شيات �لقيادية يف �لعامل، �لتي كانت ُت�شّدد يف كّل 
منا�شبة على �أهمية تلقي �لب�شر من جميع �جلن�شيات 
و�النفتاح  و�حل��و�ر  و�ل�شلم  �ملحبة  قيم  يف  و�لثقافات 

على �الآخر.
و�أ���ش��ار �أن���ه م��ن خ��لل ه��ذه �ملُ�����ش��ارك��ة �ل��ه��ام��ة حتر�ض 
�ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��ايف و�الن���ف���ت���اح ع��ل��ى كافة 
�حل�شار�ت، ومّد ج�شور �لتو��شل مع خُمتلف �ل�شعوب، 
ومو��شلة �لعمل على �إبر�ز �لر�ث �الإمار�تي �الأ�شيل، 
و�لرويج له يف �أهم �ملهرجانات و�لفعاليات �الإقليمية 
و�لدولية �لتي ُت�شاهم يف تعزز �لتفاهم و�لت�شامح بني 

�الأديان و�لثقافات.
وهي فر�شة �أي�شا، و�شط تو�جد �الآالف من �ملُ�شاركني 
على  �ل�����ش��وء  لت�شليط  �ل���ع���امل،  ق�����ار�ت  م���ن خم��ت��ل��ف 
وجناح  �ل���ر�ث،  ل�شون  �الإم����ار�ت  دول���ة  ��شر�تيجية 
�لر�ث  رك��ائ��ز  م��ن  ع���دد  ت�شجيل  �أب��وظ��ب��ي يف  ج��ه��ود 
�لوطني �ملُتفّردة يف �لقائمة �لتمثيلية للر�ث �لثقايف 
�ل��ي��ون�����ش��ك��و، وه���ي: �ل�����ش��ق��ارة، �ل�شدو،  غ��ري �مل����ادي يف 
�لرزفة،  �ملجال�ض،  �لعربية،  �لقهوة  �لعيالة،  �لتغرودة، 
�الإمار�تيون  و�لباحثون  �خل��رب�ء  و�أع��ّد  كما  و�ل��ع��ازي. 
�مل��ع��ن��وي يف  �ل���ر�ث  ق��و�ئ��م ج��رد للمئات م��ن عنا�شر 
�ليون�شكو  تتطلبها  �ل��ت��ي  �الإج������ر�ء�ت  �شمن  �ل��دول��ة 

العتمادها.
�شاهم يف  ه��ذه �جلهود  �إّن جن��اح  قائًل  و�أك��م��ل حديثة 
يتو�زى  �الإمار�تية مركز� ثقافيا هاما  �لعا�شمة  جعل 
و�القت�شادية،   و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  �أهميتها  مع 
�لتنمية  يف  ل��لإ���ش��ه��ام  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الإجن�����از�ت  ولتمتد 

�لثقافية على م�شتوى �لعامل.
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  قامت جلنة  وقد 
و�لر�ثية باأبوظبي، وبف�شل توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
يف  ور�شالتها  الأه��د�ف��ه��ا  وتنفيذ�  �ل��دوؤوب��ة،  وُمتابعتها 
تر�شيخ قيم �لر�ث �الإمار�تي و�لوالء للقيادة و�لوطن 
�أ�شيل ُيحتذى به و�شمان ��شتد�مته، باملُ�شاهمة  كمثل 
�مل��م��ار���ش��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة �ملرتبطة  ت��ع��زي��ز  �ل��ف��اع��ل��ة يف 
من  تتم  و�لتي  �ل�شعبي،  و�مل��وروث  و�لتقاليد  بالعاد�ت 
�للجنة  تنظمها  �ل��ت��ي  و�مل��ه��رج��ان��ات  �ل���رب�م���ج  خ���لل 
�أج��ل تقوية �لرو�بط بني  �لعام، وذل��ك من  على م��د�ر 
وثقافتهم،  بتاريخهم  �عتز�زهم  وتنمية  �لوطن،  �أبناء 
قيم حب  �إع���لء  يف  ُي�شهم  ز�ي���د، مم��ا  بنهج  ومت�شكهم 

�لوطن و�لبذل يف �شبيله.
كما ذكر �ملزروعي �أن مهرجان �الألعاب �لبدوية �لعاملية، 
ويوؤكد  �ل��ّرح��ل،  �ل�شعوب  حياة  ُيج�ّشد  طموح  م�شروع 
�الأه��م��ي��ة �ل��دول��ي��ة �ملُ�����ش��رك��ة للحفاظ ع��ل��ى �ل���ر�ث، 
و�الرتقاء  �ل�شعوب  وري��ا���ش��ات  تقاليد  �إح��ي��اء  و�إع����ادة 
بني  �ل�شد�قة  ع��لق��ات  تعزيز  ع��ن  ف�شل  ع��امل��ي��ا،  بها 
يف  يتو�جدون  و�لذين  �ل��دول،  خمتلف  من  �ملُ�شاركني 
هذ� �ملحفل �لهام ُمفتخرين بر�ثهم، وُم�شّممني على 

�حلفاظ عليه و�لتعريف به �أمام �جلميع.

بالقيم   �للجنة  مت�شك  �أن  �مل��زروع��ي  �أك���د  �خل��ت��ام  ويف 
�ملادي  �ل��ر�ث  على  باملحافظة  و  �ملُ�شركة،  �الإن�شانية 
و�مل��ع��ن��وي، و�ل��ع��م��ل �ل�����دوؤوب م��ن �أج���ل ���ش��ون جُمتمع 
ويوؤكد  �الأ�شيلة،  وعاد�ته  بقيمه  يعتّز  �لذي  �ملُتما�شك 

�نفتاحه على �الآخر يف ذ�ت �لوقت.
�جلدير بالذكر�أن مهرجان �الألعاب �لبدوية �لعاملية يف 
قريغيز�شتان، يعتربملتقى للحو�ر بني �لثقافات، وبني 
�ملُ�شرك  و�لعمل  �حل�شار�ت  حل��و�ر  وفر�شة  �الأدي���ان، 
و�لوئام  و�ل�شد�قة  �ل�شلم  حتقيق  �أجل  من  و�لتعاون 

بني �ل�شعوب.

على  �ل�����ش��ت��ار  �لفجرية"  يف  "قّيظ  م��ه��رج��ان  �أ����ش���دل 
فعالياته �لتي جتاوزت �ل� 100 من�شط تعليمي وثقايف 
وطفلة  طفل   2000 من  �أك��ر  ��شتقطبت  وترفيهي 
و�لفائدة،  و�مل��ت��ع��ة  �الإث����ارة  م��ن  �أ�شابيع   6 م��دى  على 
و�شط جمهود�ت و�أعمال مكثفة من جمعية �لفجرية 
�الجتماعية �لثقافية �لتي نظمت دورته �لثانية حتت 

�شعار "عام ز�يد".
وت�شمن حفل �خلتام �لذي �أقيم يف لولو مول �لفجرية، 
م��ت��ن��وع��ة للأطفال،  ���ش��ع��ب��ي��ة  و�أل���ع���اب���اً  ف��ن��ي��ة  ور����ش���اً   ،
وم�شابقات للأهايل، ور�شماً على �لوجوه وتوزيع هد�يا 
نظمها  �الإمار�تية  �لرزفة  فقر�ت  جانب  �إىل  وحلوى، 
فريق  م��ع  بالتعاون  للجمعية  �لتابع  �لطفل  جمل�ض 
�شو�عد ز�يد �لتطوعي، وبال�شر�كة مع مركز �أ�شحاب 
يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  م��ن  وع��دد  �لهمم، 

�لفجرية.
�لفجرية"،  "قّيظ يف  �لعام ملهرجان  �ملن�شق  و�أو�شحت 
�الجتماعية  �ل��ف��ج��رية  جمعية  �أن  د�غ����ر  ب��ن  ف��اخ��رة 
�شيفياً  ب��رن��اجم��اً  �مل��ه��رج��ان  خ���لل  ق��دم��ت  �لثقافية 
م��ت��ك��ام��ًل لل�شغار و�ل��ك��ب��ار م��ع��اً، ون��ظ��م��ت ع����دد�ً من 
ت��ن��اول��ت مو�شوعات  �مل��ف��ت��وح��ة  �حل���و�ري���ة  �جل��ل�����ش��ات 
جمتمعية وثقافية مهمة الم�شت و�قع �ملجتمع وحياة 
كبري�ً  �إق��ب��ااًل  �شهد  �الأط��ف��ال  برنامج  �أن  كما  �ل��ن��ا���ض، 
�ل��ذي��ن تو�فدو�  و�ل����زو�ر  �الأه���ايل  �لتوقعات م��ن  ف��اق 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، وق����د مت متديد  �أن�����ش��ط��ت��ه  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
من  �لكبري  للتفاعل  نظر�ً  ��شبوعني،  �ملهرجان  فرة 

�جلمهور ورغبتهم يف �مل�شاركة لفرة �أطول.
وبدورها، �أ�شارت موزة حميد �ليماحي، مديرة جمل�ض 
و�أن�شطة  فعاليات  ت�شمن  �مل��ه��رج��ان  �أن  �إىل  �لطفل 

ترفيهية  رح���لت  م��ث��ل،  ل��لأط��ف��ال،  متنوعة  وب��ر�م��ج 
�أ�شئلة ثقافية  وزي��ار�ت ميد�نية وور���ض عمل وفقر�ت 
وم�شابقات، وغريها، بهدف �شغل �أوقات فر�غ �الأطفال 
مبا يعود عليهم بالنفع و�لفائدة، وما من �شاأنه تنمية 
�الإجازة  يف  و�إبد�عاتهم  مو�هبهم  و��شتثمار  مهار�تهم 

�ل�شيفية.
�لفعاليات  ه��ذه  �الأط��ف��ال يف مثل  م�شاركة  �أن  و�أك���دت 
ذ�ت �أهمية بالغة، الأنهم جزء من جمتمعنا وجزء منا، 
وقد �أتاح لهم �ملهرجان فر�شة جيدة الإبر�ز مو�هبهم 
�الإبد�عية و�لقيادية �إ�شافة �إىل توجيههم ملا يفيدهم 
كاأ�شرة  عملنا  "كلنا  م�شيفًة:  �ملنا�شبة..  بالطريقة 
و�حدة وبروح �لفريق، بهدف �إدخال �ل�شعادة و�لبهجة 

يف نفو�ض �الأطفال و�لكبار على حٍد �شو�ء".
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، �أو���ش��ح��ت رئ��ي�����ض ف��ري��ق ���ش��و�ع��د ز�يد 

�إىل  �لفريق  م�شاركة  �أن  �ل�شهياري  فاطمة  �لتطوعي 
ذ�ت  �لثقافية،  �الجتماعية  �لفجرية  جمعية  ج��ان��ب 
�ملتطوعني  م��ه��ار�ت  دع��م  يف  �شاهمت  تثقيفية  ف��ائ��دة 
و�إتاحة �لفر�شة لهم الإبر�ز مو�هبهم وقدر�تهم، حيث 
�مل�شاركة  على  دوم��اً  �لتطوعي  �شو�عد  فريق  يحر�ض 
يف مثل هذه �لفعاليات و�ملبادر�ت �ملتنوعة، من خلل 
تقدمي ور�ض عمل وفقر�ت و�ألعاب �شعبية وحما�شر�ت 
"جتربة جميلة  �أنها  �إىل  يف خمتلف �ملجاالت، م�شريًة 
�شاركو�  �لذين  �جل��دد  للمتطوعني  بالن�شبة  ومثمرة 
�لثقة  �أك�شبهم  مم��ا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  لبع�ض  �ل��ت��ق��دمي  يف 
بالنف�ض، و�لقوة يف �ل�شخ�شية، ومهار�ت ح�شن �لتعامل 
�مل�شكلت  ت��ف��ادي  وكيفية  �جل��م��ه��ور،  م��ع  و�ل��ت�����ش��رف 
على  �لبهجة  �أدخ���ل  �مل��ه��رج��ان  �أن  ع��ن  ف�شًل  وحلها، 

�لزو�ر، وزرع حمبة عمل �خلري و�إ�شعاد �الآخرين".

�أعلن جهاز �أبوظبي للرقابة �لغائية عن �إطلقه حملة 
متتد  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة  م�شالخ  على  ورق��اب��ي��ة  توعوية 
تطبيق  ل�شمان  �مل��ب��ارك،  �الأ���ش��ح��ى  عيد  �أي���ام  خ��لل 
�ال�شر�طات �ل�شحية قبل وخلل وبعد عملية �لذبح، 
ب�شمان  و�لتز�مه  �لرقابي  دوره  من  �نطلقاً  وذل��ك 
غذ�ء �آمن و�شليم للمجتمع وتعزيز فعالية نظام �الأمن 

�حليوي للوقاية من �الأمر��ض و�الآفات.
وناق�ض �جلهاز خلل �الجتماع �لذي عقد �أم�ض �الول 
�أق�شام  مع  �حلملة  �شمن  �لرئي�شي  مقره  يف  �لثلثاء 
و�لظفرة،  و�ل��ع��ني  �أبوظبي  م��ن  ك��ل  ببلديات  �مل�شالخ 
جاهزية  ومدى  �ملبارك،  �الأ�شحى  لعيد  �ال�شتعد�د�ت 
�ال�شر�طات  لتطبيق  لها  �مل�شغلة  و�ل�شركات  �مل�شالخ 
وتذليل  ت�شهيل  و���ش��ب��ل  �حل��ي��وي،  و�الأم����ن  �ل�شحية 
قبل  م��ن  �لكبري  ل��لإق��ب��ال  ن�شبة  �الزدح����ام  �شعوبات 
�لفرة  ه��ذه  خ��لل  �مل�شالخ  ت�شهده  و�ل���ذي  �جلمهور 

من �لعام.
كما قام �جلهاز بطباعة وتوزيع ن�شر�ت توعوية يف كافة 
مناطق �إمارة �بوظبي ل�شرح خماطر �لذبح يف �ل�شو�رع 
و�ل��ب��ي��وت ، وف���و�ئ���د �ل��ذب��ح يف �مل�����ش��ال��خ  ح��ي��ث يتوفر 
ويقل  �ل��ذب��ائ��ح  على  و�ل�����ش��ح��ي   �لبيطري  �الإ����ش���ر�ف 
�ملري�شة،  للحيو�نات  و�الإبعاد  �ل�شيطرة  وتتم  �لتلوث 

كما مت  بالدولة  �ملتوفرة  �ملو��شي  و�أو�شاف  نوع  وبيان 
�لتنويه فيها لللتز�م مبعايري �لرفق باحليو�ن وطرق 
�لتو��شل  �ل�شحيحة و�ل�شرعية، وذلك لتفعيل  �لذبح 
�لتعاقد  وع��دم  �مل�شالخ  �لذبح يف  بفو�ئد  مع �جلمهور 

ي�شكلونه  ملا  غري�لقانونيني  �ملتجولني  �لق�شابني  مع 
من خطر على �ل�شحة �لعامة و�شلمة �مل�شتهلك.

و�شت�شهد �حلملة تنظيم حما�شر�ت توعوية بالتعاون 
بامل�شالخ  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ب��ال��ب��ل��دي��ات  �مل�����ش��ال��خ  �ق�����ش��ام  م���ع 

)�لق�شابني ، عمال �لنظافة، عمال حتميل �حليو�نات 
�مل�شالخ  على  �ل��رق��اب��ة  تكثيف  جانب  �إىل   ،) و�ل��ل��ح��وم 
�لتي  �لتفتي�شية  �ل��زي��ار�ت  م��ن خ��لل  �لعيد  ف��رة  يف 
توفر  �شمان  بهدف  خ��لل  �جل��ه��از  مفت�شو  بها  يقوم 
�الإ����ش���ر�ف �ل��ب��ي��ط��ري ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات �ل��ذب��ح �ملختلفة 
�ملخلفات  �الآم��ن من  �لتخل�ض  و�شمان  �مل�شالخ،  د�خل 
�حل��ي��و�ن��ي��ة وت��وف��ر �مل���اء �ل��ع��ادي و�ل�����ش��اخ��ن لعمليات 
فيما  �لق�شابني  توجيه  �إىل  �إ�شافة  �ليومية،  �لغ�شيل 
يخ�ض �ملمار�شات �ل�شحية �جليدة يف �مل�شالخ، و�لتاأكد 
من عدم تلوث �ل�شاالت و�الأدو�ت �مل�شتخدمة يف �لذبح 
و�لتجهيز، �إ�شافة �إىل �شمان �اللتز�م مبعايري �لرفق 

باحليو�ن يف �مل�شالخ.
�جلمهور  �لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وينا�شد 
وعدم  �مل�شالخ  خ���ارج  �ل��ذب��ح  عمليات  جتنب  ب�����ش��رورة 
�شر�ء  من  و�لتاأكد  �جلائلني،  �لق�شابني  مع  �لتعامل 
ل�شمان  ل��ذل��ك  �ملخ�ش�شة  �الأ����ش���و�ق  م��ن  �الأ���ش��اح��ي 
ح�شولهم على �أ�شحية خالية من �الأمر��ض و�الآفات، 
وت���ليف �ل��ب��اع��ة �جل��ائ��ل��ني و����ش���رورة �الإب����لغ ع��ن �أية 
خم��ال��ف��ات �أو جت�����اوز�ت ي��ت��م م��لح��ظ��ت��ه��ا م���ن خلل 
�لتو��شل مع مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي على �لرقم 
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ز�ر وفد من هيئة  �لهلل �الأحمر �الإمار�تي مديرية 
���ش��رط��ة �مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة ب��ق��ط��اع �الأم�����ن �جلنائي 
وذلك   �لهلل"  "بر�عم  ب�شحبة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف 
�أب���وظ���ب���ي �الأمنية  ل���لط���لع ع��ل��ى خ���دم���ات ���ش��رط��ة  

و�ملجتمعية.   
و�ط��ل��ع �ل��رب�ع��م، �ل��ذي��ن ت���ر�وح �أع��م��اره��م ب��ني 7 �إىل 
13 �شنة، على مهام وخدمات مركز �شرطة بني يا�ض 
�لتابع ملديرية �شرطة �ملناطق �خلارجية يف قطاع �الأمن 
ما  عليهم،  �لتذكارية  �لهد�يا  توزيع  وجرى  �جلنائي. 

�أدخل �لبهجة �إىل نفو�شهم، و�ل�شعادة يف قلوبهم.
�الإن�شاين  �لعمل  مفهوم  تر�شيخ  �شمن  �لزيارة  وتاأتي 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  قيم  ،وجت�شيد 

نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، يف بناء �الإن�شان و�ال�شتد�مة.
�لعامري، مدير مديرية  �لعميد م�شلم حممد  وك��ان  

���ش��رط��ة �مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة، �ل��ت��ق��ى �ل��رب�ع��م ،موؤكد�ً 
�أهمية تعريف �لن�ضء بجهود وخدمات �شرطة �أبوظبي 
و�مل�شوؤولية  �الإن�شانية،  �ل�شر�كة  �إطار تعزيز مفهوم  يف 

�ملجتمعية، و�شمن قيم �خلري و�الإح�شان.
و�أع������رب  ع���ن ���ش��ك��ره جل���ه���ود  ه��ي��ئ��ة �ل���ه���لل �الأحمر 
ي�شكلون  �ل��ذي��ن  �الأي��ت��ام  برعاية  �لتكّفل  يف  �الإم��ار�ت��ي 
ج����زء�ً ه��ام��اً يف �مل��ج��ت��م��ع، ل��ن�����ش��اأت��ه��م يف ب��ي��ئ��ة �شاحلة 
�لتنمية  م�شرية  �مل�شاركة يف  وم�شتقرة، ومتكينهم من 
�لكعبي،  �لعقيد جمعة  �للقاء،  و�لبناء بالدولة. ح�شر 
حمد  و�لعقيد  �مل��ر�ك��ز،  ل�����ش��وؤون  �مل��دي��ري��ة  مدير  نائب 
�ل���ع���ف���اري، ن��ائ��ب م��دي��ر �مل��دي��ري��ة ل��ل�����ش��وؤون �الإد�ري�����ة 
علي  �لرب�عم،  ور�فق  �ل�شباط.  و�لعمليات، وعدد من 
�مل�شاعد�ت �الإن�شانية �ملحلية يف  نا�شر �مللحي، من�شق 

هيئة �لهلل �الأحمر �الإمار�تي )فرع بني يا�ض(.

�شعيد بن طحنون يفتتح الفرع الثالث 
ملجموعة ريت�شواي لالأزياء االإماراتية

�لثالث  �آل نهيان �لفرع  �فتتح معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد 
مدينة  يف  م��ول  �لفوعة  مب��رك��ز  �الم��ار�ت��ي��ة   ل��لأزي��اء  ريت�شو�ي  ملجموعة 

�لعني..
ونا�شر  �لفوعة  مول  كندو�ال  مدير مركز  �الفتتاح عرفان   ح�شر حفل 
�بر�هيم �جلوعيدي  رئي�ض جمل�ض �د�رة جمموعة ريت�شو�ي �الأزياء  وعبد 
�لنا�شر  وعبد  للمجوعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  رئي�ض  �شوكلي  ح�شن  �ل�شلم 
�لدو�ئر  وروؤ����ش���اء  �ل�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  �ملجموعة  ع��ام  م��دي��ر  بوتيكال 

�حلكومية و�ملحلية  وجمع كبري من �حل�شور.

وز�رة تنمي�ة �ملجتم�ع و�له�ال �لأحم�ر توّزع�ان
ك�شـوة العيـد علـى االأ�شـر املتعففـة 

فـي متلـف منـاطق الدولـة
بد�أت وز�رة تنمية �ملجتمع بالتعاون مع فرع هيئة �لهلل �الأحمر �الإمار�تي 
�الأ�شر  من  م�شتفيد   1500 عن  يزيد  ما  على  �لعيد  ك�شوة  بتوزيع  بدبي 
وذوي  �ملتعففة  �الأ���ش��ر  م��ن  �الجتماعي  �ل�شمان  م��ن  �مل�شتفيدة  �مل��و�ط��ن��ة 
�لدخل �ملحدود، وذلك عرب مر�كز �لتنمية �الجتماعية �لع�شرة �لتابعة لها 
و�ملنت�شرة يف خمتلف مناطق و�إمار�ت �لدولة، بعد �أن قدمت �لوز�رة ح�شر�ً 

�إىل فرع �لهلل �الأحمر بدبي باالأ�شر �الأكر �حتياجاً لك�شوة �لعيد. 
وحول هذ� �ل�شاأن، �أكد �شعيد �خلاطري �مل�شرف �لعام على مر�كز �لتنمية 
�الجتماعية �لتابعة للوز�رة، حر�ض وز�رة تنمية �ملجتمع على �إدخال �لبهجة 
و�لفرحة �إىل نفو�ض �الأ�شر �ملو�طنة �مل�شتفيدة من �ل�شمان �الجتماعي عرب 
توفري ك�شوة �لعيد بالتعاون مع �لهلل �الأحمر �الإمار�تي، معترب�ً �أن هذه 
�ملبادرة �خلريية تنبع من �اللتز�م بامل�شوؤولية �لوطنية و�ملجتمعية للو�زرة 

نحو فئات �ملجتمع كافة، مبا يدعم �ال�شتقر�ر �الأ�شري عموماً.
ت��اأت��ي �شمن خطة عمل  �لعيد  ك�شوة  ت��وزي��ع  م��ب��ادرة  وق��ال �خلاطري" �إن 
وز�رة تنمية �ملجتمع من �أجل دعم وم�شاندة �الأ�شر �ملو�طنة خا�شة يف فرة 
�ملنا�شبات، وذلك من �أجل حتقيق ر�شالة �لوز�رة �لر�مية �إىل �الرتقاء بالعمل 
متكاملة  �شيا�شات  تطوير  عرب  �ملجتمعي  �لتما�شك  لتحقيق  �الجتماعي 

وتقدمي خدمات �جتماعية متميزة ومبتكرة �شمن بيئة عمل حمفزة. 
و�أ�شاف �أن �لتعاون بني وز�رة تنمية �ملجتمع و�لهلل �الأحمر �الإمار�تي يف 
�حلكومية  �جلهات  بني  �الأدو�ر  وتكامل  �ل�شر�كة  يعزز  �لعيد  ك�شوة  توزيع 
وخمتلف �لقطاعات يف �لدولة، ما يدعم تر�شيخ ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
كونها قيمة �أ�شا�شية يف منظومة �لقيم �لر��شخة يف جمتمع دولة �الإمار�ت، 
وهو ما من �شاأنه دفع عجلة �لتنمية �الجتماعية وتعزيز ��شتد�متها على 

م�شتوى دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
ومن جانبه �شرح حممد عبد �هلل �حلاج �لزرعوين مدير �لهلل �الأحمر 
�الإمار�تي بدبي باأن فروع �لهلل �الأحمر بالدولة و�شمن توجيهات �لقيادة 
�لعليا للهيئة تعمل على م�شاركة كافة �لهيئات �لر�شمية وموؤ�ش�شات �لقطاع 
�خلا�ض بالدولة يف تفعيل �ملبادر�ت �الإن�شانية و�خلريية �لد�عمة ملبادر�ت " 
عام ز�يد " 2018 �لتي ترتكز على تر�شيخ �مل�شوؤولية �ملجتمعية بني كافة 
�ملحلي  باملجتمع  و�ملحتاجة  �ل�شعيفة  �لفئات  ل�شالح  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات 
لروح  تر�شيخاً  وذل��ك   ، �مل��ب��ارك  �الأ�شحى  عيد  ك�شوة  توزيع  �شمنها  وم��ن 
�لعطاء �الإن�شاين لل�شر�ئح �لتي يرعاها �لهلل �الأحمر بعطائه �الإن�شاين 

يف هذه �الأيام �ملباركة و�إ�شعادهم و�إدخال �ل�شرور على نفو�شهم. 
و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل  �أتقدم  �أن  " ي�شعدين  قائًل:  �لزرعوين  و�أ�شاف 
ك�شوة  بتوزيع  �لكرمية  مبادرتهم  على  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  يف  ل�شركائنا 
�الإن�شانية  �لوطنية  هيئتنا  جلهود  �ل��د�ئ��م��ة  وم�شاندتهم  �الأ���ش��ح��ى  عيد 
�لوز�رة  جهود  على  بغريب  لي�ض  وه��ذ�  و�ل���دويل،  �ملحلي  �مل�شتويني  على 
�لتي  �ملبادر�ت �خللقة  تنبي  د�ئما على  �لتي عودتنا  �لر�ئدة  وموؤ�ش�شاتها 

تعزز جهود �لدولة يف �ملجال �الإن�شاين و�ملجتمعي ".



قبل  �شباحاً  �لعمل  يف  �ل��ه��و�ء  مكيف  ي��ب��د�أ 
خروج  م��ع  عمله  وينتهي  �ملوظفني،  جميع 
تكن  مل  �إذ�  �لعمل،  مكان  م��ن  �شخ�ض  �آخ��ر 
يف  يوميا  �شاعة   24 لعمله  ���ش��رورة  ه��ن��اك 

�لبلد �حلارة.
�لهو�ء،  مكيف  ���ش��رورة  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�أن  �إال  ب���دون���ه،  ����ش��ت��ح��ال��ة �حل��ي��اة  و�أح��ي��ان��ا 
�أن  �إىل  ي�����ش��ريون  �لبيئة  وخ����رب�ء  �الأط���ب���اء 
�مل��ك��ي��ف��ات ق���د ت�����ش��ب��ب �إ���ش��اب��ة �ل��ع��ام��ل��ني يف 
ت�شغيلها  حال  يف  خمتلفة  باأمر��ض  �ملكاتب 

بانتظام.
ي�شببها  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �الأم����ر������ض  وم����ن 

�ملكيف:

�للوزتني �لتهاب   1-
�ل��ف��رق ب��ني درج���ات �حل���ر�رة خارج  يت�شبب 
�لغرفة �أو �ملبنى �ملكيف، و�لتي قد ت�شل �إىل 
40 درجة مئوية، وبني د�خل �لغرفة )وقد 
�إىل �لتهاب �للوزتني  16 درج��ة(  �إىل  ت�شل 
و�ل��ت��ه��اب �حل��ن��ج��رة، وه���ي م���ن �الأم���ر�����ض 

بتقلبات درجة  �أكر من غريها  تتاأثر  �لتي 
�حل������ر�رة. ل���ذ� ي��ن�����ش��ح �الأط���ب���اء ب����اأال يزيد 
�ل��ف��رق ب��ني درج��ت��ي �حل����ر�رة خ���ارج ود�خل 

�لغرفة عن 10 درجات مئوية.

�حل�صا�صية  2-
�لهو�ء  تيار  �ل��ذي يخرج مع  �لغبار  يت�شبب 
من �ملكيف �أحيانا يف ظهور �حل�شا�شية، حيث 
ين�شى معظم �لنا�ض تنظيف �ملكيف قبل بدء 

ت�شغيله، بعد توقفه ملدة طويلة.

�لفيلقيات ت�صببها  �أمر��س   3-
ميكن �أن يحتوي �لغبار �ملر�كم يف �ملكيفات 
�لبكريا  م��ن  )ن���وع  فيلقية  ب��ك��ت��ريي��ا  ع��ل��ى 
�ملر�شية �شالبة �لغر�م(، قد تت�شبب يف مر�ض 
�لتنف�شي،  �جل��ه��از  ي�شيب  �ل���ذي  �لفيالقة 
�للمنطي،  �لرئوي  �اللتهاب  من  نوع  وهو 
�رت��ف��اع ح���ر�رة �جل�شم  �أع��ر����ش��ه يف  )تتمثل 
و�إ�شابة  �ل��رئ��وي  و�ل��ت��ل��ف  �ل��ع��ام  و�لت�شمم 
و�له�شمي(،  �مل��رك��زي  �لع�شبي  �جل��ه��ازي��ن 

�ملكاتب  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��ر���ض  ه���ذ�  وي�شيب 
�أكر من غريهم.

�جللد جفاف   4-
�حل�شا�شة  �لب�شرة  ذوي  �الأ�شخا�ض  يعاين 
من رد فعل غري متوقع على مكيف �لهو�ء، 
حيث يتغطى جلدهم ببقع، ويلحظ جفاف 
ب�شرتهم وتق�شرها، وهو رد فعل �جل�شم على 
تيار  مع  تنتقل  �لتي  �ملجهرية  �لغبار  ذر�ت 
�ل��ه��و�ء �خل����ارج م��ن �مل��ك��ي��ف. ل��ك��ن مكافحة 
�أم��ر غري ممكن، وال تتحقق  �لظاهرة  هذه 

�شوى باجللو�ض بعيد� عن �ملكيف.

�لأنفية �جليوب  �لتهاب   5-
ي�شبب �لغبار �خلارج من �ملكيف وما يحمله 
�جليوب  يف  �لتهاباً  وفريو�شات  بكترييا  من 
�اللتهاب  ه��ذ�  يتطور  �أن  ومي��ك��ن  �الأن��ف��ي��ة، 
�لبلعوم، و�لذي يتطلب  �إىل ظهور تقيح يف 

�أحياناً تدخًل جر�حياً لعلجه.

�شحة وتغذية
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ن�صبة  فيها  �صترتكز  �لطازجة،  �لفاكهة  جتفيف  عند 
كبرية من مغذياتها �ملفيدة لل�صحة. 

�ملجففة  �لفاكهة  بتناول  يو�صى 
ب�صرط  ك���ث���رية  ح�����الت  يف 

نظرً�  ب��اع��ت��د�ل  ��صتهاكها 
على  �حتو�ئها  �إىل 
من  مرتفعة  ن�صبة 

�ل�صكريات.

الهواء مكيف  ي�شببها  اأمرا�س   5

تنّظم حركة �لأمعاء: 
حتتوي �لفاكهة �ملجففة على كميات جيدة من �الألياف �لقابلة 
مثري�ً  �خلليط  ه��ذ�  ُيعترب  ل��ل��ذوب��ان.  �لقابلة  وغ��ري  ل��ل��ذوب��ان 
للهتمام على م�شتوى تنظيم حركة �الأمعاء ب�شرط �أن ير�فق 
�شعيد  على  �جل�شم.  ترطيب  م��ع  �ملجففة  �لفاكهة  ��شتهلك 
�آخر، ت�شهم �الألياف يف جتديد تو�زن �لبيئة �مليكروبية �ملعوية 
و�لتخل�ض  �لثلثية  و�ل�شحوم  �لكول�شرول  معدل  وتخفي�ض 
�ل�شهية. لكن يف حال �الإ�شابة مبتلزمة  �ل�شموم وتنظيم  من 
بوترية  �لفاكهة  ه��ذه  ت��ن��اول  �الأف�شل  م��ن  �لع�شبي،  �لقولون 

تدريجية.

تكافح �ل�صيخوخة:
 حت��ت��وي �ل��ف��اك��ه��ة �مل��ج��ف��ف��ة ع��ل��ى ك��م��ي��ة ُم���رّك���زة م���ن عنا�شر 
الأ�شر�ر  �لت�شدي  على  �ل��ق��ادرة  و�ل��ك��اروت��ي��ن��ات  �لبوليفينول 
�إ�شافة  ت�شهم  ب��ال��ت��ايل،  �الأك�����ش��دة.  �جل����ذور �حل���رة وم��ك��اف��ح��ة 
�لفاكهة �ملجففة �إىل وجبات �لطعام يف �الحتماء من �شيخوخة 
و�ل�شكري  �أل��زه��امي��ر  مثل  بها  �ملرتبطة  و�الأم���ر�����ض  �خل��لي��ا 

وبع�ض �أ�شكال �ل�شرطان...

ّد �جل�صم بالطاقة عند بذل �جلهود �جل�صدية: ُ تمَ
 �ل�شكريات �لب�شيطة �لتي حتتوي عليها �لفاكهة ر�ملجففة كفيلة 
بتجديد طاقة �جل�شم �شريعاً. لكن نظر�ً �إىل وجود �الألياف، لن 
يحمل  مفاجئة.  بطريقة  �جل�شم  يف  �ل��دم  �شكر  موؤ�شر  يرتفع 
معظم �الأنو�ع م�شتوًى معتداًل من موؤ�شر �شكر �لدم. لذ� يكفي 
�إثقال  دون  من  �لن�شاط  ال�شرجاع  �شغرية  كمية  ن�شتهلك  �أن 
�ملجففة م�شدر�ً جيد�ً  �لفاكهة  ت�شّكل  �آخر،  �ملعدة. على �شعيد 
ملعدن �ملغني�شيوم �ل�شروري النقبا�ض �لع�شلت، و�لبوتا�شيوم 
�ملاء د�خل �جل�شم. كذلك تتمتع مبفعول  �لذي ينظم تبادالت 
�إنتاج حم�ض �للبنيك  �إيجابي، ما ي�شمح بالتعوي�ض عن  قلوي 

خلل �جلهود �جل�شدية وحماية �لعظام و�لع�شلت.

�ملجففة �لفاكهة  خ�صائ�س   1-
تكافح �لتعب:

�لفاكهة  تبقى  �لهو�ء،  C �حل�شا�ض جتاه  �لفيتامني  با�شتثناء   
�ملجففة �أكر غنى بالفيتامينات و�ملعادن من �لفاكهة �لطازجة. 
حتتوي هذه �لفاكهة �أي�شاً على كمية كبرية من �لكربوهيدر�ت 
�أ�شعاف!(.  ع�شرة  )حتى  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  من  �أعلى  ون�شبة 
وهي م�شدر جيد للمغني�شيوم �مل�شاد للتعب و�ل�شغط �لنف�شي، 
و�حل��دي��د �مل�����ش��اد ل��لل��ت��ه��اب��ات وف��ق��ر �ل����دم، و�ل�����ش��ك��ري��ات �لتي 
تغذي �لدماغ و�لع�شلت. ميكن �عتبار �لفاكهة �ملجففة وجبة 

الأن  مثًل  �ل�شوكوالتة  �أل���و�ح  �أو  �لب�شكويت  من  �أف�شل 
)�شعر�ت  �جل�شم  تعطي  �ملنتجات  هذه 

ف����ارغ����ة(، م���ا ي��ع��ن��ي �أن���ه���ا تزيد 
�ل�شكر  ط���ري���ق  ع����ن  ط���اق���ت���ه 

وت���ر�ج���ع فيها  و�ل���ده���ون 
�لدقيقة  �مل��غ��ذي��ات  ن�شبة 

�ملفيدة.

م��ن��اف��ع��ه��ا   2-
كثرية

�ملجفف  �خل���وخ 
يكافح �لإم�صاك:

�ملجفف  �خلوخ  ُي�شّهل 
نظر�ً  �الأم����ع����اء  ح��رك��ة 

ب����االأل����ي����اف  غ����ن����اه  �إىل 
ل���ل���ذوب���ان وغري  �ل��ق��اب��ل��ة 

ف�شًل  ل���ل���ذوب���ان،  �ل��ق��اب��ل��ة 
�شكر  ع����ل����ى  �ح�����ت�����و�ئ�����ه  ع�����ن 

يحرك  �ل��������ذي  �ل�������ش���ورب���ي���ت���ول 
�أي�شاً  ب���دوره. يتمتع �خل��وخ  �الأم��ع��اء 

من  يجعله  م��ا  ل��لأك�����ش��دة،  م�شاد  مبفعول 
�أبرز �لعنا�شر �مل�شتعملة ملكافحة �شيخوخة �خلليا.

ميكن ��شتهلكه عند �الإ�شابة باالإم�شاك بعد نقعه طو�ل �لليل 
�ل�شاي تز�مناً مع ترطيب �جل�شم لتقوية مفعول  يف كوب من 
�الألياف. �أو ميكن �إ�شافته �إىل خلطات كثرية �شو�ء كانت ماحلة 

�أو حلوة �ملذ�ق.

�لتمر بديل جيد عن �ل�صكر:
64 غر�ماً  �أك��ر من  �لتمر على  غ��ر�م من   100 كل  يحتوي 
من �لكربوهيدر�ت! تتمتع هذه �لفاكهة مبذ�ق حلو وقوي لكن 
بح�شب  و50   31 )ب��ني  معتداًل  فيها  �ل��دم  �شكر  موؤ�شر  يبقى 
نوع �لتمر(. لذ� ُيعترب �لتمر بديًل مثري�ً للهتمام عن �ل�شكر 
�ل�شكر  �أو تخفي�ض كمية  ر�شاقته  يريد �حلفاظ على  لكل من 
�آخر،  �شعيد  على  مثًل.  بال�شكري  �الإ�شابة  ب�شبب  �مل�شتهلكة 
يحتوي �لتمر على ن�شبة جيدة من م�شاد�ت �الأك�شدة و�الألياف 

و�لبوتا�شيوم و�ملغني�شيوم.
�حللويات  حت�شري  ع��ن��د  �ل�شكر  ب���دل  �ل��ت��م��ر  ��شتعمال  مي��ك��ن 
مثل  ح��ارة  و�أط��ب��اق  �شل�شات  �أي  �أو  �لنيء  �ل�شم�شم  هري�شة  �أو 

�لطاجن.

�لتني �ملجفف كاحلليب:
ي��ّت�����ش��م �ل��ت��ني �مل��ج��ف��ف ب��غ��ن��اه ب��ال��ك��ال�����ش��ي��وم �أك����ر م��ن �حلليب 
تني  حبات   4 م��ن  �ملوؤلفة  �حل�شة  تغطي  �أن  ميكن  و�الأل��ب��ان! 
�شحة  �إىل  بالن�شبة  �ل�شروري  �ملعدن  هذ�  �إىل  �جل�شم  حاجات 
�لعظام. على �شعيد �آخر، يتمتع �لتني �ملجفف مبفعول م�شاد 
للأك�شدة. لكن ال بد من توخي �حلذر �إذ� كانت �الأمعاء ح�شا�شة 
�لقابلة  غ��ري  �الأل���ي���اف  م��ن  ن�شبة مرتفعة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  الأن���ه 

للذوبان يف معظمها.
ميكن ��شتهلك �لتني �ملجفف مع �الأطباق �ملتو�شطية و�ملاأكوالت 
�ملاحلة )�أجبان، وخ�شر�و�ت نيئة، ودو�جن...(. �أو ميكن �أن ُيعاد 
ترطيبه وخلطه ال�شتبد�ل كمية من �ل�شكر يف قو�لب �حللوى 

�أو لتح�شري �ملثلجات.

�لزبيب مفيد خال �حلمل:
�لزبيب غني باملعادن وفيه كميات ملحوظة من �حلديد �لذي 
خليا  الإن��ت��اج  �ل�����ش��روري   B9 و�لفيتامني  �ل���دم  فقر  يكافح 
�لكال�شيوم  م��ن  ���ش��غ��رية  ن�شبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��ذل��ك  ج��دي��دة. 
�لذي يفيد �شحة �لعظام و�لبوتا�شيوم �لذي يكافح �لت�شنجات. 
مكافحة  م�شتوى  على  ق��وي  مبفعول  �أن��و�ع��ه  بع�ض  ويتمتع 
�الأك�شدة. لذ� ي�شمح تناول قب�شة من �لزبيب من وقت �إىل �آخر 

باحلفاظ على �لر�شاقة، ال �شيما خلل �حلمل.
ميكن 

�أو  �ملقبلت: �شميد مالح  �أن��و�ع  �لبذور يف بع�ض  ��شتهلكه مع 
حلو، وخبز وحلويات، �أو دجاج حم�شي، �أو �شلطات خملوطة، �أو 

خ�شر�و�ت نيئة.

توت غوجي لتجديد �لن�صاط:
�لكميات  تفوق  وم��ع��ادن  فيتامينات  على  غوجي  ت��وت  يحتوي 
بينها  �ملجففة، من  �لفاكهة  �الأخ���رى من  �الأن���و�ع  �مل��وج��ودة يف 
�أنه  عن  ف�شًل  و�حلديد،  و�لكال�شيوم  و�ملغني�شيوم  �لبوتا�شيوم 
غني بالربوتينات و�الألياف وم�شاد�ت �الأك�شدة. �إنه غذ�ء مثايل 

ال�شرجاع �لطاقة وتقوية �ملناعة وجتديد �جل�شم كله.
�لفاكهة  م��ن  �أخ���رى  �أن���و�ع  و/�أو  �ل��ب��ذور  م��ع  ��شتهلكه  ميكن 
خ�شر�و�ت،  �شلطات  مقبلت:  �أو  متنوعة  خلطات  يف  �ملجففة 

ومافن، وب�شكويت...

�مل�صم�س �ملجفف يحمي �لب�صرة:
يتميز �مل�شم�ض �ملجفف باحتو�ئه على ن�شبة مرتفعة من �لبيتا 
كاروتني �لذي ُيفّعل �لفيتامني A �لقادر على حماية �خلليا 
م��ن �ع���ت���د�ء�ت �جل���ذور �حل���رة وحت�شني ل��ون �ل��ب�����ش��رة. يتمتع 
هذ� �مل�شم�ض �أي�شاً مبفعول م�شاد للأك�شدة �أكر من �مل�شم�ض 
 E ل���ط���ازج ب��ث��لث��ني م����رة! ف�����ش��ًل ع��ن �حل��دي��د و�ل��ف��ي��ت��ام��ني�

و�لبوتا�شيوم.
و�ل�شلطات  و�لك�شك�ض  �لطاجن  �أط��ب��اق  م��ع  ��شتهلكه  ميكن 
�أو لتحلية م�شتقات �حلليب �لطبيعية. كذلك ميكن  �ملخلوطة 
�إ�شافته �إىل قو�لب �حللوى بعد �إعادة ترطيبه �أو �إىل �شل�شات 

�خلل ومثلجات �لفاكهة.

�ملوز �ملجفف منا�صب للريا�صيني:
�لكربوهيدر�ت  م��ن  مرتفعة  ن�شبة  على  �ملجفف  �مل��وز  يحتوي 
و�ل�شكريات.  �لن�شا  م��ن  مت�شاوية  �شبه  كميات  وع��ل��ى  �مل��رّك��ب��ة 
بتجديد  وت�شمح  �له�شم  و�شهلة  مثالية  �لركيبة  هذه  ُتعترب 
قبل  منا�شبة  وجبة  �أنها  يعني  ما  طويلة،  ف��رة  �جل�شم  طاقة 
�أو رك���وب �لدر�جة  ب���ذل �جل��ه��ود �جل�����ش��دي��ة �مل��ط��ّول��ة )���ش��ب��اق، 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة...(. ك��ذل��ك، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �ل��ب��وت��ا���ش��ي��وم �ل�شروري 
�ل��ق��ادرة على  �الأك�����ش��دة  وم�����ش��اد�ت  �لع�شلية  لتن�شيط �خل��لي��ا 
ح�ش�ض  خ��لل  �جل�شم  ينتجها  �لتي  �حل��رة  �جل���ذور  مكافحة 
�لريا�شة. �أخري�ً، يتمتع �ملوز �ملجفف مبفعول قلوي، ما يجعله 

خيار�ً مثالياً للت�شدي الإنتاج حم�ض �للبنيك د�خل �جل�شم.
�لغر�نوال  �أو حبة كاملة مع  ��شتهلكه على �شكل رقائق  ميكن 
مع  �أو  �ملجففة،  �لفاكهة  من  �أخ��رى  �أن��و�ع  �أي  �أو  و�ل�شوكوالتة 
�الأطباق  وحتى  �لطبيعية  �حلليب  م�شتقات  �أو  �لفطور  حبوب 

�لغنية بالتو�بل.

�لتوت �لربي �ملجفف يكافح �للتهابات �لبولية:
ُيعترب هذ� �لنوع من �لتوت غذ�ًء خارقاً نظر�ً �إىل �حتو�ئه 
ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة م��رت��ف��ع��ة م���ن م�����ش��اد�ت �الأك�������ش���دة وكمية 
معتدلة من �ملعادن و�لفيتامينات، ف�شًل عن عن�شر 
�ل��ربو�أن��ث��و���ش��ي��ان��ي��دي��ن �ل���ذي مي��ن��ع �ل��ت�����ش��اق بع�ض 
�جلر�ثيم باملثانة وي�شهم يف �لوقاية من �اللتهابات 
على  �إيجاباً  �لتوت �لربي  �لبولية. كذلك ينعك�ض 

�شحة �لفم.
و�لفاكهة  �ل�شل�شات  �إىل  �لتوت  �إ�شافة هذ�  ميكن 
�إع������ادة ت��رط��ي��ب��ه وخ��ل��ط��ه، �أو �إىل  �مل��ط��ب��وخ��ة ب��ع��د 
�خل�شر�و�ت  �أو  �مل��خ��ل��وط��ة  و�ل�����ش��ل��ط��ات  �حل��ل��وي��ات 

�لنيئة �أو �لفاكهة.

��صتهاكها طريقة   3-
�خ���ت���اري �أف�����ش��ل �الأن�������و�ع: ر�ج���ع���ي غ���لف �مل��ن��ت��ج قبل 
لكن  طبيعية  تكون  �ملجففة  �لفاكهة  �أن  �شحيح  �شر�ئه. 
زيت  فيها مثل  �إليها عنا�شر غري مرغوب  ُت�شاف  �أن  ميكن 
نكهتها  لتح�شني  �لطحني  حتى  �أو  �لغلوكوز  �شر�ب  �أو  �لنخيل 

ومنع �لت�شاقها.
�حفظيها باأف�شل �لطر�ئق: ال م�شكلة طاملا يبقى غلف �ملنتج 

مقفًل. لكن بعد فتحه، ي�شهل �أن تتعفن �لفاكهة �شريعاً. لذ� 
من �الأف�شل حفظها بعيد�ً عن �ل�شوء و�لهو�ء. �شعيها 

�إذ�ً يف �أوعية زجاجية د�خل خز�نة مغلقة. ميكن 
و�شع �لفاكهة �الأكر غنى باملاء، مثل �خلوخ 

�أو �مل�شم�ض، يف �لرب�د منعاً جلفافها.
يف  منها  معتدلة  كميات  ت��ن��اويل 

�لوقت �ملنا�شب: حتتوي �لفاكهة 
تفوق  �شكريات  على  �ملجففة 

�لفاكهة  يف  �مل���وج���ودة  ت��ل��ك 
يجب  ل�������ذ�  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة. 
على  ب��اع��ت��د�ل  ��شتهلكها 

فرة  يف  �أو  م��ث��ًل  �ل��ف��ط��ور 
�لريا�شة  ح�شة  ق��ب��ل  �ل��ع�����ش��ر، 

خلطات  م��ع  ب��ع��ده��ا،  �أو  خللها  �أو 
�أن  م��ت��ن��وع��ة. ميكنك  ح��ل��وة  �أو  م��احل��ة 

�إطار نظام غذ�ئي  تكتفي بوجبة يومياً يف 
متو�زن.

و�صفات لذيذة بالفاكهة �ملجففة
طاجن بالزبيب و�لتوت �لربي )6 �إىل 8 �أ�شخا�ض(

و�بر�شي  �لكرف�ض  من  و250 غر�ماً  ب�شل  3 حبات  • �فرمي 
ملعقتني  م��ع  ق��در  يف  �خل�����ش��ر�و�ت  �خلطي  ج���زر.  ح��ب��ات   4

كبريتني من زيت �لزيتون.
100 غر�م من �شل�شة  15 غر�ماً من �لتو�بل مع  • �أ�شيفي 
ر�أ�ض  وقّطعي  مكعبات،  �إىل  مقّطعني  ث��وم  ي  وف�شَّ �لطماطم 

ملفوف �أحمر.
• ��شكبي ن�شف لير من مرق �خل�شر�و�ت و�طبخي �خلليط 

على نار هادئة.
�لتوت  م��ن  غ��ر�م��اً  و30  �ل��زب��ي��ب  م��ن  غ��ر�م��اً   30 �نقعي   •

�لربي يف 25 �شنتلير�ً من زهر �لربتقال.
مع  طنجرة  يف  و��شكبيه  �لكينو�  من  غر�ماً   125 �غ�شلي   •
�لتو�بل.  م��ن  غ��ر�م��اً  و15  �ل��زي��ت��ون  زي���ت  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة 
�غمري �خلليط باملاء و�غليه، ثم دعيه على �لنار لع�شر دقائق 

بعد ك�شف �لغطاء.
 �شّفيه و�تركيه يربد.

مكعبات  �إىل  �لكرف�ض  قّطعي  مالح.  ماء  يف  لفت  حبة  • �غلي 
مدة  ه��ادئ��ة  ن��ار  على  �خلليط  ودع���ي  �ل��ق��در  �إىل  �أ�شيفيها  ث��م 

ع�شر دقائق من دون تغطيته.
و�لفاكهة  �حلم�ض  م��ن  غ��ر�م   200 م��ع  �لكينو�  �خلطي   •

�ملجففة. قّدمي �لطبق مع �خل�شر�و�ت وزّينيه باالأع�شاب.

كر�ت مفعمة بالطاقة )5 كر�ت(
كر�ت خارقة بالتمر:

• �خلطي 150 غر�ماً من �لكاجو �ملنقوع يف ماء طو�ل �شاعة 
مع 4 حبات متر منزوعة �لبذور وملعقة كبرية من زيت جوز 

�لهند ور�ّشَتني من �مللح.
�شاعة. طو�ل  �لثلجة  يف  �خلليط  • �شعي 

�لهند  ج��وز  ويف  �لنيء  �لكاكاو  يف  وغّط�شيها  ك��ر�ت  �شّكلي   •
�ملربو�ض.

