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مفاجاأة اخلبز املتعفن.. ماذا 
يحدث جل�سمك اإذا تناولته؟

�إذ� وجدت يوما �أن قطعة �خلبز �لتي تنوي �أكلها قد بد�أت بالتعفن 
فاإن �أف�ضل ما قد تقوم به �أن تلقي بها يف �لقمامة، بدال من �أن تاأكل 

�جلزء �ل�ضليم منها، هذ� ما ك�ضف خرب�ء �ضحيون، موؤخر�.
وبح�ضب ما نقله موقع "�إم �إ�س �إن"، فاإن �لتعفن نوع من �لفطريات 
�لتي ت�ضتطيع �لت�ضبب باحل�ضا�ضية لدى �لبع�س، حتى و�إن كان من 
�لو�رد �أال يح�ضل �ضيء ملن ياأكل خبز� متعفنا، على �عتبار �أن �الأمر 

يختلف من �ضخ�س �إىل �آخر.
يف �ملقابل، يو�ضح �ملدون و�ملنتج �الأمريكي، مايكل �أر�ند�، يف مقطع 
فيديو للتوعية �ل�ضحية، �أن تناول خبز بد�أ بالتعفن ال يحدث �أي 
�ضرر، �إذ� كان �جلهاز �ملناعي �ضليما لدى �الإن�ضان، ولذلك ال يدعو 

�الأمر �إىل �لقلق بح�ضب قوله.
ويرى بع�س �خلرب�ء، �أن �لتعفن يختلف من حالة �إىل �أخرى، فاإذ� 
ظهر يف �أغذية رطبة من �خلبز و�للحم و�جلنب وجب �لتخل�س من 
�لغذ�ء على �لفور بالنظر �إىل �ضرعة �نت�ضار �لتعفن، �أما يف �أغذية 
�ملت�ضرر  تفادي �جل��زء  �لفر�ولة و�جل��زر فيمكن  ذ�ت �ضالبة مثل 

وتناول �لبقية �ل�ضليمة.
ب��ق��وة ح��ن يظهر  و�رد�  �لبكترييا  ي��ك��ون وج���ود  ذل���ك،  ع��ن  ف�ضال 
�لتعفن يف �خلبز، ولذلك، من �الأف�ضل �أال يغامر �الإن�ضان ب�ضحته 

الأنه قد ي�ضاب مبر�س من جر�ء هذ� �ل�ضلوك �لغذ�ئي �ملتهور.
وت�ضم �الأغذية �ملتعفنة عدد� من �لعنا�ضر �لكيماوية �ل�ضامة، لكن 
فحن  �ل�ضخ�س،  يتناولها  �لكمية  على  �أي�ضا  يتوقف  �ل�ضرر  هذ� 
ياأكل جزًء� �ضغري� يكون م�ضتبعد� �أن ي�ضاب باأذى �ضحي، بخالف 

ما يقع يف حالة �الإكثار.

هذه العالمات تنذر 
بـ  »قرب االنتحار«

�النتحار  على  يقدمون  �لذين  �الأ�ضخا�س  �أن  حديثة  در��ضة  ك�ضفت 
ولذلك  حلياتهم،  ح��د  و�ضع  قبل  منبهة  و�إ���ض��ار�ت  �ضلوكا  ي�ضدرون 
تتو�ىل  �لتي  �لفو�جع  لتفادي  �ملقلقة  �لعالمات  �إىل  �النتباه  وج��ب 

�ضنويا يف خمتلف دول �لعامل.
وبح�ضب در��ضة �أجريت، موؤخر�، يف كوريا �جلنوبية، �ضملت عينة من 
289 �ضخ�ضا و�ضعو� حد� حلياتهم، فاإن �ل�ضخ�س �ملعر�س لالنتحار 
غالبا ما ت�ضدر عنه موؤ�ضر�ت مقلقة مثل حديثه عن حالة �ل�ضعف 

�أو �ل�ضعور بالذنب.
�النتحار،  ح��االت  من  باملئة   37 �أن  �إلبو"،  "�ضوزن  �ضحيفة  و�أوردت 
�ل�ضعف، وف�ضال  �أو  بالذنب  �ل�ضعور  ناجمة عن  در��ضتها،  �لتي متت 
قبل  �لنوم  يف  ��ضطر�بات  �ملنتحرين  من  باملئة   36 عانى  ذل��ك،  عن 

ح�ضول �لفاجعة.
مو�ز�ة مع ذلك، وجدت �لدر��ضة �لتي �أجر�ها �ملركز �لكوري للت�ضريح 
ممن  باملئة   28 �أن  و2017،   2015 بن  �نتحار  �لنف�ضي حل��االت 
�ملوت  �أو  �النتحار  عن  كثري�  يتحدثون  كانو�  حلياتهم  ح��د�  و�ضعو� 

ب�ضورة عامة قبل �أن يقدمو� على خيارهم �الأخري.
وتو�ضح �لدر��ضة �أن ثلث من غادرو� �حلياة من جر�ء �النتحار �ضبق 
ولذلك  �أُنقذو�  لكنهم  �ضابق،  وقت  يف  باالأمر،  �لقيام  حاولو�  �أن  لهم 

عادو� �إىل فكرة �ملوت يف وقت الحق.
�ملوؤ�ضر�ت لكنها  �ملنتحرين ر�ضد هذه  باملئة من عائالت   19 و�أك��دت 
�أقرت بف�ضلها يف �لتعامل مع �أقاربها �لر�حلن، ال�ضيما �أنها ��ضتبعدت 
�أن تبلغ �الأمور درجة �إنهاء �حلياة ب�ضورة ماأ�ضاوية، وهو ما يعني �أن 

�ال�ضتخفاف قد يكون قاتال يف بع�س �الأحيان.
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عالج جيني يفوز باأكرب 
جائزة يف جمال االإب�سار 
�ملتحدة  بالواليات  علماء  �ضبعة  �إن  �لربتغالية  �ضامباليمو  موؤ�ض�ضة  قالت 
ن���ادر م��ن عمى  ل��ن��وع جيني  وب��ري��ط��ان��ي��ا، ت��و���ض��ل��و� �إىل ع���الج جيني ر�ئ���د 

�الأطفال، فازو� بجائزة قيمتها مليون يورو )1.15 مليون دوالر(.
وتعد �جلائزة �ل�ضنوية �خلا�ضة بالعمل �ملرتبط بالب�ضر، و�لتي بد�أ منحها 
�أكرب من  وهي  �لعامل  يف  �لعلمية  �جلو�ئز  �أكرب  من  و�ح��دة   ،2006 يف 
�آخر جائزة نوبل مُتنح يف علم وظائف �الأع�ضاء �أو �لطب و�لتي بلغت قيمتها 

ت�ضعة مالين كرونة �ضويدية )987 �ألف دوالر(.
وقال �ألفريد �ضومر �لعميد �لفخري لكلية جونز هوبكنز بلومربج لل�ضحة 
�ضابقة وما  �لعالج  "�إن  تقدم �جلائزة  �لتي  �لتحكيم  ورئي�س جلنة  �لعامة 
ز�ل مثاال فح�ضب على �لعالج �جليني �لناجح يف �لب�ضر و�لذي ي�ضحح عيبا 

جينيا موروثا وبالتايل يعد �إجناز� هائال يف �لطب �لعالجي".
�ملعهد  من  ريدموند  مايكل  هو  �لتكرمي  ه��ذ�  تلقو�  �لذين  �لعلماء  و�أح��د 
�لوطني للعيون يف ماريالند و�لذي تتبع �ضبب مر�س )كمنة ليرب �خللقية( 
متعاونة  بحثية  فرق  ثالثة  �إن  �ملوؤ�ض�ضة  وقالت  متحور.  جن  �إىل  و�ضوال 
�الأطفال  �إىل  �لب�ضر  و�إع���ادة  �لعن  يف  �جل��ن  ��ضتبد�ل  من  الحقا  متكنت 

و�لبالغن �لذين خ�ضعو� للعالج من نوع و�حد من �ملر�س.
تو�ضيل  �لفرق،  �أع�ضاء  �لعلماء  ��ضتخدمه  �لذي  �جليني  �لعالج  وت�ضمن 

جينات �ضليمة بو��ضطة فريو�ضات معدلة غري �ضارة.
و�ملوؤ�ض�ضة، �لتي تركز على �أبحاث علم �الأع�ضاب و�الأور�م ومقرها ل�ضبونة، 
�أقيمت تنفيذ� لو�ضية رجل �الأعمال �لر�حل �أنتونيو �ضامباليمو �لذي تويف 

يف 2004. ومنحت �أول جائزة يف 2006.

اأغلى رحلة ر�ساعة بالتاريخ تثري 
عا�سفة على رئي�سة الوزراء

مثرية  ل��ق�����ض��ي��ة  ����ض���ري���ع���ة  ت�����ط�����ور�ت  يف 
ت���ت���ع���ار����س ف��ي��ه��ا ع���اط���ف���ة �الأم�����وم�����ة مع 
�لتي  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  �ل�ضيا�ضة  م�ضوؤوليات 
ل��رئ��ي�����ض��ة وزر�ء  �أث�����ارت رح��ل��ة  ت���رح���م،  ال 
نيوزيلند� جي�ضيند� �أرديرن، �ضجة كبرية 
بالدها،  يف  �ل�ضر�ئب  د�ف��ع��ي  �أو���ض��اط  يف 
و�ضفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ال��ي��ة،  تكلفتها  ب�ضبب 
وطلبت  مربرة".  "غري  ب��اأن��ه��ا  ك��ث��ريون 
�أردي�����رن م��ن ط��اق��م ط��ائ��رة ب��وي��ن��غ 757 
ناورو  جزيرة  �إىل  �إ�ضافية  برحلة  �لقيام 
يف �ملحيط �لهادي حتى تتمكن من تقليل 
�لوقت من �أجل مر�فقة �بنتها �لر�ضيعة. 
و�أجربت رئي�ضة وزر�ء نيوزيلند� �لطائرة 
ع��ل��ى �ل���ع���ودة �إل��ي��ه��ا ب��ع��د ي���وم و�ح����د من 
و�ضولها �إىل منتدى جزر �ملحيط �لهادئ 
�إق��ام��ت��ه��ا م��رة ثانية  و�إع��ادت��ه��ا �إىل م��ك��ان 
�لنيوزلندين.  حفيظة  �أث���ارت  خطوة  يف 
�نتقاد�ت  نيوزيلند�  يف  �مل��و�ط��ن��ون  ووج��ه 
�لرحلة  ب�����ض��ب��ب  �أردي�����������رن  �إىل  الذع�������ة 
�الإ�ضافية �لتي تقدر تكلفتها بنحو 100 
�ألف   65 )ن��ح��و  ن��ي��وزي��ل��ن��دي  دوالر  �أل���ف 
�أم��ريك��ي(، وف��ق ما ذك��رت �ضحيفة  دوالر 

�لثالثاء. "�لغارديان" �لربيطانية، 

خطوات الإعادة التوازن اإىل حياتك 
وا�ستعمال امل�ساعر ال�سلبية بطريقة مثمرة �ص 23

خدعة االأزرار.. 
هكذا يخدعوننا يف 
ال�سوارع وامل�ساعد

زر  يوما على  �إذ� كنت قد �ضغطت 
عبور �مل�ضاة قبل �أن تعرب �لطريق 
ال  فهذ�  يعمل،  ال  �أن��ه  و�كت�ضفت 
ي�ضادف  ب���ل  ف��ق��ط  ل���ك  ي���ح���دث 

كثريين يف �حلياة �ليومية.
�إن  "�ضي  ن���ق���ل���ت  م����ا  وب���ح�������ض���ب 
نيويورك  م��دي��ن��ة  يف  ف����اإن  �إن"، 
�الأمريكية 100 زر �ضالح فقط 
�مل�ضاة،  ل��ع��ب��ور  زر  �أل����ف  ب���ن  م���ن 
و�إز�ء هذ� �لعطل �لكبري يت�ضاءل 
�الإب��ق��اء على  �لبع�س ح��ول �ضبب 

�الأزر�ر �لتي ال نفع منها.
�لنف�ضية،  �الإخ�����ض��ائ��ي��ة  وت��و���ض��ح 
�إلن النغر، �أن وجود هذه �الأزر�ر 
�ملعطلة مفيد يف جميع �حلاالت، 
ي�ضاهمون  �مل�ضاة  �أن  �عتبار  على 
ب�����ض��ك��ل رم�����زي يف ع��م��ل��ي��ة �مل����رور 
يعرف علميا  لديهم ما  فيح�ضل 
يعتقدون  �إذ  �ل�ضيطرة"  ب�"وهم 
�أن��ه��م ي��وؤث��رون يف ح��رك��ة �ل�ضري، 
حتى و�إن كانو� �ضينتظرون �ل�ضوء 

�الأخ�ضر يف جميع �حلاالت.
تكون حركة  �أن  �خل��رب�ء  ويرجح 
تعطل  يف  �ضببا  �مل��زدح��م��ة  �مل���رور 
�إذ  �مل�ضاة  عبور  �أزر�ر  م��ن  �لكثري 
�ضنو�ت  قبل  �مليزة  ه��ذه  و�ضع  مت 
�لبلديات  �أ�ضبحت  بينما  طويلة، 
تقدما  �أك������ر  خ���ا����ض���ي���ات  ت��ق��ي��م 
ميزة  م���ث���ل  �حل������ايل  �ل����وق����ت  يف 

�ال�ضت�ضعار.
�مل�ضاة  ع����ب����ور  �أزر�ر  وت�������ض���اع���د 
�الأ�ضخا�س �لذين يعانون �إعاقات 
من  �لطريق  قطع  على  ب�ضرية 
خالل �ل�ضغط على �الأزر�ر حن 
تكون ثمة �إ�ضار�ت �ضوتية �ضادرة 

من �الأجهزة.
�ل����والي����ات  ي���������زورون  م����ن  والأن 
زر  �أن  �أي�����ض��ا  يكت�ضفون  �مل��ت��ح��دة 
�مل�����ض��ع��د ال ي�����ض��اع��د ع��ل��ى �إغ���الق 
�إن  خ���رب�ء  ي��ق��ول  ب�ضرعة،  �ل��ب��اب 
�ضببا وج��ي��ه��ا مت  �ل��ت��اأخ��ري  ل��ه��ذ� 

�إقر�ره قبل عقود طويلة.
ومب����وج����ب م���ي���ث���اق �أم����ريك����ي مت 
يتوجب   ،1990 ���ض��ن��ة  �إق������ر�ره 
مفتوحا  �مل�����ض��ع��د  ب���اب  ي��ب��ق��ى  �أن 
يغلق  �أن  ق��ب��ل  م����ع����دودة  ل���ث���و�ن 
يتمكن  ح���ت���ى  ت���ل���ق���ائ���ي  ب�������ض���ك���ل 
�خل��ا���ض��ة من  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوو 

�لدخول ب�ضكل �آمن.

مكاملات ال�سيارة لتدريب 
مهارات الكالم لدى الطفل 

لعبة  �إىل  بال�ضيارة  �لرحلة  حتويل  ميكنك 
و3  �ضنة  عمر  ب��ن  �ل�ضغري  فيها  ي�ضتمتع 
بتقييد  ي�ضعر  �لعمر  ه��ذ�  يف  الأن���ه  ���ض��ن��و�ت، 
�لتململ.  جانب  �إىل  جلو�ضه،  عند  �حلركة 
وال تقت�ضر فائدة �للعبة على �لرتفيه، فهي 
حتّول �لرحلة �إىل جمال �جتماعي للتو��ضل 
و�ل���ت���ف���اع���ل وت�����دري�����ب م�����ه�����ار�ت �حل���دي���ث 

و�لكالم.
هاتف  �إىل  �للعبة  ه��ذه  يف  �ضتحتاج  �للعبة. 
للطفل  �أع��ط��ه  �لقما�س.  م��ن  �أو  بال�ضتيكي 
و�ط���ل���ب م��ن��ه �الت�������ض���ال ب��ب��ع�����س �الأق������ارب 
بعد  بزيارتهم.  �ضتقومون  �أن��ك��م  ليخربهم 

يت�ضل  ثانية  مكاملة  �إج���ر�ء  منه  �طلب  ذل��ك 
فيها بال�ضوبر ماركت ل�ضر�ء بع�س �الأطعمة 
مثل �لتي ياأكلها، كاجلزر و�لبطاط�س، وتابع 
�ت�����ض��ال��ه ل��ل��ت��اأك��د م��ن �أن���ه ت��ع��ّل��م ن��ط��ق بع�س 

�لكلمات �أو حاول �إجادة نطقها.
باملكتبة  �الت�������ض���ال  م���ن ط��ف��ل��ك  �ط���ل���ب  ث���م 
�ملف�ضل  �لكتاب  لديهم  كان  ما  �إذ�  لي�ض�األهم 
�ل����ذي ت��ب��ح��ث ع��ن��ه، وه���ك���ذ� و�����ض���ل �إعطاء 
�لكلمات،  ع��ل��ى  �ل�����ض��غ��ري  وت���دري���ب  �الأم��ث��ل��ة 
و�ضغله يف مهمات ي�ضتمتع خاللها بالرحلة. 
ويو��ضل  كثري�ً  �للعبة  ه��ذه  �لطفل  �ضُيِحب 

�الت�ضال بنف�ضه بكل حما�س بعد ذلك.

للتفاح يف حماية  �لفعال  �لتاأثري  �أن  �لبع�س  يعتقد  رمبا 
�خلاليا �ملناعية من �ل�ضموم �أمر مبالغ به، لكن �الختبار 
�لذي قام به خبري �لتغذية �لربوف�ضور بينهارد فات�ضل �أكد 
�أن للتفاح تاأثري يف حماية خاليا �ملناعة يف �لدم. �إذ �أجرى 
وباأعمار  �أ�ضخا�س  �ضتة  على  �ختبار�  فات�ضل  �لربوف�ضور 
�مل��ن��اع��ي��ة وحتفيزها  ب��ع��زل خ��الي��اه��م  خم��ت��ل��ف��ة، وذل����ك 
مبحلول يحاكي هجوما قويا ل�ضموم �لبيئة، ما �أدى �إىل 
تلف �خلاليا ب�ضكل ملحوظ �أثناء �ملعاجلة، و�أ�ضبح �ضكلها 

�ضبيها باملذنبات.
لكن نتائج �لتجربة جاءت مده�ضة بعد �أن قام �ملختربون 
حتفيز  يتم  �أن  قبل  �لتفاح  من  كيلوغر�ما  بتناول  �ل�ضتة 
مل  �خلاليا  ف��اإن  �لتجربة  لنتائج  فوفقا  ثانية.  �خلاليا 
تعد تظهر ب�ضكل مذنبات بل �أ�ضبحت م�ضتديرة و�ضليمة. 
يف  عربية   DWلقناة فات�ضل  �لربوف�ضور  �أك��ده  ما  وه��و 
مقابلة له يف برنامج �ضحتك بن يديك و�أ�ضاف بالقول 
�لتفاح  من  بها  باأ�س  ال  كمية  ت�ضتطيع  �أن  �ملده�س  "من 
خالل وقت ق�ضري �أن حُتدث هذ� �لتغري �مللمو�س يف �ضكل 

�خلاليا".
ال�ضك �أن �الأن�ضجة �لنباتية �لثانوية �ملوجودة يف �لتفاح لها 
دور كبري يف ذلك �أي�ضا، فهذه �الأن�ضجة تقود بدور م�ضادة 
�أن��و�ع متنوعة من  �الأك�ضدة �لتي توجد بدورها بكرة يف 
�ل�ضروري  م��ن  لي�س  �أن���ه  يعني  م��ا  و�خل�����ض��ار.  �ل��ف��و�ك��ه 
تناول كميات كبرية من �لتفاح دفعة و�حدة للو�ضول �إىل 
مفعولها. فاخلرب�ء ين�ضحون بخم�س وجبات من �لفو�كه 

و�خل�ضار يومياً من �أجل حماية �خلاليا.
فو�كه لتخفيف �لوزن و�ملحافظة على �حليوية

التوت
�ضحي  ه��و  ب��ل  فح�ضب،  �لللذيذ  بطعمه  �ل��ت��وت  يتميز  ال 

جد�ً، �إذ يحتوي على ن�ضبة عالية من �الألياف. كما ي�ضاعد 
�لتوت على مو�زنة ن�ضبة �ل�ضوديوم يف �جل�ضم، وذلك له 
دور مهم يف منع �حتبا�س �ل�ضو�ئل يف �جل�ضم، ف�ضاًل عن 
�أن �لتوت يحتوي على مادة "�الأنثو�ضيانن" و�لتي ت�ضاهم 
مفيد�ً  يجعله  ما  باجل�ضم،  و�ل��ده��ون  �ل�ضكر  معاجلة  يف 

الأولئك �لذين يرغبون بتخفيف وزنهم.

البطيخ
يحتوي �لبطيخ على ن�ضبة عالية من �ملاء ت�ضل �إىل �أكر 
90 يف �ملائة، ما يجعل تناوله مفيد�ً الأولئك �لذين  من 
�ملاء د�خله جتعلنا ن�ضعر  يرغبون بتخفيف وزنهم. كرة 
�ل�ضموم.  من  �جل�ضم  تنقية  يف  دوره  عن  ف�ضاًل  بال�ضبع، 
كما �أن �ضعر�ته �حلر�رية منخف�ضة جد�ً، �إ�ضافة �إىل كونه 
غنياً بفيتاميني "ج" و "ب" و�لبوتا�ضيوم و�لليكوبن، وهو 
عن�ضر يقي من �ل�ضرطان. �حل�ضول على �أكرب قدر ممكن 

من فو�ئد �لبطيخ يكون بعدم تناوله مع �أطعمة �أخرى.

الليمون
�ل��ل��ي��م��ون م��ن �أف�����ض��ل �أن����و�ع �حل��م�����ض��ي��ات �مل�����ض��اع��دة على 
تخفي�س �لوزن، فهو يعزز عملية �إذ�بة �لدهون �لز�ئدة يف 
�جل�ضم. كما ميكن تناول �لليمون عند �ل�ضعور بحرقة يف 
�ملعدة، فالليمون له تاأثري قلوي على �ملعدة. ولذ� ُين�ضح 
ب�ضرب �لليمون مع �ملاء �ضباحاً قبل تناول �لفطور ولدى 

تناول وجبات د�ضمة �أي�ضاً.

جريب فروت
لتخفيف  ج���د�ً  �مل��ف��ي��دة  م��ن �حلم�ضيات  ف���روت  �جل��ري��ب 
�ل����وزن، ف��ه��و غ��ن��ي ب��االإن��زمي��ات �ل��ت��ي ت�ضاعد ع��ل��ى حرق 
يف  �ل�ضو�ئل  �حتبا�س  مينع  �أن��ه  كما  �جل�ضم.  يف  �ل��ده��ون 

�جل�ضم خللوه من �ل�ضوديوم.

التفاح
رمب��ا ي��ك��ون �ل��ت��ف��اح م��ن �ل��ف��و�ك��ه غ��ري �جل��ذ�ب��ة للبع�س، 
ولكن للتفاح فو�ئد جعلت تناوله مرة يف �ليوم "تقي من 
زيارة �لطبيب دوماً". ومن بن هذه �لفو�ئد قدرته على 
�أمريكيون،  بها علماء  لدر��ضة قام  �لوزن، فوفقاً  تخفيف 
�لتفاح  ق�ضر  يف  "يورو�ضوليك" �مل��وج��ود  حم�س  �أن  تبن 
�لتفاح  �أن  ب�ضرعة، ف�ضاًل عن  �لدهون  ي�ضاعد على حرق 
ت�ضاعد يف  �ل��ت��ي  �الأل��ي��اف  م��ن  ك��ب��رية  كمية  على  يحتوي 

عملية �له�ضم.

الكمرثى
حتتوي �لكمرى على �ثنن من م�ضاد�ت �الأك�ضدة �ملهمة 
�لتي  "كات�ضن" و"فالفونيد�ت"،  �ل��وزن، وهما  لتخفيف 
يف  دوره��ا  عن  ف�ضاًل  �جل�ضم،  يف  �ل�ضو�ئل  �حتبا�س  متنع 
�لدهون.  و�لتخل�س من  �ل�ضارة  �ملو�د  تنقية �جل�ضم من 
ومن يرغب بفقد�ن ب�ضعة كليوغر�مات من وزنه، ين�ضحه 
خرب�ء �لتغذية بتناول �لكمرى م�ضاء� ً ملدة �أ�ضبوع كامل، 

�إىل جانب �تباع نظام غذ�ئي متو�زن خالل �ليوم.

البابايا
تعد �لبابايا من �لفو�كه �ال�ضتو�ئية �للذية للغاية وحتتوي 
منخف�ضة  ون�ضبة  و�مل��اء  �الأل��ي��اف  من  عالية  كميات  على 
جد�ً من �ل�ضعر�ت �حلر�رية . وت�ضاعد �لبابايا على ه�ضم 
�لتغذية  خ���رب�ء  ين�ضح  ل��ذ�  �ضحيح.  ب�ضكل  �ل��ربوت��ي��ن��ات 
بتناولها �ضباحاً. كما �أن لبذرو �لبابايا دور مهم يف �لق�ضاء 
على �لطفيليات �ملعوية �لتي حتفز �ل�ضهية، ناهيك عن �أن 

�لبابايا غنية بالفيتامينات �ملفيدة للج�ضم.

ملاذا يغني تناول التفاح بانتظام عن زيارة الطبيب؟

ت�سري العديد من الدرا�سات اإىل فوائد التفاح، وكثريا ما ن�سمع اأن 

تناول تفاحة يف اليوم تبعدك عن الطبيب. رمبا يعتقد البع�ض 

اأن فوائد التفاح على ال�سحة اأمر مبالغ به، فهل ت�ستحق ثمرة 

التفاح هذه املكانة املميزة بني اخل�سروات والفواكه؟

ال  بالطبع  وهذا  االأمل��ان،  لدى  املف�سلة  الفواكه  من  التفاح  يعد 

يعود لطعمه اللذيذ فح�سب، بل اأي�سا لفوائده ال�سحية، 

التي  امل��واد  من  الكثري  على  يحتوي  فالتفاح 

الفواكه  جتعله مميزا عن بقية 

اأثبتت  فقد  واخل�سروات. 

اأن  التجارب  من  الكثري 

اخلاليا  يحمي  التفاح 

املناعية يف الدم من ال�سموم 

املوجودة يف البيئة املحيطة.
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�ش�ؤون حملية

يف اللقاء ال�سنوي الأ�سرة اجلامعة

الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات يدعو للبحث العلمي النوعي الإنتاج معرفة جديدة للتو�سل اإىل حلول للم�سكالت ومواجهة التحديات
مدير اجلامعة: ن�سعى للو�سول اإىل اأف�سل ع�سرين جامعة يف القارة االآ�سيوية و�سمن اأف�سل مئتي جامعة حول العام يف عام 2030

برعاية وزير الرتبية والتعليم

بوليتكنك وجائزة بن طناف يطلقان م�سروع  فاب الب اأبوظبي للت�سنيع الرقمي

من  خالل اأكرب مكتبة اأبحاث بيئية يف الدولة

مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء يرثي منظمومة التعليم باالكت�ساف والتجارب التفاعلية على مدار العام

•• العني - الفجر

�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر����ض��د �ل��ن��ع��ي��م��ي- �لرئي�س 
�الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة- خالل 
كلمته يف �للقاء �ل�ضنوي الأ�ضرة �جلامعة للعام �جلامعي 
�لبحث  على  �لرتكيز  �أهمية  على   2019  2018-
�إىل  و�ل��و���ض��ول  ج��دي��دة  معرفة  الإن��ت��اج  �لنوعي  �لعلمي 
�أن  �إىل  م�ضري�ً  �لتحديات،  ومو�جهة  للم�ضكالت  حلول 
ل��رب�م��ج مميزة  �الإم����ار�ت وم��ن خ��الل تقدميها  جامعة 
وطرحها تخ�ض�ضات جديدة و�هتمامها �حليوي بالبحث 
�لعلمي و�لدر��ضات �لعليا ت�ضهم فعلياً يف تلبية �حتياجات 
باأع�ضاء  ثقته  عن  ذ�ت��ه  بالوقت  معرباً  �ملن�ضود،  �لتطور 
�جلامعة.كما  يف  و�الإد�ري���ن  و�لباحثن  �لتدري�س  هيئة 

ذكر معاليه: �إن جامعة �الإمار�ت تبو�أت مكانة مرموقة 
بن �جلامعات �لعاملية �إال �أننا نتطلع �إىل حتقيق �إجناز�ت 
�لوطنية  �الأج��ن��دة  حتقيق  ملو��ضلة  ج��دي��دة  و�إ���ض��ه��ام��ات 

لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
دولة  �أن  �إىل  للجامعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  معايل   و�أ�ضار 
يف  ز�ي��د  م�ضرية  تو��ضل  �لر�ضيدة  وحكومتها  �الإم���ار�ت 
�ال�ضتثمار وبناء �الإن�ضان، من خالل تقدمي منوذج م�ضروع 
�آل  ز�يد  �ل�ضيخ خليفة بن  �ل�ضمو  متميز بقيادة �ضاحب 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ونائبه �ضاحب �ل�ضمو 
"رعاه �هلل" و�أخيهما  �آل مكتوم  �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
قائد �لعزم و�حلزم �ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�لذي يقوم  �الإم��ار�ت  �أجل م�ضروع  ويعملون جميعاً من 
على �أ�ض�س �ملحبة و�لت�ضامح و�لقيم �الأ�ضيلة �لتي غر�ضها 

�لقائد �ملوؤ�ض�س لتحقيق منوذج تنموي يرقى باالإن�ضانية 
ولتكون دولة �الإم��ار�ت و�حة لالأمن و�لتنمية ومنوذجاً 
م�ضرفاً لكل �لعرب و�مل�ضلمن.  وقال معاليه: "�إن روؤية 
�لثقافات  �الإم��ار�ت ملتقى  �أن تكون  �لر�ضيدة يف  قيادتنا 
يف  للقوة  م�����ض��در�ً  �لثقايف  �لتنوع  م��ن  يجعل  و�ل�ضعوب 
�ضاهمت  �الإم��ار�ت  �الإن�ضانية، وجامعة  م�ضرية �حل�ضارة 
يف هذ� �لتنوع عرب تعدد �لثقافات �ملتمثل يف �أع�ضاء هيئة 

�لتدري�س وطلبتها من خمتلف دول �لعامل".    
�لبيلي  حممد  �لدكتور  �الأ�ضتاذ  �ضعادة  �أك��د  جهته   ومن 
مدير �جلامعة على �ضعي جامعة �الإمار�ت للو�ضول �إىل 
�ضمن  ومن  �الآ�ضيوية  �لقارة  يف  جامعة  ع�ضرين  �أف�ضل 
وقام    2030 �لعام  �لعام يف  مئتي جامعة حول  �أف�ضل 
�جلامعي  للعام  �جلامعة  �إجن��از�ت  بعر�س  �للقاء  خالل 

منوذج  �عتماد  �أبرزها  من  كان  و�لتي   2018/2017
�ملكتبة  وت��ط��وي��ر  للجامعة  �جل��دي��د  �لتنظيمي  �لهيكل 
ملر�جع علمية حديثة وفق  باجلامعة و�ضمها  �لرئي�ضية 
�لعلمي  �لبحث  متطلبات  لتلبي  �لدولية  �ملعايري  �أعلى 
�أحدث  �ل��ت��دري�����س و�ل��ط��ل��ب��ة و����ض��ت��خ��د�م  الأع�����ض��اء هيئة 
�لر�بعة  �ل�ضناعية  �ل��ث��ورة  متطلبات  ملو�كبة  �لتقنيات 
وتفعيل �ل�ضر�كات �ال�ضرت�تيجية مع �لهيئات وموؤ�ض�ضات 
�ضعادته  تطرق  كما  �لدولية..  �لبحوث  ومر�كز  �لتعليم 
جودة  لتح�ضن  خ��ا���ض��ة  �أه��م��ي��ة  ت���ويل  �جل��ام��ع��ة  �أن  �إىل 
خمرجات �لبحث �لعلمي وزيادة متويل �لبحث �لد�خلي 
�الإمار�ت  حكومة  روؤي��ة  مبتطلبات  يفي  مبا  و�خل��ارج��ي 
و�لف�ضاء  �ملتجددة  و�لطاقة  و�ملياه  �لطاقة  جم��االت  يف 

و�الت�ضاالت وتقنية �ملعلومات.

حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل ح�����ض��ن ب���ن �إب���ر�ه���ي���م �حلمادي 
�لنقبي  علي  �ل��دك��ت��ور  �أب���رم  و�لتعليم،  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر 
�لتكنولوجيا  ملعهد  �لتابع  �بوظبي  بوليتكنيك  مدير 
جمل�س  رئي�س  �ملنهايل  خالد  بن  وبخيت  �لتطبيقية، 
�أمناء جائزة خالد بن طناف �ملنهايل لالبتكار و�لتفوق 
�أبوظبي  الب  "فاب  م�ضروع  �إط���الق  �إتفاقية  �لعلمي، 
طناف  ب��ن  خالد  �ضعادة  بح�ضور  �لرقمي"  للت�ضنيع 
�ملنهايل، و�ضعادة �لدكتور �أحمد �لعور مدير عام معهد 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية، و�ضعادة �لدكتور عبد�لرحمن 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب  �حلمادي مدير عام معهد 
�الإت�ضال  م��دي��ر  �ل��ن��ي��ادي  و�ل��دك��ت��ورح��ام��د  و  �مل��ه��ن��ي، 

�ملوؤ�ض�ضي يف معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية.  
ق���ال م��ع��ايل ح�����ض��ن ب��ن �إب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي �أن حيث 
و�ضناعية  علمية  خم��ت��رب�ت  �إن�����ض��اء  يت�ضمن  �مل�����ض��روع 
يف  ممثلة  �لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  ت��و�ك��ب  متقدم 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  و�ضاحب  �هلل  �لدولة حفظه 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ض��د 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  رع��اه �هلل، و�ضاحب  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
�أب��وظ��ب��ي نائب  حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة،  لتمكن �ضباب �لوطن 
من �لو�ضول للمر�كز �الأوىل عاملياً يف جماالت �البتكار 
و�لت�ضنيع  �الخ��رت�ع��ات  وجتربة  تطبيق  ثقافة  ون�ضر 
�إىل خلق  �إ�ضافة  �ضر�ئحه  بكافة  �الإمار�تي  �ملجتمع  يف 
بيئات حمفزة لالبتكار وت�ضجيع �لطلبة يف �جلامعات 
و�ضوال  و�ال�ضتك�ضاف  �لعلمي  �لبحث  على  و�مل��د�ر���س 
كافة  �البتكار�ت و�الخرت�عات يف  ملر�حل متقدمة من 

�لتخ�ض�ضات �لعلمية و�ل�ضناعية.
�الأه���������د�ف  م�����ع  ي��ن�����ض��ج��م  �مل���������ض����روع  �أن  �ىل  ول����ف����ت 
تركز  �لتي  بالدولة  لالبتكار  �لوطنية  �ال�ضرت�تيجية 
على زي��ادة عدد ب��ر�ء�ت �الخ��رت�ع �ملقدمة مما ي�ضاهم 
يف تعزيز مكانة �لدولة وت�ضنيفها على موؤ�ضر �البتكار 
�إجناز�ت  تقدم  �لر�ضيدة  �لقيادة  �أن  �ىل  الفتا  �لعاملن 
توفر  كما  �الإم����ار�ت،  �أب��ن��اء  ب��ق��در�ت  لالرتقاء  مبتكرة 
و�ل��رع��اي��ة للطلبة مب��ا يقودهم  �ل��دع��م  �أ���ض��ك��ال  ك��اف��ة 
�أهمية  �إىل  م�����ض��ري�ً  �ل��ع��ل��م��ي،  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��ت��ف��وق  ن��ح��و 
جائزة خالد بن طناف ودوره��ا يف حتفيز �لطلبة على 
�البتكار  ثقافة  ن�ضر  بجانب  �لعلمي،  و�البتكار  �لتفوق 

و�الخرت�ع يف �ملجتمع و�ضرورة دعم �ملبتكرين و�أ�ضحاب 
�بتكار�تهم يف  م��ن خ��الل تطبيق من��اذج  �الخ��رت�ع��ات 
حا�ضنات للموهوبن و�ملبدعن منوهاً بدور �البتكار يف 
�لوز�رة  موؤكد�ً حر�س  و�لتطور،  �الأمم ومو�كبة  تقدم 
�ملوؤ�ض�ضات  بن  �لتعاون  هذ�  مثل  ورعاية  ت�ضجيع  على 
�إبر�ز  يف  ت�ضهم  م�ضاريع  يف  �العمال  وقطاع  �لتعليمية 
�إم��ارة �بوظبي و�لدولة  �ملبتكرين يف  جيل من �لطلبة 
ب�ضكل عام، معرباً عن ثقته يف �أن ي�ضكل �مل�ضروع حافز�ً 
مل���ب���ادر�ت �أخ�����رى م���ن رج����ال �الأع���م���ال يف ه���ذ� �ملجال 

�حليوي و�لهام.
و�أو�ضح �ضعادة خالد بن طناف �ملنهايل –ر�عي �جلائزة 
�ل�ضركاء للجائزة  �أحد  �لتعاون مع  �ضياق  تاأتي يف  �أنها 
وهو بوليتكنك �أبوظبي كونه من �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية 
متعددة  بتخ�ض�ضات  مهني  تعليمي  نظام  تقدم  �لتي 
�مل��ط��ل��وب��ة يف  �ل��وط��ن��ي��ة  ع��ال��ي��ة �لتقنية ت��خ��دم �ل��ق��وى 
�لدولة لتحقق روؤية �الإم��ار�ت 2021 وروؤية �أبوظبي 
�القت�ضادية 2030، مما يوؤهله ليكون حمط �ختيارنا 
لتنفيذ م�ضروعات مبتكرة تخدم �أمارة �أبوظبي و�لدولة 
لالبتكار  طّناف  بن  خالد  جائزة  �أخ��ذت  حيث  بنجاح، 
يف  �مل�ضاهمة  م�ضوؤولية  عاتقها  على  �لعلمي  و�لتفوق 
ن�ضر ثقافة �ملعرفة و�البتكار يف �ملجتمع باالإ�ضافة �إىل 

حتويل �الأفكار �لبحثية �ملبتكرة و�ملتميزة �إىل م�ضاريع 
ناجحة ذ�ت قيمة م�ضافة القت�ضاد �لدولة من خالل 
دعم ون�ضر ثقافة �البتكار و�لت�ضنيع �لرقمي و�ال�ضتفادة 
قادر  �لدولة  �أبناء  لبناء جيل من  �الإمكانات  كافة  من 
على دفع عجلة �لتطور وتنفيذ روؤية وتوجهات �لقيادة 

�لر�ضيدة لبناء جمتمع و�قت�ضاد معريف.
وقال �أن مبادرة �ن�ضاء خمترب فاب الب - �أبو ظبي يو�كب 
عام ز�يد �خلري و�لذي يتم فيه تر�ضيخ مبادئ �لعطاء 
نقدمها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  �ضمن  �ملجتمعية  و�مل�ضاهمة 
�ملعريف  �جلانب  يف  وخ�ضو�ضا  وخارجها  �لدولة  د�خ��ل 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات  م��ن��وه��اً  و�ل��ع��ل��م��ي، 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي و�هتمامه 
و�إر�ضاء ثقافة  �بوظبي  �إم��ارة  �ملهني يف  �لتعليم  بجودة 

�البتكار للطلبة يف جامعات ومد�ر�س �لدولة. 
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �ل��ع��ور م��دي��ر معهد 
قطاع  م��ب��ادر�ت  ودع��م  رعاية  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
وم�ضاندتها  �ل��دول��ة  يف  �لتعليمية  للم�ضرية  �الأع��م��ال 
نحو  �لتعليمي  �مل��ي��د�ن  يف  �لر�ضيدة  �حلكومة  جلهود 
ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات �مل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ت���وف���ري �أح����دث 

�خلدمات و�لو�ضائل �لتعليمية و�ملخترب�ت �لت�ضنيع..
م�ضروع  �أن  �ملنهايل  خالد  ب��ن  بخيت  ق��ال  جهته  وم��ن 

بوليتكنيك  يف  و�الب���ت���ك���ار  �ل��ت�����ض��ن��ي��ع  خم��ت��رب  �إن�������ض���اء 
�ب��وظ��ب��ي يت�ضمن ت��وف��ري �الأج���ه���زة و�ل���رب�م���ج و�مل���و�د 
�لالزمة لتعزيز ثقافة �البتكار و�لت�ضنيع �لرقمي لدى 
�لطلبة، كما �ضتقوم �إد�رة �جلائزة بتوفري �لدعم �لفني 
حيث  م��ن  �ملبتكرة  �مل�ضاريع  لتقييم  �ل���الزم  و�الإد�ري 
�إمكانية ت�ضجيلها كرب�ءة �خرت�ع لدى جهات �لت�ضجيل 
�مل�ضاهمة  ث��م  وم��ن  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �ملعتمدة 
توفري  يف  وك��ذل��ك  �ل�ضناعية،  للجهات  ت�ضويقها  يف 
بر�مج �لتدريب وور�س �لعمل �لتوعوية بحقوق �مللكية 
�لفكرية بالتعاون مع �ل�ضركاء �ال�ضرت�تيجين، معرباً 
حممد  �لدكتور  يف  ممثال  �جل��ائ��زة  لفريق  �ضكره  ع��ن 
�مل��ن��ه��ايل ع�ضو  و���ض��امل��ن  �جل��ائ��زة  �حل��م��ريي م�ضت�ضار 
و�لتن�ضيق  �ملتابعة  يف  ج��ه��وده��م  على  �الإد�رة  جمل�س 

الإجناح هذ� �مل�ضروع �لوطني �لهام. 
فيما قال �لدكتور علي هالل �لنقبي مدير بوليتكنيك 
�لبكالوريو�س  درج��ة  يطرح  �لبوليتكنيك  �أن  �بوظبي 
وتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم����االت  يف  �ل���ع���ايل  و�ل���دب���ل���وم 
هند�ضة �لطاقة �ملتقدمة،  �لطاقة �لنووية، و�لهند�ضة 
�ملعلومات،  �أم������ن  ه��ن��د���ض��ة  و  �ل��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
وه��ن��د���ض��ة �ل���ب���رتول، و�الأر�����ض����اد �جل���وي���ة، ك��م��ا تقدم 
و�ضيانتها  �لطائر�ت  هند�ضة  يف  �لبكالوريو�س  درج��ة 
وفنية  تقنية  جم���االت  وه��ي  �جل��وي��ة،  �حل��رك��ة  و�إد�رة 
متقدمة حتتاجها �لدولة  من خالل �ضناعة وتخريج 
ك��ف��اء�ت وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة، الف��ت��ا �ىل �أه��م��ي��ة خمترب�ت 
من  �ل�ضباب  متكن  يف  الب(  )ف��اب  �لرقمي  �لت�ضنيع 
�لروبوتات  مثل  جم��االت  يف  �لعلمية  �لتقنيات  �أح��دث 
و�لت�ضنيع  �لف�ضائية  و�ل�ضناعة  �ل��ط��ري�ن  وهند�ضة 
�لرقمي باالإ�ضافة �إىل بر�مج تدريبية و�أن�ضطة علمية 
ومعرفية متنوعة ت�ضاعد يف تطوير �جلو�نب �لعلمية 
و�البتكارية لدى �لطلبة وتعزز مهار�ت �لتعلم �لذ�تي 

و�لتفكري �الإبد�عي. 
�الإت�ضال  مدير  �ل��ن��ي��ادي  �لدكتورحامد  ق��ال  وب���دوره 
�ملوؤ�ض�ضي يف معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية �أن موؤ�ضر�ت 
ل���الب���ت���ك���ار، ترتبط  �ل��وط��ن��ي��ة  دع����م �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إرتباطاً وثيقاً مبوؤ�ضر�ت حماية �مللكية �لفكرية، وعدد 
�ملخرتعن  تو�فر  وموؤ�ضر  �ملقدمة،  �الخ��رت�ع  ب��ر�ء�ت 
و�ملهند�ضن يف �لدولة وهو �الأمر �لذي يوؤدي �إىل تعزيز 

�لقدر�ت �البتكارية و�لتناف�ضية �القت�ضادية للدولة.