كر�ت بال�صم�صم:
فاتر  ماء  يف  �ملنقوع  �لبقان  جوز  من  غر�ماً   150 • �خلطي 
�ملنقوع وملعقة  �لزبيب  غ��ر�م من   100 �الأق��ل مع  �شاعة على 
ك��ب��رية م��ن ه��ري�����ش��ة �ل�شم�شم وم��ل��ع��ق��ة ك��ب��رية م��ن زي���ت جوز 

�لهند.
�شاعة. طو�ل  �لثلجة  يف  �خلليط  • �شعي 

�ل�شم�شم. بذور  يف  وغّط�شيها  �شغرية  كر�ت  • �شّكلي 

كر�ت بتوت غوجي وبذور �لكتان:
فاتر  ماء  يف  �ملنقوعة  �ملكادمييا  من  غر�ماً   150 �خلطي   •
توت غوجي وملعقة  من  120 غر�ماً  �شاعة مع  ن�شف  ط��و�ل 

كبرية من هري�شة �للوز وملعقة كبرية من زيت جوز �لهند.
�شاعة. طو�ل  �لثلجة  يف  �خلليط  • �شعي 
�لكتان. بذور  يف  وغّط�شيها  كر�ت  • �شّكلي 

يو�صى بتناولها ب�صرط �لعتد�ل

الفاكهة املجّففة... تنظم حركة االمعاء وتكافح ال�شيخوخة
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منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288428    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 37
�ملباين يف  و�إ�شلح  �إن�شاء  �لو�قية،  �لطليات  �لعازلة، تطبيق  و�ملو�د  �لطليات  �ملباين، تطبيق  و�إ�شلح  �إن�شاء 
�إن�شاء �ملباين، هدم �ملباين، �شيانة و�إ�شلح �ملباين، تنظيف  �شناعة �خلر�شانة �مل�شبوبة يف قو�لب، خدمات 
و�أوعية  �لتخزين  �شهاريج  و�شيانة  و�إ���ش��لح  وتركيب  تنظيف  و�ل��ه��ي��اك��ل،  للمباين  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شطوح 
�لعامة، خدمات  �أو  �لتجارية  �خلر�شانية  �لهياكل  للمباين وغريها من  وت�شكيل �خلر�شانة  �الحتو�ء، �شب 
�الإن�شاء و�الإ�شلح حتديد�ً ن�شب �ل�شياج �ملحيط بال�شقاالت و�لدعامات �مل�شتخدمة يف �إن�شاء وترميم و�شيانة 
بامل�شامري  �لربط  �مللولبة وعزم  بامل�شامري  �لربط  �الإن�شاء يف جمال  ��شت�شار�ت  �الإن�شاء،  ��شت�شار�ت  �لهياكل، 
�ملر�فق و�لهياكل يف جماالت  �إن�شاء  �ملباين،  �إن�شاء  �ل�شقاالت،  �إن�شاء  �الإن�شاء يف  �إد�رة  �الإ�شر�ف على  �مللولبة، 
�لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، �إن�شاء حمطات تعزيز 
خطوط �الأنابيب خلطوط �أنابيب �لغاز، �لتخطيط للإن�شاء، خدمات �إد�رة م�شاريع �الإن�شاء، خدمات �الإن�شاء 
�ل�شناعية �خلا�شة  �لدهانات  و�لر�تنجات حتديد�ً خدمات مقاوالت  و�لطليات  �لدهانات  يف جمال تطبيق 
و��شع  نطاق  على  �ل�شناعية  �ملو�قع  �شطوح  مل�شتح�شر�ت  بالر�تنجات  �ل�شد  و�إحكام  خا�شة  طليات  وتطبيق 
وحقول �لنفط و�لغاز و�أحو��ض بناء �ل�شفن و�ملر�فق �لبحرية، خدمات �الإن�شاء يف جمال خدمات عزل �ملر�فق 
�ل�شناعية حتديد�ً تركيب و�شيانة و�إز�لة �ملو�د �لعازلة �حلر�رية و�ملجمدة يف �مل�شايف و�ملر�فق �لبروكيميائية 
ومر�فق توليد �لطاقة و�ملر�فق �لبحرية و�مللحية، خدمات �الإن�شاء يف جمال �خلدمات �حلر�رية حتديد�ً 
تركيب و�إ�شلح و�شيانة �لبطانات �حلر�رية يف �الأوعية عالية �حلر�رة وخا�شة وحد�ت تك�شري �حلفاز �ملائع 
ر�ت �ملائية و�لوحد�ت �خلام و�ملفاعلت �حلر�رية و�ملر�جل ووحد�ت ��شتعادة �لكربيت  و�أدو�ت �لتح�شني و�ملك�شِّ
و�لتمهيد  و�ل��ردم  و�لت�شوية  �ملو�قع  وجتهيز  �حلفر  خدمات  حتديد�ً  �الإن�شاء  خدمات  �ل�شناعية،  و�الأف��ر�ن 
�حلماية  �أنظمة  و�شيانة  و�إ���ش��لح  تركيب  حت��دي��د�ً  �الإن�����ش��اء  خ��دم��ات  �ل���ر�ب،  وتو�شيد  �ل��رب��ة  و��شتبد�ل 
�لكاثودية، خدمات �الإن�شاء حتديد�ً تركيب و�لرميم �لهيكلي و�إ�شلح �لهياكل �ل�شناعية، خدمات �الإن�شاء 
و�ملر�فق  �لطاقة  توليد  ومر�فق  �لبروكيميائية  و�مل��ر�ف��ق  �مل�شايف  يف  �ال�شب�شتو�ض  �إز�ل��ة  خدمات  حتديد�ً 
�لبحرية و�مللحية، خدمات �الإن�شاء حتديد�ً �شب وت�شكيل وتدعيم �خلر�شانة للمباين و�لهياكل �خلر�شانية 
�ملو�قع  �أعمال �حلفر وجتهيز  �الإن�شاء حتديد�ً  و��شع، خدمات  �لعامة على نطاق  �أو  �لتجارية  �أو  �ل�شناعية 
وتركيب  �مليكانيكية  �الأنظمة  وتركيب  �ل�شناعية  للأغر��ض  �الأنابيب  وتركيب  �لهيكلي  �لفوالذ  وتركيب 
�الأنظمة و�الأدو�ت �لكهربائية، خدمات �الإن�شاء حتديد�ً ن�شب و�إ�شلح وتفكيك �ملُدّرجات و�مللعب ومقاعد 
�مل�شارح و�مل�شارح و�ملتاري�ض و�لبو�بات �لدو�رة و�ل�شلمل و�أبر�ج �لتلفزيون ور�فعات �لكر��شي، خدمات �الإن�شاء 
حتديد�ً خدمات �إز�لة �لر�شا�ض يف �مل�شايف و�ملر�فق �لبروكيميائية ومر�فق توليد �لطاقة و�ملر�فق �لبحرية 
يف  �جل��دي��دة  بالتكنولوجيا  لدجمها  �الآالت  وحتويل  تعديل  خدمات  حت��دي��د�ً  �الإن�شاء  خدمات  و�مللحية، 
�الآالت، �إن�شاء و�شيانة وترميم ملكيات مر�فق م�شاريع �الإن�شاء، �ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بدهان �ملباين، خدمات 
�ال�شت�شار�ت حتديد�ً �ال�شت�شار�ت ملر�جعة عمليات �الإن�شاء منذ �لبد�ية وحتى �لنهاية خلل مرحلة ما قبل 
�الإن�شاء لتحديد �لعو�ئق قبل �لبناء �لفعلي للم�شاريع لتخفيف �أو منع �الإخطاء و�لتاأجيل وجتاوز �لتكاليف، 
و�لدهانات  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً  و�لر�تنجات  و�لطليات  �لدهانات  تطبيق  جمال   يف  �ملقاوالت  خدمات 
�الأر�شية ومعد�ت  �لتخزين  �ل�شفن وفوق �شهاريج  �لبحرية و�شطوح هياكل  بالر�تنج لل�شفن  �ل�شد  و�إحكام 
ملنع  �لو�قية  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً  �ملقاوالت  خدمات  �لبحرية،  �ملعد�ت  على  �ملوجودة  و�لر�فعات  �حلفر 
�لتاآكل حتت �لعزل يف �ملر�فق �لبروكيميائية وم�شانع �ملو�د �لكيميائية وتطبيق �لطليات �حلر�رية �لو�قية 
بالر�ض، تغطية وتك�شية و�شيانة خطوط �أنابيب �لنفط، �الإن�شاء حتت �لطلب ملر�فق م�شاريع �الإن�شاء، خدمات 
�لهدم حتديد�ً هدم �لبطانات �حلر�رية يف �أوعية عالية �حلر�رة حتديد�ً �لهياكل و�أوعية �لت�شغيل �و �ملعاجلة 
�ل�شناعية، خدمات �لتفكيك و�لهدم، خدمات �ملقاوالت �لكهربائية، �الإ�شلح �لكهربائي و�ل�شيانة �لكهربائية 
ن�شب  �لكهربائية،  و�للوحات  �الإن��ارة  وتركيبات  �لتيار  وماآخذ  �لكهربائية  للأ�شلك  �لكهربائي  و�لركيب 
وتفكيك عنا�شر �الإن�شاء على هيئة دعامات، مقاومة �حلر�ئق يف �ملباين و�لهياكل، خدمات مقاومة �حلر�ئق 
و�لهياكل، خدمات مقاومة �حلر�ئق  �ملباين  و�ملقاومة للحر�ئق يف  �ملثبطة  و�مل��و�د  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً 
و�لتجارية على  �ل�شناعية  و�لهياكل  �ملباين  للحر�ئق يف  و�ملقاومة  �ملثبطة  و�مل��و�د  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً 
نطاق و��شع على هيئة مباين، خدمات تاأجري �لقو�لب �ملوؤقتة، �ملقاوالت �لعامة للإن�شاء، تركيب جدر�ن �ألو�ح 
وحد�ت مك�شوة باالألومنيوم و�أنظمة ت�شكيل قو�لب لل�شتخد�م يف �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب، 
تركيب عو�زل �لبناء، تركيب �لك�شو�ت على �ملباين و�ملعد�ت و�الأنابيب، تركيب �شقاالت �لبناء ومن�شات �لعمل 
ومن�شات �لبناء، تركيب �أذرع �لتو�شيل للتحكم بالتدفئة بالكهرباء و�لتدفئة بالبخار، جميع ما ذكر يف جمال 
�لبنية �لتحتية ل�شناعات �لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، 
تركيب �الآالت �لكهربائية و�آالت �لتوليد، تركيب �الأ�شلك و�ملعد�ت و�الأدو�ت �لكهربائية، تركيب �ملو�د �لعازلة 
و�لك�شو�ت و�الأغطية للمر�جل و�لقنو�ت و�الأنابيب يف �مل�شايف �ملر�فق �لبروكيميائية ومر�فق توليد �لطاقة 
�ألو�ح ومفا�شل وحد�ت معدنية م�شتخدمة كقو�لب لت�شكيل �جلدر�ن  و�ملر�فق �مللحية و�لبحرية، تركيب 
و�الألو�ح و�ل�شلمل و�لعمد�ن و�لنو�فذ و�الأبو�ب يف �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب، تركيب �الأنابيب، 
تركيب و�شيانة و�إ�شلح �لطليات �لو�قية على �الأر�شيات، خدمات تخميد �لر�شا�ض حتديد�ً تنظيف و�إز�لة 
�الإن�شاء،  تاأجري معد�ت  �لر�شا�ض،  �أ�شا�شها  �لتي  و�ملنتجات  �لر�شا�ض  �لناجتة عن  �لنفايات  و�لتخل�ض من 
تاأجري معد�ت و�أجهزة ت�شكيل �خلر�شانة لل�شتخد�م يف �شناعة �الإن�شاء، تاأجري معد�ت و�أجهزة �لدعامات 
�خلر�شانية ودعامات �لقو�لب لل�شتخد�م يف �شناعة �الإن�شاء، تاأجري معد�ت �الإن�شاء، تاأجري معد�ت �لت�شكيل 
و�لتدعيم الإن�شاء �خلر�شانة، تاأجري حو�جز �ل�شلمة حلماية �حلو�ف يف �شناعة �الإن�شاء، تاأجري �ل�شقاالت، 
�مليكانيكية،  �مل��ق��اوالت  خ��دم��ات  �خلر�شانة،  الإن�شاء  �ملوؤقتة  �لقو�لب  لرفع  �لذ�تية  �لت�شلق  �أنظمة  ت��اأج��ري 
على  �لطليات  وتطبيق  �لدهانات  و�لتجارية،  �ل�شناعية  و�لهياكل  �ملباين  على  �لطليات  وتطبيق  �لدهانات 
و�إ�شلح  تركيب  �الأنابيب،  خطوط  و�شيانة  �إن�شاء  �الأنابيب،  متديد  خدمات  �لدهانات،  �ل�شناعية،  �الآالت 
و�ملقاوالت  �الإن�شاء  وتخطيط  و�الأ�شا�شات  �ملباين  �إن�شاء  حتديد�ً  �الإن�شاء  خدمات  توفري  �الأنابيب،  خطوط 
�ل�شد�أ  �إز�ل��ة  �جلديدة،  بالتكنولوجيا  دجمها  الأغر��ض  �ل�شناعية  �ملر�فق  ت�شميم  �إع��ادة  للإن�شاء،  �لعامة 
تاأجري  ت�شكيل وتدعيم �خلر�شانة،  تاأجري معد�ت  �ل�شناعية،  و�ملعد�ت  �لهياكل  و�لر�تنجات من  و�لدهانات 
عنا�شر �الإن�شاء على هيئة دعامات، خدمات �لتاأجري و�لتجميع و�لن�شب و�لتفكيك الأنظمة �لو�شول �ملعلقة 
�لتاأجري و�لن�شب و�لتفكيك الأنظمة �لو�شول �ملعلقة و�أجهزة �لتدعيم  و�أجهزة �لتدعيم �لهيكلية، خدمات 
�لهيكلية، �إ�شلح و�شيانة �شقاالت �لبناء ومن�شات �لعمل ومن�شات �لبناء، خدمات ن�شب وتفكيك �ل�شقاالت، 
ن�شب �ل�شقاالت، خدمات �إد�رة تركيب �ل�شقاالت، خدمات تاأجري �ل�شقاالت، خدمات �ل�شقاالت حتديد�ً ن�شب 

وتفكيك وتاأجري �ل�شقاالت، خدمات ن�شب وتفكيك �لدعامات، خدمات تاأجري �لدعامات. 
BRAND SAFWAY باللغة �الإجنليزية بخط مميز   و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 

بينهما ر�شم ل�شهم متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
   �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116959

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288421    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 6
�أعمدة و�شكك و�قية،  �أجهزة حاجزة على هيئة  �شلع معدنية، من�شات �لو�شول و�لعمل، در�بزين للممر�ت، 
مو�د بناء حتديد�ً جدر�ن �ألو�ح وحد�ت مك�شوة باالألومنيوم و�أنظمة قو�لب لوحية لل�شتخد�م يف �لهياكل 
كقو�لب  م�شتخدمة  معدنية  وح��د�ت  ومفا�شل  �أل��و�ح  �لبناء حتديد�ً  م��و�د  قو�لب،  �مل�شبوبة يف  �خلر�شانية 
يف  �مل�شبوبة  �خلر�شانية  �لهياكل  يف  و�الأب���و�ب  و�لنو�فذ  و�لعمد�ن  و�ل�شلمل  و�الأل���و�ح  �جل���در�ن  لت�شكيل 
قو�لب، �شل�شل، �لدعامات �خلر�شانية ودعامات �لقو�لب ومعد�ت �لدعم حتديد�ً �لقو�لب �ملعدنية و�لقطع 
�ل��ع��و�ر���ض و�لعو�ر�ض  �مل��ع��دن حت��دي��د�ً  و�أج��ه��زة ت�شكيل �خلر�شانة جميعها م��ن  مل��ع��د�ت  و�الأج����ز�ء و�ل��ل��و�زم 
�لفوالذية و�لكتيفات �مل�شننة وعو�ر�ض �الرتكاز و�الأقو��ض وق�شبان �لتمديد ودعمات �شلبة ودعمات تقوية 
و�ألو�ح ربط و�شفائح للدعمات �ل�شلبة وبر�غي ربط وم�شابك وعجلت وبكر�ت وبر�غي وحزقات ودبابي�ض 
�جلدر�ن  ومقاب�ض  تعليق  وكتيفات  �لوتر  وح�شو�ت  ربط  ولوحات  وتو�شيلت  �الأقو��ض  ومقاب�ض  و�أط��و�ق 
وحو�جز �ل�شلمة و�أقو��ض �لدعامات و�ل�شباكة و�أجهزة �شباكة �جلدر�ن ومن�شات و�أقو��ض �ملن�شات وعار�شات 
ودعامات �لركبة وركائز وقو�لب �جلدر�ن وقو�لب �الأوعية وقو�لب �لعمد�ن وقو�لب �لعو�ر�ض وقو�لب عروة 
تو�شيل ودعم  ُعقد  �ملعدن حتديد�ً  �مل�شنوعة من  �الإن�شاء  �لر�فعات، معد�ت  �الأنفاق وحبال  �لُعقد وقو�لب 
لتو�شيل �أجز�ء �أنظمة �لو�شول �ملعلقة ومن�شات �لعمل، �ألو�ح تغطية، �شياجات، معد�ت �لت�شكيل و�لتدعيم 
وخارجية،  د�خلية  �شقاالت  �خل�شبي،  �ل�شياج  من  �أل��و�ح  ودع��ام��ات،  موؤقتة  قو�لب  �خلر�شانية،  للإن�شاء�ت 
يتم  ر�فعة  عمل  من�شات  من  متكونة  �ل�شو�ري  ت�شلق  �أنظمة  �الأنابيب،  خطوط  لفتحات  �أغطية  �شلمل، 
�قر�نها ب�شو�ري عامودية من �ملعدن �أحادية �أو ثنائية �أو متعددة، مو�د بناء معدنية و�أدو�ت بناء معدنية 
�شقاالت  �شقاالت،  د�خلية وخارجية وقو�لب موؤقتة على هيئة  �ن�شغاطية معدنية  �شقاالت وقو�ئم  حتديد�ً 
وحد�ت معدنية ومكونات معدنية لل�شتخد�م معها حتديد�ً قو�عد ودعامات وعار�شات وعو�ر�ض فوالذية 
و�أقو��ض و�أطو�ق للقو�عد ومرفاع لولبي وقو�عد دو�رة ودبابي�ض �إقفال، من�شات معدنية م�شبقة �لت�شنيع، 
�أبر�ج دو�رة معدنية، �شقاالت معدنية، �شقاالت معدنية و�أجز�ئها، �شقاالت ودعامات معدنية حتديد�ً �شقاالت 
معدنية  دعامات  ُكلبية،  �أنبوبية  ودعامات  و�شقاالت  و�أنابيب  �أنبوبية  نظامية  و�شقاالت  �أنبوبية  مقطعية 
حتديد�ً عو�ر�ض معدنية و�ألو�ح معدنية لل�شتخد�م يف دعم �لقو�لب �ملوؤقتة و�لعو�ر�ض �أثناء بناء �أو ترميم 
�أو �إ�شلح �لهياكل، �الأجز�ء �لهيكلية لل�شقاالت �ملعدنية حتديد�ً �أبر�ج دو�رة معدنية ومن�شات عمل معدنية 
وم�شارح �لعمل �ملعدنية، �شقاالت معدنية، �شقاالت معدنية ودعامات معدنية، �أنظمة جلو�ض معدنية متكونة 
حتديد�ً  معدنية  تدعيم  �أنظمة  معدنية،  كر��شي  ور�فعات  معدنية  كبرية  وُمدرَّجات  معدنية  ُمدرَّجات  من 
عو�ر�ض و�ألو�ح و�أطر تدعيم وتركيبات لركيب �لعو�ر�ض، دعامات معدنية لتوفري �لدعم ملثل هذه �الأمور 
كقو�لب موؤقتة وعو�ر�ض �أثناء بناء �أو ترميم �أو �إ�شلح �لهياكل، دعامات معدنية حتديد�ً عو�ر�ض معدنية 
�لهياكل،  �إ�شلح  �أو  �أو ترميم  بناء  �أثناء  �ملوؤقتة و�لعو�ر�ض  �لقو�لب  و�أل��و�ح معدنية لل�شتخد�م يف تدعيم 
�أل��و�ح وقو�لب ل�شب �خلر�شانة، �شقاالت من�شات لل�شتخد�م يف ن�شب  و�أجز�ئها،  دعامات وحد�ت معدنية 
�ل�شقاالت، �شقاالت معدنية حممولة، من�شات عمل ر�فعة معدنية م�شبقة �لت�شنيع، من�شات عمل معدنية 
م�شبقة �لت�شنيع، �شقاالت م�شبقة �لت�شنيع، من�شات عمل معدنية معلقة م�شبقة �لت�شنيع، دعامات �أ�شقف 
دع��ام��ات، ممر�ت  ول��و�زم��ه��ا،  تدعيم  �شقاالت  �شقاالت،  �أب���ر�ج  للأ�شقف،  و�أل���و�ح  ب��لط  ع��و�ر���ض،  على هيئة 
�ألومنيوم على هيئة �ألو�ح قو�لب موؤقتة، �ألو�ح من �حلديد �ل�شلب، �أجهزة هيكلية حتديد�ً عو�ر�ض فوالذية 
ودعامات فوالذية وعار�شات من فوالذية لرميم ما حتت �جل�شور، �أجز�ء هيكلية لل�شقاالت �ملعدنية حتديد�ً 
�لدعامات  لعمل  و�شول معلقة  �أنظمة  وم�شارح عمل معدنية،  ومن�شات عمل معدنية  دو�رة معدنية  �أب��ر�ج 
على هيئة منحدر�ت ومن�شات وتتكون �أ�شا�شاً من �أجهزة تدعيم هيكلية حتديد�ً عو�ر�ض فوالذية ودعامات 
وعار�شات ورو�فد وُعقد تو�شيل وتدعيم ودبابي�ض ودعامات �الأ�شطح وم�شابك �لعو�ر�ض و�شل�شل وك�شو�ت 
�الأ�شطح ودر�بزين و�ألو�ح طرفية و�أجز�ئها لغايات و�شول �لطو�قم وللأحد�ث و�الإن�شاء و�لرميم و�ل�شيانة 
�ملمر�ت حتت  �أل��و�ح معدنية يتم و�شعها يف  �أر�شيات معدنية موؤقتة، مم��ر�ت موؤقتة على هيئة  و�الإ���ش��لح، 
�الأرجل،  مزدوجة  م�شاند  للخنادق،  �ن�شغاطية  قو�ئم  للخنادق،  تغطية  �ألو�ح  �الأدو�ت،  �شناديق  �الإن�شاء�ت، 
منا�شب ثلثية �لقو�ئم، من�شات عمل مزودة مبعد�ت رفع عامودية مبا يف ذلك �ملحركات حتديد�ً من�شات 

عمل للرفع �أو �ل�شعود. 
�الإجنليزية بخط مميز  باللغة   BRAND SAFWAY كلمات  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:  و�شف 

بينهما ر�شم ل�شهم متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116956

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288435    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 6
�أعمدة و�شكك و�قية،  �أجهزة حاجزة على هيئة  �شلع معدنية، من�شات �لو�شول و�لعمل، در�بزين للممر�ت، 
مو�د بناء حتديد�ً جدر�ن �ألو�ح وحد�ت مك�شوة باالألومنيوم و�أنظمة قو�لب لوحية لل�شتخد�م يف �لهياكل 
كقو�لب  م�شتخدمة  معدنية  وح��د�ت  ومفا�شل  �أل��و�ح  �لبناء حتديد�ً  م��و�د  قو�لب،  �مل�شبوبة يف  �خلر�شانية 
يف  �مل�شبوبة  �خلر�شانية  �لهياكل  يف  و�الأب���و�ب  و�لنو�فذ  و�لعمد�ن  و�ل�شلمل  و�الأل���و�ح  �جل���در�ن  لت�شكيل 
قو�لب، �شل�شل، �لدعامات �خلر�شانية ودعامات �لقو�لب ومعد�ت �لدعم حتديد�ً �لقو�لب �ملعدنية و�لقطع 
�ل��ع��و�ر���ض و�لعو�ر�ض  �مل��ع��دن حت��دي��د�ً  و�أج��ه��زة ت�شكيل �خلر�شانة جميعها م��ن  مل��ع��د�ت  و�الأج����ز�ء و�ل��ل��و�زم 
�لفوالذية و�لكتيفات �مل�شننة وعو�ر�ض �الرتكاز و�الأقو��ض وق�شبان �لتمديد ودعمات �شلبة ودعمات تقوية 
و�ألو�ح ربط و�شفائح للدعمات �ل�شلبة وبر�غي ربط وم�شابك وعجلت وبكر�ت وبر�غي وحزقات ودبابي�ض 
�جلدر�ن  ومقاب�ض  تعليق  وكتيفات  �لوتر  وح�شو�ت  ربط  ولوحات  وتو�شيلت  �الأقو��ض  ومقاب�ض  و�أط��و�ق 
وحو�جز �ل�شلمة و�أقو��ض �لدعامات و�ل�شباكة و�أجهزة �شباكة �جلدر�ن ومن�شات و�أقو��ض �ملن�شات وعار�شات 
ودعامات �لركبة وركائز وقو�لب �جلدر�ن وقو�لب �الأوعية وقو�لب �لعمد�ن وقو�لب �لعو�ر�ض وقو�لب عروة 
تو�شيل ودعم  ُعقد  �ملعدن حتديد�ً  �مل�شنوعة من  �الإن�شاء  �لر�فعات، معد�ت  �الأنفاق وحبال  �لُعقد وقو�لب 
لتو�شيل �أجز�ء �أنظمة �لو�شول �ملعلقة ومن�شات �لعمل، �ألو�ح تغطية، �شياجات، معد�ت �لت�شكيل و�لتدعيم 
وخارجية،  د�خلية  �شقاالت  �خل�شبي،  �ل�شياج  من  �أل��و�ح  ودع��ام��ات،  موؤقتة  قو�لب  �خلر�شانية،  للإن�شاء�ت 
يتم  ر�فعة  عمل  من�شات  من  متكونة  �ل�شو�ري  ت�شلق  �أنظمة  �الأنابيب،  خطوط  لفتحات  �أغطية  �شلمل، 
�قر�نها ب�شو�ري عامودية من �ملعدن �أحادية �أو ثنائية �أو متعددة، مو�د بناء معدنية و�أدو�ت بناء معدنية 
�شقاالت  �شقاالت،  د�خلية وخارجية وقو�لب موؤقتة على هيئة  �ن�شغاطية معدنية  �شقاالت وقو�ئم  حتديد�ً 
وحد�ت معدنية ومكونات معدنية لل�شتخد�م معها حتديد�ً قو�عد ودعامات وعار�شات وعو�ر�ض فوالذية 
و�أقو��ض و�أطو�ق للقو�عد ومرفاع لولبي وقو�عد دو�رة ودبابي�ض �إقفال، من�شات معدنية م�شبقة �لت�شنيع، 
�أبر�ج دو�رة معدنية، �شقاالت معدنية، �شقاالت معدنية و�أجز�ئها، �شقاالت ودعامات معدنية حتديد�ً �شقاالت 
معدنية  دعامات  ُكلبية،  �أنبوبية  ودعامات  و�شقاالت  و�أنابيب  �أنبوبية  نظامية  و�شقاالت  �أنبوبية  مقطعية 
حتديد�ً عو�ر�ض معدنية و�ألو�ح معدنية لل�شتخد�م يف دعم �لقو�لب �ملوؤقتة و�لعو�ر�ض �أثناء بناء �أو ترميم 
�أو �إ�شلح �لهياكل، �الأجز�ء �لهيكلية لل�شقاالت �ملعدنية حتديد�ً �أبر�ج دو�رة معدنية ومن�شات عمل معدنية 
وم�شارح �لعمل �ملعدنية، �شقاالت معدنية، �شقاالت معدنية ودعامات معدنية، �أنظمة جلو�ض معدنية متكونة 
حتديد�ً  معدنية  تدعيم  �أنظمة  معدنية،  كر��شي  ور�فعات  معدنية  كبرية  وُمدرَّجات  معدنية  ُمدرَّجات  من 
عو�ر�ض و�ألو�ح و�أطر تدعيم وتركيبات لركيب �لعو�ر�ض، دعامات معدنية لتوفري �لدعم ملثل هذه �الأمور 
كقو�لب موؤقتة وعو�ر�ض �أثناء بناء �أو ترميم �أو �إ�شلح �لهياكل، دعامات معدنية حتديد�ً عو�ر�ض معدنية 
�لهياكل،  �إ�شلح  �أو  �أو ترميم  بناء  �أثناء  �ملوؤقتة و�لعو�ر�ض  �لقو�لب  و�أل��و�ح معدنية لل�شتخد�م يف تدعيم 
�أل��و�ح وقو�لب ل�شب �خلر�شانة، �شقاالت من�شات لل�شتخد�م يف ن�شب  و�أجز�ئها،  دعامات وحد�ت معدنية 
�ل�شقاالت، �شقاالت معدنية حممولة، من�شات عمل ر�فعة معدنية م�شبقة �لت�شنيع، من�شات عمل معدنية 
م�شبقة �لت�شنيع، �شقاالت م�شبقة �لت�شنيع، من�شات عمل معدنية معلقة م�شبقة �لت�شنيع، دعامات �أ�شقف 
دع��ام��ات، ممر�ت  ول��و�زم��ه��ا،  تدعيم  �شقاالت  �شقاالت،  �أب���ر�ج  للأ�شقف،  و�أل���و�ح  ب��لط  ع��و�ر���ض،  على هيئة 
�ألومنيوم على هيئة �ألو�ح قو�لب موؤقتة، �ألو�ح من �حلديد �ل�شلب، �أجهزة هيكلية حتديد�ً عو�ر�ض فوالذية 
ودعامات فوالذية وعار�شات من فوالذية لرميم ما حتت �جل�شور، �أجز�ء هيكلية لل�شقاالت �ملعدنية حتديد�ً 
�لدعامات  لعمل  و�شول معلقة  �أنظمة  وم�شارح عمل معدنية،  ومن�شات عمل معدنية  دو�رة معدنية  �أب��ر�ج 
على هيئة منحدر�ت ومن�شات وتتكون �أ�شا�شاً من �أجهزة تدعيم هيكلية حتديد�ً عو�ر�ض فوالذية ودعامات 
وعار�شات ورو�فد وُعقد تو�شيل وتدعيم ودبابي�ض ودعامات �الأ�شطح وم�شابك �لعو�ر�ض و�شل�شل وك�شو�ت 
�الأ�شطح ودر�بزين و�ألو�ح طرفية و�أجز�ئها لغايات و�شول �لطو�قم وللأحد�ث و�الإن�شاء و�لرميم و�ل�شيانة 
�ملمر�ت حتت  �أل��و�ح معدنية يتم و�شعها يف  �أر�شيات معدنية موؤقتة، مم��ر�ت موؤقتة على هيئة  و�الإ���ش��لح، 
�الأرجل،  مزدوجة  م�شاند  للخنادق،  �ن�شغاطية  قو�ئم  للخنادق،  تغطية  �ألو�ح  �الأدو�ت،  �شناديق  �الإن�شاء�ت، 
منا�شب ثلثية �لقو�ئم، من�شات عمل مزودة مبعد�ت رفع عامودية مبا يف ذلك �ملحركات حتديد�ً من�شات 

عمل للرفع �أو �ل�شعود. 
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116924

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288446    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 37
�ملباين يف  و�إ�شلح  �إن�شاء  �لو�قية،  �لطليات  �لعازلة، تطبيق  و�ملو�د  �لطليات  �ملباين، تطبيق  و�إ�شلح  �إن�شاء 
�إن�شاء �ملباين، هدم �ملباين، �شيانة و�إ�شلح �ملباين، تنظيف  �شناعة �خلر�شانة �مل�شبوبة يف قو�لب، خدمات 
و�أوعية  �لتخزين  �شهاريج  و�شيانة  و�إ���ش��لح  وتركيب  تنظيف  و�ل��ه��ي��اك��ل،  للمباين  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شطوح 
�لعامة، خدمات  �أو  �لتجارية  �خلر�شانية  �لهياكل  للمباين وغريها من  وت�شكيل �خلر�شانة  �الحتو�ء، �شب 
�الإن�شاء و�الإ�شلح حتديد�ً ن�شب �ل�شياج �ملحيط بال�شقاالت و�لدعامات �مل�شتخدمة يف �إن�شاء وترميم و�شيانة 
بامل�شامري  �لربط  �مللولبة وعزم  بامل�شامري  �لربط  �الإن�شاء يف جمال  ��شت�شار�ت  �الإن�شاء،  ��شت�شار�ت  �لهياكل، 
�ملر�فق و�لهياكل يف جماالت  �إن�شاء  �ملباين،  �إن�شاء  �ل�شقاالت،  �إن�شاء  �الإن�شاء يف  �إد�رة  �الإ�شر�ف على  �مللولبة، 
�لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، �إن�شاء حمطات تعزيز 
خطوط �الأنابيب خلطوط �أنابيب �لغاز، �لتخطيط للإن�شاء، خدمات �إد�رة م�شاريع �الإن�شاء، خدمات �الإن�شاء 
�ل�شناعية �خلا�شة  �لدهانات  و�لر�تنجات حتديد�ً خدمات مقاوالت  و�لطليات  �لدهانات  يف جمال تطبيق 
و��شع  نطاق  على  �ل�شناعية  �ملو�قع  �شطوح  مل�شتح�شر�ت  بالر�تنجات  �ل�شد  و�إحكام  خا�شة  طليات  وتطبيق 
وحقول �لنفط و�لغاز و�أحو��ض بناء �ل�شفن و�ملر�فق �لبحرية، خدمات �الإن�شاء يف جمال خدمات عزل �ملر�فق 
�ل�شناعية حتديد�ً تركيب و�شيانة و�إز�لة �ملو�د �لعازلة �حلر�رية و�ملجمدة يف �مل�شايف و�ملر�فق �لبروكيميائية 
ومر�فق توليد �لطاقة و�ملر�فق �لبحرية و�مللحية، خدمات �الإن�شاء يف جمال �خلدمات �حلر�رية حتديد�ً 
تركيب و�إ�شلح و�شيانة �لبطانات �حلر�رية يف �الأوعية عالية �حلر�رة وخا�شة وحد�ت تك�شري �حلفاز �ملائع 
ر�ت �ملائية و�لوحد�ت �خلام و�ملفاعلت �حلر�رية و�ملر�جل ووحد�ت ��شتعادة �لكربيت  و�أدو�ت �لتح�شني و�ملك�شِّ
و�لتمهيد  و�ل��ردم  و�لت�شوية  �ملو�قع  وجتهيز  �حلفر  خدمات  حتديد�ً  �الإن�شاء  خدمات  �ل�شناعية،  و�الأف��ر�ن 
�حلماية  �أنظمة  و�شيانة  و�إ���ش��لح  تركيب  حت��دي��د�ً  �الإن�����ش��اء  خ��دم��ات  �ل���ر�ب،  وتو�شيد  �ل��رب��ة  و��شتبد�ل 
�لكاثودية، خدمات �الإن�شاء حتديد�ً تركيب و�لرميم �لهيكلي و�إ�شلح �لهياكل �ل�شناعية، خدمات �الإن�شاء 
و�ملر�فق  �لطاقة  توليد  ومر�فق  �لبروكيميائية  و�مل��ر�ف��ق  �مل�شايف  يف  �ال�شب�شتو�ض  �إز�ل��ة  خدمات  حتديد�ً 
�لبحرية و�مللحية، خدمات �الإن�شاء حتديد�ً �شب وت�شكيل وتدعيم �خلر�شانة للمباين و�لهياكل �خلر�شانية 
�ملو�قع  �أعمال �حلفر وجتهيز  �الإن�شاء حتديد�ً  و��شع، خدمات  �لعامة على نطاق  �أو  �لتجارية  �أو  �ل�شناعية 
وتركيب  �مليكانيكية  �الأنظمة  وتركيب  �ل�شناعية  للأغر��ض  �الأنابيب  وتركيب  �لهيكلي  �لفوالذ  وتركيب 
�الأنظمة و�الأدو�ت �لكهربائية، خدمات �الإن�شاء حتديد�ً ن�شب و�إ�شلح وتفكيك �ملُدّرجات و�مللعب ومقاعد 
�مل�شارح و�مل�شارح و�ملتاري�ض و�لبو�بات �لدو�رة و�ل�شلمل و�أبر�ج �لتلفزيون ور�فعات �لكر��شي، خدمات �الإن�شاء 
حتديد�ً خدمات �إز�لة �لر�شا�ض يف �مل�شايف و�ملر�فق �لبروكيميائية ومر�فق توليد �لطاقة و�ملر�فق �لبحرية 
يف  �جل��دي��دة  بالتكنولوجيا  لدجمها  �الآالت  وحتويل  تعديل  خدمات  حت��دي��د�ً  �الإن�شاء  خدمات  و�مللحية، 
�الآالت، �إن�شاء و�شيانة وترميم ملكيات مر�فق م�شاريع �الإن�شاء، �ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بدهان �ملباين، خدمات 
�ال�شت�شار�ت حتديد�ً �ال�شت�شار�ت ملر�جعة عمليات �الإن�شاء منذ �لبد�ية وحتى �لنهاية خلل مرحلة ما قبل 
�الإن�شاء لتحديد �لعو�ئق قبل �لبناء �لفعلي للم�شاريع لتخفيف �أو منع �الإخطاء و�لتاأجيل وجتاوز �لتكاليف، 
و�لدهانات  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً  و�لر�تنجات  و�لطليات  �لدهانات  تطبيق  جمال   يف  �ملقاوالت  خدمات 
�الأر�شية ومعد�ت  �لتخزين  �ل�شفن وفوق �شهاريج  �لبحرية و�شطوح هياكل  بالر�تنج لل�شفن  �ل�شد  و�إحكام 
ملنع  �لو�قية  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً  �ملقاوالت  خدمات  �لبحرية،  �ملعد�ت  على  �ملوجودة  و�لر�فعات  �حلفر 
�لتاآكل حتت �لعزل يف �ملر�فق �لبروكيميائية وم�شانع �ملو�د �لكيميائية وتطبيق �لطليات �حلر�رية �لو�قية 
بالر�ض، تغطية وتك�شية و�شيانة خطوط �أنابيب �لنفط، �الإن�شاء حتت �لطلب ملر�فق م�شاريع �الإن�شاء، خدمات 
�لهدم حتديد�ً هدم �لبطانات �حلر�رية يف �أوعية عالية �حلر�رة حتديد�ً �لهياكل و�أوعية �لت�شغيل �و �ملعاجلة 
�ل�شناعية، خدمات �لتفكيك و�لهدم، خدمات �ملقاوالت �لكهربائية، �الإ�شلح �لكهربائي و�ل�شيانة �لكهربائية 
ن�شب  �لكهربائية،  و�للوحات  �الإن��ارة  وتركيبات  �لتيار  وماآخذ  �لكهربائية  للأ�شلك  �لكهربائي  و�لركيب 
وتفكيك عنا�شر �الإن�شاء على هيئة دعامات، مقاومة �حلر�ئق يف �ملباين و�لهياكل، خدمات مقاومة �حلر�ئق 
و�لهياكل، خدمات مقاومة �حلر�ئق  �ملباين  و�ملقاومة للحر�ئق يف  �ملثبطة  و�مل��و�د  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً 
و�لتجارية على  �ل�شناعية  و�لهياكل  �ملباين  للحر�ئق يف  و�ملقاومة  �ملثبطة  و�مل��و�د  �لطليات  تطبيق  حتديد�ً 
نطاق و��شع على هيئة مباين، خدمات تاأجري �لقو�لب �ملوؤقتة، �ملقاوالت �لعامة للإن�شاء، تركيب جدر�ن �ألو�ح 
وحد�ت مك�شوة باالألومنيوم و�أنظمة ت�شكيل قو�لب لل�شتخد�م يف �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب، 
تركيب عو�زل �لبناء، تركيب �لك�شو�ت على �ملباين و�ملعد�ت و�الأنابيب، تركيب �شقاالت �لبناء ومن�شات �لعمل 
ومن�شات �لبناء، تركيب �أذرع �لتو�شيل للتحكم بالتدفئة بالكهرباء و�لتدفئة بالبخار، جميع ما ذكر يف جمال 
�لبنية �لتحتية ل�شناعات �لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، 
تركيب �الآالت �لكهربائية و�آالت �لتوليد، تركيب �الأ�شلك و�ملعد�ت و�الأدو�ت �لكهربائية، تركيب �ملو�د �لعازلة 
و�لك�شو�ت و�الأغطية للمر�جل و�لقنو�ت و�الأنابيب يف �مل�شايف �ملر�فق �لبروكيميائية ومر�فق توليد �لطاقة 
�ألو�ح ومفا�شل وحد�ت معدنية م�شتخدمة كقو�لب لت�شكيل �جلدر�ن  و�ملر�فق �مللحية و�لبحرية، تركيب 
و�الألو�ح و�ل�شلمل و�لعمد�ن و�لنو�فذ و�الأبو�ب يف �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب، تركيب �الأنابيب، 
تركيب و�شيانة و�إ�شلح �لطليات �لو�قية على �الأر�شيات، خدمات تخميد �لر�شا�ض حتديد�ً تنظيف و�إز�لة 
�الإن�شاء،  تاأجري معد�ت  �لر�شا�ض،  �أ�شا�شها  �لتي  و�ملنتجات  �لر�شا�ض  �لناجتة عن  �لنفايات  و�لتخل�ض من 
تاأجري معد�ت و�أجهزة ت�شكيل �خلر�شانة لل�شتخد�م يف �شناعة �الإن�شاء، تاأجري معد�ت و�أجهزة �لدعامات 
�خلر�شانية ودعامات �لقو�لب لل�شتخد�م يف �شناعة �الإن�شاء، تاأجري معد�ت �الإن�شاء، تاأجري معد�ت �لت�شكيل 
و�لتدعيم الإن�شاء �خلر�شانة، تاأجري حو�جز �ل�شلمة حلماية �حلو�ف يف �شناعة �الإن�شاء، تاأجري �ل�شقاالت، 
�مليكانيكية،  �مل��ق��اوالت  خ��دم��ات  �خلر�شانة،  الإن�شاء  �ملوؤقتة  �لقو�لب  لرفع  �لذ�تية  �لت�شلق  �أنظمة  ت��اأج��ري 
على  �لطليات  وتطبيق  �لدهانات  و�لتجارية،  �ل�شناعية  و�لهياكل  �ملباين  على  �لطليات  وتطبيق  �لدهانات 
و�إ�شلح  تركيب  �الأنابيب،  خطوط  و�شيانة  �إن�شاء  �الأنابيب،  متديد  خدمات  �لدهانات،  �ل�شناعية،  �الآالت 
و�ملقاوالت  �الإن�شاء  وتخطيط  و�الأ�شا�شات  �ملباين  �إن�شاء  حتديد�ً  �الإن�شاء  خدمات  توفري  �الأنابيب،  خطوط 
�ل�شد�أ  �إز�ل��ة  �جلديدة،  بالتكنولوجيا  دجمها  الأغر��ض  �ل�شناعية  �ملر�فق  ت�شميم  �إع��ادة  للإن�شاء،  �لعامة 
تاأجري  ت�شكيل وتدعيم �خلر�شانة،  تاأجري معد�ت  �ل�شناعية،  و�ملعد�ت  �لهياكل  و�لر�تنجات من  و�لدهانات 
عنا�شر �الإن�شاء على هيئة دعامات، خدمات �لتاأجري و�لتجميع و�لن�شب و�لتفكيك الأنظمة �لو�شول �ملعلقة 
�لتاأجري و�لن�شب و�لتفكيك الأنظمة �لو�شول �ملعلقة و�أجهزة �لتدعيم  و�أجهزة �لتدعيم �لهيكلية، خدمات 
�لهيكلية، �إ�شلح و�شيانة �شقاالت �لبناء ومن�شات �لعمل ومن�شات �لبناء، خدمات ن�شب وتفكيك �ل�شقاالت، 
ن�شب �ل�شقاالت، خدمات �إد�رة تركيب �ل�شقاالت، خدمات تاأجري �ل�شقاالت، خدمات �ل�شقاالت حتديد�ً ن�شب 

وتفكيك وتاأجري �ل�شقاالت، خدمات ن�شب وتفكيك �لدعامات، خدمات تاأجري �لدعامات. 
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 
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�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
عن  كهربائية  َميل  وهو�ئيات  �ال�شتقطاب  ثنائية  وهو�ئيات  �الأ�شا�شية  �ملحطات  هو�ئيات  حتديد�ً  هو�ئيات 
بعد وهو�ئيات من نقطة �إىل نقطة وهو�ئيات ميكروويف وهو�ئيات �لردد�ت �لل�شلكية وهو�ئيات و��شعة 
ومعد�ت  �الأ�شا�شية  للمحطات  ال�شكلية  معد�ت  �لل�شلكية،  ب��ال��ردد�ت  للت�شال  م�شعة  كبلت  �لنطاق، 
�أ�شا�شها �الألياف وهو�ئيات  ال�شلكية يف �ملباين حتديد�ً هو�ئيات د�خلية وهو�ئيات ُموزعة وهو�ئيات موزعة 
موزعة ال�شلكية عرب �الألياف، �أجهزة �إر�شال و�أجهزة ��شتقبال ال�شلكية و�أجهزة �إر�شال و��شتقبال وم�شخمات 
�لتحكم  �أنظمة  �لبيانات،  �إ�شار�ت  �شياغة  و�إع��ادة  ت�شكيل  و�إع��ادة  لتكر�ر  �لرقمية  �الإ�شارة  ومعاجلات  �شوت 
ت�شيخ�شية  كهربائية  حتكم  �أدو�ت  حتديد�ً  �لل�شلكي  للت�شال  �الأ�شا�شية  �ملحطات  لهو�ئيات  و�لت�شخي�ض 
مائلة للأ�شفل حممولة باليد عن بعد، جمموعات �لكبلت حتديد�ً جمموعات كبلت �الت�شاالت �لنحا�شية 
بالردد�ت  �لنهاية وكبلت عبور  �لب�شرية ما قبل  �الألياف  �لب�شرية وكبلت  �الألياف  وجمموعات كبلت 
�لل�شلكية ما قبل �لنهاية، معد�ت توجيه و�إد�رة �لكبلت حتديد�ً منا�شب �إد�رة �لكبلت �الأفقية و�لعامودية 
جماري  ومنا�شب  �لب�شرية  �الأل��ي��اف  كبلت  وق��ن��و�ت  �ملتعددة  �الت�شاالت  كبلت  وحماية  وتنظيم  لدعم 
�الت�شاالت،  �لرفوف الأجهزة  �ملتعددة ومنا�شب تركيب  �الت�شاالت  �لكبلت لدعم وتنظيم وحماية كبلت 
لو�زم كبلت �الت�شال حتديد�ً �أدو�ت و�قية من �لتغري �ملفاجئ و�لقنو�ت �لبل�شتيكية مل�شار�ت �لكبلت حلمل 
منها،  �لهجينة  و�لكبلت  �ملَجدولة  �ملزدوجة  و�لكبلت  �لب�شرية  �الألياف  وكبلت  �ملحور  متحدة  �لكبلت 
كبائن معدنية ُمعدة خ�شي�شاً حلماية معد�ت �الت�شاالت على هيئة كبلت �ت�شاالت وقنو�ت و�أغطية الأدو�ت 
�إد�رة �لكبلت �الأفقية و�لعامودية لدعم وتنظيم وحماية كبلت �الت�شاالت �ملتعددة، قطع �لكبلت �لب�شرية 
حتديد�ً منافذ كبلت ب�شرية ووحد�ت طرفية لكبلت �الألياف �لب�شرية، �أجهزة تخزين ليفية ب�شرية فارغة 
حتديد�ً منا�شب لتخزين كبلت �الألياف �لب�شرية، كبلت �ت�شاالت حتديد�ً �لكبلت متحدة �ملحور وكبلت 
�الألياف �لب�شرية وكبلت �الت�شاالت �ملزدوجة �ملَجدولة وكبلت �الألياف �لب�شرية �لهجينة وكبلت تو�شيل 
للت�شاالت وكبلت عبور وكبلت رئي�شية على هيئة كبلت �ت�شاالت، خطوط �إر�شال كهربائية م�شتخدمة 
يف �لتطبيقات �لل�شلكية، كبلت مْيل كهربائية عن بعد، مو�شلت كبلت �الت�شاالت للكبلت متحدة �ملحور 
وكبلت �الألياف �لب�شرية و�لكبلت �ملزدوجة �ملَجدولة و�لكبلت �لهجينة منها، قو�ب�ض مو�شلت كهربائية 
وقو�لب  �لب�شرية  �الألياف  كبلت  تو�شيل  ل�شناديق  �أغطية  هيئة  على  وطرفيات  نهايات  ب�شرية،  وليفية 
للكبلت  تفرع  نقاط  للقو�ب�ض،  مهايئات  بالكبلت،  �لنهايات  �أط��ر�ف  لتو�شيل  �الت�شاالت  كبلت  تو�شيل 
متحدة �ملحور وكبلت �الألياف �لب�شرية، لو�زم �الت�شاالت ومو�شلت كبلت �لبيانات حتديد�ً �أغطية و�قية 
مقولبة مطاطية من �ل�شيليكون م�شممة حلماية �لتو�شيلت �لكهربائية وتو�شيلت �لردد�ت �لل�شلكية 
حتديد�ً  �لل�شلكية  لل�شبكات  �لو�شول  منتجات  للت�شاالت،  �جل��در�ن  مقاب�ض  �لب�شرية،  �الألياف  وكبلت 
�أنظمة �لهو�ئيات �ملوزعة �ملكونة من هو�ئيات �لردد�ت �لل�شلكية و�أنظمة تكر�ر �لردد�ت �لل�شلكية �ملكونة 
من مكرر�ت للت�شال �لل�شلكي بالهو�تف �خلليوية وخليا �لردد�ت �لل�شلكية �ل�شغرية و�لرب�مج ذ�ت 
�ل�شلة لت�شغيل و�إد�رة وت�شميم و�ختبار هذه �الأنظمة، �أنظمة توزيع ال�شلكية متكونة من �أدلة موجية و�أدلة 
حممولة  قارئة  �أجهزة  �الإهليجية،  �ملوجية  للأدلة  وكبلت  ومرنة  �شلبة  موجية  و�أدل��ة  �إهليجية  موجية 
لتعريف �لرد�د�ت �لل�شلكية )�أر �أف �آي دي( حتديد�ً قارئات لتعريف �لرد�د�ت �لل�شلكية، �أجهزة حتكم 
مغلفة �أو باإطار مكونة من �أجهزة حتكم باالأنظمة و�أجهزة حتليل منطقية وبو�بات ُمركبة على لوحات �لتبديل 
�لكهربائية �أو �الإطار�ت �لتي توحد وجتمع �لبيانات وتت�شل بالرب�مج، وحد�ت �ت�شال ووحد�ت قدرة حممولة 
حتديد�ً وحد�ت �لد�ر�ت �ملتكاملة لت�شغيل �أنظمة �الت�شال بالبيانات �شمن مد�ر �الألياف �لزجاجية ولتمكني 
�الت�شال عرب و�شلت ال�شلكية بالرب�مج و�الأجهزة �ملتحركة، منتجات لتعريف �لرد�د�ت �لل�شلكية )�أر �أف 
�آي دي( حتديد�ً مل�شقات يف هيئة بطاقات تعريف بالردد�ت �لل�شلكية )�أر �أف �آي دي( وقارئات لتعريف 
بالردد�ت �لل�شلكية )�أر �أف �آي دي( وقارئات حممولة لتعريف بالردد�ت �لل�شلكية )�أر �أف �آي دي(، �أجهزة 
�إ�شار�ت �الت�شاالت  �أنظمة كمبيوتر ملعاجلة  ملر�قبة وقيا�ض و�ختبار و�لتحكم باالإ�شار�ت �لكهربائية، بر�مج 
�ملر�فقة مع �أجهزة حتديد �ملو�قع �جلغر�فية و�إد�رة و�لتحكم مبعد�ت و�أنظمة �الت�شاالت من مو�قع بعيدة 
وحت�شني  وت�شغيل  وتركيب  ت�شميم  يف  لل�شتخد�م  بر�مج  و�لبيانات،  لل�شوت  �لل�شلكي  �الإر���ش��ال  وتقييم 
و�شيانة معد�ت �الت�شاالت، �أجهزة نقل �لبيانات يف جمال نقل �الت�شاالت، �أجهزة نقل رقمية �شوئية لنقل 
�إلكرونية �شوئية حتديد�ً م�شخمات  �ت�شاالت  و�ل�شورة، معد�ت  �ل�شوت  لنقل  �أجهزة  �الت�شاالت،  بيانات 
�شوئية و�أجهزة نقل �شوئية وبو�عث �شوئية ومكونات �شوئية �إلكرونية على هيئة كبلت �شوئية ورو�بط 
بيانات �شوئية و�أجهزة �إر�شال و��شتقبال �شوئية، �أجهزة معاجلة �لبيانات يف جمال نقل �الت�شاالت، �أجهزة 
�لبنية  وحت�شني  وت�شُور  ومر�قبة  الإد�رة  كمبيوتر  بر�مج  �الت�شاالت،  نقل  جمال  يف  لل�شتخد�م  كمبيوتر 
عرب  �ملوزعة  و�ل�شبكات  �لكمبيوتر  الأجهزة  �ملركزية  و�الإد�رة  ولل�شيطرة  و�أد�ئها  للبيانات  �ملركزية  �لتحتية 
منظمة توفر خدمات �ل�شبكات و�لتخزين، جُمزئات �إ�شارة مبا يف ذلك جُمزئات �إ�شارة ليفية ب�شرية، قارنات 
�إ�شار�ت �لردد�ت �لل�شلكية و�لنهايات  �شوئية مبا يف ذلك قارنات �شوئية للمحطات �خلارجية، جُمزئات 
لتو�شيل  �إلكرونية  وجمِمعات  �شوئية  فلتر  �لكهربائية،  �الإ�شارة  وخمففات  كهربائية  نهايات  هيئة  على 
�أبر�ج، عد�شات م�شخمة �شاقطة،  و�أجهزة �ال�شتقبال، متعدد�ت �الر�شال، م�شخمات ُمركبة على  �لهو�ئيات 
قو�لب �إنهاء كهربائية، منتجات تكييف �لردد�ت �لل�شلكية ملو�قع �خلليا �خلارجية حتديد�ً �أجهزة �إر�شال 
حتديد�ً  �لنحا�شية  �لو�شلت  �إغ��لق  �شناديق  كهربائية،  توزيع  �شناديق  حتديد�ً  توزيع  �شناديق  ال�شلكية، 
و�شلت خلطوط �الإر�شال �لكهربائية، �شناديق �لو�شلت �لليفية حتديد�ً و�شلت خلطوط �الإر�شال �لليفية 
�لب�شرية، �شناديق الأنظمة �الألياف يف �لهو�ئيات )�أف تي تي �يه( حتديد�ً �شناديق �لتو�شيل، رفوف الأنظمة 
�الألياف يف �لهو�ئيات )�أف تي تي �يه( حتديد�ً منا�شب تركيب ل�شناديق �لتو�شيل �لليفية �لب�شرية، لوحات 
و�أ�شرطة ليفية حتديد�ً لوحات حتكم ليفية ب�شرية لتو�شيل �لبيانات �ملتعددة و�الأجهزة �لليفية �لب�شرية، 
�ملتعددة  �لبيانات  لتو�شيل  �الت�شاالت  باإ�شار�ت  للتحكم  نحا�شية  لوحات  حتديد�ً  نحا�شية  و�أ�شرطة  لوحات 
ليفية  تركيب  ولوحات  منا�شب  �الت�شاالت،  الأجهزة  تركيب  وكبائن  منا�شب  �لب�شرية،  �لليفية  و�الأجهزة 
كبلت  لتغطية  باالت�شاالت  للتحكم  ونحا�شية  ب�شرية  ليفية  و�شلت  لوحات  �الت�شاالت،  الأجهزة  ب�شرية 
وو�شلت �الت�شاالت، علب بطاريات لتغطية �لبطاريات �الحتياطية، كبائن معدنية ُمعدة خ�شي�شاً حلماية 
�إلكرونية الأنظمة �الت�شاالت، حموالت طاقة �لتيار  �إم��د�د�ت قدرة ومعد�ت  معد�ت �الت�شاالت على هيئة 
�لتحتية للت�شاالت  �لبنية  �شبكات  �أنظمة  يف  �لو�شلت  لوحات  �ملبا�شر لل�شتخد�م مع  �لتيار  �إىل  �ملبا�شر 
و�لبيانات، حموالت �إمد�د�ت �لطاقة لل�شتخد�م مع �لهو�ئيات و�أجهزة �الإر�شال و�ال�شتقبال، �أجهزة و�أدو�ت 
�الت�شاالت حتديد�ً �لو�شلت �مليكانيكية خلطوط �الإر�شال �ل�شوئية �أو �إر�شال �الت�شاالت وو�شلت �الأدو�ت 
خلطوط �الإر�شال �ل�شوئية �أو �إر�شال �الت�شاالت وقو�لب بناء �لوحد�ت �لب�شرية �أو �لكهربائية و�أجهزة ليفية 
للإد�رة على هيئة قنو�ت كبلت �الألياف �لب�شرية و�إطار�ت ليفية ب�شرية للتوزيع حتديد�ً �شناديق �لتوزيع 
�لليفية �لب�شرية، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية 
�لب�شرية  �لليفية  للو�شلت  �إغ��لق  �شناديق  هيئة  على  �الت�شاالت  معد�ت  حتديد�ً  �ل�شوئية  �الإ���ش��ار�ت  �أو 
�أو  �أو كبلت �الت�شاالت و�شناديق توزيع للو�شلت �لليفية �لب�شرية  و�أغطية للو�شلت �لليفية �لب�شرية 
كبلت �الت�شاالت و�أجهزة ليفية للإد�رة على هيئة قنو�ت كبلت �الألياف �لب�شرية و�أغطية �إطار�ت توزيع 
�الت�شاالت  كبلت  �أو  �لب�شرية  �الألياف  كبلت  ومو�شلت  �الت�شاالت  كبلت  �أو  �لب�شرية  �الألياف  كبلت 
كبلت  �أو  �لب�شرية  �الأل��ي��اف  كبلت  وم��ه��اي��اآت  �الت�����ش��االت  كبلت  �أو  �لب�شرية  �الأل��ي��اف  كبلت  وق��و�ب�����ض 
�الت�شاالت و�لو�شلت �لليفية �لب�شرية خلطوط �الإر�شال �ل�شوئية و�شو�ين �لو�شلت �لليفية �لب�شرية 
�إغلق للو�شلت �لليفية �لب�شرية و�أ�شرطة �لو�شلت �لليفية �لب�شرية، �شلل ليفية  على هيئة �شناديق 
للتخزين حتديد�ً منا�شب تركيب الأجهزة �الت�شاالت، لوحات �شطحية للكبلت و�الأ�شلك حتديد�ً لوحات 
�ل�شطحية  �لكهربائية �خلا�شة مبنطقة �لركيب  �لتوزيع  و�أ�شلك �الت�شاالت و�شناديق  �شطحية لكبلت 

و�ملفاتيح �لكهربائية للجدر�ن.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة COMMSCOPE باللغة �الإجنليزية بطريقة مميزة حيث 

لد�ئرة. مميز  ت�شميم  �شكل  على   O أن �حلرف�
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117556

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286672    بتاريخ: 2018/01/30
رقم �الأولوية : 87689419 بتاريخ :2017/11/17

باإ�شم : كوم�شكوب تكنولوجيز �ل �ل �شي
وعنو�نه : 1100 كوم�شكوب بلي�ض ، ��ض �إي هيكوري ، نورث كارولينا 28602 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�ملزدوجة  �الت�شاالت  وكبلت  �لب�شرية  �الألياف  وكبلت  �ملحور  متحدة  �لكبلت  حتديد�ً  �الت�شال  كبلت 
رئي�شية  وكبلت  عبور  وكبلت  للت�شاالت  تو�شيل  وكبلت  �لهجينة  �لب�شرية  �الألياف  وكبلت  �ملَجدولة 
على هيئة كبلت �ت�شاالت، جمموعات �لكبلت حتديد�ً جمموعات كبلت �الت�شاالت �لنحا�شية وجمموعات 
�لل�شلكية  بالردد�ت  عبور  وكبلت  �لنهاية  قبل  ما  �لب�شرية  �الألياف  وكبلت  �لب�شرية  �الألياف  كبلت 
�لب�شرية و�لكبلت  �لنهاية، مو�شلت كبلت �الت�شاالت للكبلت متحدة �ملحور وكبلت �الألياف  ما قبل 
توجيه  معد�ت  ب�شرية،  وليفية  كهربائية  مو�شلت  قو�ب�ض  منها،  �لهجينة  و�لكبلت  �ملَجدولة  �ملزدوجة 
و�إد�رة �لكبلت حتديد�ً منا�شب �إد�رة �لكبلت �الأفقية و�لعامودية لدعم وتنظيم وحماية كبلت �الت�شاالت 
�ملتعددة، لوحات و�شلت ليفية ب�شرية ونحا�شية للتحكم باالت�شاالت لتغطية كبلت وو�شلت �الت�شاالت، 
لو�زم كبلت �الت�شال حتديد�ً �أدو�ت و�قية من �لتغري �ملفاجئ و�لقنو�ت �لبل�شتيكية مل�شار�ت �لكبلت حلمل 
منها،  �لهجينة  و�لكبلت  �ملَجدولة  �ملزدوجة  و�لكبلت  �لب�شرية  �الألياف  وكبلت  �ملحور  متحدة  �لكبلت 
�ملتعددة  �لبيانات  لتو�شيل  �الت�شاالت  باإ�شار�ت  للتحكم  نحا�شية  لوحات  حتديد�ً  نحا�شية  و�أ�شرطة  لوحات 
و�الأجهزة �لكهربائية، �أجهزة و�أدو�ت �الت�شاالت حتديد�ً �لو�شلت �مليكانيكية خلطوط �الإر�شال �ل�شوئية �أو 
�إر�شال �الت�شاالت وو�شلت �الأدو�ت خلطوط �الإر�شال �ل�شوئية �أو �إر�شال �الت�شاالت وقو�لب بناء �لوحد�ت 
�لب�شرية و�إط��ار�ت ليفية  ل��لإد�رة على هيئة قنو�ت كبلت �الألياف  �أو �لكهربائية و�أجهزة ليفية  �لب�شرية 
�أو  حتويل  �أو  فتح  �أو  لو�شل  و�أدو�ت  �أجهزة  �لب�شرية،  �لليفية  �لتوزيع  �شناديق  حتديد�ً  للتوزيع  ب�شرية 
على  �الت�شاالت  معد�ت  حتديد�ً  �ل�شوئية  �الإ�شار�ت  �أو  �لكهربائية  �لطاقة  يف  �لتحكم  �أو  تنظيم  �أو  تكثيف 
هيئة �شناديق �إغلق للو�شلت �لليفية �لب�شرية و�أغطية للو�شلت �لليفية �لب�شرية �أو كبلت �الت�شاالت 
و�شناديق توزيع للو�شلت �لليفية �لب�شرية �أو كبلت �الت�شاالت و�أجهزة ليفية للإد�رة على هيئة قنو�ت 
كبلت �الألياف �لب�شرية و�أغطية �إطار�ت توزيع كبلت �الألياف �لب�شرية �أو كبلت �الت�شاالت ومو�شلت 
�الت�شاالت  كبلت  �أو  �لب�شرية  �الأل��ي��اف  كبلت  وقو�ب�ض  �الت�شاالت  كبلت  �أو  �لب�شرية  �الأل��ي��اف  كبلت 
�الإر�شال  خلطوط  �لب�شرية  �لليفية  و�لو�شلت  �الت�شاالت  كبلت  �أو  �لب�شرية  �الألياف  كبلت  ومهاياآت 

�ل�شوئية و�شو�ين �لو�شلت �لليفية �لب�شرية على هيئة �شناديق �إغلق للو�شلت �لليفية �لب�شرية.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة NETCONNECT باللغة �الإجنليزية. 

  �ال�شر�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116691

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:285537    بتاريخ: 2018/01/04
باإ�شم : ريتايل ورلد ليمتد.

، �جل���زر �لعذر�ء  ت��ورت��وال   ، ت���اون  ، رود  ك��اي 1  ، ويكهامز  ب��امل ج���روف ه��او���ض   ، وع��ن��و�ن��ه : ليفل 1 
�لربيطانية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
م�شتح�شر�ت جتميل ، عطور ، غ�شوالت )لو�شن( لل�شعر.

 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة بيوتي�شتا باللغة �لعربية وعلى ميينها رمز �لها�شتاج )#(.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116168

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288126    بتاريخ: 2018/02/28
باإ�شم : جمموعة �أغذية �ض.م.ع

وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�شرو�ت  فو�كه   ، �للحوم  خل�شات   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  حل��وم   ، �الأ�شماك   ، �للحوم 
 ، �حلليب  ومنتجات  �حلليب   ، �لبي�ض   ، بال�شكر  فو�كه مطبوخة   ، مربيات   ، ، هلميات )جيلي(  ومطهوة 
فو�كه   ، فو�كه وخ�شرو�ت جممدة   ، مثلجة  فو�كه   ، ، متور  فو�كه  رقائق   ، للأكل  �ملعدة  و�لدهون  �لزيوت 
مغطاة بال�شكر ، هلم )جيلي( �لفو�كه ، ق�شور فو�كه ، لب فو�كه ، �شلطات فو�كه ، فو�كه مطبوخة ، �أطعمة 
خفيفة �أ�شا�شها �لفو�كه ، فو�كه معلبة ، ع�شائر �خل�شرو�ت للطبخ ، مربى فو�كه ، مك�شر�ت حم�شرة ، زيتون 

حمفوظ ، زبيب ، ع�شائر بندورة للطبخ ، معجون بندورة ، لنب ر�ئب )زبادي(.
و�شف �لعلمة: علمة �لعني عبارة عن ر�شم بي�شاوي بد�خله كلمة �لعني باللغة �لعربية بخط مميز حتتها 
و�لعلمة  �شم�ض  �أ�شعة  خلفهم  لتلل  مميز  ر�شم  خلفها  مميز  بخط  �الإجنليزية  باللغة   al ain كلمة 

باأكملها د�خل م�شتطيل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115370

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 122419 
باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مر�شي�شايد، �إجنلر�.
بتاريخ:2010/05/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 103319 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�ل�شابون، �لعطور، زيوت عطرية، مزيلت �لرو�ئح �لكريهة وم�شاد�ت �لعرق، م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر، 
م�شتح�شر�ت �لتو�ليت غري �لطبية، م�شتح�شر�ت �حلمام و�ال�شتحمام، م�شتح�شر�ت �لعناية بالب�شرة، زيوت 
�إز�لة  م�شتح�شر�ت  �حللقة،  وبعد  قبل  م�شتح�شر�ت  �حللقة،  م�شتح�شر�ت  للب�شرة،  ولو�شون  وكرميات 
�ل�شعر، م�شتح�شر�ت الإ�شمر�ر �لب�شرة بالتعر�ض لل�شم�ض، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ض، م�شتح�شر�ت 
بودرة  بال�شفاه،  �لعناية  م�شتح�شر�ت  فازلني،  �ملكياج،  �إز�ل��ة  م�شتح�شر�ت  �ملكياج،  م�شتح�شر�ت  �لتجميل، 
�لتلك، غزل قطني و�أعو�د �لقطن، �شماد�ت �لتجميل، مناديل م�شربة بغ�شوالت )لو�شن( الأغر��ض �لتجميل، 

�شماد�ت مبللة للتنظيف، �أقنعة جتميلية للوجه.
�نتهاء حلماية يف: 2018/11/16 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2028/11/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116201

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:286163    بتاريخ: 2018/01/17
باإ�شم : بر�ند�أكيومن كو.، ليمتد 

وعنو�نه : �إيه- 1404، مابو تر�باال�ض، 53، مابو-د�يرو، مابو-جو ، �شول، جمهورية كوريا �جلنوبية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر 

�لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.
بخط  �الإجنليزية  باللغة   CHOICE  for BODYكلمات ع��ن  ع��ب��ارة  �لعلمة  �ل��ع��لم��ة:  و�شف   

وطريقة مميزة.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115722
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منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288445    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

وعنو�نه : 1325 كوب �إنرنا�شيونال در�يف، �شويت �إيه-1، كيني�شاو، جورجيا 30152 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 19
�أل��و�ح تغطية،  و�قية، �شل�شل،  �أعمدة و�شكك  �أجهزة حاجزة على هيئة  و�لعمل،  �لو�شول  بناء غري معدنية، من�شات  مو�د 
�شياجات، قو�لب ل�شب �خلر�شانة، در�بزين للممر�ت، �ألو�ح من �ل�شياج �خل�شبي، �شلمل، �أغطية لفتحات خطوط �الأنابيب، 
مو�د بناء غري معدنية و�أدو�ت بناء غري معدنية حتديد�ً �شقاالت ومغلقات غري معدنية د�خلية وخارجية وقو�لب موؤقتة 
على هيئة �شقاالت، �أبر�ج �شقاالت، دعامات، �ألو�ح وقو�لب ل�شب �خلر�شانة، �شقاالت من�شات لل�شتخد�م يف لن�شب �شقاالت 
�لت�شنيع غري معدنية، دعامات  �لت�شنيع غري معدنية، من�شات عمل معلقة م�شبقة  �أعمال �لرفع م�شبقة  �لبناء، من�شات 
�أنبوبية و�شقاالت نظامية  �شقاالت مقطعية  �أ�شقف على هيئة عو�ر�ض، بلط و�أل��و�ح للأ�شقف، �شقاالت ودعامات حتديد�ً 
�أنبوبية و�أنابيب و�شقاالت ودعامات �أنبوبية ُكلبية، ممر�ت �ألومنيوم على هيئة �ألو�ح قو�لب موؤقتة، �أر�شيات موؤقتة غري 
معدنية، طرق معبدة موؤقتة على هيئة �ألو�ح غري معدنية تو�شع على �لطرق حتت �الإن�شاء�ت، �شناديق �الأدو�ت، �ألو�ح تغطية 

للخنادق، وقو�ئم �ن�شغاطية للخنادق، م�شاند مزدوجة �الأرجل، منا�شب ثلثية �لقو�ئم.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عر��ض على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116926

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288449    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 40
بال�شفع  و�لتنظيف  �الآيل  �لرملي  بال�شفع  �لتنظيف  حت��دي��د�ً  بال�شنفرة  �لتنظيف  خدمات  �مل���و�د،  معاجلة 
�لطاقة  توليد  ومر�فق  �لبروكيميائية  و�ملر�فق  و�مل�شايف  �لو��شع  �لنطاق  ذ�ت  �ل�شناعية  للمر�فق  �لرملي 
�لطلب  ح�شب  �ملو��شري  ت�شنيع  �خل�شن،  بال�شعر  �لتنظيف  باخلرز،  �لتنظيف  و�لبحرية،  �مللحية  و�ملر�فق 
للأغر��ض �ل�شناعية يف جماالت �لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف 
�ل�شحي، ت�شنيع �ملو��شري ح�شب �لطلب للأغر��ض �ل�شناعية يف خطوط �الأنابيب وحمطات تعزيز خطوط 
�أنابيب �لغاز ومر�فق تخزين �لغاز ومر�فق تخزين �لغاز �لطبيعي �ملُ�شال على هيئة حمطات للغاز �لطبيعي 
�ملُ�شال وم�شانع �ملو�د �لكيميائية، ت�شنيع �ملكونات للعزل �ل�شناعي ح�شب �لطلب، ت�شنيع خطوط �ملنتجات 
�لعامة ح�شب �لطلب يف جمال �ملو��شري و�الأنابيب من �حلديد �ل�شلب، خدمات �لهدم حتديد�ً هدم �لبطانات 
�حلر�رية يف �أوعية عالية �حلر�رة، �لتنظيف باجلليد �جلاف، مو�د مقاومة للحر�ئق للمباين و�الآالت، مو�د 
مقاومة للحر�ئق للأنظمة �لكهربائية، �لتنظيف باملاء، خدمات حملت �الآالت حتديد�ً قطع �الآالت للغري 
�لدقيقة،  بال�شنفرة  �لتنظيف  و�لتجارية،  �ل�شناعية  �ملر�فق  يف  �الأنابيب  و�شطب  �الأنابيب  قطع  خلل  من 
خدمات ت�شنني �الأنابيب حتديد�ً حفر �أو قطع �لثقوب يف �أو تو�شيلها باالأنابيب �ملوجودة �أو �الأوعية �مل�شغوطة 
بدون ت�شريف �أو ت�شريب حمتوى �الأنابيب �أو �الأوعية، �للحام �ل�شريع للأقو��ض، �لتنظيف بال�شفع �لرملي، 

خدمات �لتنظيف بال�شفع �لرملي، �لتنظيف بال�شنفرة �لرطبة، �لتنظيف بالعجلت.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
�أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عر��ض  لديه  فعلى من 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116928

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288451    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة  
 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات �لربية و�لتعليم، تنظيم دور�ت وندو�ت للمجموعات يف جمال ن�شب و�شيانة و�شلمة �ل�شقاالت، 
�خلدمات �لتعليمية حتديد�ً تنظيم بر�مج تدريبية يف ن�شب وتفكيك �أنظمة �لو�شول �ملعلقة و�أجهزة �لدعم 
�خلدمات  �الإن�����ش��اء،  �شناعة  يف  �ل�شلمة  جم��ال  يف  ب��ر�م��ج  تنظيم  حت��دي��د�ً  �لتعليمية  �خل��دم��ات  �لهيكلية، 
�لتعليمية حتديد�ً خدمات �لتدريب يف جمال ن�شب �ل�شقاالت و��شتخد�مها وتفكيكها و�أمور �ل�شلمة �ملتعلقة 
وتوجيهات  �إر���ش��اد�ت  و�أدل��ة  كتيبات منتجات  �الإنرنت على هيئة  للتنزيل عرب  قابلة  توفري من�شور�ت  بها، 
�ل�شلمة و�أدلة �لبيانات �لتقنية و�لكتيبات و�لكر��شات �ملتعلقة ب�شهاد�ت �لعملء جميعها يف جمال �ل�شقاالت 

و�لدعامات، خدمات �لتدريب يف جمال �ل�شلمة يف �شناعة �الإن�شاء.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116929

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288459    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
�لهند�شة، خدمات �لرب�مج �لهند�شية، �لهند�شة �ملدنية، �لهند�شة �ملدنية يف �شناعة �الإن�شاء�ت �خلر�شانية، 
�ملدنية  �لهند�شة  �ملياه،  معاجلة  و�أنظمة  �الأنابيب  وخطوط  �الأر���ض  حتت  �لتي  �ملر�فق  يف  �ملدنية  �لهند�شة 
�ملرور،  جماالت  يف  �الإن�شاء  هند�شة  خدمات  �مل�شكلة،  �خلر�شانة  لهياكل  �ملوؤقتة  �لهند�شية  �لقو�لب  حتديد�ً 
�ال�شت�شار�ت يف جمال �لهند�شة �مليكانيكية، �لت�شميم ح�شب �لطلب و�لهند�شة للمر�فق يف جماالت �لنفط 
و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، ت�شميم �الأنابيب للأغر��ض 
�الأحد�ث  �شقاالت  وت�شميم  هند�شة  و�لتدعيم،  �لت�شكيل  و�أن��ظ��م��ة  م��ع��د�ت  وت�شميم  هند�شة  �ل�شناعية، 
هند�شة  �ل��دو�رة،  و�لبو�بات  و�مل�شارح  و�ملتاري�ض  �الألومنيوم  وُمدرَّجات  �لكبرية  �ملُدرَّجات  حتديد�ً  �خلا�شة 
و�لغاز  �لنفط  جم��االت  يف  �الإن�شاء  هند�شة  خدمات  للعمل،  و�لو�شول  �ل�شقاالت  و�أنظمة  معد�ت  وت�شميم 
و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، قو�لب هند�شية موؤقتة ح�شب �لطلب 
لت�شكيل خر�شانة �جل�شور و�أنفاق �لتنقل و�أنفاق �لتعدين و�الأر�شفة و�ل�شدود و�الأ�شو�ر �لبحرية وحو�جز �ملد 
و�جلزر وهياكل حتويل م�شار �الأنهار وم�شانع �لطاقة ومر�فق معاجلة �ملياه ومر�فق ��شتبقاء �ملياه و�ملباين 
�لتجارية و�ل�شناعية، هند�شة �ملر�فق �ل�شناعية، �خلدمات �لهند�شية الإن�شاء م�شانع معاجلة وتنقية �ملياه 
وم�شانع معاجلة �لنفايات �ل�شلبة وغريها من مر�فق �لبنية �لتحتية و�ملباين �لبلدية، �خلدمات �لهند�شية 
حتديد�ً هند�شة �أجهزة و�أنظمة �لو�شول �ملعلقة، خدمات �لهند�شة �ل�شرعية، �لتحاليل و�الأبحاث �ل�شناعية 
يف جمال �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب، فح�ض �ملر�فق �لبروكيميائية وم�شانع �ملو�د �لكيميائية 
�ل�شناعية و�لتجارية، خدمات ك�شف  �لعزل للمباين و�لهياكل  �أنظمة  �لعزل، خدمات ت�شميم  للتاآكل حتت 
و�إ�شلح �لت�شرب، �لهند�شة �مليكانيكية، توفري ��شتخد�م موؤقت لتطبيقات بر�مج �أ�شا�شها �النرنت حمتوية 
لتح�شني  �ل�شلمة  على  �لتدقيق  �مل�شاريع،  ميز�نيات  و�إع��د�د  و�إد�رة  لتخطيط  لل�شقاالت  تتبع  �أنظمة  على 
�لعلمية  �ل�شقاالت، �خلدمات  �ل�شقاالت، خدمات هند�شة  ت�شميم  �الإن�شاء،  �الإن�شاء يف مو�قع  �شلمة عمال 
و�لتقنية حتديد�ً �الأبحاث و�لتحاليل �لعلمية يف جمال �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب و�لت�شاميم 

�ملتعلقة بها، خدمات �أذرع �لتو�شيل بالتدفئة بالكهرباء و�لتدفئة بالبخار.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116930

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288058    بتاريخ: 2018/02/27
باإ�شم : �أ�شتاريال كو.، ليمتد 

وعنو�نه : رقم 55 ، يوكوهوجني ، كامي�شي-ما�شي ، ناكانيكاو�-جون، توياما-كني ، �ليابان.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
م�شتح�شر�ت �شيدالنية وبيطرية و�شحية ، ورق كا�شف لغايات طبية ، مكملت للحمية �لغذ�ئية للإن�شان 
مكملت   ، طبية  لغايات  معدة  حمية  �أغ��ذي��ة   ، طبية  لغايات  معدة  حمية  م�شروبات   ، �لغذ�ئية  و�ملكملت 

للحمية �لغذ�ئية للحيو�نات.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ASTAREAL باللغة �الإجنليزية. 

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116510

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287877    بتاريخ: 2018/02/22
باإ�شم : دوم�ض �إند�شريز بر�يفت ليمتد

وعنو�نه : 221، فينا �إند�شريال �إ�شتيت، �ل بي �شي رود، فيكرويل )دبليو(، مومباي 083 400،�لهند.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�أقلم ر�شا�ض ، �أدو�ت ومو�د كتابة ، �أقلم حرب ، بّر�يات ، مماحي ، قرطا�شية ، لو�زم مكتبية عد� �الأثاث، 
�أطباق  �لفنانني حتديد�ً  م��و�د   ، �ملنزلية  للأغر��ض  �أو  للقرطا�شية  )م��و�د ال�شقة(  ، �شمغ  ت�شحيح  مو�ئع 
للألو�ن �ملائية للفنانني و�ألو�ح ر�شم و�أدو�ت ر�شم ومو�د ر�شم ودفاتر ر�شم و�أقلم ر�شم وم�شابك ر�شم و�أطقم 
مائية  و�أل���و�ن  �لت�شكيل  لطني  وق��و�ل��ب  �لر�شامني  الأي��دي  وم�شاند  للر�شامني  وم�شاند  ر�شم  وزو�ي���ا  ر�شم 
و�أنابيب للألو�ن  �ملائية  و�أل��و�ن مائية وقو�لب للألو�ن  و�أل��و�ن جو��ض  و�أل��و�ن  �لت�شكيل  )ط��لء�ت( وطني 
�ملائية و�ألو�ن متبري� )جو��ض( و�ألو�ن �أكريلية و�ألو�ن للأقم�شة وعلب �ألو�ن )مو�د مدر�شية( ، �أقلم تلوين ، 
�أقلم تلوين �شمعية و�أقلم تلوين زيتية و�أقلم تلوين بل�شتيكية )قرطا�شية( ، طبا�شري �لكتابة وحاملت 
، جملت  من�شور�ت مطبوعة   ، تغليف  ورق   ، دفاتر   ، �ملكتبي  ورقية لل�شتخد�م  ، منتجات  ورق   ، طبا�شري 

)دوريات( ، حرب ، طبعات )�أختام( ، �شناديق هند�شية.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة DOMS باللغة �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

 �ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115811

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288423    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
ت�شلق  �أنظمة  ر�فعات،  م�شاعد،  و�لب�شائع،  �الأ�شخا�ض  لرفع  ر�فعة  نقل  من�شات  للإن�شاء�ت،  ر�فعات  �آالت، 
�أو  �أو ثنائية  �أحادية  �ملعدن  �ل�شو�ري متكونة من من�شات عمل ر�فعة يتم �قر�نها ب�شو�ري عامودية من 
�ملباين وهي متكونة من  �إن�شاء و�شيانة و�إ�شلح  �أنظمة ميكانيكية لرفع �لطو�قم لل�شتخد�م يف  متعددة، 
رفع  مبعد�ت  م��زودة  عمل  من�شات  لل�شقاالت،  ر�فعات  �شلكية،  �رتكاز  ور�فعات  رفع  وكر��شي  �آلية  �أرجوحات 

عامودية مبا يف ذلك �ملحركات حتديد�ً من�شات عمل للرفع �أو �ل�شعود.
�الإجنليزية بخط مميز  باللغة   BRAND SAFWAY كلمات  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:  و�شف 

بينهما ر�شم ل�شهم متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116957

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288425    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

وعنو�نه : 1325 كوب �إنرنا�شيونال در�يف، �شويت �إيه-1، كيني�شاو، جورجيا 30152 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 19
�أل��و�ح تغطية،  و�قية، �شل�شل،  �أعمدة و�شكك  �أجهزة حاجزة على هيئة  و�لعمل،  �لو�شول  بناء غري معدنية، من�شات  مو�د 
�شياجات، قو�لب ل�شب �خلر�شانة، در�بزين للممر�ت، �ألو�ح من �ل�شياج �خل�شبي، �شلمل، �أغطية لفتحات خطوط �الأنابيب، 
مو�د بناء غري معدنية و�أدو�ت بناء غري معدنية حتديد�ً �شقاالت ومغلقات غري معدنية د�خلية وخارجية وقو�لب موؤقتة 
على هيئة �شقاالت، �أبر�ج �شقاالت، دعامات، �ألو�ح وقو�لب ل�شب �خلر�شانة، �شقاالت من�شات لل�شتخد�م يف لن�شب �شقاالت 
�لت�شنيع غري معدنية، دعامات  �لت�شنيع غري معدنية، من�شات عمل معلقة م�شبقة  �أعمال �لرفع م�شبقة  �لبناء، من�شات 
�أنبوبية و�شقاالت نظامية  �شقاالت مقطعية  �أ�شقف على هيئة عو�ر�ض، بلط و�أل��و�ح للأ�شقف، �شقاالت ودعامات حتديد�ً 
�أنبوبية و�أنابيب و�شقاالت ودعامات �أنبوبية ُكلبية، ممر�ت �ألومنيوم على هيئة �ألو�ح قو�لب موؤقتة، �أر�شيات موؤقتة غري 
معدنية، طرق معبدة موؤقتة على هيئة �ألو�ح غري معدنية تو�شع على �لطرق حتت �الإن�شاء�ت، �شناديق �الأدو�ت، �ألو�ح تغطية 

للخنادق، وقو�ئم �ن�شغاطية للخنادق، م�شاند مزدوجة �الأرجل، منا�شب ثلثية �لقو�ئم.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات BRAND SAFWAY باللغة �الإجنليزية بخط مميز بينهما ر�شم ل�شهم 

متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
�ال�شر�طات:

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116958

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288430    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 40
بال�شفع  و�لتنظيف  �الآيل  �لرملي  بال�شفع  �لتنظيف  حت��دي��د�ً  بال�شنفرة  �لتنظيف  خدمات  �مل���و�د،  معاجلة 
�لطاقة  توليد  ومر�فق  �لبروكيميائية  و�ملر�فق  و�مل�شايف  �لو��شع  �لنطاق  ذ�ت  �ل�شناعية  للمر�فق  �لرملي 
�لطلب  ح�شب  �ملو��شري  ت�شنيع  �خل�شن،  بال�شعر  �لتنظيف  باخلرز،  �لتنظيف  و�لبحرية،  �مللحية  و�ملر�فق 
للأغر��ض �ل�شناعية يف جماالت �لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف 
�ل�شحي، ت�شنيع �ملو��شري ح�شب �لطلب للأغر��ض �ل�شناعية يف خطوط �الأنابيب وحمطات تعزيز خطوط 
�أنابيب �لغاز ومر�فق تخزين �لغاز ومر�فق تخزين �لغاز �لطبيعي �ملُ�شال على هيئة حمطات للغاز �لطبيعي 
�ملُ�شال وم�شانع �ملو�د �لكيميائية، ت�شنيع �ملكونات للعزل �ل�شناعي ح�شب �لطلب، ت�شنيع خطوط �ملنتجات 
�لعامة ح�شب �لطلب يف جمال �ملو��شري و�الأنابيب من �حلديد �ل�شلب، خدمات �لهدم حتديد�ً هدم �لبطانات 
�حلر�رية يف �أوعية عالية �حلر�رة، �لتنظيف باجلليد �جلاف، مو�د مقاومة للحر�ئق للمباين و�الآالت، مو�د 
مقاومة للحر�ئق للأنظمة �لكهربائية، �لتنظيف باملاء، خدمات حملت �الآالت حتديد�ً قطع �الآالت للغري 
�لدقيقة،  بال�شنفرة  �لتنظيف  و�لتجارية،  �ل�شناعية  �ملر�فق  يف  �الأنابيب  و�شطب  �الأنابيب  قطع  خلل  من 
خدمات ت�شنني �الأنابيب حتديد�ً حفر �أو قطع �لثقوب يف �أو تو�شيلها باالأنابيب �ملوجودة �أو �الأوعية �مل�شغوطة 
بدون ت�شريف �أو ت�شريب حمتوى �الأنابيب �أو �الأوعية، �للحام �ل�شريع للأقو��ض، �لتنظيف بال�شفع �لرملي، 

خدمات �لتنظيف بال�شفع �لرملي، �لتنظيف بال�شنفرة �لرطبة، �لتنظيف بالعجلت.
�الإجنليزية بخط مميز  باللغة   BRAND SAFWAY كلمات  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:  و�شف 

بينهما ر�شم ل�شهم متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
�ال�شر�طات:

�أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عر��ض  لديه  فعلى من 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116960

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288431    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
بال�شفع  و�لتنظيف  �الآيل  �لرملي  بال�شفع  �لتنظيف  حت��دي��د�ً  بال�شنفرة  �لتنظيف  خدمات  �مل���و�د،  معاجلة 
�لطاقة  توليد  ومر�فق  �لبروكيميائية  و�ملر�فق  و�مل�شايف  �لو��شع  �لنطاق  ذ�ت  �ل�شناعية  للمر�فق  �لرملي 
�لطلب  ح�شب  �ملو��شري  ت�شنيع  �خل�شن،  بال�شعر  �لتنظيف  باخلرز،  �لتنظيف  و�لبحرية،  �مللحية  و�ملر�فق 
للأغر��ض �ل�شناعية يف جماالت �لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف 
�ل�شحي، ت�شنيع �ملو��شري ح�شب �لطلب للأغر��ض �ل�شناعية يف خطوط �الأنابيب وحمطات تعزيز خطوط 
�أنابيب �لغاز ومر�فق تخزين �لغاز ومر�فق تخزين �لغاز �لطبيعي �ملُ�شال على هيئة حمطات للغاز �لطبيعي 
�ملُ�شال وم�شانع �ملو�د �لكيميائية، ت�شنيع �ملكونات للعزل �ل�شناعي ح�شب �لطلب، ت�شنيع خطوط �ملنتجات 
�لعامة ح�شب �لطلب يف جمال �ملو��شري و�الأنابيب من �حلديد �ل�شلب، خدمات �لهدم حتديد�ً هدم �لبطانات 
�حلر�رية يف �أوعية عالية �حلر�رة، �لتنظيف باجلليد �جلاف، مو�د مقاومة للحر�ئق للمباين و�الآالت، مو�د 
مقاومة للحر�ئق للأنظمة �لكهربائية، �لتنظيف باملاء، خدمات حملت �الآالت حتديد�ً قطع �الآالت للغري 
�لدقيقة،  بال�شنفرة  �لتنظيف  و�لتجارية،  �ل�شناعية  �ملر�فق  يف  �الأنابيب  و�شطب  �الأنابيب  قطع  خلل  من 
خدمات ت�شنني �الأنابيب حتديد�ً حفر �أو قطع �لثقوب يف �أو تو�شيلها باالأنابيب �ملوجودة �أو �الأوعية �مل�شغوطة 
بدون ت�شريف �أو ت�شريب حمتوى �الأنابيب �أو �الأوعية، �للحام �ل�شريع للأقو��ض، �لتنظيف بال�شفع �لرملي، 

خدمات �لتنظيف بال�شفع �لرملي، �لتنظيف بال�شنفرة �لرطبة، �لتنظيف بالعجلت.
BRAND SAFWAY باللغة �الإجنليزية بخط مميز   و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 

بينهما ر�شم ل�شهم متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
�ال�شر�طات:

�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116961

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288433    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لهند�شة، خدمات �لرب�مج �لهند�شية، �لهند�شة �ملدنية، �لهند�شة �ملدنية يف �شناعة �الإن�شاء�ت �خلر�شانية، 
�ملدنية  �لهند�شة  �ملياه،  معاجلة  و�أنظمة  �الأنابيب  وخطوط  �الأر���ض  حتت  �لتي  �ملر�فق  يف  �ملدنية  �لهند�شة 
�ملرور،  جماالت  يف  �الإن�شاء  هند�شة  خدمات  �مل�شكلة،  �خلر�شانة  لهياكل  �ملوؤقتة  �لهند�شية  �لقو�لب  حتديد�ً 
�ال�شت�شار�ت يف جمال �لهند�شة �مليكانيكية، �لت�شميم ح�شب �لطلب و�لهند�شة للمر�فق يف جماالت �لنفط 
و�لغاز و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، ت�شميم �الأنابيب للأغر��ض 
�الأحد�ث  �شقاالت  وت�شميم  هند�شة  و�لتدعيم،  �لت�شكيل  و�أن��ظ��م��ة  م��ع��د�ت  وت�شميم  هند�شة  �ل�شناعية، 
هند�شة  �ل��دو�رة،  و�لبو�بات  و�مل�شارح  و�ملتاري�ض  �الألومنيوم  وُمدرَّجات  �لكبرية  �ملُدرَّجات  حتديد�ً  �خلا�شة 
و�لغاز  �لنفط  جم��االت  يف  �الإن�شاء  هند�شة  خدمات  للعمل،  و�لو�شول  �ل�شقاالت  و�أنظمة  معد�ت  وت�شميم 
و�ملو�د �لكيميائية و�لطاقة و�لتعدين ومعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي، قو�لب هند�شية موؤقتة ح�شب �لطلب 
لت�شكيل خر�شانة �جل�شور و�أنفاق �لتنقل و�أنفاق �لتعدين و�الأر�شفة و�ل�شدود و�الأ�شو�ر �لبحرية وحو�جز �ملد 
و�جلزر وهياكل حتويل م�شار �الأنهار وم�شانع �لطاقة ومر�فق معاجلة �ملياه ومر�فق ��شتبقاء �ملياه و�ملباين 
�لتجارية و�ل�شناعية، هند�شة �ملر�فق �ل�شناعية، �خلدمات �لهند�شية الإن�شاء م�شانع معاجلة وتنقية �ملياه 
وم�شانع معاجلة �لنفايات �ل�شلبة وغريها من مر�فق �لبنية �لتحتية و�ملباين �لبلدية، �خلدمات �لهند�شية 
حتديد�ً هند�شة �أجهزة و�أنظمة �لو�شول �ملعلقة، خدمات �لهند�شة �ل�شرعية، �لتحاليل و�الأبحاث �ل�شناعية 
يف جمال �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب، فح�ض �ملر�فق �لبروكيميائية وم�شانع �ملو�د �لكيميائية 
�ل�شناعية و�لتجارية، خدمات ك�شف  �لعزل للمباين و�لهياكل  �أنظمة  �لعزل، خدمات ت�شميم  للتاآكل حتت 
و�إ�شلح �لت�شرب، �لهند�شة �مليكانيكية، توفري ��شتخد�م موؤقت لتطبيقات بر�مج �أ�شا�شها �النرنت حمتوية 
لتح�شني  �ل�شلمة  على  �لتدقيق  �مل�شاريع،  ميز�نيات  و�إع��د�د  و�إد�رة  لتخطيط  لل�شقاالت  تتبع  �أنظمة  على 
�لعلمية  �ل�شقاالت، �خلدمات  �ل�شقاالت، خدمات هند�شة  ت�شميم  �الإن�شاء،  �الإن�شاء يف مو�قع  �شلمة عمال 
و�لتقنية حتديد�ً �الأبحاث و�لتحاليل �لعلمية يف جمال �لهياكل �خلر�شانية �مل�شبوبة يف قو�لب و�لت�شاميم 

�ملتعلقة بها، خدمات �أذرع �لتو�شيل بالتدفئة بالكهرباء و�لتدفئة بالبخار.
�الإجنليزية بخط مميز  باللغة   BRAND SAFWAY كلمات  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:  و�شف 

بينهما ر�شم ل�شهم متجه �إىل �ليمني وحتت كلمة SAFWAY خط م�شتقيم.
�ال�شر�طات:

�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116962

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290555    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017603051بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
عن  و�ملعلومات  �مل�شورة  تقدمي   ، �الأعمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة   ، �الأعمال  �أبحاث   ، و�الإع��لن  �لدعاية  خدمات 
�الأعمال ، تثمني �الأعمال ، تق�شي حقائق �الأعمال و�لتحريات عن �الأعمال ، توجيه �الأعمال ، جتميع وتوفري 
�ملعلومات عن �ل�شركات ، �إنتاج مو�د �لدعاية و�الإعلن ، �ملعلومات �الإح�شائية عن �الأعمال ، معاجلة �لبيانات 
�الإعلنية  �لبيانات  توزيع   ، �ملحا�شبة   ، �مل�شتند�ت  ن�شخ   ، �ل�شكرتارية  ، خدمات  �الختز�ل  �آلة  �لكتابة على   ،
�لدعاية  ن�شر ن�شو�ض   ، و�الإع���لن  �لدعاية  م��و�د  ، حتديث  �آنفاً  ذك��ر  �ملتعلقة مبا  �الأع��م��ال  تقارير  �إع��د�د   ،
و�الإعلن ، �مل�شورة و�مل�شاعدة و�لتنظيم يف �إد�رة �الأعمال ، �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت يف تنظيم �الأعمال ، خدمات 
 ، �الأعمال  بعمليات دمج  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت   ، �لدمج  بعمليات  يتعلق  �الأعمال فيما  ، م�شورة  �الأعمال  دمج 
�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بعمليات �حليازة ، حيازة �الأعمال ، خدمات �إد�رة �الأعمال فيما يتعلق بعمليات 
حيازة �الأعمال ، خدمات حفظ �شجلت �ل�شركات ، خدمات �ملحا�شبة ، خدمات �لوكلء �ملعتمدون و�ملكاتب 
�مل�شجلة و�ملكاتب �لرئي�شية ، م�شورة �الأعمال �ملتعلقة باالمتياز�ت ، خدمات ��شت�شار�ت �المتياز�ت ، خدمات 
توجيه �ل�شركات ، توفري �ملدر�ء و�ملفو�شون بالتوقيع لل�شركات ، خدمات �شكرتارية لل�شركات ، توفري خدمات 
�شكرتارية �أولية لل�شركات يف ت�شكيل �ل�شركات ، خدمات �مل�شورة �ملتعلقة بهيكل �ل�شركات �لتجارية ، خدمات 
ت�شجيل �ل�شركات ، خدمات ��شت�شار�ت �الأعمال �ملتعلقة باالإفل�ض ، خدمات م�شورة �الأعمال �ملتعلقة بعمليات 
ت�شفية �الأعمال ، خدمات هوية �ل�شركات ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات 

�آنفة �لذكر.
و�لغامق  �لفاحت  �الأزرق  ب��االأل��و�ن  ل��د�ئ��رة  �الأب��ع��اد  ثلثي  مميز  ر�شم  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف   

و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119284

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288314    بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : : فرح �إك�شبريين�شز ذ.م.م 

وعنو�نه : �ض.ب. 128717 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد 
�لكتب، �ل�شور �لفوتوغر�فية، �لقرطا�شية، مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية، ومو�د 
�لفنانني، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين، �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض 
�لكلي�شيهات  �لطباعة،  �أخ��رى(، حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبل�شتيكية )غري  �لتغليف  �الأجهزة(، مو�د  )عد� 
�أو �لبل�شتيك، م�شاند كتب، كتيبات، موؤ�شر�ت للكتب، كتب، كتب  �أكيا�ض من �لورق  �ألبومات،  )�لر��شمات(، 
�الأن�شطة، علب الأقلم �حلرب وعلب من �لورق �ملقوى �أو �لورق، تقاومي، مو�د من �لورق �ملقوى، كتالوجات 
�أو  �أغلفة للكتب  �لتلوين،  �لهزلية، كتب  �ل��ورق، كتب للر�شوم  )دليل م�شور(، �شبحات )خ��رز(، �شحون من 
�لر�شائل )قرطا�شية(، �شور معدة للنقل، ر�شوم بيانية، ملفات للم�شتند�ت )قرطا�شية(، مغلفات )قرطا�شية(، 
�أقلم  �ل��ورق، ملفات )قرطا�شية(،  �ل��ورق، هياكل �شغرية من �لورق �ملعجن، �أعلم من  منا�شف للوجه من 
دليلية )قرطا�شية(،  �ل��ورق، بطاقات  )�أدل��ة(، مناديل من  بيانية، كتب موجزة  ر�شوم  �أق��لم ر�شا�ض،  حرب، 
بطاقات غري م�شنوعة من �لن�شيج، جملت )دوريات(، بطاقات تهنئة، دفاتر قطع )قرطا�شية(، علب �ألو�ن، 
مرب�ة �أقلم �لر�شا�ض، �شور، مفار�ض مو�شعية من �لورق، بطاقات بريدية، خرز )�شبحات(، لو�زم مدر�شية 
�لورق  من  مناديل  للمو�ئد،  �ل��ورق  من  بيا�شات  ل�شاقات،  )�أختام(،  طبعات  مو�شيقية،  دفاتر  )قرطا�شية(، 
للمو�ئد، �أغطية من �لورق للمو�ئد، تذ�كر، ر�شوم تنقل باالحتكاك )�شور معدة للنقل(، �أدو�ت كتابة، مو�د 

كتابة، ورق كتابة.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات QUICK PASS باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
�أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عر��ض  لديه  فعلى من 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118240

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290547    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017601221بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
عن  و�ملعلومات  �مل�شورة  تقدمي   ، �الأعمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة   ، �الأعمال  �أبحاث   ، و�الإع��لن  �لدعاية  خدمات 
�الأعمال ، تثمني �الأعمال ، تق�شي حقائق �الأعمال و�لتحريات عن �الأعمال ، توجيه �الأعمال ، جتميع وتوفري 
�ملعلومات عن �ل�شركات ، �إنتاج مو�د �لدعاية و�الإعلن ، �ملعلومات �الإح�شائية عن �الأعمال ، معاجلة �لبيانات 
�الإعلنية  �لبيانات  توزيع   ، �ملحا�شبة   ، �مل�شتند�ت  ن�شخ   ، �ل�شكرتارية  ، خدمات  �الختز�ل  �آلة  �لكتابة على   ،
�لدعاية  ن�شر ن�شو�ض   ، و�الإع���لن  �لدعاية  م��و�د  ، حتديث  �آنفاً  ذك��ر  �ملتعلقة مبا  �الأع��م��ال  تقارير  �إع��د�د   ،
و�الإعلن ، �مل�شورة و�مل�شاعدة و�لتنظيم يف �إد�رة �الأعمال ، �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت يف تنظيم �الأعمال ، خدمات 
 ، �الأعمال  بعمليات دمج  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت   ، �لدمج  بعمليات  يتعلق  �الأعمال فيما  ، م�شورة  �الأعمال  دمج 
�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بعمليات �حليازة ، حيازة �الأعمال ، خدمات �إد�رة �الأعمال فيما يتعلق بعمليات 
حيازة �الأعمال ، خدمات حفظ �شجلت �ل�شركات ، خدمات �ملحا�شبة ، خدمات �لوكلء �ملعتمدون و�ملكاتب 
�مل�شجلة و�ملكاتب �لرئي�شية ، م�شورة �الأعمال �ملتعلقة باالمتياز�ت ، خدمات ��شت�شار�ت �المتياز�ت ، خدمات 
توجيه �ل�شركات ، توفري �ملدر�ء و�ملفو�شون بالتوقيع لل�شركات ، خدمات �شكرتارية لل�شركات ، توفري خدمات 
�شكرتارية �أولية لل�شركات يف ت�شكيل �ل�شركات ، خدمات �مل�شورة �ملتعلقة بهيكل �ل�شركات �لتجارية ، خدمات 
ت�شجيل �ل�شركات ، خدمات ��شت�شار�ت �الأعمال �ملتعلقة باالإفل�ض ، خدمات م�شورة �الأعمال �ملتعلقة بعمليات 
ت�شفية �الأعمال ، خدمات هوية �ل�شركات ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات 

�آنفة �لذكر.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة MAPLES باللون �الأزرق حتتها كلمة GROUP باللون 
�لرمادي و�لكلمات باللغة �الإجنليزية بخط مميز فوقهما ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق 

�لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119278

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287545    بتاريخ: 2018/02/18
باإ�شم : �شناء مرحبني

وعنو�نه : رومبا �شريت 15 ، 1448 يف �ل ، بورمرند ، هولند�.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�أربطة  �شكل  على  كمبيوتر  �أجهزة   ، �لذكية  �لهو�تف  �إىل  �لبيانات  تنقل  �لتي  �ل�شاعات  و�شو�ر  ذكية  �شاعات 
مع�شم ، �أجهزة �ت�شاالت قابلة للبا�ض على �شكل �شاعات يد ، �أجهزة �إلكرونية �شخ�شية م�شتخدمة لتتبع 
�الأهد�ف و�الح�شائيات �خلا�شة باللياقة �لبدنية ، �أجهزة تتبع للأن�شطة قابلة للبا�ض  ، �أجهزة �إلكرونية 
رقمية حممولة لت�شجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومر�جعة و��شتقبال �لن�شو�ض و�لبيانات و�مللفات �لرقمية 
، �أجهزة �إلكرونية قابلة للبا�ض حتديد�ً �ل�شاعات و�الأ�شاور و�شاعات �ليد �ملتكونة من بر�مج تنقل �لبيانات 
مو�قع  خ��لل  م��ن  �ل�شخ�شية  �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة  �لذكية  و�ل��ه��و�ت��ف  �ل�شخ�شية  �لرقمية  �مل�شاعد�ت  �إىل 
�إلكرونية رقمية قابلة  �أجهزة   ، �الإنرنت وغريها من �شبكات �لكمبيوتر و�شبكات �الت�شاالت �الإلكرونية 
ولت�شجيل  و�لتذكري�ت  �اللكروين  �لربيد  ور�شائل  و�لر�شائل  للتنبيهات  بر�مج  من  �أ�شا�شاً  للبا�ض متكونة 
وتنظيم ونقل ومعاجلة ومر�جعة و��شتقبال �لن�شو�ض و�لبيانات و�ل�شوت و�ل�شور و�مللفات �لرقمية و�شا�شات 
�لعر�ض ، �أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، �أجهزة كمبيوتر ، جم�شات لل�شتخد�م �لعلمي ُتلب�ض بو��شطة �لب�شر 
جلمع �لبيانات �لبيومرية �لب�شرية ، بر�مج للتنبيهات و�لر�شائل ور�شائل �لربيد �اللكروين و�لتذكري�ت 
و�مللفات  و�ل�شور  و�ل�شوت  و�لبيانات  �لن�شو�ض  و��شتقبال  ومر�جعة  ومعاجلة  ونقل  وتنظيم  ولت�شجيل 
جماالت  يف  �ملتحركة  و�لهو�تف  �لذكية  للهو�تف  كمبيوتر  تطبيقات  بر�مج   ، �لعر�ض  و�شا�شات  �لرقمية 
�للياقة �لبدنية و�لتمرينات حتتوي على خدمات �لتدريب �ل�شخ�شي و�لتدريب و�لتمارين وتقييم �للياقة 
بر�مج   ، �ل�شخ�شية  �لبدنية  �للياقة  لتدريبات  بر�مج  الإن�شاء  �ملتحركة  للهو�تف  بر�مج تطبيقات   ، �لبدنية 
تطبيقات كمبيوتر للهو�تف �لذكية و�لهو�تف �ملتحركة لدعم بر�مج �لعافية لل�شركات ، �أدو�ت تطوير بر�مج 

�لكمبيوتر.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة halla باللغة �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

 �ال�شر�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117382

ف��ق��د �مل��دع��و / ر�ن����ى د�كى 
�لهند     ، ب��ه��ا���ش��ك��ار�و  د�ك����ى 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)8948045( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0554464400

فقدان جواز �شفر
�مل���دع���و / ع��م��ر كويا  ف��ق��د 
�شاليل  ك��ون��ه��االن  ���ش��ال��ي��ل 
�جل���ن�������ش���ي���ة  �ل�������ه�������ن�������د     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)5524088( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

    0559939567

فقدان جواز �شفر
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منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287338    بتاريخ: 2018/02/14
باإ�شم : �أندين �شك�شي�ض ليمتد 

وعنو�نه : 13 دور�شت �شريت ، لندن دبليو1يو 6كيو تي ، �ململكة �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
�مللب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض.

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة DAN’S باللغة �الإجنليزية.
�ال�شر�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��ر����ض  لديه  من  فعلى 
�الإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117061

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:286045    بتاريخ: 2018/01/16
باإ�شم : �ل �آي يف للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م 

وعنو�نه : �ض.ب. 17196 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �لعقارية ، مكاتب �لعقار�ت و�ل�شقق �ل�شكنية ووكلء �الإ�شكان و�إد�رة �لعمار�ت و�ال�شتثمار يف �لعقار�ت 
�ل�شر�ء  ومتويل  للعقار�ت  �مل��ايل  و�لتقييم  �لعقار�ت  وتثمني  �لعقار�ت  و�إد�رة  �لعقار�ت  ووك���االت  و�مل��ب��اين 
و�الإيجار وتاأجري �لعقار�ت و�شم�شرة �لعقار�ت وحت�شيل �الإيجار�ت وتاأجري �ملكاتب )عقار�ت( وتاأجري �ل�شقق 

�ل�شكنية وتاأجري �ل�شقق وتاأجري �ملباين ، خدمات �لتمويل لتطوير �لعقار�ت.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �أحرف وكلمة L-I-V DEVELOPERS باللغة �الإجنليزية.  

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117420

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287334    بتاريخ: 2018/02/14
رقم �الأولوية : 677969/ 87 بتاريخ:2017/11/09

باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند جون�شون بلز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية.   
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
ختام جر�حي فربيني.

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة VISTASEALباللغة �الإجنليزية .
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118231

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287341    بتاريخ: 2018/02/14
باإ�شم : �أندين �شك�شي�ض ليمتد 

وعنو�نه : 13 دور�شت �شريت ، لندن دبليو1يو 6كيو تي ، �ململكة �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
وكاالت  خدمات   ، �لت�شجيل  ��شتديوهات  وخدمات  �ملو�شيقى  و�أد�ء  وتوزيع  و�إن��ت��اج  ن�شر   ، �لرفيه  خدمات 
تروج  �لتي  �خلدمات  تلك  ذل��ك  يف  مبا  �لبدنية  و�للياقة  و�لتدريب  �لتعليم  خدمات   ، و�ملو�شيقى  �لرفيه 
و�لتدريب  �لتعليم   ، �حلياتي  �لتدريب   ، �لعمل  ور�شات   ، و�ملناق�شات  �لندو�ت   ، و�لعقلية  �لعاطفية  لل�شحة 
و�ملناق�شات �لتحفيزية و�مللهمة و�لرفاهية ، �لدرو�ض و�لتعليم يف �للياقة �لبدنية و�لتمارين و�ليوغا و�حلركة 
�ملعلومات و�مل�شورة  ، توفري  �آنفاً  �ملتعلقة مبا ذكر  �لت�شهيلت  �الأح��د�ث وتوفري  ، تنظيم  و�لتاأمل و�لرق�ض 

و�ال�شت�شار�ت فيما يتعلق مبا ذكر �آنفاً.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة DAN’S باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117062

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:285542    بتاريخ: 2018/01/04
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعلمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه : �ض.ب 45005 ، �بوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
ملب�ض ، لبا�ض �لقدم ، �أغطية �لر�أ�ض.

 MASDAR و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة م�شدر باللغة �لعربية فوقها كلمة 
باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��ر����ض  لديه  من  فعلى 

�الإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117144

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:285604    بتاريخ: 2018/01/08
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�لواليات   08933  ، نيو جري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لز�  �أن��د جون�شون  و�ن جون�شون   : وعنو�نه 
�ملتحدة �الأمريكية.   

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 10
�أجهزة ملر�قبة جلوكوز �لدم ، �أجهزة قيا�ض جلوكوز �لدم .

 ONETOUCH VERIO REFLECT و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات
باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��ر����ض  لديه  من  فعلى 

�الإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117200

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288716    بتاريخ: 2018/03/11
باإ�شم : : نات�شر�ل و�ن ��ض. �إيه.

��ض  باولو-  �شاو  بي  �شاال   ،  91 جيه.  �شي   ،1726 كوبيت�شت�شيك   جو�شيلينو  بري�شيدنتي  �أفينيد�   : وعنو�نه 
بيه، �لرب�زيل.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32

م�شتح�شر�ت لتح�شري �ملياه �لغازية، ع�شائر فو�كه، �شر�ب فو�كه غري كحويل، ع�شائر فو�كه غري كحولية، 
فو�كه  �مل�شروبات، م�شروبات ع�شري  لتح�شري  م�شروبات غري كحولية، كوكتيلت غري كحولية، خل�شات 
�أ�شا�شها �الأرز بخلف بد�ئل �حلليب، م�شاحيق للم�شروبات �لفو�رة، م�شتح�شر�ت  غري كحولية، م�شروبات 
لتح�شري �مل�شروبات، �شربات )م�شروبات(، ع�شري فاكهة مركز لعمل �مل�شروبات، ع�شري فاكهة مركز لعمل 

�لليموناد�، م�شروبات غازية، ع�شري خ�شر�و�ت )م�شروبات(، جميعها و�قعة بالفئة 32.
كلمة  حتتها  �الأبي�ض  باللون  مميزة  وطريقة  بخط   natural و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة
�الأخ�شر وفوقها ر�شم مميز لورقة �شجرة باللون �الأخ�شرو�لعلمة باأكملها د�خل ر�شم �شبه  باللون   one

د�ئري باللون �الأزرق �لغامق حمدد باللون �الأخ�شر وجميع �لكلمات باللغة �الإجنليزية.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117242

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287335    بتاريخ: 2018/02/14
رقم �الأولوية : 677969/ 87 بتاريخ:2017/11/09

باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون
�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 

�الأمريكية.   
�صورة �لعامة  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 10
�أجهزة طبية حتديد�ً �أجهزة تطبيقية لتطبيق َور�ض �خلتام �لفربيني.

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة VISTASEALباللغة �الإجنليزية .
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118232

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287952    بتاريخ: 2018/02/25
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند جون�شون بلز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية.   

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
و�الأمر��ض  �لذ�تية  و�ملناعة  ل��لأور�م  منتجات  �لب�شري حتديد�ً  م�شتح�شر�ت �شيدالنية لل�شتخد�م 

�ملُعدية/�مل�شادة للفريو�شات و�جلهاز �لع�شبي �ملركزي.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمةSONTELVO  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118554

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288128    بتاريخ: 2018/02/28
باإ�شم : ر��شيونال �يه جي

وعنو�نه: �جلينجري �شر��شي 62 ، الند�شبريج/ ليك 86899، �أملانيا.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
�آنفة  �أجهزة طهو و/�أو توليد �لبخار لتح�شري �لوجبات يف �ملطابخ �ل�شناعية، لو�زم وقطع �ملنتجات 

�لذكر �لو�قعة يف هذه �لفئة.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ICOMBI باللغة �الإجنليزية .

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118686

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290013    بتاريخ: 2018/04/02
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعلمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �ض.ب 45005 ، �بوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرفيه ، �الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية.

باللون  مميزة  بطريقة  �الإجنليزية  باللغة   WISER كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف   
�الأ�شود حيث �أن فوق حرف �ل� I د�ئرة �شغرية باللون �الأخ�شر و�لكلمة د�خل ر�شم �شبه د�ئري باللون 

�الأخ�شر.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119161

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290018    بتاريخ: 2018/04/02
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعلمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �ض.ب 45005 ، �بوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�الأبحاث �ل�شناعية 

، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة WISER باللغة �الإجنليزية بطريقة مميزة باللون �الأ�شود حيث 

�أن فوق حرف �ل� I د�ئرة �شغرية باللون �الأخ�شر و�لكلمة د�خل ر�شم �شبه د�ئري باللون �الأخ�شر.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119162

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290536    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017601221بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9

من�شور�ت يف �شيغة �إلكرونية ، بر�مج كمبيوتر ومن�شور�ت �لكرونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب �ل�شبكة 
ت�شجيل  �أجهزة   ، �لويب(  مو�قع  ذلك  يف  )مبا  �النرنت  عرب  �ملقدمة  للت�شهيلت  و/�أو  بيانات  قو�عد  من 
و�الأقر��ض  و�لرموز  و�لبيانات  و�ملعلومات  و�لرب�مج  و�الإ�شار�ت  و�لن�شو�ض  و�ل�شور  �ل�شوت  ون�شخ  و�إر�شال 
وو�شائل  و�لرقمية  �اللكرونية  و�لو�شائط  �لت�شجيل  و�أق��ر����ض  �ملغناطي�شية  �لبيانات  وحاملت  �ملدجمة 
�الأخرى  �لو�شائط  وجميع  و�الأ�شرطة  �لرقمية  �لفيديوية  و�الأق��ر����ض  و�لفيديوهات  �لتناظرية  �الإع��لم 

لت�شجيل و�إر�شال ون�شخ �ل�شوت و�ل�شور و�لن�شو�ض و�الإ�شار�ت و�لرب�مج و�ملعلومات و�لبيانات و�لرموز.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة MAPLES باللون �الأزرق حتتها كلمة GROUP باللون 
�لرمادي و�لكلمات باللغة �الإجنليزية بخط مميز فوقهما ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق 

�لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119276

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290546    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017601221بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�ملطبوعات ، �ملن�شور�ت �ملطبوعة ، �لن�شر�ت �الإخبارية �لدورية ، �لكر��شات ، �ملجلت ، �ل�شحف ، �لكتب ، �لكتب 
�ملرجعية ، �لن�شر�ت ، �الأدلة )مطبوعات( ، �لن�شر�ت �ل�شنوية و�ملن�شور�ت �لدورية ، بر�مج طباعة ، �لقرطا�شية 
، �لتقاومي ، مفكر�ت ، دفاتر قطع للكتابة ، �ملغلفات )قرطا�شية( ، �أقلم �حلرب ، �أقلم �لر�شا�ض ، �لبطاقات 

، ملفات �مل�شتند�ت ، حافظات للورق �ل�شائب ، مو�د �لتعليم و�لتدري�ض.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة MAPLES باللون �الأزرق حتتها كلمة GROUP باللون 
�لرمادي و�لكلمات باللغة �الإجنليزية بخط مميز فوقهما ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق 

�لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119277

ICOMBI

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:285538    بتاريخ: 2018/01/04
باإ�شم : ريتايل ورلد ليمتد.