••  العني - الفجر 

���ض��م��ن �أه������د�ف ح��دي��ق��ة �حل���ي���و�ن���ات ب��ال��ع��ن يف دعم 
�لتجربة �لتعليمية �لتفاعلية يقدم مركز �ل�ضيخ ز�يد 
�ل�����ض��ح��ر�ء جم��م��وع��ة م��ن �ل��رب�م��ج �لتعليمية  ل��ع��ل��وم 
�حد  ليكون  للمركز  خ�ضي�ضاً  �أُنتجت  �لتي  و�لرت�ثية 
�ملنطقة  م�ضتوى  على  �الأه��م  و�لثقافة  �لتعليم  �ضروح 

�لعربية.
وتتنوع بر�مج مركز �ل�ضيخ ز�يد لعلوم �ل�ضحر�ء بن 
�ملا�ضي و�حلا�ضر و�مل�ضتقبل يف معار�س حتاكي �لو�قع 
ثقافية م�ضوقة تختلف  و  تعليمية  �ضينمائية  وجت��ارب 
متخ�ض�ضة  ب��ر�م��ج  فهناك  �ل��در����ض��ي��ة،  �ملرحلة  ح�ضب 
و�ل�ضل�ضة  �الف���الج  ون��ظ��ام  و�ل�����ض��خ��ور  �الح��اف��ري  مثل 
للطلبة من  وغ���ريه���ا  �حل�����ر�رة  وم��ف��اه��ي��م  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل�ضف �لثالث حتى �خلام�س، فيما يتعرف �لطلبة من 
�ل�ضاد�س حتى �لتا�ضع على �لب�ضمة �لكربونية وت�ضكل 
�ل�ضحر�ء �لعربية وتكيف �خلاليا �حليو�نية و�لنباتية 
�ملر�حل  �أما  و�حليو�نية،  �لبيئية  �ملعارف  و�لعديد من 
�ىل  فين�ضمون  ع�ضر  �لثاين  حتى  �لعا�ضر  �ل�ضف  من 
�ن�ضطة تفاعلية حركية مثل �طلق و�لتقط �لفيزيائي 
�ل�ضيار�ت  حركة  فيزياء  على  للتعرف  �ل�ضباق  ووق��ت 
ل��ظ��اه��رة �الح��ت��ب��ا���س �حل����ر�ري وم�ضكالته  ب��اال���ض��اف��ة 

يو�ضف  عمر  وذك��ر  و�لتنقيب.  �الآث��ار  وعلم  وم�ضبباته 
�لبلو�ضي مدير �د�رة �لت�ضويق و�الت�ضال �ملوؤ�ض�ضي " �ن 
�لبحث و�لتفاعل و�ال�ضتك�ضاف من �هم ركائز �لتعليم 
لدى �ملركز، فباال�ضافة ملا ن�ضعى �إليه من �ضون �حلياة 
�ل�ضياحة �لوطنية، نعمل بالتو�زي مع  �لربية وتعزيز 

منظومة �لتعليم يف �لدولة فنقدم بر�مج تعليمية غري 
من  �ملعلومات  و�كت�ضاب  للتعلم  فر�ضا  توفر  تقليدية، 
عن  تختلف  و�ملمتعة،  �ملبتكرة  �لتعلم  �أ�ضاليب  خ��الل 
�ل�ضيخ  " �ن مركز  �ملعتادة."  و�أ�ضاف  �ملدر�ضية  �لبيئة 
تعليمية  بر�مج  و  �ل�ضحر�ء  يقدم جتارب  لعلوم  ز�يد 

و�لفئات  �مل��ن��اه��ج  خم��ت��ل��ف  ت��الئ��م  ب��ح��د�ث��ة  م�ضممة 
وينمي  �لطالب  م��ع��ارف  �إث���ر�ء  يف  ي�ضهم  م��ا  �لعمرية، 
مد�ركه �لعلمية ، وال يقت�ضر دورنا على طلبة �ملد�ر�س 
و�لكرتونية  ورق��ي��ة  معرفية  ث��روة  نقدم  �من��ا  فح�ضب 
 ، �لدولة  �بحاث متخ�ض�س على م�ضتوى  باأكرب مركز 
يخدم جميع �ملعنين و�ملهتمن يف جمال �ضون �لبيئة 
�ملهددة  �حليو�نات  على  و�حلفاظ  �لبيولوجي  و�لتنوع 
باالنقر��س." جدير بالذكر �ن مركز �ل�ضيخ ز�يد لعلوم 
�أبوظبي  �إم���ارة  لبيئة  �ضامال  و�ضفا  ي��ق��دم  �ل�ضحر�ء 
�لبيئة،  على  �حلفاظ  وجهود  �لتقاليد،  �ل�ضحر�وية،و 
و�أجندة �ال�ضتد�مة �ملتنامية ، كما يلعب  دور� مهماً يف 
غر�س قيم �العتز�ز وي�ضتعر�س دور �ل�ضيخ ز�يد رحمه 
وم�ضتد�م  ن��اج��ح  م�ضتقبل  نحو  �الأم���ة  توجيه  يف  �هلل 
تقدمي  خ��الل  م��ن  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  يف  ي�ضهم  
ويتكون  �ل�ضابة.  لالأجيال  ب��ه  يحتذى  ومن���وذخ  ق��دوه 
تكرمي  قاعة  هي  تفاعلية  معار�س  خم�ضة  من  �ملركز 
وعامل  �ل��زم��ن،  ع��رب  �أب��وظ��ب��ي  ز�ي���د،و �ضحر�ء  �ل�ضيخ 
�أبوظبي �حلي، و�أهل �ل�ضحر�ء؛ ونظرة نحو �مل�ضتقبل ، 
وهو �أول مبنى يف دولة �الإمار�ت  يح�ضل على ت�ضنيف 
�لت�ضميم  �ال�ضتد�مة يف مرحلة  خم�س الآىلء يف نظام 
باال�ضافة حل�ضوله على  �ضهادة LEED �لبالتينية 

للريادة يف �لطاقة و�لت�ضميم �لبيئي.

اأبو غزالة ال�سني وموؤ�س�سة ت�سينغيو 
للتعليم توقعان اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي

 
•• بكني-الفجر:

�تفاقية  �ل�ضن  غ��ز�ل��ة، من خ��الل مكتبها يف  �أب��و  وقعت جمموعة ط��الل 
�ملحدودة  �ل��ت��ق��ن��ي  للتعليم  ت�ضينغيو  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ع  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي  ت��ع��اون 
يف  وذلك   Beijing Xingyu Education Technology

مقر جامعة بكن للغات و�لثقافة. 
ب�ضاأن  �مل��دى  طويل  ثنائي  ��ضرت�تيجي  تعاون  �إقامة  على  �جلانبان  و�تفق 
�لتعليم �لثقايف وترويج �ملعايري �لعربية وخدمات �لتدريب وتبادل �ملو�هب 

بن �لطرفن يف كل من �ل�ضن و�لدول �لعربية. 
وقالت �الأ�ضتاذة نور �ضانغو�ي، مدير جمموعة �أبو غز�لة يف منطقة �ل�ضن 
�لعظمى، "من خالل �لرتويج �لقوي ملبادرة "�حلز�م و�لطريق" يف �ل�ضن، 
يف  �ملجموعة  لدعم  وخ��رب�ت��ه��ا  طاقاتها  �ضتكر�س  ت�ضينغيو  موؤ�ض�ضة  ف��اإن 
�خلدمات �لتي تقدمها وحت�ضن �لتناف�ضية �لدولية خلدمات تعليم �للغات 

يف �ل�ضن". 
موؤ�ض�ضة  م��ع  للتعاون  غ��ز�ل��ة  �أب��و  ط��الل  جمموعة  ��ضتعد�د  ع��ن  و�أع��رب��ت 
�ضتو��ضل  �ملجموعة  �أن  �إىل  و�لتدريب، م�ضرية  �لتعليم  ت�ضينغيو يف جمال 

جهودها يف تعزيز �ل�ضد�قة �ل�ضينية �لعربية. 
ووفقا لالتفاقية �ضيقوم �جلانبان بتفعيل �ملز�يا �خلا�ضة بكل منهما تفعياًل 
كاماًل، و�لعمل على تكامل وت�ضارك �ملو�رد ب�ضورة فعالة، و��ضتحد�ث عالمة 
�للغة  �للغة لتعليم  �لتدريب وتعليم  جتارية من �لطر�ز �الأول يف خدمات 

�ل�ضينية، و�إتاحة �ملزيد من �خليار�ت لالأعمال �لتجارية �لدولية. 
وجمموعة طالل �أبو غز�لة هي �أكرب جمموعة عاملية من �ضركات �خلدمات 
من  �أك��ر  عرب  خدماتها  وتقدم   1972 عام  تاأ�ض�ضت  و�لتعليمية.  �ملهنية 

ممثل لها حول �لعامل.  مكتب  و150  مكتب   100
غز�لة  �أب��و  ط��الل  �لدكتور  �ضعادة  �ملجموعة،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وكر�س 
�أ�ض�س جامعة  �لتعليم، ومن ثم  على مد�ر �ضنو�ت عديدة لتطوير �ضناعة 
طالل �أبو غز�لة TAGI-UNI وكلية طالل �أبو غز�لة الإد�رة �الأعمال 
 ،TAG-DU �لرقمية  غ��ز�ل��ة  �أب��و  ط��الل  وجامعة   TAG-UCB
كما   ،TAGUCI ل��الإب��د�ع  �جلامعية  �أب��وغ��ز�ل��ة  ط��الل  كلية  وم��وؤخ��ر� 
�أ�ض�س معهد طالل �أبو غز�لة-كونفو�ضيو�س يف �الأردن عام 2009 بالتعاون 

.Hanban مع مكتب �للغة �ل�ضينية �لوطنية

خدمات املزارعني ي�سارك  موؤ�س�سة 
الرعاية االجتماعية و�سوؤون الق�سر 

باملهرجان الرتفيهي الثاين »فرحة عيد«
•• اأبوظبي - الفجر 

�لرعاية  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  باأبوظبي  �مل��ز�رع��ن  خدمات  مركز  �ضارك 
"فرحة  �لثاين  �لرتفيهي  �ملهرجان  بفعاليات  �لق�ضر  و�ضوؤون  �الجتماعية 
عيد" يوم �خلمي�س �ملا�ضي يف دملا مول باأبوظبي، من خالل تنظيمه لعدد 
من ور�س �لعمل �لزر�عية �لتي تهدف لتعزيز �لوعي �لزر�عي لدى �ملجتمع 
كاأحد  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  تر�ضيخ مبد�أ  �ملركز  على  �نطالقاً من حر�س 

ركائز عمله �لرئي�ضية.
�ملركز �ضرحاً  �لتي قدمها  نخبة من مهند�ضات  �لزر�عية  �لور�س  ت�ضمنت 
مب�ضطاً عن �لزر�عة �ملجتمعية و�ملنزلية عرب تطبيق عملي �أمام �جلمهور  
خلطو�ت �لزر�عة كالتخطيط و�لتح�ضري و�لغر�س و�لعناية . باالإ�ضافة �إىل 
�إيجابيا  تفاعاًل  القت  �لتي  �لهد�يا  وتوزيع  �ملتنوعة،  �لرتفيهية  �الأن�ضطة 

من قبل �الأطفال و�أوليائهم. 
�مل�����ض��وؤول��ي��ة �ملجتمعية  �إن  ب��اأب��وظ��ب��ي :  وو���ض��ح م��رك��ز  خ��دم��ات �مل���ز�رع���ن 
�أه��م  �الأه��د�ف �لتي ي�ضعى �ملركز  لتحقيقها من  و�لتكاتف �ملجتمعي من 
�ضياق  يف  �لفعالية  ه��ذه  يف  م�ضاركتنا  وتاأتي  �الجتماعية،  �مل��ب��ادر�ت  خ��الل 
جهودنا �لهد�فة لتعزيز مبد�أ �جلانب �الإن�ضاين و�الندماج �الجتماعي مع 

خمتلف فئات �ملجتمع.
�أن �ملبادر�ت و�لفعاليات �ملجتمعية �لتي ينظمها �ملركز تر�ضخ   و�أكد �ملركز 
مفهوم �أ�ضاليب �لزر�عة من خالل �لور�س �لزر�عية �لتي  يقدمها  مهند�ضو 
�أهم �لعنا�ضر �حلياتية البد من  ومهند�ضات �ملركز، وباعتبار �لزر�عة من 
ن�ضر �لوعي باأهميتها و�أثرها يف حياتنا. الفتاً �إىل �أن �لفعاليات و�الأن�ضطة 
حتفز وت�ضجع �الأطفال على حب �لزر�عة وتر�ضيخ مفهوم �لثقافة �لزر�عية 

يف عقولهم. كما تنمي لديهم حب �ال�ضتطالع بكل ما يخ�س �لزر�عة.
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اأ�سبح احلب م�سدرًا مهمًا لتقدير الذات بالن�سبة اإىل اجليل ال�ساب، لذا يكون تاأثري اأية انتكا�سة يف العالقة 
العاطفية عميقًا، يف الوقت نف�سه يقتنع اجليل اجلديد باأن كل �سيء ممكن يف هذا الع�سر ويوؤمن بالق�س�ض 

الرومان�سية اخليالية.
�سوء تفاهم  ب�سبب  اأية عالقة  تنهار  اأن  املقابل  وي�سهل يف  االآخر  الطرف  اأخطاء  اأحد  يتقّبل  اأن  ي�سعب 
ب�سيط. تربز اأي�سًا ا�ستنتاجات قا�سية ميكن التو�سل اإليها حني يخفق ال�سريك. قد ال تفكرين مثاًل بتنظيم 
رحلة مع �سديقاتك من دون اإبالغ زوجك ولكنك تفاجئني باإقدامه على هذه اخلطوة من دون �سابق اإنذار. 
التعامل  اأن طريقة  اأو  التي تتبادالنها لي�ست مت�ساوية بالكامل،  امل�ساعر  اأن  يف تلك اللحظة، �ستكت�سفني 

بينكما خمتلفة جدًا.

ين�ضى  ح��ن  حتمي  �خليبة  �ضعور  �أن  ت��ت��ذك��ري  �أن  يجب 
زوجك عيد ميالدك، �أو يلغي رحلتكما �مل�ضرتكة.

باأ�س  وال  مماثلة!  ظ��روف  يف  تغ�ضبي  �أن  �لطبيعي  م��ن   
�لتي  �خليبة  ت�ضتوعبي  ك��ي  بنف�ضك  تختلي  ب���اأن  حينها 

�جتاحتك وت�ضتعيدي عافيتك.
زوجك!  �أو  حبيبك  حتى  وال  مثالياً  �أح��د  ال  �لنهاية،  يف   
حن تبد�أ �خليبة بالت�ضلل �إىل د�خلك، �تخذي �خلطو�ت 
�مل�ضاعر  و��ضتعمال  حياتك  �إىل  �ل��ت��و�زن  الإع���ادة  �لتالية 

�ل�ضلبية بطريقة مثمرة!

دّوين م�ساعرك
بدل �أن تتابعي �لتفكري يف �ملو�قف �لتي تزيد غ�ضبك من 

زوجك، دّوين خمتلف عو�طفك على ورقة. 
تتمكنن بهذه �لطريقة من حتليل م�ضاعرك وتدركن �أنك 

لن ت�ضتفيدي من تذّكر �خلطاأ �لذي �رتكبه �ل�ضريك.
كافئي نف�ضك

قومي بن�ضاطات ت�ضعدك وتريحك.
�ل��ع��ادة مل�ضاهدة عر�س  �أب��ك��ر م��ن   غ���ادري �ملكتب يف وق��ت 
بكل  �ملف�ضلة  �أو جت��ّويل يف منطقتك  روؤي��ت��ه،  �أردِت  لطاملا 
�البت�ضامة  ير�ضم  ن�ضاط  ب��اأي  قومي  باخت�ضار،  ب�ضاطة. 

على وجهك!

ات�سلي باأقرب �سديقاتك
مي��ك��ن �أن ت�����ض��اع��دك ���ض��دي��ق��ات��ك ع��ل��ى جت����اوز �أي����ة خيبة 

عاطفية تو�جهينها. 
ت�ضتطيع هذه �ملجموعة �ملقّربة منك �أن حتدد ما �إذ� كانت 

كانت  �إذ�  �أو  منها  �لتعايف  وي�ضهل  خفيفة  خيبتك 
عميقة وتتطلب عالجاً قوياً وجذرياً.

�ملو�ضوع  مبناق�ضة  تكتفي  ال  لكن   
خ�������الل درد�������ض������ة �إل����ك����رتون����ي����ة 

جماعية،
�أن مت�ضي بع�س   بل يجب 

�لنا�س  �أق����رب  �ل��وق��ت م��ع 
�إل�����ي�����ك ����ض���خ�������ض���ي���اً كي 

تقّيمي و�ضعك باأف�ضل 
ط�����ري�����ق�����ة 

ممكنة.

عودي اإىل منزل طفولتك
مل  لو  حتى  ج�ضدياً  مري�ضة  �لعاطفية  �خليبات  جتعلك 

يكن �لو�ضع كارثياً.
 يف ظروف مماثلة، �ذهبي لزيارة و�لديك �أو جّديك �أو كل 
من كان له �أثر يف تربيتك، و�م�ضي عطلة نهاية �الأ�ضبوع 
ك�����انو� يفعلون يف  كم����ا  يعتنون بك  معهم ودعيهم 

�ضغرك. 
رمبا يكون �العرت�ف بال�ضعف وباحلاجة 

�إىل �الآخرين عاماًل �أ�ضا�ضياً لل�ضفاء.
ي�ضفيه  �أن  م��ن  �أك���رب  �الأمل  ك���ان  �إذ�   
�إذ� كنت ت�ضعرين  �أو  �ملقربون منك، 
بالقلق �أو �لرتدد، تكّلمي مع معاِلج 

نف�ضي.

تذّكري اأنك قوية
ي�ضهل �أن تغرقي يف دو�مة من 
�الأفكار �ل�ضلبية وتعتربي 
عن  م�����ض��وؤول��ة  نف�ضك 
�ل�ضريك،  �أخ���ط���اء 
�أن������ك  ت����ظ����ّن����ي  �أو 
�إليه  ت���ن���ظ���ري  ل����ن 
بالطريقة  جم���دد�ً 

نف�ضها. 
�مل�ضاعر  ه��ذه  لتجنب 
�ل���������ض����ائ����ك����ة، ت�����ذّك�����ري 
�أن����ك ت��ع��ام��ل��ِت ���ض��اب��ق��اً مع 
م�������ض���اع���ب ك�����ث�����رية، و�أن������ك 
ت�ضتطيعن ��ضرتجاع م�ضاعر 
حتملينها  ك��ن��ت  �ل��ت��ي  �حل���ب 
لل�ضريك �إذ� كنت مقتنعة باأنه 

�ل�ضخ�س �ملنا�ضب لك.

رّكزي على االيجابيات
رمب����ا ي��ك��ون ق����ر�ر �ل�����ض��ري��ك مت�����ض��ي��ة ع��ط��ل��ة م���ن دونك 
فر�ضة مثالية كي تخو�ضي مغامرتك �خلا�ضة �أو تقابلي 

جمموعة من �الأ�ضدقاء �لقد�مى. 
ت�ضادفك  �لتي  �الأح���د�ث  يف  �خلفية  �لفر�س  عن  �بحثي 

و�ضي�ضهل عليك حينها �أن مت�ضي قدماً.

عن  تنف�سلي  اأن  ي��ج��ب  ه��ل  ع��اط��ف��ي:  اخ��ت��ب��ار 
ال�سريك؟

ال يتطلب بع�س �ل�ضلوكيات �ملزعجة ر�حة موؤقتة بل ت�ضري 
�إىل �ضرورة �النف�ضال نهائياً.

�أجيبي  �ملنا�ضب.  �ل��ق��ر�ر  التخاذ  �الختبار  لهذ�  �خ�ضعي   
ب�)نعم( �أو )ال( على �لعبار�ت �لتالية:

يف  ل���الآم���ال  �مل��خ��ّي��ب��ة  �خل��ط��وة  ه���ذه  �ل�����ض��ري��ك  • �ت��خ��ذ 
�ملا�ضي،

 معك �أو مع حبيباته �ل�ضابقات.
• حن وقعت �خليبة �لعاطفية، كان �لو�ضع طبيعياً ومل 

يكن �أحد منكما ميّر بتغري�ت كربى يف حياته.
�ضيتكرر  �خلطاأ  هذ�  �أّن  على  �ضديقاتك  مع  تتفقن   •

جمدد�ً.

حتليل النتائج
�لوقت  يكون  رمب��ا  )ن��ع��م(،  �أج��وب��ت��ك  معظم  ك��ان  �إذ�   •

منا�ضباً كي مت�ضي قدماً.
 ال تبدو �مل�ضكلة عابرة ويعرف �ملحيطون بك هذ� �الأمر.

 قد ي�ضري �إ�ضر�رك على �لبقاء مع �ل�ضريك ملجّرد �أنك ال 
حتبن �لتغيري �إىل غياب �ال�ضتقر�ر يف م�ضتقبلك.

مع  بعالقتك  مت�ّضكي  )ال(،  �أجوبتك  معظم  كان  �إذ�   •
�ل�ضريك. رمبا يكون بع�س �الأح��د�ث �ملوؤثرة ور�ء �ضلوكه 

�لغريب. ميكنك �أن جتددي ثقتك به يف هذه �لظروف.

حينما تبداأ خيباتك العاطفية بالت�سلل اإىل داخلك

خطوات الإعادة التوازن اإىل حياتك وا�ستعمال امل�ساعر ال�سلبية بطريقة مثمرة

لندن: قالت �ضحيفة "�إك�ضربي�س" �لربيطانية، 
من  �أط���ول  حياة  يعي�س  �أن  ميكنه  �الإن�����ض��ان  �إن 
خ���الل ب��ع�����س �ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ب�����ض��ي��ط��ة يف منط 

�حلياة.
و�أ�ضارت �إىل �أن �الإقالع عن �لتدخن يوؤدي �إىل 
�ملرتبط  �ل�ضرطان  ب�ضبب  �لوفاة  خطر  تقليل 
بال�ضكتة  �الإ�ضابة  خطر  وخف�س  بالتدخن، 

�لدماغية.
�ل��ري��ا���ض��ي��ة و�ت���ب���اع نظام  �ل��ت��م��ري��ن��ات  �أن  ك��م��ا 
مل�ضاعدتكم  حا�ضم  �أمر  ومتو�زن  غذ�ئي �ضحي 

على �لعي�س لفرتة �أطول.
ل��ك��ن ب��ع�����س �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة مي��ك��ن �أن ي��ك��ون بها 
جمموعة من �لفو�ئد �ل�ضحية، تفيد يف �ضحة �لدماغ وتقليل 

�اللتهابات و�الأمر��س،
 ومن ثم �لعي�س لفرتة �أطول.

�ضارة  �أن �لطبيبة  �مل��و�د، مو�ضحًة  �أهم هذه  �لكركم من  �أن  و�أ�ضافت 
برور وخمت�ضة �لتغذية جولييت كويلو، قالتا يف كتابهما "كل جيًد� 
�إىل  �ل��ك��رك��م،  �ل��ت��و�ب��ل، مثل  �إ���ض��اف��ة  �أطول" �إن���ه يجب  ف��رتة  تع�س 

وجباتك كل يوم.
ونوهت باأن �لكركم لي�س �لتو�بل �لوحيدة �لتي تو�ضيان بها، مو�ضحًة 

�أنها �لو�ضايا ت�ضمل �لفلفل �الأ�ضود و�لقرفة و�لزجنبيل.
�لعمر  وط���ول  �ل��ط��ب��ي��ة  "�خل�ضائ�س  ق��ول��ه��م��ا:  عنهما  ون��ق��ل��ت 

�لدر��ضات  وت��ق��دم  �ل��ق��دمي��ة.  �لع�ضور  منذ  م��ع��روف��ة  ك��ان��ت  ل��ل��ت��و�ب��ل، 
�لعلمية �الآن �أدلة لدعم فو�ئدها �ل�ضحية �ملحتملة، �لتي ت�ضمل حماية 

�ل�ضرطان وحت�ضن �لذ�كرة".
وتابعتا: "باالإ�ضافة �إىل ذلك، ي�ضيفون نكهة �لطعام؛ ما ي�ضاعدنا على 

خف�س ��ضتهالكنا من �مللح".
وم�ضتا بقولهما: "لكن �أقو�ها حتى �الآن هو �لكركم. تظهر �لعديد من 
�لدر��ضات �ملعملية �أن �لكركم يبدو قادًر� على قتل �خلاليا �ل�ضرطانية، 
�أنه مينعها  �إىل  باالإ�ضافة  و�ملعدة و�جللد،  و�الأمعاء  �لثدي  خا�ضًة يف 

من �لنمو �أكر".
قد  �ل��ق��رف��ة  �أن  �ل��در����ض��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  "تظهر  �ل�ضحيفة:  وت��اب��ع��ت 
�ضكر  يف  �لتحكم  وم�ضاعدة  �الأن�ضولن  ح�ضا�ضية  حت�ضن  على  ت�ضاعد 

�لدم ب�ضكل مفيد".
و�حدة  م��ر�ج��ع��ة  "وجدت  ق��ول��ه��م��ا:  وكويلو"،  "برور"  ع��ن  ون��ق��ل��ت 
�ل�ضائم  �لدم  �ضكر  م�ضتويات  كثرًي�  ح�ضنت  قد  �لقرفة  �أن  للدر��ضات 

لدى �مل�ضابن بد�ء �ل�ضكري من �لنوع �لثاين".
م�ضاد�ت  تعمل  �ل��ت��و�ب��ل  م��ن  �لعديد  �أن  �ملعملية  �الخ��ت��ب��ار�ت  تظهر 

لاللتهابات، 
لكنه �لكركم يت�ضدر �لقائمة.

ونقلت عن �لكاتبتن قولهما: "�إنها �أخبار جيدة ملكافحة �ل�ضيخوخة؛ 
الأن �اللتهاب �لطويل �الأمد ميكن �أن يوؤدي �إىل م�ضكالت �ضحية، مثل 
و�لتهاب  و�خل���رف،  �ل�ضرطان،  �أن���و�ع  وبع�س  �الأم��ع��اء،  �لتهاب  مر�س 

�ملفا�ضل".

تغيريات ب�سيطة يف منط احلياة تطيل عمرك
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وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�الأ�ضطو�نات  �لت�ضجيل،  �أ�ضطو�نات  �لبيانات،  لنقل  �ملمغنطة  �الأج��ه��زة  �ل�ضورة؛  �أو  �ل�ضوت  ون�ضخ  ونقل  ت�ضجيل  �أج��ه��زة 
�لبيانات،  �أجهزة �الآلة �حلا�ضبة، معد�ت معاجلة  �لت�ضجيل �لرقمي؛  �أ�ضطو�نات دي يف دي وغريها من و�ضائل  �مل�ضغوطة، 
�ملوؤمتت  �لتعليم  بر�مج  من�ضات  �حلا�ضب؛  بر�مج  من�ضات  �حلا�ضب،  بر�مج  �لبيانات،  معاجلة  معد�ت  �حلا�ضب؛  �أج��ه��زة 
لباقات  للتحميل  قابلة  �ضورة  �ملتو�ئمة؛  �لرب�مج  �ال�ضطناعي؛  �لذكاء  �أجهزة  �الفرت��ضي؛  �لو�قع  بر�مج  �حلا�ضب؛  عرب 
�لربجميات �ملتكاملة، �مللفات �ل�ضوتية و�ل�ضوتية مرئية و�لن�ضر �الإلكرتوين )�لقابل للتحميل(؛ �أجهزة مكونات �حلا�ضب؛ 
�لبيانات  لتحليل  �حلا�ضب  و�أج��ه��زة  بر�مج  ؛نظم  و�مل��ع��د�ت  �الأج��ه��زة  الأمتتة  حا�ضب  بر�مج  الأمتتة�ملعد�ت؛  حا�ضب  بر�مج 
قابلة  بر�مج  �ضلكية؛  ال  وبطريقة  �الإنرتنت  للتحميل عرب  �لقابلة  �لرب�مج  ؛  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  �أمتتة  �أجهزة  �لكبرية؛ 
قابلة  برجميات  �جل��و�ل؛  تطبيقات  نوعية  من  حا�ضب  برجميات  �حلا�ضب؛  الأجهزة  �ملوؤمتت  �لتعليم  جم��ال  يف  للتحميل 
�لعاملية؛  �لكمبيوتر  �ضبكات  على  وتلقيها  و�ر�ضالها  للمعلومات  للو�ضول  �لال�ضلكية  و�الأج��ه��زة  �النرتنت  عرب  للتحميل 
�الت�ضال  و�أجهزة  �ملحمول  �أجهزة  �ملحمول؛  �لرقمي  �اللكرتوين  �لتو��ضل  و�أجهزة  للحو��ضب،  للتحميل  �لقابلة  �لرب�مج 
الأجهزة  �مل��وؤمت��ت  للتعليم  �جل��و�ل  تطبيقات  نوعية  من  للتحميل  قابلة  بر�مج  �الت�ضال؛  لت�ضهيل  و�لال�ضلكية  �ل�ضلكية 
�حلا�ضب؛ لعر�س وم�ضاركة موقع �مل�ضتخدم وتف�ضيالته �ل�ضخ�ضية و�لعثور على وحتديد موقع و�لتفاعل مع �مل�ضتخدمن 
�الآخرين و�الأماكن �الأخرى؛ برجميات للو�ضول �إىل و�إر�ضال و��ضتقبال �ملعلومات على �ضبكة عاملية؛ بر�مج كمبيوتر لت�ضهيل 
عمليات رفع وحتميل و�لو�ضول �إىل �لبيانات و�لن�ضر و�لعر�س و�لتاأ�ضري و�لبث �ملبا�ضر وو�ضع �لرو�بط و�مل�ضاركة �أو غريها 
من طرق توفري �لو�ضائط �ملرئية و�مل�ضموعة �إلكرتونًيا �أو نقل �ملعلومات عرب �أجهزة �حلا�ضب و�ضبكات �لتو��ضل؛ �أو برجميات 
�ملحمولة  �اللكرتونية  لالأجهزة  �لعاملية  �حلا�ضب  �ضبكات  و�مل�ضموعة عرب  �ملرئية  �لو�ضائط  ملحتوى  �ملبا�ضر  للبث  �حلا�ضب 
و�لرقمية. وتطبيقات �لربجميات لتمكن عمليات ن�ضر و�لو�ضول �إىل وتنظيم و�إد�رة �لر�ضائل �لن�ضية و�لر�ضائل �لفورية 
�ضبكات  �ملدونات عرب �النرتنت و�لن�ضو�س و�لرو�بط عرب �النرتنت و�ل�ضور عرب �النرتنت وغريها من  و�ليوميات على 
�لتو��ضل ؛ �لربجميات �مل�ضتخدمة للو�ضول للمعلومات على �ضبكات �حلا�ضب �لعاملية؛ برجميات �لو�ضول للمعلومات عن 
و�ل�ضور  و�ملرئيات  و�ل�ضمعيات  و�لرو�بط  و�ل�ضور  و�ملو�قع  و�لر�ضائل  �ملعلومات  لتو�ضيل  برجميات  ؛  عاملية  حا�ضب  �ضبكة 
ون�ضر  وتعديل  وتنظيم  �لفعلي؛ برجميات حا�ضب جلمع وحترير  �لوقت  �ل�ضلة يف  ذ�ت  �لبيانات  و�لن�ضو�س وغريها من 
وتخزين وم�ضاركة �لبيانات و�ملعلومات؛ بر�مج �حلا�ضب ال�ضتخد�م و�جهة برجمة �لتطبيق؛ برجميات حا�ضب من نوعية 
�لبيانات، ورفعها وحتميلها  با�ضتعادة  لل�ضماح  ت�ضهل خدمات �النرتنت  �لتي  �لتطبيق لربجميات �حلا�ضب  و�جهة برجمة 
و�لو�ضول �إىل و�إد�رة برجميات تطبيق �حلا�ضب ملعاجلة �ملدفوعات �اللكرتونية من و�إىل �الآخرين و�لتي ميكن حتميلها من 
�ضبكة حا�ضب عاملية؛ وروبوت م�ضابه للب�ضر ميتاز بالذكاء �ال�ضطناعي؛ و�أجهزة ترجمة �للغة؛ من�ضات برجميات �حلا�ضب 
و�لبنوك؛  �ملاليات  لتعلم  �ملوؤمتتة  �حلا�ضب  الأجهزة  �حلا�ضب  برجميات  ومن�ضات  �للغات؛  لتعلم  �ملوؤمتتة  �حلا�ضب  الأجهزة 

برجميات �حلا�ضب الأجهزة �حلا�ضب �ملوؤمتتة لتعلم �ملجاالت �ملتعلقة بال�ضحة و�ل�ضالمة و�لرعاية �ل�ضحية.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة SAAL.AI  مكتوبة باالأحرف �لالتينية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد 

�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SAAL.AI    : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 287287   بتاريخ: 2018/2/13
بيانات �الأولوية: رقم �الأولوية: 017700171 ، تاريخ: 2018/01/17 ، �الحتاد �الأوروبي  

باإ�ضم :    �ضال النظمة �لت�ضغيل – �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
وعنو�نة :  �ضارع �لكورني�س، وحدة �ل�ضيخ هز�ع بن ز�يد �ل نهيان، �أبو ظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
و�لتطوير  و�لبحث  �حلا�ضب  وبر�مج  برجميات  جم��ال  يف  �لبحث  �حلا�ضب؛  بر�مج  وتطوير  �لبحث  ؛  �لبحثية  �خلدمات 
يف  و�لتطوير  وبحث  وتطوير  �لتكنولوجي  و�لبحث  و�لتطوير  �لعلمي  و�لبحث  �لكمبيوتر  بر�مج  وحتديث  و�لت�ضميم 
جمال �لتعليم �ملوؤمتت الأجهزة �حلا�ضب و�خلدمات �ال�ضت�ضارية يف جمال ت�ضميم �ملنتجات �مل�ضتخدمة يف �لتعليم �ملوؤمتت 
الأجهزة �حلا�ضب، و�ختبار�ت �ملنتج وبحث �ملنتجات وتطوير �ملنتج و�ختبار �ضالمة �ملنتجات: وتقييم جودة �ملنتج وت�ضميم 
بالذكاء  �ملتعلقة  �ملعملية  و�خلدمات  �ال�ضطناعي؛  �لذكاء  منتجات  وتقييم  حتليل  �ال�ضطناعي:  �لذكاء  منتجات  وتطوير 
�ال�ضطناعي ؛ �خلدمات �لتقنية �ملتعلقة بت�ضنيع منتجات �لذكاء �ال�ضطناعي ؛ خدمات برجمة �حلا�ضب لتطوير �الأجهزة 
�لذكية ؛ خدمات �لربجميات �خلدمية الأمتتة عمليات �لروبوت،  وخدمات �لربجميات �خلدمية �لتي تظهر بر�مج �لذكاء 
�ال�ضطناعي و�ل�ضبكات �لع�ضبية وتطوير �لربجميات يف جمل �لذكاء �ال�ضطناع و�ل�ضبكات �لع�ضبية وتقدمي �ملعلومات عن 
�لعام من موؤ�ضر�ت �لبحث وقو�عد بيانات �ملعلومات ومنها �لن�ضو�س و�لوثائق �اللكرتونية وقو�عد  مو�ضوعات �الهتمام 
�لبيانات ور�ضوم �جلر�فك�س و�ملعلومات �مل�ضموعة و�ملرئية على �حلا�ضب و�ضبكات �لتو��ضل وحتديًد� توريد حمركات �لبحث 
لتطبيقات  موؤقت  ��ضتخد�م  وتقدمي  للتحميل؛  �لقابلة  غري  �لربجميات  لتطبيقات  موؤقت  ��ضتخد�م  وتقدمي  لالإنرتنت؛ 
�لربجميات غري �لقابلة للتحميل الإن�ضاء جمتمع �فرت��ضي ون�ضر �ل�ضوتيات و�ملرئيات و�ل�ضور �لفوتوغر�فية و�لن�ضو�س 
�لتي تظهر معلومات حمددة  �لقابلة للتعديل  �لكمبيوتر من نوعية �ضفحات �النرتنت  و�جلر�فيك�س و�لبيانات وخدمات 
متعلقة بامل�ضتخدم �أو ملفات �لتعريف �ل�ضخ�ضية �أو �ل�ضوتيات و�ملرئيات و�ل�ضور �لفوتوغر�فية و�لن�ضو�س و�جلر�فيك�س 
�مل�ضجلن  للم�ضتخدمن  ��ضت�ضافة جمتمع مو�قع على �النرتنت  ؛  �لرقمي على �النرتنت  �ملحتوى  ��ضت�ضافة  و�لبيانات؛ 
�أقر�نهم  �آر�ء وتقييمات من  �أنف�ضهم و�آر�ئهم للح�ضول على  مل�ضاركة حمتوى �ملعلومات و�ل�ضور و�ل�ضوتيات و�ملرئيات عن 
لت�ضكيل جمتمعات �فرت��ضية وللتفاعل على �ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي وخدمات م�ضاركة �مللفات وعلى وجه �خل�ضو�س 
تقدمي موقع �نرتنت يقدم تقنيات متكن �مل�ضتخدمن من رفع وحتميل �مللفات �اللكرتونيات ؛و�إمكانات ��ضت�ضافة �ملو�قع 
للبحث  �لقابلة  �ملوؤ�ضر�ت  �لفنية من  �ملعلومات  وتقدمي  �النرتنت  �ملحتوى على  وم�ضاركة  الإد�رة  لالآخرين  �الإنرتنت  على 
وقو�عد بيانات �ملعلومات و��ضت�ضافة موقع تفاعلي و�لربجميات عرب �النرتنت غري �لقابلة للتحميل؛ وتقدمي �ملحركات 
�لبحثية للح�ضول على �ملعلومات عرب �ضبكات �لتو��ضل وخدمات �حلا�ضب وحتديًد� �إن�ضاء جمتمعات �فرت��ضية للم�ضتخدمن 
�مل�ضجلن للم�ضاركة يف �ملناق�ضات و�مل�ضاركة يف �ضبكات �جتماعية و�ضبكات متعلقة باالأعمال و�ملجتمع وت�ضميم و�إد�رة ومر�قبة 
�ملنتديات عرب �النرتنت للمناق�ضات وخدمات �حلا�ضب وحتديًد� ��ضت�ضافة مو�قع �نرتنت لالآخرين وخدمات تقدمي خدمة 
�لتطبيقات وحتديًد� ��ضت�ضافة تطبيقات برجميات �حلا�ضب لالآخرين ومقدم خدمة �لتطبيقات �لذي يقدم بر�مج لتمكن 
�أو ت�ضهيل رفع �أو حتميل �أو �لبث �ملبا�ضر �أو ن�ضر �أو عر�س �أو ربط �أو م�ضاركة �أو تقدمي �لو�ضائط �اللكرتونية باأي �ضكل �آخر 

�أو �ملعلومات عرب �ضبكات �الت�ضاالت وتقدمي �ملعلومات و�خلدمات �ال�ضت�ضارية  �ملتعلقة مبا �ضبق.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة SAAL.AI  مكتوبة باالأحرف �لالتينية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد 

�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

ADCORP :طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 288221   بتاريخ: 2018/03/01

بيانات �الأولوية: 
باإ�ضم :    �أي دي كورب �إل تي دي

وعنو�نة :  مكتب 1، �لطابق 33، برج �خلامت، مربعة �ضوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
وفقاً  �ملقدمة  �ملالية  �ل�ضوؤون  �ملالية؛  �ل�ضوؤون  �الإ���ض��الم��ي؛  �لتمويل  ملبادئ  وفقاً  �ملقدمة  �لتمويلية  �ل�ضوؤون  �لتمويلية؛  �ل�ضوؤون 
�الإ�ضالمي؛ �خلدمات  بالتمويل  �ملتعلقة  �ل��رو�ت؛ �خلدمات  �إد�رة  �لتاأمن؛  �لعقارية؛ خدمات  �ل�ضوؤون  �الإ�ضالمي؛  �لتمويل  ملبادئ 
�مل�ضرفية �ملقدمة وفقاً ملبادئ �لتمويل �الإ�ضالمي؛ ��ضرت�تيجيات �ال�ضتثمار �ملقدمة وفقاً ملبادئ �لتمويل �الإ�ضالمي؛ ��ضرت�تيجيات 
�ال�ضتثمار؛ خدمات �ال�ضتثمار؛ خدمات ��ضتثمار روؤو�س �الأمو�ل؛ ��ضت�ضار�ت �ال�ضتثمار؛ معلومات �ال�ضتثمار؛ �لن�ضائح �ال�ضتثمارية؛ 
�لتحليل �ال�ضتثماري؛ �ال�ضتثمار �ل�ضناعي؛ �لو�ضاية �ال�ضتثمارية؛ ��ضتثمار �الأمو�ل؛ ��ضتثمار �أ�ضهم ر�أ�س �ملال؛ �ال�ضتثمار�ت �ملالية؛ 
�ال�ضتثمار�ت �ملالية �لتي يتم �لقيام بها وفقاً ملبادئ �لتمويل �الإ�ضالمي؛ �إد�رة ��ضتثمار �الأمو�ل؛ �إد�رة ��ضتثمار روؤو�س �الأمو�ل؛ �إد�رة 
�ال�ضتثمار  �لعقار�ت؛  يف  �ال�ضتثمار  خدمات  �ال�ضتثماري؛  �الأد�ء  مر�قبة  �لعقاري؛  �ال�ضتثمار  �ملالية؛  �الأور�ق  حمافظ  يف  �ال�ضتثمار 
يف �ضناديق روؤو�س �الأم��و�ل؛ تطوير �ملحافظ �ال�ضتثمارية؛ توفري روؤو�س �الأمو�ل بغر�س �ال�ضتثمار؛ متويل �ال�ضتثمار�ت؛ خدمات 
�إد�رة �ملحافظ �ال�ضتثمارية؛ خدمات �أبحاث �ال�ضتثمار �ملايل؛ �ال�ضتحو�ذ لغر�س �ال�ضتثمار �ملايل؛ �إد�رة �ضناديق �ال�ضتثمار؛ خدمات 
�ال�ضتثمار يف �لعقار�ت �لتجارية؛ خدمات �إد�رة �ال�ضتثمار يف روؤو�س �الأمو�ل؛ خدمات تر�ضيح �ل�ضركات بغر�س �ال�ضتثمار؛ �ال�ضتثمار 
يف �أ�ضهم �ل�ضركات �لوطنية و�لدولية؛ خدمات �ال�ضتثمار يف ر�أ�س �ملال �ملخاطر وروؤو�س �أمو�ل �مل�ضروعات؛ خدمات �ال�ضتثمار يف �لبنية 
�لتحتية؛ متويل علميات �ال�ضتحو�ذ؛ متويل عمليات �ال�ضتحو�ذ �ملوؤ�ض�ضية؛ متويل علميات �ال�ضتحو�ذ و�الندماج؛ متويل �لعقار�ت؛ 
عمليات �ال�ضتحو�ذ على �الأر��ضي و�لعقار�ت؛ تقدمي �لتمويل للم�ضروعات �لتجارية �حلكومية و�مل�ضروعات �ملرتبطة باحلكومة؛ �الإد�رة 
�ملد�ر�س،  �لعقار�ت،  بالتجزئة،  �لبيع  �ملطار�ت،  �الإن�ضاء�ت،  جمال  يف  �ملتخ�ض�ضة  لل�ضركات  �ملالية  �الإد�رة  �لقاب�ضة؛  لل�ضركات  �ملالية 
�ل�ضياحة،  �ملالية،  �ملوؤ�ض�ضات  �الإم���د�د،  �لتحتية،  �لبنية  �لعمر�ين،  �لتخطيط   ، �لعمر�ين  �لتطوير  �لتنقية،  �لربجميات،  �لرتفيه، 
و�ل�ضركات  بالتجزئة،  �لبيع  �لفنادق، مالعب �جلولف، جمموعات  �ملوؤمتر�ت،  �لت�ضوق، مر�كز  �إد�رة مر�كز  �لفنادق،  �إد�رة  �ل�ضيافة، 
�لتقنية؛ خدمات �متالك �ل�ضركات الأ�ضهم ر�أ�س مال؛ خدمات ت�ضفية �الأعمال؛ جمع �لتربعات �خلريية؛ ترتيب �لتمويل مل�ضروعات 
�الإن�ضاء�ت و�لبنية �لتحتية؛ �الإد�رة �ملالية؛ �لكفالة �ملالية؛ �ملعلومات �ملالية؛ خدمات �لتمويل؛ خدمات �أ�ضو�ق �الأور�ق �ملالية؛ خدمات 
معلومات �أ�ضو�ق �الأور�ق �ملالية؛ تد�ول �الأ�ضهم؛ �لو�ضاطة يف تد�ول �الأ�ضهم؛ �إد�رة �الأ�ضهم؛ �الإد�رة �ملالية لالأ�ضهم؛ خدمات معلومات 
�الأ�ضهم؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة باالأ�ضهم؛ ت�ضجيل �الأ�ضهم؛ �إد�رة �الأ�ضهم؛ خدمات �حلفظ �ملتعلقة باالأ�ضهم؛ ت�ضجيل عمليات نقل 
ملكية �الأ�ضهم؛ �الإد�رة �ملالية لالأ�ضهم يف �ضركات �أخرى؛ خدمات �لتمويل لل�ضركات؛ �الإد�رة �ملالية لل�ضركات �لقاب�ضة؛ خدمات متويل 
ر�أ�س �ملال �ملخاطر لل�ضركات �لنا�ضئة و�ملزمع �إن�ضائها؛ توفري �لتمويل لل�ضركات �لنا�ضئة و�ملزمع �إن�ضائها؛ �لتقييم �ملايل )�لتاأميني، 
�لتقييم  )ع��ق��ار�ت(؛  و�ل�ضناعية  و�لرتفيهية  و�لتجارية  �ل�ضكنية  �لعقار�ت  تاأجري  )ع��ق��ار�ت(؛  �ملكاتب  تاأجري  �لعقاري(؛  �مل�ضريف، 
�لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت؛  تاأجري  �لعقار�ت؛  �لعقار�ت؛ تقييم  �إد�رة  �الإيجار؛  �لعقارية؛ حت�ضيل مبالغ  �لو�ضاطة  �لعقاري؛ 
خدمات �لبحث عن عقار�ت خدمات �إد�رة �الأ�ضول �لعقارية؛ ترتيب عقود تاأجري �لعقار�ت �لتجارية و�ل�ضناعية و�ل�ضكنية؛ �خلدمات 
�لعقارية �ملتعلقة باإد�رة �ال�ضتثمار�ت �لعقارية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بال�ضوق �لعقاري )عقار�ت(؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة بتمويل 
�لعقار�ت و�مل�ضروعات �لعقارية؛ حتويل �الأمو�ل؛ �لتحويل �لدويل لالأمو�ل؛ خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بالتمويل و�لعقار�ت من خالل 
قاعدة بيانات حا�ضوبية �أو عرب �الإنرتنت؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت �ملقدمة عرب �الإنرتنت؛ متويل �لتطوير �لعقاري؛ �خلدمات �لعقارية 
�ملتعلقة باال�ضتحو�ذ على �الأر��ضي لغر�س �إن�ضاء م�ضروعات عقارية؛ �إد�رة �الأ�ضول؛ خدمات �ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة مببادئ 

�لتمويل �الإ�ضالمي؛ خدمات �ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة بجميع ما �ضبق من خدمات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة  ADCORP مكتوبة باالأحرف �لالتينية.

�ال�ضرت�طات :  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد �مل�ضجل ، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: زعبيل هاو�س

�ملودعة بالرقم: 288805   بتاريخ: 2018/03/11
بيانات �الأولوية: 

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق �لربيد 73137، منطقة �ل�ضفوح، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة
وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16

�لعمل؛  �لبطاقات؛ بطاقات  ؛  �لتقاومي  ؛  �لكر��ضات  �الإعالمية؛  �لن�ضر�ت  �لكتيبات؛  �ملقوى؛  و�لورق  �لورق 
�لر�ضائل  �لر�ضائل؛  �أور�ق  ؛  �لال�ضقة  �لبطاقات  ؛  �لدعوة  بطاقات  ؛  �لتهنئة  بطاقات  ؛  ل�ضاقات  �لنماذج؛ 
؛  �لفوتوغر�فية  �ل�ضور  و�ملو�عيد؛  �ملذكر�ت  دفاتر  �لن�ضاف؛  ورق  �ملالحظات؛  دفاتر  �ملفكر�ت؛  �الإخبارية؛ 
�لربيدية  و�لبطاقات  �ملفهر�ضة  و�مللفات  �الور�ق  حفظ  ملفات  �لر�ضائل؛  حماالت  �ليوميات؛  �الألبومات؛ 
و�ملل�ضقات �الإعالنية و�لتذ�كر ودفاتر �لكتابة؛ ورق كتابة ؛ �ملغلفات؛ �ملطبوعات؛ �ور�ق �ل�ضحف؛ �لقو�ئم؛ 
�ضحون من �لورق؛ مفار�س مو�ضعية من �لورق؛ �لدوريات؛ �لكتب ومو�د جتليد �لكتب و�الإعالنات �ملطبوعة 
و�جلر�ئد و�لكتيبات و�ملجالت و�مل�ضور�ت �ملتخ�ض�ضة )�لكاتالوجات(؛ �لقرطا�ضية و�للو�زم �ملكتبية؛ �القالم؛  
�قالم �حلرب �جلاف؛   �حل�ضو�ت؛  ذ�ت  �لر�ضا�س  �قالم  �للبدية؛  �لروؤو�س  ذ�ت  و�الق��الم  �لر�ضا�س؛   �قالم 

�مل�ضاطر؛ حمايات ؛ ثقاالت �لورق.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )زعبيل هاو�س( مكتوبة باللغة �لعربية.