وعنو�نه : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�ض ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، �جلزر �لعذر�ء 
�لربيطانية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
، عر�ض  �ملكتبي  �لن�شاط  تفعيل   ، �الأعمال  توجيه   ، �الأعمال  �إد�رة   ، و�الإع��لن  �لدعاية  خدمات 

�ل�شلع.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة بيوتي�شتا باللغة �لعربية وعلى ميينها رمز �لها�شتاج 

.)#(
�ال�شر�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��ر����ض  لديه  من  فعلى 
�الإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116169

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288127    بتاريخ: 2018/02/28
باإ�شم : جمموعة �أغذية �ض.م.ع

وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
�لنب ، �ل�شاي ، �لكاكاو ، �ل�شكر ، �الأرز ، �لتابيوكا ، �ل�شاغو ، �لنب �الإ�شطناعي ، م�شتح�شر�ت �حلبوب ، �لدقيق 
، �لب�شكويت ، �لكعك �ملحلى ، �لكيك ،  و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب ، �خلبز ، �لفطائر ، �حللويات 
مثلجات �شاحلة للأكل ، �لع�شل ، �لع�شل �الأ�شود ، �خلمرية ، م�شحوق �خلبيز )�لبايكنج باودر( ، �مللح ، �خلردل 
،  �خلل ، �ل�شل�شات )�لتو�بل( ، �لبهار�ت ، �شل�شة طماطم ، �لثلج ، �ملعكرونة ، كعك �الأرز ، وجبات خفيفة 

�أ�شا�شها �الأرز ، وجبات خفيفة ��شا�شها �حلبوب ، �لبيتز� ، �لوجبات �جلاهزة �لو�قعة يف �لفئة 30 .
و�شف �لعلمة: علمة �لعني عبارة عن ر�شم بي�شاوي بد�خله كلمة �لعني باللغة �لعربية بخط مميز حتتها 
و�لعلمة  �شم�ض  �أ�شعة  خلفهم  لتلل  مميز  ر�شم  خلفها  مميز  بخط  �الإجنليزية  باللغة   al ain كلمة 

باأكملها د�خل م�شتطيل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115371

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289684    بتاريخ: 2018/03/27
باإ�شم : : ريتايل ورلد ليمتد وعنو�نه : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�ض ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، 

�جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
عد�شات ب�شرية، �أجهزة و�أدو�ت ب�شرية ، �أقر��ض ب�شرية ، زجاج ب�شريات ، زجاج مانع للوهج ، نظار�ت ، علب 
للنظار�ت ، �شل�شل للنظار�ت ، خيوط للنظار�ت ، �أطر للنظار�ت ، نظار�ت �شم�شية ، عد�شات ال�شقة ، �أوعية 

للعد�شات �لل�شقة ، عد�شات تقومي �لب�شر )ب�شرية(.
بخط  �الإجنليزية  باللغة   THE HAPPY BRAND و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات

عري�ض وطريقة مميزة يتخللهم ر�شم تعبريي البت�شامة.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119397

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290560    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017603051بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات �لربية و�لتعليم وخدمات �لتدريب ، �لن�شر ، تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية و�ملوؤمتر�ت و�ل�شمينار 
و�لندو�ت وور�شات �لعمل و�ملعار�ض ، خدمات �ملكتبات ، ن�شر �لن�شو�ض ، خدمات �لرجمة ، خدمات �ملعلومات 

و�مل�شورة و�الإ�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �آنفة �لذكر.   
و�لغامق  �لفاحت  �الأزرق  ب��االأل��و�ن  ل��د�ئ��رة  �الأب��ع��اد  ثلثي  مميز  ر�شم  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف   

و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119286

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290562    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017603051بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 45
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو �ملطلية بها غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �ملجوهر�ت 
و�الأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقية ، ذهب ، �أملا�ض ، �أ�شاور )جموهر�ت( ، دبابي�ض للزينة 
، قلئد  للمجوهر�ت  ، علب  �أق���ر�ط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جم��وه��ر�ت(  �شل�شلية )جم��وه��ر�ت(  ، قلئد  )جم��وه��ر�ت( 
، جموهر�ت  ، خلخال )جموهر�ت(  ، حلي �شغرية )جموهر�ت(  ، خو�مت )جموهر�ت(  ، حلي )جموهر�ت(  )جموهر�ت( 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، �أحزمة )جموهر�ت( ، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت(  ، حلي متدلية )جموهر�ت( ، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مر�بط( �أكمام ، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت( ، دبابي�ض حلي ، بلتني )فلز( ، 

�أحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق �لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل 

�لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عر��ض على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119287

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288438    بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : : بر�ند �شريد �شريفي�شز �ل �ل �شي 

�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  30152 جورجيا  كيني�شاو،  �إي���ه-1،  �شويت  در�ي��ف،  �إنرنا�شيونال  ك��وب   1325  : وعنو�نه 
�الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
ت�شلق  �أنظمة  ر�فعات،  م�شاعد،  و�لب�شائع،  �الأ�شخا�ض  لرفع  ر�فعة  نقل  من�شات  للإن�شاء�ت،  ر�فعات  �آالت، 
�أو  �أو ثنائية  �أحادية  �ملعدن  �ل�شو�ري متكونة من من�شات عمل ر�فعة يتم �قر�نها ب�شو�ري عامودية من 
�ملباين وهي متكونة من  �إن�شاء و�شيانة و�إ�شلح  �أنظمة ميكانيكية لرفع �لطو�قم لل�شتخد�م يف  متعددة، 
رفع  مبعد�ت  م��زودة  عمل  من�شات  لل�شقاالت،  ر�فعات  �شلكية،  �رتكاز  ور�فعات  رفع  وكر��شي  �آلية  �أرجوحات 

عامودية مبا يف ذلك �ملحركات حتديد�ً من�شات عمل للرفع �أو �ل�شعود.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BRANDSAFWAY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 116925
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منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290549    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017601221بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36

�ال�شتثمار وخدمات متويل  �مل�شورة يف  ، خدمات  �ال�شتثمارية  �مل�شرفية  ، �خلدمات  �مل�شرفية  ، �خلدمات  �ملالية  �خلدمات 
�ل�شركات ، �إد�رة �الأور�ق �ملالية ، متويل عمليات �لدمج ، �خلدمات �ملالية �لتي تتعلق بحيازة �الأعمال �أو �ملمتلكات �أو �لعقار�ت 
، متويل عمليات �حليازة ، �مل�شاعدة يف حيازة �لعقار�ت ، توجيه �ل�شوؤون �ملالية ، تقدمي �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت و�لتخطيط فيما 
يتعلق بال�شر�ئب )لي�شت حما�شبة( ، خدمات وكاالت �لت�شجيل ونقل �مللكية ، �شمان خدمات �لوكلء ، خدمات �لر�شيح ، 
خدمات �حلفظ ، �لتثمني و�لتحليل �ملايل ، خدمات �لتاأمني و�ملعا�شات ، خدمات �لو�شاية ، توجيه �الئتمان و�الأمو�ل ، وكلء 
�لعمليات لل�شركات ، خدمات قائمة �لبور�شة ، �ل�شوؤون �لعقارية ، �شوؤون �لتاأمني و�ل�شوؤون �لنقدية ، خدمات ت�شجيل �الأ�شهم 
، خدمات �الإفل�ض �ملايل ، خدمات ت�شفية �الأعمال �ملالية ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �آنفة 

�لذكر ، ترخي�ض �لعقار�ت.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة MAPLES باللون �الأزرق حتتها كلمة GROUP باللون �لرمادي و�لكلمات 
باللغة �الإجنليزية بخط مميز فوقهما ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق �لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل 

�لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
   �ال�شر�طات:

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119279

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290550    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017601221بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات �لربية و�لتعليم وخدمات �لتدريب ، �لن�شر ، تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية و�ملوؤمتر�ت و�ل�شمينار 
و�لندو�ت وور�شات �لعمل و�ملعار�ض ، خدمات �ملكتبات ، ن�شر �لن�شو�ض ، خدمات �لرجمة ، خدمات �ملعلومات 

و�مل�شورة و�الإ�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �آنفة �لذكر.   
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة MAPLES باللون �الأزرق حتتها كلمة GROUP باللون 
�لرمادي و�لكلمات باللغة �الإجنليزية بخط مميز فوقهما ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق 

�لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119280

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290551    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017601221بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 45
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو �ملطلية بها غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �ملجوهر�ت 
و�الأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقية ، ذهب ، �أملا�ض ، �أ�شاور )جموهر�ت( ، دبابي�ض للزينة 
، قلئد  للمجوهر�ت  ، علب  �أق���ر�ط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جم��وه��ر�ت(  �شل�شلية )جم��وه��ر�ت(  ، قلئد  )جم��وه��ر�ت( 
، جموهر�ت  ، خلخال )جموهر�ت(  ، حلي �شغرية )جموهر�ت(  ، خو�مت )جموهر�ت(  ، حلي )جموهر�ت(  )جموهر�ت( 
�لباجنا )جموهر�ت يدوية مكونة من �شو�ر وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، �أحزمة )جموهر�ت( ، �أ�شاور للحقائب 
)جموهر�ت(  ، حلي متدلية )جموهر�ت( ، نيا�شني �أو �أو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مر�بط( �أكمام ، ميد�ليات كبرية )جموهر�ت( ، دبابي�ض حلي ، بلتني )فلز( ، 

�أحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة MAPLES باللون �الأزرق حتتها كلمة GROUP باللون �لرمادي و�لكلمات 
باللغة �الإجنليزية بخط مميز فوقهما ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق �لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل 

�لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119281

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290553    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017603051بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
من�شور�ت يف �شيغة �إلكرونية ، بر�مج كمبيوتر ومن�شور�ت �لكرونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب �ل�شبكة 
ت�شجيل  �أجهزة   ، �لويب(  مو�قع  ذلك  يف  )مبا  �النرنت  عرب  �ملقدمة  للت�شهيلت  و/�أو  بيانات  قو�عد  من 
و�الأقر��ض  و�لرموز  و�لبيانات  و�ملعلومات  و�لرب�مج  و�الإ�شار�ت  و�لن�شو�ض  و�ل�شور  �ل�شوت  ون�شخ  و�إر�شال 
وو�شائل  و�لرقمية  �اللكرونية  و�لو�شائط  �لت�شجيل  و�أق��ر����ض  �ملغناطي�شية  �لبيانات  وحاملت  �ملدجمة 
�الأخرى  �لو�شائط  وجميع  و�الأ�شرطة  �لرقمية  �لفيديوية  و�الأق��ر����ض  و�لفيديوهات  �لتناظرية  �الإع��لم 

لت�شجيل و�إر�شال ون�شخ �ل�شوت و�ل�شور و�لن�شو�ض و�الإ�شار�ت و�لرب�مج و�ملعلومات و�لبيانات و�لرموز.
و�لغامق  �لفاحت  �الأزرق  ب��االأل��و�ن  ل��د�ئ��رة  �الأب��ع��اد  ثلثي  مميز  ر�شم  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف   

و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119282

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287274    بتاريخ: 2018/02/13
باإ�شم : �يفوتك ذ م م 

وعنو�نه : �ض.ب. 20248 ، �ل�شارقة ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
ر�شم  علم  خدمات   ، �ملحيطات  علوم  يف  م�شح   ، �ملحيطات  علوم  يف  و�لتطوير  و�لبحث  و�مللحي  �لعلمي  و�لتطوير  �لبحث 
�خلر�ئط ، خدمات ر�شم �خلر�ئط و�إعد�د مناذج �لكمبيوتر ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة بتوفري �ملعلومات و�لبيانات 
عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، خدمات �لتحليل و�ال�شت�شار�ت يف جمال علم ر�شم �خلر�ئط وعلوم �ملحيطات ، �لت�شميم 
و�ملعايرة �لتقنية للأدو�ت و�الأنظمة ، �لت�شميم �جلر�فيكي ، ت�شميم جر�فيك �لفيديو ، ت�شميم �شفحات �الإنرنت ، �إن�شاء 
لدعم  و��شت�شار�ت  �لرب�مج  �إد�رة  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  ودعم  و�شيانة  وت�شميم  حتميل   ، �الإنرنت  مو�قع  و�شيانة 
بتوفري  �ملتعلقة  �لتحديث  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  وحتديث  و�ختبار  ت�شميم   ، �لكمبيوتر  برجمة   ، �لكمبيوتر  بر�مج 
بيانات عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، ت�شميم �لوثائق ، �لتزويد بالبيانات و�ملعلومات �ل�شمعية و�لب�شرية و�ل�شور 
�جلر�فيكية و�لر�شوم �لبيانية و�لتقارير جميعها تتعلق بامللحة وعلوم و�شف �ملياه مبا يف ذلك توفري تلك �خلدمات مبا�شرة 

عرب �شبكات �لكمبيوتر من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو مقدمة عرب �الإنرنت. 
ي�شارهما  �الإجنليزية بخط مميز على  باللغة   Track كلمة  Smart حتتها  كلمة  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:  و�شف 

ر�شم ملربع به �أ�شكال هند�شية مميزة.
�ال�شر�طات:

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115741

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 287275    بتاريخ: 2018/02/13
باإ�شم : �يفوتك ذ م م 

وعنو�نه : �ض.ب. 20248 ، �ل�شارقة ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
ر�شم  علم  خدمات   ، �ملحيطات  علوم  يف  م�شح   ، �ملحيطات  علوم  يف  و�لتطوير  و�لبحث  و�مللحي  �لعلمي  و�لتطوير  �لبحث 
�خلر�ئط ، خدمات ر�شم �خلر�ئط و�إعد�د مناذج �لكمبيوتر ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة بتوفري �ملعلومات و�لبيانات 
عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، خدمات �لتحليل و�ال�شت�شار�ت يف جمال علم ر�شم �خلر�ئط وعلوم �ملحيطات ، �لت�شميم 
و�ملعايرة �لتقنية للأدو�ت و�الأنظمة ، �لت�شميم �جلر�فيكي ، ت�شميم جر�فيك �لفيديو ، ت�شميم �شفحات �الإنرنت ، �إن�شاء 
لدعم  و��شت�شار�ت  �لرب�مج  �إد�رة  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  ودعم  و�شيانة  وت�شميم  حتميل   ، �الإنرنت  مو�قع  و�شيانة 
بتوفري  �ملتعلقة  �لتحديث  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  وحتديث  و�ختبار  ت�شميم   ، �لكمبيوتر  برجمة   ، �لكمبيوتر  بر�مج 
بيانات عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، ت�شميم �لوثائق ، �لتزويد بالبيانات و�ملعلومات �ل�شمعية و�لب�شرية و�ل�شور 
�جلر�فيكية و�لر�شوم �لبيانية و�لتقارير جميعها تتعلق بامللحة وعلوم و�شف �ملياه مبا يف ذلك توفري تلك �خلدمات مبا�شرة 

عرب �شبكات �لكمبيوتر من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو مقدمة عرب �الإنرنت. 
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة �شمارت حتتها كلمة تر�ك باللغة �لعربية بخط مميز على ميينهما ر�شم ملربع به 

�أ�شكال هند�شية مميزة.
   �ال�شر�طات:

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عر��ض على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115744

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 287269    بتاريخ: 2018/02/13

باإ�شم : �يفوتك ذ م م 
وعنو�نه : �ض.ب. 20248 ، �ل�شارقة ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42

�لبحث و�لتطوير �لعلمي و�مللحي و�لبحث و�لتطوير يف علوم �ملحيطات ، م�شح يف علوم �ملحيطات ، خدمات 
علم ر�شم �خلر�ئط ، خدمات ر�شم �خلر�ئط و�إعد�د مناذج �لكمبيوتر ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة 
بتوفري �ملعلومات و�لبيانات عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، خدمات �لتحليل و�ال�شت�شار�ت يف جمال 
علم ر�شم �خلر�ئط وعلوم �ملحيطات ، �لت�شميم و�ملعايرة �لتقنية للأدو�ت و�الأنظمة ، �لت�شميم �جلر�فيكي 
، ت�شميم جر�فيك �لفيديو ، ت�شميم �شفحات �الإنرنت ، �إن�شاء و�شيانة مو�قع �الإنرنت ، حتميل وت�شميم 
برجمة   ، �لكمبيوتر  بر�مج  لدعم  و��شت�شار�ت  �لرب�مج  �إد�رة  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  ودع��م  و�شيانة 
�لكمبيوتر ، ت�شميم و�ختبار وحتديث بر�مج �لكمبيوتر ، خدمات �لتحديث �ملتعلقة بتوفري بيانات عن علوم 
و�ل�شور  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  بالبيانات  �لتزويد   ، �لوثائق  ت�شميم   ، �خلر�ئط  ور�شم  �ملحيطات 
�جلر�فيكية و�لر�شوم �لبيانية و�لتقارير جميعها تتعلق بامللحة وعلوم و�شف �ملياه مبا يف ذلك توفري تلك 

�خلدمات مبا�شرة عرب �شبكات �لكمبيوتر من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو مقدمة عرب �الإنرنت. 
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة �إيفوغلف باللغة �لعربية بخط وطريقة مميزة.

   �ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117012

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 287270    بتاريخ: 2018/02/13

باإ�شم : �يفوتك ذ م م 
وعنو�نه : �ض.ب. 20248 ، �ل�شارقة ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42

�لبحث و�لتطوير �لعلمي و�مللحي و�لبحث و�لتطوير يف علوم �ملحيطات ، م�شح يف علوم �ملحيطات ، خدمات 
علم ر�شم �خلر�ئط ، خدمات ر�شم �خلر�ئط و�إعد�د مناذج �لكمبيوتر ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة 
بتوفري �ملعلومات و�لبيانات عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، خدمات �لتحليل و�ال�شت�شار�ت يف جمال 
علم ر�شم �خلر�ئط وعلوم �ملحيطات ، �لت�شميم و�ملعايرة �لتقنية للأدو�ت و�الأنظمة ، �لت�شميم �جلر�فيكي 
، ت�شميم جر�فيك �لفيديو ، ت�شميم �شفحات �الإنرنت ، �إن�شاء و�شيانة مو�قع �الإنرنت ، حتميل وت�شميم 
برجمة   ، �لكمبيوتر  بر�مج  لدعم  و��شت�شار�ت  �لرب�مج  �إد�رة  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  ودع��م  و�شيانة 
�لكمبيوتر ، ت�شميم و�ختبار وحتديث بر�مج �لكمبيوتر ، خدمات �لتحديث �ملتعلقة بتوفري بيانات عن علوم 
و�ل�شور  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  بالبيانات  �لتزويد   ، �لوثائق  ت�شميم   ، �خلر�ئط  ور�شم  �ملحيطات 
�جلر�فيكية و�لر�شوم �لبيانية و�لتقارير جميعها تتعلق بامللحة وعلوم و�شف �ملياه مبا يف ذلك توفري تلك 

�خلدمات مبا�شرة عرب �شبكات �لكمبيوتر من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو مقدمة عرب �الإنرنت. 
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة EVOGULF  باللغة �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117015

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290082    بتاريخ: 2018/04/03
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�الأمريكية.   

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ض  �لفريو�شية  �الأم��ر����ض  م��ن  و�ل��ع��لج  للوقاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لع�شبي  �جلهاز  و�أمر��ض  �لرئوية  و�الأم��ر����ض  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  و�أمر��ض  �الإلتهابية  و�الأم��ر����ض 
�ملركزي و�أمر��ض �جلهاز �لع�شبي �ملحيطي و�الأمل و�الأمر��ض �جللدية و�أمر��ض �جلهاز �له�شمي و�الأمر��ض 
�ملرتبطة بالعدوى و�الأمر��ض �ال�شتقلبية )�الأي�شية( و�أمر��ض �الأور�م و�أمر��ض �لعيون و�أمر��ض �جلهاز 
�الأرجية  ، م�شاد�ت  �لقلق  ، مزيلت  ، مطاعيم  �لوعائية  �لدماغية  �الأ�شابع و�الأمر��ض  �لتنف�شي وقرحات 

)�حل�شا�شية( ، م�شاد�ت �لعدوى.
�الإجنليزية. باللغة   AMPONEA و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119717

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 118542 
باإ�شم : م�شرف عجمان �ض م ع

�الإمار�ت  عجمان،  مكتوم،   �ل  �شعيد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شارع  �لب�شتان،   ����ض.ب.7770  وعنو�نه: 
�لعربية �ملتحدة. 

بتاريخ:2011/01/31 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 130478 
�صورة �لعامة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
�لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية و�خلدمات �لتمويلية. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/08/27 
وحتى تاريخ: 2028/08/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 39789

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 287272    بتاريخ: 2018/02/13

باإ�شم : �يفوتك ذ م م 
وعنو�نه : �ض.ب. 20248 ، �ل�شارقة ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42

�لبحث و�لتطوير �لعلمي و�مللحي و�لبحث و�لتطوير يف علوم �ملحيطات ، م�شح يف علوم �ملحيطات ، خدمات 
علم ر�شم �خلر�ئط ، خدمات ر�شم �خلر�ئط و�إعد�د مناذج �لكمبيوتر ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة 
بتوفري �ملعلومات و�لبيانات عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، خدمات �لتحليل و�ال�شت�شار�ت يف جمال 
علم ر�شم �خلر�ئط وعلوم �ملحيطات ، �لت�شميم و�ملعايرة �لتقنية للأدو�ت و�الأنظمة ، �لت�شميم �جلر�فيكي 
، ت�شميم جر�فيك �لفيديو ، ت�شميم �شفحات �الإنرنت ، �إن�شاء و�شيانة مو�قع �الإنرنت ، حتميل وت�شميم 
برجمة   ، �لكمبيوتر  بر�مج  لدعم  و��شت�شار�ت  �لرب�مج  �إد�رة  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  ودع��م  و�شيانة 
�لكمبيوتر ، ت�شميم و�ختبار وحتديث بر�مج �لكمبيوتر ، خدمات �لتحديث �ملتعلقة بتوفري بيانات عن علوم 
و�ل�شور  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  بالبيانات  �لتزويد   ، �لوثائق  ت�شميم   ، �خلر�ئط  ور�شم  �ملحيطات 
�جلر�فيكية و�لر�شوم �لبيانية و�لتقارير جميعها تتعلق بامللحة وعلوم و�شف �ملياه مبا يف ذلك توفري تلك 

�خلدمات مبا�شرة عرب �شبكات �لكمبيوتر من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو مقدمة عرب �الإنرنت. 
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة EVOTEQ باللغة �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115735

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 287273    بتاريخ: 2018/02/13

باإ�شم : �يفوتك ذ م م 
وعنو�نه : �ض.ب. 20248 ، �ل�شارقة ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42

�لبحث و�لتطوير �لعلمي و�مللحي و�لبحث و�لتطوير يف علوم �ملحيطات ، م�شح يف علوم �ملحيطات ، خدمات 
علم ر�شم �خلر�ئط ، خدمات ر�شم �خلر�ئط و�إعد�د مناذج �لكمبيوتر ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة 
بتوفري �ملعلومات و�لبيانات عن علوم �ملحيطات ور�شم �خلر�ئط ، خدمات �لتحليل و�ال�شت�شار�ت يف جمال 
علم ر�شم �خلر�ئط وعلوم �ملحيطات ، �لت�شميم و�ملعايرة �لتقنية للأدو�ت و�الأنظمة ، �لت�شميم �جلر�فيكي 
، ت�شميم جر�فيك �لفيديو ، ت�شميم �شفحات �الإنرنت ، �إن�شاء و�شيانة مو�قع �الإنرنت ، حتميل وت�شميم 
برجمة   ، �لكمبيوتر  بر�مج  لدعم  و��شت�شار�ت  �لرب�مج  �إد�رة  خدمات   ، �لكمبيوتر  بر�مج  ودع��م  و�شيانة 
�لكمبيوتر ، ت�شميم و�ختبار وحتديث بر�مج �لكمبيوتر ، خدمات �لتحديث �ملتعلقة بتوفري بيانات عن علوم 
و�ل�شور  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  بالبيانات  �لتزويد   ، �لوثائق  ت�شميم   ، �خلر�ئط  ور�شم  �ملحيطات 
�جلر�فيكية و�لر�شوم �لبيانية و�لتقارير جميعها تتعلق بامللحة وعلوم و�شف �ملياه مبا يف ذلك توفري تلك 

�خلدمات مبا�شرة عرب �شبكات �لكمبيوتر من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو مقدمة عرب �الإنرنت. 
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة �إيفوتك باللغة �لعربية بخط وطريقة مميزة.

   �ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 115738

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 285543    بتاريخ: 2018/01/04
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعلمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م 

وعنو�نه : �ض.ب 45005 ، �بوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
ملب�ض ، لبا�ض �لقدم ، �أغطية �لر�أ�ض.

 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن ر�شم لدو�ر ينبثق من و�شطه ر�شم د�ئري ل�ُشعاع.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117145

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 285711    بتاريخ: 2018/01/09
باإ�شم : ريتايل ورلد ليمتد 

وعنو�نه : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�ض ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
خدمات �لدعاية و�الإعلن ، �إد�رة �الأعمال ، توجيه �الأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات جتميع ت�شكيلة 
من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة، )وال ينطوي ذلك 
على خدمة �لنقل( ، ميكن تقدمي هذه �خلدمات من خلل حملت �لبيع بالتجزئة �أو منافذ �لبيع باجلملة 
�أو من خلل كتالوجات �لطلب �لربيدي �أو عن طريق �لو�شائل �اللكرونية ، على �شبيل �ملثال، من خلل 

مو�قع �لويب �أو بر�مج �لت�شوق عرب �لتلفزيون.
حتتهم   FRESHER. CHEAPER. BETTER كلمات  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف   

بخط مميز ثم DISCOUNT و�لكلمات باللغة �الإجنليزية.  VIVA
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117216

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286302    بتاريخ: 2018/01/22
باإ�شم : ر��شيونال �يه جي

وعنو�نه : �جلينجري �شر��شي 62 ، الند�شبريج / ليك 86899 ، �أملانيا.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، م�شتح�شر�ت تنظيف مبا يف ذلك م�شتح�شر�ت تنظيف الأجهزة 

�لطهو للمطابخ �ل�شناعية ، �شابون. 
باللون  �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   Rational كلمة  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:   و�شف 
O مثلثني متقابلني باللونني �الأحمر و�الأزرق و�لعلمة د�خل �إطار�شبه  �الأحمر حيث يوجد على �حلرف 

م�شتطيل باللون �الأزرق.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117518

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286833    بتاريخ: 2018/02/04
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات BAB AL MADINA باللغة �الإجنليزية وباب �ملدينة 

باللغة �لعربية.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117522

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286834    بتاريخ: 2018/02/04
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
خدمات �لدعاية و�الإعلن ، �إد�رة �الأعمال ، توجيه �الأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات بطاقات �لوالء 
، تنظيم و��شت�شار�ت �الأعمال ، معلومات  جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ، �مل�شاعدة يف �الإد�رة �لتجارية �أو �إد�رة 
�لبيع بالتجزئة ، �أبحاث �لت�شويق ودر��شات �لت�شويق ، ترويج �ملبيعات للآخرين ، بحث �لكفاالت ، خدمات 
�إد�رة   ، جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 

وت�شغيل مر�كز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
BAB AL MADINA باللغة �الإجنليزية وباب �ملدينة  و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 

باللغة �لعربية.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117523

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286838    بتاريخ: 2018/02/04
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
خدمات �لدعاية و�الإعلن ، �إد�رة �الأعمال ، توجيه �الأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات بطاقات �لوالء 
، تنظيم و��شت�شار�ت �الأعمال ، معلومات  جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ، �مل�شاعدة يف �الإد�رة �لتجارية �أو �إد�رة 
�لبيع بالتجزئة ، �أبحاث �لت�شويق ودر��شات �لت�شويق ، ترويج �ملبيعات للآخرين ، بحث �لكفاالت ، خدمات 
�إد�رة   ، جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 

وت�شغيل مر�كز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات مركزك يف �لقلب باللغة �لعربية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117551

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286839    بتاريخ: 2018/02/04
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات مركزك يف �لقلب باللغة �لعربية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117552

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286652    بتاريخ: 2018/01/29
باإ�شم : جمموعة �أغذية �ض.م.ع

وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر 

�لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.
al ain بخط مميز د�خل �شكل بي�شاوي به ر�شم مميز حل�شن  و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة 
كلمة  لقلب حتتهم  ر�شم   S �حل��رف  وف��وق  PLUS بخط مميز  كلمة  �شم�ض حتتهم  �أ�شعة  وت��لل خلفهم 
 THE بخط عري�ض حتته كلمات D م�شتطيل ثم �حلرف �شبه  �إطار  د�خل  �شغري  بخط   Vitamin
باللغة  �لكلمات  وجميع  بي�شاوي  �شبه  �إط���ار  د�خ���ل  �شغري  بخط   SUNSHINE WATER
�الإجنليزية وعلى ميينهم نف�ض �لعلمة باللغة �لعربية بكلمات �لعني وبل�ض وفيتامني وحرف �لد�ل وماي 

�ل�شم�ض.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117622
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املال والأعمال

»االحتادية لل�شرائب« ت�شتكمل اآليات ا�شرتداد 
»القيمة امل�شافة« عن بناء م�شاكن املواطنني اجلديدة

•• اأبوظبي- وام:

��شرد�د  بطلب  �خلا�شة  �الآليات  كافة  لل�شر�ئب  �الحتادية  �لهيئة  ��شتكملت 
و�ل�شروط  للمو�طنني  �جل��دي��دة  �مل�شاكن  بناء  ع��ن  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة 

و�مل�شتند�ت �ملطلوب �إرفاقها يف طلبات �ال�شرد�د �لتي يتم تقدميها للهيئة.
�مل�شاكن  بناء  ع��ن  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ب��ا���ش��رد�د  �ملعنيني  �لهيئة  ودع��ت 
�جلديدة �إىل �لقيام باإجر�ء�ت �ال�شرد�د من خلل �ملوقع �الإلكروين للهيئة 
للمطالبة  �أ�شا�شية  �شروط   3 �أن هناك  �إىل  م�شرية   www.tax.gov.ae
�أن يكون مقدم �لطلب مو�طناً يحمل �جلن�شية  �ل�شريبة تتمثل يف  با�شرد�د 
�الإمار�تية و�أن تكون �لنفقات �ملتكبدة مرتبطة ببناء م�شكن جديد �شي�شتخدم 
ب�شلع  مرتبطة  �لنفقات  ت��ك��ون  و�أن  عائلته  و  �لطلب  مل��ق��دم  كم�شكن  ح�����ش��ر�ً 
وخدمات �أ�شا�شية وحمددة مرتبطة باأعمال �ال�شت�شاري و�ملقاول ومو�د �لبناء.

كما دعت �لهيئة يف بيان �شحفي �أ�شدرته �ليوم �لر�غبني يف ��شرد�د �ل�شريبة 
�ملوقع  ع��رب  �مل��ت��اح  �الإر����ش���ادي  �لدليل  على  �الط���لع  �إىل  �مل�شاكن  ت�شييد  على 
https:// �ل��ر�ب��ط:  خ��لل  م��ن  لل�شر�ئب  �الحت��ادي��ة  للهيئة  �الإل��ك��روين 
www.tax.gov.ae/ar/pdf/VAT-Refund-Building-
New-Residences-by-UA E-Nationals-User-
�آلية  حول  مب�شطاً  �شامًل  �شرحاً  �لدليل  يقدم  حيث   Guide-full.pdf
تقدمي طلبات ��شرد�د �شريبة �لقيمة �مل�شافة عن بناء �مل�شاكن �جلديدة من 
قبل مو�طني �لدولة و�لوثائق �ملطلوب �إرفاقها يف �لطلبات �ملقدمة �إىل �لهيئة 

للنظر فيها.
و�أكدت �لهيئة �أنه يحق للمو�طن �لذي قام ببناء م�شكنه �خلا�ض طلب ��شرد�د 
�شريبة �لقيمة �مل�شافة خلل �شتة �أ�شهر من تاريخ �كتمال بناء �مل�شكن �جلديد 
وهو �الأ�شبق من تاريخ �شغل �مل�شكن �أو تاريخ �إ�شد�ر �جلهة �ملخت�شة يف �لدولة 

�شهادة �كتمال �ملبنى �أو تاريخ حتدده �لهيئة.
4 خطو�ت  �إج��ر�ء�ت طلب �ال�شرد�د تتم من خلل  �أن ��شتكمال  و�أ�شارت �إىل 
��شرد�د  من��وذج  بتنزيل  �لقيام  �الأوىل  �خلطوة  يف  فيتم  مب�شطة  �إلكرونية 
�ل�شريبة �ملتاح على �ملوقع �الإلكروين للهيئة ويف �خلطوة �لثانية يتم تعبئة 
�ملكتوبة  �لنماذج  تقبل  وال  عليه  و�لتوقيع  طباعته  ثم  �لنموذج  بيانات  جميع 
�ل�شريبة  ��شرد�د  �إر�شال طلب  �لثالثة يف  �ليد يف حني تتمثل �خلطوة  بخط 
�ملوقع مع �إرفاق �مل�شتند�ت �لثبوتية �لد�عمة للطلب بن�شخة �إلكرونية ب�شيغة 
“بي دي �إف PDF« �إىل �لربيد اللكروين �ملخ�ش�ض ال�شتلم طلبات ��شرد�د 
homebuilders@ : شريبة �لقيمة �مل�شافة عن بناء �مل�شاكن �جلديدة�

tax.gov.ae قبل �نق�شاء �شتة �أ�شهر من تاريخ �كتمال �مل�شكن �جلديد.
و�لهوية  �ل�شفر  ن�شخة من جو�ز  ت�شمل  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  �أن  �لهيئة  وذك��رت 
�الإمار�تية و�خلل�شة �خلا�شة مبقدم �لطلب و�مل�شتند�ت �لثبوتية �لتي تو�شح 
�متلكه لقطعة �الأر�ض �ملحددة يف �لدولة و�لتي تو�شح تاريخ �إجناز بناء �مل�شكن 
وتاريخ �شغل �ملبنى مثل فاتورة �خلدمات “كهرباء ومياه” �إن وجدت مو�شحة 
�أن مقدم �لطلب �شيتلقى ر�شالة �إلكرونية لتاأكيد ��شتلم �لهيئة لنموذج طلب 
�ال�شرد�د مت�شمناً �لرقم �ملرجعي للطلب ثم �شيتلقى ر�شالة �إلكرونية �أخرى 

من �لهيئة خلل 5 �أيام عمل للإفادة ما �إذ� كان موؤهًل لل�شرد�د �أم ال.
و�خل��ط��وة �ل��ر�ب��ع��ة تتم يف ح��ال ك��ان م��ق��دم �لطلب م��وؤه��ًل ل��ل���ش��رد�د حيث 
مت  ح��ال  يف  �لهيئة  كلفتها  �لتي  �لتحقق  جهة  �أو  �لهيئة  تزويد  عليه  �شيتعني 
حتويل �لطلب �إليها مبر�جعة طلبات �ال�شرد�د باأية م�شتند�ت �إ�شافية د�عمة 

مطلوبة ملر�جعة �لطلب و�لتدقيق عليه.
طلبات  على  ل��ل��رد  عمل  ي��وم   20 للهيئة  ف���اإن  �ل�شريبية  للت�شريعات  ووف��ق��اً 
��شرد�د �ل�شريبة ثم يتم رد �ل�شريبة �إىل مقدم �لطلب خلل 5 �أيام عمل يف 

حال �ملو�فقة على طلب �ال�شرد�د.
و�أو�شحت �لهيئة �الحتادية لل�شر�ئب �أنها لن تقوم بتطبيق �أية ر�شوم ملعاجلة 

طلبات ��شرد�د �شريبة �لقيمة �مل�شافة عن �مل�شاكن �جلديدة.
�لنفقات  با�شتخد�م  تتعلق  �أ�شا�شية  معايري   3 هناك  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
فيجب �أن تكون �لنفقات متعلقة مببنى م�شّيد حديثاً ُي�شتخدم ح�شر�ً كم�شكن 
ل�شاحب �لطلب �أو لعائلته و�أن تكون خدمات �ملقاول وت�شمل خدمات �لبنائني 
الإجناز  ���ش��روري��ة  م�شابهة  خ��دم��ات  و�أي  و�ملهند�شني  �ملعماريني  و�ملهند�شني 
�مل�شتخدم عادة من  �ل�شلع  �لبناء من نوع  و�أن تكون مو�د  �لبناء بنجاح  عملية 
قبل مقاويل �لبناء يف �ملباين �ل�شكنية �أو �ملو�قع �خلا�شة ببناء �مل�شاكن ولكنها 

ال ت�شمل �الأثاث �أو �الأجهزة �لكهربائية.

دبي   ب�شوق  ال�شركات  اف�شاح  % ن�شبة   100
•• دبي-وام:

�شجلت  �مل��درج��ة  �لعامة  �ملحلية  �ل�شركات  �أن  �م�ض  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  �أعلن 
معدل �لتز�م ن�شبته %100 على �شعيد �الإف�شاح عن �لنتائج �ملالية للربع 
وهي  �لقانونية  �لزمنية  �ملهلة  �إط���ار  يف  وذل��ك   2018 �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين 

45 يوما.
�ملدرجة  و�ل�شركات  �ملحلية  و�خلا�شة  �لعامة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  عدد  بلغ 
بنظام �الإدر�ج �ملزدوج يف �شوق دبي �ملايل و�لتي �أف�شحت عن بياناتها �ملالية 

�لف�شلية 65 �شركة.
للتاأمني”  �لعربية  “�ملجموعة  �أ�شهم  على  �لتد�ول  �ل�شوق  علق  �ملقابل  يف 
للخدمات  مبا�شر  �ل�شفوة  “�شركة  و�أ�شهم  �مل��زدوج  �الإدر�ج  بنظام  �ملدرجة 

�ملالية” �ملدرجة ك�شركة م�شاهمة خا�شة.
يت�شمن  و�ل�شلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إىل  تف�شيليا  تقرير�  �ل�شوق  رفع  و 

تو�ريخ �الإف�شاح و�مللحظات عليها وذلك وفقا ملتطلبات �لهيئة.

بهدف ت�صافر �جلهود وتبادل �خلرب�ت و�لإمكانيات 

 »االقت�شاد« و»امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة« و»االحتادية لل�شباب«
 تبحث اأطر التعاون امل�شرتك لتمكني ريادة اأعمال وطنية �شابة 

•• اأبوظبي-الفجر:

وجمل�ض  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة  م��ن  ك��ل  بحثت 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل�����ش��اري��ع 
لتعزيز  �آليات  لل�شباب  �الحتادية  و�ملوؤ�ش�شة 
�أط�����ر �ل���ت���ع���اون يف جم����ال ري�����ادة �الأع���م���ال 
و�ل�شركات �حلديثة و�لنا�شئة و�شبل متكني 
�ل�����ش��ب��اب ل��ل��م�����ش��اه��م��ة ب����دور �أك����رب يف تلك 

�ملجاالت �لو�عدة. 
ج����اء ذل����ك خ����لل �ج��ت��م��اع ع��ق��د بح�شور 
وزيرة  �مل���زروع���ي  �شهيل  ب��ن��ت  �شما  م��ع��ايل 
�ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب ورئ��ي�����ض جمل�ض 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة �الحتادية لل�شباب، �إىل جانب 
�ل�شام�شي  �ل��ف��ن  �شلطان  �هلل  عبد  ���ش��ع��ادة 
وك��ي��ل م�����ش��اع��د ب�����وز�رة �الق��ت�����ش��اد ورئي�ض 
�لعاملي،  �البتكار  ملوؤ�شر  �لتنفيذي  �لفريق 
�لربنامج  مدير  �لعفيفي  �أدي��ب  و�لدكتور 
�ل�شغرية  و�مل��ن�����ش��اآت  ل��ل��م�����ش��اري��ع  �ل��وط��ن��ي 
ملجل�ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل�������ذر�ع  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل�شاريع 
مكافحة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ه��اج��ري  و���ش��م��اح 

�ملمار�شات �ل�شارة بالوز�رة.
ركز �الجتماع على مناق�شة عدد من �الآليات 
�لتي من �شاأنها متكني فئة �ل�شباب يف جمال 
ريادة �الأعمال و�إطلق طاقاتهم �الإبد�عية 
و�البتكارية و�إ�شر�كهم يف �لعملية �لتنموية 
بناء  يف  �ل��دول��ة  توجهات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
�ملعرفة  على  قائم  م�شتد�م  متنوع  �قت�شاد 

وبقيادة كفاء�ت وطنية موؤهلة.
وت���ن���اول �الج���ت���م���اع �أه��م��ي��ة �ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
�ل�شغرية  و�مل���ن�������ش���اآت  �مل�������ش���اري���ع  جم��ل�����ض 
لل�شباب  �الحت��ادي��ة  و�ملوؤ�ش�شة  و�ملتو�شطة 
ل���ل����ش���ت���ف���ادة م����ن �خل�����دم�����ات و�حل����و�ف����ز 
�لبيانات  وق���و�ع���د  �مل��ق��دم��ة  و�ل��ت�����ش��ه��ي��لت 
�إىل جميع  �ل��و���ش��ول  �مل��ت��وف��رة مب��ا ي�شمن 

�لفئات �مل�شتهدفة وتطوير مبادر�ت نوعية 
ت�شتجيب لتطلعات رو�د �الأعمال و�أ�شحاب 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة وتخدم  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 

توجهات �لدولة يف هذ� �ل�شدد.
���ش��ه��ي��ل �ملزروعي  ب��ن��ت  ���ش��م��ا  ق��ال��ت م��ع��ايل 
ت�شكيل  �إن  �ل�شباب،  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��رة 
�إطار  يف  ياأتي  لل�شباب  �الحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة 
ح��ر���ض و�ه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة دول����ة �الإم�����ار�ت 
بفئة �ل�شباب وتعزيز �جلهود �ملبذولة لبناء 
ب�شورة  �مل�شاهمة  من  ومتكينهم  قدر�تهم 
فعالة يف رفاه �ملجتمع �الإمار�تي، مبا يعزز 
ويحقق  ل��ل��دول��ة  م�����ش��ت��د�م  م�شتقبل  ب��ن��اء 
�أه����د�ف »روؤي����ة �الإم����ار�ت  �ل��وق��ت نف�شه  يف 

�الإمار�ت 2071«. و»مئوية   »2021
على  �شتعمل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ملزروعي  وتابعت 
يف  �ملحلية  �ل�شباب  جمال�ض  م��ع  �لتن�شيق 
و�لفعاليات  للأن�شطة  �شنوية  �أجندة  و�شع 
�ل�شبابية يف �لدولة ل�شمان تو�فق �أهد�فها 
مع  و�أن�شطتها  و��شر�تيجياتها  وخططها 
�ل�شباب،  للدولة يف جمال  �لعامة  �خلطط 
�إ�شافة �إىل غريها من �الأهد�ف �لتي تخدم 
�ل���دول���ة وت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق تنمية  ���ش��ب��اب 

م�شتد�مة لهم.
لل�شباب  �القت�شادي  �لتمكني  �أن  و�أو�شحت 
�مل�����ش��ت��ه��دف تطويرها،  �مل���ح���اور  �أه����م  �أح����د 
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة يف ذل�����ك م����ب����ادرة »�ل���ب���و�ب���ة 
�الإلكرونية لريادة �الأعمال«، و�لتي تعمل 
لت�شهيل  تنفيذها  على  �الحتادية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل��وع��ي لدى  ورف��ع  �الأع��م��ال  بيئة  وتي�شري 
�لتي  ب���احل���و�ف���ز و�ل��ت�����ش��ه��ي��لت  �ل�����ش��ب��اب 

تقدماه �لدولة يف هذ� �جلانب.
مع  �لتن�شيق  �أن  على  �شما  م��ع��ايل  و�أك����دت 
وز�رة �القت�شاد وجمل�ض �مل�شاريع و�ملن�شاآت 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة خطوة �أ�شا�شية لتعزيز 
�الأث�����ر �مل���رج���و م���ن ت��ل��ك �مل���ب���ادرة و�شمان 

توحيد �جلهود وتو�فق �خلطط و�ملبادر�ت 
�آلية  و�شع  �أهمية  �إىل  م�شرية  �ملو�شوعة، 
�مل�شركة  �ملبادر�ت  ب�شاأن  للتن�شيق  و��شحة 
وو�شع ت�شور و��شح للأولويات و�خلطو�ت 
�مل��ط��ل��وب �ت��خ��اذه��ا �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة وذلك 

لتحقيق �أف�شل �لنتائج �ملرجوة.
�شلطان  �هلل  عبد  �شعادة  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
ريادة  ق��ط��اع  تطوير  �إن  �ل�شام�شي،  �ل��ف��ن 
�لرئي�شية  �ل��رك��ائ��ز  �أح���د  ي�شكل  �الأع���م���ال 
�لتي  �القت�شادي  �لتنويع  �شيا�شات  لتعزيز 
تنتهجها �لدولة، وحتر�ض وز�رة �القت�شاد 
يف ه���ذ� �ل�����ش��دد ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��ب��ن��ي كافة 
�مل����ب����ادر�ت �ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق هذ� 
م�شتوى  ت��ع��زي��ز  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ت��وج��ه، 
لل�شباب  �الحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
د�خل  �ملعار�ض  يف  �مل�شاركات  يف  و�لتن�شيق 
و�لبيانات  �ملعلومات  وتبادل  �لدولة  وخارج 
�شاأنه  م���ن  م�����ش��رك��ة  م����ب����ادر�ت  وت���ط���وي���ر 
�لفئات  من  عري�شة  �شريحة  �إىل  �لو�شول 

�مل�شتهدفة وزيادة �ملنفعة �ملتحققة.

و��شتعر�ض �شعادته عدد من �ملبادر�ت �لتي 
تعمل عليها �لوز�رة، ومن �أبرزها �لربنامج 
�حلديثة  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  �ل���وط���ن���ي 
�أول  تاأ�شي�ض  على  يعمل  و�ل���ذي  و�ملبتكرة، 
منظومة متكاملة لدعم �ل�شركات �لنا�شئة 
�الإبد�عية  و�الأف��ك��ار  �البتكار  على  �لقائمة 
عرب تطوير باقة من �حلو�فز و�لت�شهيلت 
على  قدرتها  ورف��ع  �ل�شركات  لنمو  �مل��ع��ززة 
ويعد  �أن�شطتها،  يف  �الب��ت��ك��ار  م��ع��دل  زي���ادة 
�ل��ربن��ام��ج �إح����دى �مل���ب���ادر�ت �ل���ر�ئ���دة �لتي 
مناخ  ل��ت��ن��م��ي��ة  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة  ط��ورت��ه��ا 
�البتكار يف دولة �الإم��ار�ت. وناق�ض �شعادته 
�الحتادية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ���ش��ب��ل 
�لت�شهيلت  م����ن  ل���ل����ش���ت���ف���ادة  ل��ل�����ش��ب��اب 

و�خلدمات �لتي تطرحها �ملبادرة. 
�أدي���ب �لعفيفي،  �أو���ش��ح �ل��دك��ت��ور  وب����دوره، 
يقدمها  �ل���ت���ي  و�حل�����و�ف�����ز  �ل��ت�����ش��ه��ي��لت 
�ل�شغرية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج 
ملجل�ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل�������ذر�ع  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل�شاريع 

ري����ادة  ق���ط���اع  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره 
�الأعمال بالدولة. 

�أي�شا ��شتعر�ض خدمات �ملن�شة �الإلكرونية 
قاعدة  �إن�شاء  على  تعمل  و�ل��ت��ي  للربنامج 
بامل�شاريع  خا�شة  وحم��دث��ة  �شاملة  بيانات 
�إم��ار�ت �لدولة، وذلك  �لوطنية يف خمتلف 
ل��دع��م �أ���ش��ح��اب ت��ل��ك �مل�����ش��اري��ع م��ن خلل 
معار�ض  يف  الإ���ش��ر�ك��ه��م  �ل��ف��ر���ش��ة  ت��وف��ري 
منتجاتهم  وت����روي����ج  ودول����ي����ة،  �إق��ل��ي��م��ي��ة 
باالأ�شو�ق �خلارجية، �إىل جانب حزمة من 
قطاع  لتنمية  �لربنامج  يقدمها  �حل��و�ف��ز 
�أهمها  وم���ن  �الإم���ار�ت���ي���ني  �الأع���م���ال  رو�د 
�لدعم �لفني و�الإد�ري و�ملايل و�لت�شويقي.

و�أو����ش���ح �أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ل���رب���ط بني 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن�����ش��ة 
�ملوؤ�ش�شة  تعمل  �لتي  �الأعمال  ري��ادة  وبو�بة 
وذلك  �إط��لق��ه��ا،  على  لل�شباب  �الحت��ادي��ة 
ل��ت��ع��ظ��ي��م �ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ت��ل��ك �مل����ب����ادر�ت 
وحتقيق �ل��ت��و�ف��ق و�ل��ت��ك��ام��ل �مل��ط��ل��وب بني 

�جلهات �ملعنية بهذ� �لقطاع �حليوي.

من �أجل حماية �لبيئة �لبحرية و�صمان �صامة �ملو�نئ و�ملن�صاآت �لبحرية �لوطنية

للموا�شالت”  “االحتادية  لقرار  ا�شتعدادها  “ت�شنيف” توؤكد 
ب�شاأن اإ�شدار ال�شهادات ل�شفن دول القائمة ال�شوداء  

•• دبي-الفجر:

�لوطني  و�ل��ت��م��ي��ز  �خل���ربة  كبيت  دوره����ا  �شمن   
لبناء  تقنياً  مرجعاً  لتكون  �لبحري،  �لقطاع  يف 
�ق��ت�����ش��اد م���لح���ي م�����ش��ت��د�م ل���دول���ة �الإم�������ار�ت، 
“ت�شنيف”  للت�شنيف  �الإم������ار�ت  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
معايل  ل��ق��ر�ر  لل�شتجابة  �ل��ت��ام  ��شتعد�دها  ع��ن 
تطوير  وزي��ر  �لنعيمي  بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
بعدم  و�لبحرية  �لربية  للمو��شلت  �الحت��ادي��ة 
�أحد �الأعلم �لتابعة  �ل�شماح لل�شفن �لتي حتمل 
للدول، �مل�شنفة �شمن �لقائمة �ل�شود�ء من قبل 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �ل��ب��ح��ري��ة، ب��دخ��ول مو�نئ 
�لدولة �أو �لر�شو يف مياهها ؛ �إال �إذ� كانت م�شنفة 
هيئات  �إح���دى  �أو  للت�شنيف  �الإم����ار�ت  هيئة  م��ن 
�لدولية  �ملنظمة  يف  �الأع�شاء  �لدولية  �لت�شنيف 
بهذ�  �لعمل  و�شيتم   IACS. �لت�شنيف  لهيئات 
 ،2019 يناير  م��ن  �الأول  م��ن  �ب��ت��د�ء  �لتعميم 
ومت توجيهه هذ� �لقر�ر �إىل كافة مو�نئ �لدولة 
�إد�رة  و�شركات  وم�شغلي  وم��لك  �ل�شفن  ووك��لء 
�ل�شفن، �إ�شافة �إىل كافة هيئات �لت�شنيف �لعاملة 

يف �لدولة.
من جهتها، �شرحت �لدكتورة عائ�شة �لبو�شميط، 
�لهيئة  يف  �حل���ك���وم���ي  �الت�������ش���ال  �إد�رة  م���دي���ر 
�الحتادية للمو��شلت �لربية و�لبحرية، قائلة: 
» قر�رنا هذ� ياأتي لتنظيم دخول �ل�شفن من �أي 
دولة من �لدول �ملعلنة يف �لقائمة، ل�شمان جودة 
على  ح�شولها  خ��لل  من  �ل�شفن  تلك  و�شلمة 
�لت�شنيف  هيئات  م��ن  ومطابقة  فح�ض  ���ش��ه��ادة 
�ملعتمدة لدينا. وهنا ن�شجل ثقتنا بجميع هيئات 
�لت�شنيف �لعاملة يف دولتنا و�أخ�ض بالذكر هيئة 
على  ق���ادرة  نعتربها  حيث  للت�شنيف،  �الإم����ار�ت 
�إ�شد�ر �شهاد�ت �لت�شنيف �لبحرية �لتي ت�شاهي 
تلعب  �أن  �إىل  ونتطلع  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
�ملمار�شات  �أف�شل  تعميم  يف  �لوطني  �خلبري  دور 
و�خلربة  �ملعرفة  ونقل  �لبحرية  بيئتنا  حلماية 
�إىل كو�درنا  �لتقنية �لدولية يف �لقطاع �لبحري 

�لوطنية«.
قر�ر �لهيئة �الحتادية “ت�شنيف” تدعم 

�مل�شكري،  �شعيد  �ملهند�ض  ���ش��رح  �ل�����ش��دد  وب��ه��ذ� 

للت�شنيف  �الإم����ار�ت  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
»ت�شنيف«، قائًل: »ندعم ب�شكل كبري قر�ر �لهيئة 
حظر  و�لبحرية  �لربية  للمو��شلت  �الحت��ادي��ة 
�متثالها  �مل�شمون  من  لي�ض  �لتي  �ل�شفن  دخ��ول 
�ل�شلمة،  ل�شو�بط  �ملعتمدة  �لدولية  للمعايري 
الأن دخول هذ� �لنوع من �ل�شفن قد يهدد �شلمة 
ب���ح���و�دث بحرية  ي��ت�����ش��ب��ب  �أو  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
قد  ما  �إىل  �إ�شافة  �لفنية.  حالتها  رد�ءة  ب�شبب 
�أ�شر�ر  �لبحرية من  �ملو�نئ و�ملر�فق  له  تتعر�ض 
قد تعيق حركة �مللحة �لبحرية، ويف دولة مثل 
�لعاملية  �لبحرية  �ملر�كز  من  تعد  �لتي  �الإم���ار�ت 
ال جمال للتهاون يف تطبيق �أعلى معايري �جلودة 

و�ل�شلمة«.
�لهيئة  تقدير  عالياً  “نثمن  �مل�شكري:  و�أ���ش��اف 
لنا؛  و�لبحرية  �ل��ربي��ة  للمو��شلت  �الحت��ادي��ة 
�لتي  و�مل��ط��اب��ق��ة  �لت�شنيف  ���ش��ه��ادة  ب��اع��ت��م��اده��ا 
�لتي  �ل�شهاد�ت  م��ع  �مل�����ش��او�ة  ق��دم  على  ن�شدرها 
ت�����ش��در م���ن �أع�����ش��اء �مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة لهيئات 
هذ�  �أن  مت���ام���اً  ون������درك   ،IACS �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
كافة  بتلبية  �لثقة  نلنا  �أن  بعد  ج��اء  �الع����ر�ف 
�ال�شر�طات �لفنية و�ملهنية �لتي تتطلبها �لهيئة 
�أج���ل �الع����ر�ف ب�شهاد�تنا، وه���ذ� �الأم���ر ال  م��ن 
جمال فيه للمحاباة �إذ �إنه مي�ض �شلمة �لطو�قم 
�ل��ب��ح��ري��ة �ل��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ف��ن و�أم�����ن بيئتنا 

�لبحرية ككل، ونفخر �أن فرقنا �لفنية وخرب�ءنا 
�لكفاءة.  درج���ات  ب��اأع��ل��ى  �ملهمة  ل��ه��ذه  يت�شدون 
�إ�شافية نحو  �لثقة متثل خطوة  �أن هذه  ونعترب 
هدفنا باأن نكون بيت �خلربة ميثل �لتميز �لوطني 
يف �لقطاع �لبحري، �لذي يعّد مرجعاً تقنياً لبناء 

�قت�شاد ملحي م�شتد�م لدولة �الإمار�ت«.
�لتميمي،  وليد  �ملهند�ض  �أو�شح  �ل�شياق  هذ�  ويف 
�مللحي  �ل���ذر�ع  ماريتيم،  لت�شنيف  �لعام  �ملدير 
�إ�شد�ر  جم���ال  يف  للت�شنيف  �الإم�������ار�ت  ل��ه��ي��ئ��ة 
�شهاد�ت مطابقة ومعاينة �ل�شفن، قائًل: »قمنا يف 
�شركة ت�شنيف للخدمات �لبحرية بتاأهيل فريق 
ومعاينة  فح�ض  جمال  يف  ومتخ�ش�ض  حمرف 
�ل�شفن، وعززناه بالكفاء�ت �ملو�طنة �لتي ح�شلت 
�ل�شهاد�ت  الإ���ش��د�ر  يوؤهلها  خ��ا���ض  ت��دري��ب  على 
مل��ع��اي��ري �لت�شنيف  �ل��دق��ة وف��ق��اً  ب��اأع��ل��ى درج����ات 
�لعاملية �أو متطلبات �لعلم. ون�شتخدم يف عمليات 
على  �ملعتمدة  �لتقنيات  �أحدث  و�ملعاينة  �لفح�ض 
�تفاقية  موؤخر�ً  وقعنا  وقد  �ال�شطناعي،  �لذكاء 
تطوير  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة   Abyss ���ش��رك��ة  م���ع 
بعد  ع��ن  بها  �لتحكم  يتم  �ل��ت��ي  �لقيا�ض  م��ع��د�ت 
للبيانات  لتحليل  متطورة  بخو�رزميات  معززة 
حتت  و�ملعاينة  �لفح�ض  باأعمال  �لقيام  �أج��ل  من 

�ملاء لل�شفن و�ملن�شاآت �لبحرية«.
للت�شنيف  �الإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
ق���د ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى �ع������ر�ف �ل��ه��ي��ئ��ة �الحت���ادي���ة 
للمو��شلت �لربية و�لبحرية منذ تاأ�شي�شها عام 
2012 كهيئة معتمدة الإ�شد�ر �شهاد�ت �ملطابقة 
�لبحرية، كما ح�شلت على �عر�ف هيئة �لتاأمني 
لقبول �شهاد�تها من �أجل �إ�شد�ر �شهاد�ت �لتاأمني 
عام  ويف  �ل��ب��ح��ري��ة.  و�مل��ن�����ش��اآت  لل�شفن  �ل��ب��ح��ري 
2016 �عتمد وزر�ء �لنقل و�ملو��شلت يف �لدول 
“ت�شنيف” ك��اأول هيئة ت�شنيف عربية،  �لعربية 
وقعت  كما  �ملعتمدة،  �لت�شنيف  هيئات  و�إح���دى 
�تفاقية ت�شنيف مزدوج مع هيئة  �لهيئة موؤخر�ً 
�عر�فاً  تعد  و�لتي   CCS �ل�شينية  �لت�شنيف 
ر�شمياً بكفاءة �خلدمات �لتي تقدمها “ت�شنيف” 
وج������د�رة ف��اح�����ش��ي��ه��ا وف��ري��ق��ه��ا �ل��ف��ن��ي لتقدمي 
�لتقنية  و�ال�شت�شار�ت  و�ملعاينة  �لفح�ض  خدمات 
�الأماكن  يف  �ل�شينية  �لبرول  ومن�شات  لل�شفن 

�لتي مل يعرف فيها هيئة �لت�شنيف �ل�شينية. 

اأرباح  �شايف  درهم  مليار   2.51
االأول  الن�شف  “نخيل” يف 

•• دبي-وام:

حققت �شركة “نخيل” �أرباحاً �شافية بلغت 2.51 مليار درهم يف 
�لن�شف �الأول من �لعام �جلاري .. وبلغت �أرباح �ل�شركة �ل�شافية 

لنف�ض �لفرة من �لعام �ملا�شي 2.61 مليار درهم.
451 وحدة عقارية للعملء  �أكر من  “نخيل” بت�شليم  وقامت 
حمفظة  و����ش��ل��ت  ح��ني  يف  �جل����اري  �ل��ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�شف  يف 
�أعمال �ل�شركة �أد�ءها ب�شكل قوي يف قطاعات �لتجزئة و�ل�شيافة 
�ل�شنوية  �الإي��ر�د�ت  بلغت  �الأ�شول حيث  و�إد�رة  �ل�شكني  و�لتاأجري 
لهذه �لقطاعات 2.6 مليار درهم وت�شكل ثلثة �أ�شعاف ما كانت 
38 باملائة من �إجمايل �إير�د�ت  عليه يف عام 2010 ومتثل حالياً 
�إجناز  مع  �لقطاعات  �الإي���ر�د�ت من هذه  و�شي�شتمر منو  �ل�شركة 
�ملقرر  بوينت”  “ذي  مثل  و�ل�شيافة  بالتجزئة  خا�شة  م�شاريع 
�فتتاحه �لعام �جلاري و�ل�شوق �لليلي و�شوق ور�شان وذ� بامل تاور 
 .2019 �أن تفتتح جميعها يف عام  �ملقرر  ونخيل مول و�لتي من 
مليار�ت   6 عن  قيمتها  تزيد  بناء  عقود  “نخيل” ر�شمياً  ووقعت 
درهم ما بني يناير ويونيو من �لعام �جلاري من بينها عقد�ً بقيمة 
درهم  600 مليون  بقيمة  ل�ديرة مول وعقد�ً  درهم  مليار   4.2
لند �ل�شبا مول وعقد�ً بقيمة 447 مليون درهم الإن�شاء ج�شر بني 
مليون   385 بقيمة  وعقد�ً  بدبي  �لرئي�شي  ديرة” و�ل��رب  “جزر 

درهم ملنتجع “ريو” �ملكون من 800 غرفة يف “جزر ديرة«.
كما وقعت �ل�شركة يف �لن�شف �الأول من عام 2018 عقد�ً مل�شروع 
م�شرك مع “نادي �لن�شر �لثقايف �لريا�شي” الإن�شاء مول بقيمة 
“فيينا  درهم و�أعلنت عن �شر�كة خمططة لها مع  مليون   300
هاو�ض للفنادق” الإن�شاء منتجع جديد يف “جزر ديرة” كما �أعلنت 
�إم��ارة دبي وهو مركز ت�شوق جمتمعي  �أول م�شروع لها خارج  عن 
لل�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة  مع  بال�شر�كة  درهم  مليون  بقيمة 75 

و�لتطوير �شروق.