�ال�ضرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�ضري عند ��ضتخد�م �لكلمة )زعبيل( مبعزل عن �لعالمة العتبار ��ضم 
منطقة جغر�فية

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: زعبيل هاو�س
�ملودعة بالرقم: 288806   بتاريخ: 2018/03/11

بيانات �الأولوية: 
باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(

وعنو�نة :  �ضندوق �لربيد 73137، منطقة �ل�ضفوح، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�لعالقات �لعامة و �لت�ضويق و �العالن؛ �لدعاية؛ ت�ضويق �ماكن �القامة �ملوؤقتة مبا فيها �ل�ضقق �لفندقية و �لفنادق ذ�ت 
�ل�ضقق؛ �ال�ضت�ضار�ت �ملتعلقة باالأعمال؛ �الد�رة و �مل�ضورة �ملتعلقة باالأعمال؛ توجيه �العمال؛ �د�رة �لفنادق و �ل�ضقق �لفندقية 
و �ملطاعم؛ �المتياز و حتديد� تقدمي �ال�ضت�ضار�ت و �مل�ضاعدة يف �د�رة �العمال و تنظيم و ترويج خدمات �لفنادق و خدمات 
ح�ضن �ل�ضيافة و خدمات �لفنادق لغاية تاأمن �ملوؤمتر�ت و �الجتماعات و �ملعار�س و �ل��دور�ت �لتدريبية و ور�س �لعمل و 
�د�رة �العمال  �مل�ضاعدة يف  و  �ال�ضت�ضار�ت  �المتياز و حتديد� تقدمي  �ملحا�ضر�ت؛  و  �للقاء�ت  و  باالأعمال  �ملعار�س �خلا�ضة 
و تنظيم و ترويج خدمات �اليو�ء �ملوؤقت و خدمات �حلجز و حجز �الماكن و �ملعلومات �ملتعلقة بخدمات �لفنادق و �اليو�ء 
�ملوؤقت و �ل�ضقق �لفندقية؛ �المتياز و حتديد� تقدمي �ال�ضت�ضار�ت و �مل�ضاعدة يف �د�رة �العمال و تنظيم و ترويج عقود خدمات 
�الطعمة و �مل�ضروبات و �ملطاعم و مطاعم �خلدمة �لذ�تية و مطاعم �لوجبات �جلاهزة و �ملقهى و�ملقاهي و حمالت �لوجبات 
�خلفيفة؛ �المتياز و حتديد� تقدمي �ال�ضت�ضار�ت و �مل�ضاعدة يف �د�رة �العمال و تنظيم و ترويج خدمات �لتزويد بالطعام و 
�ل�ضر�ب و �مل�ضروبات و خدمات �عد�د �الطعمة و �مل�ضروبات مبا فيها خدمات توفري �الطعمة و �مل�ضروبات و خدمات �ملطاعم 
�عد�د  �لوجبات �خلفيفة و خدمات  �ملقاهي و حمالت  و  �ملقهى  و  �لوجبات �جلاهزة  و مطاعم  �لذ�تية  و مطاعم �خلدمة 
بالتجزئة  �لبيع  و  بالتجزئة  �لبيع  �ملوؤقت؛ خدمات  �الي��و�ء  و  �لفندقية  �ل�ضقق  و  �لفنادق  �مل�ضروبات و خدمات  و  �الطعمة 
�ملبا�ضرة )�ون الين( يف ما يخ�س �لنظار�ت �ل�ضم�ضية و �الأ�ضطو�نات و ��ضرطة �لفيديو و �ملجوهر�ت و �دو�ت قيا�س �لوقت و 
�دو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة و �لقرطا�ضية و �ملن�ضور�ت �ملطبوعة و �ملطبوعات و �لو�ضائد و حقائب �لظهر و �لدمي �للينة و 
�ملفكر�ت و علب �القالم و دفاتر �ملذكر�ت �ليومية و �ملنظمات �ل�ضخ�ضية و بطاقات �ملعايدة و �لبطاقات �لربيدية ؛ خدمات 
�لبيع بالتجزئة و �لبيع بالتجزئة �ملبا�ضرة )�ون الين(   فيما يتعلق بلف و ��ضرطة �لهد�يا و �الثاث و لو�زم �لتاأثيث و زينة 
�لطاوالت و �حلائط و �لكري�ضتال و �الو�ين �لزجاجية و �و�ين �لزخرف  و �و�ين �لزخرف �ل�ضيني و �الو�ين �لنحا�ضية و 
�حللي و �ك�ض�ضو�ر �ل�ضعر و �ل�ضالل و حمافظ �جليب و حقائب �حلو��ضب �ل�ضخ�ضية  �ل�ضغرية و لو�زم �خلياطة و �حلقائب 
�مل�ضنوعة من �لكنفا و �لق�س و�لبال�ضتيك و مادة بي يف �ضي �لبال�ضتيكية و بيا�ضات �ال�ًضرة و �ملائدة؛ خدمات �لبيع بالتجزئة 
و �لبيع بالتجزئة �ملبا�ضرة )�ون الين( فيما يتعلق بحقائب �ليد وحقائب �لظهر و �ل�ضناديق �ل�ضفرية و حقائب �ل�ضفر و 
�ملحافظ �جللدية و �حلقائب �ل�ضفرية و �جلز�دين و حامالت بطاقات �الئتمان و حمافظ �جليب و حقائب م�ضتح�ضر�ت 
�لتجميل و �ملظالت و منتجات �ل�ضفر و �اللب�ضة و �غطية �لر�أ�س و �لب�ضة �لقدم و �ل�ضجاد و �لب�ضط و �ل�ضور �لفوتوغر�فية 
و �العمال �لفنية و �اللعاب و �للعب و �دو�ت �للعب و �الدو�ت �لريا�ضية ومعد�ت �للياقة �لبدنية و �الطعمة و �حللويات و 
�مل�ضروبات غري �لكحولية و�لكحولية ؛ خدمات �لبيع بالتجزئة و �لبيع بالتجزئة �ملبا�ضرة )�ون الين(  فيما يتعلق بالتبغ 
وب�ضائع �لتبغ وم�ضتلزمات �ملدخنن ؛ �د�رة �ملكاتب و �ملوظفن؛ جتميع و �ضيانة قو�عد �لبيانات؛ تنظيم �ملعار�س و �ملعار�س 
�لتجارية لالأغر��س �لتجارية �أو �العالنية؛ تنظيم و �إد�رة �ملعار�س �خلا�ضة باالأعمال؛ تاأجري �مل�ضاحات �العالنية ؛ تنظيم 
و �د�رة و توفري بر�مج مكافات �لوالء مبا يف ذلك توجيه وتقدمي �المتياز�ت و �جلو�ئز �ملرتبطة برب�مج مكافات �لوالء و 
�لرب�مج �لتحفيزية للزبائن؛ بر�مج �جلو�ئز �ملالية و �لتحفيزية؛ ترويج �ماكن �القامة يف �لفنادق و �ملطاعم و �الطعمة و 
�مل�ضروبات و �ملنتجعات �ل�ضياحية و �ملنتجعات �ل�ضحية و مالعب �لغولف و �ملنا�ضبات �لريا�ضية وباقات �ل�ضفر و �لرحالت 
و�حلد�ئق ذ�ت و�ضائل �لرتفيه �ملختلفة من خالل توجيه بر�مج �جلو�ئز �لتحفيزية؛ تقدمي �خلدمات �ملذكورة �أعاله عن 

طريق �ضبكة حا�ضوب عاملية ؛ خدمات �مل�ضورة و �ال�ضت�ضار�ت و �ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات �ل�ضابق ذكرها.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )زعبيل هاو�س( مكتوبة باللغة �لعربية.

منطقة  ��ضم  العتبار  �لعالمة  ع��ن  مبعزل  )زع��ب��ي��ل(  �لكلمة  ��ضتخد�م  عند  ح�ضري  بحق  �ملطالبة  ع��دم   : �ال���ض��رت�ط��ات 
جغر�فية

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد 
�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: زعبيل هاو�س

�ملودعة بالرقم: 288825   بتاريخ: 2018/03/11
بيانات �الأولوية: 

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق �لربيد 73137، منطقة �ل�ضفوح، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
؛  �ملوؤقتة  و�الإق��ام��ة  بالفنادق  �ملتعلقة  �ملعلومات  وتوفري  حجز  ؛  �مل��وؤق��ت  �ل�ضكن  خدمات  �لفنادق؛  خدمات 
خدمات �ل�ضقق �لفندقية )�الإقامة( ؛ خدمات �لفنادق �خلا�ضة بتوفري كافة �لت�ضهيالت و�ملر�فق �لالزمة 
لعقد �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�س و�جلل�ضات �لتدريبية وور�ضات �لعمل ومعار�س �العمال و�الجتماعات 
�لر�ضمية و�ملحا�ضر�ت؛ خدمات �ل�ضيافة )�الإقامة / �لطعام و�ل�ضر�ب(؛ توفري �لطعام و�مل�ضروبات؛ خدمات 
لتناوله خارجا وخدمات  �لطعام  �لتي تقوم بتح�ضري  �ملطاعم  �لذ�تية وخدمات  �ملطاعم ومطاعم �خلدمة 
�ملقاهي وخدمات )�ل�ضناك بار( �لتي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات �لتعاقد علي توفري �لطعام و�مل�ضروبات؛ 
خدمات حت�ضري �لطعام و�مل�ضروبات؛ تاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة ؛ ��ضت�ضار�ت وخدمات �ملعلومات �ملتعلقة 

باخلدمات �ملذكور �أعاله.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )زعبيل هاو�س( مكتوبة باللغة �لعربية.

�ال�ضرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�ضري عند ��ضتخد�م �لكلمة )زعبيل( مبعزل عن �لعالمة العتبار ��ضم 
منطقة جغر�فية

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
  KRISPY RICE   : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 289382   بتاريخ: 2018/03/21
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    ��س بي ئي ئي جي هولدينجز لي�ضين�ضينج، �ل �ل �ضي
وعنو�نة :  3900 بار�دي�س رود، �ضويت 260، ال�س فيغا�س، نيفاد� 89169، �لواليات �ملتحدة �المريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  خدمات  �لكافترييات؛  خدمات  �ملقاهي؛  خدمات  و�مل�ضروبات؛  �الأطعمة  توفري  خدمات 
�خلدمة  مطاعم  خدمات  �ملطاعم؛   خدمات  و�ل�ضر�ب؛   بالطعام  �لتزويد  خدمات  )�لكانتينات(؛  �ملتنقلة 

�لذ�تية؛ خدمات مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
�لالتينية كما هو  باالأحرف  تتكون من عبارة )KRISPY RICE( مكتوبة  �لعالمة  �لعالمة:  و�ضف 

مبن بال�ضكل. 
�ال�ضرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
JAMIES PIZZERIA :طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 289660   بتاريخ: 2018/03/26
بيانات �الأولوية: 

باإ�ضم :    جيمي �وليفر �نرتبر�ي�ضي�س ليمتد
وعنو�نة :  بينويل هاو�س، 15- 21 بينويل رود، لندن �إن7   7بي �إل، �ململكة �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خ��دم��ات توفري �الأط��ع��م��ة و�مل�����ض��روب��ات؛ خ��دم��ات �مل��ط��اع��م؛ خ��دم��ات �ل��ت��زوي��د بالطعام و�ل�����ض��ر�ب؛ �ملقاهي؛ 
�لوجبات  خ��دم��ات  (م��ط��اع��م)؛  �لد�ليكتا�ضن  �ملقاهي؛  �خلفيفة؛  �لوجبات  تقدمي  مطاعم  �لكافترييات؛ 
�ملطاعم  وخ��دم��ات  و�ل�����ض��ر�ب  �لطعام  بتوفري  �ملتعلقة  و�ال�ضت�ضار�ت  و�لن�ضح  �ملعلومات  تقدمي  �جل��اه��زة؛ 
�لوجبات �خلفيفة و�ملقاهي  �لكافترييات ومطاعم تقدمي  �ملقاهي و  �لتزويد بالطعام و�ل�ضر�ب و  وخدمات 

و �لد�ليكتا�ضن (مطاعم) و خدمات �لوجبات �جلاهزة.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  JAMIE'S PIZZERIAباللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SO طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: غاوي

�ملودعة بالرقم: 289663   بتاريخ: 2018/03/26
بيانات �الأولوية: 

باإ�ضم :    بن غاطي �لقاب�ضة �ملحدودة
دبي،  ���س.ب: 482010،  �لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  6، مركز  �ملبنى  �لبو�بة  1، قرية  �لطابق  :  وح��دة 108،  وعنو�نة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�لوجبات  تقدمي  مطاعم  و  �ملقاهي  و  �لطعام  ح��اف��الت  و  �ملطاعم  �مل�ضروبات؛  و  �الأطعمة  توفري  خ��دم��ات 
�خلفيفة؛ �الك�ضاك و خدمات �ل�ضفري؛ خدمات �ملقاهي وردهات �لقهوة؛ خدمات جتهيز �لطعام و�ل�ضر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم؛ خدمات �لتزويد بالطعام و �ل�ضر�ب؛ خدمات مطاعم �لوجبات �ل�ضريعة؛ توفري �لوجبات 
�ملتعلقة  �ال�ضت�ضارية  �خلدمات  �خل��ارج؛  �و  �لد�خل  يف  لتناولها  �مل�ضروبات  �و  �الأطعمة  حت�ضري  �ملح�ضرة؛ 

باخلدمات �ملذكورة �عاله.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة "SO"  مكتوبة باللغة �الإجنليزية وكلمة "غاوي" مكتوبة باللغة 

�لعربية.
�ال�ضرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SO طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: غاوي

�ملودعة بالرقم: 289664   بتاريخ: 2018/03/26
بيانات �الأولوية: 

باإ�ضم :    بن غاطي �لقاب�ضة �ملحدودة
دبي،  ���س.ب: 482010،  �لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  6، مركز  �ملبنى  �لبو�بة  1، قرية  �لطابق  :  وح��دة 108،  وعنو�نة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�لوجبات  تقدمي  مطاعم  و  �ملقاهي  و  �لطعام  ح��اف��الت  و  �ملطاعم  �مل�ضروبات؛  و  �الأطعمة  توفري  خ��دم��ات 
�خلفيفة؛ �الك�ضاك و خدمات �ل�ضفري؛ خدمات �ملقاهي وردهات �لقهوة؛ خدمات جتهيز �لطعام و�ل�ضر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم؛ خدمات �لتزويد بالطعام و �ل�ضر�ب؛ خدمات مطاعم �لوجبات �ل�ضريعة؛ توفري �لوجبات 
�ملتعلقة  �ال�ضت�ضارية  �خلدمات  �خل��ارج؛  �و  �لد�خل  يف  لتناولها  �مل�ضروبات  �و  �الأطعمة  حت�ضري  �ملح�ضرة؛ 

باخلدمات �ملذكورة �عاله.
"غاوي" مكتوبة  "SO"  مكتوبة باللغة �الإجنليزية وعن كلمة  و�ضف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 

باللغة �لعربية د�خل �ضكل د�ئري مميز كما هو مبن بال�ضكل.
�ال�ضرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
 ENGINEERING INVESTMENTS      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 292002   بتاريخ: 2018/05/09
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    �يه دي �إف جي �آي بي
وعنو�نة :  كاميان كوربوريت �ضنرت، 27 هو�ضبيتل رود، جورج تاون ، جر�ند كاميان كيه و�ي1-9008 ، جزر كاميان

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�لتمويل  ملبادئ  وفًقا  �ملُقدمة  �لنقدية  �ل�ضوؤون  �لنقدية؛  �ل�ضوؤون  �الإ�ضالمي؛  �لتمويل  ملبادئ  وفًقا  �ملُقدمة  �ملالية  �ل�ضوؤون  �ملالية؛  �ل�ضوؤون 
�الإ�ضالمي؛ �ل�ضوؤون �لعقارية؛ �لتاأمن؛ �إد�رة �لروة؛ �خلدمات �ملتعلقة بالتمويل �الإ�ضالمي؛ �خلدمات �مل�ضرفية �ملُقدمة وفًقا ملبادئ �لتمويل 
�ملال؛  ر�أ���س  ��ضتثمار  خدمات  �ال�ضتثمار؛  خدمات  �ال�ضتثمار؛  خطط  �الإ�ضالمي؛  �لتمويل  ملبادئ  وفًقا  �ملُقدمة  �ال�ضتثمار  خطط  �الإ�ضالمي؛ 
��ضتثمار  �ال�ضتثمار؛  على  �لو�ضاية  �ل�ضناعي؛  �ال�ضتثمار  �ال�ضتثمار؛  حتليل  �ال�ضتثمار؛  ن�ضائح  �ال�ضتثمار؛  معلومات  �ال�ضتثمار؛  ��ضت�ضار�ت 
�الأمو�ل؛ ��ضتثمار ر�أ�س �ملال؛ �ال�ضتثمار �ملايل؛ �ال�ضتثمار�ت �ملالية �ملنفذة وفًقا ملبادئ �لتمويل �الإ�ضالمي؛ خدمات �إد�رة �ال�ضتثمار؛ �إد�رة ��ضتثمار 
�الأمو�ل؛ �إد�رة ��ضتثمار ر�أ�س �ملال؛ �إد�رة ��ضتثمار �ملحافظ؛ ��ضتثمار �لعقار�ت؛ مر�قبة �أد�ء �ال�ضتثمار؛ خدمات ��ضتثمار �ملمتلكات؛ ��ضتثمار ر�أ�س 
�ملال؛ تطوير �ملحافظ �ال�ضتثمارية؛ توفري ر�أ�س مال �ال�ضتثمار؛ متويل �ال�ضتثمار�ت؛ خدمات �إد�رة حمفظة �ال�ضتثمار؛ خدمات بحث �ال�ضتثمار 
�ملايل؛ �ال�ضتحو�ذ على �ال�ضتثمار �ملايل؛ �إد�رة �أمو�ل �ال�ضتثمار؛ خدمات ��ضتثمار �ملمتلكات �لتجارية؛ توجيه خدمات ��ضتثمار ر�أ�س �ملال؛ خدمات 
�ل�ضركة �ملُحددة لال�ضتثمار؛ ��ضتثمار ر�أ�س �ملال يف �ل�ضركات �لقومية و�لعاملية؛ خدمات ر�أ�س مال �مل�ضاربة و��ضتثمار ر�أ�س مال �مل�ضروع؛ خدمات 
��ضتثمار �لبنية �لتحتية؛ متويل �ال�ضتحو�ذ؛ متويل �ال�ضتحو�ذ�ت �ملوؤ�ض�ضية؛ متويل عمليات �لدمج و�ال�ضتحو�ذ؛ متويل �ال�ضتحو�ذ على �لعقار�ت 
�ملالية  �الإد�رة  �لقاب�ضة؛  لل�ضركات  �ملالية  �الإد�رة  �لتجارية �حلكومية و�ملرتبطة باحلكومة؛  �لتمويل للموؤ�ض�ضات  و�الأر��ضي و�ملمتلكات؛ تقدمي 
و�لتكنولوجيا و�لتطوير  �لرتفيه و�لرب�مج  و�ملد�ر�س وخدمات  و�لعقار�ت  �لتجزئة  �لنقل و�الإن�ضاء و�ملطار�ت وجتارة  �ملُتخ�ض�ضة يف  لل�ضركات 
�لت�ضوق  مر�كز  و�إد�رة  �لفنادق  و�إد�رة  و�ل�ضيافة  و�ل�ضياحة  �ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات  و�للوج�ضتيات  �لتحتية  و�لبنية  �حل�ضري  و�لتخطيط  �حل�ضري 
ومر�كز �ملوؤمتر�ت و�لفنادق ومالعب �لغولف وجمموعات �لبيع بالتجزئة و�ضركات �لتكنولوجيا و�ل�ضركات �لقاب�ضة خلدمات ر�أ�س �ملال وخدمات 
ت�ضفية �الأعمال، جمع �لتربعات �خلريية و�ملالية؛ خدمات ر�أ�س �ملال لل�ضركات �لقاب�ضة؛ خدمات ت�ضفية �الأعمال؛ جمع �لتربعات �خلريية؛ 
�لبور�ضة؛  �لتمويل؛ خدمات  �ملالية؛ خدمات  �ملعلومات  �ملالية؛  �لكفالة  �ملالية؛  �الإد�رة  �لتحتية؛  و�لبنية  �الإن�ضاء�ت  مل�ضروعات  �لتمويل  ترتيب 
خدمات معلومات �لبور�ضة؛ �لتد�ول يف �الأ�ضهم؛ �ضم�ضرة �الأور�ق �ملالية؛ �إد�رة �الأور�ق �ملالية؛ �الإد�رة �ملالية لالأور�ق �ملالية؛ خدمات معلومات 
�الأ�ضهم؛ خدمات �حلفظ  �الأ�ضهم؛ توجيه  �إد�رة  �الأ�ضهم؛  ت�ضجيل  و�الأ�ضهم؛  �ملالية  ب��االأور�ق  �ملتعلقة  �ملالية  �ملالية؛ �خلدمات  و�الأور�ق  �الأ�ضهم 
�لقاب�ضة؛  لل�ضركات  �ملالية  �الإد�رة  لل�ضركات؛  �لتمويل  خدمات  �الأخ��رى؛  �ل�ضركات  يف  لالأ�ضهم  �ملالية  �الإد�رة  �الأ�ضهم؛  نقل  ت�ضجيل  لالأ�ضهم؛ 
خدمات متويل ر�أ�س �ملال لل�ضركات �لنا�ضئة و�حلديثة؛ توفري�لتمويل لل�ضركات �لنا�ضئة و�حلديثة؛ �لتقييم �ملايل )�لتاأمن، �الأعمال �مل�ضرفية، 
�ضم�ضرة  �لعقار�ت؛  تثمن  )�لعقار�ت(؛  و�ل�ضناعية  و�لرتفيهية  و�لتجارية  �ل�ضكنية  �ملمتلكات  تاأجري  )�لعقار�ت(؛  �ملكاتب  تاأجري  �لعقار�ت(؛ 
�لعقار�ت؛ حت�ضيل �الإيجار�ت؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ تقييم �ملمتلكات؛ تاأجري �ملمتلكات؛ �إد�رة حمفظة �ملمتلكات؛ خدمات �لعثور على �ملمتلكات؛ خدمات 
�إد�رة �أ�ضول �ملمتلكات؛ ترتيب �الإيجار�ت لتاأجري �ملمتلكات �لتجارية و�ل�ضناعية و�ل�ضكنية؛ �خلدمات �لعقارية �ملتعلقة باإد�رة ��ضتثمار�ت �ملمتلكات؛ 
تقدمي �ملعلومات �ملتعلقة ب�ضوق �ملمتلكات )�لعقار�ت(؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة بتمويل �لعقار�ت وم�ضروعات �لعقار�ت؛ حتويل �الأمو�ل؛ حتويل 
�الأمو�ل �لدويل، خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بالتمويل و�لعقار�ت من قاعدة بيانات جهاز كمبيوتر �أو �الإنرتنت؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت �ملُقدمة 
�إد�رة  �لعقار�ت؛  �ملتعلقة باال�ضتحو�ذ على �الأر�س وم�ضروعات  �ملمتلكات؛ خدمات �لعقار�ت  على �الإنرتنت من خالل �الإنرتنت؛ متويل تطوير 
�الأ�ضول؛ خدمات �لن�ضح و�ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة مببادئ �لتمويل �الإ�ضالمي؛ تنظيم معامالت �ضوق ر�أ�س �ملال؛ �إد�رة �ضناديق �الأ�ضهم 
�خلا�ضة؛ خدمات ��ضتثمار �أمو�ل �الأ�ضهم �خلا�ضة؛ �إد�رة �ل�ضناديق؛ ��ضتثمار �ل�ضناديق؛ �إد�رة �ضناديق �ل�ضركات؛ توجيه �إد�رة �أمو�ل �ال�ضتثمار 
�ملالية  �خلدمات  �ل�ضند�ت؛  �ضم�ضرة  و�لتمويالت؛  �ملال  ر�أ���س  وهيكلة  بتقدمي  �ملتعلقة  �ملالية  �خلدمات  �الئتمان؛  متويل  �ال�ضتثمار؛  ل�ضناديق 
بالتد�ول يف  �ملتعلقة  �ملالية  بال�ضند�ت؛ �خلدمات  �ملتعلقة  �ملالية  �ل�ضند�ت؛ �خلدمات  �ضم�ضرة  و�لتمويالت؛  �ملال  ر�أ�س  بتقدمي وهيكلة  �ملتعلقة 
�الأ�ضهم؛ توجيه �الأ�ضهم؛ �إد�رة �الأ�ضهم؛ خدمات معلومات �الأ�ضهم و�الأور�ق �ملالية؛ �إد�رة �الأ�ضهم؛ خدمات �الأور�ق �ملالية و�الأ�ضهم؛ �الأور�ق �ملالية؛ 
�إد�رة �الأور�ق �ملالية؛ �إبر�م �ضند�ت �الأور�ق �ملالية؛ �ضم�ضرة �الأور�ق �ملالية؛ �لتد�ول يف �الأور�ق �ملالية؛ �خلدمات �ملتعلقة باال�ضتثمار�ت �لبديلة؛  
�ملالية؛  �لتمويل؛ بحوث �ال�ضتثمار؛ �لبحوث  �إعادة  ��ضتثمار �لدين؛ خدمات  �إعادة هيكلة �لدين؛ خدمات  �لبديلة؛  �إد�رة وتوجيه �ال�ضتثمار�ت 

خدمات �لبحوث �القت�ضادية؛ خدمات �لن�ضح و�ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ل�ضابقة.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات )ENGINEERING INVESTMENTS(   مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

 .Wood      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 292207   بتاريخ: 2018/05/15

بيانات �الأولوية:         
باإ�ضم :    وود جروب يو كيه ليمتد

وعنو�نة :  15 ج�ضت�س ميل الين، �بريدين، �أ�ضكتلند�، �يه بي11   6�إي كيو، �ململكة �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
�ملتجددة، م�ضاريع  �لطاقة  �لنووية، م�ضاريع  �لطاقة  �لوقود �حليوي، حمطات  خدمات هند�ضية؛ خدمات هند�ضية متعلقة مبحطات ومن�ضاآت 
�لطاقة �لبديلة، �ملر�فق و�ملحطات و�ملن�ضاآت �ل�ضيدالنية و�لكيميائية ومر�فق وحمطات ومن�ضاآت �لنفط و�لغاز و ومر�فق وحمطات ومن�ضاآت 
خدمات  و�لتقنية؛  �لعلمية  �خل��دم��ات  �ل��رم��ل��ي؛  �لنفط  و��ضتخد�م  ومعاجلة  با�ضتخر�ج  �ملتعلقة  �لهند�ضية  �خل��دم��ات  �ل�ضناعية؛  �ملعاجلة 
خدمات  �جل��دوى؛  ودر��ضات  �لهند�ضية  �لدر��ضات  �لهند�ضي؛  �لت�ضميم  خدمات  �ل�ضن�اعية؛  و�الأبحاث  �لتحاليل  خدمات  و�لت�ضميم؛  �لبحث 
�لكهرباء  بعد،  و�الت�ضاالت عن  و�لقيا�ضات  �الأجهزة  �لعمليات،  هند�ضة  �الإن�ضائية،  �لهند�ضة  �لهند�ضية يف جماالت  �خلدمات  �لت�ضميم؛  تقييم 
و�اللكرتونيات، �لهند�ضة �مليكانيكية؛ تخطيط �الأنابيب، حمطات توليد �لطاقة و�ملحطات �ل�ضناعية؛ ت�ضميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوت�ر؛ 
�لنفط و�لغاز للتنقيب و�لبحث عن حقول �لنفط؛ توفري �لبحث و�لدعم  ت�ضميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوت�ر ال�ضتخد�مها يف �ضناعات 
�لفني ل�ضناعات �لنط و�لغاز؛ خدمات �ملعايرة؛ خدمات �لقيا�س؛ تقدمي خدمات �ضبط �جلودة؛ �ختبار�ت �ل�ضحة؛ �ختبار �الأجهزة و�ملعد�ت؛ 
�لنفط و�لغاز؛ خدمات  و�أجهزة  �ل�ضالمة للمنتجات و�الأجهزة؛ توفري مر�فق الختبار وفح�س معد�ت  �لتقنية؛ �ختبار�ت  خدمات �الختبار�ت 
للم�ضاريع  �ل�ضناعية  �الختبار�ت  �الختبار؛  لغايات  �ملخترب�ت  �لهند�ضية؛ خدمات  �الختبار�ت  �لعلمي؛ خدمات  �الختبار  �ملو�د؛ خدمات  �ختبار 
�مل�ضح؛ توفري مر�فق  باللحام؛  �ملتعلقة  �الأبحاث  و�لغاز؛ خدمات  �لنفط  و�الأجهزة ال�ضتخد�مها �ضناعات  �ملعد�ت  و��ضتئجار  تاأجري  �لهند�ضية؛ 
للتحاليل و�الختبار�ت و�الأبحاث للم�ضاريع �لهند�ضية؛ خدمات �حلماية �لبيئية؛ خدمات �لتخطيط �لبيئي؛ خدمات �لت�ضميم �لبيئي؛ خدمات 
ت�ضميم �ملفاهيم؛ خدمات �الأبحاث �جليولوجية وخدمات �لتنقيب؛ ت�ضغيل ومر�قبة �لتنقيب عن و�إنتاج �لنفط و�لغاز؛ خدمات �لر�ضم �لهند�ضي؛ 
خدمات  �لهند�ضي؛  و�لر�ضم  �لتقني  للر�ضم  �لبياين  �لر�ضم  وخدمات  �جلر�فيكي  �لت�ضميم  خدمات  �لكمبيوتر؛  مب�ضاعدة  �لت�ضميم  خدمات 
�لهند�ضية  �لت�ضميم  �ملدنية؛ خدمات  �لهند�ضة  ت�ضميم  لالآخرين؛ خدمات  �لتقني  �لبحث  لالآخرين؛  �لهند�ضي  و�لتطوير  و�لبحث  �لت�ضميم 
و�ملحطات  �لبرتوكيماويات  وهند�ضة  �لت�ضميم  وهند�ضة  �مليكانيكية  و�لهند�ضة  �ملدنية  و�لهند�ضة  �ملعمارية  و�لهند�ضة  بالتخطيط  �ملتعلقة 
�أو م�ضاريع �الإنتاج و�ملن�ضاآت و�لعمليات  �ل�ضناعية؛  خدمات ت�ضميم �الأنظمة �مليكانيكية؛ تقدمي ن�ضائح �ل�ضالمة �ملتعلقة بامل�ضاريع �لهند�ضية 
�ل�ضناعية؛ خدمات ت�ضميم �أنظمة �لتحكم؛ خدمات هند�ضة �لربجميات؛ ت�ضميم �أنظمة تكنولوجيا �ملعلومات؛ خدمات �لت�ضميم و�لتخطيط 
�ملتعلقة بت�ضميم �ملعد�ت و�ملن�ضاآت؛ خدمات ت�ضميم �أنظمة مناولة �ملو�د؛ خدمات �لهند�ضة �جليوتقنية؛ خدمات �لهند�ضة �لبيئية؛ ت�ضميم �أنظمة 
و�لتن�ضيق  �لت�ضميم  �لهند�ضية؛ خدمات  �مل�ضاريع  و�لتحكم؛ ت�ضميم مو��ضفات  �الأدو�ت  و�لتكييف؛ خدمات هند�ضة  و�لتدفئة  �لتهوية  و�أجهزة 
�لهند�ضي و�خلدمات �ال�ضت�ضارية؛ �خلدمات �لهند�ضية يف جمال ديناميكا مو�ئع ح�ضابية؛ �خلدمات �لهند�ضية و�لتكنولوجية الأمتتة �النظمة 
و�ملحطات �ل�ضناعية؛ خدمات هند�ضة �لعمليات؛ خدمات تدقيق �لطاقة؛ خدمات �لتحليل �لزلز�يل؛ خدمات ت�ضميم �ملنتجات؛ خدمات �لتقييم 
بالق�ضايا  �ملتعلقة  �ال�ضت�ضارية  �ملن�ضاآت و�الأجهزة و�ملعد�ت؛ �خلدمات  �ملرجعية )تقنية(؛ فح�س و�ختبار  �ملقارنة  �ختبار�ت  و�لتقني؛  �لهند�ضي 
�لبيئية؛ �إعد�د �أدلة �لت�ضغيل �لفنية و�لهند�ضية؛ �لتطوير �لهند�ضي و�لفني للم�ضاريع و�ملن�ضاآت �ل�ضناعية؛ تقييم و�ختبار �ملو�د؛ در��ضات �جلدوى 
�لهند�ضية؛ خدمات ت�ضميم �لهند�ضة �ملفاهيمية؛ �الإ�ضر�ف على �لت�ضغيل �لفني؛ م�ضروع خدمات هند�ضة �الأنظمة؛ �لرقابة و �لتفتي�س �لتقنين؛ 
�لت�ضوير و �لكتابة �لتقنين؛ �خر�ج �لعمالء عن �خلدمة؛ ت�ضميم �أنظمة �ملعلومات �ملتعلقة باالإد�رة؛ خدمات فح�س �لرت�كيب و �ملو�د؛ تطوير 
�أنابيب  �لبحر،  �ضطح  حتت  لالأنظمة  �لبيانات  �إد�رة  و  ت�ضميم  �أجل  من  �لربجميات  ت�ضميم  خدمات  �لتفاعلية؛  �ملتعددة  �لو�ضائط  برجميات 
�ملتعلقة بخدمات هند�ضة  �لهند�ضية  و  �لتقنية  �مل�ضورة  �لكمبيوتر؛  بر�مج  تعديل  تاأليف �لربجميات؛  �ل�ضمامات؛  و �ضو�عد؛ خدمات هند�ضة 
�حلر�ئق؛ �إد�رة �مل�ضاريع �لهند�ضية �ملتعلقة بت�ضميم و بدء ت�ضغيل و هند�ضة �لعمليات للمحطات �ل�ضناعية و حمطات �ملعاجلة؛ ت�ضميم و تطوير 
برجميات �إد�رة دورة �حلياة؛ فح�س و تعيري �أنظمة �الأمان؛ �أنظمة ك�ضف �حلر�ئق و �لغاز، �أدو�ت �ملالحة، طفايات �حلر�ئق، �أنظمة �ملر�قبة عن 
�مل�ضاريع  �لغاز و �ضناعات �لطاقة �ملتجددة؛ تنظيم  �أنظمة �الأم��ان �لهو�ئية و �لكهربائية، جميعها ت�ضتخدم يف �لنفط و  �أنظمة �لتنبيه و  بعد، 
�لتقنية و هند�ضة �لت�ضاميم؛ هند�ضة �لت�ضاميم �ملتعلقة باأنظمة �لتعامل مع �ملو�د يف �ملناجم؛ خدمات �لهند�ضة �لكهربائية؛ �لهند�ضة �مليكانيكية؛ 
�لهند�ضة �جليوتقنية؛ هند�ضة �لعمليات؛ هند�ضة �لعمليات �ل�ضناعية؛ هند�ضة �لتحكم باالأدو�ت؛ خدمات �لت�ضميم؛ ت�ضميم �الأنظمة �مليكانيكية؛ 
ت�ضميم �الأنظمة �لكهربائية؛ ت�ضميم �نظمة �لتغليف؛ ت�ضميم �أنظمة �لتعامل مع �ملو�د؛ �لت�ضخن، ت�ضميم �أنظمة �لتهوية و �لتكييف؛ ت�ضميم 
�الإنتاج، هند�ضة �لربجميات؛ توفري �ملعلومات �لتقنية؛ حتليل و حتويل �لبيانات؛ �لتنقيب عن �لبيانات؛ خدمات �لكمبيوتر؛ توفري برجميات 
ال ميكن حتميلها؛ در��ضات جيوتقنية و در��ضات تقنية متعلقة بامل�ضاريع و �ملنتجات و �لعمليات �ل�ضناعية مبا فيها تطوير �لعمليات �ل�ضناعية؛ 
در��ضات جيوتقنية و تقنية؛ و بخا�ضة، �لدر��ضات �ملتعلقة برموز �ضركة �لكهرباء و �ت�ضال �ملر�فق �ضبكات �لكهرباء؛ خدمات �لتقنية للت�ضغيل �الآيل 
لالأنظمة؛ حت�ضري و ت�ضميم و �لقيام بتدقيق �حل�ضابات مبا فيها �حل�ضابات يف جمال �حتياطات �لتعدين يف جمال �لطاقة؛ �لقيام بدر��ضات 
متعلقة باجلدوى �لتقنية؛ �ال�ضت�ضار�ت �لتقنية يف جمال �لتفحيم �ملتاأخر؛ �ال�ضت�ضار�ت �لتقنية يف جمال �إد�رة �لطاقة و �النبعاثات، مبا فيها 
مذيبات �ال�ضفلت و �لتك�ضري �للزج للنفط و �نتاج �لهيدروجن و معاجلات غاز �لكربيت و �لغاز �لذيلي؛ خدمات ت�ضميم �ملباين ملقاومة �لزالزل؛ 
�إد�رة �ملناظر �لطبيعية؛ خدمات �لقيام بدر��ضات  خدمات معمارية؛ خدمات �لت�ضاميم �لبنائية؛ �لقيام بدر��ضات يف ظروف �لبناء؛ ت�ضميم و 
تت�ضمن م�ضح �الأر��ضي و �مل�ضح �لكمي و �إجر�ء �مل�ضوحات �لهند�ضية؛ �إجر�ء �مل�ضوحات �جليولوجية و �مل�ضوحات يف حقول �لنفط و �لغاز؛ �لفح�س 
و �لتخطيط و �لهند�ضة و �لتقييم و �لتجريب و �مل�ضح �لبيئي؛ فح�س �ملعد�ت و تقييمها مبا يف ذلك تقييم �ملو�د و �الآالت، �لتحكم بجودة �الأجهزة؛ 
خدمات تقييم جودة �ملنتجات؛ خدمات جتريب �ملو�د؛ جتريب �ملنتجات؛ حتذير�ت �ل�ضالمة فيما يتعلق بالهند�ضة �أو عمليات �أو م�ضاريع �النتاج، 
در��ضات �ملخاطر و عمليات �لت�ضغيل، ما عد� ما يتعلق باخل�ضب؛ خدمات �لبحث عن �لنفط و �لغاز؛ �إد�رة �مل�ضاريع �لهند�ضية �ملتعلقة بالبناء و 
بدء ت�ضغيل �ملحطات �ل�ضناعية و �ملعاجلة؛ �إد�رة �مل�ضاريع �لهند�ضية؛ �لهند�ضة �ملدنية؛ �لهند�ضة �ملدنية �ملتعلقة باأجهزة �ل�ضباكة و �لغاز و �ملياه؛ 

خدمات �مل�ضورة �لتقنية �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة ).Wood( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
MILKSTER      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 290863   بتاريخ: 2018/04/19
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بن غاطي �لقاب�ضة �ملحدودة
�لعاملي، ���س.ب: 482010، دبي،  �مل��ايل  �ملبنى 6، مركز دبي  �لبو�بة  ، قرية  �لطابق 1  :  وح��دة 108،  وعنو�نة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
وجممده  حمفوظة  وخ�����ض��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�ضات  و�ل�ضيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�الأ���ض��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�ضكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، 
حليب  �لب�ضري؛  لالإ�ضتهالك  بروتن  �أَْلُبوميِنيّ ؛  َلنَبٌ  �ألبان؛  منتجات  لالأكل؛  �ل�ضاحلة  و�لدهون  �لزيوت 
�للوز؛ منتجات ��ضا�ضها حليب �للوز؛ حليب جوز �لهند؛  حليب مكثف؛ ق�ضدة )منتجات �ألبان(؛ م�ضروبات 
خمفوق  �حلليب؛  م�ضروبات  لنب؛  �للنب(؛  من  )م�ضروب  كومي�س  ف��و�ر(؛  )�ضر�ب  كفري  �حلليب؛  �أ�ضا�ضها 
�حلليب؛ بد�ئل �حلليب؛ خمرية �حلليب؛ حليب �ل�ضوفان؛ حليب �لفول �ل�ضود�ين؛ �حلليب �ملجفف؛ حليب 

�الأرز؛ حليب �ل�ضويا؛ �حلليب �ملنكه، م�ضروبات �حلليب �ملنكهة.
و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من كلمة MILKSTER مكتوبة باالأحرف �لالتينية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
I LOVE THIS GAME   : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 290910   بتاريخ: 2018/04/19
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بالي�ضا �إ�س.�إيه.�آر.�إل
وعنو�نة :  17 رو بومونت، 1219 لوك�ضمبورج ، لوك�ضمبورج

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 18
وحقائب  �ضفريات  حقائب  �ملدبوغة؛  �أو  �خلام  �حليو�نات  جلود  �ملقلدة؛  �ملدبوغة  و�جللود  �ملدبوغة  �جللود 
ومالب�س  و�أط���و�ق  ر�ضن  وملحقاتها؛  �حليو�نات  و�أط��ق��م  �ل�ضياط  �لع�ضي؛  و�ل�ضما�ضي؛  �ملظالت  للحمل؛ 
حقائب  ظهر؛  حقائب  �ملقلدة؛  �ملدبوغة  �جل��ل��ود  م��ن  �أو  �مل��دب��وغ  �جللد  م��ن  م�ضنوعة  �أدو�ت  للحيو�نات؛ 
و�ضناديق؛ حمافظ؛ جز�دين؛ حماالت مفاتيح؛ �ضال�ضل مفاتيح؛ �ضناديق ملحقة؛ حقائب �أدو�ت ريا�ضية؛ 
�أطو�ق  �الأل��ي��ف��ة؛  للحيو�نات  مالب�س  �الأع���م���ال؛  لبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ل��دي��ة؛  حم��اف��ظ  لل�ضاطئ؛  حقائب 
للحيو�نات؛ حمافظ للبطاقات �الئتمانية؛ حقائب يد؛ بطاقات للحقائب �ل�ضفرية؛ حقائب ظهر؛ حقائب 

مدر�ضية؛ حقائب �ضفرية؛ �ضناديق ثياب �ضفرية؛ عدة �ضفرية؛ ع�ضي؛ عكاز�ت.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )I LOVE THIS GAME( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
GAINSWAVE      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 293090   بتاريخ: 2018/05/31
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    �ضيك�ضو�ل �إم دي �ضولو�ضنز ، �ل �ل �ضي
وعنو�نة :  20807 بي�ضكاين بوليفارد ، �ضويت 100 ، �آفنتور� ، فلوريد� 33180 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 44
�خلدمات �لطبية؛ خدمات �لرعاية �ل�ضحية و�لرفاهية؛ خدمات �لطب �لبديل ؛ ��ضت�ضار�ت �ضحية ؛ خدمات 
�ملركز �ل�ضحي ؛ خدمات �لعيادة �لطبية ؛ �مل�ضاعدة �لطبية ؛ خدمات �لتمري�س ؛ �لن�ضائح �ل�ضيدالنية ؛ 

خدمات �لعالج ؛ خدمات �لعالج موجة �ل�ضدمة ؛ �لعالج �لطبيعي ؛ خدمات �لعالج �لكهربائي.
و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من كلمة GAINSWAVE مكتوبة باالأحرف �لالتينية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
 Kixx    : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 292346     بتاريخ: 2018/05/17
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :  جي �إ�س كالتك�س كوربوري�ضن
وعنو�نة :  508، نونهييون- رو، جاجننام-جو، �ضول، )يوك�ضام- دوجن(، جمهورية كوريا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 4
زيت تزليق؛ زيت تزليق ملحركات �ملركبات؛ زيوت تزليق الأغر��س �ضناعية؛ مزلقات؛ وقود حمركات؛ وقود 

غازي؛ زيت �ضناعي.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة )Kixx( مكتوبة باالأحرف �لالتينية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :   فروتا�ضتيك

�ملودعة بالرقم: 291135   بتاريخ: 2018/04/25
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بن غاطي �لقاب�ضة �ملحدودة
�لعاملي، ���س.ب: 482010، دبي،  �مل��ايل  �ملبنى 6، مركز دبي  �لبو�بة  ، قرية  �لطابق 1  :  وح��دة 108،  وعنو�نة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�ضروبات غري �لكحولية؛ م�ضروبات م�ضتخل�ضة من �لفو�كه وع�ضائر 
�أخرى لعمل �مل�ضروبات؛ خال�ضات فو�كه غري كحوليه؛ نكتار �لفو�كه غري  �لفو�كه؛ �ضر�ب وم�ضتح�ضر�ت 
كحولية؛  غري  فو�كه  ع�ضري  م�ضروبات  بالفو�كه؛  �ملنكهة  م�ضروبات  لعمل  مركز  فو�كه  ع�ضري  �لكحويل؛ 
وع�ضائر  �لفو�كه  من  م�ضتخل�ضة  م�ضروبات  كحولية؛  غري  فو�كه  م�ضروبات  �لفو�كه؛  �أ�ضا�ضها  م�ضروبات 
�لفو�كه؛ �مل�ضروبات �ملنكهة بالفو�كه؛ م�ضروبات م�ضتخل�ضة من �لفو�كه؛ م�ضروبات �لفو�كه؛ ع�ضائر فو�كه 
�لفو�كه؛  ع�ضائر  من  م�ضروبات  �لفو�كه؛  ع�ضائر  من  كحولية  غري  م�ضروبات  كم�ضروبات؛  لال�ضتخد�م 

م�ضروبات تتكون �أ�ضا�ضا من ع�ضائر �لفو�كه؛ م�ضروبات غازية منكهة بالفو�كه.
و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من كلمة فروتا�ضتيك مكتوبة باللغة �لعربية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
YOTELPAD : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :     292299بتاريخ : 2018/05/16
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :  يوتل بر�ندكو �ضيرب�س ليمتد
وعنو�نة :  �ضبايرو كيربيانو ، 143 ، �ضي و�ي - 3083 ، ليما�ضول ، قرب�س

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�إقامة  �الإقامة؛ توفري  باملنتجعات؛ خدمات  �القامة  )�لُنزل(؛ خدمات  �ملوتيالت  �لفنادق؛ خدمات  خدمات 
�ملطاعم؛ خدمات  �لفنادق؛ خدمات حجز  )�الإقامة(؛ خدمات حجز  �ال�ضت�ضافة  �لفنادق؛ خدمات  موؤقتة؛ 
حجز �إقامة لق�ضاء �الإجازة؛ خدمات �حلجز حلجز مقاعد �ملطاعم د�خل �لفنادق؛ خدمات حجز �الإقامة؛ 
خدمات وكاالت �ل�ضياحة حلجز �الإقامة؛ توفري �ملعلومات �الإلكرتونية �خلا�ضة بحجوز�ت �إقامة �الإجاز�ت؛ 
تقدمي �ملاأكوالت و�مل�ضروبات؛ �لكافيهات، �لكافرتيات؛ خدمات متوين �لطعام؛ توفري �ملر�فق �لالزمة  الإقامة 

�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س و�الجتماعات؛ خدمات �ملعلومات و�ال�ضت�ضارة �خلا�ضة بجميع �خلدمات �ملذكورة �آنًفا.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة YOTELPAD مكتوبة باالأحرف �لالتينية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

I LOVE THIS GAME   : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 290909   بتاريخ: 2018/04/19

بيانات �الأولوية:         
باإ�ضم :    بالي�ضا �إ�س.�إيه.�آر.�إل

وعنو�نة :  17 رو بومونت، 1219 لوك�ضمبورج ، لوك�ضمبورج
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
جر�ب هاتف؛ جر�ب هاتف لوحي )تابلت(؛ تطبيقات كمبيوتر؛ نظار�ت �ضم�ضية؛ فيديوهات ومو�ضيقى للتحميل؛ رنات قابلة للتنزيل؛ �أقر��س 
وت�ضغيل  لت�ضجيل  ق��ر�ءة  ليزر  �أقر��س  م�ضجلة؛  فيديو  �ضر�ئط  �لريا�ضية؛  لالألعاب  و�قية  نظار�ت  �ضم�ضية؛  نظار�ت  نظار�ت؛  رقمية؛  فيديو 
�أو  �ل�ضوت  م�ضجالت  ��ضطو�نات؛  فوتوغر�يف؛  ت�ضوير  �أفالم  للكمبيوتر؛  و�أقر��س  �ضر�ئط  م�ضجلة؛  �ضمعية  مو�د  �ضر�ئط  و�لفيديو؛  �ل�ضوت 
�ل�ضور؛ �أفالم؛ �أجهزة ت�ضجيل �ضر�ئط �أفالم؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة كمبيوتر، معد�ت ووحد�ت �إعالم طرفية ملحقة بالكمبيوتر، حامالت 
بيانات، وبر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة و�أدو�ت و�ضائل �ت�ضال كهربائية؛ وحد�ت �لكرتونية حممولة الإر�ضال �لبيانات �أو �الإ�ضار�ت �ل�ضوتية ال�ضلكًيا، 
�ألعاب �لكرتونية للهو�تف �لنقالة و�الأجهزة  لو�زم و�أجز�ء من وحد�ت �لكرتونية حممولة لنقل �لبيانات والإ�ضار�ت �ل�ضوتية ال�ضلكًيا؛ بر�مج 
لعر�س  حممولة  تو�ضيل  طرفيات  �الإلكرتونية؛  �لتخزين  و�ضائل  �لرقمية؛  �لتخزين  و�ضائل  �ملحمولة؛  �الإلكرتونية  و�الأج��ه��زة  �لال�ضلكية 
�ملطبوعات �الإلكرتونية؛ م�ضغالت �ضوت؛ م�ضجالت �ضوت؛ ملفات �ضوت قابلة للتخزين وقابلة للتنزيل عرب �ضبكة كمبيوتر عاملية؛ ملفات �ضور 
قابلة للتخزين وقابلة للتنزيل عرب �ضبكة كمبيوتر عاملية؛ لفافات م�ضجلة وكروت �لذ�كرة؛ �ضماعات �لر�أ�س و�ضماعات �الأذن ولو�زمها؛ مطبوعات 
�لكرتونية قابلة للتنزيل؛ و�ضائط �لكرتونية قابلة للتنزيل؛ �أجهزة و�أدو�ت تعليمية؛ �أجهزة و�أدو�ت لو�ضل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم 
�أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية؛ �أجهزة ت�ضجيل �أو �إر�ضال �أو ن�ضخ �ل�ضوت �أو �ل�ضور؛ معد�ت معاجلة �لبيانات؛ �أجهزة تعليمية �ضمعية ب�ضرية؛ 
حقائب معدة الأجهزة �لكمبيوتر �ملحمول؛ جر�ب الأجهزة �لهو�تف �لذكية؛ �أطو�ق للهو�تف �لنقالة؛ �أجهزة �ضحن كهربائية للبطاريات؛ مالب�س 
و�قية من �حلو�دث؛ بر�مج كمبيوتر م�ضجلة �أو قابلة للتنزيل؛ �أغطية لالأجهزة �مل�ضاعدة �لرقمية �ل�ضخ�ضية؛ ملفات مو�ضيقى قابلة للتنزيل؛ 
ملفات �ضور قابلة للتنزيل؛ ر�ضومات جر�فيك�س قابلة للتنزيل للهو�تف �لنقالة؛ نظار�ت وعد�ضات للعن؛ �ضماعات �الأذن؛ �ضور جم�ضمة؛ و�قيات 
للر�أ�س يف �الألعاب �لريا�ضية؛ �أطقم ��ضتخد�م �لهو�تف بو�ضع حر �ليدين؛ �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة؛ مكرب�ت �ضوت؛ مفكرة يف �ضكل كمبيوتر 
�ضغري؛ عد�د�ت �خلطى؛ م�ضغالت و�ضائط حممولة؛ �لنظار�ت �لذكية؛ �لهو�تف �لذكية؛ �ل�ضاعات �لذكية؛ �ضفار�ت لالألعاب �لريا�ضية؛ م�ضغل 
�أو زرعها باجل�ضم )"�مللبو�ضات �لتقنية  �أجهزة كمبيوتر ميكن �رتد�ئها  وم�ضي لناقل تتابعي م�ضرتك؛ نظار�ت و�ضماعات �لو�قع �الفرت��ضي؛ 

�لذكية"(؛ �ضاعات رقمية لتتبع �حلركة.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )I LOVE THIS GAME( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
I LOVE THIS GAME   : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 290911   بتاريخ: 2018/04/19
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بالي�ضا �إ�س.�إيه.�آر.�إل
وعنو�نة :  17 رو بومونت، 1219 لوك�ضمبورج ، لوك�ضمبورج

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
بدالت  عباء�ت؛  �أث��و�ب؛  قبعات؛  ريا�ضية؛  ر�أ���س  �أغطية  للبي�ضبول؛  ر�أ���س  �أغطية  �لر�أ�س؛  و�أغطية  �لقدم،  ولبا�س  مالب�س، 
للريا�ضة �لبدنية )للجمنازيوم(؛ بند�نات )مناديل للرقبة(؛ �ضورتات برمود�؛ مالب�س د�خلية؛ حماالت؛ جو�رب طويلة؛ 
��ضتحمام؛ ربطات عنق؛ قم�ضان ثقيلة؛ جاكيتات؛  �أثو�ب �ضيقة؛ �ضر�ويل  �أحزمة للخ�ضر؛  قمي�س ك�ضاء زيني؛ قم�ضان؛ 
�ملَطر؛  من  و�ٍق  معطف  )مالب�س(؛  قفاز�ت  )مالب�س(؛  �لرت�س  وق��اء  تنانري؛  �ضدرية؛  �لطق�س؛  ملقاومة  ثقيلة  جاكيتات 
جينز؛ طماقات )�أغطية لل�ضاق(؛ مالب�س حمبوكة؛ �ضرت�ت؛ بناطيل ق�ضرية )�ضورت(؛ بناطيل؛ بيجامات؛ قم�ضان لعبة 
�لبولو؛ جرز�ية )كنز�ت �ضوفية(؛ �أغطية لل�ضاق؛ لفاعات للرقبة )كوفيات(؛ قم�ضان ن�ضف كم؛ لفاعات لال�ضتحمام؛ �أدو�ت 
�لهرولة )مالب�س(؛ لبا�س �لقدم للرجال و�ل�ضيد�ت؛ �أحذية ريا�ضية؛ �ضبا�ضب؛ �ضنادل؛ �أحذية تزلج؛ �أحذية؛ �أحذية كرة 
ريا�ضية؛  �أحذية  �أحزمة )مالب�س(؛  لل�ضاطئ؛  �أحذية  لل�ضاطئ؛  �لقدم؛ مالب�س  لكرة  �لقدم؛ مالب�س  لكرة  قدم؛ قم�ضان 
�ضورتات مالكم )بوك�ضر(؛ مالب�س خارجية؛ معاطف؛ م�ضابك لبناطيل ر�كبي �لدر�جات؛ �أثو�ب؛ �أربطة للر�أ�س؛ قباعات؛ 
�ضورتات؛  قم�ضان؛  �ضنادل؛  �فرهوالت؛  لفاعات؛  خارجية؛  معاطف  عنق؛  ربطات  طماقات؛  �ضوفية؛  قم�ضان  جاكيتات؛ 
�أزياء  للرجال؛  ريا�ضية  د�خلية  قم�ضان  طويلة؛  ج��و�رب  �لقدم؛  ك��رة  الأحذية  ر�ضائع  ريا�ضية؛  �ضوفية  قم�ضان  ب��دالت؛ 

موحدة؛ مالب�س م�ضادة للماء.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )I LOVE THIS GAME( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
�إر�ضالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 

�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
I LOVE THIS GAME   : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 290912   بتاريخ: 2018/04/19
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بالي�ضا �إ�س.�إيه.�آر.�إل
وعنو�نة :  17 رو بومونت، 1219 لوك�ضمبورج ، لوك�ضمبورج

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 28
�للعب، و�أدو�ت �للعب؛ �أجهزة �ألعاب �لفيديو؛ �دو�ت �لريا�ضة �جلمنازية؛ كر�ت �لقدم؛ قفاز�ت كرة �لقدم؛ 
مرمى كرة �لقدم؛ معد�ت ريا�ضية؛ كرة قدم د�خلية؛ �ضناديق جمهزة لالأدو�ت �لريا�ضية؛ معد�ت �لقن�س 
لوحية؛  �ألعاب  بي�ضبول؛  قفاز�ت  للعب؛  ك��ر�ت  �لنو�دي؛  فيديو  �ألعاب  �أجهزة  �ل�ضباحة؛   معد�ت  و�ل�ضيد؛ 
طاوالت كرة قدم؛ قفاز�ت لالألعاب؛ �أحاجي �ل�ضور �ملقطوعة؛ �ضبكات لالألعاب �لريا�ضية؛ ورق لعب )�ضدة(؛ 

�ألعاب م�ضنوعة من �ملخمل؛ ح�ضو�ت حماية )�أجز�ء من �ملالب�س �لريا�ضية(.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )I LOVE THIS GAME( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :     ميلك�ضرت

�ملودعة بالرقم: 290864   بتاريخ: 2018/04/19
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بن غاطي �لقاب�ضة �ملحدودة
�لعاملي، ���س.ب: 482010، دبي،  �مل��ايل  �ملبنى 6، مركز دبي  �لبو�بة  ، قرية  �لطابق 1  :  وح��دة 108،  وعنو�نة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
وجممده  حمفوظة  وخ�����ض��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�ضات  و�ل�ضيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�الأ���ض��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�ضكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، 
حليب  �لب�ضري؛  لالإ�ضتهالك  بروتن  �أَْلُبوميِنيّ ؛  َلنَبٌ  �ألبان؛  منتجات  لالأكل؛  �ل�ضاحلة  و�لدهون  �لزيوت 
�للوز؛ منتجات ��ضا�ضها حليب �للوز؛ حليب جوز �لهند؛  حليب مكثف؛ ق�ضدة )منتجات �ألبان(؛ م�ضروبات 
خمفوق  �حلليب؛  م�ضروبات  لنب؛  �للنب(؛  من  )م�ضروب  كومي�س  ف��و�ر(؛  )�ضر�ب  كفري  �حلليب؛  �أ�ضا�ضها 
�حلليب؛ بد�ئل �حلليب؛ خمرية �حلليب؛ حليب �ل�ضوفان؛ حليب �لفول �ل�ضود�ين؛ �حلليب �ملجفف؛ حليب 

�الأرز؛ حليب �ل�ضويا؛ �حلليب �ملنكه، م�ضروبات �حلليب �ملنكهة.
و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من كلمة ميلك�ضرت مكتوبة باالأحرف �لعربية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
P :طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 289940   بتاريخ: 2018/04/01
بيانات �الأولوية: 1880795، 2018/02/01، كند�   

باإ�ضم :    كنيديان َترَي كوربوري�ضن، ليمتد
وعنو�نة :  2180  يوجن �ضرتيت،  تورونتو،  �م4پ�ي 2يف8، �ونتاريو ، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
مالب�س �لريا�ضين، �ملالب�س �لريا�ضية، �أحذية ريا�ضية، �أحذية �ضباق.

 "P" و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من خطن عمودين مائلن باأطو�ل خمتلفة و�لتي ت�ضكلت كحرف 
باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
P PILOTI :طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 289939   بتاريخ: 2018/04/01

بيانات �الأولوية: 1880794، 2018/02/01، كند�   
باإ�ضم :    كنيديان َترَي كوربوري�ضن، ليمتد

وعنو�نة :  2180  يوجن �ضرتيت،  تورونتو،  �م4پ�ي 2يف8، �ونتاريو ، كند�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
مالب�س �لريا�ضين، �ملالب�س �لريا�ضية، �أحذية ريا�ضية، �أحذية �ضباق.

 "P" و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من خطن عمودين مائلن باأطو�ل خمتلفة و�لتي ت�ضكلت كحرف 
تليها مبا�ضرًة كلمة PILOTI باالأحرف �لالتينية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
FRUITASTIC      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 291133   بتاريخ: 2018/04/25
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    بن غاطي �لقاب�ضة �ملحدودة
�لعاملي، ���س.ب: 482010، دبي،  �مل��ايل  �ملبنى 6، مركز دبي  �لبو�بة  ، قرية  �لطابق 1  :  وح��دة 108،  وعنو�نة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�ضروبات غري �لكحولية؛ م�ضروبات م�ضتخل�ضة من �لفو�كه وع�ضائر 
�أخرى لعمل �مل�ضروبات؛ خال�ضات فو�كه غري كحوليه؛ نكتار �لفو�كه غري  �لفو�كه؛ �ضر�ب وم�ضتح�ضر�ت 
كحولية؛  غري  فو�كه  ع�ضري  م�ضروبات  بالفو�كه؛  �ملنكهة  م�ضروبات  لعمل  مركز  فو�كه  ع�ضري  �لكحويل؛ 
وع�ضائر  �لفو�كه  من  م�ضتخل�ضة  م�ضروبات  كحولية؛  غري  فو�كه  م�ضروبات  �لفو�كه؛  �أ�ضا�ضها  م�ضروبات 
�لفو�كه؛ �مل�ضروبات �ملنكهة بالفو�كه؛ م�ضروبات م�ضتخل�ضة من �لفو�كه؛ م�ضروبات �لفو�كه؛ ع�ضائر فو�كه 
�لفو�كه؛  ع�ضائر  من  م�ضروبات  �لفو�كه؛  ع�ضائر  من  كحولية  غري  م�ضروبات  كم�ضروبات؛  لال�ضتخد�م 

م�ضروبات تتكون �أ�ضا�ضا من ع�ضائر �لفو�كه؛ م�ضروبات غازية منكهة بالفو�كه.
و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من كلمة FRUITASTIC مكتوبة باالأحرف �لالتينية

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
YOTELPAD : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :     292298 بتاريخ : 2018/05/16
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :  يوتل بر�ندكو �ضيرب�س ليمتد
وعنو�نة :  �ضبايرو كيربيانو ، 143 ، �ضي و�ي - 3083 ، ليما�ضول ، قرب�س

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�إيجار  �لعقارية؛  �لوكاالت  خدمات  �لعقار�ت؛  تاأجري  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  خدمات  �لعقارية؛  �خلدمات 
خدمات  و�مل�ضتاأجرة؛  �ملوؤجرة  �لعقار�ت  �إد�رة  �لغري؛  عن  نيابًة  �الإقامة  �أماكن  و��ضتئجار  تاأجري  �لعقار�ت؛ 
�لتثمن �لعقاري؛ خدمات �لتاأجري و�حليازة و�ملبيعات �لعقارية؛ �خلدمات �ملعلوماتية و�ال�ضت�ضارية �ملتعلقة 

بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة YOTELPAD مكتوبة باالأحرف �لالتينية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
 .Wood      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 292206   بتاريخ: 2018/05/15
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    وود جروب يو كيه ليمتد
وعنو�نة :  15 ج�ضت�س ميل الين، �بريدين، �أ�ضكتلند�، �يه بي11   6�إي كيو، �ململكة �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 37
و�لتفكيك  و�لتكليف  و�لتنظيف  و�الإ�ضالح  و�ل�ضيانة  و�لرتكيب  و�الإن�ضاء  �لبناء  باخل�ضب؛ خدمات  يتعلق  فيما  لي�س  و�الإن�ضاء،  �لبناء  خدمات 
�لطاقة  م�ضانع  يف  و�لبوليمرية،  �لكيماوية  �مل�ضايف  �ل�ضيدالنية،  �ل�ضناعات  �ل�ضيار�ت،  �ضناعة  �ملتجددة،  و�لطاقة  و�لغاز  �لنفط  �ضناعات  يف 
و�ملن�ضاآت  �مل�ضانع  �ملعاجلة،  �ل�ضناعية، م�ضانع ومعد�ت  �ملر�فق  �ملتجددة، يف  �لطاقة  م�ضاريع  �لوقود �حليوي، يف  ومن�ضاآت  �لنووية، يف م�ضانع 
ومعد�ت  م�ضانع  �ل�ضناعية،  �ملر�فق  �إن�ضاء  خدمات  �لهند�ضية؛  و�الإن�ضاء�ت  �مل�ضانع  خدمات  �الإن�ضاء؛  م�ضاريع  �إد�رة  خدمات  �لبرتوكيماوية؛ 
�ملعاجلة الإنتاج ومعاجلة منتجات �مل�ضفاة، �لطاقة، �ملنتجات �ل�ضيدالنية، �لبخار، �لكهرباء، غاز �ملد�خن، �لكيماويات، �ملعادن، �لبرتوكيماويات 
و�لغاز �لطبيعي؛ خدمات �لبناء و�الإن�ضاء و�إد�رة �مل�ضاريع فيما يتعلق باإ�ضالح من�ضاآت �لتنقيب و�إ�ضتخر�ج و�إنتاج �لنفط و�لغاز؛ خدمات در��ضات 
�جلدوى فيما يتعلق بالبناء و�الإن�ضاء؛ خدمات �إ�ضر�ف و�إد�رة �الإن�ضاء�ت؛ خدمات �لتعديل �حلديث للم�ضانع و�ملر�فق �ل�ضناعية؛ خدمات �حلفر 
للغاز و�لنفط؛ خدمات �لتعدين؛ خدمات �الإ�ضت�ضار�ت يف جمال �لهند�ضة �ملدنية )�إن�ضاء(؛ خدمات �لهند�ضة �ملدنية يف جمال �الإن�ضاء�ت �ملائية؛ 
�لتقنية فيما يتعلق  �لتنظيف؛ خدمات �الإ�ضت�ضار�ت  �لتنقيب عن �لنفط؛ خدمات  �أجهزة  �لنفط؛ خدمات تركيب  �إنتاج  �أجهزة  خدمات تركيب 
مبن�ضاآت �لعمليات و�مل�ضانع �ل�ضناعية يف جمال �ضناعات �لنفط و�لغاز؛ خدمات �إ�ضالح خطوط �الأنابيب؛ خدمات �ل�ضيانة يف جمال �لهند�ضة 
�ملدنية؛ خدمات �للحام الأغر��س �الإ�ضالح؛ خدمات �الإ�ضالح و�ل�ضيانة و�لتنظيف و�لرتكيب فيما يتعلق باملر�فق �ل�ضناعية مثل مر�فق �ضناعات 
�ملنبع للنفط و�لغاز باالإ�ضافة �إىل م�ضانع ومعد�ت �ملعاجلة، لي�س فيما بتعلق باخل�ضب؛ خدمات تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �الأجهزة �لكهربائية؛ 
خدمات تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �أنظمة ك�ضف و�إنذ�ر �حلريق و�لغاز و�أجهزة �حلماية من �حلر�ئق؛ خدمات تركيب و�ضيانة و�إ�ضالح �مل�ضخات؛ 
خدمات �ضيانة و�إ�ضالح وتطوير وجتديد �ل�ضاغطات و�مل�ضخات و�ملولد�ت ومعد�ت �لتدوير؛ خدمات �الإ�ضالح حتت �ملاء؛ خدمات تاأجري �مل�ضانع 
�لبنية  �إن�ضاء  �لطاقة؛ خدمات  توليد  �أجهزة ومعد�ت ومن�ضاآت  و�إ�ضالح  و�إن�ضاء و�ضيانة وخدمة  تركيب  �الإ�ضالح؛ خدمات  و�ملعد�ت الأغر��س 

�لتحتية �ملدنية؛ خدمات تقدمي �ملعلومات و�لن�ضح و�الإ�ضت�ضارة فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �آنفاً.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة ).Wood( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
 ENGINEERING INVESTMENTS      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 292001   بتاريخ: 2018/05/09
بيانات �الأولوية:         

باإ�ضم :    �يه دي �إف جي �آي بي
وعنو�نة :  كاميان كوربوريت �ضنرت، 27 هو�ضبيتل رود، جورج تاون ، جر�ند كاميان كيه و�ي1-9008 ، جزر كاميان

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�الأعمال  و�إد�رة  �ال�ضتثمار؛  ل�ضركات  �الأعمال  و�إد�رة  �ملكتبي؛  �لن�ضاط  وتفعيل  �الأعمال؛  وتوجيه  �الأعمال؛  و�إد�رة  و�الإع��الن؛  �لدعاية  خدمات 
�لتطوير  ل�ضركات  �الأعمال  �إد�رة  �لعقار�ت؛  ل�ضركات  �الأعمال  �إد�رة  �لتعليمية؛  �خلدمات  ل�ضركات  �الأعمال  و�إد�رة  �ملالية؛  �خلدمات  ل�ضركات 
�لعقاري؛ �إد�رة �الأعمال ل�ضركات �الأبحاث؛ �إد�رة �الأعمال ل�ضركات �لذكاء �ال�ضطناعي؛ �إد�رة �الأعمال ل�ضركات �الأن�ضطة �لرتفيهية؛ �إد�رة �الأعمال 
�الإنرتنت  على  �لدعاية  �لرتويجية؛  و�خلدمات  �لدعاية  �لت�ضويق؛  �الأعمال؛  توجيه  و�مل�ضرعات؛  �الأعمال  حلا�ضنات  �الأعمال  �إد�رة  للفنادق؛ 
خالل  من  باالأخرين  �خلا�ضة  و�خلدمات  لل�ضلع  �لرتويج  �لدعائية؛  �لن�ضو�س  ن�ضر  و�ملعلومات؛  �ل�ضوق  بحوث  خدمات  �لت�ضويق؛  وخدمات 
�حلا�ضوب و�ضبكات �لتو��ضل؛ خدمات �ضبكات �الأعمال على �الإنرتنت؛ ن�ضر �لدعاية و�الإعالن لالآخرين من خالل �ضبكات �لتو��ضل �الإلكرتونية 
عرب �الإنرتنت؛ حتليل بيانات �الأعمال؛ تقدمي معلومات �الأعمال �الح�ضائية؛ �ضبكات �الأعمال؛ خدمات معلومات �الأعمال، ُتقدم جميعها من 
�الجتماعية  �ل�ضبكة  م�ضتخدمي  لتو�ضيل  �الإنرتنت  عرب  �خلدمات  عاملية؛  حا�ضوب  �ضبكة  على  �الإنرتنت  على  �إلكرتونية  بيانات  قاعدة  خالل 
باالأعمال؛ خدمات ُمر�قبة �الأعمال و�ال�ضت�ضار�ت؛ تقدمي �لتوجيه �ال�ضرت�تيجي و�لروؤي �مل�ضتقبلية و�لت�ضويق؛ خدمات �إد�رة قو�عد �لبيانات 
خدمات  �لتفاعلية؛  �لدعاية  توزيع  لالآخرين؛  �لكمبيوتر  �ضبكات  على  �ملوجودة  و�مل�ضادر  و�ملو�قع  �ملعلومات  و��ضتعادة  عن  �لبحث  �ملحو�ضبة؛ 
�إد�رة قو�عد �لبيانات؛ �إد�رة عمليات �الأعمال؛ ترتيب و�إقامة �ملعار�س �لتجارية يف حقل �لكمبيوتر�ت؛ خدمات �لكمبيوتر؛ �لذكاء �ال�ضطناعي 
وتكنولوجيا �ملعلومات؛ تدقيق �الأعمال؛ ��ضت�ضار�ت �إد�رة �الأعمال؛ ��ضت�ضار�ت تنظيم �الأعمال؛ معلومات �الأعمال؛ خدمات �إد�رة م�ضروع �الأعمال 
�إىل  يحتاجون  �لذي  �مل�ضاريع  �أ�ضحاب  مع  �خلا�س  �لقطاع  �ملحتملن من  �مل�ضتثمرين  ملطابقة  �الأعمال  و�ضاطة  �الإن�ضاء�ت؛ خدمات  مل�ضروعات 
�ال�ضتثمار؛ �إد�رة �مللف �ملحو�ضب؛ �لتنبوؤ�ت �القت�ضادية؛ �إد�رة �الأعمال �ملوؤقتة؛ �إد�رة �الأفر�د؛ توظيف �الأفر�د؛ �لعالقات �لعامة؛ بحث �لكفاالت؛ 

�أن�ضطة �لن�ضح و�ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات )ENGINEERING INVESTMENTS(   مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�ضرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: زعبيل هاو�س

�ملودعة بالرقم: 288827   بتاريخ: 2018/03/11
بيانات �الأولوية: 

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق �لربيد 73137، منطقة �ل�ضفوح، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 44
خدمات �لعناية �ل�ضحية و�ملحافظة على �جلمال؛ خدمات �لعالج بالرو�ئح �لعطرية؛ �حلمامات �لرتكية؛ 
�حلمامات  خدمات  �لتدليك؛  خدمات  �ل�ضعر؛  ت�ضفيف  �ضالونات  خدمات  �لتجميل؛  �ضالونات  خدمات 
�لبخارية )�ل�ضاونا(؛ خدمات �ملنتجعات �ل�ضحية؛ خدمات منتجعات �ل�ضحة و�ال�ضتجمام؛ خدمات �ملعلومات 
�ل�ضحية و�لطبية ومعلومات �للياقة �لبدنية؛ خدمات تقييم �للياقة �لبدنية؛ �لن�ضائح �لغذ�ئية؛ خدمات 
�لب�ضرة؛ تقدمي  ت�ضمري  وت�ضهيالت  �لتجميلي؛ تقدمي خدمات  �لعالج  و�لب�ضرة؛ خدمات  �لعناية باجلمال 
خدمات تقليم وتنظيف وطلي �ظافر �ليدين و�لقدمن ؛ خدمات �ال�ضت�ضار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات 

�ل�ضابق ذكرها.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من عبارة )زعبيل هاو�س( مكتوبة باللغة �لعربية.

�ال�ضرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�ضري عند ��ضتخد�م �لكلمة )زعبيل( مبعزل عن �لعالمة العتبار ��ضم 
منطقة جغر�فية

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ضاد �أو �إر�ضالة 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/
�أيه �أي بي تي الإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 

بن�ضر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 119044 وتاريخ: 2008/09/07  
با�ض��م: جمموعة �أهل �ل�ضر�ء للتجارة

وعنو�نه: �س.ب 2131 خمي�س م�ضيط - حي �ضباعة - �س. �الأم��ري عبد �هلل - 
�ململكة �لعربية �ل�ضعودية  

و�مل�ضجلة حتت رقم : )127772(     بتاريخ:  03/ 01 /2011م
و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:    07/   09  / 2018  وحتى تاريخ :   07 /  09  / 2028
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإع����������الن
�ملويجعي  �ل�ض�����ادة/خياط  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لل�ضيد�ت رخ�ضة رقم:1123828 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة حمد �حمد مفتاح علي �لنا�ضري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد ��ضماعيل علي ��ضماعيل �لبلو�ضي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبد�الحد عبد�لقدو�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/هابلي بابلي كافيه  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1127773 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ضريف عو�س عبد�هلل عيديد �لعامري %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�هلل حممد �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإع����������الن
الين  بي  �ي  �ل�ض�����ادة/يف  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN خلدمات �الفر�ح رخ�ضة رقم:2106772 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ضريف عو�س عبد�هلل عيديد �لعامري %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبد�هلل حممد �ل�ضام�ضي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بقالة �لربج �لعايل 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2335227 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ضيف حممد نا�ضر عبد�هلل �لكعبي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف خليفة عبد�هلل حارب جا�ضم �لظاهري
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�ضاحة 3*1 �ىل 1*1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�م �ي �ملتكاملة ال�ضت�ضار�ت �د�رة �مل�ضاريع 
ملالكها- حممد عتيق �لكويتي- �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م- �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2306428 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عبد�هلل عتيق عبد�هلل بالعبد �لكويتي %40
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حممد عتيق عبد�هلل بالعبد �لكويتي من مالك �ىل �ضريك
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

حممد عتيق عبد�هلل بالعبد �لكويتي من 100% �ىل %60
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة 0.15*0.50 �ىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ��ضم جتاري من/�م �ي �ملتكاملة ال�ضت�ضار�ت �د�رة �مل�ضاريع ملالكها- حممد عتيق 

�لكويتي- �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م- �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
 M A COMPLETE PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY- OWNED MOHAMMED

 ATEEQ AL KUWAITY SOLE PROPRIETORSHP LLC - SOLE PROPRIETORSHP LLC

�ىل/�م �ي �ملتكاملة ال�ضت�ضار�ت �د�رة �مل�ضاريع ذ.م.م
M A COMPLETE PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY LLC

-1601  2 ميز�ن   C62-H-11 �ضرق  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
RCS - 1641011 وليد �ضعد �هلل وليد فهد �ىل �بوظبي جزيرة �لرمي �لرمي �ضم�س 

1- ق 15 طابق NCS - 1534669-1601  NCS- 1534669-1601 1 �ضركة د�ماك 

للعقار�ت �لفخمة ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

»اإمباور« تزود »ون زعبيل« االأيقونة 
املعمارية بـ 11 األف طن تربيد

•• دبي-الفجر: 

�أكرب مزود خلدمات  وقعت موؤ�ض�ضة �الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور”، 
تربيد �ملناطق يف �لعامل، �تفاقية مع �ضركة “�إثر�ء دبي” �ململوكة بالكامل ملوؤ�ض�ضة 
دبي لال�ضتثمار�ت �حلكومية لتزويد م�ضروع “ون زعبيل” �لذي تطوره مبركز 
دبي �لتجاري �لعاملي، بخدمات تربيد �ملناطق وبقدرة �إنتاجية ت�ضل �إىل 11 �ألف 
طن تربيد. وقد وقعت �الإتفاقية بن �أحمد بن �ضعفار �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
�الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور” وع�ضام كلد�ري �لرئي�س �لتنفيذي 

وع�ضو جمل�س �إد�رة �ضركة �إثر�ء دبي يف �ملركز �لرئي�ضي ل�ضركة “ �إثر�ء دبي«.
و�الآخر  طابقاً   67 من  �أحدهما  يتاأّلف  متجاورين  برجن  من  �مل�ضروع  يتكّون 
طابق  يقطعهما  �لّتجزئة  متاجر  م��ن  ة  من�ضّ ف��وق  م�ضّيدَين  ط��اب��ق��اً،   57 م��ن 
�لطابق  ه��ذ�  ي��ك��ون  ���ض��وف  م��رت.   100 �رت��ف��اع  على  لينك�س«،  »ذ�  معّلق،  ك��اب��ويل 
�لفريد بت�ضميمه �ضلة و�ضل بن �لربجن ليقّدم للزّو�ر �لعديد من �خليار�ت 
�جلاذبة من عرو�س ومطاعم حائزة على جنوم »مي�ضلن« و��ضرت�حات وغريها. 
��ة حم���اّلت �ل��ت��ج��زئ��ة ع��ل��ى �مل�����ض��ت��وى �الأر����ض���ي حت��ت ����ض��م »ذ�  ك��م��ا ت��ت��وّف��ر م��ن�����ضّ
�لتجربة  متّثل  ع��ّدة  ت�ضّوق  خيار�ت  توّفر  طو�بق   3 من  موؤّلفة  وهي  جالريي« 
�الأمثل للت�ضّوق �إ�ضافة �إىل �الأماكن �لرتفيهّية �ملمتعة. كما �ضيوّفر »ون زعبيل« 
مة  وحد�ت �ضكنية فاخرة من �ضقق و دوبلك�س، �إ�ضافة �إىل م�ضاحات جتارّية م�ضمَّ
لل�ضركات  �لرئي�ضّية  و�مل��ق��ّر�ت  �ملرموقة  �ملكاتب  �حتياجات  لتنا�ضب  ي�ضاً  خ�ضِّ
يافة �ملمّيزة  م خدمات �ل�ضّ �لعاملّية. ويت�ضمن �مل�ضروع �لفنادق �لفخمة �ّلتي تقدِّ

و�لّر�قية لزّو�ر �ل�ضركات و�ل�ضّياح على حد �ضو�ء.
من  �ملناطق  تربيد  باأنظمة  �مل�ضروع  تزويد  �أعمال  ب��دء  عن  “�إمباور”  و�أعلنت 
خالل حمطة تربيد مركز دبي �ملايل �لعاملي، على �أن تتم عملية تزويد �لربجن 
باأنظمة �لتربيد على ثالثة مر�حل، و�ضيبد�أ تزويد �مل�ضروع باخلدمة يف يوليو 

2019 ومن �ملتوقع �كتمال �مل�ضروع يف �لربع �الأول من �لعام 2020.
“ نحن فخورون بتوقيع  وقال �أحمد بن �ضعفار، �لرئي�س �لتنفيذي ل� “ �إمباور”: 
هذه �الإتفاقية حيث حتر�س “�إمباور” على خدمة �مل�ضروعات �لعقارية �لر�ئدة 
يف �الإمارة و�أن ت�ضبح جزء�ً منها، و�إ�ضافة “ون زعبيل”  �إىل حمفظة م�ضاريعنا 
يعك�س ثقة �ملطورين و�لعقارين باأنظمة تربيد �ملناطق ودورها يف تعزيز مفهوم 
�ل��رت�ث و�حلد�ثة حيث يقدم  �مل�ضروع مزيج من  �مل�ضتد�مة. ويعك�س هذ�  �مل��دن 
جتربة نوعية لزو�ره حيث يتو�جد  يف حي زعبيل يف قلب �ملدينة، ويتمتع مبوقعه 
�ال�ضرت�تيجي �لكائن على مفرتق طرق �ملناطق �لتجارية �لقدمية و�جلديدة يف 
دبي. وقال ع�ضام كلد�ري ، �لرئي�س �لتنفيذي وع�ضو جمل�س �إد�رة �ضركة �إثر�ء 
دبي: “ نحن �ضعد�ء بهذه �ل�ضر�كة مع “�إمباور” يف تزويد م�ضروع “ون زعبيل” 
باأنظمة تربيد �ملناطق �ل�ضديقة للبيئة، و�لتي بدورها �ضتعزز من �أهمية �مل�ضروع 
�ل�ضياحي �ل�ضكني �لذي يوفر خيار�ت وفر�ضاً ��ضتثمارية لفئات �ملجتمع �ملتنوعة 
و�لرتفيهية،  �ل�ضكنية  باحتياجاتهم  وت��ف��ي  �إمكانياتهم  ت��خ��دم  ح��ل��واًل  وت��ق��دم 
و�لتجارية«. و�أ�ضار كلد�ري �أن �أنظمة تربيد �ملناطق تعترب من �أهم معايري مدن 
�لبيئية للم�ضروع و�لذي بدوره �ضي�ضهم يف  �لتي �ضت�ضمن �ال�ضتد�مة  �مل�ضتقبل، 

دعم �لدور �لريادي الإمارة دبي يف تخفي�س �نبعاثات �لكربون.
�أ�ضا�ضياً من �لتخطيط  �أنظمة تربيد �ملناطق �أ�ضبحت جزء�ً  �أن  و�أكد بن �ضعفار 
وت�ضميم �ملباين �حلديثة، م�ضري�ً �إىل �أن �أنظمة تربيد �ملناطق تقدم وفور�ت يف 

�لتكلفة بن�ضبة ت�ضل �إىل %50 مقارنة مع ��ضتخد�م و�ضائل �لتربيد �الأخرى.

»الثقافة وال�سياحة« باأبوظبي حت�سل 
على اعتماد دويل مبجال القوى الب�سرية

•• اأبوظبي-وام:

يف  “�مل�ضتثمرون  �عتماد  على  �أبوظبي   - و�ل�ضياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  ح�ضلت 
�ملتخ�ض�ضة  �ل��دول��ي��ة  �لهيئة  معايري  حتقيقها  عقب  �لب�ضرية”  �ل��ق��وى 
�ل�ضرق  موؤ�ض�ضة يف منطقة  �أول  �لد�ئرة  وتعترب  �لب�ضرية.  �مل��و�رد  �إد�رة  يف 
�الأو�ضط تنال هذ� �العتماد �لذي يعك�س �لتز�مها باأف�ضل �ملمار�ضات و�أعلى 

م�ضتويات �الأد�ء من خالل �الإد�رة �لفعالة ملوظفيها وتطوير قدر�تهم.
كما ح�ضلت �لد�ئرة �أي�ضا على �عتماد �ل�ضحة و�للياقة من �مل�ضتوى �لف�ضي 

تكرميا لربنامج �ل�ضحة وتعزيز �للياقة �لذي �بتكرته �لد�ئرة ملوظفيها.
يحدد  دول��ي��ا  معيار�  �لب�ضرية”  �ل��ق��وى  يف  “�مل�ضتثمرون  �عتماد  ويعترب 
نتائج  لتحقيق  بكفاءة  �ملوظفن  و�إد�رة  ودع��م  لقيادة  �ل��الزم��ة  �ملتطلبات 
�لقوى  يف  “�مل�ضتثمرون  عمل  �إط���ار  �إىل  �مل��ع��ي��ار  ه��ذ�  وي�ضتند  م�ضتد�مة 
و�ملهار�ت  �لعمل  بيئات  يف  �الجت��اه��ات  �أح���دث  يت�ضمن  �ل���ذي  �لب�ضرية” 
�الأ�ضا�ضية للموظفن و�لهياكل �الإد�رية و�ملوؤ�ض�ضية �لفعالة �ملطلوبة للتفوق 
�لقوى  يف  “�مل�ضتثمرون  معايري  ومت��ن��ح  �ل��ق��ط��اع��ات.  جميع  يف  �الأد�ء  يف 
�لب�ضرية” �ملوؤ�ض�ضات �أدو�ت فعالة لقيا�س �الأد�ء مقارنة باأف�ضل �مل�ضتويات 
�لعاملية يف جمال عملها. وقال �ضعادة �ضيف �ضعيد غبا�س وكيل د�ئرة �لثقافة 
كو�درنا  �أن  يوؤكد  �مل��رم��وق  �لعاملي  �العتماد  ه��ذ�  �إن  �أبوظبي   - و�ل�ضياحة 
�لب�ضرية تاأتي يف مقدمة �أولوياتنا و�أننا ال ندخر جهد� لتطويرها ودعمها 
وبينما ت�ضعى �لد�ئرة د�ئما نحو �لتميز ندرك �أن موظفينا هم �أهم مو�ردنا 
تعمل  جن�ضية   60 من  �أك��ر  ي�ضم  �ل��ذي  عملنا  بفريق  ونفخر  �لرئي�ضية 
�أبوظبي على �ل�ضاحة  بان�ضجام لتحقيق روؤيتنا �لر�مية �إىل تر�ضيخ مكانة 
ي�ضاهم يف  �لب�ضرية”  �لقوى  “�مل�ضتثمرون يف  �عتماد  �أن  و�أو�ضح  �لدولية. 
ت�ضليط �ل�ضوء على �لد�ئرة باعتبارها من جهات �لعمل �ملف�ضلة للموظفن 
�ملحتملن من جميع �أنحاء �لعامل ونثق �أن �لتطوير �مل�ضتمر لفريق عملنا 
يعزز قدرتنا على مو��ضلة جهودنا يف �لرتويج للمقومات و�ملعامل �لفريدة 

يف �أبوظبي و�لتي جتعلها وجهة �ضياحية وثقافية متميزة.

»اأزميوت لليخوت« تتاألق بعر�س 18 يختًا يف مهرجان كان لليخوت 2018
•• الإمارات –الفجر: 

�ل�ضركة  لليخوت”،  “�أزميوت  ت�ضتعد 
�لعامل،  يف  �ليخوت  �ضناعة  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�ل�ضرق  يف  مكاتب  �ضبعة  متتلك  و�ل��ت��ي 
�الأو����ض���ط مب���ا يف ذل���ك ف���رع �الإم������ار�ت، 
لليخوت  ك��ان  “مهرجان  يف  للم�ضاركة 
2018” �الأ�ضخم من نوعه يف �أوروبا، 
�أ�ضطواًل �ضخماً  �ل�ضركة  حيث �ضتعر�س 
3 يخوت  ذل��ك  18 يختاً، مب��ا يف  ي�ضم 
جديدة �ضتعر�س الأول مرة يف �لعامل يف 
�ملهرجان �لذي �ضُيعقد يف �لفرتة ما بن 

11 و16 �ضبتمرب. 
�ضتعر�س  �لتي  �لثالثة  �ليخوت  وت�ضم 
�لتالية:  �ل��ن��م��اذج  �ل��ع��امل  يف  م��رة  الأول 
 Azimutو    Azimut S6
و    Grande 25 Metri
 Azimut Grande 32
Metri. كما �ضري�فق �لقو�رب �لثالثة 
�آخر من �ملجموعات  �جلديدة 15 يختاً 
�خلم�س �ل�ضهرية، وهي:Atlantis و 
 Flybridge و Sو Magellano
و Grande، بدء�ً من �أ�ضغر �ليخوت 

�إىل   Azimut Atlantis 34
 Azimut مت��ي��ز�ً  و�أك��ره��ا  �أ�ضخمها 
و�ل��ت��ي مت   ،Grande 35 Metri
بيع 10 يخوت منها منذ �إطالقها، كما 

مت منحها 6 جو�ئز دولية بارزة.
ويف هذه �ملنا�ضبة �أكد �ل�ضيد ماركو فايل، 
“�أزميوت  ل�ضركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ملتميزة  باملنتجات  على ثقته  لليخوت” 
قائاًل:  �ملهرجان.  يف  عر�ضها  يتم  �لتي 
“نعمل على �إثر�ء مناذجنا �ملعرو�ضة يف 
�حتياجات  كل مو�ضم، و�لتي تلبي دوم��اً 

يف  �لكامنة  �أف��ك��اره��م  وجت�ضد  عمالئنا 
�لفاخرة،  �الإبحار  �حل�ضول على جتربة 
مب�ضتوى يتما�ضى مع رغباتهم يف �لتمتع 
باقتناء هذه �ليخوت وقيادتها يف �أجو�ء 
ت��ب��ع��ث �ل���ر�ح���ة يف ن��ف��و���ض��ه��م ب��ع��ي��د�ً عن 
�ضغوطات �لعمل. ونحن ن�ضعى جاهدين 
�الأناقة  متثل  مبتكرة  ت�ضاميم  الإطالق 
�أحدث  ��ضتخد�م  م��ر�ع��اة  م��ع  و�ل��ر�ح��ة، 
على  م��ت��ف��وق��ن  يجعلنا  م���ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات، 
وهذ�  �ل��ق��ائ��م��ة،  ����ض���د�رة  يف  مناف�ضينا 
ملنتجاتنا  عمالئنا  والء  ي�ضمن  م��ا  ه��و 

وعالمتنا �لتجارية«. 
و�أو�ضح فايل: “نحن على ثقة بنجاحنا 
من  ه���ذ�  ���ض��ع��ورن��ا  وي���اأت���ي  �مل�ضتقبل،  يف 
�لقوي  �أد�ئ���ن���ا  �إىل  ي�ضتند  ق���وة  م��وق��ع 
�إذ حققت جمموعتنا متو�ضط  ميد�نياً. 
�ضمت  ي��خ��ت،   300 يبلغ  �ضنوي  �إن��ت��اج 
خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية منتجات مبتكرة 
قد مت بيعها جميعاً، ونحن نعد عمالءنا 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى من��ون��ا �مل��ه��ن��ي وج���ودة 
�أ�ضا�س  ركيزة  نعتربه  ما  وهو  خدماتنا، 

لتميزنا يف �ل�ضوق �لعاملية«.