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6470  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �لن�شر �لعربي ملقاوالت �لبناء - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�أقام  قد    - �شلم  عبد�ملعطي  عبد�لعظيم  �ملدعي/عبد�ملعطي  �أن  مبا  �القامة 
 18730( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  رقم �ل�شكوى 
�ملو�فق  �ل��ث��لث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB182805463AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch1.A.5 بالقاعة  �شباحا    8.30 �ل�شاعة    2018/9/4
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8704  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ����ض   - �ل���ع���ق���اري���ة  ل��ل��و���ش��اط��ة  1-�����ش����ون   / ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / ب��ا���ش��ر� ح���ي���در   ق���د �أق�����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
وتذكرة  دره���م(   88541( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�مل��ح��ام��اة ورقم  ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف  و�ت���ع���اب 
�لثلثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184822872AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/9/4  �ل�شاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7401  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-�الفكار �لثلثية للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  جمهول 
�أق����ام  �مل���دع���ي / حم��م��د روؤوف حم���م���د����ش���ارو�ر   ق���د  حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن 
 19007( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�لثلثاء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183661505AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/9/18  �ل�شاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
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املال والأعمال

»�إمباور« تعزز من �لنمو �ملهني ملوظفيها لاإرتقاء ب�صناعة تربيد �ملناطق

اأحمد بن �شعفار:  توؤمن اإمباور باأن الكوادر الب�شرية هي راأ�س 
املال احلقيقي، واأن اال�شتثمار يف العقول هو ا�شتثمار يف امل�شتقبل

•• دبي-الفجر:

مزود  “�إمباور” �أك��رب  �ملركزي  �لتربيد  الأنظمة  �الإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  �أك��دت 
يف  �ل�شباب  دور  تعزيز  على  حر�شها  �ل��ع��امل،  يف  �ملناطق  تربيد  خل��دم��ات 
بينهم وبني  و�لعلمي  �ملعريف  �لتو��شل  �ملناطق ومد ج�شور  �شناعة تربيد 
�لعامل. حيث تويل �ل�شركة �إهتماماً خا�شاً برفع م�شتوى �ملوظفني �لعلمي 
�أرقى م�شتو�يتها وذلك عرب  �إىل  و�لتقني للو�شول بخدمة تربيد �ملناطق 

�ملهنية  �لكفاء�ت  وتطوير  تدريب 
وخ��ا���ش��ة �ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة من 
خلل �أجندة �شنوية من �لرب�مج 
�ل�شركة  تقدمها  �لتي  �لتدريبية 
ملوظفيها، مبا ينعك�ض �يجاباً على 
و�لقدرة  �مل��ه��ن��ي  �الآد�ء  م�����ش��ت��وى 
ودع�����م م�شرية  �الن��ت��اج��ي��ة  ع��ل��ى 

�لتنمية يف �لدولة.
فقد نظمت “�إمباور” منذ بد�ية 
 36 �حل��ايل  �أغ�شط�ض  �إىل  �لعام 
دورة تدريبية ملوظفيها، مب�شاركة 
كما  400 موظف.  يزيد عن  ما 
ي�شارك موظفو �ل�شركة بالعديد 
�أهمها  �ل��دول��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

�لدولية  “�جلمعية  م����وؤمت����ر�ت 
الإكت�شاب  وذلك  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �آخرها  �ملناطق”،  لتربيد 
�خلرب�ت و�الإطلع على �أف�شل �ملمار�شات �خلا�شة ب�شناعة تربيد �ملناطق 

وتبادل �ملعرفة حول هذ� �لقطاع مع نظر�ئهم يف �لدول �الأخرى.  
وقال �أحمد بن �شعفار، �لرئي�ض �لتنفيذي الإمباور : نحر�ض يف �إمباور على 
�الأ�شا�شي  �ملحرك  فهم  لدينا،  �ملوجودة  �لوطنية  بالكو�در  �لتقدم  حتقيق 
لعجلة تطوير �شناعة تربيد �ملناطق ونحثهم د�ئماً على مو��شلة �إكت�شاب 
تدريبية   ودور�ت  �إطلقنا لرب�مج  وذلك عرب  و�ملهار�ت  �ملعرفة  �ملزيد من 
�ملعايري  �أعلى  وفق  �الزمة  باملهار�ت  وت�شليحهم  �أد�ئهم  للرتقاء مب�شتوى 
�لدولية، �إذ توؤمن �ل�شركة باأن �لكو�در �لب�شرية هي ر�أ�ض �ملال �حلقيقي، و�أن 

�ال�شتثمار يف �لعقول هو ��شتثمار يف �مل�شتقبل.
و�أ�شاف بن �شعفار: يف �إطار جهود �حلكومة لتنفيذ توجيهات �شيدي �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
لتحقيق  �لعمل  وتكثيف  �لطاقات  �هلل” بح�شد  “رعاه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء 
 ،  2021 �الإم���ار�ت  لروؤية  �لوطنية  �الأج��ن��دة  م�شتهدفات  من   100%
حتر�ض �إمباور على  ��شتقطاب �لكو�در �لوطنية �ل�شابة وتوظيفها بال�شركة 

كجزء من �شعينا �لدوؤوب لدعم �لتوطني يف خمتلف �ملو�قع �لوظيفية.
و�أ�شار �أحمد بن �شعفار �إىل وجود �شح يف �ملعلومات �ملتوفرة لهذه �ل�شناعة، 
وت�شعى �إمباور �إىل �شد هذه �لفجوة �ملعرفية عن طريق ن�شر ثقافة تربيد 
�ملناطق يف �ملحافل �لوطنية و�لدولية لت�شليط �ل�شوء على �إجناز�ت �إمارة 
دبي يف هذ� �ملجال و�إ�شتعر��ض جتربة دولة �الإم��ار�ت �لناجحة يف تطبيق 
نظام تربيد �ملناطق.  ونظمت �إمباور منذ بد�ية �لعام عدة دور�ت ت�شمنت 
قانونية  للإد�ريني يف  �الأ�شا�شية �شد �حلر�ئق، ودورة  �ل�شلمة  دورة عن 
�لفعال،  و�لتفاو�ض  �مل�شتد�م،  �لتربيد  عمل  وور���ش��ة  �لتحقيقات،  جم��ال 
و�لتميز يف �ملوثوقية �لهند�شية، باالإ�شافة �إىل ور�شة �لتعامل مع �شغوطات 
�ملدققني  وتدريبات  و�مل�شتقبل،  للبتكار  �ل�شابع  �ل�شنوي  و�ملوؤمتر  �لعمل 
�ل��ت��دري��ب وغ��ريه��ا م��ن ور�ض  �أج��ه��زة  �ل��د�خ��ل��ي��ني و�ل��ت��دري��ب على �شيانة 
�إمباور  ل�شركة  �الإنتاجية  �لقدرة  �أن  بالذكر،  و�ل��رب�م��ج.و�جل��دي��ر  �لعمل 
ت�شل �إىل �أكر من1،34 مليون طن من �لتربيد وتقدم �ل�شركة خدمات 
دبي  �إم���ارة  يف  �ل��ب��ارزة  �مل�شاريع  م��ن  لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد 
�لعاملي  �ملايل  مثل جمموعة جمري� وجمري� بيت�ض ريزيدن�ض ومركز دبي 
ونخلة  جمري�  ب��ح��ري�ت  و�أب����ر�ج  �لطبية  دب��ي  ومدينة  �ل��ت��ج��اري  و�خلليج 
جمري� ودي�شكفري جاردنز و�بن بطوطة مول وحي دبي للت�شميم و�ملنطقة 

�لعاملية للإنتاج �الإعلمي وغريها.

��صتقطاب �أبرز �لفعاليات �لطبية �لدولية �أولوية لتعزيز ح�صور �أبوظبي كمركز عاملي ر�ئد لل�صياحة �لعاجية 

»اأدنيك« جتدد مذكرة التفاهم املوقعة مع
 »جمعية االإمارات الطبية« و»دائرة الثقافة وال�شياحة« 

بنك اأبوظبي االأول يوا�شل تنظيم معر�س قرو�س االإ�شكان للمواطنني
ا�شتجابة لالإقبال املتزايد الذي �شهده املعر�س منذ بداية اإطالقه

كونغ  هونغ  من  ��صتري�د  طلب   71

»دبي لل�شادرات« تختتم زيارتها اإىل هونغ كونغ 
لتعزيز تواجد ال�شركات االإماراتية يف اأ�شواق ال�شرق االأق�شى

•• اأبوظبي-الفجر:

للمعار�ض  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  جددت 
)�أدنيك( مذكرة تفاهم ��شر�تيجية مع كل 
و)مكتب  �لطبية(  �الإم���ار�ت  )جمعية  من 
لد�ئرة  �ل��ت��اب��ع  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت(،  �أب���وظ���ب���ي 
تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك  و�ل�����ش��ي��اح��ة،  �لثقافة 
م��ك��ان��ة �أب��وظ��ب��ي ك��وج��ه��ة ر�ئ����دة خلدمات 
ومركز  �مل�شتوى  رفيعة  �ل�شحية  �لرعاية 
�أبرز  ��شت�شافة  خ��لل  من  للمعرفة  عاملي 

�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�ملعار�ض �لطبية. 
وتهدف مذكرة �لتفاهم �لثلثية �جلديدة 
و�لفعاليات  �مل����وؤمت����ر�ت  ع����دد  زي�����ادة  �إىل 
�لطبية �لدولية �لتي ت�شت�شيفها �أبوظبي، 
جذب  يف  ت�����ش��ه��م  �أن  �مل���ت���وق���ع  م����ن  ح���ي���ث 
�إىل  �لدولية  �لفعاليات  من  جديدة  دفعة 
�الإم�������ارة، وب���ه���ذ� �خل�����ش��و���ض ق���ال �شعادة 
�لثقافة  د�ئ���رة  وكيل  غبا�ض،  �شعيد  �شيف 
د�ئرة  يف  “نتطلع  �أبوظبي:   – و�ل�شياحة 
خلل  من  �أبوظبي   – و�ل�شياحة  �لثقافة 
�لعمل جمدد�ً مع �شركة �أبوظبي �لوطنية 
ل��ل��م��ع��ار���ض )�أدن���ي���ك( وج��م��ع��ي��ة �الإم�����ار�ت 
للموؤمتر�ت  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  ع��رب  �لطبية 
وتعزيز  لتنمية  ر����ش��خ��ة  �أ���ش�����ض  و���ش��ع  �إىل 
ق���ط���اع �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ة يف 
تعاون  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ق��د  وي�شعدنا  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملوثوقني  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م���ع  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
لتطوير �شبكة خدماتنا �ل�شحية وحتقيق 
�أهد�فنا �ملرجوة وم�شتويات عاملية لر�شيخ 

�لتناف�شية  �ل�شحية  �ل�شاحة  يف  مكانتنا 
�لتو��شل  فر�ض  تعزيز  جانب  �إىل  �لعاملية 
ل�شناعة  جديدة  ت�شويقية  �أفكار  وتطوير 
�أف�شل  �مل���زي���د م���ن  �ل���ق���ط���اع جل����ذب  ه����ذ� 
�لعا�شمة  �إىل  �لدولية  �لطبية  �مل��وؤمت��ر�ت 
ثانية  ��شت�شافة  �إىل  و�ل�شعي  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
��شت�شافتها  فر�شة  على  ح�شلنا  لفعاليات 
وبنية  �إمارتنا من مقومات  مع ما متتلكه 
�الأح���د�ث  �أه���م  ال�شتيعاب  تخولها  حتتية 
�ل��ع��امل��ي��ة. وك��م��ا ت�شري ه��ذه �الت��ف��اق��ي��ة �إىل 
�أننا من�شي بخطى ثابتة يف تعزيز م�شتقبل 

قطاع �لرعاية �ل�شحية و�لطبية”. 
بدوره قال حميد مطر �لظاهري، �لرئي�ض 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شركات  وجمموعة  )�أدن��ي��ك(  للمعار�ض 
فرة  وخ��لل  �أدن��ي��ك  متكنت  لها:  �لتابعة 
ق�����ش��رية م���ن �ل���زم���ن م���ن �ل���ت���اأك���ي���د على 
�ملوؤمتر�ت  ملنظمي  مميز  ك�شريك  مكانتها 
و�الحتاد�ت �ملهنية على �ل�شعيدين �ملحلي 
و�لدويل، وقد �أثبتت قدرتها على ��شتقطاب 
�ملوؤمتر�ت �لدولية �جلديدة �ملتخ�ش�شة يف 
خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي ح��ددت��ه��ا خطة 
�أب��وظ��ب��ي وروؤي��ت��ه��ا �الق��ت�����ش��ادي��ة 2030، 
باالإ�شافة لدعم �ملوؤمتر�ت �لقائمة بالفعل، 
كبريه،  جن��اح��ات  مبجملها  حققت  و�ل��ت��ي 
�لذي  �ل�شركة  عمل  ف��ري��ق  بف�شل  وذل���ك 
�لتي  �ملو�طنة  �لكفاء�ت  من  كوكبة  يقوده 
حر�شت على �إخر�ج هذه �لفعاليات بال�شكل 

�لذي يليق ب�شمعة ومكانة �إمارة �أبوظبي.

�لتفاهم  م���ذك���رة  جت���دي���د  �إن  و�أ������ش�����اف: 
د�ئرة  م��ن  ك��ل  م��ع  �ملوقعة  �ال�شر�تيجية 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة وج��م��ع��ي��ة �الإم������ار�ت 
�لطبية، يندرج وفق ��شر�تيجتنا �لر�مية 
يف  جناحاتنا  ومو��شلة  تناف�شيتنا  لتعزيز 
�ل��دول��ي��ة �جلديدة  �مل���وؤمت���ر�ت  ����ش��ت��ق��ط��اب 
يف �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي، �الأم�����ر �ل����ذي يعزز 
ملنظمي  �ملف�شل  كاخليار  م��ر�ك��زن��ا  مكانة 
�ملوؤمتر�ت و�الحتاد�ت �لدولية الإقامة هذه 
�لفعاليات يف �ملنطقة، ونحن �شعد�ء بحجم 
من  بذلت  �لتي  و�جل��ه��ود  �لكبري  �لتعاون 
و�لثقافة  �ل�شياحة  د�ئ��رة  يف  �شركائنا  قبل 
و�شواًل  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت  �أب���وظ���ب���ي  وم��ك��ت��ب 

جلمعية �الإمار�ت �لطبية.
�ل�شرهان،  م��وزة  �لدكتورة  قالت  ب��دوره��ا، 
رئي�ض )جمعية �الإمار�ت �لطبية(: ي�شعدنا 

�شركة  �ملوقعة مع  �لتفاهم  جتديد مذكرة 
للموؤمتر�ت،  �أب��وظ��ب��ي  وم��ك��ت��ب  )�أدن���ي���ك( 
حيث نلتزم معاً بتعزيز دور دولة �الإمار�ت 
كمركز عاملي للمعرفة، ونهدف من خلل 
وجهة  �أبوظبي  جعل  �إىل  �لتفاهم  مذكرة 
ع��امل��ي��ة م��ف�����ش��ل��ة يف �ل���ق���ط���اع �ل��ط��ب��ي من 
�لطبية  �مل��وؤمت��ر�ت  �أب���رز  ��شتقطاب  خ��لل 
و�ملحلي.  و�الإقليمي  �ل��دويل  �مل�شتوى  على 
و�شيتيح تنظيم �ملوؤمتر�ت �لطبية �لدولية 
�لفر�شة  �أب���وظ���ب���ي،  يف  �مل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
ل��لأط��ب��اء �مل��م��ار���ش��ني ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع �أب���رز 
�ملخت�شني �لدوليني و�الطلع على �أحدث 
�ل��ق��ط��اع �لطبي  �إل��ي��ه يف  �ل��ت��و���ش��ل  م��ا مت 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  و�ل��ت��ع��رف  �ل��ع��امل��ي، 

�لدولية يف هذ� �ملجال.
وجمعية  �أدن��ي��ك  �شركة  م��ن  ك��ل  وتخطط 
�الإم������������ار�ت �ل���ط���ب���ي���ة وم���ك���ت���ب �أب���وظ���ب���ي 
ل���ل���م���وؤمت���ر�ت ال���ش��ت�����ش��اف��ة جم��م��وع��ة من 
�ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خلل  �لبارزة  �لفعاليات 
لغ�شيل  �ل��دول��ي��ة  �جلمعية  )م��وؤمت��ر  مثل 
�لكلى 2018(، )�ملوؤمتر �لعاملي لل�شيدلة 
و�ملوؤمتر   ،2019 �ل�شيدالنية  و�ل��ع��ل��وم 
�لعاملي الأمر��ض �جلهاز �لع�شبي 2019، 
�الأ�شرة  ط��ب  الأخ�شائيي  �لعاملي  و�مل��وؤمت��ر 
�لفر�شة  �ملوؤمتر�ت  و�شتتيح هذه   .2020
الأبوظبي ال�شت�شافة قادة �لفكر �لعامليني، 
وب��ال��ت��ايل م�����ش��اع��دة �الإم�����ارة ع��ل��ى �لربوز 
�لرعاية  قطاع  يف  للمعرفة  عاملي  كمركز 
�أثر  �لتفاهم  ملذكرة  �شيكون  كما  �ل�شحية. 

�شياحة  و�ق���ع  ع��ل��ى  مبا�شر  وغ���ري  مبا�شر 
على  �ل�شوء  وت�شليط  �أبوظبي  يف  �الأعمال 
�ل��ق��ط��اع �لطبي  �ل��ت��ط��ور�ت �حل��ا���ش��ل��ة يف 

للإمارة.
وي������وف������ر )م������رك������ز �أب�����وظ�����ب�����ي �ل���وط���ن���ي 
من  م��رب��ع  م��ر   133،000 للمعار�ض( 
�ملتاحة  �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة  �مل�����ش��اح��ات 
�ملوؤمتر�ت  م��ن  متنوعة  جمموعة  الإق��ام��ة 
�ملركز،  و��شت�شاف  و�ملعار�ض.  و�لفعاليات 
�أعلى  وف���ق  �ملبنية  �مل��ر�ف��ق  ب��اأح��دث  �مل����زود 
�مل���ع���اي���ري �ل���دول���ي���ة، م���ا جم��م��وع��ه 442 
فعالية حملية و�إقليمية ودولية، و��شتقبل 
�أكر من مليوين ز�ئر خلل �لعام �ملا�شي، 
3.9 مليار درهم يف  �إىل  لت�شل م�شاهمته 

�قت�شاد �أبوظبي.   
و�جلدير ذكره �أنه مت تكرمي �شركة �أدنيك 
ع��ل��ى مت��ي��زه��ا خ���لل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، حيث 
�لعديد من �جلو�ئز  �ل�شركة على  ح�شلت 
�لكبرية،  مل�شاهماتها  �ل��ت��ق��دي��ر  و���ش��ه��اد�ت 
�ملوؤ�ش�شة  �ع���ت���م���اد  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��ا  م��ن��ه��ا 
 ،)EFQM( �جل����ودة  الإد�رة  �الأوروب���ي���ة 
لتكون �أول �شركة �شمن قطاع �الجتماعات 
و�حلو�فز و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض يف �ملنطقة 
حت�����ش��ل ع��ل��ى ه����ذ� �الع���ت���م���اد، ك��م��ا نالت 
معار�ض(  م��رك��ز  )�أف�����ش��ل  ج��ائ��زة  �ل�شركة 
وذل��ك خ��لل حفل ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز معر�ض 
و�ملعار�ض  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق 
يف   )MESE Awards( �خل���ا����ش���ة 

�شهر مايو من �لعام �جلاري.   

•• اأبوظبي-الفجر:

بنك يف  �أك���رب  �الأول،  �أب��وظ��ب��ي  بنك  �أع��ل��ن 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أحد �أكرب 
و�أ�أم�����ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ال��ي��ة يف �ل��ع��امل، عن 
مو��شلة تنظيمه ملعر�ض قرو�ض �الإ�شكان 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني؛ ح��ي��ث �شيقام ه���ذ� �ل��ع��ام يف 
�لفرة ما بني 18-20 �شبتمرب �ملقبل يف 
وذلك  للمعار�ض،  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
للبنك،  �الإ�شر�تيجني  �ل�شركاء  بح�شور 
مدينة  وبلدية  للإ�شكان  �أبوظب�ي  هيئ�ة 
من  و��شعة  جمموعة  ومب�شاركة  �أبوظبي، 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة و �ل��ع��ار���ش��ني من 
�ملكاتب �الإ�شت�شارية و�ملقاولني و �ملوردين.

�لفر�شة  �إت����اح����ة  �إىل  �مل���ع���ر����ض  وي���ه���دف 
ق��رو�ض  ع��ل�����ى  �حل��ا���ش��ل��ني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�حل�شول  بطلبات  �ملتقدمني  �أو  �الإ�ش��كان 
�لت�ش�اميم  �أح�����دث  على  ل��لط��لع  عليها 
�لهند�شي�ة وخدمات �لبناء، و�لتو��شل مع 
خمتلف فئات �ملوردين و�ملقاولني و�ملكاتب 
�ال�شت�شارية �لعاملة يف دولة �الإمار�ت، �إىل 
�ملعلومات  خمتلف  على  �إطلعهم  جانب 
�ل�شرورية �لتي ت�شاعدهم على بناء منزل 

�الأحلم.
وتعليقاً عل�ى ذلك، قال حممد �ملن�ش�وري، 
يف  للمو�طني�ن  �الإ���ش�����ك��ان  ق��رو���ض  رئي��ض 
�أبوظبي  �أبوظبي �الأول: »ينظم بنك  بن�ك 
�الأول معر�ض قرو�ض �الإ�شكان للمو�طنني 
�لتز�مه مبو��شلة  �نطلقاً من  �لعام  هذ� 
وحتقيق  �مل�����و�ط�����ن�����ني  ط����م����وح����ات  دع�������م 
�مل��ن��زل �الأم��ث��ل بالن�شبة  ب��ب��ن��اء  �أح��لم��ه��م 

ل��ه��م، وت��وج��ي��ه��ه��م ن��ح��و ����ش��ت��خ��د�م قر�ض 
باعتبار  ك���ف���اءة مم��ك��ن��ة  ب���اأك���رب  �الإ����ش���ك���ان 
�ل��ت��ي مي��ك��ن��ه��م �لتعرف  �مل��ن�����ش��ة  �مل��ع��ر���ض 
وكافة  �جل��ه��ات  خمتلف  على  خللها  م��ن 
�لذي  �ملنزل  الإن�شاء  �للزمة  �لت�شهيلت 

يحلمون به«. 
و�أ�����ش����اف: »���ش��ي��ح��ت��ل م��ع��ر���ض ه���ذ� �لعام 
وذلك  م���رب���ع،  م���ر   11،000 م�����ش��اح��ة 
�الإقبال  يف  ملحوظاً  �زدي���اد�ً  �شهد  �أن  بعد 
�الأوىل  ن�شخته  يف  ��شتقبل  ح��ي��ث  ع��ل��ي��ه؛ 
3،500 ز�ئ��ر، يف حني  2014 نحو  ع��ام 
�ملقبلة  �الأع�����و�م  يف  �ل����زو�ر  ع���دد  ت�شاعف 
�ملتوقع  وم��ن  ز�ئ���ر.   6،000 �إىل  لي�شل 
كبري�ً  �إق��ب��ااًل  كذلك  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ي�شهد  �أن 
�أن  �مل��ق��رر  وم��ن  ع��ار���ض،   120 مب�شاركة 
ي�شم جمموعة من �لفعاليات و�لندو�ت«.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال �مل��ه��ن��د���ض ع��ل��ي حممد 
�لبلد  ب���رج  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  �ل��ع��ب��ي��د،  ع��ل��ي 
موؤ�ش�شة  يف  »نحر�ض  �لعامة:  للمقاوالت 
برج �لبلد للمقاوالت �لعامة على �مل�شاركة 
مبعر�ض قرو�ض �الإ�شكان للمو�طنني منذ 
�إطلقه عام 2014، وذلك ملا يتيحه من 
�أحدث  على  ل��لط��لع  للمو�طنني  فر�ض 
�لبناء،  وخ��دم��ات  �لهند�شية  �لت�شاميم 
و�لتو��شل مع خمتلف �لفئات �لتي تندرج 
���ش��م��ن ق��ط��اع �ل��ب��ن��اء و�ل��ت�����ش��ي��ي��د يف دولة 
�لذي  �الأم���ر  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
�لتي  �لعي�ض  رفاهية  توفري  على  ينعك�ض 
�لتي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ع  تن�شجم 

ت�شهدها �لدولة«. 
�أبو  �إبر�هيم  حمزة  ق��ال  �أخ���رى،  جهة  من 

�ملوناليز�  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  حماد، 
للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة: »نحن نفخر 
برعايتنا �لذهبية ملعر�ض قرو�ض �الإ�شكان 
�لتو�يل  على  �لر�بعة  لل�شنة  للمو�طنني 
و�لتي مت تتويجها �لعام �ملا�شي مبنحنا درع 
�أف�شل عار�ض عن �ملعر�ض �ل�شابق. وتاأتي 
مب�شاهمة  �إمياننا  من  �نطلقاً  م�شاركتنا 
�ملعر�ض يف تعزيز خربة �ملو�طن يف جمال 
�حتياجاته  يلبي  مبا  و�لت�شميم  �الإن�شاء 
ل��ب��ن��اء م��ا مي��ث��ل م��ن��زل �الأح����لم بالن�شبة 
له؛ حيث ميكن من خلل �ملعر�ض توفري 
�ل��وق��ت و�جل��ه��د ع��ل��ى �مل��و�ط��ن م��ن جهة، 
و�ملقاولني من جهة  �لهند�شية  و�ل�شركات 
�لتي جتمعهم  �ملعر�ض  �أخرى عرب من�شة 

حتت �شقف و�حد«.  
من جهته، قال حممد ن��و�ر ك��رزي، مدير 

�الإلكرونية،  �ملتحدة  �ل�شركة  يف  �ملبيعات 
�لهو�ء  تكييف  الأج��ه��زة  �حل�����ش��ري  �مل����وزع 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �إلكريك  ميت�شوبي�شي 
�مل�شاركة  على  »حر�شنا  �ملتحدة:  �لعربية 
للمو�طنني  �الإ���ش��ك��ان  ق��رو���ض  معر�ض  يف 
�لثلث،  دور�ت��ه  �إطلقه وعلى مدى  منذ 
�لتعريف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  خ����لل  و����ش��ت��ط��ع��ن��ا 
�لتكنولوجيا  �إل��ي��ه  ت��و���ش��ل��ت  م��ا  ب���اأح���دث 
يف ع����امل �ل��ت��ك��ي��ي��ف، و�ل���ت���ي ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
�لتربيد  م��ن حيث  �مل��و�ط��ن��ني  �ح��ت��ي��اج��ات 
وت���وف���ري �ل��ط��اق��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. ون����ود �أن 
على  �الأول  �أبوظبي  لبنك  بال�شكر  نتقدم 
و�ملو�طنني  ل��ل�����ش��رك��ات  �ل��ف��ر���ش��ة  �إت��اح��ت��ه 
ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء ل��ل��ت��و����ش��ل ب�����ش��ه��ول��ة من 
�أحدث  خلل �ملعر�ض، و�إطلع زو�ره على 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �الأ����ش���و�ق  تقدمه  م��ا 

�ملتعلقة باالإن�شاء و�لت�شييد«.
من �جلدير بالذكر �أن بنك �أبوظبي �الأول 
يوفر فروعاً متخ�ش�شة بقرو�ض �الإ�شكان 
و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي  يف  للمو�طنني 
للمو�طنني  �شاملة  خدمات  توفر  �لغربية 
بنك  �أن  �إىل  وي�شار  �إقاماتهم.  مناطق  يف 
قر�شاً   34،730 ��شتلم  �الأول  �أب��وظ��ب��ي 
�الإ�شكان  ق���رو����ض  ب��رن��ام��ج  �إط�����لق  م��ن��ذ 
مليار   66،38 قيمتها  تبلغ  للمو�طنني 
درهم، كما مت ت�شليم �أكر من 22،727 
خ���لل  م����ن  �الآن  ح���ت���ى  ���ش��ك��ن��ي��ة  وح�������دة 
16،700 م�شروع مت �إجنازها يف خمتلف 
 1،288 �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الإم�����ارة،  �أن��ح��اء 
مو�طناً   934 ت�شّلم  حيث  ج��اه��زة؛  فيل 
��شتكمال  وج�����اري  �جل����اه����زة،  م�����ش��اك��ن��ه��م 

ت�شليم باقي �مل�شاكن.

•• دبي-الفجر: 

�ل�شادر�ت،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  موؤ�ش�شات  �إحدى 
كونغ،  ه���ون���غ  �ىل  زي���ارت���ه���ا  دب�����ي،  د�ئ�����رة  يف 
�ملوؤ�ش�شة  �ل��زي��ارة �شمن جهود  ه��ذه  وج��اءت 
بني  �لتجارية  �لعلقات  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
�لرئي�شيني يف هونغ كونغ  �مل�شلحة  �أ�شحاب 
و�مل�شنعني يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

وبالتايل  �لتحديد،  وج��ه  على  دب��ي  و�إم����ارة 
�ل�����ش��رك��ات �الإم���ار�ت���ي���ة م���ن تو�شيع  مت��ك��ني 

تو�جدها على �مل�شتوى �لدويل. 
وت���اأت���ي ه���ذه �ل���زي���ارة ت��ز�م��ن��اً م���ع �لذكرى 
�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  ملكتب  �الأوىل  �ل�شنوية 
ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية �ل�شادر�ت يف هونغ كونغ، 
�لذي لعب دور�ً فعااًل منذ �إطلقه، و�شاهم يف 
فتح قنو�ت جديدة للمنتجات و�خلدمات من 
دبي، و�شوال �إىل جمتمع �الأعمال يف �ل�شرق 

مبا  كونغ،  هونغ  �شوق  وبالتحديد  �الأق�شى 
�ل�شناعية.  و�ل��ر�ب��ط��ات  �مل�����ش��ت��وردي��ن  فيهم 
علقات  وتطوير  �إق��ام��ة  من  �ملكتب  ومتكن 
�الأعمال  قطاع  يف  �ل��ق��ر�ر  �شانعي  م��ع  قوية 
يف  �فتتاحه  منذ   ، كونغ  هونغ  يف  و�حلكومة 

�أغ�شط�ض 2017. 
�لكمايل،  علي  حممد  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  نائب 
على  م��ت��و����ش��ل  ب�شكل  ن��ع��م��ل   « �ل�������ش���ادر�ت، 

ت��ع��زي��ز ت���و�ج���د م��ك��ات��ب��ن��ا �الق��ل��ي��م��ي��ة ، حيث 
�ملكاتب  م����ن  ك�����وجن  ه�����وجن  م��ك��ت��ب  ي��ع��ت��رب 
عام  مب����رور  ون��ح��ت��ف��ل  للموؤ�ش�شة  �جل���دي���دة 
، حيث مت عقد �جتماعات مع   تاأ�شي�شه  على 
�شل�شلة من �جلهات �ملتخ�ش�شة، مبا يف ذلك 
غرفة �لتجارة �لعامة يف هونغ كونغ، ور�بطة 
�مل�شّنعني �ل�شينيني يف هونغ كونغ، ور�بطة 
هونغ  يف  �ل�شينيني  و�مل�شدرين  �مل�شتوردين 
كونغ، ومكتب �لتجارة و�لتنمية �القت�شادية، 
وجمل�ض تنمية �لتجارة يف هونغ كونغ، و�إد�رة 
�ل�شركات  �إىل  باالإ�شافة  و�ل�شناعة،  �لتجارة 
فاجنارد،  ري�شور�ش�ض  ت�شينا  مثل:  �ملحلية 
�أت�������ض ك���ي ت���ي يف م����ول، و ���ش��ن ه��ون��غ كونغ 

بروبرتيز.
ويف �ل�شياق ذ�ته، قال حممد �لكمايل: ينظر 
�ملُ�����ش��ن��ع �الم���ار�ت���ي يف دب���ي �إىل ه��ون��غ كونغ 
باإهتمام كبري ونظر�ً للخطة �ال�شر�تيجية 
�إظهار  �إىل  ن��ه��دف   ،  2021 دب���ي  ل���لإم���ارة 
م���دى ت��ن��وع �ق��ت�����ش��اد دب����ي، وم�����ش��در عاملي 
وم�شنع ملجموعة متنوعة من �ملنتجات،  مثل 
�لبور�شلني �إىل �لكافيار و�ل�شاي وغريها من 
�ملنتجات. باالإ�شافة �إىل ذلك تت�شارك دبي يف 
�لعديد من �لقو��شم �ملماثلة مع هونغ كونغ، 
ح��ي��ث ت��ع��ت��رب�ن م���ن �أك����ر �مل��ن��اط��ق حيوية 
و�خلدمات  و�ل��ت��ج��ارة  �ل��ت�����ش��دي��ر  �إع�����ادة  يف 

�للوج�شتية.
�لتجارة  م��ك��ت��ب  ل��ع��ب  �ل���ك���م���ايل:  و�أ�����ش����اف 
دور�ً  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  يف  للموؤ�ش�شة  �خل��ارج��ي��ة 
�الإمار�تية  �ل�����ش��رك��ات  م�شاعدة  يف  حم��وري��ا 
�ل�شرق �الأق�شى من  �إىل �شوق  على �لدخول 
�ل�شوق،  هذ�  �حتياجات  على  �لتعرف  خلل 
من  ����ش��ت��ري�د  طلب   71 مكتبنا  تلقى  حيث 
باال�شافة  م�شرين وجتار من هوجن كوجن 
م�شدرين  م����ن  ت�������ش���دي���ر  ط���ل���ب   17 �ىل 
حم��ل��ي��ني، ومت��ك��ن��ت �ل�����ش��رك��ات �مل��ح��ل��ي��ة من 
�الأق�شى  �ل�����ش��رق  �أ���ش��و�ق  �ل��ن��ج��اح يف  حتقيق 
و�لندو�ت  �ملحلية  �ملعار�ض  يف  �مل�شاركة  عرب 
وور������ض �ل��ع��م��ل. وت��ع��ت��رب زي���ارت���ن���ا �الأخ����رية 
مبثابة دليل وحر�ض على �شعينا �لدوؤوب يف 
�لبلدين  بني  �لتجارية  �لعلقات  ه��ذه  نقل 

�إىل مر�حل �أعلى و�أكر تطور�ً.
هوجن  يف  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  ل��د�ئ��رة  وف��ق��ا 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  ، حت��ت��ل  ك���وجن 
�ملرتبة �خلام�شة كاأكرب �شريك جتاري لهونغ 
�الأو�شط  �ل�شرق  يف  لها  �شريك  و�أه���م  كونغ 
لعام 2017. ومع �إطلق �ملبادر�ت �لنوعية 
و�أه��م��ه��ا م��ب��ادرة »�حل���ز�م و�ل��ط��ري��ق«، وعلى 
�ملتوقعة  �لفر�ض  من  �ملزيد  هنالك  �أ�شا�شه 
وهونغ  دب��ي  ب��ني  �لثنائية  �لعلقة  لتوطيد 

وكونغ.
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املال والأعمال
�لربنامج ينظم ممار�صة �لعمل �لتجاري من �ملنزل ويدعم �لإبد�ع و�لبتكار

للمواطنني االقت�شادي  الن�شاط  �شلطان بن هدة ال�شويدي يوؤكد اأهمية برنامج “اعتماد” يف حتفيز 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية ت�صدر �أكرث من 1200 رخ�صة “�عتماد” منذ �إطاق �لربنامج

�لإمار�ت ز�خرة بالفر�س �لو�عدة لتلبية طموحات �ل�صباب يف عامل �لأعمال

نظمت ندوة ل�صتعر��س �مل�صهد �لقت�صادي يف دبي وفر�س �لنمو و�ل�صر�كات 

غرفة دبي ت�شتعر�س املزايا التناف�شية لالإمارة يف معر�س املجوهرات الدويل بالهند

•• ال�شارقة-الفجر:

رئي�ض  �ل�شويدي  ه��ده  بن  عبد�هلل  �شلطان  �شعادة  �أك��د 
برنامج  �أهمية  �ل�شارقة  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�لتجاري  �لعمل  ممار�شة  تنظيم  يف  “�عتماد”  رخ�شة 
م�شاهمة  وتفعيل  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �ملنزل  خ��لل  من 
�القت�شادي،  �لقطاع  �أن�شطة  يف  و�مل��و�ط��ن��ات  �ملو�طنني 
يف  لل�شتثمار  وم��ب��ادر�ت��ه��م  �أف��ك��اره��م  وم�شاندة  ودع���م 

�مل�شروعات �خلا�شة.
حلكومة  �الإع���لم���ي  للمكتب  خ��ا���ض  ح��دي��ث  يف  وب���ني 
�أ�شدرتها  �ل��ت��ي  “�عتماد”  رخ�����ض  ع���دد  �أن  �ل�����ش��ارق��ة، 
1200 رخ�شة،  �لد�ئرة منذ �إطلق �لربنامج تخطى 
خلل  و�ملجددة  �ل�شادرة  �عتماد  رخ�ض  عدد  و�إجمايل 
عدد  و���ش��ل  بينما  رخ�����ش��ة،   384 ب��ل��غ   2017 �ل��ع��ام 
�ل��ع��ام �حلايل  ب��د�ي��ة  �ل�����ش��ادرة و�مل��ج��ددة منذ  �لرخ�ض 

يوليو �إىل 246 رخ�شة. نهاية  وحتى   2018
ووفقاً لل�شويدي تنوعت طبيعة �الأعمال �لتي ميار�شها 
ه���ي �خلياطة  ع����دة جم�����االت  �ل���رخ�������ض يف  �أ����ش���ح���اب 
تعليمية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات، وخ���دم���ات  و�ل��ت��ط��ري��ز وخ���دم���ات 
و�الأعمال  �ملعرفية  و�خلدمات  �اللكرونية  و�خلدمات 
و�الأن�شطة  �لتجميل  وم�شتح�شر�ت  و�لعطور  �لتجارية 

�لغذ�ئية.
فتح  ي�شاهم يف  �ع��ت��م��اد،  ب��رن��ام��ج  �إن  �ل�����ش��وي��دي  وق���ال 
على  وحثهم  �الإم���ارة  ملو�طني  ج��دي��دة  و�أدو�ر  جم��االت 
�لفكرية  �حل��ق��وق  و���ش��م��ان  �مل���ه���ار�ت،  وتنمية  �الإب�����د�ع 
و�الق��ت�����ش��ادي��ة الأ���ش��ح��اب �مل�����ش��روع��ات وت��ق��دمي �لدعم 

للرتقاء بامل�شتوى �لتجاري و�لرويجي للن�شاط.

مز�يا وخدمات 
تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �مل��ز�ي��ا  من  �أن  �ل�شويدي  بني 
�ل�شارقة للحا�شلني على  �لتنمية �القت�شادية يف  د�ئرة 
خا�شة  �شنوية  م��ع��ار���ض  �إق��ام��ة  ت�شمل  �ع��ت��م��اد  رخ�شة 
تثقيفية  دور�ت  وت���وف���ري  �ع���ت���م���اد،  رخ�����ض  الأ����ش���ح���اب 
وتطويرها  �مل�����ش��روع��ات  وح�شانة  �ل��ت��دري��ب،  وخ��دم��ات 

�ل�شغرية  ومتابعتها، و�لرويج و�لت�شويق للم�شروعات 
على  للح�شول  �الأع�شاء  م�شروعات  ودع��م  و�ملتو�شطة، 

فر�شة �المتياز �لتجاري.
�ل�شارقة  يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�ض  و�أك���د 
حر�ض برنامج رخ�شة �عتماد على �إبقاء �ملنزل كوحدة 
�ل�شكنية  باحلياة  �مل�شا�ض  وع��دم  �الأول،  �ملقام  يف  �شكنية 
�أ�شرية  بحياة  بالتمتع  فيه  �لقاطنني  ي�شر  ال  ب�شكل 
هادئة، و�لرخي�ض الأن�شطة حمددة تتفق طبيعتها مع 

حياة �لو�شط �ل�شكني وفق �شروط و�شو�بط معينة.
�عتماد ج��اءت يف  برنامج  ور�ء طرح  �لفكرة  �أن  و�أ�شاف 
�القت�شادية  �لتنمية  لد�ئرة  �القت�شادية  �ل��روؤى  �إط��ار 
�القت�شادية  �مل�����ش��روع��ات  لتحفيز  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة  يف 
�ل�شغرية ومتناهية �ل�شغر يف �الإمارة وتقدمي خمتلف 
�أم�����ام �ملو�طنني  �ل��ت�����ش��ه��ي��لت وف��ت��ح جم����االت ج���دي���دة 

و�ملو�طنات ت�شجيعا لل�شتثمار.
ملمار�شة  “�عتماد”  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  و�أ���ش��ار 
�لوطن  �أبناء وبنات  بت�شجيع  �ملنزل يهتم  �الأن�شطة من 
و�لعطاء  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة  �إم������ارة  وال���ش��ي��م��ا يف 
و�ال�شتفادة من �لوقت عن طريق �لدفع بهم يف معرك 

�حلياة �القت�شادية.

بو�بة �لكرتونية
�لبو�بة  بال�شارقة  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أطلقت 
�الإلكرونية �خلا�شة برخ�شة »�عتماد« بحلتها �جلديدة 
�لتي تتميز بت�شاميم ع�شرية مبتكرة، حيث مت �لركيز 
�ل�شل�شة  من  �ملزيد  و�إ�شفاء  �ال�شتخد�م  �شهولة  على 
يحتاجها  �لتي  �خل��ط��و�ت  على  و�الخت�شار  و�لب�شاطة 

ز�ئر �ملوقع للو�شول �إىل �ملعلومات �لتي يبحث عنها.
�ل���د�ئ���رة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى حتديث  �إّن  �ل�����ش��وي��دي  وق����ال 
حم��ت��وى �ل��ب��و�ب��ة �الإل��ك��رون��ي��ة ب��وت��رية ي��وم��ي��ة، لتقّدم 
معلومات �شاملة عن م�شروعاتها و�أن�شطتها من ناحّية، 
وتوّفر للمتعامل معرفة و�فية بجميع خدماتها وطرق 

�حل�شول عليها.
�أ�شحاب  �شلع  لت�شويق  خم�ش�شة  �ل��ب��و�ب��ة  �أن  �أ���ش��اف 

�لرخ�ض �ملنزلية “�عتماد” لبيعها و�شر�ئها �شو�ء كانت 
�الإنرنت  �شبكة  عرب  معلومات  �أو  خدمات  �أو  منتجات 
باملنتج،  �ملهتمني  �ل��زب��ائ��ن  م��ن  �شريحة  الأك���رب  لت�شل 
و�ملنتجات  �لب�شائع  تو�شيل  خ��دم��ة  �مل��وق��ع  ي��وف��ر  كما 

للزبائن.
�اللكروين  �ملوقع  يف  �ال�شر�ك  ف��اإن  لل�شويدي  ووفقا 
ف��ور ح�شولهم  �ملنزلية  �مل�����ش��روع��ات  الأ���ش��ح��اب  جم��اين 
على رخ�شة �عتماد وذلك عن طريق �لت�شجيل بخطو�ت 
 www.eitimad.ae �ل����ر�ب����ط  ع��ل��ى  م��ب�����ش��ط��ة 
ليتمكنو� بعد ذلك وب�شكل مبا�شر من عر�ض منتجاتهم 

وخدماتهم جلميع زو�ر �ملوقع.

�مل�صروعات �ل�صغرية
قال �شعادة �شلطان بن هدة �ل�شويدي �إن �لقيادة �حلكيمة 
�ملتحدة حر�شت على ت�شجيع  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة 
�أ�شبحت  �أن  بعد  �حل��ي��وي  �ل�شغرية  �مل�شروعات  قطاع 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة ق��اط��رة �لتنمية يف  �مل�����ش��روع��ات 
�أ�شهم  حيث  كبرية  متغري�ت  ظل  يف  �لعامل  دول  �أغلب 
لهذه  جديدة  حتديات  يف  �ل�شريع  �لتكنولوجي  �لتقدم 
�مل�شروعات وهو ما ي�شتدعي �حلاجة البتكار �آليات دعم 

وم�شاندة جديدة ت�شاعدها على �ل�شمود.
�حلكومية  و�ل��ت��م��وي��ل  �ل���دع���م  م��وؤ���ش�����ش��ات  �أن  و�أردف 
يف  وجناحا  فاعلية  �ملوؤ�ش�شات  �أك��ر  من  تعد  و�خلا�شة 
و�الجتماعية  �القت�شادية  �لتنمية  دع��م  خطط  تنفيذ 
حيث تلعب �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة دور� �أ�شا�شيا 
ومهما يف �لنمو �القت�شادي و�أ�شبحت �أد�ة رئي�شية من 

�أدو�ت �لتنمية �القت�شادية يف كافة �لقطاعات.
و�أ�شار رئي�ض د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة �إىل 
�أن دولة �الإم��ار�ت ز�خرة بالفر�ض �لو�عدة �لتي متكن 
لدخول  �جلن�شني من حتقيق طموحاتهم  �ل�شباب من 
عامل �الأعمال من خلل هذه �مل�شروعات يف ظل تو�فر 
در����ش��ة �جلدوى  ت�شاعدهم يف  �ل��ت��ي  �ل��د�ع��م��ة  �جل��ه��ات 

وتقدمي وتوفري �لتمويل لهذه �مل�شروعات.
�الإطار  ه��ذ�  يف  ي��اأت��ي  �عتماد  رخ�شة  برنامج  �إن  وق���ال 

لدعم وتنمية هذه �مل�شاريع �ل�شغرية.

�صروط �عتماد 
ويتم �حل�شول على ترخي�ض برنامج �عتماد من د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية باإمارة �ل�شارقة وذلك بعد ��شتيفاء 
لطالب  �ل���د�ئ���رة  ت�شعها  �ل��ت��ي  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  �ل�����ش��روط 
ب�شروط  �الإخ����لل  ب��ع��دم  �لتعهد  وال�شيما  �لرخي�ض 
طالب  قبل  من  �لن�شاط  وممار�شة  �ملمنوح  �لرخي�ض 

�لرخي�ض ويف �ملنزل �ملحدد.
�ل�شروط  بكافة  بااللتز�م  �لرخي�ض  �شاحب  ويتعهد 
�مل��رت��ب��ط��ة مب��م��ار���ش��ة �لن�شاط  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�ل�����ش��و�ب��ط 
�ملرخ�ض له �شو�ء �لقائم منها حاليا �أو ما �شوف ي�شتجد 
�الإجر�ء�ت  بكافة  �اللتز�م  م�شوؤولية  عليه  وتقع  الحقا 
�الأخرى  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  تفر�شها  �لتي 
دون �أن تتحمل د�ئرة �لتنمية �القت�شادية �أية م�شوؤولية، 
ويف حالة �ملخالفة يحق للد�ئرة �تخاذ ما تر�ه منا�شبا 

وفقا للإجر�ء�ت.

•• دبي- الفجر:

��شتعر�شت غرفة جتارة و�شناعة دبي �ملز�يا 
لل�شركات  �الإم��ارة  توفرها  �لتي  �لتناف�شية 
�ملجوهر�ت  جم���ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ه��ن��دي��ة 
و�الأحجار �لكرمية و�لر�غبة بدخول �أ�شو�ق 
�ملنطقة، وذلك خلل م�شاركتها يف فعاليات 
�لذي  �ل��دويل  �لهندي  �ملجوهر�ت  معر�ض 

�أقيم موؤخر�ً يف مدينة مومباي �لهندية.
ونظمت �لغرفة على هام�ض �ملعر�ض ندوة 
م�شاركاً   120 من  �أك��ر  ح�شرها  خا�شة 
متطلبات  ح�����ول  دب������ي،  ب�������ش���وق  وم���ه���ت���م���اً 
وخ�شو�شاً  دب�����ي،  يف  �الأع����م����ال  ت��اأ���ش��ي�����ض 
و�الأحجار  �ملجوهر�ت  بتجارة  يتعلق  فيما 
�ل���ك���رمي���ة، ح��ي��ث ����ش��ت��ع��ر���ض ع��م��ر خ���ان، 
�مل�شهد  �لغرفة  �ملكاتب �خلارجية يف  مدير 
�ملتاحة  و�لفر�ض  �الإم���ارة،  يف  �القت�شادي 

و�آفاق �لنمو و�لتطور. 
ودعا خان �حل�شور �إىل �ال�شتفادة من دبي 
�لفريقية،  و�لقارة  �ملنطقة  الأ�شو�ق  كبو�بة 
تناف�شية  م��ز�ي��ا  تتيح  �الإم����ارة  �ن  م��ع��ت��رب�ً 

�أمامها  �ل��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا، وت��ف��ت��ح  ل��ل�����ش��رك��ات 
�أ���ش��و�ق جديدة�،  لفر�ض متجددة يف  �آف��اق��اً 
توفرها  �لتي  �لتناف�شية  �ملز�يا  �أن  معترب�ً 
ت�����ش��م��ل �ملوقع  �ل��ه��ن��دي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  دب����ي 
�ال�شر�تيجي �لهام �لذي يربط بني طرق 
�لتجارة �لعاملية، و�شبكة �لدعم �للوج�شتية 
لل�شركات  �الإم����ارة  تتيحها  �لتي  �مل��ت��ط��ورة 
بنية  وج��ود  �إىل  باالإ�شافة  فيها،  �لعاملة 

حتتية حديثة وفر�ض ��شتثمارية كبرية.
�شوقاً  ت�����ش��ك��ل  �ل��ه��ن��د  �ن  �إىل  خ���ان  و�أ����ش���ار 
��شر�تيجية هامة ملجتمع �الأعمال يف دبي، 
حيث �فتتحت �لغرفة موؤخر�ً مكتباً متثيلياً 
ل��ه��ا يف م��دي��ن��ة م��وم��ب��اي �ل��ه��ن��دي��ة لي�شكل 
نافذة لل�شركات �لهندية �لر�غبة بالتو�شع 
�الإمار�تية  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��ن��ط��ق��ة،  ب��اأ���ش��و�ق 
د�عياً  �لهندية،  بال�شوق  بالتو�شع  �لر�غبة 
�ل�شركات �لهندية لل�شتفادة من �ملكتب يف 

ت�شهيل ن�شاطاتهم يف �أ�شو�ق �ملنطقة.
�لفلحي،  �أحمد  �ل�شيد  �لندوة  يف  و�شارك 
�مل��ل��ح��ق �ل��ت��ج��اري ل�����ش��ف��ارة دول���ة �الإم����ار�ت 
يف �ل��ه��ن��د و�ل�����ذي �أل���ق���ى ك��ل��م��ة ع���رب فيها 

�لدولة  توليه  �ل��ذي  �لكبري  �الهتمام  عن 
مع  �لتجارية  �ل��ع��لق��ات  وتعزيز  لتطوير 
�ل��ه��ن��د، يف ح��ني حت���دث مم��ث��ٌل ع��ن مركز 
دبي لل�شلع �ملتعددة عن �ملز�يا �لتي يوفرها 

�ملركز لل�شركات �لعاملة فيه. 
�لهندي  �مل��ج��وه��ر�ت  م��ع��ر���ض  و����ش���ارك يف 
�ل��دويل، �ل��ذي يعترب �أك��رب معار�ض �لهند 
�ملتخ�ش�شة باملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية، 
�أكر من 1200 عار�شاً وح�شره �أكر من 
35،000 ز�ئر، حيث �أتيح �ملجال للغرفة 
و�مل�شتثمرين  �ل��ق��ر�ر  �شناع  م��ع  للتو��شل 
�ملهتمني بتو�شيع ن�شاطاتهم يف دبي و�أ�شو�ق 

�ملنطقة.
وت��ه��ي��م��ن جت�����ارة �مل���ج���وه���ر�ت و�الأح����ج����ار 
�أك��ر من ن�شف جت��ارة دبي  �لكرمية على 
�لتجاري  �ل�����ش��ري��ك  ت��ع��ت��رب  �ل��ت��ي  و�ل��ه��ن��د 
�ل��ث��اين الإم�����ارة دب����ي، ح��ي��ث دع���ت �لغرفة 
يف  للم�شاركة  �حلا�شرين  �ملعر�ض  خ��لل 
�لفعاليات �ملتنوعة �لتي تنظمها على مد�ر 
�القت�شادية،  �ل�����ش��ر�ك��ات  لتاأ�شي�ض  �ل��ع��ام 

وتعزيز �أو��شر �لتعاون.  

•• ال�شارقة-الفجر:

�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لروؤية  ترجمة 
ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و �مل��ج��ل�����ض �الأع���ل���ى حاكم 

للتعليم  كعا�شمة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  لر�شيخ  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شارقة  “جممع  وق���ع  و�الب���ت���ك���ار  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث 
مع  ���ش��ر�ك��ة  عقد  و�البتكار”  و�لتكنولوجيا  للبحوث 
 Future( �مل�شتقبل”  م���دن  حت��ال��ف  “كاتابولت: 

للحكومة  تابعة  موؤ�ش�شة   ،)Cities Catapult
و�خلدمات  �ملنتجات  تطوير  يف  و�ملخت�شة  �لربيطانية 
�الحتياجات  لتلبية  �لتحتية  �لبنية  وو���ش��ع  �ملبتكرة 
�لذكية للمجتمعات. حيث تهدف هذه �ل�شر�كة لتعزيز 
وتعزيز  و�ل�شارقة  �ملتحدة  �ململكة  بني  �ملثمر  �لتعاون 
و�شمعة  �مل�شتقبل  موؤ�ش�شات  خارطة  على  �ملجمع  موقع 
عاملي  وت��ك��ن��ول��وج��ي  كمركز بحثي  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
�آفاقاً جديدة  �ال�شر�تيجية  �ل�شر�كة  �شتفتح  �مل�شتوى. 
لتحفيز �شركات �لقطاع �خلا�ض على �ال�شتثمار يف �إمارة 
�ل�شارقة و��شتقطاب �ل�شركات �لعاملية �لر�ئدة يف جمال 
من  �شّيما  ال  و�ملعرفة،  و�البتكار  و�لبحث  �لتكنولوجيا 
�الأخ���رى على  �لذكية  �مل��دن  وع��دد من  �ملتحدة،  �ململكة 
و�لت�شهيلت  �مل��ز�ي��ا  م��ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�ملقدمة يف �ملجمع �لذي يوفر من�شة حا�شنة وم�شجعة 
�الإبد�ع  على  �لقائمة  �الأع��م��ال  جمتمعات  �إن�����ش��اء  على 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة.وت��ن��ط��وي �الت��ف��اق��ي��ة، �ل��ت��ي وق��ع��ه��ا ك��ل من 
�شيتيز  ل�فيوت�شر  �لتنفيذي  �ملدير  كريكباتريك،  جون 
�لرئي�ض  �مل��ح��م��ودي،  ���ش��ريف��ي�����ش��ز، وح�����ش��ني  ك��ات��اب��ول��ت 

و�لتكنولوجيا  للبحوث  �ل�����ش��ارق��ة  ل�مجمع  �لتنفيذي 
�ملكثفة  و�لدر��شات  بالبحوث  �ل�شروع  على  ؛  و�البتكار 
�مل��ق��ب��ل وح��ت��ى ف��رب�ي��ر م��ن �لعام  �ب��ت��د�ء م��ن �شبتمرب 
�إىل مدينة  �ل�شارقة  �لقادم حول كيفية تطوير جممع 
ذكية عاملية �مل�شتوى وو�شعها كموؤ�شر للمدن �لذكية يف 
�ختبار  كاأر�ض  �ملجمع  تطوير  �إىل  باالإ�شافة  �ملنطقة.  
لتو�شع �البتكار�ت �لتكنولوجية وعر�ض �أحدث �لتقنيات 
�الإب���د�ع���ي���ة. وق����ال ح�����ش��ني �مل���ح���م���ودي: �ن�����ش��ج��ام��اً مع 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة  �لتوجيهات 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ض �الأعلى حاكم 
للبحوث  كعا�شمة  �ل�شارقة  مكانة  لر�شيخ  �ل�شارقة، 
يقوم  �أ�شا�شية  رك��ائ��ز  وجعلها  �الب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا 
“حتالف  م��ع  �شر�كتنا  تعك�ض  �الإم����ارة،  �قت�شاد  عليها 
مدن �مل�شقبل” جهودنا �ملتو��شلة للم�شي باملجمع نحو 
م�شتويات جديدة من �لتميز و�لريادة، و��شعني ن�شب 
�ل�شارقة  مكانة  تدعم  م�شركة  م�شاريع  �إطلق  �أعيننا 
ودولة �الإمار�ت كلعب حموري يف ر�شم ملمح �لثورة 

�لرقمية و�لتحول �لتكنولوجي و�النفتاح �القت�شادي.

•• اأبوظبي-وام :

�مل�شاهمة  �ل�شركات  �إف�شاح  ن�شبة  �أن  �ملالية  ل��لأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �أعلن 
من   100% بلغت  لديه  �مل��درج��ة  و�الأجنبية  �ملحلية  و�خلا�شة  �لعامة 

حيث �الإف�شاح عن �لنتائج �ملالية للربع �لثاين من �لعام 2018.
�ملحددة  �لقانونية  �لزمنية  �ملهلة  ف��رة  ح��دود  ج��اء يف  ذل��ك  �أن  و�أو���ش��ح 
للإف�شاح عن نتائج �ل�شركات �ملدرجة ومدتها 45 يوما من تاريخ �نتهاء 

�لفرة �ملالية.

69 �شركة م�شاهمة عامة حملية  ويف هذ� �ل�شدد ك�شفت �لنتائج �لتز�م 
�ملدرجة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  باالإف�شاح و متثل جميع  �أجنبية و خا�شة  و 

يف �ل�شوق.
�أنه مبقارنة �لبيانات �ملالية ن�شف �ل�شنوية من �لعام  جتدر �الإ�شارة �إىل 
�ملحلية و �الأجنبية �ملدرجة مع �لفرة نف�شها  �لعامة  لل�شركات   2018
من �لعام 2017 يتبني �أن �أرباحها �رتفعت بن�شبة %0.57 وكانت �أعلى 
%75.08 تله قطاع �خلدمات  �لتاأمني و بلغت  زي��ادة يف قطاع  ن�شبة 

�ملالية بن�شبة 48.28%.

�ملثمر  �لتعاون  �أن  �ملالية  ل��لأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �إد�رة  �أك��دت  من جانبها 
�ل�شركات  �إد�ر�ت  على  و�لقائمني  ج��ان��ب  م��ن  �ل�شوق  �إد�رة  ب��ني  �لقائم 
بناء ويبدو ذلك و��شحا  و  تعاون م�شتمر  �آخ��ر  �ملدرجة لديه من جانب 
�ملدرجة  لل�شركات  �ملايل  للإف�شاح  �لعالية  �لن�شبة  تعك�شه  ما  من خلل 

و�لتي بلغت %100.
�الأ�شو�ق  ن�شاط  وت��رية  يدعم  �الل��ت��ز�م  ه��ذ�  �أن  �ل�شوق  �إد�رة  �أو�شحت  و 
�ملالية بالدولة ويخدم تطلعات �ل�شالح �لعام �لهادفة لتحقيق �الإف�شاح 

و�ل�شفافية يف �الأ�شو�ق �ملالية.