معر�س املتاجر الذكية 2018 ي�ستقطب اهتمامًا وا�سحًا يف القطاع
•• دبي-الفجر: 

�ل��ت��ج��زئ��ة حت����ّوالت مهمة  ق��ط��اع  ي�ضهد 
ي��دف��ع��ه��ا �ع��ت��م��اد �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وتربز 
دولة  تتخذها  �لتي  �لكبرية  �خل��ط��و�ت 
�عتماد  نحو  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�البتكار�ت �لتي من �ضاأنها ر�ضم مالمح 

�مل�ضتقبل. 
�لو��ضح  �الهتمام  من  ذلك جلّياً  ويبدو 
يلقاها  �ل��ت��ي  �الإي��ج��اب��ي��ة  و�ال���ض��ت��ج��اب��ة 
م��ع��ر���س �مل��ت��اج��ر �ل��ذك��ي��ة م��ن��ذ �فتتاحه 
دبي  مركز  يف  �لثالثاء  �الأول  �م�س  ي��وم 

�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س. 
وب��و���ض��ف��ه �أك����رب ف��ع��ال��ي��ة ل��ق��ط��اع جتارة 
معر�س  ��ضتقطب  �ملنطقة،  يف  �لتجزئة 
�ملتخ�ض�ضن  �أب�������رز  �ل���ذك���ي���ة  �مل���ت���اج���ر 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  و�الإقليمين  �لعاملين 
و�ملفاهيم  �ال�ضرت�تيجيات  ال�ضتعر��س 
قو�عد  تغيري  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لالعبن  مب�ضاعدة  و�لكفيلة  �للعبة، 
�ل��ط��ري��ق لتحقيق  ع��ل��ى و���ض��ع خ��ارط��ة 

يف  �ملعر�س  وي��ق��ام  �مل�ضتقبل.  يف  �لنجاح 
�لتجزئة  جت��ارة  قطاع  فيه  ي�ضهد  وق��ت 
من�����و�ً ق���وي���اً م���ع �ال����ض���ت���ع���د�د مل���زي���د من 
جمعة  �ضعادة  �الفتتاح  وح�ضر  �لتطور. 
�القت�ضاد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ك��ي��ت،  حم��م��د 
�مل�ضاعد ل�����ض��وؤون �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة يف 
وز�رة �القت�ضاد �الإمار�تية، و�ألقى كلمة 
رئي�ضية يف �ملوؤمتر �أ�ضار فيها �إىل �أهمية 
�لدور �لذي يلعبه قطاع جتارة �لتجزئة 
يف دف����ع ع��ج��ل��ة �الق��ت�����ض��اد �الإم����ار�ت����ي، 
�لتنمية  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ح��وري��ة  وم��ك��ان��ت��ه 

بالدولة.
عرو�ضاً  �الأول  �ليوم  فعاليات  وت�ضمنت 
�لقطاع،  ����ض���وؤون  يف  م��ت��م��ي��زة  ت��ق��دمي��ي��ة 
وت��ك��ت��ي��ك��ات �ل��ت��ف��ك��ري �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي حول 
�لتجزئة  جت���ارة  �ضركات  حماية  كيفية 
يف �مل�ضتقبل. وتطّرقت �لكلمات ملو��ضيع 
�لتجزئة  جت����ارة  م�ضهد  م��ث��ل  رئ��ي�����ض��ي��ة 
وم�ضتقبل  �الأو���ض��ط،  �ل�ضرق  يف  �لذكية 
م��ر�ك��ز �ل��ت�����ض��وق، و�ل��ت��ح��ّول �ل��رق��م��ي يف 
م��ع تكنولوجيا  �ل��ت��ج��زئ��ة  ق��ط��اع جت���ارة 

�لذكاء �ال�ضطناعي. ومن ناحية �أخرى، 
�لوجهة  باعتباره  مكانته  �ملعر�س  �أثبت 
�أبرز  م��ن  خ���رب�ء  م��ع  للتو��ضل  �الأم��ث��ل 
م����زودي خ��دم��ات جت���ارة �ل��ت��ج��زئ��ة على 
�لعرو�س  وت�ضمنت  �ل��ع��امل��ي.  �ل�ضعيد 
�لبناء  ف��ئ��ات  ت�����ض��م��ل  م��ف��اه��ي��م م��ب��ت��ك��رة 
و�الإد�رة و�لت�ضغيل. وكانت جعبة �ملعر�س 
ز�خرة بالعرو�س �لتي ��ضتقطبت �هتمام 
�لناطقة،  �ل����روب����وت����ات  م���ن  �جل���م���ه���ور 
�البتكار�ت  و�أح����دث  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ر�ي��ا  �إىل 
بو��ضطة  �ل��ت��ع��رف  ن��ظ��ام  تكنولوجيا  يف 
�ملقابل،  ويف  �ل����ر�دي����وي����ة.  �ل���������رتدد�ت 
باإدر�ج  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة  فعاليات  تاألقت 
تاأجري م�ضاحات  فئة جديدة متمثلة يف 
�لعالمات  متنح  و�لتي  �لتجزئة،  جت��ارة 
��ضتئجار  ف��ر���ض��ة  �مل��رم��وق��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 

م�ضاحات جتارة �لتجزئة �ملرتقبة.
و�ضهد �ملعر�س م�ضاركة و��ضعة من جتار 
جت��زئ��ة ل��ع��الم��ات جت��اري��ة ر�ئ����دة، حيث 
ي�ضتطيع  �ل��ت��ي  �الإم��ك��ان��ات  على  �طلعو� 
ومن  توفريها،  �لذكية  �ملتاجر  معر�س 

ت��ع��اون��ي��ة �الحت����اد،  بينهم مم��ث��ل��ون ع��ن 
و�لطاير، والندمارك، وماجد �لفطيم.

ناير،  ج��اي��ار�م��ان  ق��ال  �ملنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
فريت�ضو�ل  �ضركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
و�ملعار�س:  للموؤمتر�ت  �ضي�ضتمز  �إن��ف��و 
ن���ح���ن م���������ض����رورون ب�����روؤي�����ة م���ث���ل ه���ذ� 
�حلما�س يف جمتمع جتارة �لتجزئة جتاه 
�مل�ضتقبل.  وتعزيز �خلطى نحو  �البتكار 
�لتكنولوجيا  �إم��ك��ان��ات  ت�ضخري  ويعترب 
وتنمية  ج��دي��دة  ت�ضوق  جت��رب��ة  لتوفري 
�الأعمال �ضرورة �أ�ضا�ضية لتجار �لتجزئة 
مع  ج��دد  ع��م��الء  على  للعثور  تدعوهم 
�الح��ت��ف��اظ ب��ال��ع��م��الء �حل��ال��ي��ن. ومن 
�مل��ه��م �أن ي��ت��ح��رك ج��م��ي��ع �ل��الع��ب��ن يف 
�ب���ت���ك���ار�ت جديدة،  م���ع  ق���دم���اً  �ل��ق��ط��اع 
معر�س  �أن  ب�����ض��دق  �ل���ق���ول  ومي��ك��ن��ن��ي 
عاملي  مب�ضتوى  يتمتع  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ت��اج��ر 
من جميع �لنو�حي حينما يتعلق �الأمر 

باملو�رد �لتي تقود م�ضتقبل �لت�ضوق.
بفعاليات  �مل�������ض���ارك���ة  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
م��ع��ر���س �مل��ت��اج��ر �ل���ذك���ي���ة، ق����ال �أج����وي 

ح�ضن  موؤ�ض�ضة  ع���ام  م��دي��ر  ر�م��ان��اث��ان، 
مدى  “على  �ل��ت��ج��اري��ة:  حبيب  حممد 
�ل�ضنو�ت �خلم�س �ملا�ضية، �ضهد �لقطاع 
ت����غ����ري�ت م���ت�������ض���ارع���ة، وت������ربز �الأمت���ت���ة 
�ملتغري،  �مل�ضهد  هذ�  يف  �أ�ضا�ضي  كمحرك 
يو��ضلون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��م��الء  م��ع  ال�ضيما 
م��ب��ت��ك��ر يف عرو�س  ����ض���يء  ع���ن  �ل��ب��ح��ث 
�لتفاوؤل  يحذوين  �لتجارية.  عالماتهم 
بخ�ضو�س �الآفاق �مل�ضتقبلية يف �ملنطقة، 
خ��ا���ض��ة ب��ت��ب��وء دب���ي م��رك��ز �ل��ق��ي��ادة على 
�ملتاجر  معر�س  ويعترب  �ل��ط��ري��ق.  ه��ذ� 
مدى  ال�ضتعر��س  مهمة  من�ضة  �لذكية 
و�جلدير  �ملنطقة”.  يف  �بتكار�تنا  ق��وة 
بالذكر �أن موؤ�ض�ضة ح�ضن حممد حبيب 
والفتات  �أك�ضاك  عرب  ت�ضارك  �لتجارية 
رق���م���ي���ة، وح����ل����ول �الت�������ض���ال ع����ن بعد، 
و�لتحقق  �ل��زو�ر  �إد�رة  نظام  عن  ف�ضاًل 
معر�س  �أن  �إىل  وًي�����ض��ار  ه��وي��ت��ه��م.  م��ن 
�ملتاجر �لذكية 2018 ُيقام لغاية �ليوم 
�خلمي�س 6 �ضبتمرب يف �لقاعة 3 ب�مركز 

دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.

حمكمة لندن وويلز العليا متنع »�سركة ميناء جيبوتي« من اإنهاء امل�سروع امل�سرتك مع »موانئ دبي العاملية«
احلكم اجلديد هو الثالث املوؤكد حلقوق موانئ دبي العاملية يف �سركة حمطة »دوراليه للحاويات«

ا�ستبدال اجلانب اجليبوتي للمدراء املُعّينني من قبل موانئ دبي العاملية يف امل�سروع غري ممكن باأمر املحكمة 
•• دبي-وام: 

�أ�ضدرت حمكمة لندن وويلز �لعليا �أمر�ً 
/ جيبوتي  ميناء  �ضركة  مينع  ق�ضائياً 
بورت جيبوتي �أ�س �إيه / من �لتعامل مع 
�مل�ضرتك  �مل�ضروع  يف  �مل�ضاهمن  �تفاقية 
مع مو�نئ دبي �لعاملية، على �أنها ُملغاة.

�ملذكورة  �ل�ضركة  �لق�ضائي  �الأم��ر  ومنع 
��ن��ن م���ن ِقبل  م���ن ت��ن��ح��ي��ة �مل�����در�ء �ملُ��ع��يَّ
لالتفاقية-  وفقا   - �لعاملية  دبي  مو�نئ 
تدير  �لتي  �مل�ضرتك  �مل�����ض��روع  �ضركة  يف 
يف  للحاويات”  “دور�ليه  حم���ط���ة 

جيبوتي.
ل �ضركة  وق�ضى �الأمر كذلك بعدم تدخُّ
�إد�رة  يف  �إيه”  �أ������س  ج��ي��ب��وت��ي  “بورت 
�لتحكيم  حمكمة  �إ�ضد�ر  حلن  �ملحطة 
�لق�ضية  ب�ضاأن  جديدة  �أحكاماً  لندن  يف 
ح�ضة  جيبوتي  حكومة  ومت��ل��ك  ذ�ت��ه��ا. 
جيبوتي  “بورت  ���ض��رك��ة  يف  �الأغ��ل��ب��ي��ة 

�ملو�نئ  هيئة  رئي�س  وي�ضغل  �إيه”،  �أ���س 
ج��ي��ب��وت��ي من�ضب  �حل����رة يف  و�مل���ن���اط���ق 
�لرئي�س �لتنفيذي لل�ضركة، بينما متلك 
-ومقرها  مر�ضنت�س”  “ت�ضاينا  �ضركة 

هونغ كونغ-ح�ضة �الأقلية.
�لعليا عقب حماولة  �ملحكمة  �أمر  وجاء 
�إنهاء  �إيه”  �أ���س  جيبوتي  “بورت  �ضركة 
�تفاقية �مل�ضروع �مل�ضرتك مع مو�نئ دبي 
و�لدعوة  قانونية،  غري  ب�ضورة  �لعاملية 
للم�ضاهمن  ��ضتثنائي  �ج��ت��م��اع  لعقد 
م���در�ء  ال���ض��ت��ب��د�ل  �ضبتمرب   9 ب��ت��اري��خ 
�إد�رة  �ل��ع��امل��ي��ة يف جم��ل�����س  دب���ي  م���و�ن���ئ 
�ضركة �مل�ضروع �مل�ضرتك للمحطة. ويعد 
�ضل�ضلة  يف  �لثالث  �لقانوين  �حلكم  هذ� 
“دور�ليه  مب��ح��ط��ة  �ملُ��ت��ع��ّل��ق��ة  �ل��ق�����ض��اي��ا 
�أ����ض���درت  و�أن  ���ض��ب��ق  �إذ  للحاويات”، 
�لدويل حكمن  للتحكيم  لندن  حمكمة 

�ضابقن ل�ضالح مو�نئ دبي �لعاملية.
وي���اأت���ي �الأم�����ر �ل��ق�����ض��ائ��ي �ل�����ض��ادر عن 

حق  ليوؤكد  �لعليا  وويلز  لندن  حمكمة 
�ل�ضركة  �إد�رة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��و�ن��ئ 
كافة  بن  قانونياً  �ملُلِزمة  للعقود  وفقا 
�الأطر�ف �ملعنية، وذلك على �لرغم من 
�متالك “بورت جيبوتي �أ�س �إيه” ح�ضة 
�مل�ضرتك  �مل�����ض��روع  ���ض��رك��ة  �الأغ��ل��ب��ي��ة يف 

ملحطة “دور�ليه للحاويات«.
وت�ضّمن �حلكم �جلديد �ضد �ضركة “بور 
�أ�ضدرته  �ل���ذي  �إيه”،  �أ����س  جيبوتي  ت 
جيبوتي  “بورت  م�ضاركة  دون  �ملحكمة 
�ضركة  - منع  �لتالية:  �لبنود  �إيه”  �أ���س 
“بورت جيبوتي �أ�س �إيه” من �لت�ضّرف 
�مل�ضروع  �ت��ف��اق��ي��ة  �ع��ت��ب��ار  �أ���ض��ا���س  ع��ل��ى 

�مل�ضرتك ُملغاة 
�أ�س  “بورت جيبوتي  ل�ضركة  - ال ميكن 
�إيه” تعين مدر�ء جدد �أو تنحية �ملدر�ء 
�ملعينن من قبل مو�نئ دبي �لعاملية دون 

مو�فقتها.
- كما ال ميكن لل�ضركة �ملذكورة �الإمالء 

ع��ل��ى ���ض��رك��ة �مل�����ض��روع �مل�����ض��رتك ملحطة 
يف  ب��ال��ت�����ض��رف  للحاويات”  “دور�ليه 
“�ل�ضوؤون �ملُتحفَّظ عليها” دون مو�فقة 
ل�ضركة  - ال ميكن  �لعاملية.  دب��ي  مو�نئ 
“بورت جيبوتي �أ�س �إيه” �الإم��الء على 
�ضركة �مل�ضروع �مل�ضرتك ملحطة “دور�ليه 
لها  ت��ع��ل��ي��م��ات  �إ����ض���د�ر  �أو  للحاويات” 
ت�ضارترد”  “�ضتاندرد  بنك  من  للطلب 

يف لندن حتويل �الأمو�ل �إىل جيبوتي.
-ويف حال �إق��د�م �ضركة “جيبوتي بورت 
�ملحكمة  �أم���ر  ع��ل��ى خم��ال��ف��ة  �إيه”  �أ����س 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ م����ا �ع����ت����زم����ت �ل����ق����ي����ام ب����ه يف 
�ملدر�ء  ��ضتبد�ل  م��ن  �ضبتمرب   9 ت��اري��خ 
�لعاملية  دب��ي  مو�نئ  جانب  من  �ملُعينن 
للمحطة،  �مل�����ض��رتك  �مل�����ض��روع  �ضركة  يف 
ما  للمحكمة  �زدر�ًء  ت�����ض��رف��ه��ا  ���ض��ُي��ع��دُّ 
ي��ع��ر���س �ل�����ض��رك��ة �ملُ��خ��ال��ف��ة ل��ل��غ��ر�م��ة �أو 
ُي��ع��ّر���س مديريها  �أ���ض��ول��ه��ا، ك��م��ا  ح��ج��ز 
�لقانونية  ل��ل��م�����ض��اءل��ة  وم�������ض���وؤول���ي���ه���ا 

وعقوبات ت�ضل �إىل �حلب�س. ومن �ملقرر 
�لر�بع ع�ضر  �ملحكمة جل�ضة يف  �أن تعقد 
م���ن ���ض��ب��ت��م��رب �جل�����اري ل���الط���الع على 
م من �ضركة “بورت جيبوتي  �لدفاع �ملُقدَّ
�أ�س �إيه«. يف غ�ضون ذلك، �ضتقوم مو�نئ 
“�ضتاندرد  ب��ن��ك  ب���اإب���الغ  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
ل�ضاحلها  �ل�����ض��ادر  باحلكم  ت�ضارترد” 
تعليمات  �أي  �لبنك  رف�����س  م��ن  للتاأكد 
�ال�ضتثنائي  �الجتماع  بعد  �إليه  ت��رد  قد 
�ضبتمرب   9 يف  ع��ق��ده  �ملُ���زم���ع  ل��ل�����ض��رك��ة 
�جلاري. كما �ضتقوم مو�نئ دبي �لعاملية 
مري�ضنت�س”  “ت�ضاينا  ���ض��رك��ة  ب���اإب���الغ 
باحلكم باعتبارها مالكة حل�ضة �أقلية يف 

“جيبوتي بورت �أ�س �إيه«.
ُيذكر �أن منح �ضركة “ت�ضاينا مري�ضنت�س” 
ح���ق ت�����ض��غ��ي��ل م��ن��ط��ق��ة ج��ي��ب��وت��ي �حلرة 
ملو�نئ  �حل�����ض��ري��ة  للحقوق  خ��رق��اً  ُي��ع��دُّ 
�المتياز  �تفاقية  مبوجب  �لعاملية  دب��ي 

�ملرُبمة مع �جلانب �جليبوتي.

مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني االإمارات وغانا 2017  1.2
•• اأبوظبي-وام:

وز�رة  وكيل  �ضالح،  �آل  �أحمد  بن  �هلل  �ضعادة عبد  ك�ضف 
�لتبادل  �ن  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة  ل�������ض���وؤون  �الق��ت�����ض��اد 
�لتجاري بن �المار�ت وغانا قفز �ىل 1.2 مليار دوالر 
يف عام 2017 موؤكد� �ن �لعالقات �الإمار�تية �الإفريقية 

حمورية وترتبط مبوؤ�ضر�ت بناءة.
و�أ�ضار �ضعادته يف كلمة بافتتاح فعاليات منتدى �الأعمال 
و�ال�ضتثمار بن �الإمار�ت وغانا �ىل �هتمام دولة �الإمار�ت 
ب��ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه��ا �الق��ت�����ض��ادي��ة م���ع ج��م��ه��وري��ة غانا 
�لتطور�ت  �إطار  �إىل م�ضتويات جديدة يف  بها  و�الرتقاء 

�ملت�ضارعة �لتي يحققها �القت�ضاد �لوطني لغانا، باعتباره 
�أحد �أكر �القت�ضاد�ت تطور�ً يف منطقة غرب �إفريقيا. 
�م�س ممثلون عن  �ك��ر�  �لتي عقدت يف  �لفعالية  ح�ضر 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وك��ي��ان��ات �ال�ضتثمار 
بجانب م�ضوؤولن �قت�ضادين ورجال �أعمال يف �لبلدين. 
�ضهدتها  �لتي  �لتطور�ت  ..�أب���رز  �ضالح  �ل   و��ضتعر�س 
م�ضرية �لعالقات �القت�ضادية �الإمار�تية �لغانية، ف�ضال 
عن توجه �لعديد من �ل�ضركات �الإمار�تية لال�ضتثمار يف 
قطاعات �لبنية �لتحتية و�الت�ضاالت و�ل�ضياحة يف غانا، 
ومبا ميثل �نعكا�ضاً �إيجابياً جلهود حكومة غانا يف تعزيز 
�قت�ضادها وجذب �مل�ضتثمرين و�إقامة �ضر�كات قوية مع 

�لتي حققتها  �لر�ئدة  �ملكانة  �ن  و�كد  �خلا�س.  �لقطاع 
دولة �الإمار�ت يف �ملجاالت �ملتعلقة بالتجارة و�ال�ضتثمار 
جتعل منها �ضريكاً �قت�ضادياً بارز�ً لدول غرب �إفريقيا، 
غانا يف  �لتعاون مع جمهورية  تعزيز فر�س  وت�ضهم يف 
�مل�ضرتك،  �اله��ت��م��ام  وذ�ت  �حل��ي��وي��ة  �مل��ج��االت  خمتلف 
حققتها  �لتي  �ملتقدمة  �مل��وؤ���ض��ر�ت  �إىل  �ضعادته  م�ضري�ً 
يف  �ضيما  وال  �لعاملية،  �ل��ت��ج��ارة  خريطة  على  �الإم����ار�ت 
ق��ط��اع �إع����ادة �ل��ت�����ض��دي��ر، وت��ب��ووؤه��ا م��رك��ز�ً حم��وري��اً يف 
�ل�ضوء  �ضعادته  �أل��ق��ى  كما  و�ل��ط��ري��ق.  �حل���ز�م  م��ب��ادرة 
�لدولة  حققتها  �لتي  �ال�ضتثمارية  �ملوؤ�ضر�ت  �أب��رز  على 
�ملرتبة  �إذ جاءت يف  و�لعاملي،  �الإقليمي  �ل�ضعيدين  على 

من حيث قدرتها على جذب  عاملياً  و30  �الأوىل عربياً 
�ال���ض��ت��ث��م��ار �الأج��ن��ب��ي �مل��ب��ا���ض��ر، و�رت��ف��ع ���ض��ايف تدفقات 
لي�ضل  �لدولة  �إىل  �ل��و�ردة  �ملبا�ضر  �الأجنبي  �ال�ضتثمار 
�لدولة يف  �أمريكي، مما يجعل  10.4 مليار دوالر  �إىل 
من   36% على  ��ضتحوذت  حيث  عربياً  �الأوىل  �ملرتبة 
�إىل  �ملتدفقة  �ملبا�ضرة  �الأجنبية  �ال�ضتثمار�ت  �إج��م��ايل 
جمموعة �لدول �لعربية، وكذلك جاءت يف �ملرتبة 21 
�الأجنبي  �ال�ضتثمار  تدفقات  يف  عربياً  و�الأوىل  عاملياً 
�ملبا�ضر �ل�ضادرة، حيث ��ضتحوذت على نحو %42 من 
�ل�ضادرة  �ملبا�ضر  �الأجنبي  �ال�ضتثمار  تدفقات  �إجمايل 

من �ملنطقة �لعربية للعامل لعام 2017.

اخلميس  6   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12420  
Thursday   6   September   2018  -  Issue No   12420



28

املال والأعمال

االإمارات �سمن قائمة اأكرث ع�سر دول يف العامل 
يف حمركات البحث لبدء الن�ساطات التجارية 

•• دبي-الفجر: 

ك�ضف تقرير جديد �أ�ضدرته SEMrush، �ملن�ضة �لر�ئدة عاملياً يف جمال 
�لت�ضويق �لرقمي، عن �إحر�ز دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملرتبة �لعا�ضرة 
10 دول مت �لبحث عنها يف �لعامل على �ضبكة �الإنرتنت يف  �أك��ر  يف قائمة 
“كيفية بدء عمل جتاري يف ...«. وتفوقت �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  عبارة 
يف �لت�ضنيف على جميع �لدول �الأخرى يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط �الأو�ضع 
�لعاملية  �لبيانات  قائمة  يف  �لتا�ضعة  �ملرتبة  �الإم���ار�ت  �حتلت  حيث  نطاقاً، 
�أجريت من قبل  �ملنتقاة، و�لتي جمعت عمليات �لبحث على �الإنرتنت �لتي 
م�ضاريع  تاأ�ضي�س  ين�ضدون  ممن  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �الأ�ضخا�س  خمتلف 
�ل�ضعودية و�لكويت  �لعربية  �ململكة  �ضغرية ومتو�ضطة، فيما جاءت كل من 
زي���د�ن، مدير  �آدم  ق��ال  �ل�ضدد،  وب��ه��ذ�  �ل��ت��و�يل.  34 على  و   30 �ملرتبة  يف 
�الت�ضاالت �ملوؤ�ض�ضية لدى من�ضة SEMrush يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط 
و�ضمال �إفريقيا: “و�ضعت �أدو�تنا �لربجمية للت�ضويق عرب �الإنرتنت، و�لتي 
�ملا�ضية عن   12 �ل���  �الأ�ضهر  خ��الل  �لعاملي  �لبحث  على حتليل منط  عملت 
ثالث دول  عبارة �لبحث “كيفية بدء �ضركة يف” و “بدء ن�ضاط جتاري يف”، 
خليجية �ضمن �ملر�كز �ل� 40 �الأوىل لقائمة ت�ضم �أكر من 195 دولة مت 

�لبحث عنها على �ضبكة �الإنرتنت يف جميع �أنحاء �لعامل.
ووفقاً للتقارير �لر�ضمية، حتت�ضن �الإمار�ت حو�يل 350 �ألف �ضركة �ضغرية 
ومتو�ضطة، �أي ما يعادل �أكر من %94 من �إجمايل عدد �ل�ضركات �لتي مت 
تاأ�ضي�ضها يف �لدولة. وت�ضاهم هذه �ل�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة باأكر من 

%60 من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.
ومع �ضعي دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لزيادة هذ� �لرقم �إىل %70 بحلول 
عام 2021، مت �إ�ضد�ر نحو 9412 رخ�ضة من تر�خي�س �ل�ضركات �جلديدة 
يف �أبوظبي عام 2017، مقارنًة ب� 9089 رخ�ضة جديدة يف �لعام �ل�ضابق، 
بزيادة قدرها %3.5. بينما �أ�ضدرت دبي 19877 رخ�ضة جديدة يف �لعام 
�ل�ضيد�ت  نحو متكن  �ملنطقة  توجه  مع  “متا�ضياً  زي��د�ن:  و�أ�ضاف  �ملا�ضي. 
من �ملو�طنات و�ملقيمات على حد �ضو�ء، �ضجلت �لرت�خي�س �خلا�ضة بر�ئد�ت 
�ل�ضادرة  �جلديدة  �ل�ضركات  تر�خي�س  �إجمايل  من   12% ن�ضبة  �الأعمال 
حافل  ب�ضجل   SEMrush من�ضة  وتتمتع  �مل��ا���ض��ي.  �ل��ع��ام  �الإم�����ار�ت  يف 
�لرقمية  �الأدو�ت  �أح��دث  تقدمي  �الأحجام عرب  �ل�ضركات من جميع  دعم  يف 
م�ضاعدة  بهدف  �الإنرتنت  عرب  و�لت�ضويق  �لبحث  حمركات  نتائج  لتح�ضن 
رجال �الأعمال �ملخ�ضرمن و�جلدد على �لو�ضول �إىل عمالئهم �مل�ضتهدفن 
بدقة وب�ضرعة �أكرب وباأقل قدر من �إنفاق ميز�نيات �لت�ضويق«.  وفقاً لدر��ضة 
حول �لبحث عن عبارة “كيفية بدء ن�ضاط جتاري يف ...”،   SEMrush

�ضملت قائمة �أكر 10 دول مت �لبحث عنها عرب �الإنرتنت: 
�أ�ضرت�ليا  .4 �لفلبن        .3 �ضنغافورة         .2 �لهند             .1

جنوب �أفريقيا  .8 باك�ضتان     .7 نيوزيلند�         .6 كند�             .5
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة               10. ماليزيا  .9

االأوراق املالية تعدل نظام الو�ساطة يف االأ�سواق
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  �القت�ضاد  وزي��ر  �ملن�ضوري  �ضعيد  ب��ن  �ضلطان  �ملهند�س  معايل  �أ���ض��در 
 2018 ل�ضنة  ر.م   27 رقم  �لقر�ر  و�ل�ضلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
ب�ضاأن “تعديل قر�ر رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم 27 ل�ضنة 2014 �خلا�س 
يف  �لهيئة  دور  من  �نطالقاً  �لقر�ر  ياأتي  �ملالية«.  �الأور�ق  يف  �لو�ضاطة  بنظام 
تطوير قطاع �الأور�ق �ملالية ورفع كفاءة �ضوق ر�أ�س �ملال بالدولة ب�ضورة ت�ضمن 
حماية �مل�ضتثمرين كما ياأتي �لقر�ر كذلك جتاوباً مع �ملقرتحات �لتي رفعتها 
توفيق  لتمكينها من  وتقا�س  ت��د�ول  للهيئة ع�ضو  �لو�ضاطة  �ضركات  عدد من 
�ضاأن هذ�  �لنظام �جلديد. ومن  يتو�فق مع  �أو�ضاعها وت�ضوية معامالتها مبا 
�لتعديل �أن ي�ضهم يف �حلفاظ على �ضركات �لو�ضاطة ذ�ت �لقيمة �مل�ضافة، مع 
�إلز�م �ل�ضركة- يف �لوقت نف�ضه- باالحتفاظ بو�ضع وموقف مايل قوي ب�ضكل 
�ملادة   م��ن   4 �لبند  تعديل  يجري   1 �مل���ادة  ن�ضت  �ل��ق��ر�ر  ومبقت�ضى  م�ضتمر. 
بنظام  2014 �خلا�س  ل�ضنة   27 �لهيئة رقم  �إد�رة  4-�أواًل من قر�ر جمل�س 
�لو�ضاطة يف �الأور�ق �ملالية �لذي �أ�ضبح ين�س على �أال يقل ر�أ�س �ملال �ملدفوع عن 
و30  �لتد�ول  �لو�ضاطة ع�ضو  ل�ضركة  بالن�ضبة  �إمار�تي  درهم  3 مليون  مبلغ 
مليون درهم �إمار�تي بالن�ضبة ل�ضركة �لو�ضاطة ع�ضو �لتد�ول و�لتقا�س.  كما 
ن�ضت �ملادة 2 ي�ضاف �لبند 12 �إىل �ملادة 4- �أواًل من قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة 
لي�ضبح  �ملالية  �الأور�ق  يف  �لو�ضاطة  بنظام  �خل��ا���س   2014 ل�ضنة   27 رق��م 
ر�أ�س  %75 من  تقل عن  بن�ضبة ال  ملكية  “�حلفاظ على �ضايف حقوق  ن�ضه 
�ملال �ملدفوع ب�ضكل م�ضتمر«. كما ت�ضمن �لقر�ر يف �ملادة 3 تعديل �لبند 4 من 
�ملادة 11 من قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم 27 ل�ضنة 2014 �خلا�س بنظام 
�لو�ضاطة يف �الأور�ق �ملالية ليكون ن�ضه “�أن ال تقل قيمة �ل�ضمان �لبنكي عن 
1 مليون درهم �إمار�تي بالن�ضبة ل�ضركة �لو�ضاطة ع�ضو �لتد�ول و20 مليون 
وي�ضري  و�لتقا�س«.  �لتد�ول  ع�ضو  �لو�ضاطة  ل�ضركة  بالن�ضبة  �إمار�تي  دره��م 
�لقر�ر من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�ضره يف �جلريدة �لر�ضمية فيما يتعلق باملادة 3 

وبعد ثالثة �أ�ضهر من تاريخ �لن�ضر بالن�ضبة للمادتن 1 و2.

بروج توقع عقدا لزيادة اإنتاجها 
% من البويل بروبيلني بن�سبة 25 

•• اأبوظبي -وام:

�لهند�ضية  �الأع��م��ال  عقد  تكنيمونت  م���اري  جمموعة  م��ع  ب���روج  �ضركة  وق��ع��ت 
�لبويل  الإنتاج  �خلام�س  ب��روج  م�ضنع  مب�ضروع  �خلا�س  و�لت�ضييد  و�مل�ضرتيات 
من  لل�ضركة  �الإنتاجية  �لطاقة  زي���ادة  يف  ي�ضاهم  �ل��ذي  �لروي�س  يف  بروبيلن 
�لبويل بروبيلن بن�ضبة %25 لت�ضل �إىل 2.24 مليون طن �ضنوياً، ف�ضاًل عن 

�إتاحته فر�ضاً جديدة لدعم وتعزيز �ل�ضناعات �ملحلية.
�لذي  بروبيلن  �لبويل  الإنتاج  �خلام�س  بروج  مل�ضنع  �الإنتاجية  �لطاقة  تبلغ  و 
�ضيتم �إن�ضاوؤه �ضمن مر�فق م�ضنع بروج 3 �حلايل يف �لروي�س نحو 480،000 
طن �ضنوياً ويتوقع �النتهاء منه خالل �لربع �لثالث من عام 2021. و�ضيلعب 
�مل�ضنع �جلديد �لذي �ضيعتمد يف �إنتاجه على تقنية Borstar �ملرخ�ضة من 
بوريالي�س دور�ً مهماً يف تعزيز قدرة �أدنوك على حتقيق �إ�ضرت�تيجيتها يف تطوير 
�أعمالها يف جمال �لتكرير و�لبرتوكيماويات وفق ما مت �إعالنه يف ملتقى �أدنوك 
لال�ضتثمار يف �لتكرير و�لبرتوكيماويات �لذي ُعقد يف مايو �ملا�ضي، وذلك بهدف 
�أكرب  �إن�ضاء  خ��الل  من  و�لبرتويكماوية  �لتكريرية  عملياتها  وتعزيز  تطوير 
جممع متكامل يف �لعامل لعمليات �لتكرير و�إنتاج �لبرتوكيماويات يف �لروي�س، 
ف�ضاًل عن �لتز�مها با�ضتثمار�تها �لكبرية خارج �لدولة وفق خططها �لتنموية 
و�ل�ضركات  �أدن��وك  �إنتاج  وزي��ادة حجم  �ملهمة  �الأ�ضو�ق  �إىل  �أو�ضع  ل�ضمان دخول 

�لتابعة لها من �ملنتجات �لتكريرية و�لبرتوكيماوية �لعالية �لقيمة.

عمار النعيمي يطلع على اإجنازات موؤ�س�سة »عقارات عجمان«

اإ�سافة م�سابقة »حتدي البطاريات الكبري« اإىل برنامج الفعاليات بالتعاون مع »دورا�سيل«

»بيئة« تفتح باب الت�سجيل يف امل�سابقات البيئية املدر�سية ال�سنوية

•• عجمان - وام:

�طلع �ضمو �ل�ضيخ عمار بن حميد �لنعيمي 
ويل عهد عجمان يف مكتبه بديو�ن �حلاكم 
على �أهم �إجناز�ت موؤ�ض�ضة عقار�ت عجمان 

“عقار” منذ ت�ضكيل جمل�س �الإد�رة وحتى 
�الآن. و��ضتمع �ضموه - خالل ��ضتقباله وفد 
ر��ضد  �ل�ضيخ  برئا�ضة  �ملوؤ�ض�ضة  �إد�رة  م��ن 
�لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
و�لتخطيط يف عجمان رئي�س جمل�س �إد�رة 

و�الإد�رة  �الإد�رة  جمل�س  و�أع�ضاء  “عقار” 
�أهم  ح��ول  مف�ضل  �ضرح  �إىل   - �لتنفيذية 
ت�ضكيل جمل�س  �لتي متت منذ  �الإجن���از�ت 
وتطوير  تعديل  بينها  ومن  �ملوؤ�ض�ضة  �إد�رة 
�ل�ضيا�ضات  وو����ض���ع  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل��ه��ي��ك��ل 

�لدو�ئر  مع  و�لتن�ضيق  و�لتعاون  و�للو�ئح 
يف  �ل�ضركات  ك��ربى  م��ع  و�لتعاقد  �ملحلية 

جمال تقنية �ملعلومات.
و�أع��������رب ���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد 
�لنعيمي عن �ضعادته مبا مت حتقيقه خالل 

�لفرتة �ملا�ضية .. متمنيا لرئي�س و�أع�ضاء 
جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ض�ضة كل �لتوفيق و�لنجاح 
و��ضتخد�م  ج���دي���دة  �إجن������از�ت  حت��ق��ي��ق  يف 
من  مزيد  �إىل  للو�ضول  �لتقنيات  �أح���دث 

�لتطوير و�الرتقاء باأد�ء ومنو �ملوؤ�ض�ضة.

•• ال�شارقة-الفجر: 

“بيئة”  للبيئة  �ل�ضارقة  �ضركة  �أعلنت 
للتمّيز  �مل���د�ر����س  ج���ائ���زة  �إط�����الق  ع���ن 
�ل��ب��ي��ئ��ي وم�����ض��اب��ق��ة �مل����د�ر�����س الإع�����ادة 
�ل����ت����دوي����ر، وف���ت���ح ب�����اب �ل��ت�����ض��ج��ي��ل يف 
�حلالية  �ل����دورة  وت�ضهد  �ملناف�ضتن. 
ل��ل��ت��م��ّي��ز �لبيئي  �مل���د�ر����س  م���ن ج���ائ���زة 
�أبوظبي،  مد�ر�س  ت�ضمل  بحيث  تو�ضعاً 
�لتي  للجائزة  ُي�ضجل  جديد  �إجن��از  يف 
�أرجاء  كافة  تغطي  م��ب��ادرة  �الآن  باتت 
�مل��ت��ح��دة. كما  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
فعالياتها  قائمة  �إىل  �جل��ائ��زة  ُت�ضيف 
لهذ� �لعام م�ضابقة “حتدي �لبطاريات 
نوعها  م��ن  �الأوىل  �مل���ب���ادرة  �لكبري”، 
“بيئة”  بن  بال�ضر�كة  �نطلقت  و�لتي 
يف  عاملياً  �لر�ئدة  “دور��ضيل”  و�ضركة 

جمال �ضناعة �لبطاريات.
�لبيئي  للتمّيز  �ملد�ر�س  جائزة  وتعك�س 
�ملد�ر�س  وم�ضابقة  �لتا�ضعة،  بن�ضختها 
�ل�ضاد�ضة،  ن�ضختها  يف  �لتدوير  الإع��ادة 
جهود مدر�ضة “بيئة” للتثقيف �لبيئي، 
�لذي  �لفريد  �لبيئية  �لرتبية  برنامج 
�أطلقته �ضركة “بيئة” يف �لعام 2010 
�الإيجابي  �لبيئي  �ل�ضلوك  تنمية  بغية 
ل���دى �ل��ن��ا���ض��ئ��ة م��ن��ذ �ل�����ض��غ��ر. وو�ضل 
طالب   200،000 �إىل  �ل���ربن���ام���ج 
ومدر�ضة  م���در����س  و5000  وط��ال��ب��ة 
يف كافة �أرج���اء دول��ة �الإم����ار�ت، وحقق 
��ضتباقي  نهج  يف �ضياغة  كبري�ً  جناحاً 
�لفعاليات  وت�ضجيع  �لبيئية  للتحديات 
�ملد�ر�س  و�أتاحت جائزة  بيئياً.  �لو�عية 

لعر�س  من�ضة  للطلبة  �لبيئي  للتميز 
ملو�جهة  و�إبد�عاتهم  �ملبتكرة  حلولهم 
�لق�ضايا �لبيئية، فيما جنحت م�ضابقة 
يف  بال�ضارقة  �لتدوير  الإع���ادة  �مل��د�ر���س 
مبجال  بيئين  نا�ضطن  �لطلبة  جعل 

�إعادة �لتدوير.
مدر�ضة  �إط����الق  ور�ء  �حل��اف��ز  وح����ول 
لهاتن  �ل��ب��ي��ئ��ي  ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف  “بيئة” 
�ملناف�ضتن �ملبتكرتن، قال �ضعادة خالد 
�حلرميل، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
�مل�ضتقبل  رو�د  “كوننا  “بيئة”: 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  ل���دول���ة  �مل�����ض��ت��د�م 
م�ضوؤولية  عاتقنا  على  �أخذنا  �ملتحدة، 
يف  رئ��ي�����ض��ي  ب���دور  جمتمعاتنا  �إ����ض���ر�ك 
يف  طموحاتنا  ولتحقيق  �مل��ج��ال.  ه��ذ� 
�أخ�������ض���ر، ك����ان ع��ل��ي��ن��ا �لبدء  م�����ض��ت��ق��ب��ل 
وهم  �أال  �مل�ضتقبل،  ب��ه��ذ�  �ملعنين  م��ع 
�أطفالنا. وجاء تاأ�ضي�س مدر�ضة “بيئة” 
�أطفالنا،  لتثقيف  �ل��ب��ي��ئ��ي  للتثقيف 
لقيادة  لهم  �ل�ضبل  و�إتاحة  ومتكينهم، 
�ل��ت��غ��ي��ري ب��ف��ع��ال��ي��ة. ون��ع��م��ل م��ن خالل 
على  �مل�ضاركن  مكافاأة  على  م�ضابقاتنا 
على  وت�ضجيعهم  جهود،  من  بذلوه  ما 
رف���ع م�����ض��ت��وى �مل��ع��ي�����ض��ة �مل�����ض��ت��د�م��ة يف 
�أرجاء  ك��اف��ة  م��ن��ازل��ه��م، و�مل��ج��ت��م��ع، ويف 

دولة �الإمار�ت«.
“حتدي  م�������ض���اب���ق���ة  �إط����������الق  وج��������اء 
�لبطاريات �لكبري”، �الإ�ضافة �جلديدة 
مل�ضابقات هذ� �لعام، بهدف ن�ضر �ضلوك 
وتعزيز  �ل���ب���ط���اري���ات،  ت���دوي���ر  �إع�������ادة 
على  و�حل��ف��اظ  �مل�ضتد�مة،  �مل��م��ار���ض��ات 
و�أن  ال�ضيما  �لبيئة،  حلماية  �ل��ط��اق��ة 

كافة  يف  ُت�ضتهلك  �لبطاريات  مالين 
�أنحاء �لدولة �ضنوياً، ومعظمها ينتهي 
ب��ه��ا �مل��ط��اف يف م��ك��ب��ات �ل��ن��ف��اي��ات بعد 
تهدف  لذلك،  و��ضتجابة  �ال�ضتخد�م. 
�لكبري”  �لبطاريات  “حتدي  م�ضابقة 
�إىل تغيري �ل�ضلوك منذ �ل�ضغر وتعزيز 
من  �ل�ضليم  �لتخّل�س  عرب  �ال�ضتد�مة 
�لبطاريات، و�إبر�ز �لتاأثري�ت �الإيجابية 
�لتخّل�س  مع  مقارنة  �لتدوير  الإع���ادة 

منها يف مكبات �لنفايات.
وقال عامر �لعفيفي، مدير عام �ضركة 
�الأو�����ض����ط  �ل�������ض���رق  يف  “دور��ضيل” 
و�لهند: ميتلك جيل �ليوم مفتاح عامل 
�لغد، ولي�س من �ملبكر تثقيف �الأطفال 
�إعادة �لتدوير. وتاأتي هذه  حول مز�يا 
�أهمية  مدى  �الأطفال  لتعليم  �مل�ضابقة 
�لقيام بدورهم يف حماية �لبيئة، وغر�س 
نفو�ضهم  يف  للبيئة  �ل�ضديقة  �ل��ع��اد�ت 
ونفخر  �حل��ي��اة.  م��دى  ر����ض��خ��ة  لتبقى 
بال�ضر�كة مع “بيئة” لتحقيق �أهد�فنا 
كافة  و�أ�ضجع  �ال�ضتد�مة،  يف  �مل�ضرتكة 
�لطلبة على دخول �ملناف�ضات و�الإ�ضهام 
م�ضتوى  على  �لتدوير  �إع���ادة  جهود  يف 

دولة �الإمار�ت.
�أن�ضطة  ب���ات���ت  �حل����رمي����ل:  و�أ������ض�����اف 
ممار�ضة  �ل���ب���ط���اري���ات  ت���دوي���ر  �إع�������ادة 
�لبلد�ن،  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  من���و�ً  ت�ضهد 
لنا  بالن�ضبة  �ل�����ض��روري  م��ن  وب��ال��ت��ايل 
دولة  و�أن  ال�ضيما  �ملمار�ضة،  هذه  تبني 
حتويل  �إىل  للو�ضول  تطمح  �الإم���ار�ت 
 100% بن�ضبة  �ملكبات  من  �لنفايات 
�مل�ضرتك  بالتعاون  ونفخر  م�ضتقباًل. 

مع “دور��ضيل” لت�ضهيل هذه �لعملية، 
�ل���ع���اد�ت لدى  ه���ذه  ن���ب���د�أ غ��ر���س  و�أن 
و”بيئة”  “دور��ضيل”  �أطفالنا. وتاأمل 
من خالل م�ضابقة “حتدي �لبطاريات 
�ضفر�ء  �إىل  �الأط��ف��ال  حتويل  �لكبري” 
�لتغيري، وت�ضجيع ممار�ضة �إعادة تدوير 

�لبطاريات مدى �حلياة.
وباالإ�ضافة �إىل �إعادة تدوير �لبطاريات، 
على  �مل�ضابقة  من  �لن�ضخة  ه��ذه  ُتركز 
يتناف�س  حيث  �مل�ضتد�مة،  �لتكنولوجيا 
�ملد�ر�س  ج��ائ��زة  يف  �مل�����ض��ارك��ون  �لطلبة 
منها  فئات،  عدة  �ضمن  �لبيئي  للتمّيز 
�الأف��الم، و�الخرت�عات، و�لتجارب  فئة 
وذلك  �مل�����ض��ت��د�م��ة،  و�مل���د�ر����س  �لعلمية 
�ملمار�ضات �حلالية  “تغيري  �ضعار  حتت 
با�ضتخد�م  م�ضتد�مة  بيئية  حلول  �إىل 

�لتكنولوجيا”. 
نقدية  جو�ئز  على  �لفائزون  ويح�ضل 
5000 دره���م وحتى  ت����رت�وح م��ا ب��ن 
توزيع  ي���ت���م  ك���م���ا  دره�������م.   25000
�الإجناز�ت  جائزة  يف  للفائزين  جو�ئز 
�لطلبة  فئتي  �ضمن  �ملتمّيزة،  �لفردية 

و�ملدر�ضن.
 ويتعّن على �ملد�ر�س تقدمي م�ضاريعها 
من  �ل�ضابع  �أق�ضاه  موعد  يف  �الأخ���رية 
�الإعالن  بعدها  ليتم   ،2019 فرب�ير 
�جلو�ئز  توزيع  حفل  يف  �لفائزين  عن 
�ملقرر يف �الأول من �ضهر مايو 2019. 
وقالت هند �حلويدي، مديرة �لتثقيف 

�لبيئي يف �ضركة “بيئة”:
 عملنا با�ضتمر�ر ومن خالل م�ضابقات 
�لبيئي  للتمّيز  �مل���د�ر����س  ج��ائ��زة  م��ث��ل 

وم�ضابقة �ملد�ر�س الإعادة �لتدوير على 
حتفيز �لطلبة على �كت�ضاف �إمكاناتهم 
�مللحة،  للق�ضايا  و�إيجاد حلول مبتكرة 
نطاق  تو�ضيع  ع��ل��ى  �ضجعنا  م��ا  وذل���ك 
�لعام  من  �عتبار�ً  �أبوظبي،  �إىل  عملنا 
ق�ضية  معاجلة  يف  دور  ولعب  �حل��ايل، 
�لتخّل�س من �لبطاريات يف كافة �أنحاء 
�الإمار�ت. ولرفع م�ضتوى �الإبد�ع، فقد 
�أتاح �ضعار هذ� �لعام من جائزة �ملد�ر�س 
للتمّيز �لبيئي للطلبة ��ضتخد�م �ضغفهم 
�أن  ميكن  حلول  البتكار  للتكنولوجيا 
ونعقد  م�ضتقبلهم.  تطوير  يف  ُت�ضهم 
�لعام،  �آم��ااًل كبرية على م�ضابقات هذ� 
ونتطلع �إىل روؤية م�ضاهمات �لطلبة يف 

هذ� �ملجال �لبيئي.
�مل�ضاركة،  �مل��د�ر���س  كافة  جهود  ولدعم 
تقوم مدر�ضة “بيئة” للتثقيف �لبيئي 

بتنظيم ور�س عمل تدريبية �ضاملة.
 وميكن للمدر�ضن و�لطلبة �لت�ضجيل 
�الإلكرتوين  �مل��وق��ع  على  �مل�ضابقات  يف 
�لبيئي  ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف  “بيئة”  مل���در����ض���ة 
و�ل���������ذي   ،www.bsoe.ae
�مل�ضابقة  معلومات  جانب  �إىل  يحتوي 
وُيقدم  �ل��ب��ي��ئ��ي،  �لتعليم  و���ض��ائ��ل  ع��ل��ى 
�لعمل،  و�أور�ق  �لتقدميية،  �ل��ع��رو���س 
�لتعليمية،  و�ل��ف��ي��دي��وه��ات  و�الأل���ع���اب، 
من  و��ضعة  ملجموعة  �لدرو�س  وخطط 

�ملو�ضوعات �لبيئية.
ج��دي��دة عن  م���و�رد  �إ�ضافة  �ضيتم  كما   
�إعادة تدوير �لبطاريات قريباً لتثقيف 
باتت  �لتي  �لق�ضية  هذه  حول  �لطلبة 

ت�ضكل قلقاً بيئياً. 