يف �إطار نهج �إد�ري جديد ومبتكر 

دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان 
تلغي ب�شمة احل�شور واملغادرة

•• عجمان-الفجر:

�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ض  �لنعيمي،  حميد  �لعزيز بن  عبد  �ل�شيخ  من  بتوجيهات 
و�ملغادرة  �حل�شور  ب�شمة  �إلغاء  عن  �لد�ئرة  �أعلنت  عجمان،  يف  �ل�شياحية 

مو�عيد  ل�����ش��ب��ط  ك�����اإج�����ر�ء 
�لب�شرية،  ك�����و�دره�����ا  دو�م 
�أ�شلوباً  مي��ث��ل  �ل����ذي  �الأم����ر 
ي�شتهدف  م��ب��ت��ك��ر�ً  �إد�ري���������اً 
�ملوظفني،  �إنتاجية  حت�شني 
بامل�شوؤولية  ح�شهم  وتر�شيخ 
و�لوظيفية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 

و�لوطنية.
�لعزيز  ع��ب��د  �ل�����ش��ي��خ  و�أك�����د 
�خلطوة  ه���ذه  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ت����اأت����ي ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�عتمدتها  �ل��ت��ي  �خل���ط���و�ت 
�ل�شياحية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة 
�لعمل  لتطوير  ع��ج��م��ان  يف 

�لد�خلي بالد�ئرة، مبا يتو�كب 
مع تطور �لقطاع �ل�شياحي يف �الإمارة و�شعيها �إىل حتقيق م�شتهدفات روؤية 
و�حلفاظ  للموظفني،  و�ل�شعادة  �لر�شا  موؤ�شر�ت  ورف��ع   ،2021 عجمان 
د�ئرة  رئي�ض  �ل��د�ئ��رة.و�أ���ش��ار  �لعمل يف  �الرت��ق��اء مب�شرية  �أج��ل  عليهم من 
�لتنمية �ل�شياحية يف عجمان �إىل �أن �لد�ئرة تتطلع د�ئماً �إىل �أن تكون من 
�جلهات �حلكومية �لر�ئدة حملياً وعربياً وعاملياً يف تطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
�مل�شاهمة  من  موظفيها  لتمكني  �لد�خلية  �لعمل  بيئة  وتعزيز  �الإد�ري����ة، 
�لوطنية  و�لتنمية  خا�ض،  ب�شكل  �ل�شياحي  �لقطاع  خدمة  يف  �أك��رب  ب�شكل 
ب�شكل عام. وقال �شعادة �شالح �جلزيري، مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
يف عجمان: ي�شكل �شعور �ملوظف بامل�شوؤولية جتاه عمله، جزء�ً من �لتز�مه 
مبوظفينا  ثقة  على  ونحن  ووطنه،  وجمتمعه  �أ�شرته  جت��اه  مب�شوؤولياته 
و�ملغادرة. �حل�شور  ب�شمة  �إلغاء  فكرة  جاءت  هنا  ومن  �لب�شرية،  وكو�درنا 
و�أ�شاف �جلزيري: يبقى �شمري �ملوظف �ملقيا�ض �حلقيقي اللتز�مه جتاه 
�أوق��ات عمله،  تنظيم  و�ح��د منهم  لكل  �لقر�ر  ويتيح هذ�  وظيفته وعمله، 
ل�شمان �ال�شتقر�ر �لوظيفي وتعزيز جودة �إنتاجهم �ملهني، خا�شة �أن �لعمل 
�لد�خلي  و�ل�شغف  �لرغبة  على  كبرية  بدرجة  يعتمد  �ل�شياحي  �ملجال  يف 
لهذه  �رتياحهم  ع��ن  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملوظفني  م��ن  �لعديد  للموظف.و�أعرب 
لهم  وتتيح  و�الإب���د�ع،  �لتميز  لتحقيق  �أك��رب  �لتي متنحهم حافز�ً  �خلطوة 
�ملهني و�ل�شعادة �لوظيفية  �لتطور  �لعمل يف بيئة مريحة توفر لهم �شبل 

خلدمة د�ئرتهم وجمتمعهم ووطنهم. 

�شراكة بني “جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار” و”كاتابولت: 
حتالف مدن امل�شتقبل” لتعزيز التعاون املعريف بني اململكة املتحدة وال�شارقة

اأبوظبي  ب�شوق  املدرجة  ال�شركات  اإف�شاح  % ن�شبة   100

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286786    بتاريخ: 2018/02/01
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�الأمريكية.   

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ض  �لفريو�شية  �الأم��ر����ض  م��ن  و�ل��ع��لج  للوقاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
و�الأمل  �مل��رك��زي  �لع�شبي  �جل��ه��از  و�أم��ر����ض  �ل��دم��وي��ة  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����ض  �الإلتهابية  و�الأم���ر�����ض 
�ال�شتقلبية  و�الأم��ر����ض  بالعدوى  �ملرتبطة  و�الأم��ر����ض  �له�شمي  �جلهاز  و�أم��ر����ض  �جللدية  و�الأم��ر����ض 

)�الأي�شية( و�أمر��ض �الأور�م و�أمر��ض �لعيون و�أمر��ض �جلهاز �لتنف�شي ، مطاعيم.
�الإجنليزية. باللغة   KELZORVI و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117857

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286785    بتاريخ: 2018/02/01
رقم �الأولوية: 87553376 بتاريخ: 2017/08/02

باإ�شم : ثري �م كومبني
�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  55144 ميني�شوتا   ، ب��ول  �شانت   ، روود  هد�شون   2501  ، �شنر  �م  ث��ري   : وعنو�نه 

�الأمريكية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 17
�أ�شرطة ال�شقة لل�شتخد�م �ل�شناعي و�لتجاري.

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �أحرف VHB بخط وطريقة مميزة باللغة �الإجنليزية.
 �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117903

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286970    بتاريخ: 2018/02/07
رقم �الأولوية : 87567488  بتاريخ :2017/08/14

باإ�شم : ثري �م كومبني
وعنو�نه : ثري �م �شنر ، 2501 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا 55144 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
معد�ت ر�ض �لدهانات حتديد�ً �ملحوالت و�الأقد�ح و�الأطو�ق و�الأقد�ح �ل�شغرية و�الأغطية و�لبطانات و�أغطية 
بفلتر وملحقات ن�شبة �خللط و�ملوزعات و�للو�زم جميعها مل�شد�شات �لر�ض حتديد�ً حاملت م�شد�شات �لر�ض 
وموزعات �الأغطية وموزعات �لبطانات وحاملت �الأقد�ح لتح�شري �لدهانات ، �أطقم مكونة من و�حدة �أو 

�أكر من �ملو�د �آنفة �لذكر �لو�قعة يف �لفئة 7.
باللغة �الإجنليزية وعلى ميينهم  PPS بخط وطريقة مميزة  �أحرف  �لعلمة عبارة عن  �لعلمة:  و�شف 

ر�شم مميز مل�شد�ض مع عبوة لر�ض �لدهان.
 �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117918

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289481    بتاريخ: 2018/03/22
باإ�شم : : �ل�شيد عبد �ل�شاهر عبد �لرحيم 

وعنو�نه : �ض.ب. 9403 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 6
�شمامات معدنية ، ما عد� �أجز�ء �الآالت ، �شمامات معدنية ملو��شري �ملاء ، �شمامات معدنية ملو��شري 

�ل�شرف �ل�شحي ، �شمامات معدنية للغاز و�لزيت و �لبخار ، و�شلت و�شفهات معدنية للمو��شري.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة VIMEC باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117927

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288319بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه: �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
�حتاد  حتتهما  �الإجنليزية  باللغة    Etihad Gardens كلمات  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 

جاردنز باللغة �لعربية.
 �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118543

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288321بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه: �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
حد�ئق  حتتهما  �الإجنليزية  باللغة    Hadaeq Al Itihad و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات

�الحتاد باللغة �لعربية.
 �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118544

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288364    بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : مكتب �شاحبة �ل�شمو �مللكي �المرية هيا بنت �حل�شني
وعنو�نه : �ض.ب. 111888 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�ملطبوعات؛ مو�د  �أخ���رى؛  فئات  و�ردة يف  وغ��ري  �مل��و�د  ه��ذه  �مل�شنوعة من  و�ملنتجات  �ملقوى  و�ل���ورق  �ل��ورق 
جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية؛ 
�أو �لتلوين؛ �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ مو�د �لتوجيه  ومو�د �لفنانني؛ فر��شي �لدهان 
�لطباعة؛  �أخ��رى(؛ حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبل�شتيكية )غري  �لتغليف  �الأجهزة(؛ مو�د  و�لتدري�ض )عد� 

�لكلي�شيهات )�لر��شمات(.
 HM King حتتهم   Anything is Possible كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��لم��ة  �ل��ع��لم��ة:  و���ش��ف   

�لذهبي. باللون  لتاج  مميز  ر�شم  �لكلمات  وفوق  �الأ�شود  باللون  �الإجنليزية  باللغة   Hussein I
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118649

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288365    بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : مكتب �شاحبة �ل�شمو �مللكي �المرية هيا بنت �حل�شني
وعنو�نه : �ض.ب. 111888 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
�مللب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض.

 HM King حتتهم Anything is Possible و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 
�لذهبي. باللون  لتاج  مميز  ر�شم  �لكلمات  وفوق  �الأ�شود  باللون  �الإجنليزية  باللغة   Hussein I

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118650

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:289023    بتاريخ: 2018/03/14

باإ�شم : : د�ر �لتمويل –�ض م ع
وعنو�نه : �ض.ب 7878 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36

خدمات �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية ، خدمات بطاقات �الئتمان ، خدمات 
 ، و �جل��اري  �لتوفري  ، خدمات ح�شاب  �لود�ئع  ، خدمات ح�شاب  �مل�شريف  ، خدمات �حل�شاب  �لدين  بطاقات 
�ملالية  �ملعلومات   ، و�لعقار�ت(  �مل�شرفية  �لتاأمني و�الأعمال   ( �ملايل  �لتقييم   ، �ملالية  �ال�شت�شار�ت   ، �الئتمان 
 ، �الئتمان  بطاقات  �إ�شد�ر   ، �ملق�شطة  �لقرو�ض   ، �الأم��و�ل  ��شتثمار   ، �لتمويلية  �خلدمات   ، �ملالية  �الإد�رة   ،
�إ�شد�ر �شند�ت ذ�ت قيمة ، �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية ، �لقرو�ض �ملالية ، �لتمويل �لتباديل ، خدمات بطاقات 
معاملت �لدفع ، �خلدمات �ملالية �لتي تعمل بالبطاقة ، توفري �لبطاقات �مل�شبقة �لدفع وبطاقات �ل�شر�ء ، 
خدمات �لبطاقة �لنقدية ، خدمات بطاقة �ل�شحن ، بطاقة �لو�شول للخدمات �مل�شرفية ، �خلدمات �ملالية 
للبطاقات �مل�شرفية ، معاجلة �ملدفوعات �لتي تتم بو��شطة بطاقات �ل�شحن ، �خلدمات �ملالية �ملتعلقة باإ�شد�ر 

�لبطاقات �مل�شرفية وبطاقات �ل�شحب �الآيل ، خدمات بطاقة �خل�شم.
cn بخط وطريقة  ي�شارها حريف  cartnet بخط مميز على  كلمة  عبارة عن  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 

مميزة وجميع �لكلمات باللغة �الإجنليزية باللونني �الأزرق �لغامق و�لفاحت.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 117242

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 286969    بتاريخ: 2018/02/07
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�الأمريكية.   

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ض  �لفريو�شية  �الأم��ر����ض  م��ن  و�ل��ع��لج  للوقاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
و�الأمل  �مل��رك��زي  �لع�شبي  �جل��ه��از  و�أم��ر����ض  �ل��دم��وي��ة  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����ض  �الإلتهابية  و�الأم���ر�����ض 
�ال�شتقلبية  و�الأم��ر����ض  بالعدوى  �ملرتبطة  و�الأم��ر����ض  �له�شمي  �جلهاز  و�أم��ر����ض  �جللدية  و�الأم��ر����ض 

)�الأي�شية( و�أمر��ض �الأور�م و�أمر��ض �لعيون و�أمر��ض �جلهاز �لتنف�شي ، مطاعيم.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة TALFANZAباللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118067

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288315    بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : : فرح �إك�شبريين�شز ذ.م.م 

وعنو�نه : �ض.ب. 128717 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لت�شلية  باآالت  �لت�شلية، حد�ئق �مللهي، خدمات �لرفيه  و�لثقافية، تقدمي خدمات قاعات  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرفيه، 
و�الإجتماعات  �لدر��شية  و�حللقات  و�ملوؤمتر�ت  �ملو�شيقية  �حلفلت  و�إقامة  تنظيم  �لت�شلية،  �لريا�شي،  �لرفيه  وخدمات 
�ملع�شكر�ت  خدمات  )للرفيه(،  �لعطلت  مع�شكر�ت  خدمات  �لكتب،  ن�شر  �مل�شرحية،  للعرو�ض  �ملقاعد  حجز  و�ل��ن��دو�ت، 
خدمات  �مل�شيف،  خدمات  �لرفيهية،  �أو  �لريا�شية  �ملباريات  تنظيم  )للرفيه(،  �ل��ن��و�دي  خدمات  �ل�شريك،  �لريا�شية، 
�الألعاب �ملقدمة عرب �ل�شبكة، معلومات عن �لرفيه، خدمات �لنو�دي �ل�شحية، معلومات عن �الإ�شتجمام، عر�ض متثيليات 
حية، قاعات مو�شيقية، تنظيم �حلفلت �لر�ق�شة، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات و�ملعار�ض و�لعرو�ض و�ملباريات �لريا�شية، 
تنظيم حفلت )ت�شلية(، �إنتاج عرو�ض م�شرحية، �لرفيه بالر�ديو، توفري خدمات �لكاروكي، توفري �ملطبوعات �الإلكرونية 
�لفورية غري �لقابلة للتنزيل، توفري ت�شهيلت ريا�شية، ن�شر �لكتب و�ل�شحف �الإلكرونية �لفورية، ن�شر ن�شو�ض ما عد� 
وتوفري  �ل�شباحة  حمامات  ت�شهيلت  وتوفري  �ل�شباحة  ِب��رك  �لريا�شية،  �لت�شهيلت  توفري  و�الإع���لن،  �لدعاية  ن�شو�ض 
�لريا�شية، خدمات وكاالت  �ملنا�شبات  �لتلفزيوين، توقيت  �ل�شباحة، توفري ت�شهيلت �ال�شتجمام، �لرفيه  ِبرك  ت�شهيلت 
عرب  �لتذ�كر  وك��االت  خدمات  و�لرفيهية،  �ال�شتجمامية  للأحد�ث  �لتذ�كر  وحجز  حجوز�ت  خدمات  )ترفيه(،  �لتذ�كر 

�ل�شبكة لغايات �لرفيه.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات QUICK PASS باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��ض على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118241

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288366    بتاريخ: 2018/03/05
باإ�شم : مكتب �شاحبة �ل�شمو �مللكي �المرية هيا بنت �حل�شني
وعنو�نه : �ض.ب. 111888 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرفيه، �الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية.

 HM King حتتهم   Anything is Possible كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��لم��ة  �ل��ع��لم��ة:  و���ش��ف   
�لذهبي. باللون  لتاج  مميز  ر�شم  �لكلمات  وفوق  �الأ�شود  باللون  �الإجنليزية  باللغة   Hussein I

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118651

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:288609    بتاريخ: 2018/03/08
باإ�شم : : جمموعة �أغذية �ض.م.ع 

وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�شرو�ت  فو�كه   ، �للحوم  خل�شات   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  حل��وم   ، �الأ�شماك   ، �للحوم 
 ، �حلليب  ومنتجات  �حلليب   ، �لبي�ض   ، بال�شكر  فو�كه مطبوخة   ، مربيات   ، ، هلميات )جيلي(  ومطهوة 
فو�كه   ، فو�كه وخ�شرو�ت جممدة   ، مثلجة  فو�كه   ، ، متور  فو�كه  رقائق   ، للأكل  �ملعدة  و�لدهون  �لزيوت 
مغطاة بال�شكر ، هلم )جيلي( �لفو�كه ، ق�شور فو�كه ، لب فو�كه ، �شلطات فو�كه ، فو�كه مطبوخة ، �أطعمة 
خفيفة �أ�شا�شها �لفو�كه ، فو�كه معلبة ، ع�شائر �خل�شرو�ت للطبخ ، مربى فو�كه ، مك�شر�ت حم�شرة ، زيتون 

حمفوظ ، زبيب ، ع�شائر بندورة للطبخ ، معجون بندورة ، لنب ر�ئب.
و�شف �لعلمة: علمة �لعني فري�ض عبارة عن ر�شم �شبه د�ئري عليه كلمة فري�ض بخط وطريقة مميزة 
مميز  ر���ش��م  خلفها  مميز  بخط  �ل��ع��ني  كلمة  ب��د�خ��ل��ه  بي�شاوي  �شكل  وف��وق��ه��ا  منحني  �شغري  خ��ط  حتتها 
 al ain أ�شعة �شم�ض و�لكلمات باللغة �لعربية وعلى ي�شارها نف�ض �لعلمة بكلمات� حل�شن وتلل خلفهم 

�الإجنليزية. باللغة   FRESH
   �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118666

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289893    بتاريخ: 2018/03/29
باإ�شم : : دي �آي �إف �شي لل�شتثمار ذ.م.م

وعنو�نه : �لطابق 14 ، �لبو�بة ، مركز دبي �ملايل �لعاملي ،  �ض.ب. 74777 ،  دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات ONE DIFC باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118768

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289894    بتاريخ: 2018/03/29
باإ�شم : : دي �آي �إف �شي لل�شتثمار ذ.م.م

وعنو�نه : �لطابق 14 ، �لبو�بة ، مركز دبي �ملايل �لعاملي ،  �ض.ب. 74777 ،  دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات THE SQUARE باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118769

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289895    بتاريخ: 2018/03/29
باإ�شم : : دي �آي �إف �شي لل�شتثمار ذ.م.م

وعنو�نه : �لطابق 14 ، �لبو�بة ، مركز دبي �ملايل �لعاملي ،  �ض.ب. 74777 ،  دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
يف  �ال�شتثمار   ، �لعمار�ت  �إد�رة   ، �الإ�شكان  وك��لء   ، �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت  مكاتب   ، �لعقارية  �ل�شوؤون 
، متويل  للعقار�ت  �مل��ايل  �لتقييم   ، �لعقار�ت  تثمني   ، �لعقار�ت  �إد�رة   ، �لعقار�ت  وك��االت   ، و�ملباين  �لعقار�ت 
�ل�شر�ء و�الإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل �الإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري 

�ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات DIFC LIVING  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118770

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 288417بتاريخ: 2018/03/06
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�الأمريكية.   

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�لتكاليف  الإد�رة  �لت�شغيلية  �لكفاءة  يف  للم�شاعدة  و�مل�شت�شفيات  �لطبيني  للمهنيني  �لعملء  �إ�شر�ك  بر�مج 

وحت�شني نتائج �ملر�شى وتعزيز م�شاركة وخربة �ملر�شى.
كلمات  ثم  عامودي  خط  ميينها  على   CareAdvantage كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 
  FAMILY OF COMPANIES بخط وطريقة مميزة حتتهم Johnson & Johnson

بخط �شغري وجميع �لكلمات باللغة �الإجنليزية.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118825

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290663    بتاريخ: 2018/04/16
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات   ، �لرفيه  عن  معلومات   ، )للرفيه(  �لنو�دي  خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة   ، �لرفيه 
 ، �لثقافية  ل��لأغ��ر����ض  �مل��ع��ار���ض  تنظيم   ، )للرفيه(  �ملناف�شات  �أو  �مل��ب��اري��ات  تنظيم   ، �ل�شحية  �ل��ن��و�دي 
تنظيم عرو�ض �الأزي��اء للرفيه ، معلومات عن �ال�شتجمام ، توفري ت�شهيلت �ال�شتجمام ،  خدمات نو�دي 

�ال�شتجمام.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات HIVE BEACH باللغة �الإجنليزية حتتهما تلل �لغاف 
M باللغة  �حلرف  ي�شارهم  على  مميز  بخط  �الإجنليزية  باللغة   Tilal Al Ghaf  باللغة �لعربية ثم

�الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثلثي �الأبعاد لقنطرة مزخرفة بخطوط خ�شر�ء �للون.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 120062

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290596    بتاريخ: 2018/04/15
باإ�شم : جموهر�ت د�ما�ض )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �لطابق �لثالث ، مبنى �شوق �لذهب �جلديد ، �لر�أ�ض ، ديرة ، �ض.ب. 1522 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند  خدمات جتميع ت�شكيلة من 

�حلاجة حتديد�ً �ملجوهر�ت و�ل�شاعات و�الأحجار �لكرمية و�شبه �لكرمية و�لهد�يا.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �حلرف د يليه فا�شلة ثم كلمة د�ما�ض باللغة �لعربية و�حلرف D يليه 

فا�شلة ثم كلمة DAMAS باللغة �الإجنليزية.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 118852

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290557    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017603051بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ال�شتثمار وخدمات متويل  �مل�شورة يف  ، خدمات  �ال�شتثمارية  �مل�شرفية  ، �خلدمات  �مل�شرفية  ، �خلدمات  �ملالية  �خلدمات 
�ل�شركات ، �إد�رة �الأور�ق �ملالية ، متويل عمليات �لدمج ، �خلدمات �ملالية �لتي تتعلق بحيازة �الأعمال �أو �ملمتلكات �أو �لعقار�ت 
، متويل عمليات �حليازة ، �مل�شاعدة يف حيازة �لعقار�ت ، توجيه �ل�شوؤون �ملالية ، تقدمي �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت و�لتخطيط فيما 
يتعلق بال�شر�ئب )لي�شت حما�شبة( ، خدمات وكاالت �لت�شجيل ونقل �مللكية ، �شمان خدمات �لوكلء ، خدمات �لر�شيح ، 
خدمات �حلفظ ، �لتثمني و�لتحليل �ملايل ، خدمات �لتاأمني و�ملعا�شات ، خدمات �لو�شاية ، توجيه �الئتمان و�الأمو�ل ، وكلء 
�لعمليات لل�شركات ، خدمات قائمة �لبور�شة ، �ل�شوؤون �لعقارية ، �شوؤون �لتاأمني و�ل�شوؤون �لنقدية ، خدمات ت�شجيل �الأ�شهم 
، خدمات �الإفل�ض �ملايل ، خدمات ت�شفية �الأعمال �ملالية ، خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �آنفة 

�لذكر ، ترخي�ض �لعقار�ت.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن ر�شم مميز ثلثي �الأبعاد لد�ئرة باالألو�ن �الأزرق �لفاحت و�لغامق و�الأحمر و�لربتقايل 

�لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �الإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عر��ض على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119285
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العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1273
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ خليفة جمعه �حمد بالعمى �لتميمي ، �إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�شتها �لبالغة 51%  �ل�شيد/ حممد عبد�هلل حممد �حلمادي ، �إمار�تي �جلن�شية ، وحيث �ن �ل�شيد/ حممد عامل خالق د�د - 
باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )12%( �ىل �ل�شيد/ ب�شري �حمد نور �حمد - �فغان�شتاين 
�جلن�شية وحيث �ن �ل�شيد/ عمر�ن �جمد �شاد�ت خان ، باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 
)12%( وذلك �ىل �ل�شيد/ عبد�لظاهر نور �حمد - �فغان�شتاين �جلن�شية وحيث �ن �ل�شيد/ �حمد �هلل �شليمان - �مريكي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�شته �لبالغة )12%( من كامل ح�شته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�شيد �ىل / نور �حمد 
ف�شل حممد ، �فغان�شتاين �جلن�شية - وحيث �ن �ل�شيد/ �حمد �هلل �شليمان - �مريكي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
جزء من ح�شته �لبالغة )13%( من كامل ح�شته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�شيد/ �شيد �حمد نور �حمد - �فغان�شتاين �جلن�شية 
يف )�شركة �لرموز لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ م م ( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )561701(  تعديلت 
�خرى : مت تعديل �ال�شم �لتجاري من �ال�شم �لتجاري �لقدمي : �شركة �لرموز لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ م م  �ىل �ال�شم 
�لتجاري �جلديد : نور �حمد حممد لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ م م  وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1272
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد ديد�ر �لعامل بن مولوى مانو ، بنغلدي�ض  �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد ��شماعيل 
لت�شليح  �لتنوير  ور�شة  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  بنغلدي�ض   - �بر�هيم  حممد  مولوي 
كهرباء وعادم �ل�شيار�ت ( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )520595( �ل�شادرة من 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية باال�شارقة 
تغيري�ت �خرى : - مت خروج �شريك ودخول �خر 

وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ض  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1288
حممد  وميثله  �شبحان  حممد  عثمان  حممد  ورثة  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لقمان حممد �شبحان - باك�شتاين �جلن�شية يرغب وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة 
�ىل �ل�شيد/ حممد لقمان حممد �شبحان - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية - 
عني �لغز�ل ملقاوالت �لنجارة �مل�شلحة - ترخي�ض رقم )752637(  تعديلت �خرى : تنازل 

�شاحب �لرخ�شة الخر  
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1292

�ل�شيد/ �شيد حممد ريحان �حمد �شيد حممد نياز �حمد -   ليكن معلوما للجميع بان 
باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  ح�شة �ىل 
 : �لتجارية  �لرخ�شة  باك�شتاين �جلن�شية يف  �ل�شيد/ حممد عمر حممد قا�شم مالك - 
�لقطار �ل�شريع للمقاوالت �لفنية - ترخي�ض رقم )723864( -تعديلت �خرى : تنازل 

�شاحب �لرخ�شة الخر. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن  

�ملرجع : 1274
 / رقم  �شلفام هندي �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية  �شاجو  �ل�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
784198315839534 يرغب بالبيع وبالتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة �ىل �ل�شيد/ 
رخ�شة  يف   784198041875166  / رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  هندي  ب�شري  �شاجهان 

)�شاجو �شلفام للمقاوالت �لفنية ( مبوجب �لرخ�شة �لتجارية رقم )725376( - 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي  �عر��ض على ذلك عليه �تباع 
�شلفام  )�شاجو  من  �لتجاري  �ال�شم  تغري  مت   : �خرى  تعديلت  ذلك.  حيال  �لقانوين  �ل�شبل 
خدمات  وكيل  وتغيري  و�الر�شيات(  �لتك�شية  ملقاوالت  عي�شى  )عيده  �ىل   ) �لفنية  للمقاوالت 

وتنازل �شاحب �لرخ�شة الخر وحذف �لن�شاط
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1286
�جلن�شية  �إمار�تي    ، �لبلو�شي  عبد�هلل  عزيز  غامن  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيد/ �شاه عامل �يه �ول 
و�مللب�ض(  �لعبايات  وتطريز  �لوطن خلياطة  )بنت  �لرخ�شة  بنغلدي�ض �جلن�شية يف   -
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )548606( - تعديلت �خرى : - مت تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5317(

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : مركز �لنيل - ذ م م - رقم �لرخ�شة )739808( - جمهولة حمل �القامة 

تنبه �ملنذرة  على �ملنذر �ليها بالتايل : - 
�لقيمة  من  ي�شتجد  ما  �ىل  باالإ�شافة   2018/4/7 تاريخ  حتى  م�شتحق  37000/دره����م(   ( مبلغ   �شد�د  ب�شرورة   -: �أوال 
�اليجارية وذلك حتى تاريخ �الخلء �لفعلي للعني �ملوؤجرة و�شد�د مبلغ  ع�شرون �لف درهم عن غر�مات رجوع �ل�شيكات 
وذلك طبقا للبند رقم  12 من عقد �اليجار و�ي�شا �شد�د مبلغ )7050( درهم وذلك عن قيمة �ل�شريبة �مل�شافة و�شد�د 

مبلغ )2903( درهم وذلك عن ر�شوم �لتربيد. 
ثانيا : �إخلء مكتب رقم )1201( حمل عق �اليجار و�لكائن بربج مى �ملقامة على قطعة �الر�ض رقم )231-219( مبنطقة 
وقت  عليها  كان  �لتي  باحلالة  وذلك  و�ال�شخا�ض  و�ل�شو�غل  �لعيوب  خاليا من  للمنذرة  وت�شليمه  دبي   - �الوىل  �لنهدة 

�ال�شتلم وذلك خلل �ملدة �ملحددة بهذ� �النذ�ر. 
وذلك خلل ثلثون يوما تبد�أ من تاريخ �إعلنكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شوف ت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 
�للزمة ال�شرد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د و�الخلء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية 

وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5318(

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : �شركة بي�شت �يل لقطر �ملركبات �ملعطلة - ذ م م  - رقم �لرخ�شة )733178( - جمهولة حمل �القامة 

تنبه �ملنذرة  على �ملنذر �ليها بالتايل : - 
تاريخ  وذل��ك حتى  �اليجارية  �لقيمة  ي�شتجد من  ما  �ىل  باالإ�شافة  مبلغ  )13428/دره���م  �شد�د  ب�شرورة   -: �أوال 
�الخلء �لفعلي للعني �ملوؤجرة و�شد�د مبلغ  خم�شة �لف درهم عن غر�مات رجوع �ل�شيكات وذلك طبقا للبند رقم  

12 من عقد �اليجار. 
ثانيا : �إخ��لء  مكتب رقم )204(  حمل عقد �اليجار و�لكائن ببناية فريج �مل��رر  �ملقامة على قطعة �الر���ض رقم 
)117-648( مبنطقة �ملرر - دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�شو�غل و�ال�شخا�ض وذلك باحلالة �لتي 

كان عليها وقت �ال�شتلم وذلك خلل �ملدة �ملحددة بهذ� �النذ�ر. 
وذلك خلل ثلثون يوما تبد�أ من تاريخ �إعلنكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شوف ت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت 
�لقانونية �للزمة ال�شرد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د و�الخ��لء مع حتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5278(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : نوح للتجارة �لعامة - �ض ذ م م ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )14335( درهم �ربعة ع�شر �الف وثلثمائة وخم�شة وثلثون درهم 
�ل�شو�غل  للمنذر خالية من  �لعقار وت�شليمه  �الن��ذ�ر و�ال �الخ��لء  �ق�شاها  30 يوم من  وذل��ك يف مدة 
و�شد�د  �ملفاتيح  وت�شليم  وتلف  بها من �شرر  يكون حلق  ��شلح ما قد  ت�شلمها عليه مع  �لتي  وباحلالة 
م�شاريف ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخلء �لفعلي. �و �أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م 
�ملنذر �ليه ، و�إال �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�شائية �للزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض 

�جلابر للعطل و�ل�شرر.  وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5279(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : �شميم �حمد �شديق �حمد ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )11500( درهم �حد ع�شرة �لف وخم�شمائة درهم ، وذلك يف مدة �ق�شاها  
للتجديد  و�ال �خلء  �ملالية  �مل�شتحقات  �لعقد وت�شديد  �الن��ذ�ر بتجديد  ��شتلمه هذ�  تاريخ  30 يوم من 
�لعقار وت�شليمه للمنذر خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها عليه مع ��شلح ما قد يكون حلق بها 
من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخلء �لفعلي. و 
�أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه ، و�إال �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لق�شائية 

�للزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�شرر. 
وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5280(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه :  �لنابية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  -  �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
تاريخ   من  ي��وم   30 �ق�شاها  م��دة  يف  وذل��ك  عليه  �مل�شتحقة  �لر�شوم  ودف��ع  �لعقد  بتجديد  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
من  خالية  للمنذر  وت�شليمه  �لتجديد  يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�خ��لء  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  ��شتلمه 
�ملفاتيح و�شد�د  �لتي ت�شلمها عليه مع ��شلح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم  �ل�شو�غل وباحلالة 
م�شاريف ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخلء �لفعلي. و �أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر 
�ليه ، و�إال �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�شائية �للزمة للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر. وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5300(

�ملنذر : �ملوؤجر : �شركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : مطعم ومقهي بو�بة ��شطنبول )موؤ�ش�شة فردية( - ملالكها / �حمد علي 

عبد�هلل ذيبان - �إمار�تي �جلن�شية - جمهويل حمل �الإقامة 
نكلفكم بال�شد�د �لكامل للقيمة �اليجارية و�لبالغة )32.019( �ثنان وثلثون �لفا 
وت�شعة ع�شر درهم خلل ع�شرة )10( يوما من تاريخ تبلغكم �النذ�ر ب�شكل قانوين 
و�إال �شاأ�شطر ��شفا باال�شافة ملوكلي باتخاذ جميع �الجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية 
بت�شليمها  و�لز�مكم  �عله  �ملذكورة  �لتجارية  �لوحدة  من  و�خلءكم  مبطالبتكم 

للمنذر خالية من �ل�شو�غل مع ت�شمينكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 565
�إمار�تية   ، �ل�شام�شي  حرمول  يو�شف  عبيد  �ل�شيد/موزة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها  �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيدة/ نائلة 
كلثوم حممد طاهر - باك�شتانية �جلن�شية يف )�ملاهر خلياطة وتطريز �لعبايات و�ل�شيل( 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )616641(  - تعديلت �خرى : مت تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
 الكاتب العدل - ال�شناعية 13/الجنازات   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�شية رقم 2016/4669 جتاري كلي ال�شارقة 
اإعالن املدعي عليها بتعجيل الدعوى من الوقف 

�ىل �ملدعى عليها / 1- �ملجموعة �ال�شتثمارية �خل�شو�شية �ملحدودة 
حيث �ن �ملدعي / بنك �مل�شرق 

باد�ء مبلغ  ، ويطالبكم فيها  �ملحكمة  �ملذكورة �عله لدى هذه  �لدعوى  �قام عليكم  قد 
وقدره )52.212.617.36 درهم( باال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا ، باال�شافة 
للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة 
يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم 2018/9/5 وذلك للطلع و�لرد على 
�لدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم - حرر يف 2018/7/22 م 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
يف  الدعوى 2018/708 مدين جزئي

�خلبري �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : نافورة �ل�شماء للملحة و�المد�د�ت - �ض ذ م م 

�ملدعي عليه : ني�شال بهورتيل 
�ل�شماء  نافورة   - و�ملرفوعة  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى   يف  م�شرفيا  خبري  ندبنا  مت 
ندعوكم حل�شور  وعليه   - بهورتيل  ني�شال  - �شد  م  م  ذ  �ض   - و�المد�د�ت  للملحة 
�لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد  و�لذي  قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلربة   �جتماع 
�ملو�شح �دناه وذلك يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/8/27 يف متام �ل�شاعة 00 : 2 م�شاء� 
ح�شوركم  عند  لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  منكم  ويرجى   ،
 : رقم  �الول مكتب  �لطابق   -  4 رقم  ، مدخل  - مركز حمر عني  دبي   - للجتماع  

1B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

اجتماع خربة
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن املدعي عليها مبوعد اجتماع خربة  
�ملدعي عليها / �شركة يو بي �م للتجارة �لعامة - ذ م م 

يعلن �خلبري �حلا�شبي / �إيزي�ض جماهد بدء �عمال �خلربة �ملحا�شبية  
�ل�شادر من حمكمة دبي �البتد�ئية  بتاريخ  2018/7/26  يف �لدعوى  مبوجب �حلكم 
رقم 2018/2106 جتاري جزئي و�ملقامة من �شركة يو بيه ��ض جلف - ذ م م  - فرع دبي 
، و تعلن �ملدعي عليها ومن ميثلها مبوعد �إجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديهم  من 
م�شتند�ت  ودفوع  وذلك يوم �الحد  �ملو�فق 2018/8/19  يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر 
بناية مكاتب خلف   - ديرة   - دبي  �مارة  �لكائن يف  ،  وذلك مبقر مكتب �خلبري  ظهر� 
�ل�شركة �لعربية لل�شيار�ت - توكيل ني�شان - مقابل �لفطيم �وتومول - �لطابق �لتا�شع 

مكتب 910 - حممول : 2947002-04  ، فاك�ض : 04-2947003 
اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
   يف  الدعوى 2018/1593 جتاري جزئي   

�ملدعي عليها : جلف برج للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل �ملدعي / برمي هايت�ض للنقليات - �ض ذ م م 

بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  حما�شبيا  خبري�  تعيينا  مت  و�أنه  دبي  حماكم  �أمام 
متام  يف   2018/8/26 �ملو�فق   �الأحد   يوم  وذلك  �خلربة   �جتماع  حل�شور  ندعوكم  فاإننا  �أعله 
 : �لتايل  بالعنو�ن  وذلك  �ملالية  لل�شت�شار�ت  �نر�  مكتبنا  مبقر   ، ظهر�  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة 
دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز 
كلد�ري لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، 
هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04 ،  فاك�ض : 042206877 - يرجى �الطلع و�حل�شور باملوعد 

�ملحدد �عله و�إح�شار كافة ما لديكم من م�شتند�ت مع �لرجمة �ىل �لعربية.  
اخلبري املح�شابي  وامل�شريف  
   د. علي را�شد الكيتوب 

اإعالن بالن�شر
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

 اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   
مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

الرقم  2018/109 جتاري كلي  
�إىل �ملدعي عليها : �بر�هيم حممد ر��شد �بر�هيم �لزعابي  

، وعليه  �قام عليك �لدعوى رقم 2018/109 جتاري كلي  ر�أ���ض �خليمة �لوطني - قد  �ن �ملدعي/ بنك  حيث 
�ل�شاعة  �لثلثاء  يوم   - �البتد�ئية  �لدعوى  �إد�رة  �أم��ام مكتب   - ر��ض �خليمة  يقت�شي ح�شورك �ىل حمكمة 
�لتا�شعة �شباحا �ملو�فق  2018/8/28 م وذلك للإجابة على �لدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد �عله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

غيابيا بحقكم طالبا فيها : - يلتم�ض �ملدعي من حمكمتكم �ملوقرة �التي : 
1- قبول �لدعوى وت�شجيلها وحتديد �قرب موعد جل�شة لها و�علن �ملدعي عليها مبوعد �جلل�شة 

2- �حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �ملطالبة مببلغ 982.352.40 درهم )ت�شعمائة و�ثنتني 
تاريخ رفع  بو�قع 12% من  �لفو�ئد قانونية  و�ربعني فل�شا(  و�ثني وخم�شني درهما  �لفا وثلثمائة  وثمانني 

�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام لكامل �ملديونية 
3- �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
 اعادة اإعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه / نايل بدوي �دم تامر - �شود�ين �جلن�شية  
نعلمكم بان �ملدعي/ بنك �الحتاد �لوطني - �ض م ع 

يف �لدعوى رقم 2018/4359 �لد�ئرة �ملدنية �لتجارية �جلزئية �الوىل 
 240.539 مبلغ  �ملدعي  �ىل  توؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م    : فيها  يطالب  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد 
درهم )مائتان و�ربعون �لف وخم�شمائة وت�شعة وثلثون درهم( و�لفائدة �التفاقية بو�قع 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د ، و�شم ملف �لنز�ع رقم 2018/905 جتاري �ىل ملف �لدعوى مع �شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة لتعلق �ملطالبة مبادة جتارية - مع �لز�م �ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�ل�شارقة  مبحكمة   137 رقم  قاعة  �الوىل  �جلزئية  �لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  �أمام  ح�شورك  يقت�شي  لذ� 
بيانات  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  ، وذلك للإجابة على  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �الحتادية �شخ�شيا 
،  ويف حال  ، وذلك بتاريخ  2018/9/18 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �رقامها    بو�شفك مدعي عليه 

تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك فانه �شيتم ��شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر باللغة العربية  
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/4954 مدين جزئي ال�شارقة  

�ىل �ملدعى عليه / م�شطفى حممود م�شطفي عبد�لرز�ق 
حيث �ن �ملدعي / عرب �الإمار�ت للتموين باملو�د �لغذ�ئية 

مبلغ  باد�ء  �لز�مكم  ويطلب   ، �ملحكمة  هذه  لدى  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  عليكم  �قام  قد 
78.731.65 درهم ، باال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 

�ل�شد�د �لتام باال�شافة لطلب �لز�م �ملدعي عليهما بامل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�الحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   1 رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك 
�البتد�ئية يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/8/29 وذلك 
يف  عنكم  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  �لدعوى  على  و�لرد  للإطلع 

�لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/1489 ت ك  

�ملرفوعة من �ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد 
�ىل �ملدعي عليه / حممد �شر�ج �لدين كوتيكار�ن 

حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 1.172.183.62 
مليون ومائة و�ثنان و�شبعون �لفا ومائة وثلثة وثمانون درهم و�ثنان و�شتون فل�شا 
وتثبيت  وب�شحة  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  قانونية  وفائدة 
و�لز�مه  �ل�شارقة  م�شتعجل   2017/1133 رقم  عري�شة  على  باالأمر  �لتحفظي  �حلجز 
بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للعلن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم 

�مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/1740 ت ك  

�ملرفوعة من �ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد �ض م ع  
�ملدعي عليه / نوفل بوزهاكال �بر�هيم كوتي 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : �أوال بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
�جمايل )561.955.23 درهم( وفائدة قانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
�ملبلغ �ملق�شى به - ثانيا : ب�شحة وتثبيت �حلجز  �ل�شد�د على �ن ال تزيد على ��شل  متام 
�لتحفظي باالأمر على عري�شة رقم 2017/1260 م�شتعجل �ل�شارقة. ثالثا : بالز�م �ملدعي 
عليه بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
�مليعاد دون طعن منكم على �حلكم  ، وبفو�ت هذ�  �لتايل للعلن  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/95 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�شي�ض �لثانية - �شارع دم�شق - مبنى نيهال 
�ملنفذ �شده : �فيجيت �شالوجا جوربا�شان �شينغ 

عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �شي غال SEA GULL - �شقة 113 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�اللكروين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �الم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف 
خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�ض : 168 - ��شم �ملبنى : لوفت�ض تي 
وي�شت - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لطابق 8 - رقم �لعقار : 802 - �مل�شاحة : 1491 قدم مربع - �ملقدرة ب��� )1.863.457( 

درهم ، يباع العلى عطاء.  ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2016/95 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�شي�ض �لثانية - �شارع دم�شق - مبنى نيهال 

�ملنفذ �شده : �فيجيت �شالوجا جوربا�شان �شينغ 
عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �شي غال SEA GULL - �شقة 113 

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�اللكروين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �الم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف 
خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�ض : 168 - ��شم �ملبنى : لوفت�ض تي 
وي�شت - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لطابق 8 - رقم �لعقار : 802 - �مل�شاحة : 1491 قدم مربع - �ملقدرة ب��� )1.863.457( 

درهم ، يباع العلى عطاء.  ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290663    بتاريخ: 2018/04/16
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات   ، �لرفيه  عن  معلومات   ، )للرفيه(  �لنو�دي  خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة   ، �لرفيه 
 ، �لثقافية  ل��لأغ��ر����ض  �مل��ع��ار���ض  تنظيم   ، )للرفيه(  �ملناف�شات  �أو  �مل��ب��اري��ات  تنظيم   ، �ل�شحية  �ل��ن��و�دي 
تنظيم عرو�ض �الأزي��اء للرفيه ، معلومات عن �ال�شتجمام ، توفري ت�شهيلت �ال�شتجمام ،  خدمات نو�دي 

�ال�شتجمام.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات HIVE BEACH باللغة �الإجنليزية حتتهما تلل �لغاف 
M باللغة  �حلرف  ي�شارهم  على  مميز  بخط  �الإجنليزية  باللغة   Tilal Al Ghaf  باللغة �لعربية ثم

�الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثلثي �الأبعاد لقنطرة مزخرفة بخطوط خ�شر�ء �للون.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 120062

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290658    بتاريخ: 2018/04/16
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات   ، �لرفيه  عن  معلومات   ، )للرفيه(  �لنو�دي  خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة   ، �لرفيه 
 ، �لثقافية  ل��لأغ��ر����ض  �مل��ع��ار���ض  تنظيم   ، )للرفيه(  �ملناف�شات  �أو  �مل��ب��اري��ات  تنظيم   ، �ل�شحية  �ل��ن��و�دي 
تنظيم عرو�ض �الأزي��اء للرفيه ، معلومات عن �ال�شتجمام ، توفري ت�شهيلت �ال�شتجمام ،  خدمات نو�دي 

�ال�شتجمام.
�لغاف  تلل  حتتهما  �الإجنليزية  باللغة   HIVE PARK و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 
باللغة   M �حلرف  ي�شارهم  على  مميز  بخط  �الإجنليزية  باللغة   Tilal Al Ghaf  باللغة �لعربية ثم

�الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثلثي �الأبعاد لقنطرة مزخرفة بخطوط خ�شر�ء �للون.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 120061

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290656    بتاريخ: 2018/04/16
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات   ، �لرفيه  عن  معلومات   ، )للرفيه(  �لنو�دي  خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة   ، �لرفيه 
 ، �لثقافية  ل��لأغ��ر����ض  �مل��ع��ار���ض  تنظيم   ، )للرفيه(  �ملناف�شات  �أو  �مل��ب��اري��ات  تنظيم   ، �ل�شحية  �ل��ن��و�دي 
تنظيم عرو�ض �الأزي��اء للرفيه ، معلومات عن �ال�شتجمام ، توفري ت�شهيلت �ال�شتجمام ،  خدمات نو�دي 

�ال�شتجمام.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات THE HIVE باللغة �الإجنليزية حتتهما تلل �لغاف باللغة 
�لعربية ثم  Tilal Al Ghaf باللغة �الإجنليزية بخط مميز على ي�شارهم �حلرف M باللغة �الإجنليزية 

بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثلثي �الأبعاد لقنطرة مزخرفة بخطوط خ�شر�ء �للون.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 120059

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290463    بتاريخ: 2018/04/11
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�الأمريكية.  

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ض  �لفريو�شية  �الأم��ر����ض  م��ن  و�ل��ع��لج  للوقاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لع�شبي  �جلهاز  و�أمر��ض  �لرئوية  و�الأم��ر����ض  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  و�أمر��ض  �الإلتهابية  و�الأم��ر����ض 
�ملركزي و�أمر��ض �جلهاز �لع�شبي �ملحيطي و�الأمل و�الأمر��ض �جللدية و�أمر��ض �جلهاز �له�شمي و�الأمر��ض 
�ملرتبطة بالعدوى و�الأمر��ض �ال�شتقلبية )�الأي�شية( و�أمر��ض �الأور�م و�أمر��ض �لعيون و�أمر��ض �جلهاز 
�الأرجية  ، م�شاد�ت  �لقلق  ، مزيلت  ، مطاعيم  �لوعائية  �لدماغية  �الأ�شابع و�الأمر��ض  �لتنف�شي وقرحات 

)�حل�شا�شية( ، م�شاد�ت �لعدوى.
�الإجنليزية. باللغة   ZURLYGA  و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119922

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290657    بتاريخ: 2018/04/16
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه : �ض.ب. 60811 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
خدمات   ، �لرفيه  عن  معلومات   ، )للرفيه(  �لنو�دي  خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة   ، �لرفيه 
 ، �لثقافية  ل��لأغ��ر����ض  �مل��ع��ار���ض  تنظيم   ، )للرفيه(  �ملناف�شات  �أو  �مل��ب��اري��ات  تنظيم   ، �ل�شحية  �ل��ن��و�دي 
تنظيم عرو�ض �الأزي��اء للرفيه ، معلومات عن �ال�شتجمام ، توفري ت�شهيلت �ال�شتجمام ،  خدمات نو�دي 

�ال�شتجمام.
�لغاف  تلل  حتتهما  �الإجنليزية  باللغة   CLUB HIVE  و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 
باللغة   M �حلرف  ي�شارهم  على  مميز  بخط  �الإجنليزية  باللغة   Tilal Al Ghaf  باللغة �لعربية ثم

�الإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثلثي �الأبعاد لقنطرة مزخرفة بخطوط خ�شر�ء �للون.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 120060

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290338    بتاريخ: 2018/04/09
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��والي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 
�الأمريكية.  

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ض  �لفريو�شية  �الأم��ر����ض  م��ن  و�ل��ع��لج  للوقاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لع�شبي  �جلهاز  و�أمر��ض  �لرئوية  و�الأم��ر����ض  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  و�أمر��ض  �الإلتهابية  و�الأم��ر����ض 
�ملركزي و�أمر��ض �جلهاز �لع�شبي �ملحيطي و�الأمل و�الأمر��ض �جللدية و�أمر��ض �جلهاز �له�شمي و�الأمر��ض 
�ملرتبطة بالعدوى و�الأمر��ض �ال�شتقلبية )�الأي�شية( و�أمر��ض �الأور�م و�أمر��ض �لعيون و�أمر��ض �جلهاز 
�الأرجية  ، م�شاد�ت  �لقلق  ، مزيلت  ، مطاعيم  �لوعائية  �لدماغية  �الأ�شابع و�الأمر��ض  �لتنف�شي وقرحات 

)�حل�شا�شية( ، م�شاد�ت �لعدوى.
�الإجنليزية. باللغة   KAPLYENT  و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119842

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289689    بتاريخ: 2018/03/27
باإ�شم : : ريتايل ورلد ليمتد وعنو�نه : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�ض ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، 

�جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
قرطا�شية ، كتيبات ، كتالوجات )دليل م�شور( ، كر��شات ، �أدلة ، مطبوعات ومن�شور�ت مطبوعة.

بخط  �الإجنليزية  باللغة   THE HAPPY BRAND و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات
عري�ض وطريقة مميزة يتخللهم ر�شم تعبريي البت�شامة.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119398

منوذج �إعلن �لن�شر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289690    بتاريخ: 2018/03/27
باإ�شم : : ريتايل ورل��د ليمتد وعنو�نه : ليفل 1 ، بامل ج��روف هاو�ض ، ويكهامز كاي 1 ، رود ت��اون ، 

تورتوال ، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 18
�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة ، حقائب �شفرية.

�الإجنليزية  باللغة   THE HAPPY BRAND و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 
بخط عري�ض وطريقة مميزة يتخللهم ر�شم تعبريي البت�شامة.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119400

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290862    بتاريخ: 2018/04/19
باإ�شم : جمموعة �أغذية �ض.م.ع

وعنو�نه : �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
خدمات �لدعاية و�الإعلن ، �إد�رة �الأعمال ، وتوجيه �الأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات جتميع ت�شكيلة 
�لزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  �لنقل( وذلك  �لغري )وال ينطوي ذلك على خدمة  ل�شالح  �ل�شلع  من 
و�شائل  خ��لل  من  �أو  باجلملة  �لبيع  منافذ  �أو  بالتجزئة  �لبيع  حم��لت  خ��لل  �حلاجة  من  عند  و�شر�ئها 
�الت�شال �اللكرونية ، �خلدمات �الإعلنية و�لرويجية وخدمات �ملعلومات �ملتعلقة بها جميعها مقدمة عرب 
�النرنت من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من �شبكة كمبيوتر عاملية )مبا يف ذلك مو�قع �النرنت( ، خدمات 
�ل�شبكة  ، توفري قو�عد بيانات قابلة للبحث عرب  �لبيع بالتجزئة مقدمة من خلل �شبكة كمبيوتر عاملية 

ت�شم �شلع وخدمات �الآخرين ، خدمات �لطلب عرب �النرنت ، خدمات �شبكات �العمال عرب �النرنت. 
 DUKANY و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة دكاين باللغة �لعربية بخط مميز حتتها كلمة 

باللغة �الإجنليزية بخط مميز وفوق �لكلمات ر�شم لو�جهة �أمامية لدكان مزخرفة بطريقة مميزة.  
 �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119536

منوذج �إعان �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:289687    بتاريخ: 2018/03/27
باإ�شم : : ريتايل ورل��د ليمتد وعنو�نه : ليفل 1 ، بامل ج��روف هاو�ض ، ويكهامز كاي 1 ، رود ت��اون ، 

تورتوال ، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 14
معادن ثمينة ، جموهر�ت.

�الإجنليزية  باللغة   THE HAPPY BRAND و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات 
بخط عري�ض وطريقة مميزة يتخللهم ر�شم تعبريي البت�شامة.

�ال�شر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119398

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:290554    بتاريخ: 2018/04/12
رقم �الأولوية: 017603051بتاريخ :2017/12/14

باإ�شم : مابلز �نرنا�شيونال هولدنغز ليمتد 
وعنو�نه : �أوجلند هاو�ض ، �ض.ب. 309 ، جورج تاون ، جر�ند كاميان ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر كاميان.

�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�ملطبوعات ، �ملن�شور�ت �ملطبوعة ، �لن�شر�ت �الإخبارية �لدورية ، �لكر��شات ، �ملجلت ، �ل�شحف ، �لكتب ، �لكتب 
�ملرجعية ، �لن�شر�ت ، �الأدلة )مطبوعات( ، �لن�شر�ت �ل�شنوية و�ملن�شور�ت �لدورية ، بر�مج طباعة ، �لقرطا�شية 
، �لتقاومي ، مفكر�ت ، دفاتر قطع للكتابة ، �ملغلفات )قرطا�شية( ، �أقلم �حلرب ، �أقلم �لر�شا�ض ، �لبطاقات 

، ملفات �مل�شتند�ت ، حافظات للورق �ل�شائب ، مو�د �لتعليم و�لتدري�ض.
و�لغامق  �لفاحت  �الأزرق  ب��االأل��و�ن  ل��د�ئ��رة  �الأب��ع��اد  ثلثي  مميز  ر�شم  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف   

و�الأحمر و�لربتقايل �لفاحت و�لغامق ب�شكل متد�خل.
�ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119283

منوذج �إعان �لن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 289191    بتاريخ: 2018/03/18
باإ�شم : كارتري �نرنا�شيونال �يه جي 

وعنو�نه: هينر بريج�شر��ض 22 ، 6312 �شتينهوزن ، �شوي�شر�. 
�صورة �لعامة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 14
�ملجوهر�ت ، �الأحجار �لكرمية ، �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها ، الآيلء )جموهر�ت( ، زمامات )مر�بط( 
�أق���ر�ط ، قلئد   ، �أ���ش��اور )جم��وه��ر�ت(   ، الأك��م��ام �لقم�شان ، م�شابك رب��ط��ات �لعنق ، خ��و�مت )جم��وه��ر�ت( 
،  �شل�شل �ملفاتيح  ، دبابي�ض للزينة )جموهر�ت( ، حلي �شغرية )جموهر�ت(  )جموهر�ت( ، حلى متدلية 
�لوقت  قيا�ض  و�أدو�ت  �لوقت  قيا�ض  �أدو�ت   ، نفي�شة  معادن  �شناديق من   ، للمجوهر�ت  علب   ، )جموهر�ت( 
�لدقيقة ، �شاعات ، كرونومر�ت )موؤقتات دقيقة( ، �شاعات كبرية ، علب لل�شاعات ، �شيور لل�شاعات ، �أحزمة 
لل�شاعات ، �شل�شل ونو�ب�ض لل�شاعات �أو زجاج لل�شاعات ، حلقات للمفاتيح )حلي �شغرية �أو �شل�شل �شغرية( 

، علب �شاعات �حلائط و�شاعات �جليب و�ليد.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن ثلثة ر�شوم مميزة ثلثية �الأبعاد ل�شو�ر لولبي به �شتة حلقات متحركة 

من زو�يا خمتلفة.
 �ال�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

EAT 119211

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 288230                          2018-03-02

با�شم : جون فارفاتو�ض �نروبر�يزي�ض، �نك

وعنو�نه: 26 وي�شت �شارع 17، نيويورك، نيويورك 10011، �لواليات �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/ 

ربطات  دبابي�ض  �أكمام؛  )مر�بط(  زمامات  �شاعات حائط؛  �شاعات؛  �أ�شاور؛ قلئد؛  جموهر�ت؛ 

�لعنق؛ م�شابك ربطات �لعنق.و�لو�قعة يف �لفئة )14(. 

�لو�شف عبارة "JOHN VARVATOS" كتبت باحرف التينية.

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �العلن.

ق�صم �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 259607    بتاريخ: 2016/09/08
با�ش��م : مدثر م�شتاق م�شتاق �حمد

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب: 121261.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية .
�لو �قعة بالفئة : )36(

 ،  )drehomes REALESTATE(  : �لتالية  �للتينية  �لكلمات  ع��ن   ع��ب��ارة   : �لعلمة  و�شف 
�لكلمة  كتبت   وحتتها  عري�ض،  وبخط  �أفقي  وب�شكل  �الأ�شود  (باللون   drehomes( حيث كتبت �لكلمة
  )dh(ب�شكل فني مميز باللون �الأحمر، وفوق �لكلمات كتبت �الأحرف �للتينية )REALESTATE(
�لعلمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف  ، وكامل  �الأحمر  وب�شكل فني   باللون  ب�شكل مت�شل 

�ل�شكل، وجممل �لعلمة مميز ومبتكر .
�ال�شر�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �الإعلن.

 ق�ص��م �لعامات �لتج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405 العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2015/1253   تنفيذ جتاري 

                          طالب �لتنفيذ: بنك دبي �ال�شلمي 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بوكالة �ملحامي / �حمد مهري خمي�ض عبيد بن م�شحار 

�الإم��ار�ت لل�شتثمار -  �ل�شارقة - جمموعة  �إم��ارة    : ، عنو�نه  �لقا�شمي  �ل�شيخ ط��ارق في�شل خالد   : �ملنفذ �شده 
�ملو�فق   �الرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه   - �خلام�ض   �لطابق   - فندق ميلنيوم  بجانب   - كري�شتال  ب��رج   - �لبحرية  كورني�ض 
�ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى  �حلال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �اليام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة    2018/9/5
www.( �اللكروين  للمز�د�ت وعلى موقعها  �الم��ار�ت  �لبيع)�شركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�شافه 

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
�لثمن  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج���ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف 
و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل 
�لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�شر  �مل��ز�د ب�شرط �ال تقل هذه  �لتالية لر�شوم  �يام  �لع�شرة 
1 - نوع �لعقار : �ر�ض ف�شاء - �ملنطقة :  �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  
جبل علي �ل�شناعية �الوىل - رقم �الر�ض : 616 - رقم �لبلدية : 1892-599 - �مل�شاحة : 1858.06 مر 
مربع - �لقيمة �لكلية : 5.999.991.00 درهم ،  2 - نوع �لعقار : �ر�ض ف�شاء - �ملنطقة : جبل علي �ل�شناعية 
�الوىل - رقم �الر�ض : 614 - رقم �لبلدية : 1891-599 - �مل�شاحة : 1858.06 مر مربع - �لقيمة �لكلية 
: 5.999.991.00 درهم ،  3 - نوع �لعقار : �ر�ض ف�شاء - �ملنطقة : جبل علي �ل�شناعية �الوىل - رقم �الر�ض : 
615 - رقم �لبلدية : 1890-599 - �مل�شاحة : 1741.93 مر مربع - �لقيمة �لكلية : 5.624.988.00 

درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2015/1253   تنفيذ جتاري 

                          طالب �لتنفيذ: بنك دبي �ال�شلمي 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بوكالة �ملحامي / �حمد مهري خمي�ض عبيد بن م�شحار 

�الإم��ار�ت لل�شتثمار -  �ل�شارقة - جمموعة  �إم��ارة    : ، عنو�نه  �لقا�شمي  �ل�شيخ ط��ارق في�شل خالد   : �ملنفذ �شده 
�ملو�فق   �الرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه   - �خلام�ض   �لطابق   - فندق ميلنيوم  بجانب   - كري�شتال  ب��رج   - �لبحرية  كورني�ض 
�ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى  �حلال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �اليام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة    2018/9/5
www.( �اللكروين  للمز�د�ت وعلى موقعها  �الم��ار�ت  �لبيع)�شركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�شافه 

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
�لثمن  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج���ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف 
و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل 
�لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�شر  �مل��ز�د ب�شرط �ال تقل هذه  �لتالية لر�شوم  �يام  �لع�شرة 
1 - نوع �لعقار : �ر�ض ف�شاء - �ملنطقة :  �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  :  
جبل علي �ل�شناعية �الوىل - رقم �الر�ض : 616 - رقم �لبلدية : 1892-599 - �مل�شاحة : 1858.06 مر 
مربع - �لقيمة �لكلية : 5.999.991.00 درهم ،  2 - نوع �لعقار : �ر�ض ف�شاء - �ملنطقة : جبل علي �ل�شناعية 
�الوىل - رقم �الر�ض : 614 - رقم �لبلدية : 1891-599 - �مل�شاحة : 1858.06 مر مربع - �لقيمة �لكلية 
: 5.999.991.00 درهم ،  3 - نوع �لعقار : �ر�ض ف�شاء - �ملنطقة : جبل علي �ل�شناعية �الوىل - رقم �الر�ض : 
615 - رقم �لبلدية : 1890-599 - �مل�شاحة : 1741.93 مر مربع - �لقيمة �لكلية : 5.624.988.00 

درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

�إع����������ان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�شتيج غياثي لت�شليح 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1199096 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد حم�شن حممد جابر �ملري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي مبارك علي �لق�شيلي �ملن�شوري
د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16

�إع����������ان
�ل�ش�����ادة/جي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1667873:فورد لل�شيانة �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العلن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج �إعان �لن�صر عن �نتقال �مللكية
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�ل�شيد/ حممد ح�شني
 SAFA AL AIN طلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجاري : �شفا �لعني

�ملودعة بالرقم  :160465   بتاريخ :2011/07/27
 و�مل�شجلة بتاريخ:2012/03/26

باإ�شم :  �ض. م�شنع �شفا �لعني للمياه ذ.م.م
وعنو�نه :�لعني �ل�شناعية بناية بلدية �لعني رقم 24 �ض.ب: 20268 هاتف: 037211129 �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32 مياه �شاحلة لل�شرب
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �ليه �مللكية: �ل�شيد/ حممد ح�شني باليثوتوجنال
عنو�نه: �لعني �المار�ت �لعربية �ملتحدة

تاريخ �نتقال �مللكية: 2017/09/25
تاريخ �لتاأ�شري:2018/05/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  16  اأغ�شط�س 2018 العدد 12405 العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/152  جتاري كلي               

                           �ىل �ملدعي عليه / 1-�لفهيم ميلينيوم لل�شتثمار - �ض ذ م م  
�لفهيم  �شعاد عبد�هلل عبد�لرحيم   -3  ، �لفهيم  2- خالد عبد�هلل عبد�لرحيم 
للتوزيع  هور�ض  بر�ن�شينج   -5 �لفهيم   عبد�لرز�ق  عبد�لرحيم  عبد�هلل   -4  ،
�القليمي - �ض ذ م م ، 6- �نبيوتي للتوزيع - �ض ذ م م ، 7- �لفهيم ون - �ض ذ م 
م ، 8- �لفهيم الينز - �ض ذ م م ، 9- �ي �م �شي �ل�شرق �الو�شط لتجارة �لهد�يا 
، 10- بلتز ون )ف��رع من �لفهيم ون - �ض ذ م م ( فرع من �م��ارة دبي - فرع 
�بوظبي 1 ، 11- بيوتي �شينت�ض للتوزيع - �ض ذ م م  12- تر�م �لتجارية - �ض 
ذ م م ،  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/  �لبنك �الهلي �لكويتي �شركة 
عليك  �أق��ام  قد    - �حل��م��ادي  عبد�هلل  �شعد حممد   / كويتية وميثله  م�شاهمة 
و�لت�شامم   بالت�شامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   13725967.56( وقدره 
12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�الحد �ملو�فق  2018/8/26  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1273
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ خليفة جمعه �حمد بالعمى �لتميمي ، �إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�شتها �لبالغة 51%  �ل�شيد/ حممد عبد�هلل حممد �حلمادي ، �إمار�تي �جلن�شية ، وحيث �ن �ل�شيد/ حممد عامل خالق د�د - 
باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )12%( �ىل �ل�شيد/ ب�شري �حمد نور �حمد - �فغان�شتاين 
�جلن�شية وحيث �ن �ل�شيد/ عمر�ن �جمد �شاد�ت خان ، باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 
)12%( وذلك �ىل �ل�شيد/ عبد�لظاهر نور �حمد - �فغان�شتاين �جلن�شية وحيث �ن �ل�شيد/ �حمد �هلل �شليمان - �مريكي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�شته �لبالغة )12%( من كامل ح�شته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�شيد �ىل / نور �حمد 
ف�شل حممد ، �فغان�شتاين �جلن�شية - وحيث �ن �ل�شيد/ �حمد �هلل �شليمان - �مريكي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
جزء من ح�شته �لبالغة )13%( من كامل ح�شته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�شيد/ �شيد �حمد نور �حمد - �فغان�شتاين �جلن�شية 
يف )�شركة �لرموز لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ م م ( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )561701(  تعديلت 
�خرى : مت تعديل �ال�شم �لتجاري من �ال�شم �لتجاري �لقدمي : �شركة �لرموز لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ م م  �ىل �ال�شم 
�لتجاري �جلديد : نور �حمد حممد لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة - ذ م م  وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1272
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد ديد�ر �لعامل بن مولوى مانو ، بنغلدي�ض  �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد ��شماعيل 
لت�شليح  �لتنوير  ور�شة  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  بنغلدي�ض   - �بر�هيم  حممد  مولوي 
كهرباء وعادم �ل�شيار�ت ( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )520595( �ل�شادرة من 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية باال�شارقة 
تغيري�ت �خرى : - مت خروج �شريك ودخول �خر 

وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ض  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1288
حممد  وميثله  �شبحان  حممد  عثمان  حممد  ورثة  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لقمان حممد �شبحان - باك�شتاين �جلن�شية يرغب وبيع كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة 
�ىل �ل�شيد/ حممد لقمان حممد �شبحان - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية - 
عني �لغز�ل ملقاوالت �لنجارة �مل�شلحة - ترخي�ض رقم )752637(  تعديلت �خرى : تنازل 

�شاحب �لرخ�شة الخر  
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1292

�ل�شيد/ �شيد حممد ريحان �حمد �شيد حممد نياز �حمد -   ليكن معلوما للجميع بان 
باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  ح�شة �ىل 
 : �لتجارية  �لرخ�شة  باك�شتاين �جلن�شية يف  �ل�شيد/ حممد عمر حممد قا�شم مالك - 
�لقطار �ل�شريع للمقاوالت �لفنية - ترخي�ض رقم )723864( -تعديلت �خرى : تنازل 

�شاحب �لرخ�شة الخر. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن  

�ملرجع : 1274
 / رقم  �شلفام هندي �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية  �شاجو  �ل�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
784198315839534 يرغب بالبيع وبالتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% ح�شة �ىل �ل�شيد/ 
رخ�شة  يف   784198041875166  / رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  هندي  ب�شري  �شاجهان 

)�شاجو �شلفام للمقاوالت �لفنية ( مبوجب �لرخ�شة �لتجارية رقم )725376( - 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي  �عر��ض على ذلك عليه �تباع 
�شلفام  )�شاجو  من  �لتجاري  �ال�شم  تغري  مت   : �خرى  تعديلت  ذلك.  حيال  �لقانوين  �ل�شبل 
خدمات  وكيل  وتغيري  و�الر�شيات(  �لتك�شية  ملقاوالت  عي�شى  )عيده  �ىل   ) �لفنية  للمقاوالت 

وتنازل �شاحب �لرخ�شة الخر وحذف �لن�شاط
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1286
�جلن�شية  �إمار�تي    ، �لبلو�شي  عبد�هلل  عزيز  غامن  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيد/ �شاه عامل �يه �ول 
و�مللب�ض(  �لعبايات  وتطريز  �لوطن خلياطة  )بنت  �لرخ�شة  بنغلدي�ض �جلن�شية يف   -
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )548606( - تعديلت �خرى : - مت تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5317(

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : مركز �لنيل - ذ م م - رقم �لرخ�شة )739808( - جمهولة حمل �القامة 

تنبه �ملنذرة  على �ملنذر �ليها بالتايل : - 
�لقيمة  من  ي�شتجد  ما  �ىل  باالإ�شافة   2018/4/7 تاريخ  حتى  م�شتحق  37000/دره����م(   ( مبلغ   �شد�د  ب�شرورة   -: �أوال 
�اليجارية وذلك حتى تاريخ �الخلء �لفعلي للعني �ملوؤجرة و�شد�د مبلغ  ع�شرون �لف درهم عن غر�مات رجوع �ل�شيكات 
وذلك طبقا للبند رقم  12 من عقد �اليجار و�ي�شا �شد�د مبلغ )7050( درهم وذلك عن قيمة �ل�شريبة �مل�شافة و�شد�د 

مبلغ )2903( درهم وذلك عن ر�شوم �لتربيد. 
ثانيا : �إخلء مكتب رقم )1201( حمل عق �اليجار و�لكائن بربج مى �ملقامة على قطعة �الر�ض رقم )231-219( مبنطقة 
وقت  عليها  كان  �لتي  باحلالة  وذلك  و�ال�شخا�ض  و�ل�شو�غل  �لعيوب  خاليا من  للمنذرة  وت�شليمه  دبي   - �الوىل  �لنهدة 

�ال�شتلم وذلك خلل �ملدة �ملحددة بهذ� �النذ�ر. 
وذلك خلل ثلثون يوما تبد�أ من تاريخ �إعلنكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شوف ت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 
�للزمة ال�شرد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د و�الخلء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية 

وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5318(

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : �شركة بي�شت �يل لقطر �ملركبات �ملعطلة - ذ م م  - رقم �لرخ�شة )733178( - جمهولة حمل �القامة 

تنبه �ملنذرة  على �ملنذر �ليها بالتايل : - 
تاريخ  وذل��ك حتى  �اليجارية  �لقيمة  ي�شتجد من  ما  �ىل  باالإ�شافة  مبلغ  )13428/دره���م  �شد�د  ب�شرورة   -: �أوال 
�الخلء �لفعلي للعني �ملوؤجرة و�شد�د مبلغ  خم�شة �لف درهم عن غر�مات رجوع �ل�شيكات وذلك طبقا للبند رقم  

12 من عقد �اليجار. 
ثانيا : �إخ��لء  مكتب رقم )204(  حمل عقد �اليجار و�لكائن ببناية فريج �مل��رر  �ملقامة على قطعة �الر���ض رقم 
)117-648( مبنطقة �ملرر - دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�شو�غل و�ال�شخا�ض وذلك باحلالة �لتي 

كان عليها وقت �ال�شتلم وذلك خلل �ملدة �ملحددة بهذ� �النذ�ر. 
وذلك خلل ثلثون يوما تبد�أ من تاريخ �إعلنكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شوف ت�شطر �ملنذرة التخاذ كافة �الجر�ء�ت 
�لقانونية �للزمة ال�شرد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د و�الخ��لء مع حتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5278(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : نوح للتجارة �لعامة - �ض ذ م م ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )14335( درهم �ربعة ع�شر �الف وثلثمائة وخم�شة وثلثون درهم 
�ل�شو�غل  للمنذر خالية من  �لعقار وت�شليمه  �الن��ذ�ر و�ال �الخ��لء  �ق�شاها  30 يوم من  وذل��ك يف مدة 
و�شد�د  �ملفاتيح  وت�شليم  وتلف  بها من �شرر  يكون حلق  ��شلح ما قد  ت�شلمها عليه مع  �لتي  وباحلالة 
م�شاريف ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخلء �لفعلي. �و �أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م 
�ملنذر �ليه ، و�إال �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�شائية �للزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض 

�جلابر للعطل و�ل�شرر.  وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5279(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : �شميم �حمد �شديق �حمد ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )11500( درهم �حد ع�شرة �لف وخم�شمائة درهم ، وذلك يف مدة �ق�شاها  
للتجديد  و�ال �خلء  �ملالية  �مل�شتحقات  �لعقد وت�شديد  �الن��ذ�ر بتجديد  ��شتلمه هذ�  تاريخ  30 يوم من 
�لعقار وت�شليمه للمنذر خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها عليه مع ��شلح ما قد يكون حلق بها 
من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخلء �لفعلي. و 
�أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه ، و�إال �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لق�شائية 

�للزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�شرر. 
وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5280(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شوال بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه :  �لنابية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  -  �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
تاريخ   من  ي��وم   30 �ق�شاها  م��دة  يف  وذل��ك  عليه  �مل�شتحقة  �لر�شوم  ودف��ع  �لعقد  بتجديد  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
من  خالية  للمنذر  وت�شليمه  �لتجديد  يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�خ��لء  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  ��شتلمه 
�ملفاتيح و�شد�د  �لتي ت�شلمها عليه مع ��شلح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم  �ل�شو�غل وباحلالة 
م�شاريف ��شتهلك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخلء �لفعلي. و �أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر 
�ليه ، و�إال �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�شائية �للزمة للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر. وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5300(

�ملنذر : �ملوؤجر : �شركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : مطعم ومقهي بو�بة ��شطنبول )موؤ�ش�شة فردية( - ملالكها / �حمد علي 

عبد�هلل ذيبان - �إمار�تي �جلن�شية - جمهويل حمل �الإقامة 
نكلفكم بال�شد�د �لكامل للقيمة �اليجارية و�لبالغة )32.019( �ثنان وثلثون �لفا 
وت�شعة ع�شر درهم خلل ع�شرة )10( يوما من تاريخ تبلغكم �النذ�ر ب�شكل قانوين 
و�إال �شاأ�شطر ��شفا باال�شافة ملوكلي باتخاذ جميع �الجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية 
بت�شليمها  و�لز�مكم  �عله  �ملذكورة  �لتجارية  �لوحدة  من  و�خلءكم  مبطالبتكم 

للمنذر خالية من �ل�شو�غل مع ت�شمينكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 565
�إمار�تية   ، �ل�شام�شي  حرمول  يو�شف  عبيد  �ل�شيد/موزة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها  �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيدة/ نائلة 
كلثوم حممد طاهر - باك�شتانية �جلن�شية يف )�ملاهر خلياطة وتطريز �لعبايات و�ل�شيل( 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )616641(  - تعديلت �خرى : مت تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
 الكاتب العدل - ال�شناعية 13/الجنازات   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�شية رقم 2016/4669 جتاري كلي ال�شارقة 
اإعالن املدعي عليها بتعجيل الدعوى من الوقف 

�ىل �ملدعى عليها / 1- �ملجموعة �ال�شتثمارية �خل�شو�شية �ملحدودة 
حيث �ن �ملدعي / بنك �مل�شرق 

باد�ء مبلغ  ، ويطالبكم فيها  �ملحكمة  �ملذكورة �عله لدى هذه  �لدعوى  �قام عليكم  قد 
وقدره )52.212.617.36 درهم( باال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا ، باال�شافة 
للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة 
يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم 2018/9/5 وذلك للطلع و�لرد على 
�لدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم - حرر يف 2018/7/22 م 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
يف  الدعوى 2018/708 مدين جزئي

�خلبري �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : نافورة �ل�شماء للملحة و�المد�د�ت - �ض ذ م م 

�ملدعي عليه : ني�شال بهورتيل 
�ل�شماء  نافورة   - و�ملرفوعة  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى   يف  م�شرفيا  خبري  ندبنا  مت 
ندعوكم حل�شور  وعليه   - بهورتيل  ني�شال  - �شد  م  م  ذ  �ض   - و�المد�د�ت  للملحة 
�لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد  و�لذي  قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلربة   �جتماع 
�ملو�شح �دناه وذلك يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/8/27 يف متام �ل�شاعة 00 : 2 م�شاء� 
ح�شوركم  عند  لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  منكم  ويرجى   ،
 : رقم  �الول مكتب  �لطابق   -  4 رقم  ، مدخل  - مركز حمر عني  دبي   - للجتماع  

1B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

اجتماع خربة
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن املدعي عليها مبوعد اجتماع خربة  
�ملدعي عليها / �شركة يو بي �م للتجارة �لعامة - ذ م م 

يعلن �خلبري �حلا�شبي / �إيزي�ض جماهد بدء �عمال �خلربة �ملحا�شبية  
�ل�شادر من حمكمة دبي �البتد�ئية  بتاريخ  2018/7/26  يف �لدعوى  مبوجب �حلكم 
رقم 2018/2106 جتاري جزئي و�ملقامة من �شركة يو بيه ��ض جلف - ذ م م  - فرع دبي 
، و تعلن �ملدعي عليها ومن ميثلها مبوعد �إجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديهم  من 
م�شتند�ت  ودفوع  وذلك يوم �الحد  �ملو�فق 2018/8/19  يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر 
بناية مكاتب خلف   - ديرة   - دبي  �مارة  �لكائن يف  ،  وذلك مبقر مكتب �خلبري  ظهر� 
�ل�شركة �لعربية لل�شيار�ت - توكيل ني�شان - مقابل �لفطيم �وتومول - �لطابق �لتا�شع 

مكتب 910 - حممول : 2947002-04  ، فاك�ض : 04-2947003 
اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
   يف  الدعوى 2018/1593 جتاري جزئي   

�ملدعي عليها : جلف برج للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل �ملدعي / برمي هايت�ض للنقليات - �ض ذ م م 

بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  حما�شبيا  خبري�  تعيينا  مت  و�أنه  دبي  حماكم  �أمام 
متام  يف   2018/8/26 �ملو�فق   �الأحد   يوم  وذلك  �خلربة   �جتماع  حل�شور  ندعوكم  فاإننا  �أعله 
 : �لتايل  بالعنو�ن  وذلك  �ملالية  لل�شت�شار�ت  �نر�  مكتبنا  مبقر   ، ظهر�  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة 
دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز 
كلد�ري لتعليم قيادة �ل�شيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، 
هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04 ،  فاك�ض : 042206877 - يرجى �الطلع و�حل�شور باملوعد 

�ملحدد �عله و�إح�شار كافة ما لديكم من م�شتند�ت مع �لرجمة �ىل �لعربية.  
اخلبري املح�شابي  وامل�شريف  
   د. علي را�شد الكيتوب 

اإعالن بالن�شر
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

 اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   
مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

الرقم  2018/109 جتاري كلي  
�إىل �ملدعي عليها : �بر�هيم حممد ر��شد �بر�هيم �لزعابي  

، وعليه  �قام عليك �لدعوى رقم 2018/109 جتاري كلي  ر�أ���ض �خليمة �لوطني - قد  �ن �ملدعي/ بنك  حيث 
�ل�شاعة  �لثلثاء  يوم   - �البتد�ئية  �لدعوى  �إد�رة  �أم��ام مكتب   - ر��ض �خليمة  يقت�شي ح�شورك �ىل حمكمة 
�لتا�شعة �شباحا �ملو�فق  2018/8/28 م وذلك للإجابة على �لدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد �عله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

غيابيا بحقكم طالبا فيها : - يلتم�ض �ملدعي من حمكمتكم �ملوقرة �التي : 
1- قبول �لدعوى وت�شجيلها وحتديد �قرب موعد جل�شة لها و�علن �ملدعي عليها مبوعد �جلل�شة 

2- �حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �ملطالبة مببلغ 982.352.40 درهم )ت�شعمائة و�ثنتني 
تاريخ رفع  بو�قع 12% من  �لفو�ئد قانونية  و�ربعني فل�شا(  و�ثني وخم�شني درهما  �لفا وثلثمائة  وثمانني 

�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام لكامل �ملديونية 
3- �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
 اعادة اإعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه / نايل بدوي �دم تامر - �شود�ين �جلن�شية  
نعلمكم بان �ملدعي/ بنك �الحتاد �لوطني - �ض م ع 

يف �لدعوى رقم 2018/4359 �لد�ئرة �ملدنية �لتجارية �جلزئية �الوىل 
 240.539 مبلغ  �ملدعي  �ىل  توؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م    : فيها  يطالب  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد 
درهم )مائتان و�ربعون �لف وخم�شمائة وت�شعة وثلثون درهم( و�لفائدة �التفاقية بو�قع 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د ، و�شم ملف �لنز�ع رقم 2018/905 جتاري �ىل ملف �لدعوى مع �شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة لتعلق �ملطالبة مبادة جتارية - مع �لز�م �ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�ل�شارقة  مبحكمة   137 رقم  قاعة  �الوىل  �جلزئية  �لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  �أمام  ح�شورك  يقت�شي  لذ� 
بيانات  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  ، وذلك للإجابة على  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �الحتادية �شخ�شيا 
،  ويف حال  ، وذلك بتاريخ  2018/9/18 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �رقامها    بو�شفك مدعي عليه 

تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك فانه �شيتم ��شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر باللغة العربية  
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/4954 مدين جزئي ال�شارقة  

�ىل �ملدعى عليه / م�شطفى حممود م�شطفي عبد�لرز�ق 
حيث �ن �ملدعي / عرب �الإمار�ت للتموين باملو�د �لغذ�ئية 

مبلغ  باد�ء  �لز�مكم  ويطلب   ، �ملحكمة  هذه  لدى  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  عليكم  �قام  قد 
78.731.65 درهم ، باال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 

�ل�شد�د �لتام باال�شافة لطلب �لز�م �ملدعي عليهما بامل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�الحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   1 رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك 
�البتد�ئية يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/8/29 وذلك 
يف  عنكم  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  �لدعوى  على  و�لرد  للإطلع 

�لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/1489 ت ك  

�ملرفوعة من �ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد 
�ىل �ملدعي عليه / حممد �شر�ج �لدين كوتيكار�ن 

حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 1.172.183.62 
مليون ومائة و�ثنان و�شبعون �لفا ومائة وثلثة وثمانون درهم و�ثنان و�شتون فل�شا 
وتثبيت  وب�شحة  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  قانونية  وفائدة 
و�لز�مه  �ل�شارقة  م�شتعجل   2017/1133 رقم  عري�شة  على  باالأمر  �لتحفظي  �حلجز 
بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للعلن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم 

�مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/1740 ت ك  

�ملرفوعة من �ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد �ض م ع  
�ملدعي عليه / نوفل بوزهاكال �بر�هيم كوتي 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : �أوال بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
�جمايل )561.955.23 درهم( وفائدة قانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
�ملبلغ �ملق�شى به - ثانيا : ب�شحة وتثبيت �حلجز  �ل�شد�د على �ن ال تزيد على ��شل  متام 
�لتحفظي باالأمر على عري�شة رقم 2017/1260 م�شتعجل �ل�شارقة. ثالثا : بالز�م �ملدعي 
عليه بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
�مليعاد دون طعن منكم على �حلكم  ، وبفو�ت هذ�  �لتايل للعلن  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/95 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�شي�ض �لثانية - �شارع دم�شق - مبنى نيهال 
�ملنفذ �شده : �فيجيت �شالوجا جوربا�شان �شينغ 

عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �شي غال SEA GULL - �شقة 113 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�اللكروين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �الم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف 
خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�ض : 168 - ��شم �ملبنى : لوفت�ض تي 
وي�شت - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لطابق 8 - رقم �لعقار : 802 - �مل�شاحة : 1491 قدم مربع - �ملقدرة ب��� )1.863.457( 

درهم ، يباع العلى عطاء.  ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2016/95 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: بنك ر��ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�شي�ض �لثانية - �شارع دم�شق - مبنى نيهال 

�ملنفذ �شده : �فيجيت �شالوجا جوربا�شان �شينغ 
عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �شي غال SEA GULL - �شقة 113 

�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�اللكروين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �الم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف 
خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خلل �لع�شرة �يام �لتالية 
لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�ض : 168 - ��شم �ملبنى : لوفت�ض تي 
وي�شت - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لطابق 8 - رقم �لعقار : 802 - �مل�شاحة : 1491 قدم مربع - �ملقدرة ب��� )1.863.457( 

درهم ، يباع العلى عطاء.  ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5309(

�ملنذرة : �شنتمير كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1-  �شركة �ملوهبة �مللكية للديكور �لد�خلي  

2- نبيل خالد �شاكر عاي�ض  - جمهول حمل �القامة 
تاريخ  من  �اليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �مل��رت��ب��ة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2018/5/1
وباال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك خلل 30 يوما من تاريخه ،  و�إال �شوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة الخلء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتبة عليهم ح�شب عقد �اليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقه من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5312(

�ملنذرة : �شنتمير كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  :  دي �ي بي جي  للو�شاطة �لعقارية  - جمهول حمل �القامة 

فان �ملنذرة تر�شل هذ� �النذ�ر �لعديل للمنذر �ليها حل�شور �ل�شخ�ض �ملفو�ض بالتوقيع 
قانونا على عقد �اليجار و�ل�شيكات �خلا�شة �ىل مقر �شركة / �شنتمير كيوب للعقار�ت 
- باإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بناية �لعو�ض - مكتب M01 لتوقيع �لعقد بح�شب 
�ل�شروط �ل�شابقة و�ل�شيكات �خلا�شة بالقيمة �اليجارية م�شافا �ليها �لزيادة �اليجارية 
�لقانونية بح�شب �ل�شروط �ل�شابقة و�ل�شيكات �خلا�شة بالقيمة �اليجارية م�شافا �ليها 
�لزيادة �اليجاية �لقانونية بح�شب موؤ�شر موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري يف حينه وت�شليمها 

مبقر �ملكتب وذلك بتاريخ 2018/10/19
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5324(

�ملخطر : فلوترونيك�ض لتجارة مو�د �لبناء 
بوكالة �ملحامية / �شاره �شاه بيك �لبلو�شي 

�ملخطر �ليها : �خلط �خلليجي �الأول ملقاوالت �لطرق - جمهول حمل �القامة 
ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ 123.277.70 درهم �ملر�شد لديكم 
نظري عدم �شد�د �لفو�تري �مل�شتحقة على �شركتكم - على �ن يتم �ل�شد�د خلل )7 
�يام( وذلك تنفيذ� الحكام مو�د قانون �الجر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�شد�د خلل 
�ملدة �لقانونية 7 �يام من تاريخ �الإعلن بالن�شر عندها �شي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم للمطالبة ب�شد�د �ملبلغ و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5322(

�إم��ارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن �لوليد - مركز  �ملنذر : مركز برجمان للأعمال - �ض ذ م م  - �لعنو�ن : 
برجمان للأعمال ، �لطابق 24 ، هاتف 043542000 

�ملنذر �ليها : �شركة كيلي للمقاوالت - �ض ذ م م  - �لعنو�ن )جمهول حمل �الإقامة( 
وقدره  مبلغه  �ليها  �مل��ن��ذر  بذمة  �ملر�شد  �الإي��ج��ار  ب��دل  ���ش��د�د  ب�شرورة  عليها  وينبه  �ليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
=/1.720.582 درهم )فقط مليون و�شبعمائة وع�شرون �لف وخم�شمائة و�ثنان وثمانون درهم ال غري( مقابل 
�ليه  م�شافا   2018 يوليو  وحتى   2017 يناير   1 من  فرة  عن  �اليجار  لقاء  �مل�شتحقة  �لرئي�شية  �ملبالغ  �جمايل 
�لعقد  وجتديد  �الد�ري���ة  و�لر�شوم   2018 يوليو   10 وحتى   2018 يناير   1 من  للفرة  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة 
�شهر و�حد  بال�شد�د وذلك خلل  �الإلتز�م  �لتي تكبدها جر�ء عدم  �ملنذر عن جميع �خل�شائر  وتعوي�ض موكلنا 
من تاريخ ��شتلمهم هذ� �الخطار ويف حال �لعدم �خلء �ملاأجورجرب� وت�شليمه �ىل �ملنذرة خاليا من �ل�شو�غل 
و�إال �شيكون �ملنذر م�شطر للإ�شتمر�ر يف �الجر�ء�ت �لقانونية حيال �ملنذر �ليها مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة ، مع حفظ حقوق �ملنذر �الخرى �يا كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5310(

�ملنذرة : �شنتمير كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- جلف وندز للتجارة �لعامة - ذ م م  

  2-  عادل عبد�هلل �شديق علمان �ملازمي  - جمهول حمل �القامة 
تاريخ  من  �اليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �ملرتبة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  باال�شافة  تاريخه  حتى   2018/5/10
وباال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك خلل 30 يوما من تاريخه ، و�إال �شوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة الخلء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتبة عليهم ح�شب عقد �اليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�شب عما فاته من ك�شب وما حلقه من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5311(

�ملنذرة : �شنتمير كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1-  كاب�شني ملقاوالت �لبناء - ذ م م 

2- ��شر�ج علي ب�شري �حمد خان ،  3- علي �شالح علي حممد حل  - جمهول حمل �القامة 
تاريخ  من  �اليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �ملرتبة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  باال�شافة  تاريخه  حتى   2018/6/15
وباال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك خلل 30 يوما من تاريخه ، و�إال �شوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة الخلء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتبة عليهم ح�شب عقد �اليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقه من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5313(

�ملنذرة : �شنتمير كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1-جولدن فيلد ملقاوالت �لبناء - ذ م م  ، 2-حمود �شعيد �حمد �بوزجنال �ل 

علي ، 3-�حمد حممد عبد�لوهاب �ل�شعدين  - جمهول حمل �القامة 
تاريخ  من  �اليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
�اليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �مل��رت��ب��ة  �ل��غ��ر�م��ات  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2018/6/1
وباال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك خلل 30 يوما من تاريخه ، و�إال �شوف تتخذ �ملنذرة 
جتاة �ملنذر �ليهم كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة الخلء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتبة عليهم ح�شب عقد �اليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض �ملنا�شب عما فاته من ك�شب وما حلقه من خ�شارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

بهذ� يعلن �لكاتب �لعدل بد�ئرة �لق�شاء يف �إمارة �أبوظبي، باأن �ل�شادة/ �ملتكاملة 
�القت�شادية يف  �لتنمية  د�ئرة  ، رخ�شة جتارية �شادرة من  ح  م  كابيتال - �ض 
�إمارة �أبوظبي حتت رقم: CN-1003099، عنو�نها : �شارع بينونة ، طابق 
14 ، مكتب رقم 1401 ، �ملالك / �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ، �ض.ب 
�إلينا بطلب ت�شديق عقد رهن  107394، �بو ظبي )�ل�شركة( ، قد تقدمو� 
ح�ش�ض ل�شالح �ل�شادة: بنك �أبوظبي �الأول �ض.م.ع وذلك مقابل رهن ح�ش�ض 
�ل�شركاء يف �ل�شركة )�شعاع كابيتال �ض.م.ع( و�إعمااًل للفقرة رقم 5 من �ملادة 
رقم 14 من �لقانون رقم 4 ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم مهنة �لكاتب �لعدل، 
فاإنه مبرور �أربعة ع�شر يوماً على �الأقل من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن فاإن �لكاتب 

�لعدل �شيقوم بتوثيق هذ� �لعقد بناء على طلب �أ�شحاب �ل�شاأن.
الكاتب العدل

اإعالن رهن ح�ش�س

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
�ل�شادة : �ل�شرح للمقاوالت - �ض ذ م م 

ب�شفتكم املتنازع �شدها يف الدعوى رقم 2018/256 نزاع تعيني خربة جتاري  
�ملو�شوع : �لدعوة �ىل ح�شور �جتماع خربة حما�شبية 

نود �الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية �ملوقرة- للقيام مبهمة �خلربة �حل�شابية 
يف �لدعوى رقم )2018/256 نز�ع تعيني خربة جتاري( ، وبناء عليه فاننا نرغب يف �الجتماع بكم 
يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �شارع بغد�د مقابل مدر�شة �اللفية بجانب كليات 
 )406( رق��م  مكتب  �ل��ر�ب��ع-  �لطابق   - للعمال  بلتنيوم  مركز  بناية   - للطالبات  �لعليا  �لتقنية 
�مل��و�ف��ق  2018/8/19  يف متام  �الثنني  ي��وم  رق��م 2344330-04 يف  رق��م 2344403-04 فاك�ض  هاتف 
�ل�شاعة 11.00 �شباحا  - وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى �ملذكورة �عله لذ� يرجى ��شطحاب كافة 

�مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم �و من ينوب عنكم.
�لنظم للمحا�صبة و�لتدقيق 
�خلبري �حل�صابي / ماجد حممد فهاد تربان 

 اإعالن املدعي عليها بالن�شر
 مبوعد اجتماع اخلربة

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1088 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليهم/1- �شيد لطفي ح�شن 2-�أمينه فاتيمة خان 3-�شيد خليل ح�شن �شيد 
�بر�هيم علي - جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2018/1/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ �شيتي بنك . �ن . �يه ، �وال : بالز�م �ملدعي 
و�شبعمائة  )مليون  �ملدعي  للبنك  ي���وؤدو�  ب��ان  بالت�شامن  و�لثالث  و�ل��ث��اين  �الأول  عليهم 
و�ربعة وثمانون �لفا ومائة وثلثة وت�شعون درهم وثمانية ع�شر فل�شا( و�لفو�ئد �لقانونية 
بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليهم عد� �لر�بع 
بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. ثانيا : 
رف�ض �لدعوى بالن�شبة للمدعي عليه �لر�بع.   حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف 
خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/260 جتاري كلي                                                

ح  3-ك��م كم  م  م   - �لدولية  ، 2-كايت  م  م  ذ  �ض   - �لتجارية  كايت  �شركة  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
للمجوهر�ت - ذ م م ، 4-كر�نتي للتجارة - ذ م م  5-بهاتيا بوبيندر� تول�شيد��ض 6-بانكاج بهوبيندر� 
وهابي بهاتيا بهوبيندر� تول�شيد��ض  جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/6/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ بنك �لفجرية �لوطني - فرع 
دبي - بحكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 
وبو�قع %8  و�لفائدة مبلغ وقدره 954.364.32 حتى 2018/2/12   ، درهم  مبلغ 3.970.076.57 
�شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د ، و�لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/655 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- نادية �شبيل ح�شن مو�شى كرم د�د �لبلو�شي  جمهول حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/16  يف �لدعوى �ملذكورة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �لتمويل - �ض م ع  د�ر  �ع��له ل�شالح/ 
و�لفائدة  فل�شا  و�ثنني وثلثني  درهم  و�شتني  وت�شعة  و�ربعمائة  �لف  و�شبعني  ثلثة 
وحتى   2017/12/14 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما 
عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/100 تنفيذ عقاري  

بيجو  زوج��ة  2-�أنيتا ماتيو  بيجو ماثيو جاكوب   ���ش��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
ماتيو جاكوب  - جمهويل حمل �القامة  مبا �ن طالب �لتنفيذ/ م�شرف 
�آل  علي  م ع وميثله / �حمد ح�شن رم�شان  �الإم���ار�ت �ال�شلمي - �ض 
)�شركة  وبياناتها  �ليكم  �لعائدة  �ال�شهم  على  بانه مت �حلجز  نعلنكم   -
�ملنفذ به وقدره  �ملبلغ  �لعاملية -عدد �ال�شهم 635( يف حدود  مو�نئ دبي 
)183480.65( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على 

قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2018/8/8 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/454 تنفيذ عقاري  

�القامة   �لبيطار - جمهول  حمل  رمي��ون  مي�شال  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �ت�ض ��ض بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدودة  
على   �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   - علي  �آل   رم�شان  ح�شن  وميثله/�حمد 
�مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري 
THE PAD رق��م  �ل��وح��دة : 1705 -  - رق��م �الر����ض 72 - ��شم �ملبنى : 
�مل�شاحة : 63.54 مر مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )537432.18( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى 2018/256 ا�شتئناف تظلم  جتاري 

حمل  جم��ه��ول  ح   م  م   - �ك�����ض  جيت  �شركة   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة نا�ض للطري�ن �خلا�ض - ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة وميثله / خليفة يو�شف حممد علي بن عمري - قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2018/299 تظلم جتاري  وحددت لها 
جل�شه يوم �الربعاء   �ملو�فق 2018/9/12  �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1918   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- دوكلند للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  ، حاليا ، �لقمر 
�شابقا(  جمهول حمل �القامة مبا  م م -  ذ  �لفنية - �ض  �الزرق للخدمات 
�ن طالب �لتنفيذ/�شركة تطوير جممع دبي لل�شتثمار - ذ م م - قد �أقام 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )2109302.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/189 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - دبي - ديرة - �شارع منطقة دبي 

للتعهد�ت - مبنى مبنى بنك  �بوظبي �لتجاري - �شقة �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �شده : ديفيد �لك�شاندير  

عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع �ي�شلند جمري� - مبنى فيل رقم  16 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
�شقة �شكنية : �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �الر�ض : 1121 - رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : �خل�شكار - رقم �لعقار : 

عطاء  العلى  ويباع  درهم   )2.015.981( ب���  �ملقدرة   - مربع  مر   144.07  : �مل�شاحة   -  105
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2016/369   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: �شاالر عبد�لرحيم جنم  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - بناية �حلو�ي 

- �لطابق �لثالث - مكتب 304 - بالقرب من حمطة مرو �ملركز �ملايل 
�إم���ارة دب��ي - جبل علي  �ملنفذ �شده : ه��لل �ل��زرع��وين لل�شتثمار�ت - �ض ذ م م - و�آخ���رون - عنو�نه :  �الإم���ار�ت - 

�ل�شناعية - �ملنطقة �ل�شناعية �لثالثة - بناية ملك جممع دبي لل�شتثمار - مكتب رقم 201 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع  )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
حق منفعة )�ر�ض وما عليها من بناء ( - �ملنطقة : جممع دبي لل�شتثمار �الأول - رقم �الر�ض : 121 - �مل�شاحة : 

درهم   )50.000.000( ب���  �ملقدرة   - مربع  مر   8079.77
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2017/189 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - دبي - ديرة - �شارع منطقة دبي 

للتعهد�ت - مبنى مبنى بنك  �بوظبي �لتجاري - �شقة �لطابق �لثالث 
�ملنفذ �شده : ديفيد �لك�شاندير  

عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع �ي�شلند جمري� - مبنى فيل رقم  16 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/5  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
�شقة �شكنية : �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �الر�ض : 1121 - رقم �ملبنى : 1  - ��شم �ملبنى : �خل�شكار - رقم �لعقار : 

عطاء  العلى  ويباع  درهم   )2.015.981( ب���  �ملقدرة   - مربع  مر   144.07  : �مل�شاحة   -  105
ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5321(

�ملنذر :  �ل�شيخ �ملر بن مكتوم بن جمعه �ل مكتوم 
�ملنذر �ليه : �ملركز �لربيطاين للم�شالك �لبولية - جمهول حمل �القامة 

1- تعاقد �ملنذر �ليه على ��شتئجار فيل رقم 3 يف �شارع �لو�شل بتاريخ 2017/1/10 وحتى 
تاريخ 2018/1/31 وحيث �ن مدة �اليجار طبقا لعقد �اليجار قد �نتهت بتاريخ 2018/1/31 

2- وحيث �نه طبقا للقانون يكون عقد �اليجار جمدد تلقائيا بني �لطرفني 
3- وحيث �نه حتى تاريخه مل تقومو� بالتو��شل مع �ملالك للتجديد لذلك ننذركم ب�شد�د 
�لقيمة �اليجارية 350000 درهم وجتديد �لعقد و�إال ف�شوف نتخذ �الجر�ء�ت �لقانونية منها 

ت�شجيل دعوى للمطالبة مببلغ �اليجار و�الخلء من �لعني �ملوؤجرة لعدم �ل�شد�د 
مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى من �ي نوع كانت.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5316(

�ملنذر : ح�شن حممد عبد�لرحمن خان�شاحب 
�ملنذر �ليها : توتال كونيك�شن �لكهربائية - ذ م م ، �لرخ�شة �لتجارية رقم )543280( دبي 

�إنه يتوجب عليها جتديد عقد  �يجار �مل�شتودع رقم  33 �ملقام  يخطر �ملنذر / �ملنذر �ليها 
على �الر�ض رقم )342-242( - منطقة �لق�شي�ض �ل�شناعية )1( - دبي ، و�ملوؤجرة لها بعقد 
�يجار بد�أ يف 2017/6/15 و�نتهى يف 2018/6/14 بقيمة �يجارية �شنوية قدرها )100.000 
درهم( للفرة �جلديدة �لتي بد�أت من 2018/6/15 وت�شتمر �ىل 2019/6/14 حيث �نه مل 
يتم جتديده حتى تاريخه ، كما يتوجب عليها �شد�د كامل �مل�شتحقات �ملالية �ملر�شدة يف 
ذمتها عن �لعقد �ل�شابق. كما يخطر �ملنذر / �ملنذر �ليها باأنه يحملها جميع �ال�شر�ر �ملادية 

�ملرتبة على عدم �لتز�مها بذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5315(

�ملنذر : ح�شن حممد عبد�لرحمن خان�شاحب 
�ملنذر �ليها :  حيدر علي �شف �ر�ء �لتجارية - ذ م م  �لرخ�شة �لتجارية رقم )605032( 
رقم   �مل�شتودع  �يجار  عقد  جتديد  عليها  يتوجب  �إن��ه  �ليها  �ملنذر   / �ملنذر  يخطر   - �ل�شارقة 
 ، �ملقام على �الر�ض رقم )347-242( - منطقة �لق�شي�ض �ل�شناعية )1( - دبي    6B1
�يجارية  بقيمة   2018/4/30 يف  و�نتهى   2017/5/1 يف  ب��د�أ  �يجار  بعقد  لها  و�ملوؤجرة 
�شنوية قدرها )115.750 درهم( للفرة �جلديدة �لتي بد�أت من 2018/5/1 وت�شتمر 
�ىل 2019/4/30 حيث �نه مل يتم جتديده حتى تاريخه ، كما يتوجب عليها �شد�د كامل 
باأنه  �ليها  �ملنذر/�ملنذر  �ل�شابق. كما يخطر  �لعقد  �ملالية �ملر�شدة يف ذمتها عن  �مل�شتحقات 

يحملها جميع �ال�شر�ر �ملادية �ملرتبة على عدم �لتز�مها بذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
 اإعالن حكم بالن�شر    

2017/160 جتاري جزئي   
، �لعنو�ن : �الإم���ار�ت - �بوظبي - �خلالدية -  ، �جلن�شية : �الإم���ار�ت  �ملدعي : د�ر �لتمويل - �ض م ع  
�لهاتف  رقم   -- �الر��شي  �لطابق   - �لتمويل  د�ر  بناية   - �شيد�ر  مقابل   - �الأول  ز�ي��د  �شارع   - �بوظبي 
 ، ، �جلن�شية : �الإم��ار�ت  ��شتاذ �ل�شحي  �أحمد خلفان عبد�هلل  : 971503084515+  - �ىل �ملدعي عليه : 
�لعنو�ن : ر�أ���ض �خليمة  - جلفار - ر����ض  �خليمة - بناية بنت �شعد - �شقة رقم 6 - بجو�ر قاعة �شمل 

للفر�ج - �ض ب : 3837  ، رقم �لهاتف : 9710509128112+ 
 : �ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �حلكم   2017/7/20 وبتاريخ  بحقك  �أ���ش��درت  �ملحكمة  ب��اأن  �الحاطة  يرجى 
بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغا ماليا مقد�ره )65117.98 درهم( خم�شة و�شتون �لفا ومائة 
تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   %9 بو�قع  �لتاأخريية  وفو�ئد  فل�شا  وت�شعون  وثمانية  درهما  و�شبعون  و�شبعة 
2013/12/30 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته �مل�شروفات ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للإعلن به ، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون 

�لطعن على �حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم    2018/174 تنفيذ احوال �شخ�شية
 - ر����ض �خليمة  �الإم���ار�ت   : �لعنو�ن   ، �لربتغال   : ، �جلن�شية  تنريه  دروي�ض  �بر�هيم  �شمري   : عليه  �ملحكوم  �ىل 

�لق�شيد�ت - مقابل ر�ك مول ، �لهاتف �ملتحرك : 9710558434405+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��شدرت بحقك حكما بتاريخ    يف ق�شية ) 19406/2018( �أمر 

على عري�شة ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 2100.00 درهم �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف  
ل�شالح : �ملحكوم له : تغريد عبد�لرحيم �شليم تنريه ، �جلن�شية : فل�شطني ، �لعنو�ن : �الإمار�ت ر�أ�ض �خليمة - 

�لق�شيد�ت - مقابل ر�ك مول ، �لهاتف �ملتحرك : 9710589367221+ 
ومبا �ن �ملحكوم له �عله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عله. 

ملحظات : �وال : �ملبلغ �ملنفذ به هو �مل�شتحق للزوجة و�لبنت تاال بتاريخ  2018/7/30 
ثانيا : �لنفقة �لقادمة م�شتحقة بتاريخ 2018/8/30 بقيمة )2000 درهم( 

�شفر  ج��و�ز  و��شتخر�ج  تاال   / �ل�شغرية  وك��ذ� جنلته  �شليم  تغريد عبد�لرحيم   / �ملدعية  �قامة  بتجديد   : ثالثا 
�ن��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء �ع��له خ��لل م��دة 15 ي��وم من تاريخ �ليوم �لتايل  لل�شغرية / ت��اال -  فموجب ه��ذ� 
 ، لتنفيذ �حلكم  �ملنا�شبة  �لقانونية  �الج��ر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فان  ذلك  للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 

و�لر�شوم �ملرتبة عليك. 
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1899  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-كلو�ض روبينو�ض  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�مل�شرف �لعربي للإ�شتثمار و�لتجارة �خلارجية - وميثله/منى �أحمد عبد�لعزيز 
�الأمر  باإ�شد�ر  �ملطالبة   �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد   - �ل�شباغ  يو�شف 
بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 119.000 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت 
بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2018/8/29 �مل���و�ف���ق   �الرب���ع���اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل 

)علما بان مت �عادة �لدعوى للمر�فعة لنظر يف طلب �الغفال(.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1294 مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه/1- ناهد عبد�للطيف عبد�جلبار عمر جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �إعمار �لعقارية - �ض م ع وميثله/�شعد حممد عبد�هلل �حلمادي  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهما 
�لتاأخري  ي��وؤدو� مبلغ 172666.7 درهم عن ر�شوم �خلدمات و�ل�شيانة وغر�مات  بان 
وذلك حتى 2017/9/3 �لز�مهم بفائدة بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة 
�ملحاماة.  وح��ددت لها  و�تعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف  �لز�مهم  �ل�شد�د مع  حتى متام 
 Ch1.B.10 جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/8/30 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/7029  عمايل جزئي             
م   جمهول  م  ذ  ���ض   - �لفنية  د�م��ة �جل��زي��رة للخدمات  �مل��دع��ى عليه/1-  �ىل 
�أقام  �أن �ملدعي/عبد�ملق�شود عفيفي عبد�ملق�شود �حمد قد  حمل �القامة مبا 
 11600( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  رقم �ل�شكوى 
�ملو�فق  �الح����د  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    )MB183603174AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.4 بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2018/9/9
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2508  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-خالد عو�ض �هلل حممد عو�ض �هلل  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �شر�بي  عبد�حلميد  علي  حممود  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
درهم(   100000( وق����دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق   ت��اري��خ    9% من  و�ل��ف��ائ��دة   و�مل�شاريف   و�لر�شوم 
�لتام .  وح��ددت لها جل�شة ي��وم �الرب��ع��اء  �مل��و�ف��ق  2018/8/29  �ل�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1438 جتاري كلي            
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �ل�شريف يو�شف �لها�شمي بو�شفه �ملدير و�ل�شريك بن�شبة 
���ش��ارة �لثلثي - ذ م م جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��ائ��ة يف ر����ش��م��ال �شركة  50 يف 
�ل�شريك بن�شبة 50% يف ر��شمال  �لها�شمي - بو�شفه  �ل�شريف  �ملدعي/ يعقوب يو�شف 
مال �شركة �شارة �لثلثي - ذ م م وميثله / علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  برد �خلبرية / ليلى غامن �حلمريي من مكتب �ي 
تي �م لتدقيق �حل�شابات �ملنتدبة يف �لدعوى رقم 2018/331 جتاري كلي.   وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/8/29  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2560  جتاري جزئي              

بر�كا�ض  ، 2-م��ان��در�  م  م  ذ  ���ض   - �لعامة  للتجارة  ك��ورن  1-ي���وين   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
د�هانوكار   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ جو لتاأجري �ل�شيار�ت - ذ م م وميثله / 
خالد كلندر عبد�هلل ح�شني  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�لتاأخريية  و�لفائدة  دره��م(    133.330( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما 
عليهم  �ملدعي  وت�شمني  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء   �ملو�فق  
�أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�شاعة   2018/9/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/539 عقاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-ج��و�ن فريناندو فالدفي�شو  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �ت�ض ��ض بي �شي - فرع دبي وميثله / �حمد ح�شن رم�شان �آل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  علي   قد 
وقدره )10.291.741.31 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  
2018/9/4  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1640   جتاري كلي               

�مل��ه��ريي  جمهول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-جن���لء �حمد ع��ب��د�هلل حممد  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ بنك دب��ي �ال���ش��لم��ي - �شركة م�شاهمة ع��ام��ة   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام 
درهم(   16.928.47( وق��دره  ومبلغ  �ل�شكوك  عقد  عن  دره��م(    763.483.71(
عن �لقر�ض �حل�شن و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.21 يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2018/9/27  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2565  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-ناتار�جان بيلي ر�دهاكري�شنان  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �شركة دبليو - جي - تاول - ذ م م وميثله / يو�شف حممد ح�شن 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �لبحر  حممد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   218.600( وق��دره  مببلغ  عليه 
�ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة  �ل�شد�د  و�ل��ف��ائ��دة  9% من تاريخ �ملطالبة   وحتى 
 Ch2.D.18 يوم �الثنني  �ملو�فق  2018/8/27  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/742  جتاري كلي               
���ش��رور خمي�ض �خل��زمي��ي  جم��ه��ول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-�ح��م��د عبيد  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ كيفني جوزيف روبريت�ض وميثله / ي�شلم �شالح �حمد 
�ل�شعدي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  بالت�شديق على حكم 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  كلي  جت��اري   2016/203 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �ملحكم 
ومقابل �تعاب �ملحماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/9/5  
من  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ض   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1542  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة خ�شبو �ل�شناعية - ذ م م 2-بهانو بول�شند�ين   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �ت�ض ��ض بي �شي - فرع دبي وميثله / �حمد ح�شن 
رم�شان �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2.336.021.45( وق��دره  مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن 
للمدعي  و�حلكم  �لتام   �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�مل��و�ف��ق  2018/9/5   بكافة طلباته يف �للئحة.   وح��ددت لها جل�شة ي��وم �الرب��ع��اء  
�ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2564  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- في�شل نا�شر �شيد حممد نا�شر  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  �ليا�شني   م��ازن عبد�خلالق حممد  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )100000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 
�مل��و�ف��ق  2018/9/6   ي��وم �خلمي�ض   لها جل�شة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2118  جتاري جزئي              
�ل��ك��ان �ي�شيكان  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  �ىل 
�لبحر وميثله /  ب��رد  ف��رع  �إد�رة -  م ع - مكتب  ���ض   - �ل��ه��لل  �مل��دع��ي/ م�شرف 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن - قد  علي 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   40.299.32( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة  وحددت لها جل�شة يوم 
�الحد  �ملو�فق  2018/8/26  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�الأقل ويف حالة تخلفك فان  �أيام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4373  عمايل جزئي             

ل��ت��ج��ارة �ال���ش��م��اك - ���ض ذ م م  جمهول  �مل��دع��ي عليه / 1-����ش��ف��اق طفيل  �ىل 
حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د ك��م��ر�ن حم��م��د رم�����ش��ان   ق��د �أق���ام 
 23470( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�الربعاء  ي���وم   جل�شة  لها  وح���ددت   )MB182021966AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/8/29  �ل�شاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8079  عمايل جزئي             

كوربوري�شن  �جننريينغ  كون�شر�ك�شن  �شتيت  1-�شاينا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�مل��دع��ي / معو�ض بكري معو�ض  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  - ميدل �ي  جمهول حم��ل 
عبد�للطيف -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )16602 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ورقم �ل�شكوى)MB184215715AE( وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
�ملو�فق 2018/9/24  �ل�شاعة 9.30 �ض  بالقاعة Ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3373  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  �لع�شب للمقاوالت - �ض  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/ �شوكجيندير كومار جيت ر�م -  قد  �القامة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )13455( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   873 مبلغ  �ىل  باال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1294  مدين جزئي

مبا  �القامة  حمل  جمهول  عمر  عبد�جلبار  عبد�للطيف  1-ناهد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �حل��م��ادي  عبد�هلل  حممد  وميثله:�شعد  ����ض.م.ع  �لعقارية  /�ع��م��ار  �ملدعي  �ن 
بينهما  فيما  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�لتاأخري  ي��وؤدو� مبلغ )172666.7( درهم عن ر�شوم �خلدمات و�ل�شيانة وغر�مات  بان 
�ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  �شنويا  بو�قع %9  بفائدة  �لز�مهم  ح��ت��ى:2017/9/3  وذل��ك 
حتى متام �ل�شد�د مع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة 
لذ�    ch1.B.10:بالقاعة �ل�����ش��اع��ة:08:30 �ض  �مل���و�ف���ق:2018/8/30  �خلمي�ض  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2548  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- بدر �شند مزيد قنيفذ مرزوق �لوعلن جمهول حمل �القامة 
 - �لكبي�شي  �ي��وب  ع��و�د  وميثلها/يا�شر  �ل�شيار�ت  لتاجري  �مل��دع��ي/م��ري�ل  �ن  مبا 
مبوجب وكالة م�شدقة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
تاريخ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )76426( مبلغ  ب��دف��ع  عليها 
جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لق�شائية  �ملطالبة 
لذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2018/8/29  �الربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2252  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فروت �يلند لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 2- عارف ر��شد قري�شي عا�شم 
- ب�شفته مدير� وخموال بالتوقيع ل�شركة فروت �يلند لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ميماج لتجارة �خل�شار و�لفو�كه �ض.ذ.م.م وميثله:�شعيد 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لغافري  �ل�شايغ  �شامل  عبد�هلل  حممد 
درهم   )90228( وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ت�����ش��امم  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/12 �ل�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2365  مدين جزئي
�القامة  �ل�شعدون جمهول حمل  ل��وؤي عبد�هلل عبد�لرز�ق   -1 / �ملدعي عليه  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ل�شمخانى قد  مبا �ن �ملدعي/ماهر عبد �جلبار 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )287.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق يف:2015/10/15 وحتى �ل�شد�د 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/8/27 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/522  عقاري كلي
دبي  �ملدعي/بنك  �ن  �القامة مبا  بروديريك جمهول حمل  كينيت   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ال�شلمي �شركة م�شاهمة عامة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية 
�الجارة �ملنتهية بالتمليك وملحقها �ملربمة بني �ملدعي و�ملدعي عليه بتاريخ:2014/5/27 
و�لز�مه  �ملدعي  �ىل  حيازته  ورد  �ل�شو�غل  من  خاليا  �لعقار  بت�شليم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م 
)جميع  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )281.000( وق��دره  مببلغ  بتعوي�ض 
�ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لدعوى(.  تف�شيليا يف �شحيفة  �لطلبات مو�شحة 
2018/9/9 �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/538  عقاري كلي

�ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  هولدينجز  �شيخ   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  �ملدعي/تورج �شلتوكي قد 
عليها مببلغ وقدره )1.765.973.55( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  12% من  �لقانونية  و�لفائدة 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/9/23 �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/296  مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- عادل عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني �ملرزوقي جمهول حمل 
وميثله:�حمد  ���ض.م.خ  )م��د�ئ��ن(  �لعقارية  مد�ئن  �ملدعي/�شركة  �ن  مبا  �القامة 
مهدي فهد بادي �لعتيبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره )95 مليون( درهم للربح من �شفقة بيع �ر�ض 
يف مر�شى دبي )مارينا( ل�شركة مد�ئن �لعقارية مببلغ )95 مليون درهم( خلفا 
الحكام �لقانون و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
 2018/8/26 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف 
�ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1662  ا�شتئناف عمايل    

عبد�هلل  �الم���ني  حممد  عبد�لرحمن  حممد   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�لبعد �لثلثي للت�شميم �ملعماري 
وميثله:��شماعيل ح�شن علي حممد �جلعبي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
بتاريخ:2018/6/26  جزئي  عمايل   2018/177 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق 2018/9/10 �ل�شاعة 11.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2183  عمايل جزئي
�ىل �خل�����ش��م �مل��دخ��ل/ 1-م��ق��ه��ى ر�ي���ز م��ي �ب جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�أقام  ق��د  فيا�ض  حم��م��ود  وميثله:حكمت  ك��االب��ي��ا  جالينديز  د�ي�����ش��ى   / �مل��دع��ي 
 79445( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
و�مل�������ش���اري���ف رقم  و�ل���ر����ش���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
�ل�شكوى:MB180518298AE  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2018/8/27 �ل�شاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2534 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �مين�شو للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
منطقة  �لفندقية  و�ل�شقق  جلوريا  �لتنفيذ/فندق  طالب  �ن  مبا  �القامة 
حرة ذ.م.م وميثلها مدير �لفندق وميثله:خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن 
هويدن �لكتبي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
�و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )93621( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2722 تنفيذ جتاري
ذ.م.م  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  لتجارة  جوتيم  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
2- ميمونة حممد �بر�هيم علونه - ب�شفتها �ل�شخ�شية وب�شفتها مديرة 
�شركة جوتيم لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/يون�ض خمي�ض حميد حميد قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1779130( 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة   وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2380 تنفيذ جتاري

�ل�شفن 2- حممد �شريف ح�شني  �ملنفذ �شده/1- م�شاريع كيتو الد�رة  �ىل 
�ملعيني جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شفو�ن �شلح ح�شني 
�لها�شمي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )28455766( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2023 تنفيذ جتاري
�ل تي دي ب�شفتها  �ي  �شيب منيجمينت بي تي  �شغار  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كيفيلي  �ل�شفينة  م�شغل 