ُتقام  فعالياته خالل الفرتة 2-6 اأكتوبر املقبل

»اك�سبو ال�سارقة« ي�ستعد ال�ست�سافة معر�س »ال�ساعات واملجوهرات«
•• ال�شارقة –الفجر:

مو�ضم  �ل�����ض��ارق��ة  �ك�ضبو  م��رك��ز  ي�ضتهل 
بفعاليات   2018 ل��ع��ام  �ل��ر�ب��ع  �ل��رب��ع 
لل�ضاعات  �الأو����ض���ط  �ل�����ض��رق  “معر�س 
و�الأكرب  �الأول  �حل���دث  و�ملجوهر�ت”، 
م����ن ن����وع����ه ع���ل���ى روزن�����ام�����ة �مل���ع���ار����س 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �ملتخ�ض�ضة  �لتجارية 
و�ملنطقة، حيث تقام دورته �ل�45 خالل 

�لفرتة 2-6 �أكتوبر �ملقبل.
و�ملجوهر�ت  �ل�ضاعات  معر�س  وُي��ق��ّدم 
�ك�ضبو  وي�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه  ي��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
�ل���������ض����ارق����ة ب����دع����م م�����ن غ����رف����ة جت�����ارة 
ت�ضاميم  �أح�����دث  �ل�����ض��ارق��ة،  و���ض��ن��اع��ة 
و�الأحجار  و�ملا�س  و�ملجوهر�ت  �ل�ضاعات 
�لكرمية، و�ضط م�ضاركة �أكر من 500 
�ضركة وعالمة جتارية وطنية و�إقليمية 

وعاملية من ما يزيد على 25 دولة.
وي�ضهد �ملعر�س م�ضاركة نخبة من رو�د 
�ملجوهر�ت  وجت����ارة  وت�ضميم  ���ض��ن��اع��ة 
و�ليابان  �ملتحدة  �ململكة  من  و�ل�ضاعات 
�الأمريكية  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  ورو���ض��ي��ا 
والتيفيا وليتو�نيا و�ل�ضعودية وباك�ضتان 
وتايو�ن  وت��رك��ي��ا  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�الأردن 
�ل�ضركات  ع�����ض��ر�ت  ع���ن  ع����د�  و�ل���ي���م���ن، 
حممد  �ضيف  �ضعادة  وق���ال  �الإم��ار�ت��ي��ة. 
�ك�ضبو  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدفع 

�نطلقت  �ل��ت��ح�����ض��ري�ت  �إن  �ل�������ض���ارق���ة، 
لتنظيم فعاليات معر�س �ل�ضرق �الأو�ضط 
�لثانية  دورت��ه  يف  و�ملجوهر�ت  لل�ضاعات 
باأن  توقعاته  ع��ن  معرباً   ،2018 لعام 
�ملن�ضود ويو��ضل  �لنجاح  �ملعر�س  ُيحقق 
منوه �ملت�ضاعد منذ �ضنو�ت �ضو�ء جلهة 
و�لدولين  �مل��ح��ل��ي��ن  �ل��ع��ار���ض��ن  ع���دد 
�أو لناحية  و�الأجنحة �لوطنية �مل�ضاركة، 
عدد �لزو�ر من رجال �أعمال وم�ضتثمرين 

وخرب�ء ومهتمن وم�ضتهلكن.
ب�ضدد  �ل�ضارقة  �ك�ضبو  �أن  �ملدفع  و�أك��د 
حت�ضري عدد من �ملفاجئات �ل�ضارة لزو�ر 
جانب  �إىل  �مل�����ض��ت��ه��ل��ك��ن،  م���ن  �مل��ع��ر���س 
�لت�ضهيالت  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه 

و�مل�����ز�ي�����ا �جل�����اذب�����ة و�أرق���������ى �خل���دم���ات 
معر�س  �أن  �إىل  الف����ت����اً  ل���ل���ع���ار����ض���ن، 
من  و�ح���د�ً  غ��د�  و�مل��ج��وه��ر�ت  �ل�ضاعات 
و�لتجارية  �القت�ضادية  �الأح���د�ث  �أب���رز 
�مل��ت��خ�����ض�����ض��ة �ل����ت����ي ت�����ض��ه��م يف ج���ذب 
�ل�ضركات و�مل�ضتثمرين من خمتلف دول 
�لعامل �إىل �ل�ضارقة، وبالتايل دفع عجلة 
�لتجارية  �حل��رك��ة  وتن�ضيط  �القت�ضاد 
�لعديد  ودع��م  �الأع��م��ال  �ضياحة  وتعزيز 

من �لقطاعات �الأخرى.
�ل�ضاعات  معر�س  �أن  �إىل  �ملدفع  و�أ���ض��ار 
و�مل��ج��وه��ر�ت يعترب م��ن �الأح���د�ث �لتي 
باتت حتظى ب�ضمعة عاملية ومكانة ر�ئدة 
على خارطة �ضناعة �ملعار�س �الإقليمية 

�ك�ضبو  ح��ر���س  �إىل  الف��ت��اً  �ملتخ�ض�ضة، 
�لر�مية  جهوده  مو��ضلة  على  �ل�ضارقة 
�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  �أ���ض��ه��ر  ج���ذب  �إىل 
و�مل�ضممن �لعاملين و�ل�ضركات �لر�ئدة 
يف هذ� �ملجال، مبا يلبي حاجة �الأ�ضو�ق 
وي���و�ك���ب تطلعات  �مل��ح��ل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة 
على  �حل�����ض��ول  يف  و�مل�ضتهلكن  �ل��ت��ج��ار 
�أحدث �ل�ضناعات و�مل�ضغوالت و�لت�ضاميم 
وذلك  و�ل�ضاعات،  �ملجوهر�ت  جم��ال  يف 
متا�ضياً مع ��ضرت�تيجية �ملركز �جلديدة 
غرفة  و��ضرت�تيجية   ،2022-2018

جتارة و�ضناعة �ل�ضارقة.
ف���ر����ض���ة جديدة  �حل������دث  ه�����ذ�  وُي����ع����د 
�آخر �الإبد�عات وخطوط  لالطالع على 

�ملجوهر�ت  ���ض��ي��اغ��ة  جم���ال  يف  �مل��و���ض��ة 
و�مل�ضغوالت �لذهبية و�الأحجار �لكرمية 
و�ل���الآل���ئ و���ض��اع��ات �ل��ي��د، يف ظ��ل حجم 
تعر�ضه  وما  �لنوعية،  �لدولية  �مل�ضاركة 
�ل�����ض��رك��ات و�ل���ع���الم���ات �ل��ت��ج��اري��ة من 
بت�ضاميمها  مذهلة  وجم��وه��ر�ت  ك��ن��وز 
�لعاملية �الأّخاذة �لتي تنتجها �أرقى بيوت 

�ملجوهر�ت و�أكرها متيز�ً و�ضهرة.
�إمكانية  لعامة �جلمهور  �ملعر�س  وُيتيح 
يومه  من  ب��دء�ً  وُي��وّف��ر  �ملبا�ضر.  �ل�ضر�ء 
بجو�ئز  ل��ل��ف��وز  ع���دي���دة  ف��ر���ض��اً  �الأول 
���ض��ح��وب��ات مغرية  و�ل���دخ���ول يف  ق��ّي��م��ة 
�أي��ام �حلدث،  �ضبائك ذهبية ط��و�ل  على 
�لذي  �ل��ك��ب��ري  �ل�����ض��ح��ب  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
�ضيتم يف �ليوم �الأخري على �ضيارة فاخرة 
 500 مببلغ  ���ض��ر�ء  عملية  ك��ل  م��ق��اب��ل 
دره��م وذل��ك حتت �إ���ض��ر�ف غرفة جتارة 

و�ضناعة �ل�ضارقة.
وُيعّد معر�س �ل�ضرق �الأو�ضط لل�ضاعات 
�لتجارية  �لفعاليات  م��ن  و�مل��ج��وه��ر�ت 
�ملجوهر�ت  الأ���ض��و�ق  بالن�ضبة  �لرئي�ضية 
�مل�ضتوين  ع��ل��ى  �ل���ف���اخ���رة  و�ل�������ض���اع���ات 
�مل��ح��ل��ي و�الإق��ل��ي��م��ي، وه���و م��ا ُي��ع��ّزز من 
م���ك���ان���ة دول������ة �الإم�����������ار�ت �ل���ت���ي حتتل 
�ضر�ء  حيث  من  عاملياً  �خلام�ضة  �ملرتبة 
�مل��ج��وه��ر�ت، و�مل��رت��ب��ة �الأوىل م��ن حيث 

معدل �ل�ضر�ء لل�ضخ�س �لو�حد.
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املال والأعمال

»منتدى ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر« ينطلق بدورته الرابعة يف دي�سمرب املقبل

»اإيربا�س« تطلق م�سابقة »حتدي تطبيقات الطوارئ« يف منطقة ال�سرق االأو�سط

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�ضيخ  �ل�����ض��م��و   حت���ت رع���اي���ة ���ض��اح��ب 
�لقا�ضمي،  حممد  ب��ن  �ضلطان  �لدكتور 
�ل�ضارقة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�ضو 
لال�ضتثمار  �ل�������ض���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
�ل�ضارقة  ومكتب  “�ضروق”  و�لتطوير 
لال�ضتثمار �الأجنبي �ملبا�ضر “��ضتثمر يف 
�لر�بعة من  �ل��دورة  �نطالق  �ل�ضارقة” 
�الأجنبي  لال�ضتثمار  �ل�ضارقة  “منتدى 
 10 ي���وم���ي  ���ض��ي��ق��ام  و�ل������ذي  �ملبا�ضر” 
مع  بالتعاون  �ملقبل  دي�ضمرب  من  و11 
وز�رة �القت�ضاد لدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
�لعام،  لهذ�  �ملنتدى  �أج��ن��دة  و�ضت�ضتمل   
للعام  ��ضرت�تيجية  ب�ضر�كة  يقام  و�لذي 
 CNBC لثاين على �لتو�يل مع قناة�
�لتوجهات  م�����ض��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى  ع���رب���ي���ة، 
ظل  يف  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
قطاعات  ت�ضهده  �ل��ذي  �لكبري  �لتطور 
و�خلدمات  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�آليات �ال�ضتثمار و�الإد�رة، وذلك بهدف 
�ضبيل  يف  توظيفها  كيفية  على  �لتعرف 

حتقيق تنمية عادلة وم�ضتد�مة. 
�لعاملي  �ال����ض���ت���ث���م���ار  ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق����اً 
�الأمم  م���وؤمت���ر  ع���ن  �ل�������ض���ادر   ،2017

)�أونكتاد(،  و�لتنمية  للتجارة  �مل��ت��ح��دة 
منو  حتقيق  �الإم����ار�ت  دول���ة  ��ضتطاعت 
�ملبا�ضر  �الأجنبي  �ال�ضتثمار  تدفقات  يف 
�لو�ردة �إليها بن�ضبة %2.2، لت�ضل �إىل 
9 مليار�ت دوالر، مقارنة  ما يقرب من 
 ،2015 �لعام  دوالر يف  8.8 مليار  مع 
لتحل يف �ملرتبة �ل� 12 عاملياً بن قائمة 
خالل  لال�ضتثمار  �لو�عدة  �القت�ضاد�ت 

�لفرتة من 2017 حتى 2019.
دول����ة  يف  �الق���ت�������ض���اد  وز�رة  وب��ح�����ض��ب 
�لرت�كمي  �ل��ر���ض��ي��د  ف�����اإن  �الإم����������ار�ت، 
�إىل  �ل��و�رد  �ملبا�ضر  �الأجنبي  لال�ضتثمار 
بلغ   2016 ع��ام  نهاية  حتى  �الإم����ار�ت 
ر�ضيد  بلغ  فيما  دوالر،  مليار   117.9
�ملبا�ضرة يف �خلارج  ��ضتثمار�ت �الإم��ار�ت 

نحو 113.2 مليار دوالر.
وقال �ضعادة مرو�ن بن جا�ضم �ل�ضركال، 
�ل�ضارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
“ت�ضكل  ���ض��روق:  و�لتطوير  لال�ضتثمار 
�ل�ضارقة  “منتدى  من  �لر�بعة  �ل���دورة 
��ضتكمااًل  �ملبا�ضر”  �الأجنبي  لال�ضتثمار 
مل�ضرية �لدور�ت �ل�ضابقة �لتي ركزت على 
�الإ�ضرت�تيجية من  �الأه��د�ف  جملة من 

للتنمية  حم��ور�ً  �الإن�ضان  �عتبار  �أهمها 
�القت�ضادي  �لنمو  و��ضتثمار  وغايتها، 
ل���دول���ة �الإم�������ار�ت ب�����ض��ك��ل ع���ام والإم�����ارة 
كقاعدة  �خل�ضو�س  وج��ه  على  �ل�ضارقة 
ت�ضب  �أن  و�ضمان  �الجتماعية  للتنمية 
�مل�ضلحة  خمرجات �ال�ضتثمار يف خدمة 

�لعامة �مل�ضرتكة لكافة �لفئات«.
منتدى  “ين�ضجم  �ل�������ض���رك���ال:  وت���اب���ع 
�ملبا�ضر  �الأج��ن��ب��ي  لال�ضتثمار  �ل�����ض��ارق��ة 
�ال�ضرت�تيجية  �����ض����روق  �أه��������د�ف  م����ع 
�ضر�ئح  ��ضتقطاب  ت�ضهيل  �إىل  �لر�مية 
�ل�ضارقة،  �إىل  �مل�ضتثمرين  م��ن  ج��دي��دة 
وتوطيد �لعالقات مع �ملوجودين منهم 
يف �الإم���ارة، ففي ظل حالة عدم �ليقن 
دول  من  �لعديد  �قت�ضاد�ت  يف  �ل�ضائدة 
منظومة  �ضمن  �ل�ضارقة  تقدم  �ل��ع��امل، 
خيار�ً  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 

�آمناً وم�ضتد�ماً للم�ضتثمرين«. 
�لعمل  �ضوق  �ضكل  �أن  �ل�ضركال  و�أو���ض��ح 
ن�ضهدها  �ل��ت��ي  �ال���ض��ت��ث��م��ار  وت���وج���ه���ات 
ل��ن تكون ه��ي ذ�ت��ه��ا بعد �ضنو�ت  �ل��ي��وم، 
وجذرية  �ضريعة  �مل��ت��غ��ري�ت  و�أن  قليلة، 

ويجب �ال�ضتعد�د لها ب�ضكل جيد. 

�لقادم  �لتحدي  �أن  �إىل  �ل�ضركال  ون��وه 
يكمن يف �حلفاظ على �لتو�زن يف �لنمو 
�ل��ق��ط��اع��ات وع����دم �لرتكيز  ك��اف��ة  ب���ن 
�إىل  و�أ���ض��ار  �أخ����رى.  ق��ط��اع��ات دون  على 
خالل  �لعاملية  �القت�ضادية  �لتجربة  �أن 
�ل�ضنو�ت �ل�ضابقة �أكدت على �أهمية هذ� 
�لتو�زن يف بناء �قت�ضاد حقيقي م�ضتد�م 
توظيف  يف  �ملحلية  �جل��ه��ات  دور  وع��ل��ى 
�ال���ض��ت��ث��م��ار�ت �الأج��ن��ب��ي��ة خل��دم��ة هذ� 

�لتوجه.
جمعة  حم�����م�����د  ق���������ال  ج�����ه�����ت�����ه،  م�������ن 
ل�”��ضتثمر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  �مل�����ض��رخ، 
�الأع�����و�م  م����د�ر  “على  �ل�ضارقة”:  يف 
�ل�ضارقة  منتدى  جنح  �ملا�ضية،  �لثالثة 
ت�ضليط  يف  �ملبا�ضر  �الأجنبي  لال�ضتثمار 
�ملو��ضيع  �أه����م  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء 
عد  �ل�ضّ على  و�ال�ضتثمارية  �القت�ضادية 
و��ضتطاع  و�لعاملية،  و�الإقليمية  �ملحلية 
مو�كبة �أحدث �مل�ضتجد�ت يف عامل �ليوم، 
�جلاذبية  ت��ع��زي��ز  يف  �أث���ره���ا  وم��ن��اق�����ض��ة 
على  ق���ادر  �قت�ضاد  وب��ن��اء  �ال�ضتثمارية 

�ملناف�ضة«. 
�لدورة  �أجندة  �ضتتمحور  �مل�ضرخ:  وتابع 

�لر�بعة من �ملنتدى حول كيفية توجيه 
قطاعات  نحو  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ال���ض��ت��ث��م��ار�ت 
وتوزيعها  �لو�عدة،  �حلقيقي  �القت�ضاد 
��ضرت�تيجياً بحيث توؤدي �إىل منو �ضامل 
يف كافة �لقطاعات بدون ��ضتثناء، وذلك 
من خالل �ال�ضتفادة من طفرة �لتقنيات 
ع��ل��ى قطاعات  �أث������رت  �ل���ت���ي  �حل���دي���ث���ة 

�الأعمال و�آليات �الإد�رة و�لتخطيط. 
�ملنتدى  �إىل  “ننظر  �مل�����ض��رخ:  و�أ����ض���اف 
ب�����اع�����ت�����ب�����اره ف����ر�����ض����ة ك�����ب�����رية جل����ذب 
من  ونتطلع  �ل�ضارقة،  �إىل  �مل�ضتثمرين 
خالله �إىل تعريفهم مبجاالت �ال�ضتثمار 
�إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  متتلكها،  �ل��ت��ي  �ملتنوعة 
و�لت�ضهيالت  لالأعمال،  �ل�ضديق  �ملناخ 
للم�ضتثمرين  �مل����ق����دم����ة  �ل�����ع�����دي�����دة 
يف  م�ضاريعهم  �إط���الق  على  مل�ضاعدتهم 
�إح���دى �أ���ض��رع وج��ه��ات �الأع��م��ال من��و�ً يف 

�ملنطقة«.
لال�ضتثمار  �ل�����ض��ارق��ة  م��ن��ت��دى  وي��دع��م 
�الأج���ن���ب���ي �مل���ب���ا����ض���ر م�����ض��اع��ي �الإم�������ارة 
�ال�ضتثمار�ت  م���ن  �مل���زي���د  ال���ض��ت��ق��ط��اب 
�لو�عدة  �ل��ف��ر���س  وت��روي��ج  �خل��ارج��ي��ة، 
�لقطاعات  ���ض��ت��ى  يف  حت��ت�����ض��ن��ه��ا  �ل���ت���ي 
�حليوية على نطاق عاملي، كما �أنه يعزز 
مكانة دولة �الإمار�ت وجهة جاذبة �أوىل 

لال�ضتثمار يف �ملنطقة و�لعامل.

�مل�ضاركات  ودع����وة  �ل����دورة  لتنظيم 
�آمنة  �لدكتورة  وقالت  �لت�ضويق.  و 
�ضيد�ت  جمل�س  �إن  علي  �آل  خليفة 
تنفيذ  ع��ل��ى  يعمل  ع��ج��م��ان  �أع���م���ال 
���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن �ل��������دور�ت و�ل���رب�م���ج 
�لتدريبية ل�ضيد�ت �الأعمال ع�ضو�ته 
و�حل��ا���ض��الت ع��ل��ى رخ�����ض��ة بد�يات 
�لعلمية  م��ع��ارف��ه��ن  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
��ضتد�مة  يف  ي�����ض��ب  مب��ا  و�ل��ع��م��ل��ي��ة 
�أعمالهن وتطويرها ال�ضيما يف ظل 
�لتنوع �لكبري �لذي ت�ضهده م�ضاريع 

�ضيد�ت �الأعمال ب�ضكل عام.

•• دبي -وام:

�أعلنت “�إيربا�س” عن م�ضابقتها “حتدي تطبيقات 
 Critical App Challenge �ل���ط���و�رئ« 
ملنطقة �ل�ضرق �الأو�ضط و�ملوجهة ملطوري �لربجميات 

و�ل�ضركات �لنا�ضئة يف �ملنطقة .
�لتطبيقات  �أف�ضل  �بتكار  �إىل  �مل�ضابقة  هذه  وتهدف 
مل�����ض��ت��خ��دم��ي ح��ل��ول �ل�����ض��الم��ة �ل��ع��ام��ة ح��ي��ث �ضيتم 

��ضتخد�م هذه �لتطبيقات من خالل جهاز “تاكتيلون 
نظام  ب���ن  ي��ج��م��ع  �ل�����ذي  �ل���ذك���ي  �ل���ه���ات���ف  د�بات” 
“�آندوريد” ومنظومة �الت�ضال �لال�ضلكي “تيرت�« .

وت�ضعى �ل�ضركة من خالل هذه �مل�ضابقة �إىل تطوير 
حلول رقمية جديدة مل�ضاعدة عنا�ضر �ل�ضرطة ورجال 
�الأزمات  �ملخت�ضن يف جم��ال  �الإط��ف��اء وغريهم من 

و�لطو�رئ على حت�ضن �أد�ئهم يف �لعمل.
�إىل  �لطو�رئ”  تطبيقات  “حتدي  مفهوم  وي�ضتند 

�لربجميات  رو�د  �ضيجمع  ح��ي��ث  �ل��ه��اك��اث��ون  ف��ك��رة 
وم�ضممي و�جهة �مل�ضتخدم ومديري �الأعمال للعمل 
من  حم��ددة  زمنية  ف��رتة  وخ��الل  مكثف  ب�ضكل  معاً 
�أجل تطوير حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة حلاالت 

�الأزمات و�لطو�رئ.
�لتطبيقات من  ومبتكري  �لنا�ضئة  لل�ضركات  وميكن 
�لت�ضجيل للم�ضاركة يف هذ�  �ل�ضرق �الأو�ضط  منطقة 
https:// ل��ت��ح��دي م��ن خ���الل م��وق��ع �الإن���رتن���ت�

crtiticalappmena .bemyapp .
�خل�����رب�ء  م����ن  حت���ك���ي���م  جل���ن���ة  ����ض���ت���ق���وم  و   .com
�لفر�ضة  لهم  �ضتتاح  م�ضاركن   5 �أف�����ض��ل  باختيار 
�ضهر  نهاية  مع  �ل��و�ع��دة  تطبيقاتهم  �أف�ضل  لعر�س 
�لفائزين  دعوة  ذلك  بعد  �ضيتم  كما  �ضبتمرب�جلاري 
للتقنية”  جيتك�س  “�أ�ضبوع  يف  تطبيقاتهم  لتقدمي 
و�لذي �ضتقام فعالياته يف دبي خالل �لفرتة من 14 

�إىل 18 �أكتوبر�ملقبل 2018.

»�سيدات اأعمال عجمان« يوقع 
اتفاقية لتعزيز معارف ع�سواته

•• عجمان-وام:

وقع جمل�س �ضيد�ت �أعمال عجمان - �لتابع لغرفة جتارة و�ضناعة عجمان - 
�تفاقية تعاون مع مركز تبين للبحوث و�لتدريب للتعاون يف تنظيم �لرب�مج 
وور�س �لعمل �لتدريبية �ملتخ�ض�ضة �لتي ت�ضتهدف �ضاحبات �مل�ضاريع �ل�ضغرية 
و�ملتو�ضطة من ع�ضو�ت �ملجل�س و�ضاحبات رخ�ضة بد�يات. وقع �التفاقية من 
رئي�س  علي  �آل  خليفة  �آمنة  �لدكتورة  عجمان  �أع��م��ال  �ضيد�ت  جمل�س  جانب 
�ملجل�س ومن جانب مركز تبين للبحوث و�لتدريب �لدكتورة �ضلطانة عثمان 
و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  مقر  يف  وذل��ك  للمركز  �لعام  و�ملدير  �ملوؤ�ض�س  �ضليمان 
بر�مج  تقدمي  خ��الل  من  �مل�ضرتك  �لتعاون  على  �التفاقية  ون�ضت  عجمان. 
�ملركز  �الأعمال بحيث يتوىل  باأن�ضطة �ضيد�ت  �لتدريب و�ال�ضت�ضار�ت و�ملعنية 
تقدمي برناجمه �لتدريبي و�ملوجه ل�ضاحبات �مل�ضاريع ع�ضو�ت جمل�س �ضيد�ت 
�أعمال عجمان و�ضاحبات رخ�ضة بد�يات على �أن يتوىل �ملجل�س �ختيار �ملكان 

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اإعالن �صحيفة التما�س اعادة النظر

                       يف  الدعوى 2018/17  التما�س اعادة نظر جتاري - ا�صتئناف
�ىل �مللتم�س �ضده / 1- �ضركة ماري كورى ميدل ��ضت  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مللتم�س/ �لبنك �لتجاري �لدويل CBI وميثله:عبد�هلل 
�ل�ضادر  �حلكم  �ألتم�س  ق��د  �ل�ضام�ضي   �لعمر�ن  ع��م��ر�ن  ع��ب��د�هلل  حمد 
وحددت   2018/7/10 ب��ت��اري��خ  جت���اري  رق��������م:2017/1689  باال�ضتئناف 
�ضباحا  �ل�����ض��اع��ة:10:00   2018/9/16 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
بالقاعة:ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفكم �ضتجرى حماكمتكم غيابيا  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/303 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ل�ضعفار للنقل و�ملقاوالت ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/حممد عثمان وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت 
بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملطرو�ضي 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2920475( درهم بالت�ضامم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة 2- ف�ضخ عقد بيع �لوحد�ت �لعقارية �رقام:301 - 302 - 304 - 305 - 
�ملحكمة  �لثقافة وعليه فان  �للوؤلوؤة قرية  �لكائنة مب�ضروع   308 - 307 - 306
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2356  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�ضركة �لعربية �ال�ضكندنافية للتاأمن �س.م.ع - تكافل 
�لدين جمهول حمل  �ضهاب  للتاأمن 2- حممد ط��ارق عزيز حممد  ��ضكانا   -
�القامة مبا �ن �ملدعي /خا�ضته كل زركل وميثله:ر��ضد عبد�لرز�ق حممد تهلك 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)200.000( درهم كتعوي�س و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�التعاب .وحددت لها جل�ضة 
يوم �الحد �ملو�فق:2018/9/9 �ل�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17  لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2292  جتاري جزئي

�س.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �نرتنا�ضيونال  �ضن�ضري   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
قد  ذ.م.م  �لتجارية  �ضار�ضانو�ال  �ملدعي/�ضركة  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
)350000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�ضتحقاق  وحتى 
�ل�ضد�د �لتام. وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/9 �ل�ضاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اإعالن بالطلب العار�س - مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر بالطلب العار�س 
للح�صور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 

الرقم )2018/102 جتاري كلي( 
�إىل �ملدعي عليهم : 1- �لكوبوند كومبزيت �ند�ضرتيز - �س م ح ذ م م  ميثلها مديرها / كامر�ن �أحمد ز�كر علي 

2- كامر�ن �أحمد ز�كر علي  ، 3-�ضن ح�ضن بنت ن�ضيم ح�ضن غوري 
حيث �ن �ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني 

�إد�رة  �أمام مكتب  ر�أ�س �خليمة -  �قام عليكم �لدعوى رقم 2018/102 جتاري كلي وعليه يقت�ضي ح�ضورك �ىل حمكمة  قد 
�لدعوى يوم �الثنن �ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباحا �ملو�فق 2018/9/10 م وذلك لالجابة على �لدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
ودفوع ويف حالة تخلفكم عن �حل�ضور �و �ر�ضال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى غيابيا 
بحقكم : ولكل ما تقدم من ��ضباب والأ�ضباب �ف�ضل و��ضمل و�عم تر�ها حمكمتكم �ملورقة ، نلتم�س من مقام حمكمتكم �ملورقة 
ما يلي :  �وال /�لت�ضريح بت�ضجيل دعو�نا �ملاثلة وحتديد �قرب جل�ضة ممكنة لنظر مو�ضوعها و�إعالن �ملدعي عليهم ب�ضورة 

من الئحتها وتاريخ �ول جل�ضة لنظر مو�ضوعها. 
�لتحفظي  وتثبيت �حلجز  و�لق�ضاء ب�ضحة  �لتجاري رقم 2018/15809 حجز حتفظي  �لتحفظي  ثانيا / �ضم ملف �حلجز 
�ل�ضادر مبوجب �الأمر على عري�ضة رقم 2018/15809 حجز حتفظي جتاري �ل�ضادر بتاريخ 2018/7/3 - بحدود �ملبلغ �ملطالب 
وت�ضعة  دره��م  و�ربعة وخم�ضن  مائة  وت�ضع  �الف  وثمانية  مائة  وت�ضع  )�ضبعة مالين  دره��م   /  7.908.954.99  / وق��دره  به 

وت�ضعن فل�س(. 
 / وق���دره  مبلغ  قيمة  �مل��دع��ي  للبنك  ي����وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما  و�لت�ضامن  بالتكافل  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �لق�ضاء   / ثالثا 
7.908.954.99/ درهم )�ضبعة مالين وت�ضع مائة وثمانية �الف وت�ضع مائة و�ربعة وخم�ضن درهم وت�ضعة وت�ضعن فل�س( 

باال�ضافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام �ل�ضد�د 
ر�بعا / �لق�ضاء بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�ضامن فيما بينهم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

�لطلب �لعار�س : 1- �لت�ضريح للمدعية �لدخول �ىل قطع �الر�س رقم 183/185/187 �لو�قعة يف �لبوك k منطقة �لغيل - 
rakia )منطقة حرة وتبليغ )هيئة ر��س �خليمة لال�ضتثمار

2- �لت�ضريح بنقل حق �اليجار من �ملدعي عليها �الوىل �ىل �ملدعية يف �ضجالت )هيئة ر��س �خليمة لال�ضتثمار( وتبليغ )هيئة 
ر��س �خليمة لال�ضتثمار بقر�ر �ملحكمة �ملوقرة �خل�ضو�س(.  

مكتب  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

م�ضطفى   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ع���الء ج��م��ع��ه ع��ي��د ، م�ضر   
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )13126097( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ض���ال 

0504467142

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / �ر�ضد بوثيافيتيل 
�ليا�س  �ل���ي���ا����س  ك�����وروب�����اث 
�لهند     ك��وروب��اث  بوثيافيتيل 
�ضفره رقم  �جلن�ضية - ج��و�ز 
يجده  من   )8099828J(
رقم   بتليفون  �الت�ضال  عليه 

    0506680621

فقدان جواز �سفر فقدان �صهادة اأ�صهم
�لبلو�ضي )�إمار�تي  �لكرمي عبد �هلل  �ل�ضيد/ عبد  يعلن 
�جل��ن�����ض��ي��ة( ع���ن ف���ق���د�ن ����ض���ه���ادة �����ض���ه���م  �����ض����ادرة من 
)���ض��رك��ة �ب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ك��اف��ل( : ���ض��ه��ادة رقم 
)20860( بعدد 735 �ضهما. على من يجدها برجاء 
رقم  على  �الت�ضال  �أو  �عاله  �ملذكورة  لل�ضركة  ت�ضليمها 

م�ضكور�.   0566909010

فقدان �صهادةاأ�صهم
�لبلو�ضي  �هلل  ع��ب��د  �ل���ك���رمي  ع��ب��د  �ل�����ض��ي��د/  ي��ع��ل��ن 
)�إمار�تي �جلن�ضية( عن فقد�ن �ضهادة ��ضهم  �ضادرة 
م��ن ) م�����ض��رف �أب��وظ��ب��ي �الإ���ض��الم��ي( : ���ض��ه��ادة رقم 
يجدها  من  على   . �ضهما   163 بعدد   )107583(
�أو �الت�ضال  �ملذكور �عاله  برجاء ت�ضليمها للم�ضرف 

على رقم 0566909010 م�ضكور�.

مايكل   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�مريكا     ، جار�ضيا  �ل��ف��ري��د 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )821645678( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ض���ال 

    0562882611

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / ما �ضيمفرى 
�لفلبن     ، مارتينيز  ��س  لو 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )EC4364947( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ض���ال 

0556932420

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / جاجنا كاموجو 
�لهند     ، م�����ا  ك�����ودي�����ب�����ودى 
�ضفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
رقم )G3234696( من 
يجده عليه �الت�ضال بتليفون 

رقم  0503464754

فقدان جواز �سفر
نينى   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�يديك  �يدين  بت  نوريانى 
�جلن�ضية  �ن��دون��ي�����ض��ي��ا     ،
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
يجده  م��ن   )470994(
بتليفون  �الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0563621950    

فقدان جواز �سفر
ج������ان   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�ضتان     ، ب���ا����ض���ا  ����ض���ري 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )FJ5125792( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ض���ال 

0581664515

فقدان جواز �سفر
ظ���ري���ف   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�فغان�ضتان     ، �كرمى  �حمد 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )00165633( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ض���ال 

0544403258

فقدان جواز �سفر

تيبلت�س  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
وي��ل��ك��ي��د�ن ج��ربج��زي��اب��ه��ر ، 
�ثيوبيا  �جلن�ضية جو�ز �ضفره 
 )EP609329( رق�������م 
ي��ع��ر عليه  ي���رج���ى مم���ن   -
�الثيوبية  بال�ضفارة  ت�ضليمه 
�ضرطة  م�����رك�����ز  �ق���������رب  �و 

باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / يا�ضمن ح�ضام 
�ضوريا     ، �جل�ضى  �خلطيب 
�جلن�ضية - جو�ز �ضفره رقم 
 )011834918N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ض���ال 

0508210124

فقدان جواز �سفر

فاطمه   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ع����ب����د�هلل حم���م���ود حممد 
�جلن�ضية  �ل��ق��م��ر    ج���زر   ،
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)8160160( من يجده 
عليه �الت�ضال بتليفون رقم  

0563139789

فقدان جواز �سفر
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �صبتمرب 2018 العدد 12420
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العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

اعـالن تغيري ا�صـم
�ىل  بطلب  بوتك  نونوجن  مارتي�س  �ملو�طنة  تقدمت 
حمكمة دملا �البتد�ئية ق�ضم �لتوثيقات بتغيري ��ضمه من 

)مارتي�س( �ىل )مرمي( 
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�ضم �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر �العالن
طيب كاظم علي جا�صم احلو�صني - كاتب عدل - دملا 

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1348
�إمار�تية   - �ملرزوقي  حممد  عبد�هلل  حممد  �ضلمى  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�ضيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�ضته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�ضية 
با�ضل م�ضطفى قباع - �ضوري �جلن�ضية يف �لرخ�ضة با�ضم )�ضالون د�ر �الماين للتجميل( 
تغيري  مت   : �خرى  تعديالت    )757224( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

�ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية ، �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1347

يرغب  �جلن�ضية  هندي   - �فار�كان  فاتاكي  ب�ضري  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كيناروال  عبد�هلل  كونه  �ل�ضيد/  �ىل  ح�ضة   %100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  وبيع  بالتنازل 
بار�مبات كونه �حمد - هندي �جلن�ضية يف �لرخ�ضة �لتجارية : بقالة �ضيح �ل�ضجعة - 

ترخي�س رقم )624266( تعديالت �خرى : تنازل �ضاحب �لرخ�ضة الخر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1350
�إمار�تي �جلن�ضية يرغب يف  �أحمد حممد �بر�هيم �خلاين -  ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ مرو�ن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  ح�ضة �ىل �ل�ضيد/ خليفة علي �ضعيد قاب�س �لطنيجي 
�إمار�تي �جلن�ضية 51% و�ل�ضيد/ �من جميب �لرحمن - بنغالدي�ضي �جلن�ضية 25% و�ل�ضيد/ حممد   -
�المر�ء  و�حة   : �لتجارية  �لرخ�ضة  يف   %24 �جلن�ضية  بنغالدي�ضي   - �ليا�س  حممد  قادر  �لدين  �ضالح 
�لرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   : �خرى  تعديالت   -  )546985( رقم  ترخي�س   - �مل�ضتعملة  �ل�ضيار�ت  لتجارة 

الخرين وتغيري �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة 
�لكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ليه بعد  �مل�ضار  �لت�ضديق  على �الجر�ء  للعلم و�نه �ضوف يتم  ن�ضر هذ� �العالن  �قت�ضى  . فقد  �لعدل 
��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1353

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ ميان �ملا�س جول ، باك�ضتاين �جلن�ضية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  يف �لرخ�ضة �مل�ضماة / �ضعاع �ملا�س ملقاوالت �لنجارة 
�مل�ضحلة - مبوجب رخ�ضة )745416( وذلك لل�ضيد/ �ضريف كل ميان �ملا�س كل - باك�ضتاين 

�جلن�ضية - تعديالت �خرى : مت تنازل مالك �لرخ�ضة �ل�ضابق ملالكها �حلايل 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1349
يرغب  �جلن�ضية  هندي   - ياد�ف  كومار  �ضانتو�س  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ياد�ف  ر�جي�ضو�ر  �ل�ضيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
رمادهار ياد�ف - هندي �جلن�ضية يف )�لنجم �لز�هي للمقاوالت �لفنية ( و�لتي تاأ�ض�ضت 

باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )737190(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1351
ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ حممد �ضلطان عبد�هلل ر��ضد �ضلومه - �إمار�تي �جلن�ضية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد/ حفيظ �لرحمن بابر حممد 
�ضايف - باك�ضتاين �جلن�ضية يف �لرخ�ضة با�ضم )عن �ملد�م للتجارة( و�لتي تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة 
�ل�ضكل  تغيري   - الخر  �لرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   : �خرى  تغري�ت   )756115( رقم  رخ�ضة  مبوجب 

�لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 
��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1352

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ فوزيه يو�ضف حممد طاهري �حلمادي - �إمار�تية  �جلن�ضية ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ضتها �لبالغة )51%( يف )معر�س �ملرمر لل�ضجاد و�ل�ضتائر �لديكور( و�لتي تاأ�ض�ضت باإمارة 
�ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )114238( �ىل �ل�ضيد/ عي�ضى �بر�هيم غلوم �ملازمي - �إمار�تي �جلن�ضية  ويرغب 
ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�ضية  �لقمر  جزر   - نوري  �حمد  حاجي  عبد�لرحمن   / �ل�ضيد 
�لبالغة )49%( يف )معر�س �ملرمر لل�ضجاد و�ل�ضتائر و�لديكور( و�لتي تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
رقم )114238( �ىل �ل�ضيد/ عي�ضى �بر�هيم غلوم �ملازمي - �إمار�تي �جلن�ضية  تغيري �ل�ضكل �لقانوين من �ضركة 
تو�ضية ب�ضيطة �ىل موؤ�ض�ضة فردية- تعديل �ال�ضم �لتجاري من )معر�س �ملرمر لل�ضجاد و�ل�ضتائر و�لديكور( �ىل 
)مرمر �خلليج ملقاوالت �لتك�ضية و�الر�ضيات( - تغيري �لن�ضاط �لتجاري من )جتارة �ل�ضجاد ، جتارة �ل�ضتائر ، 
جتارة مو�د �لديكور ، جتارة �لزجاج ، مكتب( �ىل )�لتك�ضية و�الر�ضيات ، مقاوالت فئة �ضاد�ضة(.  وعمالبن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� 

�العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن للح�صور امام مكتب اإدارة الدعوى )ن�صرا(

 باللغتني العربية واالإجنليزية
يف الدعوى 2018/1748 جتاري جزئي 

بناء على  طلب مكتب �إد�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليها / جر�ند مارت �س ذ م م - ومن ميثلها قانونا 

�قامت �ملدعية / �ضركة �خلليج للتجارة و�لتربيد �س ذ م م 
ت��وؤدي �ىل �ملدعية  �ل��ز�م �ملدعي عليها بان  ب� : 1-  �لدعوى رقم 2018/1748 جتاري جزئي تطالب فيها 
مبلغ وقدره )108.576.56 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د 
�نت مكلف باحل�ضور  �ملحاماة. - لذ�  �تعاب  بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل  �ملدعي عليها  �ل��ز�م  �لتام - 2- 
�إد�رة �لدعوى �لكائن مبحكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية مكتب رقم )6( يف يوم �الثنن  �مام مكتب 
�ملو�فق 2018/10/8 م �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على 

�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �عاله  بو�ضفك مدعى عليه.
 عبدامللك خلفان النقبي 
مدير اإدارة الدعوى/ حمكمة عجمان االإحتادية االبتدائية 

وزارة العدل  
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 152
ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ يعقوب يو�ضف �ضليمان عبد�هلل �المريي ، �إمار�تي  �جلن�ضية يرغب 
بالتنازل وبيع كامل ح�ضته �لبالغة 100% ح�ضة �ىل �ل�ضيدة / نور �لنهر حممد عبد�لروف - بنغالدي�ضية 
�جلن�ضية يف �لرخ�ضة �لتجارية : �بر�ج �لريان للتجارة - ترخي�س رقم )736284(   ، تعديالت �خرى : 
تنازل �ضاحب �لرخ�ضة الخر ودخول وكيل خدمات جديد عليها وتغيري �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة 
فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات وتغيري �ال�ضم �لتجاري و�لن�ضاط وذلك من �ال�ضم �لتجاري من 
: �بر�ج �لريان للتجارة  �ىل : �ضوبر ماركت �لنهر - و�لن�ضاط من : بيع �لهو�تف �ملتحركة ، بيع �ل�ضاعات 
وقطع غيارها - بالتجزئة ، بيع �الجهزة �اللكرتونية �لدقيقة - بالتجزئة ، بيع �لعطور - بالتجزئة ، 

جتارة �ملالب�س �جلاهزة - �ىل :جممع ��ضتهالكي )�ضوبرماركت( 
�لكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ليه بعد  �مل�ضار  �لت�ضديق  على �الجر�ء  للعلم و�نه �ضوف يتم  ن�ضر هذ� �العالن  �قت�ضى  . فقد  �لعدل 
��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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 اإعالن بالن�صر بالدعوى 2018/2269 جتاري جزئي - دبي  

�إىل �ملدعي عليها / بافاريان كيت�ضن للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
�قامت  قد  �لعامة  للتجارة  �لينكو  موؤ�ض�ضة   / �ملدعية  �ن  مبا 
خبري�  �نتدبتنا  قد  �ملحكمة  �ن  ومبا  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�الأول  �جتماع �خلربة  فاإننا ندعوكم حل�ضور  �لدعوى  يف هذه 
�و ح�ضور ممثلكم �لقانوين �ل�ضاعة 11.00 �ضباح يوم �الأربعاء 
2018/9/12 مبكتبنا بدبي عود ميثاء بناية �ضبكرتوم مكتب 102، 

هاتف : 04-3138888  
اخلبري الهند�صي / حممد ناظم ا�صرب 050-4167395 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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 ح�صور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/1915 جتاري جزئي - دبي 
�ملدعي عليه : رمي يو�ضف خمي�س يو�ضف 

 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ، بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية 
�لتا�ضعة رقم )146( ،  بندبي خبري� م�ضرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و �ملرفوعة 
جل�ضة  يف  ح�ضوركم  يرجى  وعليه   - �ضدكم  )�مل��دع��ي(  �لتجاري  �بوظبي  بنك  م��ن 
�لدعوى  لديكم من م�ضتند�ت تخ�س  ما  وتقدمي  �و وكيال معتمد� ميثلكم  �خلربة 
وذلك يوم  �لثالثاء  �ملو�فق  2018/9/11  يف متام  �ل�ضاعة 1.00 م�ضاء�  يف مقر مكتب 
�خلبري/ عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�س - بناية 

برج �مل�ضرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 1504. 
موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 

اخلبري  امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعالن بالن�صر 
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 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ 
حمد�ن عبد�هلل خمي�س حمد�ن �لنقبي ، �جلن�ضية : �الإمار�ت  وطلب �لت�ضديق على 
�مل�ضافر  ور�ضة  �لتجاري  �ال�ضم  يف   %100 �لبالغة  ح�ضته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�ضمن  حم��رر 
لت�ضليح كهرباء �ل�ضيار�ت ، ن�ضاط �لرخ�ضة ت�ضليح كهرباء �ل�ضيار�ت ، و�ملرخ�س من 
بتاريخ  �ل�ضادر  �القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة مهنية رقم 516408  �لتنمية  د�ئرة 
2002/9/1 يف د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بخورفكان. �ىل �ل�ضيد/ �ضعبان �ضاه حممد 
�ضاه ، �جلن�ضية : باك�ضتان  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ضاء ��ضبوعن 

من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة:  جا�سينا لالعمال الفنية - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 918 ملك ملك قرية �العمال - ديرة - بور �ضعيد  - �ل�ضكل �لقانوين : 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�ضة: 650134 رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1071556 
�ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2018/4/30  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/10 وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعن حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�ضيخ م�ضلم بن �ضامل بن حم )بن حم �لعقارية( - ديرة 
- بور �ضعيد -  هاتف  2959958-04 فاك�س: 2959945-04  م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��ضم �مل�ضفي/ حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�ضيخ م�ضلم بن �ضامل بن حم )بن حم �لعقارية( 
- ديرة - بور �ضعيد - هاتف  2959958-04 فاك�س: 2959945-04  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�ضفي �ملذكور �أعاله 
لت�ضفية جا�سينا لالعمال الفنية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2018/4/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/10 
مكتبه  يف  �ملعن  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��ضم �ل�ضركة : بي اي زد خلدمات تخلي�ض املعامالت �ض.ذ.م.م   
رقم �لرخ�ضة: 730295  �لعنو�ن : حمل رقم 12 ملك �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد 
بن �ضعيد �ل مكتوم - �ل�ضوق �لكبري - ديرة  �ل�ضكل �لقانوين : ذ�ت م�ضئولية 
�لتنمية  د�ئ����رة  تعلن   1161842  : �ل��ت��ج��اري  بال�ضجل  �ل��ق��ي��د  رق���م  حم����دودة 
�القت�ضادية بدبي بانها ب�ضدد �لغاء �لرتخي�س �خلا�س بال�ضركة �لو�ردة �عاله 
وذلك مبوجب �الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س 
�اللكرتوين �لربيد  خ��الل  من  بدبي  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �ىل   �لتقدم 

معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة 

هذ� �العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليها بالن�صر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ ح�ضن �خلور للمقاوالت 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها  جل�ضة يوم �لثالثاء بتاريخ 2018/9/18 م ، يف �ل�ضاعة 10.00 

من  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل ويف حالة تخلفكم 
و�حلكم  و�مل�����ض��اري��ف  �ل��ر���ض��وم  �ىل  باال�ضافة  ح�����ض��وري.  مبثابة  �ضيكون  �حل��ك��م  ف��ان 

م�ضمول �ملعجل بال كفالة
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�ضية
 6636/2018/13
6637/2018/13

م
1
2

��ضم �ملدعي
 �المن دفع �هلل حماد ��ضماعيل  
عثمان �بر�هيم �لطيب �ضيد     

مبلغ �ملطالبة
17400 درهم + تذكرة �لعودة 
17400 درهم + تذكرة �لعودة 
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5594(

�ملنذر : حممد كوفال �أمو - هندي �جلن�ضية 
�ملنذر �ليها : �خلدمات �لهند�ضية �لتقنية -  �س ذ م م 

�ملو�ضوع / �إنذ�ر باإخالء �ملاأجور و�ضد�د بدل �اليجار 
و�إخالء  دره��م   )357.949( مبلغ  وهو  �اليجار  بدل  بدفع  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�مل��اأج��ور وذل��ك خ��الل �ضهر من تاريخ ن�ضر ه��ذ� �الإن���ذ�ر و�إال �ضي�ضطر �ملنذر �ىل 
�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه ، مبا فيها �قامة �لدعاوى �لق�ضائية 
�ليه  �ملنذر  �لتز�م  ع��دم  على  ترتتب  �خ��رى  ��ضر�ر  �أي  عن  بالتعوي�س  و�ملطالبة 
وم�ضاريف  �لر�ضوم  كافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  �الن��ذ�ر  مو�ضوع  �لعن  باخالء 

�لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5592(

�ملنذر : �ضعيد نعمان قائد �ملخاليف - ب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة �ضعيد نعمان �ملخاليف
�ملنذر �ليها : �أم جي �نرتنا�ضونال )مركز دبي متعدد �ل�ضلع( 

�ملو�ضوع / �إنذ�ر باإخالء �ملاأجور و�ضد�د بدل �اليجار 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها بدفع بدل �اليجار وهو مبلغ )310.000( دوالر �مريكي �و 
ما يعادله بالدرهم �الإمار�تي و�إخالء �ملاأجور وذلك خالل �ضهر من تاريخ ن�ضر هذ� 
�الإنذ�ر و�إال �ضي�ضطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه ، مبا 
فيها �قامة �لدعاوى �لق�ضائية و�ملطالبة بالتعوي�س عن �أي ��ضر�ر �خرى ترتتب 
على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه باخالء �لعن مو�ضوع �النذ�ر مع حتميل �ملنذر �ليه 

كافة �لر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5591 (

�ملنذر : ل ر �م �نف�ضتمنت ماجنمنت ليمتد )فرع دبي( 
�ملنذر �ليها : �ضيخ هولدجنز ليمتد )جمهول حمل �القامة( 

ينذر �ملنذرة �ملنذر �ليها  ب�ضرورة �ضد�د مبلغ وقدره 3.000.000 درهم  
وذل���ك خ��الل خم�ضة �ي���ام م��ن ت��اري��خ ن�ضر ه��ذ� �الن����ذ�ر و�ن���ه يف حال 
عدم �لتز�م �ملنذر �ليها مبا �ضبق فان �ملنذرة �ضوف تقوم باتخاذ كافة 
�الجر�ء�ت �لقانونية مبو�جهة �ملنذر �ليها اللز�مها ب�ضد�د كامل �ملبلغ 

�مل�ضتحق لها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اإعالن بالن�صر

رقم )2018/5589 (
�ملنذر : روث مار�ضيال ياند�ر مري� - كولومبية �جلن�ضية 

�ملنذر �ليه : �ونتي لل�ضياحة - �س ذ م م 
�ملو�ضوع : �الخطار �لعديل رقم )2018/1/183514( 

دره��م قيمة  �ل��ف  وق��دره 13000 ثالثة ع�ضر  ب��اد�ء مبلغ  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
و�ال   ، �الن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�ضر  تاريخ  �ي��ام من  �ضبعة  �ق�ضاها  م��دة  خ��الل  �ملرتد  �ل�ضيك 
حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  ��ضف  �ملنذر  �ضي�ضطر 
مع  �ضرر  �و  عطل  �أي  ع��ن  �ملنا�ضب  بالتعوي�س  و�ملطالبة  �الد�ء  �م��ر  و��ضت�ضد�ر 

حتميل �ملنذر �ليه بكافة  �لر�ضوم م�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2307 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- م�ضنع بن تاون للمنتجات �لورقية - �س ذ م م  2-نارونها �رثور لي�ضلي  
جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/4/23  
�ملدعي  بالز�م  ع  م  �س  �ال�ضالمي  �الإم���ار�ت  ل�ضالح/ م�ضرف  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف 
عليهما بالتكافل و�لت�ضامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره �ضتة مالين و�ربعمائة وت�ضعة 
وخم�ضون �لف وثمامنائة وثالثة وثمانون درهم و�ضبعة ع�ضر فل�س )6.459.883.17 درهم( 
و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 9%�ضنويا من تاريخ 2017/8/6 وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمتها 
بامل�ضاريف ومبلغ �لف درهم )1000 درهم( مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1071 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- جان نيل لتجارة �لعطور و�لبخور - موؤ�ض�ضة فردية - ومالكها 
/ ر��ضد �ضيف �ضعيد ر��ضد �ملحرزي - 2-ل��وؤي ي��ادي �حل��د�د  جمهويل حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/30  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�ضالح/ رويال جلف باكيجنج - م م ح - بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن بان 
من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  �لف  وخم�ضن  مائتي  مبلغ  للمدعية  يوؤديا 
تاريخ �ال�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2017/5/28 وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمتها بامل�ضروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1471  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �يه �ر جيه �لقاب�ضة - �س ذ م م ، 2- م�ضاريع ��ضو�ق �ضاحل بحر عمان )�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية 
حمدودة( ، 3- �ضهاب �حمد رم�ضان جمعة - وب�ضفته من ورثة �ملرحوم - �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم ، 4- حممد 
�حمد رم�ضان جمعة - وب�ضفته من ورثة �ملرحوم - �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم ،  5- فار�س �حمد رم�ضان جمعة 
�بر�هيم - وب�ضفته من ورثة �ملرحوم - �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم، 6- غاليه �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم - 
وب�ضفتها من ورثة �ملرحوم - �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم ، 7- ماريه �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم - وب�ضفتها 
من ورثة �ملرحوم - �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم ، 8- فاطمه �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم - وب�ضفتها من ورثة 
�ملرحوم - �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم ، 9- عليه �حمد رم�ضان جمعة �بر�هيم - وب�ضفته من ورثة �ملرحوم - �حمد 
رم�ضان جمعة �بر�هيم ،  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �لنبك �لعربي �ملتحد وميثله / موزة عبيد ربيع 
�خلظر -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل و�لت�ضامم مببلغ 
�لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   18845822.86( وق��دره 
 Ch2.E.22 وحتى �ل�ضد�د �لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم �الثنن  �ملو�فق  2018/10/1 �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



32 اخلميس  6   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12420  
Thursday   6   September   2018  -  Issue No   12420

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2018/1/5571 (
�ملنذر : �ل�ضيد/ �ضيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�ضام�ضي - �إمار�تي �جلن�ضية ، ميثله بالوكالة/ ها�ضم 

�بو �لقا�ضم  عبد�للطيف عبد�لغفار ، برقم �ملحرر )2014/1/132951( 
�لعنو�ن : دبي - �لرب�ضاء 1 ، بناية ي�س بزن�س �ضنرت مكتب رقم 110 - خلف �للولو هايرب ماركت 

ومقابل �كادميية دبي �المريكية - ت : 044478808 
بزن�س  ي�س  بناية   1 �لرب�ضاء   - :دب��ي  �لعنو�ن   - م  م  ذ  �س   - للتجارة  كلوز  بريتي   : �ليهما  �ملنذر 
 : - ت  �المريكية  دبي  �كادميية  �للولو هايرب ماركت ومقابل  رقم )1001( خلف  - مكتب  �ضنرت 
054/4468295 - يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�ضرورة دفع كامل متاأخر�ت بدل �اليجار قيمة )قيمة 
24.000 درهم( و�مل�ضتحق �لدفع للمنذر يف مدة �ق�ضاها �ضهر من تاريخ �لن�ضر لهذ� �النذ�ر و�إال 
�ضي�ضطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �ضد �ملنذر �ليه مع �لز�مه بجميع �مل�ضروفات 

و�لر�ضوم و�لق�ضائية وفو�ئد �لتاأخري و�تعاب �ملحاماة وبدل �لعطل و�ل�ضرر.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
 يف الدعوى  رقم 2018/723 جتاري كلي   

�ملدعي : بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملدعي عيه :  �ضيمون �رثر �ضميث 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعن   ، �لهادي  ح�ضن  هادي  حممد  عقيل   / �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
�بوظبي  بنك  �ملدعي/  من  و�ملقامة   ، كلي  جتاري    2018/723 رقم  �لدعوى  يف  �البتد�ئية  
�جتماع   حل�ضور  مدعو�  �ضميث  �رثر  �ضيمون   / عليه  �ملدعي  فان  للمهمة  وتنفيذ�   ، �لتجاري 
م   2018/9/12 �ملو�فق  �الربعاء   يوم  عقده  و�ملقرر  معتمد،  وكيل  بو��ضطة  �و  �مل�ضرفية  �خلربة 
يف متام �ل�ضاعة �حلادية ع�ضرة �ضباحا موعد� لالجتماع يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - 
ديرة - بور�ضعيد - بناية �لو�ضل بزن�س �ضنرت - بجو�ر  فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع 
رقم 27 - �لطابق �لتا�ضع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428   لذ� نرجو منكم �لتكرم 
باحل�ضور يف �ملوعد �ملحدد �عاله ، و�إح�ضار جميع �الأور�ق و�مل�ضتند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا 

لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�صريف 
د . عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة : برو اكتف للت�سويق - �ض ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب رقم 4-502 ملك بريانكا جورج - ند ح�ضة - �ل�ضكل �لقانوين : 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�ضة : 655267  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 
1077851  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر  يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2018/8/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعن   �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2018/8/27
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - �ل��ق��وز �الوىل   - ب��ردب��ي   - �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��ضم �مل�ضفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
�الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية  
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ   برو اكتف للت�سويق - �ض ذ م م   
  2018/8/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق    2018/8/27
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعن يف مكتبه 
�مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر باللغة العربية  
�صادرة من حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�صية رقم 2018/4914 مدين جزئي ال�صارقة     
اإعادة اإعالن   

�ىل �ملدعى عليه /  �ضاهد �أحمد عبد�لرحمن �ضانديال  
هذه  لدى  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  عليكم  �قام  قد   - �لوطني  �الإحتاد  بنك   / �ملدعي  �ن  حيث 
�ملحكمة ، ويطلب �لز�مكم باأد�ء مبلغ 29.037 درهم باال�ضافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية بو�قع %39 
�لتام لكون  �ئتمانية وذلك من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لفعلي  �ضنويا عن كل بطاقة 
بامل�ضاريف  عليهما  �ملدعي  �لز�م  لطلب  باال�ضافة  تاأخريية  فو�ئد  عنه  وي�ضتحق  جتاري  �لدين 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. - لذلك يقت�ضي ح�ضوركم �مام �لد�ئرة �جلزئية �لر�بعة �لقاعة رقم 140 
مبحكمة �ل�ضارقة �الحتادية �البتد�ئية يف متام �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف من �ضباح يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2018/9/19 وذلك لالإطالع و�لرد على �لدعوى ويف حالة تخلفكم عن �حل�ضور �و عدم 

�ر�ضال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابكم.   
مكتب اإدارة الدعوى 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
 اإعالن املدعي عليه بورود التقرير ن�صرا 

يف الق�صية رقم  2017/2311 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليهما / 1- خمبز نور �ل�ضارقة �التوماتيكي - ذ م م 

2- ماجد عبد�هلل ح�ضن �ملاجد - �مار�تي �جلن�ضية 
حيث �ن �ملدعي /  �ضركة �ضيام �لتجارية - �س ذ م م - وميثلها / ��ضحاق كاتوبور�ت �ضيدو 
- هندي �جلن�ضية - قد �قامت عليكما لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة وتعلمكما 

بورود تقرير �خلربة  
�جلزئية  �لد�ئرة  �البتد�ئية  �الحتادية  �ل�ضارقة  حمكمة  �مام  ح�ضوركما  يقت�ضي  و 
�الوىل �لقاعة رقم 137 �لطابق �الأول يف متام �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف من �ضباح يوم 
2018/10/4 وذلك ال�ضتالم ن�ضختكما من �لتقرير وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف 
�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة  �ر�ضال وكيل عنكما يف  �و عدم  حال تخلفكما عن �حل�ضور 

�ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابكما. حرره / عبا�س حمجوب  2018/8/15
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 153
�جلن�ضية  هندي   - ��ضماعيل  قا�ضم  حممد  ��ضماعيل  قا�ضم  حممد  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ون�ضبته )50%( - و�ل�ضيد/ �ني�س بافاكوجنو حممد بافاكوجنو - هندي �جلن�ضية ون�ضبته )50%( يرغبان 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل حت�ضهما �لبالغة )100%( وذلك لل�ضيد/ �ن�س حممد رفيق - هندي �جلن�ضية 
وذلك يف �لرخ�ضة �ملهنية �مل�ضماة �ملناخ لطباعة وت�ضوير �مل�ضتند�ت - رخ�ضة رقم )5284954(  - تعديالت 
�خرى : مت تنازل مالك �لرخ�ضة �ل�ضابقن ملالكها �حلايل ، ومت تغري �ل�ضكل �لقانوين للرخ�ضة من 

)�ضركة �عمال مهنية بوكيل خدمات( �ىل )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات(. 
�لكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ليه بعد  �مل�ضار  �لت�ضديق  على �الجر�ء  للعلم و�نه �ضوف يتم  ن�ضر هذ� �العالن  �قت�ضى  . فقد  �لعدل 
��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب الكاتب العدل- بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 155

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ مظفر خان ف�ضل خان - باك�ضتاين �جلن�ضية  تنازل عن 
كامل ح�ضته �لبالغة )100%( يف �ملن�ضاأة �ملذكورة �أدناه بكافة مقوماتها �ملادية و�ملعنوية 
�ىل �ل�ضيد/ بابول باكول �ضهيد �هلل باكول - بنغالدي�ضي �جلن�ضية يف �ملوؤ�ض�ضة �لفردية 
بوكيل خدمات �مل�ضماة )معر�س �ل�ضادى للمفرو�ضات ( و�ملرخ�ضة برقم )111527( من 

د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�ضبل �لقانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2199  مدين جزئي              
�مل��دع��ي عليه / 1-�أح��م��د �ضيف �ضامل علي جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
�ملدعي/ �أو�ضكار جر�ردو�س فان كامنب وميثله / حممد حممود حممد مو�ضى 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �ل�ضو�ن 
 %12 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   50000( وق��دره  مببلغ 
�الربعاء   لها جل�ضة يوم  �لتام.   وح��ددت  �ل�ضد�د  تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى  من 
�ملو�فق  2018/9/12  �ل�ضاعة 8.30 �س 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�ضور 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2480  جتاري جزئي              
�ملدعي/  �ن  �ملدعي عليه / 1-ح�ضن مهدي مهري جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
لوتاه بي �ضي جاز - ذ م م - فرع دبي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  
و�لفائدة  دره��م(   4.376.94( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�ل�ضد�د  �ال�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2016/4/1 وحتى  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية 
�تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�ضمول �حلكم  �لتام 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/9/18  �ل�ضاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2248  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- كودبوند للتك�ضية - �س ذ م م 2-و�ضام طالل �ضليمان 3-�ضر�س 
كومار ك�ضافا  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ترميكو �لربوك - �س ذ م م وميثله 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  / يو�ضف حممد ح�ضن حممد �لبحر -  قد 
و�لر�ضوم  دره��م(   37.874( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ ��ضتحقاق كل �ضيك وحتى �ل�ضد�د 
�لتام.      وحددت لها جل�ضة يوم �الثنن  �ملو�فق  2018/9/24  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2262  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-فا�ضت تر�ك للمو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ ��س ��س كيه �ت�س تيك�ضتايل �ند�ضرتيز بر�يفت ليمتد وميثله / يو�ضف 
حممد ح�ضن حممد �لبحر -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها مببلغ وقدره )30.885 دوالر �مريكي( �و ما يعادل مببلغ وقدره) 113.445 درهم 
�إمار�تي( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من رفع �لدعوى وحتى 
�ل�ضاعة 8.30  �ملو�فق  2018/9/18   �لثالثاء   �لتام.   وح��ددت لها جل�ضة يوم  �ل�ضد�د 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1625  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد د�ود �ضيد عادل  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لبنك �لعربي �ملتحد وميثله / موزة عبيد ربيع �خلظر -  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )628977.40 درهم( و�لر�ضوم 
�لق�ضاء  مع  �ل��ت��ام   �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  و�مل�ضاريف 
ب�ضحة وتثبيت �الأم��ر على عري�ضة رقم 698/2018 جت��اري.   وح��ددت لها جل�ضة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/9/18  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/935  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-بر�ديب كومار بيجو�س كومار د��س - ب�ضفته �المن  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �لوطني �لعماين - �س م ع ع فرع دبي وميثله 
�ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - علي  �آل  رم�ضان  ح�ضن  �حمد   /
بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )100.818.398.98 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
وثبوت  و�ضحة  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  من   %9 و�ل��ف��ائ��دة   �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
�حلجز �لتحفظي رقم 2018/251 حجز حتفظي جتاري.  وحددت لها جل�ضة يوم 
�الثنن  �ملو�فق  2018/9/24  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1573  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- م�س �ضتيل �نرتنا�ضيونال - �س م ح  جمهول حمل �القامة 
نا�ضر  عبد�هلل   / وميثله  ليمتد  �ضريفي�ضيز  تريد  وي�ضتفورد  �ملدعي/  �ن  مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لكعبي  حمد  من�ضور 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   51974574( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�ل�ضد�د  وحتى   2018/4/30 يف  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�ضة ي��وم �الث��ن��ن  �مل��و�ف��ق  2018/10/1  �ل�ضاعة 9.30 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  �س بالقاعة 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/281  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-غ�ضان جو�س حفار  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
دبي �ال�ضالمي �س م ع وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر �ل�ضام�ضي -  قد �أقام عليك 
ومالحقها  بالتملك  �ملنتهية  �الي��ج��ارة  �تفاقية  بف�ضخ  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى 
�ملوؤرخة يف 2008/9/10 و�لتعوي�س مببلغ وقدره )340.000 درهم( للمدعي تعوي�ضا عن 
�لعجز يف �ملبالغ �مل�ضلمة وعما ��ضابه من �ضرر و�لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د ر�ضوم �خلدمة 
وفو�تري �ملاء و�لكهرباء حتى �الخالء �لتام و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�التعاب.   وحددت لها 
جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/10/9  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2996  جتاري جزئي              

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - و�مل���ق���اوالت  للهند�ضة  1-���ض��ود�ك��و   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�أق��ام عليك  م   قد  م  ذ  - �س  �لغرير لالإن�ضاء�ت خر�ضانه  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مبا 
�لدعوى ومو�ضوعها  �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 42.387 
تاريخ  �ضنويا من   %9 بو�قع  �ملبلغ  �لقانونية على هذ�  �لفائدة  �ىل  باالإ�ضافة  دره��م 
�ملدعي  �لز�م  ، مع  �لتام  �ل�ضد�د  �ل�ضيكن �حلا�ضل يف 2017/3/30 وحتى  ��ضتحقاق 
عليها بالر�ضوم و�مل�ضروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء  
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ضاعة    2018/10/3 �مل��و�ف��ق  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2970  جتاري جزئي              

�ن  �الق��ام��ة مبا  1-ر�ن��ي��ة حممود رم�ضان  جمهول حمل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ م�ضرف �لهالل - �س م ع وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر �ل�ضام�ضي 
- قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�حلكم  �ضمول  و  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   169.436.37(
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم �الحد  �ملو�فق  2018/9/16  
من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2941  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ليد� جلوبال للمقاوالت و�لديكور �لد�خلي - �س ذ م م  جمهول 
�أق��ام عليك  م   قد  م  ذ  �لغرير لالن�ضاء�ت خر�ضانة �س  �ملدعي/  �ن  حمل �القامة مبا 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى 
�ضنويا   %9 بو�قع  �ملبلغ  ه��ذ�  على  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  باال�ضافة  دره��م(   71.990(
�لر�ضوم  بكافة  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع   ، �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من 
و�مل�����ض��روف��ات وم��ق��اب��ل �ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة.  وح����ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم �خل��م��ي�����س  �ملو�فق  
�أو  2018/9/27  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2223  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد فو�ز مرو�ن �لدقر  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
 - �لبحر  حممد  ح�ضن  حممد  يو�ضف   / وميثله  �لطحان  علي  ماهر  �ملدعي/ 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 و�ل��ف��ائ��دة   �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   100.000(
تاريخ �لعقد يف 2014/9/2 وحتى �ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها جل�ضة يوم �الثنن  
�ملو�فق  2018/9/24  �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1253  جتاري كلي               

وكفيل  �ضريك  ب�ضفته   - �خلاطري  �ضاملن جوهر  1-�ضامل جوهر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مت�ضامن ملديونية �الحتاد للمز�د �لعلنية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
دبي �لتجاري ) �س م ع ( وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر �ل�ضام�ضي - قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم  مببلغ وقدره 
)831844.11 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ قيد 
�ملعجل بال كفالة.  وح��ددت لها  بالنفاذ  �لتام و �ضمول �حلكم  �ل�ضد�د  �لدعوى وحتى 
جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/9/25  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7068  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ���س   - �لعامة  للتجارة  �ي  ت��ي  �م  �مل��دع��ي عليه / 1-���ض��ك��اي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �ضعيدة بنت �ل��ه��ادي ع��ف��ل��ي   ق��د �أق���ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )41534 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( و�ل���ر����ض���وم و�مل�����ض��اري��ف ورقم 
�الثنن  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183625261AE(ل�ضكوى�
�ملو�فق 2018/9/17  �ل�ضاعة 8.30 �س  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�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/2069  ا�صتئناف عمايل    

م  جمهول حمل  م  ذ  ���س   - ���ض��ده/ 1-جامعة �جل��زي��رة  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ضتاأنف/عبد�ملن�ضف عبد�لفتاح حممد �دري�س وميثله 
�لقر�ر/ �حلكم  ��ضتاأنف  -  قد  / عبد�حلكيم حبيب من�ضور بن حرز 
�ل�ضادر بالدعوى رقم : 2018/70 عمايل كلي وحددت لها جل�ضه يوم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    11.00 �ل�ضاعة    2018/9/17 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ن  
ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2327  جتاري جزئي

للكهروميكانيكة  ريالتيك   -2 جاكاريا  جاكاريا  رفيق  حممد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/حم��م��د �ق��ب��ال ح�ضن ب��ه��وي��ان قد 
ب�ضد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �الم��ر  با�ضد�ر  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  و�مل�ضاريف.  و�لر�ضوم  دره��م   )15.000( مبلغ 
2018/9/16 �ل�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/953  ا�صتئناف جتاري   
جمهول  �لكعبي   �ضليمان  حميد  �ضليمان  1-خالد  �ضده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
���س م  �مل�ضتاأنف /م�ضرف �الإم����ار�ت �ال���ض��الم��ي -  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ل�ضادر  �حلكم  ��ضتاأنف  قد   - علي  �آل  رم�ضان  ح�ضن  �حمد   / وميثله  ع 
بالدعوى رقم : 2016/1685 جتاري كلي بتاريخ 2017/5/15    وحددت 
لها جل�ضه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/9/9  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/1323  ا�صتئناف عمايل    

�ىل �مل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1-جن���م �ل��دي��ن و�ح���د ع��ب��د�ل  جم��ه��ول حمل 
/ موزة  م وميثله  م  ذ  �س   - تاك�ضي  /م��رتو  �مل�ضتاأنف  �ن  �الق��ام��ة مبا 
عبيد رب��ي��ع �خل��ظ��ر -  ق��د ����ض��ت��اأن��ف �حل��ك��م �ل�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
جل�ضه  لها  وح��ددت   2018/5/21 بتاريخ  جزئي  عمايل   2017/12769
يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/10/9  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/290  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- خالد بن �ضعود بن حممد �لعريفي  جمهول 
�مل�ضتاأنف /من�ضور �كرب علي وميثله / عبد�هلل  حمل �القامة مبا �ن 
نا�ضر من�ضور حمد �لكعبي -  قد ��ضتاأنف   �حلكم �ل�ضادر بالدعوى 
رق��م : 2017/649 م��دين كلي وح��ددت لها جل�ضه ي��وم �الح��د  �ملو�فق 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10.00 �ل�ضاعة    2018/10/14
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1102  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- كامكو للمقاوالت �لعامة - �س ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �خلط �ملتعدد لالأعمال �لكهرميكانيكية - �س ذ م م وميثله / 
عبد�هلل نا�ضر من�ضور حمد �لكعبي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   745126( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�ضد�د �لتام.   وحددت لها جل�ضة 
Ch2.E.22 لذ�  �ل�ضاعة 9.30 �س بالقاعة  �ملو�فق  2018/9/24   يوم �الثنن  
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/73  بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �نيل كابور �ضايند��س كابور  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لعربي �ملتحد �س م ع وميثله / موزة عبيد ربيع �خلظر  
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2018/4/16  �عالنكم ل�ضد�د قيمة �ملطالبة 
وقدرها )3.838.390( درهم خالل �ضهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �أعاله 
قانون  �مل��ادة 295 من  لن�س  �مل��ز�ي��دة وفقا  �لرهن بطريق  �لعقار حمل  و�إالب��ي��ع 
�الجر�ء�ت �ملدنية ) نوع �لعقار  : �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم 
�الر�س : 25 - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : وريال ريزيدني�س 1 - رقم �لعقار : 

1406 - رقم �لطابق : 14 - �مل�ضاحة : 305.77 مرت مربع(  
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/3776  تنفيذ عمايل 

�القامة  حمل  جمهول  �لعقارية    للو�ضاطة  كيند�ل  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
من�ضور  حممد  علي  �حمد   / وميثله  وليد  كارينا  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
�لزيودي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )77889( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
باال�ضافة �ىل مبلغ 5448 درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اإعالن بالن�صر

رقم )2018/5607 (
�ملنذر :  بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 
�ملنذر �ليه / مركز ميدهلث �لطبي - �س م ح 

درهم(   1.711.941.04( وق���دره  مبلغ  ب���اأد�ء  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يكلف  بهذ� 
درهم  و�رب��ع��ون  وو�ح���د  وت�ضعمائة  �ل��ف  ع�ضر  و�إح���دى  و�ضبعمائة  )مليون 
و�ربعة فلو�س( خالل مدة �ق�ضاها ثالثون يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �النذ�ر ، 
 21301 A و�إال �ضي�ضطر �ملنذر لل�ضري يف �جر�ء�ت بيع �ملبنى على �الر�س رقم
�ليه  �ملنذر  �ملرهون طبقا للقانون مع حتميل  S مبنطقة جبل علي �حلرة 

ر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2780  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ضرييتل �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
عبد�لعزيز بن �ضامي بن عبد�لعزيز �بولنب قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )82285( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
حتى  يف:2017/11/20  �ملبلغ  ��ضتالم  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�ضد�د �لتام. وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/12 �ل�ضاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/6959  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  ل��الع��م��ال  �ل��ذه��ب��ي��ة  1-�مل���ز�ي���ا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د و�رث حم��م��د ���ض��ري��ف ق��د �أق����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )13074 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ض���وم و�مل�������ض���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �الحد  يوم  لها جل�ضة  �ل�ضكوى:MB183116952AE  وحددت 
2018/9/6 �ل�ضاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.4 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/9515  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-رم�����ال �خل��ل��ي��ج ل��ل��م��ق��اوالت �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�أق����ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي /ع��م��رو �ضيد رب��ي��ع حم��م��د ق��د  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
دره����م(   393600( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ض��ت��ح��ق��ات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا 
ع�����ودة مب��ب��ل��غ وق�����دره )2000( دره�����م و�ل���ر����ض���وم و�مل�������ض���اري���ف رقم  وت���ذك���رة 
�ل�ضكوى:MB184983738AE/2018  وحددت لها جل�ضة يوم �الحد 
�ملو�فق 2018/9/30 �ل�ضاعة 08.30 �س 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�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/7635  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-هاي تاورز للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �ملدعي /عيد حممد رم�ضان عبد�لو�حد قد 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8350( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة 
  MB183595793AE:2000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى(
�س   10.00 �ل�����ض��اع��ة   2018/9/23 �مل���و�ف���ق  �الح����د  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.4 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5787  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملندرة لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ر�ضا �حمد عطية حممد بدر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة 
  MB182030487AE:2000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى(
�س   08.30 �ل�����ض��اع��ة   2018/9/18 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/8887  عمايل جزئي

ل��وجن )ف��رع من وول��ف لال�ضتثمار�ت ملالكها  �ن��د  �ل��دون  �ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم 
حممد �حمد علي �لنجار �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �بو عثمان قد  �ملدعي /طه م�ضطفى عبد�خلالق  �ن 
 )2500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   11340( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة 
لها  وح��ددت    MB184692019AE:ل�ضكوى� رقم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م 
جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/9/25 �ل�ضاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/8704  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضون للو�ضاطة �لعقارية �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�ضوعها  �أق���ام عليك  ق��د  /ب��ا���ض��ر� حيدر  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )88541 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم 
  MB184822872AE:و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�ضكوى
�س   08.30 �ل�����ض��اع��ة   2018/10/2 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2382  ا�صتئناف جتاري
�ىل �مل�ضتانف �ضده / 1-�ضابان بوتيا فور�يل �ضوكت علي جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�ميك�س )�ل�ضرق �الو�ضط( �س.م.ب )م( فرع دبي 
بان  نعلمكم  �لكتبي  هويدن  بن  عبد�هلل  �ضعيد  عبد�هلل  وميثله:خليفة 
�ملحكمة قررت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ:2018/8/29 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله �خطاركم بورود �لتقرير �ل�ضيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد 
�ل�ضاعة:10:00 �ضباحا  �مل��و�ف��ق:2018/9/30  حت��ددت جل�ضة يوم �الح��د 

بالقاعة:ch2.D.19 للتعقيب على �لتقرير .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2139  ا�صتئناف جتاري    

���س.م.ع جمهول  �آن��د �ضكل �نرتنا�ضيونال  �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- دري��ك  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �مل�ضتاأنف / �حلبتور �ضبيكون �س.ذ.م.م وميثله:علي 
��ضماعيل �بر�هيم �جلرمن قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى 
ل��ه��ا جل�ضه  ب���ت���اري���خ:2017/2/2 وح����ددت  ك��ل��ي  رق���م 2017/242 جت���اري 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 �ل�ضاعة   2018/9/26 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1216  ا�صتئناف جتاري    
جمهول  �ضاحب  �ضانو  رفيق  حممد  �ضيخ   -1 �ضده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�هلل  هد�يت  باجي  �ليا�س  حممد   / �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل 
قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2017/401 جتاري 
جزئي بتاريخ:2018/5/29 وحددت لها جل�ضه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10.00 �ل�ضاعة   2018/9/25
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/646  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1- �مي���ان حم��م��د �ل�����ض��ي��د ف��رغ��ل��ي جمهول 
�لطيب  �ل��ط��اه��ر حممد  �ح��م��د   / �مل�ضتاأنف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
��ضتاأنف/ �حلكم  �لهاجري قد  �حمد  وميثله:حممد �ضالح حممد 
�ل�ضادر بالدعوى رقم 2017/418 مدين كلي وحددت لها جل�ضه يوم 
رقم  بالقاعة  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا   �ملو�فق 2018/10/14  �الح��د  
ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3965  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- تي �ي ��س ��س �س.م.ح جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/��ضوك �ضيفا�ضار�نا �ضيمبي وميثله:�ضرحان ح�ضن حممد 
ح�ضن �ملعيني  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )108969( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�ضافة �ىل مبلغ )9549( درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2162 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �ضده/1- رهام قا�ضم �ضليم �ضقره  جمهويل حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  �ل�ضويدي   قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1832769( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2968 تنفيذ جتاري
�ملدير/ وميثلها  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لبحرية  طريق  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
بر�كا�س كاليانا�ضوندر�م  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة 
عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�ضن  ����س.ذ.م.م  �ل�ضيار�ت  لتاأجري  بر�ي�س  �ضوبر 
�ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  لوتاه قد 
�ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )92453.60( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/135 تنفيذ عقاري
جميناي  )ح��ال��ي��ا(  ليمتد  ت��ن  بروبرتيز  �م��ن��ي��ات  �ضركة  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  )�ضابقا(  ليمتد  تن  بروبرتيز 

تر�ن�ضكونتينينتال �يندينتينج كومباين ليمتد وميثله:ح�ضن علي عبد�لرحمن 
لوتاه نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة وهي عبارة عن �ضقة �ضكنية 
 Langham Place:ملنطقة:�خلليج �لتجاري - رقم �الر�س:207 - ��ضم �ملبنى� -
downtown Dubai By Omniyat �رقام �لوحد�ت:1004/1005/1002/905

به  �ملطالب  للمبلغ  وفاء�   -  904/903/902/901/702/703/705/701/1003/
وقدره )1719343.65( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/104  ا�صكاالت عقارية
مو�ضوع �لق�ضية �إ�ضكال يف �لتنفيذ رقم:19ل�ضنة 2016 عقاري بوقف كافة �جر�ء�ت 

�لتنفيذ و�حلجز �لتنفيذي �ملوقع على �لوحدة �ل�ضكنية رقم:2424 و�لكائنة مب�ضروع 
بالزو فر�ضات�ضي بقرية �لثقافة مبنطقة �جلد�ف بامارة دبي ووقف �جر�ء �لبيع 

�لعلني ببيع �لوحدة �مل�ضار �ليها
�ضن  كر�ضتيان  بول  �عالنه:�مل�ضت�ضكل �ضده:1  �ملطلوب   ، �الإعالن:�ديتا حروبا  طالب 
، جمهول حمل �القامة، مو�ضوع �العالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�ضة يوم �الحد 
�ملو�فق:2018/9/23 �ل�ضاعة:11:00 �س بالقاعة:ch1.A.5 للنظر يف �ال�ضكال �عاله 
و�لتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�ضور �ضي�ضدر قر�ر يف غيابكم 

مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2017/607 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضركة �ت�س �يه بي �ن للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م  جمهول 
وميثله:غازي  تو�دير  روديكا  �لتنفيذ/روك�ضانا  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 

�بر�هيم �حمد بن �ضيفان.
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2018/9/3 �خطاركم ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ 
 - �لعقار  بيع  �ال  �لتبليغ  ت��اري��خ  م��ن  �ضهر  دره��م خ��الل  وق���دره )106901(  ب��ه 
so1 و�لعائدة لكم  و�ل��وح��دة  �ل��وح��دة 518  �الر����س:11 مبنبى ويند ون رق��م 

بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�ضيات ن�س �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اللوفر اأبوظبي يفتتح معر�س »من وحي اليابان: رواد الفن احلديث« اليوم

37 للمعر�س، قال  حول �نطالق �ملعر�س يف دورت��ه 
�ضعادة �أحمد �لعامري، رئي�س هيئة �ل�ضارقة للكتاب: 
» معر�س �ل�ضارقة �لدويل للكتاب لي�س جمرد حدث 
�ضنوي عابر، بل �أ�ضبح ج��زء�ً من ذ�ك��رة �جلمهور يف 
�أول  �أن  يتذكر  من  هناك  و�ل��ع��امل،  و�ملنطقة  �لدولة 
ق���ر�أه ك��ان يف ه��ذ� �ملعر�س وب���د�أت عالقته مع  كتاب 
�الإنتاج �لثقايف، وفيه �لتقى بكاتب �أو نا�ضر ترك �أثر�ً 
يف حياته، �أو �جتمع ب�ضديق بعد طول غياب، �أو وجد 
و�أهميتها  �ل��ق��ر�ءة  على  �أبنائه  لتعريف  فر�ضة  فيه 
و�لثقايف  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ب��ع��د  ه���و  ه���ذ�  مل�ضتقبلهم، 
على  �الأول  منه  جعل  �ل���ذي  للمعر�س  و�ل��وج��د�ين 

م�ضتوى �ملنطقة و�لثالث على م�ضتوى �لعامل«. 
و�أ�ضار �لعامري �إىل �أن متيز معر�س �ل�ضارقة �لدويل 
�جتماعية  ت��ظ��اه��رة  �أ���ض��ب��ح  �أن����ه  ي��ك��م��ن يف  ل��ل��ك��ت��اب 
يت�ضارك فيها �لنا�س حبهم للمعرفة ويجتمعو� حول 
وذكرياتهم،  �أحاديثهم  من  ج��زء�ً  لت�ضبح  فعالياتها 

وم��ل��ت��ق��ًى ل�����ض��ع��وب �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل وم��ن�����ض��ة لبناء 
�لعالقات و�لتبادل �لثقايف«. 

�ل�ضنوي  �ملوعد  ينتظر  : �جلمهور  �لعامري  و�أ�ضاف 
ملا  وت�����ض��وق  بلهفة  للكتاب  �ل���دويل  �ل�ضارقة  ملعر�س 
ن��ق��ا���ض��ي��ة و�إنتاج  ���ض��ي��ق��دم��ه م���ن ف��ع��ال��ي��ات وج��ل�����ض��ات 
�ملعر�س  �إىل جن��اح  ي�ضري بو�ضوح  �أدب���ي ج��دي��د، مم��ا 
ر�ضالة  وجن��اح  و�لثقافة  �لكتاب  مبكانة  �الرت��ق��اء  يف 
�إمارة �ل�ضارقة وروؤية �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�ضو  �لقا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
حاكم �ل�ضارقة �لتي تتج�ضد يف مقولته : »�إن معار�س 
�لكتاب، و�حات نور ال بد من تنميتها وتطويرها، ويف 

جماالتها، فليتناف�س �ملتناف�ضون.
وت��اب��ع �ل��ع��ام��ري: ن��ح��ن ح��ري�����ض��ون ع��ل��ى �أن ي�ضجل 
�إ�ضافة  م��ع��ر���س �ل�����ض��ارق��ة �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب ���ض��ن��وي��اً 
ج��دي��دة مل�����ض��رية �حل����ر�ك �ل��ث��ق��ايف و�مل���ع���ريف يف دولة 
�إذ جنح   �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ل�ضرق �الأو�ضط، 

يف تطوير �لكثري من م�ضاريع �ضناعة �لكتاب �لعربي 
و�لعرب  �الإم��ار�ت��ي��ن  �لنا�ضرين  �أم���ام  �الأف���ق  وف��ت��ح 
خمتلف  يف  نظر�ئهم  م��ع  �ملثمر  �لتو��ضل  لتحقيق 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، �الأم���ر �ل���ذي يجعل �ن��ط��الق��ه حدثاً 
منتظر�ً من �ملتخ�ض�ضن، و�لقر�ء، و�لكتاب على حد 

�ضو�ء. 
للمعر�س  �لدورة �جلديدة  »تاأتي  �لعامري:  و�أ�ضاف 
عقب �ضل�ضلة جهود قادتها هيئة �ل�ضارقة للكتاب على 
خاللها  فتحت  و�ل��ع��امل��ي،  و�ل��ع��رب��ي  �ملحلي  �مل�ضتوى 
ونا�ضرين من  ثقافية  موؤ�ض�ضات  �ضل�ضلة عالقات مع 
وع��ززت عالقاتها مع جممل  �لعامل،  بلد�ن  خمتلف 
و�ضرق  و�أم��ري��ك��ا  �أوروب����ا  يف  �لثقافة  �ضناعة  م��ر�ك��ز 
و�مللتقيات  �لكتب  معار�س  يف  م�ضاركتها  عرب  �آ�ضيا، 
و�ملوؤمتر�ت �لدولية، حيث حلت �ل�ضارقة �ضيف �ضرف 
�ضيفاً  وك��ان��ت  للكتاب،  �ل���دويل  ب��اول��و  ���ض��او  معر�س 
�إ�ضافة  للكتاب،  �ل��دويل  باري�س  معر�س  على  مميز�ً 

نيودلهي  �ضرف معر�س  �ختيارها �ضيف  �أن��ه مت  �إىل 
للكتاب للعام 2019.

يعّد و�حد�ً  �لذي  للكتاب،  �ل�ضارقة  �أن معر�س  يذكر 
من �أهم ثالثة معار�س للكتاب على م�ضتوى �لعامل، 
له  ملا  عاملية،  وح�ضارية  ثقافية،  مكانة  لنف�ضه  ثّبت 
من تاأثري ملحوظ على قطاعات و��ضعة من �ملثقفن 
ول��غ��ات��ه��م، فهو  �خ��ت��الف ثقافاتهم  و�الأدب�����اء، وع��ل��ى 
الأ�ضماء  ��ضت�ضافته  خ��الل  من  ع��ام،  بعد  عاماً  يوؤّكد 
�ضقيقة،  دول  من  قادمة  وثقافية  �أدب��ي��ة،  ومل�ضاركاٍت 
�لثقايف  �ل�����ض��ارق��ة  م�����ض��روع  �أن  ���ض��دي��ق��ة،  و�أخ������رى 
وح�ضورها �لفاعل على �أجندة �الأحد�ث �لثقافية يف 
بالثقافة  ينه�س  حتتذى،  عاملية  �ضهادة  بات  �لعامل، 
وم��ف��رد�ت��ه��ا ك��اف��ة، ل��ي��وؤك��د ح�����ض��وره ك��وج��ه��ة د�ئمة 
�لعاملن  وجلميع  و�لنا�ضرين  و�ل��ك��ت��اب  للمثقفن 
حملياً  �لن�ضر  و�ضناعة  �ل��ث��ق��ايف  بالعمل  و�ملهتمن 

و�إقليمياً وعاملياً.

ا�ستقطب اأكرث من 16 األف زائر يف �ست مكتبات عامة 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تختتم 
فعاليات الربنامج ال�سيفي »حول العامل«

•• اأبوظبي- الفجر

�ختتمت د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحة – �أبوظبي نهاية �ل�ضهر �ملا�ضي ، فعاليات 
�لربنامج �ل�ضيفي »حول �لعامل« �لذي ��ضتمر ملدة �ضهرين يف مكتبات قطاع 
د�ر �لكتب، حيث قدمت 195 ور�ضة عمل يف �ضت مكتبات عامة، و��ضتقبلت 

خاللها 16،750 �ألف ز�ئر. 
جرت فعاليات �لربنامج  يف كل من مكتبة منتزه خليفة، و�لباهية، ومزيد، 

و�مل��رف��اأ، ومكتبة  و�ل��وث��ب��ة، 
ز�ي��د �مل��رك��زي��ة يف منطقة 
�ضجعت  وق��������د  �ل������ع������ن، 
�ل����ف����ع����ال����ي����ات �الأط������ف������ال 
م���ن خمتلف  و�ل��ي��اف��ع��ن 
على  �ل���ع���م���ري���ة  �ل���ف���ئ���ات 
�لعطلة  ف����رتة  ����ض��ت��ث��م��ار 
�ل�����ق�����ر�ءة  يف  �ل�������ض���ي���ف���ي���ة 
�إىل  باالإ�ضافة  و�الط��الع، 
��ضتمتاعهم مبجموعة من 
�الأن�ضطة و�لفعاليات �لتي 
كتابهم  ل��ق��اء  لهم  �أت��اح��ت 
على  و�لتعرف  �ملف�ضلن، 
وم��ع��ارف وعلوم  ن��ت��اج��ات 

ثقافات عاملية. 
�نطالق  م���ع  وب��ال��ت��ز�م��ن 

�لربنامج �ل�ضيفي »حول �لعامل« �أقيمت فعاليات »حتدي �لقر�ءة �ل�ضيفي« 
�لذي جاء على قمة �الأن�ضطة �لرئي�ضية للربنامج، و�ضارك فيه 192 طفاًل 
تر�وحت �أعمارهم بن 8 و 14 �ضنة، حيث �أطلعو� على كو�لي�س عمل �ملكتبات 
�لعامة و�ملهام �لوظيفية لكو�درها. كما ��ضت�ضافت كل مكتبة عامة وب�ضفة 
�مل�ضاركون  حظي  كما  للقر�ءة.  دولية  كتب  والئحة  عمل  ور���س  �أ�ضبوعية، 
ومن  �الأ�ضبوعية  �لرب�مج  يف  �مل�ضاركن  �مل�ضاهري  �لكّتاب  من  كوكبة  بلقاء 
و�ل�ضيخة  �حلمادي،  و�ضارة  حمفوظ،  جنا  و�ضحر  �خلياط،  ميثاء  بينهم؛ 
مرمي �ضقر �لقا�ضمي، وبدرية �ل�ضام�ضي، ونادية �لنجار، ود�فن وجري�لد 

مر�ضر، و�ضار� �ضيلي�س، وخديجة قد�ضي، وغريهم.
باالإنابة  �لكتب  د�ر  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  علي  �آل  ماجد  عبد�هلل  وق��ال 
»حول  �ل�ضيفي  �لربنامح  قدم   « – �أبوظبي:  و�ل�ضياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  يف 
و�الطالع،  �لقر�ءة  �أهمية  �أب��رزت  للم�ضاركن  موؤثرة  �إلهام  �لعامل«م�ضادر 
و�ضجعت �لكثري منهم وخ�ضو�ضاً �الأطفال على تبني �لقر�ءة كاأ�ضلوب حياة 
يومي. ومن جهتنا فاإننا نعترب �لربنامج �أد�ة فاعلة لتعزيز �لتو��ضل بن 
مكتبات قطاع د�ر �لكتب و�لن�سء و�جلمهور بوجه عام، وهو خطوة �إيجابية 

نحو دعم و�إثر�ء حياة �الأجيال �ل�ضابة«. 

بدء اأيام ال�سارقة امل�سرحية 20 مار�س 
تبد�أ �لدورة »29 » من �أيام �ل�ضارقة �مل�ضرحية فعالياتها يف �لفرتة من 
�لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  برعاية   ..2019 مار�س   28 �إىل   20
�ل�ضارقة.  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�ضو  �لقا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
�م�س حتى  �مل�ضاركة منذ  �لر�غبة يف  �الأعمال  �ملعنية  �للجنة  و��ضتقبلت 

�الأول من دي�ضمرب �لقادم .
وعقدت �للجنة �لعليا �ملنظمة للتظاهرة �أوىل �جتماعاتها �لتح�ضريية 
�أم�س قبل �الأول بق�ضر �لثقافة و��ضتعر�ضت �أبرز مالمح وحماور �لدورة 

�ملا�ضية .
وت��ق��رر �ن ي��ك��ون 21 ف��رب�ي��ر م��وع��د �ن��ط��الق �أع��م��ال »جل��ن��ة �مل�ضاهدة 
و�الختيار« النتقاء عرو�س �لدورة �ملقبلة ..�أما »جلنة �إجازة �لن�ضو�س« 
فت�ضتهل �أعمالها يوم �ل�ضبت 15 �ضبتمرب �جلاري على �أن تنهي �أ�ضغالها 
يف �الأول من دي�ضمرب �ملقبل .ي�ضار �إىل �أن �أيام �ل�ضارقة �مل�ضرحية تاأ�ض�ضت 
1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها �لفرق �مل�ضرحية  عام 
�الإمار�تية على جملة من �جلو�ئز �خلا�ضة بفنيات �لعر�س �مل�ضرحي .. 
كما حتفل �ل� » �اليام » بالعديد من �الن�ضطة �لفكرية �مل�ضاحبة مب�ضاركة 

نخبة م�ضرحية من خمتلف �نحاء �لوطن �لعربي.

�ليوم  �أب���وظ���ب���ي  �ل���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  ي��ف��ت��ت��ح 
رو�د  �ليابان:  وحي  من   « �جلديد  معر�ضه 
ل��زو�ره فر�ضة  و�ل��ذي يقدم  �لفن �حلديث 
بينهم  فنانا من   12 �أع��م��ال  �الط��الع على 
ف��ن��اين ح��رك��ة »ن��اب��ي« وك��ب��ار معلمي حركة 
�لتا�ضع  �ل��ق��رن��ن  م��ن  �لفنية  �إه   - �أوك��ي��ي��و 
بالتعاون  �ملعر�س  ويقدم  و�لع�ضرين.  ع�ضر 
تتنوع  فنية  قطعة   50 �أور�ضيه  متحف  مع 
ما بن لوحات ومطبوعات و�ضتائر جد�رية 
و�لثقايف  �لفني  �حل��و�ر  على  �ل�ضوء  ت�ضلط 

بن �ليابان وفرن�ضا.
�لعامة  �ملن�ضقة  ك���ان  �إي��ز�ب��ي��ل  عملت  وق���د 
�أور�ضيه  متحف  يف  �لفنية  �للوحات  لق�ضم 
على تن�ضيق هذ� �ملعر�س �لذي ي�ضمل قطعا 
�أب��وظ��ب��ي ومتاحف  م��ن جم��م��وع��ة �ل��ل��وف��ر 
�أور���ض��ي��ه وغ��ي��م��ي��ه و�ل��ف��ن��ون �ل��زخ��رف��ي��ة يف 

فرن�ضا.
�للوفر  م���دي���ر  ر�ب���ات���ي���ه  م���ان���وي���ل  و�أع�������رب 
�ملو�ضم  ب����اإط����الق  ����ض���ع���ادت���ه  ع����ن  �أب���وظ���ب���ي 
�مل��ت��ح��ف مبعر�س  �جل���دي���د م���ن ف��ع��ال��ي��ات 
�حلديث«..  �لفن  رو�د  �ليابان:  وح��ي  »م��ن 
بعد  �لثالث  ه��و  �ملعر�س  ه��ذ�  �أن  �إىل  الفتا 
�مل��ع��ر���س �الف��ت��ت��اح��ي »م���ن ل��وف��ر �إىل �آخر« 
مو�ضحا  كروية«..  بروؤية  »�لعامل  ومعر�س 
�أن����ه ي��ك��ت�����ض��ف �ل���رو�ب���ط �ل��ت��ي ن�����ض��ج��ت بن 
�ليابان وفرن�ضا و�ضكلت م�ضدر وحي حلركة 
فنية جديدة يف عامل فن �لديكور �الأوروبي 

�آنذ�ك. وبن �أن �للوفر �أبوظبي يهدف من 
�لعامل  ت��ق��دمي  �إىل  �مل��ع��ار���س  ه���ذه  خ���الل 
�ل�ضوء  ت�ضليط  ع��رب  ج��در�ن��ه  ب��ن  ل����زو�ره 
�حل�ضار�ت  ب��ن  ن�ضاأت  �لتي  �ل��رو�ب��ط  على 
�لعامل  م��الم��ح  ر�ضمت  و�ل��ت��ي  و�ملجتمعات 

كما نعرفه �ليوم.
لزو�ره  �مل��ع��ر���س  يقدمها  �ل��ت��ي  �لقطع  �أم���ا 
�لفرن�ضين  ل��ل��ف��ن��ان��ن  �أع����م����اال  ف��ت�����ض��م��ل 
وموري�س  ب���ون���ار  وب���ي���ري  ���ض��ريوزي��ي��ه  ب����ول 
جمموعة  م��ن  رو���ض��ل  كز�فييه  وك��ري  دوين 
نف�ضها  على  تطلق  �لتي  �ل�ضهرية  �لفنانن 
�إىل دوره����ا يف ن�ضر  �إ����ض���ارة  ����ض��م »ن��اب��ي« يف 
م���ارغ���ري���ت  ج����ان����ب  �إىل  �حل����دي����ث  �ل����ف����ن 
وخم�ضة  رودون  و�أودي������ل������ون  ����ض���ريوزي���ي���ه 
هوكو�ضاي  كات�ضو�ضيكا  �أوكييو-�إه:  معلمن 
وكانو  و�أوت��اغ��او� هريو�ضيغه  ز�مي��ي  وه���ار� 

تان�ضينوتو�ضو�ضاي �ضار�كو.
�إن معر�س  ك��ان  �إي��ز�ب��ي��ل  قالت  م��ن جهتها 
�الأوىل  وللمرة   - يتتبع  �ل��ي��اب��ان  وح��ي  م��ن 
على  �لياباين  �لفن  تاأثري   - �الإط��الق  على 
فرن�ضا  �حل���دي���ث يف  �ل���ف���ن  م���ب���ادئ  ت���ط���ور 
�ل��ت��ا���ض��ع ع�����ض��ر.. م�ضيفة  ن��ه��اي��ة �ل��ق��رن  يف 
و�لغرب  �ل�����ض��رق  ب���ن  م���ا  �حل�����و�ر  ه����ذ�  �أن 
يحتفي ب��االإب��د�ع و�الإل��ه��ام �مل�ضرتك ما بن 
�أوكييو-�إه  فناين  بن  وخا�ضة  �حل�ضار�ت 
�ملعر�س  وي��ن��ق�����ض��م   . ن��اب��ي  وف���ن���اين ح��رك��ة 
حركة  مبادئ  تاأثري  تربز  �أق�ضام  �أربعة  �إىل 

10 مطبوعات  �أوكييو-�إه �جلمالية ويقدم 
و3 �ضتائر جد�رية من �ليابان يف حو�ر مع 
فرن�ضا.  من  جد�رية  �ضتائر  و3  لوحة   24
�ل���ت���ي يقدمها  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �الأع����م����ال  ت�����ض��م 
���ض��م��اء �ضافية«  »ري�����اح ج��ن��وب��ي��ة  �مل��ع��ر���س: 
�ل�ضتة  ف��وج��ي  ج��ب��ل  »م�����ض��اه��د  �ضل�ضلة  م��ن 
�أعمال  �أ�ضهر  من   32-1831 و�لثالثن« 
متحف  م��ن  و�مل��ع��ارة  هوكو�ضا  كات�ضو�ضيكا 
ي��ورو يف مقاطعة مينو«  و«���ض��الالت  غيميه 
�للوفر  جم��م��وع��ة  م��ن   1834-1830
�أب���وظ���ب���ي ل��ك��ات�����ض��و���ض��ي��ك��ا ه��وك��و���ض��اي وهو 
�ضوميد�  و«توتو  �الأ�ضهر  �الأوكييو-�إه  معلم 
هريو�ضيغه  الأوت��اغ��او�   1858 ت�ضوتومي« 
و�ضتار ج��د�ري مكون من �ضتة �أل��و�ح ت�ضور 
لون  ذ�ت  خلفية  على  م��زه��رة  ك��رز  »�ضجرة 
بجمال  يحتفي  ز�مي  ل��ه��ار�  م��وح��د«  ذه��ب��ي 

�لعامل و�حلياة.
�أما �أعمال �لفنانن �لفرن�ضين و�ملعارة من 
متحف �أور�ضيه فهي ت�ضمل: »حد�ئق عامة« 
جد�ري  ���ض��ت��ار  وه���و   1894 ف��وي��ار  الإدو�ر 
من  منها  خم�ضة  �أل�����و�ح  ت�ضعة  م��ن  م��ك��ون 
جمموعة متحف �أور�ضيه و«نزهة �حلا�ضنات 
 1897 ب��ون��ار  لبيري  �ل��ع��رب��ات«  جمموعة 
�لقمح  1899و«حقل  �لنبع«  عند  و«ن�ضاء 
لبول   1900 �ل�ضود�ء«  و�حلنطة  �لذهبي 
�ضريوزييه وجمموعة من 15 لوحة خا�ضة 
تالل«  و«م�ضهد  رودون  الأوديلون  بالديكور 
�ألو�ح  �أرب��ع��ة  م��ن  �ضتار ج���د�ري مكون  وه��و 
زخرفات  مع   1900 �ضريوزييه  ملارغريت 

يابانية م�ضتوحاة من هريو�ضيغيه.
و�أفالم  �لفوتوغر�فية  �ل�����ض��ور  خ��الل  م��ن 
�ل��ف��ي��دي��و �مل��ع��رو���ض��ة مي��ك��ن ل��ل��ز�ئ��ر �لعودة 
�إىل باري�س يف �لقرن �لع�ضرين و�لتي كانت 

�آنذ�ك مبثابة عا�ضمة �لفن.
ويتز�من �ملعر�س مع برنامج من �لفعاليات 
�ليابانية  و�لثقافة  بالفنون  حتتفي  �ل��ت��ي 
منها �أد�ء فرقة خر�ضة للطبول �لتي جتمع 
و�ليابانين  �الإم��ار�ت��ي��ن  �لعازفن  ب��ن  م��ا 
�ملتخ�ض�ضن يف قرع طبول �لتايكو �ليابانية 
من  جم���م���وع���ة  �إىل  �إ����ض���اف���ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
تن�ضيقها  على  عملت  �لتي  �الأف��الم  عرو�س 

»100 عام من  بعنو�ن  وح��و�ر  هند مزينة 
ث��ق��اف��ة �مل���اجن���ا« �ل����ذي ي��ك�����ض��ف ك��ي��ف �أث���رت 
�لتقاليد �ليابانية على فن �ملاجنا وم�ضروع 
خ��ا���س ب��ف��ن �ل�����ض��ارع يجمع م��ا ب��ن طالب 
�مل��د�ر���س و�ل��ف��ن��ان م��اي��ن �آن���د ي���ورز البتكار 
هذه  وت��ت��وج  �مل��ت��ح��ف.  يف  �ضتعر�س  ل��وح��ات 
ت�ضمل  �ليابان  يف  �أ�ضبوع  بنهاية  �لفعاليات 
»وق���ع �ل��ك��ل��م��ات« ل��الإم��ار�ت��ي��ة ع��ف��ر�ء عتيق 
وعر�س  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  �حلائزة 
�الأورك�ضرت� �ليابانية لالأ�ضطو�نات �لدو�رة 
طعام  ق��ائ��م��ة  �مل��ت��ح��ف  مقهى  �ضيقدم  فيما 

يابانية خا�ضة من وحي �ملعر�س.
�للوفر  ���ض��ي��ق��دم  �مل��ع��ر���س  وب��ال��ت��ز�م��ن م���ع 

»ماجنا الب« وهي  �ل�ضباب  ل��زو�ره  �أبوظبي 
حتثهم  �مل��ت��ح��ف  رو�ق  يف  خ��ا���ض��ة  م�����ض��اح��ة 
ع��ل��ى �الإب������د�ع وت�����ض��م��ل جم��م��وع��ة متنوعة 
�لثقافة  ال�ضتك�ضاف  �مل�ضلية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة �مل��ع��ا���ض��رة مب���ا يف ذل����ك جتارب 
�لفيديو  و�أل�����ع�����اب  �الف����رت������ض����ي  �ل����و�ق����ع 
للتعبري  خم�����ض�����س  وج�������د�ر  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ع���ن �ل�����ذ�ت وم��ن��ط��ق��ة ل���ل���ق���ر�ءة حت���ث على 
وور�س  �ملحرتفات  من  و�ضل�ضلة  �ال�ضرتخاء 
�لت�ضويري  و�لفن  �ملاجنا  فن  ح��ول  �لعمل 
�أعماال  الب  م��اجن��ا  و�ضيعر�س   . �ل��ي��اب��اين 
الأربعة  �مل��اجن��ا  ثقافة  م��ن  م�ضتوحاة  فنية 

فنانن �إمار�تين.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  ال� 37 من معر�ض  للكتاب، عن انطالق فعاليات الدورة  ال�سارقة  اأعلنت هيئة 
الدويل للكتاب يف 31 اأكتوبر املقبل وتتوا�سل حتى 10 نوفمرب يف مركز اإك�سبو ال�سارقة 
مب�ساركة نخبة من اأبرز الكتاب، واالأدباء، والفنانني العرب واالأجانب الذين يقدمون على 
مدار 11 يومًا جمموعة متنوعة من الندوات االأدبية والثقافية واالأم�سيات ال�سعرية.

جديد  يقدمون  العامل،  بلدان  خمتلف  من  نا�سر   1000 من  اأكرث  املعر�ض  يف  وي�سارك 
اإ�سدارتهم االإبداعية واملعرفية واالأكادميية يف خمتلف اللغات العاملية، كما يقدم نخبة 
والفعاليات  العمل  ور�ض  من  �سل�سلة  والتعليمية  الرتفيهية  الفنون  يف  املتخ�س�سني  من 

العلمية والتثقيفية لالأطفال.

العامري: املعر�ض جزءًا من الذاكرة االجتماعية للجمهور يف املنطقة والعامل

الدورة الـ 37 من معر�س ال�سارقة الدويل 
للكتاب يف 31  اكتوبر املقبل
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مب�ضل�ضل   2018 �لرم�ضاين  �ملو�ضم  يف  ب��رزِت   •
)ج��ول��ي��ا(، ف��ه��ل مي��ك��ن �ل��ق��ول �إن����ك ح��ري�����ض��ة على 

�لتو�جد يف �لدر�ما �للبنانية؟
�لز�وية، بل �ضاركُت  �ملو�ضوع من هذه  �أفكر يف  - ال 
�أن يرتك  ج��م��ي��ل ومي��ك��ن  �ل�����دور  الأن  �مل�����ض��ل�����ض��ل  يف 
ب�ضمة عند �لنا�س، وهو خمتلف عما قّدمُته �ضابقاً. 
�إىل  �أن ي�ضيف  �أي عمل ميكن  �أتو�جد يف  �أن  ميكن 
كانت هويتها،  در�م��ا عربية مهما  �أي  جتربتي، ويف 
و�ملهّم �أن يكون دوري مكتوباً بطريقة حلوة ولطيفة 

ويقّدمني ب�ضكل جيد.
�لكوميديا؟ يف  نف�ضك  حتققن  هل  • كفنانة، 

�ضل�ضلة  �لكوميديا عرب  كانت من خالل  بد�ياتي   -
)مر�يا( �ل�ضهرية �لعام 1994، ومن بعدها )مر�يا 
�حلكايا( و)حكايا �ملر�يا( و)مر�يا 2010(. �ملمثل 
يجب �أن يلعب كل �الأدو�ر، و�أن يكون قادر�ً على �إقناع 
ل نوعاً فنياً على �آخر، بل �ألعب  �لنا�س. و�أنا ال �أف�ضّ

�لدور �جلميل �ضو�ء كان كوميدياً �أو تر�جيدياً. 
�خلا�س  مل�ضروعك  و�أ���ض�����ض��ِت  لبنان  يف  تقيمن   •

فيه؟
- �أي م�ضروع تق�ضدين!

�ملطعم؟ • م�ضروع 
- �أنا تركُته قبل نحو عام. 

)�لبزن�س(؟ يف  ماهرة  ل�ضت  �أنك  • يبدو 
- �مل�ضاألة لي�ضت كذلك، ولكن ح�ضلْت بع�س �لظروف 

�لتي ��ضتدعت ذلك. 
�أخرى  �إىل مهنة  باأن �لفنان بحاجة  • هل توؤمنن 

�إىل جانب عمله يف �لفن؟
م���ع عمله  ي��ت��ع��ار���س  �أال  ���ض��رط  - ط��ب��ع��اً. 

�لفني.
• ولكن �لتمثيل �أ�ضبح مْرِبحاً يف 

هذ� �لزمن؟
لها  عالقة  ال  �مل�ضاألة   -

باملادة. �لبع�س يفكر 
مهنة  يف  بالعمل 

من  �أخ�������������رى 
�ملال،  �أج��ل 

و�لبع�س 
�الآخ���������ر 
الأن����������������ه 

ي��������ج��������د 
لديه  �أن 

وق������������������������َت 
يريد  ف������ر�ٍغ 

مي����������الأه.  �أن 
�لتمثيل  �لعمل يف 

م����و�����ض����م����ي، ول������ذل������ك مي����الأ 
�لفنان وقته بعمل �آخر �إىل جانب 

�لتمثيل.
�لفنية  مل�ضاريعك  بالتح�ضري  بد�أت  • هل 

�ملقبلة؟
- كال. عدُت من �الأردن �أخ��ري�ً و�أعي�س فرتة �إجازة 

قد متتد ل�ضهرين.

�ل�ضورية؟ �لدر�ما  م�ضتوى  تقّيمن  • كيف 
- �الأزم�����ة �ل��ت��ي م����ّرت ب��ه��ا ���ض��وري��ة �أّث�����رت ع��ل��ى كل 
و�إذ� عادت  �ل��ف��ن وح����ده،  ع��ل��ى  ول��ي�����س  �ل��ق��ط��اع��ات 
�الأمور �إىل طبيعتها، فال بد و�أن يعود كل �ضيء كما 
ولكنها  �ليوم  مري�ضة  �ل�ضورية  �لدر�ما  عليه.  كان 

�ضتتعافى عندما تتح�ضن �الأو�ضاع.
)باب  م�����ض��ل�����ض��ل  م���ن  ج��دي��د  ج����زء  ع���ن  • ُي��ح��ك��ى 

�ملو�ضم  يف  ن����ر�ك  �أن  مي��ك��ن  ف��ه��ل  �حل������ارة(، 
�ضهرتك  �أن  خ�������ض���و����ض���اً  �جل�����دي�����د، 

حتققت عربياً بف�ضله؟
- مل �أترك )باب �حلارة( الأنني 

ت��وج��د لدي  �أو الأن���ه  �أح��ب��ه  ال 
م��اآخ��ذ ع��ل��ي��ه، ول��ك��ن ب�ضبب 

َت�ضاُرب �ملو�عيد و�رتباطي 
ب��ت�����ض��وي��ر ع���م���ل �آخ������ر يف 
)باب  �أح���رتم  �أن���ا  م�ضر. 

�لعاملن  وكل  �حل��ارة( 
فيه، وهو �أّمن �ضهرة 

يل  لي�س   - عربية 
لكل  ب���ل   - ف��ق��ط 
ف��ن��ان ���ض��ارك فيه 
و�أن�����ا �أمت���ن���ى لهم 

�لتوفيق.
وك����ي����ف   •

تقّيمن جتربتك يف م�ضر؟
- تعّر�ضُت للظلم ب�ضبب �مل�ضل�ضل �لذي �ضاركُت فيه 
عر�ضه  �إرج����اء  مت  الأن���ه  و�ل�����ض��اه(،  )�ل�ضلطان  وه��و 
�لرم�ضاين  �ملو�ضم  يف  ُعر�س  وعندما  �ضنتن،  مل��دة 
قنو�ت  الأن  م�ضاهدته  للنا�س  يت�ضّن  مل  �الأخ����ري، 
�لعر�س مل تهتّم له، حتى �أنا �ضخ�ضياً مل �أ�ضاهده... 
�أنه  و�مل�ضل�ضل، عد� عن  �ل�ضخ�ضية  �أحببُت  �أنني  مع 
ف��ي��ه ممثلون  ك����ان  م�����ض��رتك  ع��م��ل 
ولبنانيون  و�أردنيون  م�ضريون 

ومن �ملغرب �لعربي.
ال  عندما  فعلك  رد  ما   •
ي��ن��ال ع��م��ٌل ر�ه��ن��ِت عليه 

حّقه؟
�أن  �ل��ف��ن مي��ك��ن  يف   -
ن��رب��ح ك��م��ا مي��ك��ن �أن 
�أمر  وه���ذ�  نخ�ضر، 
ع��ادي ج��د�ً. نحن 
ونعمل  ف��ن��ان��ون 
ب�����������ض�����م�����رين�����ا 
وق���������ل���������ب���������ن���������ا 
ووج�������د�ن�������ن�������ا 
على  و�لبقية 
رب �لعاملن. 
�إن�ضانة  �أنا 

منطقية يف �حلياة، ال �أزعل ولو ف�ضلُت، الأنني ال بد 
�أن �أعّو�س يف عمل �آخر.

بهذه  �لتفكري  على  �لقدرة  هذه  �كت�ضبِت  كيف   •
�لروحية؟

- �لو�ضط جعلني �أكرب �أكر من عمري، و�أنا دخلُته يف 
�ضن �ضغرية جد�ً وكنُت �أتعامل مع فنانن يكربونني 
�ضناً وجتربًة. �حلياة ت�ضري باملنطق، و�أنا منطقية يف 

كل �ضيء و�أف�ضل �حللول �لو�ضطى.
كثرية؟ �لفّن  يف  �الأمل  خيبات  • هل 

- مت���ام���اً. م��ه��ن��ة �ل��ف��ن ل��ه��ا ع��م��ر م��ع��ن وه���و لي�س 
مل  و�إذ�  تتغري،  و�الأ���ض��و�ق  تتغرّي  �ل�ضروط  طوياًل. 
يكن �لفنان متو�زناً ومت�ضاحلاً مع نف�ضه، �ضي�ضاب 
بخيبات �أمل كبرية ويدخل يف �الإكتئاب. �أتعامل مع 

�الأمور كما هي من دون زيادة �و نق�ضان.
ما  ن��ل��ِت  �أن����ك  �أم  م��ظ��ل��وم��ة  �أن����ك  ت��ري��ن  • وه����ل 

ت�ضتحقينه؟
م��ن خالل  �الإط�����الق.  ع��ل��ى  �أ�ضتحقه  م��ا  �أن���ل  - مل 
جتربتي �لتي بد�أُتها �لعام 1994 مل يقّدم يل �أحد 
�ضيئاً، بل �أنا �جتهدُت وقّدمُت لنف�ضي. �الأدو�ر �لتي 
كانت ُتعر�س علّي كانت �ضغرية ولكنها كانت ترتك 

�أَثر�ً عند �لنا�س. 
مثاًل، دوري يف )باب �حلارة( كان من �أ�ضغر �الأدو�ر 
غريي  بينما  ج��زء،  ك��ل  يف  م�ضهد�ً   60 يتعدى  وال 
كانو� ي�ضاركون ب� 100 و200 م�ضهد، �أما �الأبطال 

فمعروف كم يبلغ عدد م�ضاهدهم. 
ولكن من خالل هذه �الأدو�ر �ل�ضغرية قّدمُت �أ�ضياء 
كبرية ومهمة، و�لنا�س �أَحّبوها و�أنا فخورة بكل ما 

قّدمُته.
ت�ضاركي  مل  كونك  بالظلم  تق�ضدين  هل   •

باأدو�ر �لبطولة �ملُْطلَقة؟
دور بطولة  �أل��ع��ب  ه���ذ� مل  ي��وم��ن��ا  ح��ت��ى   -

ُمْطلَقة �أو دور �أول.
هذه  م��ث��ل  �إل���ي���ك  ُت�����ض��ن��د  مل  ومل������اذ�   •

�الأدو�ر؟
��ه �إيّل، ب��ل �إىل  ُي��وجَّ - ه��ذ� �ل�����ض��وؤ�ل ال 

�أ�ضحاب �لقر�ر.
حتللن  كيف  نف�ضك،  وبن  • وبينك 

�الأمر؟
- حتى لو كان لدّي حتليل، فاإنني لن 

�أذكره.
يعود  �ل�ضبب  �إن  �لقول  • هل ميكن 
مع  و�ل���ع���الق���ات  )�ل�����ض��ل��ل��ي��ات(  �إىل 

�أ�ضحاب �لقر�ر؟
هذه  يف  �أحت��������دث  �أن  �أح������ب  ال   -
وقت  ي��اأت��ي  و�أن  ب��د  وال  �ملو��ضيع. 

ولو متاأّخر�ً و)وتظبط �الأمور(.
�ملهنة  ع��م��ر  �إن  ق��ل��ِت  ول��ك��ن��ك   •

ق�ضري؟
ف���ن���ان���ون )جن����ّم����و� على  - ه���ن���اك 
خالد  �لر�حل  �لفنان  مثاًل  ك��رب(. 
ت��اج��ا �أ���ض��ب��ح جن��م��اً ع��ن��دم��ا َت��ق��ّدم يف 

�ل�ضن.

نيكول �سابا : نحن يف زمن 
ال�سخافة والتجريح

�أثارت  �أّن هناك �لعديد من �الأم��ور �لتي ح�ضلت يف �الآون��ة �الأخ��رية  يبدو 
ف�ضائح  تطاول  �لتي  �الأخ��ب��ار  تلك  خ�ضو�ضا  �ضابا،  نيكول  �لفنانة  غ�ضب 

بع�س �ل�ضخ�ضيات.
�لتو��ضل  مو�قع  عرب  �خلا�ضة  �ضفحاتها  �إح��دى  على  �لتايل  ن�ضرت  فقد 
�الجتماعي: "زمن �لال �ن�ضانية زمن �لال قيمة زمن �لال خ�ضو�ضية زمن 
�لف�ضايح زمن عدم �الحرت�م زمن �ل�ضماتة زمن �ل�ضخافة زمن �لتجريح 

باالآخرين! من �الآخر زمن ما يعلم بيه �ال ربنا".

حممد رم�سان يوجه ر�سالة 
جديدة ملنتقديه 

وجه �لفنان �مل�ضري حممد رم�ضان ر�ضالة ملنتقديه بعد �أن هاجمه �لبع�س 
�مل��ل��ك(. حممد رم�ضان كتب عرب  )�ن��ا  بعنو�ن  �جل��دي��دة  �أغنيته  الإ���ض��د�ر 
بالهجوم  ُت��ب��ادر  �أن  م��ن  "بداًل  �الجتماعي:  �لتو��ضل  موقع  على  ح�ضابه 
على �ل�ضخ�س �لّناجح، بادر باأن تكون �أكر جناحاً منه، هذ� هو �لفرق بن 

�حلقد و�لطموح )�ضتيفن كوبي(".
حممد رم�����ض��ان ط��رح م��وؤخ��ر� كليب )�ن���ا �مل��ل��ك(، و�ل���ذي ق��ام م��ن خالله 
با�ضتعر��س ممتلكاته، مما �ثار غ�ضب عدد من �مل�ضاهري ومن بينهم ناهد 

�ل�ضباعي، و�ئل �الإبر��ضي، وغريهم.
حممد رم�ضان ينتظر حاليا عر�س فيلم)�لديزل( مع �لفنانة هنا �ضيحة 

و�ضيماء �ضيف وفتحي عبد�لوهاب و�ضهر �ل�ضايغ.

اكت�سبْت املمثلة ال�سورية ليليا االأطر�ض �سهرتها العربية من خالل م�سل�سل )باب 
احلارة(، لكنها معروفة يف املجال منذ م�ساركتها الفنان يا�سر العظمة يف �سل�سلة 
وهي  االأمور،  مع  تعاطيها  يف  وواقعية  واإيجابية  مرنة  تبدو  )مرايا(.االأطر�ض 

ترى اأن النجومية املطلقة مل حت�سل عليها حتى االآن،
اأتْت متاأخرة كما ح�سل يف جتربة فنانني   واأنها �ستظل تراهن عليها حتى لو 

اآخرين، الفتة اإىل اأن مهنة الفن لها عمر معني وهو لي�ض طوياًل، واأن ال�سروط 
تتغرّي واالأ�سواق تتغري.

ف�سي�ساب  نف�سه  مع  ومت�ساحلًا  متوازنًا  يكن  مل  اإن  الفنان  اأن  واعتربت   
بخيبات اأمل كبرية ويدخل يف االكتئاب.

يف الفن ميكن اأن نربح كما ميكن اأن نخ�سر

ليليا االأطر�س: األعب الدور اجلميل �سواء 
كان كوميديًا اأو تراجيديًا

حفل اليونان
م�ضادر مقربة من �لنجمة �ضريين عبد�لوهاب 
مفاو�ضات  �أن  قالت 
ك�������ان�������ت جت������ري 
�إد�رة  ب�����������ن 
وبن  �أع���م���ال���ه���ا 
متعّهدي  �أح��������د 
�ليونان  يف  �حل��ف��الت 
ل��ت��ح��ي��ي ح��ف��اًل غ��ن��ائ��ي��اً يف 

�أثينا �ضمن حفالت �ملو�ضم �ل�ضيفي �حلايل، ولكّنها 
لت تاأجيل �حلفل لفرتة مر�عاًة مل�ضاعر �ل�ضعب  ف�ضّ
�إثر  �الأرو�ح  يف  �جل�ضيمة  �خل�ضائر  بعد  �ل��ي��ون��اين 
��ضتعلت يف �الآون��ة �الأخ��رية، وُعرفت  �لتي  �حلر�ئق 

با�ضم �حلر�ئق �لقاتلة.

األبوم موؤجل وكليب جديد
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن ���ض��ريي��ن �أو���ض��ك��ت ع��ل��ى �إنهاء 
�جلديد  �لغنائي  �ألبومها  �أغنيات  معظم  ت�ضجيل 

�لذي تعود به لل�ضاحة بعد غياب �ضنو�ت؛ وكان من 
�ملقّرر طرحه منت�ضف �ل�ضهر �حلايل،

 قّررت تاأجيل �الألبوم حلن �نتهاء ت�ضوير �لكليب 
�إيطاليا مع خمرج  �لدعائي له و�ملقّرر ت�ضويره يف 
مف�������اجاأة  ليك�������ون  ����ض��م��ه  ع���ن  ُي��ع��ل��ن  مل  ع��امل��ي 
للجمهور، على �أن تبد�أ ت�ضوير �لكليب فور �إنهائها 
فندق  ب��ق��اع��ة  ل��ن��دن  يف  �جل�����ديد  �ل��غ��ن��ائ��ي  حفلها 
�الأ�ضحى  عيد  حفالت  �ضمن  ب��ارك  لندن  هيلتون 

�ملبارك.

�سريين ت�سع اللم�سات النهائية على األبومها اجلديد
اأحيت النجمة �سريين عبدالوهاب حفلها الغنائي االأول يف م�سر موؤخرا اإثر انتهاء اأزمتها مع نقابة املهن 

املو�سيقية، التي كانت متنعها من الغناء يف بلدها لفرتة زمنية موؤقتة امتّدت لعام تقريبًا،
الفرن�سية،  كان  املطرب ح�سام حبيب يف مدينة  اإجازة ق�سرية برفقة زوجها  للح�سول على  و�سافرت 

لتعود بعد اأيام وتبداأ و�سع اللم�سات النهائية على األبومها الغنائي اجلديد.
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نق�س  فيتامني »د« ي�سيب 
باالكتئاب

�ملو��ضاة  مب�ضت�ضفى  �الأطفال  طب  ��ضت�ضاري  �لديب،  حممد  �لدكتور  قال 
بالريا�س: �إن نق�س "فيتامن د" يف ج�ضم �الإن�ضان يوؤدي �إىل �الكتئاب �أو 

تغري حاد يف �ملز�ج.
�لفيتامن  نق�س هذ�  �أن  �الأح��د،  �ليوم  �إم،  �إف  يو  الإذ�ع��ة  �لديب،  و�أ�ضاف 
هذ�  �أن  موؤكًد�  �ل�ضرطان،  و�أم��ر����س  �ملناعة  نق�س  فر�ضة  من  يزيد  ا  �أي�ضً
�لكبار و�ل�ضغار بفح�س  �لدر��ضات؛ لذلك ن�ضح  �لعديد من  �أثبتته  �الأمر 

فيتامن د، وعدم تعاطيها دون ��ضت�ضارة طبيب؛ الأنها توؤدي للت�ضمم. 
و�أو�ضح �لديب، �أنه للح�ضول على "فيتامن د" يجب �لتعر�س لل�ضم�س �إما 
�ل�ضاعة 10:00 �ضباًحا �أو �ل�ضاعة 4:00 ع�ضًر�؛ الأن "فيتامن د" يحفز 

�مت�ضا�س �لكال�ضيوم باجل�ضم ويحافظ على �ضحة �لعظام.
وتابع: "فيتامن د، �ضروري لنمو �خلاليا عامة و�ضحة �لقلب و�لبنكريا�س 

وغريها؛ لذلك )فيتامن د( ُمهم جًد� ل�ضحة ج�ضم �الإن�ضان".

ال�سحة العاملية: هذه االأطعمة هي 
االأف�سل لالأ�سنان على االإطالق

ك�ضف فريق من �خلرب�ء �لربيطانين بتكليف من منظمة �ل�ضحة �لعاملية 
بالن�ضبة  �الأف�ضل  �ملوجودة يف �حلبوب هي  �لكربوهيدر�ت  �أن��و�ع  �أن جميع 

لالأ�ضنان.
مل��وق��ع �ضحيفة )دي��ل��ي م��ي��ل( �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، ح��ل��ل �خل����رب�ء ثالثاً  ووف���ق���اً 
�لكربوهيدر�ت  بن  عالقة  وج��دو�  حيث  �لفم،  �ضحة  عن  ورق��ة  وثالثن 

�مل�ضنعة وجتاويف �الأ�ضنان.
�الأطعمة  بن  عالقة  وج��ود  �أي�ضاً  �كت�ضفو�  �أنهم  �أي�ضاً  �لقلق  يثري  ومم��ا 
�لغنية بالن�ضويات مثل �خلبز �الأبي�س و�لب�ضكويت وزيادة �حتمال �الإ�ضابة 

باأمر��س �للثة و�ضرطان �لفم.
�إىل  تق�ضيمه  ميكن  �مل�ضنعة  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  يف  �لن�ضا  �أن  �خل���رب�ء  و�أك���د 
�ل�ضكريات عن طريق �للعاب، وهذ� بدوره يوؤدي �إىل تاآكل �الأ�ضنان وتدمري 

�الأن�ضجة �ملحيطة به.
جامعة  يف  �لفموية  و�ل�ضحة  �لتغذية  �أ�ضتاذة  موينيهان(،  )ب��اوال  وقالت 
نيوكا�ضل، �لتي تقود �لبحث: ت�ضري �لدالئل �إىل �أن �لنظام �لغذ�ئي �لغني 
بكربوهيدر�ت �حلبوب �لكاملة �أقل عر�ضة لالإ�ضر�ر ب�ضحتك �لفموية من 

�لذي يحتوي على �لن�ضويات �مل�ضنعة.
و�أ�ضافت منظمة �ل�ضحة �لعاملية �أنه �ضيتم ��ضتخد�م �أبحاث �إ�ضافية حول 
تاأثري�ت جودة �لكربوهيدر�ت على �لنتائج �ل�ضحية �الأخرى، مبا يف ذلك 
الإبالغ   ،2 �ل��ن��وع  م��ن  و�ل�ضكري  و�ل�ضرطان  �لوعائية  �لقلبية  �الأم��ر����س 

�ملبادئ �لتوجيهية �ملقبلة.
وقد ن�ضرت �ملر�جعة �ليوم يف جملة �أبحاث طب �الأ�ضنان، و�ضتعيد �لنتائج 

تاأكيد �أهمية �لنظام �لغذ�ئي على �ل�ضحة �لبدنية.

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  • ماذا 
الزعيم غاندي؟ 

- �لروح �لفا�ضله و�أطلقه طاغور. 
البيجاما؟  كلمة  جاءت  اللغات  اأي  • من 

- فار�ضية وتعني غطاء �الأرجل. 
العربية؟  للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�ساعر  هو  • من 

- �ل�ضاعر �أحمد ر�مي 
العربية؟  اللغه  يف  القامو�ض  كلمة  تعني  • ماذا 

- �لبحر �لو��ضع. 
الرياع؟  هو  • ما 

-�لقلم. 

- هل تعلم �أن �لنحل يت�ضل ببع�ضه �لبع�س عن طريق �لرو�ئح و�لرق�س. فعندما تكت�ضف �لنحلة رحيقاً �أو لقاحاً 
يف ب�ضتاٍن ما، تعود �إىل �خللية وتبد�أ بالرق�س وهي تدور وتدور �ضمن دو�ئر �ضيقة. 

- هل تعلم �أن عدد �لنحل يف �خللية �لو�حدة تكون موؤلفة من: 
ملكة و�حدة، و�آالف �لنحالت �الأخريات �لعامالت، فامللكة ت�ضع كل �لبيو�س، فهي قد ت�ضع 1500 بي�ضة كل 
يوم وحو�يل 250،000 بي�ضة كل ف�ضل. و�لبيو�س �ملخ�ضبة تنمو لت�ضبح نحالت عامالت، �أما �لبيو�س غري 

�ملخ�ضبة فتتطور �إىل ذكور )زنابري(. 
- هل تعلم �أن دودة �لقز �حلرير ت�ضع 500 بي�ضة �أو �أكر تو�ضع على �أ�ضرطة من �لورق حتى �لربيع �لقادم 
عندما يفتح �لتوت �أور�قه، فتو�ضع هذه �لبيو�س يف حا�ضنة حيث تفق�س ديد�ناً �ضود�ء �ضغرية حيث تو�ضع فوق 
�ضغري�ً غري منظور  نف�ضها خيطاً  تعقد حول  �لديد�ن  تبد�أ  ثم  �أ�ضابيع.  �ضتة  ملدة  عليها  فتتغذى  �لتوت  �أور�ق 
ت�ضكبه عرب ثقوب �ضغرية يف �أحناكها. و�ل�ضرنقة �لو�حدة قد حتتوي على حو�يل 460 �إىل 1100 مرت من 

خيط �حلرير، وتنتهي منها بعد حو�يل 72 �ضاعة. 
- هل تعلم �أن خيوط �لعنكبوت م�ضنوعة من غدد بطنية حمددة. يخرج �حلرير عرب ثقوب �ضغرية جد�ً من 
�أع�ضاء �لنزل عند ر�أ�س �لبطن. ويخرج ك�ضائل �ضرعان ما يتجمد عند مالم�ضته للهو�ء. لهذه �خليوط �حلريرية 
�أنو�ع هي: �حلرير �للزج �لذي ي�ضتعمل يف �لن�ضيج اللتقاط �لفري�ضة، و�لنوع �لقوي �لذي يدعم �لكو�لج �لتي 

لي�ضت لزجة، وحرير �ل�ضر�نق �لذي تو�ضع فيه �لبيو�س. وبع�ضها ناعم ومنفو�س، و�الآخر متن ليفي. 

زوجة جحا
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ع�سري الليمون 

�أكدت در��ضة حديثة �إن ع�ضري �لليمون من �أهم �لع�ضائر �لتي حتتوى على 
�لعنا�ضر �لغذ�ئية وفو�ئدة ال حت�ضى، وعلى �لرغم من ذلك  �لعديد من 

فاإن ع�ضري �لليمون �لد�فئ يحتوى على فو�ئد م�ضاعفة منها:
بال�ضرطان. �الإ�ضابة  خطر  من  يقلل   1-

�ملناعة. جهاز  يعزز   2-
�لقلب. باأمر��س  �الإ�ضابة  خطر  من  يقلل   3-

�له�ضم. عملية  تنظيم   4-
�لبول. ويدر  �ل�ضموم  من  �جل�ضم  ينقى   5-

و�لعظام. و�الأظافر  �ل�ضعر  ل�ضحة  مفيد   6-
�لوزن. �إنقا�س  على  ي�ضاعد   7-

الراق�سة األي�سون هولكر حت�سر العر�ض االأول لفيلم  الراهبة ، يف م�سرح TCL ال�سيني بهوليوود، كاليفورنيا. )ا ف ب(

ت�ضاجرت جمموعة من �لن�ضاء مع زوجة جحا وقالت لها �حد�هن �نت يا زوجة �لرجل �لتافه �ذهبي عنا �آال ترين نف�ضك 
ال ترتدين حتى قطعة و�حدة من �لذهب.. هيا �ذهبي من هنا ف�ضرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من �لذهب �لكثري 

لكني ال �حب �ن �لب�ضه حتى ال حت�ضدين �حد�كن، وتركتهن و�ن�ضرفت باكيه. 
يف �لبيت عرف جحا ما حدث وغ�ضب جلرح كر�مة زوجته و�م �والده وقال لها نعم �نت �ضليطة �لل�ضان وجباره لكني �حبك 
فاأنت �م �والدي ولن �جعلك تخجلن بينهن �ب��د�ً.. قام جحا من فوره �إىل غرفته وجل�س وحيد�ً يفكر فيما �لعمل مع 

هوؤالء �لن�ضوة وكيف يحقق �منية زوجته حتى ال يقلن عليها كاذبة.. 
ج��د�ً من بيته وقد تنكر يف �ضورة رجل  �ل�ضباح خرج جحا مبكر�ً  �تته فكرة، يف  �لنوم لكنه ظل قلقاً حتى  ح��اول جحا 
عجوز و�رت��دى ثياباً قدمية كان و�ل��ده ميلكها، ولب�س معها عمامة كبرية خ�ضر�ء وعباءة بي�ضاء ثم خرج على طريق 
�لقرية وجل�س هناك حتت �حدى �ال�ضجار، وعندما بد�أ �لنا�س ي�ضتيقظون ويخرجون قام من مكانه و�ضار بهدوء ليدخل 
�لقرية فر�آه بع�س من �هلها و�ضاأله �حدهم من �ين جئت �يها �ل�ضيخ �لطيب وماذ� تريد؟ فقال جئت من بالد �حلجاز 
عابر�ً قريتكم و�ريد �ن �رتاح قلياًل.. فاأ�ضرع �لرجل ليدعوه عنده ليتربك به، وهناك يف بيت �لرجل �لذي كان يعرفه 
جحا متاماً نظر جحا �إىل زوجة �لرجل وقال �نت يا �م مربوكة كيف حالك، فقال �لرجل وكيف عرفت �ن �بنتي تدعى 
مربوكة. فقال جحا: �آه كان هذ� مكتوباً �مام وجهى لكنك ال تر�ه يا علي. ف�ضاح �لرجل من فرحته وقال وعرفت ��ضمي 

�ي�ضاً �نت بالفعل رجل مبارك. 
يف خالل �ضاعات قليلة عرفت �لقرية كلها بالرجل �ملبارك �لذي ح�ضر من �حلجاز وينادي �لنا�س باأ�ضمائهم عندما ينظر 
لوجوههم وعرفو� �نه يقر�أ �لطالع ويك�ضف لهم �مل�ضتور ويتنباأ مب�ضتقبلهم فتدفق �لنا�س عليه، كل منهم يعطيه بع�س 
�ملال لي�ضتطيع �ن يعرف منه طالعه �و م�ضتقبله �و �خباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري و�لتمعن يف وجه �ل�ضخ�س ثم يبد�أ 
يف �لكالم وال ي�ضكت �بد�ً.  ��ضبوعان مر� وجحا يجل�س �ضيفاً يف كل بيت يوم و�حد فقط حتى جمع من �ملال �لكثري �لكثري 
ثم �علن نيته يف �لرحيل فحزن �لنا�س ب�ضدة وجاءو� ليودعوه حمملن بالهد�يا �لكثرية �لغاليه فحملها و�ضكرهم وخرج 
من �لقرية ر�كباً بغاًل غاليه منحها له �حد �غنياء �لقرية.. فذهب �إىل �لقرية �ملجاورة وباع �لبغلة ب�ضعر كبري و��ضرتى 
حمارين وعاد كما كان �إىل ��ضله جحا وقد حمل �حلمارين بالهد�يا وو�ضل �إىل بيته و�ضم زوجته �إىل �ضدره وهو يقول: 
�نتقمت لك. ومنحها ما معه من نقود كثرية جد�ً ��ضرتت بها �لذهب و�ملالب�س �جلديدة وح�ضرت بهم �حدى �الأعر��س 
فكانت �جمل من �لعرو�س و�خر�ضت �أل�ضنة ن�ضاء �لقرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ال �ضمت �هلل فيك 

�لن�ضاء �بد�ً يا جحا.. �وح�ضتنا.. فقال لها: �آ�ضف يا زوجتى �حلبيبة كنت يف �حلجاز!. 

�الأمريكية  �جلمعية  علماء  �أج��ر�ه��ا  علمية  در����ض��ة  نتائج  �أك���دت 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة يف و�ضعية  �ل��ب��ق��اء  �أن  �ل�����ض��رط��ان��ي��ة،  ل��الأم��ر����س 

�جللو�س �أمر خطري للغاية.
�لن�ضاط  �نخفا�س  بن  عالقة  وج��ود  �إىل  �لدر��ضة  نتائج  وت�ضري 
�أثبت  �الأمر��س، فقد  ب�ضبب جمموعة من  �ملوت  �حلركي وخطر 
�ضاعات   6 مل��دة  �جللو�س  و�ضع  �الإن�ضان يف  بقي  �إذ�  �أن��ه  �لباحثون 
%19، مقارنة  بن�ضبة  ي��زد�د  وفاته  ف��اإن خطر  �ليوم؛  و�أك��ر يف 

ب�الذين يق�ضون �أقل من 3 �ضاعات يف و�ضع �جللو�س.
وك�ضف �لباحثون �أن هذه �لعادة ترتبط بارتفاع م�ضتويات �لدهون 
�أن  لوحظ  كما  