�عله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  م.د.م.������ض  موجنا�شا 
طالب  �ىل  دره��م   )1950339.56( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�الج�����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �مل��ح��ك��م��ة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  �مل��ح��ك��م��ة    خ��زي��ن��ة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2636 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  لل�شحن  فالكون  نيو  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
قد  ����ض.ذ.م.م  �لعام  للنقل  �لتنفيذ/�لعمر�ن  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )133561( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/160 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- تا�ض يابي الن�شاء�ت �لتعهد�ت �ل�شناعية و�لتجارة 
)���ش��رك��ة م�����ش��اه��م��ة( ف���رع دب��ي/ومي��ث��ل��ه��ا م��دي��ره��ا/�م��ر �هلل ط���ور �نلي 
�لتنفيذ/نا�شر  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �جلن�شية  تركي 
�مو�لكم  ع��ل��ى  �حل��ج��ز  مت  ب��ان��ه  نعلنكم  �ل�شام�شي  ن��ا���ش��ر  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�رقام   - جمري�  �ملنطقة:قرية   - �ر���ض  قطعة  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�شة 
JVT04KHRA004B/JVT04KHRA004A/( �الر������ش����ي 
JVC10AHRG001B( وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره )2695235( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/203  تظلم �شرعي
حمل  جمهول  �شريياجوالكوتا  فينكاتا  1-بر��شاد�   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملتظلم / جلبا �شندر�فان تريفيدي وميثله:خمتار حممد 
الئحة  ومو�شوعه  �ع��له  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �أق���ام  ق��د  غريب  باقر 
تظلم. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/9/3 �ل�شاعة 11.00 
�ض بالقاعة رقم )1( يف مبنى �الحو�ل �ل�شخ�شية مبنطقة �لقرهود  لذ� 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  فاأنت مكلف باحل�شور 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1358  ا�شتئناف جتاري    

���ض.ذ.م.م 2- وحيد  للتجارة  �شهرب  �شركة  �مل�شتاأنف �شده/ 1-  �ىل 
�مل�شتاأنف / �ن  �ل��ه م���ر�دي �شهرب جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  فتح 
بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت  كلي  جت���اري   2017-1083 رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2018/10/1 �ملو�فق  �الثنني 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/382  ا�شتئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- عبد�هلل علي �بد�ح جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /توب ت�شوي�ض للنقليات �لعامة �ض.ذ.م.م وميثله:خالد 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  ح�شني  عبد�هلل  كلندر 
�ملو�فق  �لثلثاء  لها جل�شه يوم  2016/2050 مدين جزئي وح��ددت 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2018/10/2
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3612  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- فجر �لهدى للخدمات �لفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�مينه عبد�لعزيز حممود �لركبي وميثله:ر��شد 
�أق��ام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  عبد�هلل علي هوي�شل �لنعيمي  قد 
�عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8618( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ )817( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3573  تنفيذ عمايل 
و�لثقيلة  �خلفيفة  بال�شاحنات  �مل���و�د  لنقل  ز�ك���و  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�كرم  �لتنفيذ/ندمي  �ن ط��ال��ب  �الق��ام��ة مب��ا  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
حممد �كرم  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10900( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ )945( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/13393  عمايل جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1-�شركة من �اللف للياء خلدمات رجال �العمال ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/عبد�لعزيز �بر�هيم �لطيب �بر�هيم نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�عله ل�شالح/عبد�لعزيز  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2018/5/15 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها 
�بر�هيم بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان  �بر�هيم �لطيب 
�ل�شياحية  �لدرجة  على  لوطنه  عودة  وتذكرة  درهم   )202.672( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
قابل  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �خ��ر.  عمل  �شاحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  قيمتها  �و 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/12984  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-�شركة بن حمود لتجارة �اللكرونيات ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  زي���اده  عبد�للطيف  مو�شى  �ملدعي/عبد�لبديع  �ن  مب��ا 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/عبد�لبديع 
مو�شى عبد�للطيف زياده بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )96800( درهم 
وبالفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام عد� 
�لتعوي�ض عن �لف�شل من تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا وبالر�شوم و�مل�شاريف. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  هذ� �الع��لن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/270 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- ماهتاب جو�شتار �نرنا�شيونال م.ح.ح
وميثله:عبا�ض م�شتت فندي �ملالكي 

�جننريجن  ب��رو�ن  جون   -2 ويل�شون  دينكون  �شدهما:1-  �ملطعون  باعلن 
جاز توربني ليمتد جمهويل حمل �القامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم 
�لطعن �ملذكور �أعله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك 

للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/144  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة ليدر كابيتال ���ض.ذ.م.م 2- ح�شني حممد 
�شامل �مليزه  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / حممد علي ر��شد 
�لعبار وميثله:��شماعيل ح�شن علي حممد �جلعبي  قد ��شتاأنف/ �حلكم 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2018/95 ��شكاالت جتارية     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/9/5 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/7654 عمايل جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �ملطبعة �لعاملية ملالكها �شالح �لبنا �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد - �ض ذ م 
�أن �ملدعي / �شينا كاندو �شليمان ��شرف علي - نعلنكم بان  م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/7/18  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ 
�شينا كاندو �شليمان ��شرف علي   بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )142944( 
�ىل  ع��ودة   وبتذكرة  درهما(  و�ربعون  �ربعة  وت�شعمائة  �لفا  و�ربعون  �ثنان  )مائة  درهما 
موطنه على �لدرجة �ل�شياحية عينا �و قيمتها - وقت تنفيذ �حلكم - نقد� مامل يلتحق 
حكما  و�مل�شروفات.   �لر�شوم  من  باملنا�شب  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �آخ��ر  عمل  رب  بخدمة 
لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1043 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ر ��ض جيه لنقل �لركاب باحلافلت �ملوؤجرة - �ض ذ م م 2-�شوخر�ج �شينغ 
بتاريخ   �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  �شينغ - جمهويل حمل �القامة نعلنكم  ر��شبال 
2018/6/7 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ �شانيل بوليت�شابار�مبيل ت�شاندر�ن - �أوال بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل �ن يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره 385000 درهم )ثلثمائة 
�شنويا  باملائة  ت�شعة  وفائدة  �لتد�عي  مو�شوع  �ل�شيكات  قيمة  درهما(  �ل��ف  وثمانون  وخم�شة 
رقم  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  �شحة   : ثانيا   ، �ل�شد�د  متام  وحتى   2018/1/1 تاريخ  من   %9
2018/139 جتاري و�لزمت �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف 
�ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��لن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خلل 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2531  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  م    م  ذ  �ض   - للإن�شاء�ت  كا�شتل  1-�شيلفر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �لغرير للن�شاء�ت خر�شانة - �ض ذ م م   قد �أقام عليك 
 119729( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�شاريف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة  9% م��ن ت��اري��خ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق  2018/9/2  
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1894  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شتيلر �و�شن للنقل - ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا 
عبيد  مبارك  �شعيد   / وميثله  م  م  ذ   - �ملتقدمة  �لبحرية  �حللول  �ملدعي/  �ن 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  �حمد �لزحمي -  قد 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   105.000( وق��دره  مببلغ  عليها 
و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�الثنني  �ملو�فق 2018/9/3  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل )علما بانه مت �عادة 

�لدعوى �ىل حمكمة �ول درجة(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2779  جتاري جزئي              

للتجارة  �نرنا�شيونال  �ي  بي  2-�شي  ع��وده  �شاكر  1-�ي��اد حممود   / عليه  �ملدعي  �ىل 
- �ض ذ م م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �حمد طه حممد �بو زيد وميثله 
/ �بر�هيم مو�شى علي مر�د �لبلو�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   5.000( وق���دره  ومبلغ  دره���م(   61.175( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
و�لفائدة    �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�الدب��ي  �مل��ادي  �ل�شرر  عن  كتعوي�ض 
لها  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د  �لدين يف 2016/10/30 وحتى  ��شتحقاق  تاريخ   12% من 
Ch1.C.14 لذ�  جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق  2018/9/9  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6723  عمايل جزئي             

�ل��ب��ن��اء - ذ م م - ف���رع دبي    �ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- �ل��ف��ار���ض �مل��ل��ك��ي مل���ق���اوالت 
�أق��ام عليك  -  قد  �شينغ  �ملدعي/هابي هارميت  �أن  جمهول حمل �القامة مبا 
درهم(   5125( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف  رق���م �ل�شكوى 
�ملو�فق  �ل��ث��لث��اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182296220AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.2 بالقاعة  �شباحا    8.30 �ل�شاعة    2018/8/28
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

بهذ� يعلن �لكاتب �لعدل بد�ئرة �لق�شاء يف �إمارة �أبوظبي، باأن �ل�شادة/ �ملتكاملة 
للأور�ق �ملالية ذ.م.م، رخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف 
�إمارة �أبوظبي حتت رقم: CN-1044256، عنو�نها: �شارع �لبطني، بناية 

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، �ض.ب 6316، �بو ظبي )�ل�شركة(.
قد تقدمو� �إلينا بطلب ت�شديق عقد رهن ح�ش�ض ل�شالح �ل�شادة: بنك �أبوظبي 
�الأول �ض.م.ع وذلك مقابل رهن ح�ش�ض �ل�شركاء يف �ل�شركة )�شعاع كابيتال 
�ض.م.ع( و�إعمااًل للفقرة رقم 5 من �ملادة رقم 14 من �لقانون رقم 4 ل�شنة 
ب�شاأن تنظيم مهنة �لكاتب �لعدل، فاإنه مبرور �أربعة ع�شر يوماً على   2013
�الأقل من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن فاإن �لكاتب �لعدل �شيقوم بتوثيق هذ� �لعقد 

بناء على طلب �أ�شحاب �ل�شاأن.
الكاتب العدل

اإعالن رهن ح�ش�س

العدد 12405 بتاريخ 2018/8/16   

�إنتجريتد  �ل�شادة/  باأن  �أبوظبي،  �إمارة  بهذ� يعلن �لكاتب �لعدل بد�ئرة �لق�شاء يف 
كابيتال �ض م خ، رخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �إمارة �أبوظبي 
رقم  مكتب   ،14 طابق  بينونة،  �شارع  عنو�نها:   ،CN-1003099 رقم:  حتت 
�أبوظبي   107394 �ض.ب  مبارك،  بنت  فاطمه  �ل�شيخة  �ملالك/�شمو   ،1401

)�ل�شركة(.
 قد تقدمو� �إلينا بطلب ت�شديق عقد رهن ح�ش�ض ل�شالح �ل�شادة: بنك �أبوظبي �الأول 
�ض.م.ع وذلك مقابل رهن ح�ش�ض �ل�شركاء يف �ل�شركة )�شعاع كابيتال �ض.م.ع( و�إعمااًل 
للفقرة رقم 5 من �ملادة رقم 14 من �لقانون رقم 4 ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم مهنة 
�لكاتب �لعدل، فاإنه مبرور �أربعة ع�شر يوماً على �الأقل من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن 

فاإن �لكاتب �لعدل �شيقوم بتوثيق هذ� �لعقد بناء على طلب �أ�شحاب �ل�شاأن.
الكاتب العدل

اإعالن رهن ح�ش�س
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ملن  �ل�صحية  �ملقدرة  تعترب 
�حلج  فري�صة  �أد�ء  �أر�د 
�ملعنية  �لقدرة  �أرك��ان  �أحد 
يف تعريف �حلج، فماذ� نعني 
�ل�صحية؟  �ل��ق��درة  ب��ه��ذه 
وكيف ميكن للحاج �أن يتاأكد 
على  �ل�صحية  ق��درت��ه  م��ن 
�أد�ء هذه �لفري�صة �ل�صاقة 

ج�صميا وذهنيا؟

اأداء  ميكنها  ال  فئات   5
منا�شك احلج �شحيًا

 5 �إن هناك    قال ��شت�شاري و�أ�شتاذ �أمر��ض �لقلب، �لدكتور خالد �لنمر: 
فئات ال ت�شتطيع "�شحًيا" �أد�ء فري�شة �حلج.

�ل�شديدة عند  �آالم �لقلب  "�لنمر" هذه �حل��االت وه��ي، َمن يعانون  وع��ّدد 
�مل�شي لع�شرة �أمتار فاأقل، و�أ�شحاب �ل�شغط غري �ملتحكم به، وَمن �أ�شيبو� 
بف�شل �لقلب مع �شيق �لتنف�ض وتورم �لقدمني، وَمن �أ�شيب بجلطة حديثة 

يف �لقلب "�أقل من �شهر"، وَمن لديهم ت�شيق �شديد يف �شمامات �لقلب.
�لعام  لهذ�  �حل��ج  منا�شك  �أد�ء  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  طالبت  �ل�شحة  وز�رة  كانت 
1439ه� من �لد�خل و�خلارج، �اللتز�م باأخذ لقاح �حلمى �ملخية �ل�شوكية، 
باال�شر�طات  �الل��ت��ز�م  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملو�شمية،  �الإن��ف��ل��ون��ز�  ل��ق��اح  وك��ذل��ك 

�الأخرى �خلا�شة بكل دولة حلجاج �خلارج.
و�شددت �لوز�رة �لتاأكيد على �أهمية �اللتز�م باال�شر�طات �ل�شحية �لو�جب 
تو�فرها يف �لقادمني للعمرة و�حلج، و�لتي مت تعميمها على �شفار�ت �ململكة 
وممثليها يف �خلارج للعمل مبوجبها عند منح تاأ�شري�ت �لعمرة و�حلج لهذ� 

�لعام.

ملر�شى  مهمة  ن�شائح   7
ال�شكري خالل مو�شم احلج

وجه �لدكتور بادي �لعنزي ��شت�شاري �لغدد �ل�شماء و�شكري �الأطفال، عدد� 
من �لن�شائح حلجاج بيت �هلل �حلر�م �مل�شابني بد�ء �ل�شكري لللتز�م بها 

قبل �أد�ء فري�شة �حلج و�أثناء �أد�ء �ملنا�شك.
�إذ� كانت عند �مل�شاب نية �حلج فعليه  �أنه  و�أو�شح يف ت�شريحات �شحفية، 
الأخذ  �ل�شكري  ت��دري��ب  و�إخ�شائي  �ملعالج  �لطبيب  م��ع  �الأم���ر  يناق�ض  �أن 
�الحتياطات الأد�ء �لفري�شة ب�شحة و�شلمة، م�شتعر�شا �لن�شائح كاالآتي:

معه  ي�شطحب  �أن  بال�شكري  م�شاب  وهو  �حلج  نوى  من  على  �أوال:   •
و�لبطاقة  �ل��دم،  يف  �ل�شكر  ن�شبة  لقيا�ض  وجهاز  �ل��ع��لج،  من  كافية  كمية 
�ل��ت��ي ت���دل ع��ل��ى �حل��ال��ة �ل�شحية و�ل���ع���لج، وح��ق��ن �جل��ل��وك��اج��ون لعلج 

�نخفا�ض �ل�شكر.
ال�شتخد�مها  �ل�شكر  من  قطع  �أو  حلوى  حمل  �حلاج  على  يجب  • ثانيا: 
ال�شتخد�مها  �خلفيفة  �الأطعمة  �أن��و�ع  وبع�ض  �ل�شكر  �نخفا�ض  ح��االت  يف 
�مللب�ض  م��ن  ع��دد  م��ع  وم��ري��ح��ة  وم��لب�����ض قطنية خفيفة  �حل��اج��ة،  عند 
�لد�خلية لطول فرة �حلج، �أحذية منا�شبة ولينة جمربة من قبل وكذلك 

جو�رب قطنية، و�شم�شية، وحمل بع�ض �لكرميات غري �ملعطرة.
�أن ي�شطحب معه بع�ض �الأدوية  • ثالثا: على �حلاج �مل�شاحب بال�شكري، 
معه  وي�شحب  �ملعالج،  �لطبيب  ��شت�شارة  بعد  �حليوية  و�مل�شاد�ت  �مل�شكنة 
قريًبا �أو �شديًقا يعرف كيف يتعامل مع مر�ض �ل�شكر يف حالة �لطو�رئ، 

وحمل تقريره طبي من قبل �لطبيب �ملعالج.
و�أن  طويلة  مل��دة  �جللو�ض  يتجنب  �أن  �ل�شكري  مري�ض  على  ر�ب��ع��ا:   •
يتحرك على فر�ت متفاوتة لتن�شيط �لدورة �لدموية يف �جل�شم وخا�شة 
فيها  يخلع  مرة  كل  يف  وفح�شهما  �لقدمني  بتهوية  و�الهتمام  �لقدمني، 
�إ�شابات، ف�شًل عن �ختيار  �أو  يتاأكد من عدم وجود �حمر�ر  �حلذ�ء حتى 

حذ�ء مريح ومنا�شب يف �حلج مع جو�رب قطنية.
للتاأكد  �ل�شكر ب�شكل متكرر  �أن يفح�ض  �ل�شكري  • خام�شا: على مري�ض  
�ملنا�شك،  �أد�ء  ا عند  ن�شبته خ�شو�شً �نخفا�ض يف  �أو  �رتفاع  من عدم وجود 
�أد�ء �ملنا�شك، و�حل��ر���ض عند  �أث��ن��اء  و�أخ��ذ ق�شط ك��اف من �ل��ر�ح��ة و�ل��ن��وم 
تقليم �الأظافر؛ لتفادي �الإ�شابات، وجتنب �لزحام، منوًها باأنه على �ملري�ض 
تناول وجباته �لرئي�شة و�خلفيفة يف �أوقاتها �ملنتظمة وبكمياتها �ملحددة مع 
تناول كميات كبرية من �ملاء و�لع�شائر غري �ملحلة خلل �لطو�ف و�ل�شعي 

ويف �الأوقات �لباردة ن�شبًيا.
�مل�شاب  �حل��اج  على  يجب  �ل�شعي  �أو  بالطو�ف  �ل�شروع  قبل  �شاد�شا:   •
قيا�ض  م��ع  �مل���اء  م��ن  كافية  كمية  و���ش��رب  خفيفة  وج��ب��ة  ت��ن��اول  بال�شكري 
�ل�شكر، وميكن �أخذ ق�شط من �لر�حة بني �الأ�شو�ط حال �حلاجة، ويف�شل 
�أن يبقى د�خل مكان �إقامته يف �الأوقات �شديدة �حلر�رة وي�شرب �لكثري من 
�ملاء و�ل�شو�ئل و�لع�شري غري �ملحلى، وتناول �لعلج �خلا�ض به يف �أوقاته 

�ملحددة وجرعاته �ل�شحيحة.
معاجلتها  فيتوجب  �ل�شكر  �نخفا�ض  �أعر��ض  ملحظة  حال  يف  • �شابعا: 
�إجر�ء  20 دق��ي��ق��ة( م��ع  �ل��ر�ح��ة )-15  �أخ���ذ ق�شط م��ن  ت��اأخ��ري م��ع  دون  
�حلج  يف  �ل�شحبة  مب��ر�ف��ق��ة  و�الل���ت���ز�م  �ل�شكر،  لقيا�ض  �ل��ذ�ت��ي  �لتحليل 
خلل  �لنظافة  قو�عد  مر�عاة  على  ع��لوة  مبفرده،  �ملنا�شك  �أد�ء  وجتنب 
�أد�ء �ملنا�شك وكذلك �أثناء �حللق و�لتق�شري تفادًيا حلدوث �أي �إ�شابات �أو 

جروح.

للتمكن من �أد�ء هذه �لفري�صة �ل�صاقة ج�صميا وذهنيا

حت�شريات �شحّية مهمة ملو�شم احلج
حت�صري�ت ما قبل �ل�صفر

�أح��م��د �خلما�ض  �ل��دك��ت��ور  ي��ت��ح��دث  �مل��ق��د���ش��ة،  �مل�����ش��اع��ر  م��ن منطقة 
�لباطنة  ق�شم  ورئي�ض  �لطبي  �ملدير  �لباطنية  �الأمر��ض  ��شت�شاري 
مب�شت�شفى منى �لو�دي، مو�شحا �أن �لتاأكد من �لقدرة �ل�شحية يتم 
باأمرين مهمني هما �لك�شف �لطبي و�أخذ �لتطعيمات، ثم بالتح�شري 

و�الإعد�د �جليد ملر�شى �الأمر��ض �ملزمنة.

على  �ملفرو�ض  من  �إن  �ل�صفر.  قبل  �لطبي  �لك�صف  �أهمية   •
�أن ي�شع يف �حل�شبان �أهمية متتعه  �أد�ء فري�شة �حلج  كل حاج نوى 
�لطبيب  فزيارة  وعليه  �لفري�شة.  ه��ذه  الأد�ء  جيدة  و�شحة  بلياقة 
قبل �ل�شفر للحج تعترب من �أهم �خلطو�ت �لتي تعينه على �أد�ء كافة 

�ملنا�شك و�ل�شعائر ب�شهولة.
�إن �كت�شاف �أي مر�ض �أو عر�ض مر�شي مبكر� �شوف ي�شع له �لطبيب 
�أد�ئه للمنا�شك مما ي�شاعد  �أثناء  �ملعالج خطة �شحية يتبعها �حلاج 
للإ�شابة  تعر�شه  ق��د  �شلوكية  �أخ��ط��اء  يف  �ل��وق��وع  جتنب  يف  ك��ث��ري� 
للإ�شابة  ع��ر���ش��ة  ي��ك��ون  �أن  �أو  متوقعة  غ��ري  �شحية  مب�شاعفات 
باالأمر��ض �ملعدية �أو حتى �الإ�شابات �الأخرى �لب�شيطة كالر�شو�ض. 
كما �شيتعرف على ما ��شتجد يف �الإج��ر�ء�ت �لوقائية �لتي ت�شدرها 

وز�رة �ل�شحة �ل�شعودية �شنويا وتطالب �حلجاج بااللتز�م بها.
�أن يتم  ومن جانب �آخر فقد تكون ن�شيحة �لطبيب لهذ� �ل�شخ�ض 
م�شاق  يتحمل  ال  الأن��ه  حياته  على  حفاظا  ق��ادم  لعام  �حل��ج  تاأجيل 

ومتاعب �حلج.
�لتطعيمات  �أخ���ُذ  يعدُّ  ب��احل��ج.  �خلا�شة  �للقاحات  �أخ��ذ  �أهمية   •
حيث  �حل��ج،  الأد�ء  �الأ�شا�شية  �ل�شروط  �أح��د  �ل�شفر  قبل  �ل�شرورية 
�إىل  ب��ال��دخ��ول  ح��اج  الأي  �ل�شماح  ع��دم  �ل�شعودية  �حل��ك��وم��ة  رت  ق���رَّ
�ململكة ما مل يكن قد �أخذ �لتطعيمات �حلديثة �للزمة متا�شيا مع 
تو�شيات منظمة �ل�شحة �لعاملية، فلكل قطر �أو بلد �أو قارة تطعيمات 
يف  �ملتف�شية  �ملعدية  �الأم��ر����ض  على  بناء  حتديدها  ويتم  بها  خا�شة 
تلك �الأماكن. و�أخذ هذه �لتطعيمات يحمي �حلاج نف�شه كما يحمي 
اج من �أمر��ض معدية خطرية قد توؤثر على �شلمة �حلج  بقية �حلجَّ
و�حلجيج. ولذلك، ال ينبغي �لت�شاهل يف �أخذ �لتطعيمات و�حل�شول 

على �شهاد�ت معتمدة تثبت تناولها جتنبا الأي عدوى ال قدر �هلل.

تطعيمات �أ�صا�صية
���اَج ب���اأخ���ذ ع���دد من  وت��ن�����ش��ح �ل��ت��و���ش��ي��اُت �ل��ع��ل��م��ي��ة �حل��دي��ث��ة �حل���جَّ

�لتطعيمات �الأ�شا�شية وذلك على �لنحو �لتايل:
تطعيم  �ل�شحايا(.  وهو  )�لتهاب  �ل�شوكية  �حلمى  �شد  • �لتطعيم 
ويجب   ،meningococcus �ل�شحائيَّة  رة  �ملكوَّ جرثومة  �شدَّ 
�إعطاوؤه  �حل��ج، وميكن  ب��دء  م��ن  �أي���ام   10 قبل  ب��ه  �لتطعيم  يتم  �أن 
ل��لأط��ف��ال ف���وق ���ش��ن 6 ���ش��ن��و�ت، وُت��ن�����ش��ح ب��اأخ��ذه �ل��ن�����ش��اء �حلو�مل 
ى �ل�شوكية من  َد من �أنَّ تطعيم �حلمَّ �حلاجات، وعلى �حلاج �أن يتاأكَّ
�لنوع �لرباعي )ACYW(، كما ميكن ��شتخد�م جرعة �أو جرعتني 
 Refampicin �أو   ciprofloxacinحليوية� �مل�شاد�ت  من 
ملن مل ي�شتطع �حل�شول على لقاح تطعيم �حلمى �ل�شوكية يف �لوقت 

�ملحدد له.
يتجدد  مو�شمي  تطعيم  وهو  �ملو�شمية.  �الإنفلونز�  �شد  • �لتطعيم 
ومن  للحج  ق��دوم��ه��م  قبل  �حل��ج��اج  ك��ل  م��ن  �أخ���ذه  وينبغي  �شنويا، 

مقدمي �خلدمات لهم.
�جلرثومة  �شد  تطعيم  وهو  �لرئوية.  �لبكترييا  �شد  �لتطعيم   •
فوق  للمر�شى  ويعطى   ،pneumococcus �لرئوية  �مل��ك��ّورة 
�شحية  م�شاكل  لديهم  �لذين  �ملر�شى  لبع�ض  و�أي�شا  �شنة   65 �شن 
�لكلوي  و�لف�شل  �ملنجلية  باالأنيميا  �مل�شابني  �ملر�شى  مثل  مزمنة 
و�ملر�شى  �مل��زم��ن��ة،  و�ل��رئ��ة  و�لقلب  �لكبد  و�أم��ر����ض  �ملناعة  ونق�ض 

�لذين مت ��شتئ�شاُل �لطحال من �أج�شامهم.
)�إيه(  �لكبد  فريو�ض  �لوبائية.  �لكبد  فريو�شات  �شد  �لتطعيم   •

و)بي(.
�ل�شفر  ق��ب��ل  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  للتطعيمات  تن�شيطية  ج��رع��ات  �أخ���ذ   •
 ،)MMR(لثلثي �لفريو�شي� ،)Polio( و�أهمها: �شلل �الأطفال

�إىل  �إ���ش��اف��ة   )DPT( و�لتيتانو�ض  �ل��دي��ك��ي  و�ل�����ش��ع��ال  �ل��دف��ت��ريي��ا 
.)chickenpox( جلديري �ملائي�

للأطفال  وبالن�شبة  للأطفال.  �الأ�شا�شية  �لتطعيمات  ��شتكمال   •
�لقادمني مع ذويهم للحج، فيجب �لتاأكد من ��شتكمالهم للتطعيمات 
باحلج،  �خلا�شة  �لتطعيمات  �إىل  باالإ�شافة  �شنِّهم  ح�شب  �الأ�شا�شية 
تطعيَم  بلده  يف  ت�شمل  ال  للطفل  �الأ�شا�شية  �لتطعيماُت  كانت  و�إذ� 
 Hemophilus Influenza �لنَّزليَّة  �مل�شتدمية  جرثومة 

فاإنَّنا نقرح �أن ياأخَذها �لطفل قبل �حلج بوقت كاف.
و�لن�شبة للن�شاء �حلو�مل ومر�شى نق�ض �ملناعة و�ملر�شى بعد زر�عة 
عليهم  فيجب  �ملناعة،  تثبيط  �أدوي���ة  ي�شتخدمون  م��ن  �أو  �الأع�����ش��اء 
�ملو�نع  بع�ض  لوجود  نظر�  تطعيم  �أي  �أخ��ذ  قبل  �لطبيب  ��شت�شارة 

لبع�ض �للقاحات يف هذه �حلاالت.

�حلجاج و�لأمر��س �ملزمنة
يوؤكد �لدكتور �أحمد �خلما�ض على �أن ي�شبق ح�شور �حلجاج �مل�شابني 
�إىل �الأر��شي �ملقد�شة مر�جعتهم الأطبائهم  باأحد �الأمر��ض �ملزمنة 
�للزمة  �لتاأكيدية  �لفحو�شات  الإج��ر�ء  بلد�نهم  يف  لهم  �ملعاجلني 
�أو  تناوله  ممنوع  �أو  م�شموح  هو  مبا  �لطبية  �لتو�شيات  و�إعطائهم 

ممار�شته �أثناء �حلج. 
�ل��ت��ي حت��ت��وي على  �أ����ش���ورة �ملع�شم  ك��م��ا وي��وؤك��د ع��ل��ى ���ش��رورة لب�ض 
�ملر�ض  وت�شخي�ض  و�ل��ع��م��ر  ك��اال���ش��م  ل��ل��ح��اج  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
كل  يحر�ض  و�أن  حتذير�ت.  �أو  توجيهات  و�أي  �مل�شتخدمة  و�الأدوي���ة 
�مل�شعفني  عمل  لي�شهل  معه  طبي  تقرير  �إح�شار  على  مري�ض  ح��اج 
و�لعاملني يف �ملجال �ل�شحي يف حال حدوث طارئ �شحي له ال �شمح 
�هلل. كما ويف�شل �أن يكون لدى �حلاج كميات كافية من �الأدوية �لتي 

ال غنى له عنها تكون كافية حتى عودته لبلده.

�لهتمام  �مل�صاب  �حلاج  على  يجب  �ل�صكري.  د�ء  • مر�صى 
بالأمور �لتالية:

بفرة  �ملكرمة  �إىل مكة  �ل�شفر  قبل  و�ال�شتعد�د مبكر�  �لتح�شري   -
�ملعالج  طبيبه  مع  �ملتابعة  خلل  من  �ملري�ض  يحر�ض  حيث  كافية، 

على تنظيم م�شتويات �ل�شكر.
�الإن�شولني،  وخ�شو�شاً  �لعلج،  من  كافية  كمية  �أخ��ذ  من  �لتاأكد   -
�ملبا�شر  �لتعر�ض  بارد وبعيد� عن  مع �حلر�ض على حفظه يف مكان 
الأ�شعة �ل�شم�ض و�حلر�رة، كما ين�شح �أي�شاً باأخذ جهاز قيا�ض �ل�شكر 

و�الأ�شرطة �للزمة.

- �تباع �حلمية �لغذ�ئية ملري�ض �ل�شكري يف �حلج نظام �شروري ال 
يغني عنه �لدو�ء، خا�شة �أن �أد�ء منا�شك �حلج ت�شتمل على جمهود 
ذهني وع�شلي كبريين. وعليه �أن يخف�ض من تناول �ملو�د �ل�شكرية 
و�لن�شوية ويف�شل �أن يكون �لغذ�ء غنياً بالربوتينيات و�لفيتامينات 

و�الألياف و�أن يكر من تناول �ل�شو�ئل ملقاومة �جلفاف.
�ل�شكر  م�شتويات  يف  �الن��ت��ظ��ام  ع��دم  يعانون  مم��ن  �ملر�شى  بع�ض   -
ي�شمى  ما  وهو  ومفاجئة،  �شديدة  �نخفا�شات  �أو  �رتفاعات  كحدوث 
بال�شكر �له�ض، فهوؤالء يف�شل لهم �الأخذ بالرخ�شة، حتى ال يعر�شو� 

�أنف�شهم ملتاعب �شحية خطرة.
باأنه م�شاب  �أينما ذهب ما يفيد  �ملري�ض معه  �أن يحمل  �ملهم  - من 
بال�شكري كبطاقة �لتعريف باملر�ض. وقد يكون من �ملفيد، �لتو��شل 
مر�شد-  وم��ر�ج��ع��ة  �ملقد�شة  ب��االأر����ش��ي  �لعلجية  �مل��ر�ك��ز  �أح���د  م��ع 

مر�شدة �ل�شكري الأخذ �لر�أي و�مل�شورة.

�الهتمام  يجب  عامة  قو�عد  هناك  �لدم.  �شغط  �رتفاع  • مر�شى 
�لتقليل  ومنها:  �ل���دم،  �شغط  ب��ارت��ف��اع  �مل�شاب  �حل���اج  قبل  م��ن  بها 
�لدهنية،  �مل��اأك��والت  �مل���اأك���والت، وك��ذل��ك  �ل��ط��ع��ام يف جميع  م��ن ملح 
تر�شيب  على  ي�شاعد  �لنيكوتني  �إن  حيث  �لتدخني  ع��ن  و�الم��ت��ن��اع 
�لكول�شرول على جدر�ن �ل�شر�يني وهو ما يزيد من �رتفاع �شغط 
�ل��دم. ويجب على �ملري�ض �أن يح�شر معه كمية من �أدوي��ة �ل�شغط 

�ملو�شوفة له تكفي فرة �حلج.

مر�عاة  �لقلب  مري�س  على  و�ل�صر�يني.  �لقلب  مر�صى   •
�لأمور �لتالية:

- �أن ي�شطحب معه تقرير� طبيا مف�شل عن و�شعه �ل�شحي و�أنو�ع 
وكمية �الأدوية �لتي يتعاطاها.

جمهوده  بتقليل  يهتم  �أن  �ل�شر�يني  بت�شلب  �مل�شاب  �حل��اج  على   -
�لبدين وبنظامه �لغذ�ئي حتى ال يدخل يف م�شكلة �الإ�شابة بالذبحة 

�ل�شدرية �لقلبية.
�أعر��ض  م��ن  وح���ذر�  د�ئ��م��ا  متنبها  يكون  �أن  �لقلب  مري�ض  على   -
من  �لي�شرى  �جلهة  يف  ح��اد  ب��اأمل  �ل�شعور  و�أهمها  �لقلبية،  �لذبحة 
�الأمل  هذ�  ميتد  حيث  �لظهر  و�أعلى  �الأي�شر  �لكتف  وباأعلى  �ل�شدر 
عادة �إىل �لظهر وميتد �إىل �ليد �لي�شرى و�أطر�ف �الأ�شابع �لي�شرى 

وي�شاحب ذلك هبوط �شغط �لدم ورمبا غيبوبة.
عن  يبتعد  بحيث  م�شبقا  ل��ه  �مل��ق��رر  �ل��غ��ذ�ئ��ي  بالنظام  �اله��ت��م��ام   -

�الأكلت �لد�شمة وذ�ت �لدهون �لعالية.

مـــنــ�عـــات
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�الأخطر(؟ )�لرجل  فيلم  لتقدمي  حما�شتك  �شبب  • ما 
�رت����ب����ط����ت   -

�لعمل  فريق  مقدمها  يف  ع��دة،  بعو�مل  للفيلم  حما�شتي 
�أر�دت  �ل��ت��ي  �ملنتجة  و�ل�����ش��رك��ة  يّف،  و�شعها  �ل��ت��ي  وث��ق��ت��ه 
باالإ�شافة  خمتلفة،  كوميدية  �شينمائية  جتربة  �شناعة 
�إىل �لق�شة �ملكتوبة بحرفية عالية و�لتي تقدمني ب�شكل 

جديد خمتلف عن �الأدو�ر �لتي �شاهدين فيها �جلمهور.
�أنني  ينبغي، خ�شو�شاً  كما  �ل���دور  �أدي���ت  �أك���ون  �أن  �أمت��ن��ى 

بذلت �أق�شى ما لدي ليخرج �لعمل ب�شكل جيد.
يف  ع���ادل  م��رق�����ض  نف�شه  �مل��خ��رج  م��ع  ت��ع��اون��ت  لكنك   •
ف��ي��ل��م )ب����ث م��ب��ا���ش��ر( ومل ي��ح��ق��ق �ل��ن��ج��اح �مل��ت��وق��ع منه 

جماهريياً.
م�شكلة )بث مبا�شر( مل تكن يف �لفيلم بل يف توقيت عر�شه 
م�شوؤولية  فهي  ذل��ك  يف  لل�شانعني  دخ��ل  وال  وظ��روف��ه، 
�ل�����ش��رك��ة �مل��ن��ت��ج��ة و�ل���ت���وزي���ع. و�أع��ت��ق��د �أن 
�لعر�ض  ع��ن��د  �جل��م��ه��ور  ف��ع��ل  رد 

تلفزيونياً �شيكون خمتلفاً.
�الإنتاج  �شركة  مع  •تتعاون 
)ف��ري��دة( �جل��دي��دة، �أمل 

تقلق من هذ� �الأمر؟
دعم  الأن  �أق���ل���ق،  مل   -
�جلديدة  �ل�����ش��رك��ات 
ذ�ت �لروؤية �أمر مهم، 
خ�شو�شاً �أنها حتاول 
�لعمل يف ظل ظروف 
�شعبة  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
ب�شيطرة  مرتبطة 
�مل����������وزع����������ني ع���ل���ى 
�ل�شينمائي  �الإن��ت��اج 
�ل����رئ����ي���������ض خ����لل 
�ل�������ع�������ام، وت���ع���ط���ي 
ف����ر�����ش����ة ل���ل���وج���وه 
وتدعم  �جل�����دي�����دة 
بتقدمي  �ل�����ش��ن��اع��ة 

مزيد من �الأعمال.
هذه �الأم��ور كافة يجب 
�أن ن�شعها يف �العتبار عند 
جديدة،  �شركة  مع  �لتعامل 
�لبد�ية،  يف  ل���ك  ذك����رت  وك��م��ا 
فالقيمون على �ل�شركة �لتي توّلت 
لديهم  �أ�شخا�ض  �الأخطر(  )�لرجل 

روؤية يرغبون يف تنفيذها.
�لفيلم خلل فرة  �شبب طرح  • ما 

�ل�شيف ولي�ض مو�شم عيد �لفطر؟

- حتديد �ملوعد كان بانتظار �النتهاء �لكامل من �لفيلم 
خلل �لفرة �ملا�شية. �شحيح �أننا كّنا �أنهينا �لت�شوير قبل 
مو�شم عيد �لفطر، لكّن بقية �ملر�حل �لفنية كان �لعمل ما 
ز�ل جارياً عليها. �أ�شف �إىل ذلك �أن حتديد موعد �لطرح 

يف �ل�شاالت يخ�شع حل�شابات �الإنتاج و�لتوزيع.
مع  ت��ع��اون��ك  ع��دم  �إن��ت��اج  �شركة  تاأ�شي�شك  يعني  ه��ل   •

منتجني م�شتقبًل؟
و�أن��ا رغبت يف  ذ�تها،  �الإنتاج مغامرة بحد  بالتاأكيد ال.   -
�ل�شوق  �إىل ح�����ش��اب��ات  �ل��ن��ظ��ر  م��ن دون  �ل��ت��ج��رب��ة  خ��و���ض 
�أ�شتم�����تع  �لتي  �الأع��م��ال  تقدمي  بهدف  �ل�شركة  و�أ�ّش�شت 

بها. 
عملن  وثمة  بعد،  �شينمائي  م�شروع  �أي  باإنتاج  �أب���د�أ  مل 

موؤجلن ب�شبب �لظروف.
�الأخطر(؟ )�لرجل  تنتج  مل  • ملاذ� 

ك�شيناريو  ولي�ض  �ملنتجة،  �ل�شركة  من  �لفيلم  و�شلني   -
مه، نبحث عن منتج يقدِّ

 من ثم مل تتواله �شركتي.
ل�شالح  تر�جعاً  ت�شهد  �لكوميدية  �الأعمال  �أن  ترى  • �أال 

�أفلم �حلركة؟
- م��ن غ��ري �مل��ن��ط��ق��ي �مل��ق��ارن��ة ب��ني �ل��ن��وع��ني. ب��ع��ي��د�ً عن 
�الختلف يف �مل�شمون، فاإن �أفلم �حلركة �الأكر جناحاً 
ُت�شارك فيها جمموعة كبرية من �لنجوم، وهو �أمر لي�ض 

متو�فر�ً للكوميديا.
�مل�شرح؟ عن  غيابك  �شبب  • ما 

- �مل�شرح بيتي �الأول وهو �ملكان �لذي عرفني من خلله 
�أجد  ع��ن��دم��ا  �ع��ت��لء خ�شبته  ع��ل��ى  و�أح���ر����ض  �جل��م��ه��ور، 

�لعر�ض �ملنا�شب.
 لكن �أطمح يف �لوقت �لر�هن �إىل تنفيذ حلمي �مل�شرحي، 

وهو م�شروع خمتلف عن �أي جتارب �شابقة،
 �إال �أنه مكلف ويحتاج �إىل منتج يوؤمن بامل�شرح، خ�شو�شاً 

�أنه يلزمه مكان وجتهيز�ت باإمكانات كبرية.
)�شر�يا  �جلديد  م�شل�شله  عر�ض  �إرجاء  ��شباب  هي  • ما 

حمدين(
طرحه  يف  ي��رغ��ب  �لعمل  منتج  �أن  ح�شني  �شامح  �أو���ش��ح   
مبوعد منا�شب وعرب �شا�شة قناة حتظى بن�شبة م�شاهدة 

جيدة، 
�أن��ه حتى �الآن ال نية لتقدمي جزء ثان ولكن  �إىل  م�شري�ً 

حلقات �جلزء �الأول ت�شل �إىل 54 �نتهو� منها جميعاً.
 و�أكد �أنه مل يتعاقد على �أي م�شاريع در�مية �أو �شينمائية 
جديدة بعد، ولكنه بانتظار متابعة ردود �لفعل على فيلمه 
�جلديد وم�شاهدته مع �جلمهور يف �ل�شاالت خلل �الأيام 

�لقليلة �ملقبلة.

فــن عــربــي
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ما ز�لت تو��صل ن�صاطاتها �لفنية بامتياز

ماريتا احلالين : جنومية والدي �شاعدتني 
لكنها لي�شت ال�شبب يف �شهرتي

�أبد�أ باإنتاج �أي م�صروع �صينمائي بعد

�شامح ح�شني: بذلت اأق�شى ما لدي ليخرج )الرجل االأخطر( ب�شكل جيد

�صوتها  �إىل  �ملايني  جتذب  �أن  و��صتطاعت  مبكرة،  �صن  يف  �لفنية  م�صريتها  بد�أت 
�إنها ماريتا �حلاين،  �ّلذي ورثته عن و�لدها �لفنان �للبناين عا�صي �حلاين، 

�لتي ما ز�لت تو��صل ن�صاطاتها �لفنية بامتياز، وهي �صعيدة جد� بكل ما تقوم 
به يف �لوقت �حلايل، و�ّلذي تعتربه تهيد� لأعمال �أ�صخم يف �مل�صتقبل.

فيلمه  يف  �صينمائيًا  جمهوره  على  ح�صني  �صامح  �أطّل 
ُيعر�س  �لذي  �لأخطر(  )�لرجل  �جلديد  �لكوميدي 
خال مو�صم �ل�صيف �حلايل. يف حو�ره هذ� يتحدث 
�لفنان �مل�صري عن �أ�صباب �ختياره هذ� �لعمل، ويتطرق 

�إىل م�صاريعه �لأخرى خال �لفرتة �ملقبلة.

�ملقبل �ألبومك  عن  �أكر  • �أخربينا 
- ��شم �ألبومي هو "ماريتا"، �شّميته على ��شمي باعتباره �ول �ألبوم يل، 
و�أحببت �أن �أعك�ض هويتي �خلا�شة يف هذ� �الألبوم. على �لرغم من �أّن كل 

�غنية هي خمتلفة عن �الأخرى، �إاّل �أنها كلها متتلك �لروحية نف�شها.
2018، هناك  �آب   8 �أغنيات، و�شيتم �إطلقه يف   10 �الألبوم يت�شمن 

�أغنيات لبنانية، جز�ئرية وم�شرية.
• هل �الأغنيات �لتي مت �إطلقها �أوحت �ليك ما �إذ� كان �الألبوم �شوف 

ينجح، خ�شو�شا و�أننا مل نر �أي "هيت" لك؟
- حني "ت�شرب" �أغنية كثري� هذ� يكون بف�شل �حلظ، فال�شخ�ض عليه 
�أن ي�شتغل على نف�شه، و�نا يف �لوقت �حلايل �أخطو خطو�تي درجة درجة 
�أغنيات  باأ�شماء عديدة �شاحبة  �شمعنا  �أحلمي. فنحن  �إىل  ��شل  لكي 

�شاربة، ومن ثم عادت و�ختفت تلك �الأ�شماء.
�شيحا؟ ب�شيلفيو  علقتك  هي  • ما 

- جمرد �أ�شدقاء، وال مرة قلت �ننا يف علقة غر�مية، بل نحن جمرد 
�شديقني مقربني.

كما  با�شمك  �شمعنا  كنا  ملا  �حللين  عا�شي  هو  و�لدك  يكن  مل  • لو 
يقال، هل هذ� �شحيح؟

�أوال  �ل��ك��لم، منه م��ا ه��و �شحيح و�ل��ع��ك�����ض.  �أ���ش��م��ع �لكثري م��ن ه��ذ�   -
�ملقابل  ويف  عليها  ي�شتغل  �ن  يجب  موهبة  ميتلك  �حلياة  يف  �الإن�شان 

يجب �ن ي�شتغل كل �لفر�ض �أمامه،
�شاعدتني  و�ل��دي  �أّن جنومية  �شّك يف   وال 

ولكن هذ� ال يعني �أّن هذ� �ل�شبب �الأ�شا�ض 
يف �شهرتي، الأّن �الإن�شان مهما كان �إذ� مل 

يكن ميتلك �ملوهبة لن حتبه �لنا�ض.
مع  دي����و  ب��اأغ��ن��ي��ة  ن����رك  مل  • مل�����اذ� 

عا�شي؟
- يف �حلقيقة لي�ض وقتها، �أريد يف �لوقت 

�حلايل �أن �أ�شنع نف�شي بنف�شي، و�أن �أقدم �أ�شياء 
خا�شة بي بعيد� عنه.

وبني  ب��ي��ن��ك  �ل���غ���رية  م���ن  ن���وع  ه��ن��اك  • ه���ل 
�أختك؟

- على �لعك�ض، هي د�عمة د�ئما يل، وت�شاعدين 
يف كل �الأوقات يف خمططاتي �لفنية.
در��شتك؟ على  �شهرتك  �أّثرت  • هل 

ر  - يف �حلقيقة حني يكون هناك در�ض �أق�شّ
قليل يف �لفن،

 ولكنني �أح��اول قدر �الإمكان �أن �أوّف��ق بني 
�الإثنني.
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للوفاة  رئي�شية  اأ�شباب   3
يف القرن الـ21!

ك�شف خرب�ء يف جمال �لطب عن �الأمر��ض �لرئي�شية �لتي تت�شدر �أ�شباب 
�لوفاة بني �لب�شر يف �لقرن �لو�حد و�لع�شرين بح�شب �إح�شائيات منظمة 

�ل�شحة �لعاملية.
مليون   41 وف��اة  �ملعدية  غري  �الأم��ر����ض  ت�شبب  �ملنظمة،  ملعطيات  ووفقا 
�شخ�ض يف �لعامل �شنويا، �أي %71 من جمموع �لوفيات، وحتتل �أمر��ض 

�لقلب و�الأوعية �لدموية �ملرتبة �الأوىل ب�17.9 مليون وفاة.
�ملرتبة  يحتل  �لعاملية،  �ل�شحة  ملنظمة  وفقا  ف��اإن��ه،  �ل�شرطان  مر�ض  �أم��ا 
�ل�شرطان على حياة  2015 ق�شى  �لقلب، ففي عام  �أمر��ض  بعد  �لثانية 

�ل�شرطان. ب�شبب  �لعامل  يف  �لوفيات  �شد�ض  �أن  �أي  �شخ�ض.  مليون   8.8
لتقدير�ت  وفقا  �لب�شرية  تو�جه  �لتي  �الم��ر����ض  �أخطر  من  �الإي��دز  ويعد 
حياة  على  �ملر�ض  ق�شى  �إح�شائياتها،  فبموجب  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة 
2016. وعدد �مل�شابني به  35 مليون �شخ�ض حتى نهاية عام  �أكر من 

�مل�شجلني ر�شميا يف نهاية عام 2016 بلغ 36.7 مليون �شخ�ض.

بكترييا االأمعاء تعالج 
الت�شمم الغذائي

�أجر�ها فريق من �لعلماء من جامعة �شانفورد يف  تو�شلت در��شة حديثة، 
�أن  �الإن�شان ميكن  �أمعاء  �لبكترييا يف  م�شتويات  زي��ادة  �أن  �إىل  كاليفورنيا، 

تكون �شكًل جدًيد� من �لعلج �شد �لت�شمم �لغذ�ئي.
على  يعمل  ال  �الأم��ع��اء  يف  �لبكترييا  �أع���د�د  �زدي���اد  �أن  �لباحثون،  و�أو���ش��ح 
�لنمو  من  �ل�شاملونيل  يعيق  بل  فح�شب،  �ملناعي  �جلهاز  ��شتجابة  تن�شيط 

و�لتكاثر �أي�شاً.
ياأتي ذلك فيما مل تظهر �لدر��شة �شبب ��شتجابة �مل�شابني للمر�ض ب�شكل 
�شكًل جديد�ً من �لعلج لهذ� �لنوع  �أي�شاً  �إنها توفر  خمتلف فح�شب، بل 

من �لت�شمم �لغذ�ئي.
وعادة ما حتدث �الإ�شابة بال�شاالمونيل، بعد تناول �للحوم �لنيئة و�لبي�ض، 
�أو �الأطعمة �مللوثة بالبكترييا، وميكن �أن ت�شمل �أعر��شه، �لغثيان و�لقيء 

و�الإ�شهال، و�أالم �لبطن �لتي ت�شتمر ب�شكل عام بني -4 7 �أيام.
�شنوياً،  �لعامل  يف  �شخ�ض  مليون   1.2 ح��و�يل  �لغذ�ئي  �لت�شمم  وي�شيب 

ويوؤدي �إىل 450 حالة وفاة �شنوياً يف �لواليات �ملتحدة وحدها.
�لرغم من  على  ع��لج،  دون  �ملر�ض  ه��ذ�  �لتعايف من  �لنا�ض  ملعظم  وميكن 

وجود حاالت تتطلب تناول �مل�شاد�ت �حليوية و�ل�شو�ئل �لوريدية.
لتحديد  �لفئر�ن  �شلالت خمتلفة من  در��شة  على  حالياً  �لعلماء  ويعكف 

�جلينات �لتي جتعلها �أكر عر�شة لعدوى �ل�شاملونيل.

- من هو مكت�صف �لنيرتوجني؟
عام  �لنيروجني  �كت�شف  ��شكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  د�ن��ي��ال  ه��و 

.  1772
- من هو �ملو�صيقي �ليطايل �لذي برع و�بنه يف و�صع �لوبر�.

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  �ل��ذي  �شكارالتي  �ل�شندرو  هو 
�وب���ر� ث��م �كمل �بنه   100 �ك��ر م��ن  �ي��ط��ايل و�شع  م��وؤل��ف مو�شيقي 

دومينيقو� �مل�شو�ر حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
-مما ي�صنع �لفلني ؟

�لفلني ي�شنع من حلاء نوع من ��شجار �لبلوط وهوبلوط �لفلني حيث 
يتم تق�شريه و�شناعة �لفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جد� ومقاوم 

للماء �ي �ن �ملاء الينفذ منه

• هل تعلم �أن �لفو�كه كافة وباالأخ�ض �حلم�شيات و�لطماطم (�لبندورة) حتوي كمّية كبرية من فيتامني 
ل �أكل �خل�شرو�ت �حلاوية على �لفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�شّ

�أن �ل�شخ�ض �ملوهوب يتجاوز حا�شل ذكائه 130 درجة و�أن 95 باملائة من �لنا�ض ير�وح حا�شل  • هل تعلم 
ذكائهم بني 70 - 130درجة �أما �ملغّفلني فير�وح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة و�لبله ما بني 20 - 50 درجة 

و�أخري� �ملعتوه �لذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.
�لت�شمم. �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ض  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  •هل 

و�لق�شدة  و�لزبدة  �لبي�ض  و�شفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�شمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  •هل 
�لنمو  عملية  يعوق  ونق�شه  �لطفل  لنمو  الزم  و�لكمرى  و�جل��زر  �الأور�ق  طويلة  �ل�شفر�ء  و�خل�����ش��رو�ت 

و�الفر�ط يف تناوله ي�شبب �شغطا متز�يد يف 
�لدماغ ودو�ر و�شد�ع وت�شاقط �ل�شعر وي�شقق �جللد و�ل�شفاه ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�شل.

يوؤّدي  ونق�شه  �لدموية  �لدورة  وتنظيم  �لكل�ض  يف  وي�شاهم  للج�شم  عنه  غنى  وال  حيوي   :  2 ج  • فيتامني 
�ىل مر�ض �ال�شقربوط و�لنزالت �ل�شدرية على �أنو�عها.

احلمامة املخادعة
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م�صروبات �لتوت
ك�������ش���ف���ت در������ش����ة 
ح���دي���ث���ة �أع����ده����ا 
ب���������اح���������ث���������ون يف 
ج���ام���ع���ة ري����دجن 
�إن  �لربيطانية؛ 
�ملرحلة  �أط����ف����ال 
�البتد�ئية يوؤدون 
بدقة  �ل��و�ج��ب��ات 
و������ش�����رع�����ة �أك������رب 
 10% ت����ن����اه����ز 
يتناولون  ح����ني 
م�شروبات �لتوت.

ويعود  �لفلفونويد،  مركبات  على  يحتوي  �لتوت  �أن  �لدر��شة  و�أو�شحت 
ا له تاأثري �إيجابي  بعدة فو�ئد على �جل�شم، مثل مقاومة �الأك�شدة، لكنه �أي�شً

يف �جلانب �ملعريف للطفل، بح�شب قناة "�شكاي نيوز" �لعربية.
�إىل عدد من  ينتبهو�  �أن  ُطلب منهم  �الأطفال  ع��دًد� من  �لدر��شة  و�شملت 
�الإ�شار�ت على �شا�شة �حلا�شوب و�ل�شغط على �لزر �لذي يدل على �جتاهها، 
�أف�شل من  ب��اأد�ء  �لتوت �متازو�  �لذين �شربو� ع�شري  �أن �الأطفال  ووجدت 

غريهم.
ويقول �لربوفي�شور كلري وليامز �أحد معدي �لدر��شة �إنه بذلك جرى الأول 

مرة �كت�شاف تاأثري مركبات �لفلفونويد يف �الإدر�ك �ملعريف للأطفال.

فتاة ترتدي قمي�س نادي �تليتيكو مدريد وذلك قبل بد�ية مبار�ة �ل�صوبر مع فريق نادي ريال مدريد �أم�س )رويرتز(

وقفت جمموعة كبرية من �حلمام اللتقاط �حلب من على �الر�ض وقد �ن�شغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
�ملاكر فلو جاء �الآن و�شحبها  �ل�شياد  يا ويلكن لقد وقفنت على �شبكة  بي�شاء جميلة ت�شرخ عليهم وتقول 
لوقعنت كلكن فيها فاأ�شرعت �حلمامات وطارت من طارت و��شتبكت خيوط �ل�شبكة مع �رجل بع�شهن وقد 
�خذن فرة حتى ��شتطعن �لطري�ن ومل يبق غري و�حدة �أخذت حتاول �لهروب من �ل�شبكة لكن ال حمال، 
حتى جاء �ل�شياد فنظر فوجدها وحدها يف �ل�شبكة وقال .. حمامة و�حدة فقط �يتها �ملاكر�ت وماذ� �شاأفعل 

بو�حدة .. فركها وذهب رمبا ياأتي غريها فو�حدة ال تكفي .
�آخر  ملكان  بها  ونطري  �ل�شبكة  فلنحمل  هيا  هكذ�  تقفن  ال  لزميلتها  �حلمامة  قالت  �ل�شياد  ذهب  عندما 
حتى  �الخ��رى  �حلمامة  وفيها  �طر�فها  من  �ل�شبكة  بحمل  وقمن  �حلمامات  فنزلت  �شديقتنا،  ننقذ  حتى 
�لفئر�ن وهو �شديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بو�جبه و�طلق  �آخر يقع فيه جحر �حد  نزلن يف مكان 
�شر�ح �حلمامة �ال�شرية .. بعدها وقفن ي�شحكن فقالت �حد�هن �عرف �ين يوجد �ل�شياد �الن هيا فلنحمل 
�ل�شبكة ونطري بها ونلقيها عليه .. �شحك �جلميع وقمن بحمل �ل�شبكة و�لطري�ن بها وعلى �طر�ف �لبحرية 
�لقني �ل�شبكة لتنزل فوق ر�أ�ض �ل�شياد �لذي فوجيء بنف�شه ��شري �شبكته و�حلمامات تطري فوق ر�أ�شه يهدلن 
ويغنني فغ�شب وهاج وقال �نا �ملخطىء لو �خذت �ل�شبكة و�شديقتكن فيها لكننت �الآن باكيات �يها �حلمامات 

�ملخادعات . 

�أظ��ه��رت در����ش��ة ح��دي��ث��ة �أن ت��ن��اول �ل��ن�����ش��اء م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 5 
ح�ش�ض غذ�ئية من �لفو�كه و�خل�شرو�ت ب�شكل يومي، يقلل 

من خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لثدي.
ووجد باحثون من جامعة هارفرد، �أن �لن�شاء �للو�تي يلتزمن 
�ل��ف��و�ك��ه و�خل�����ش��رو�ت، ينخف�ض  ب��ت��ن��اول كميات ك��ب��رية م��ن 

لديهن خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لثدي بن�شبة 11%.
ويقول �لباحثون: �إن �لربوكلي و�جلزر و�لفلفل �الأ�شفر، هي 
�ملر�ض  من  للوقاية  تناولها  ميكن  �لتي  �الأطعمة  �أف�شل  من 

�خلبيث، بح�شب ما نقلت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

وتو�شل �لباحثون �إىل هذه �لنتائج، بعد حتليل بيانات �أكر من 
182 �ألف �مر�أة، على مدى 37 عاماً، حيث �أكملت �مل�شاركات 
�ال�شتبيانات �لغذ�ئية كل 4 �شنو�ت، ثم قارن �لباحثون نتائج 
�لت�شخي�ض. وك�شفت �لنتائج، �أن �لن�شاء �للو�تي يتناولن 5.5 
ح�ش�ض غذ�ئية على �الأقل يف �ليوم من �لفو�كه و�خل�شرو�ت، 
ينخف�ض لديهن خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لثدي بن�شبة ت�شل 
�إىل %11، وكانت �خل�شرو�ت �لربتقالية و�ل�شفر�ء، وكذلك 
�الأ�شناف �ل�شنوبرية �ملورقة و�مللفوف و�لقرنبيط، من �أف�شل 

ما ميكن تناوله لتحقيق �أف�شل �لنتائج.

االإكثار من الفواكه واخل�شروات 
يخّف�س خطر االإ�شابة بـ�شرطان الثدي


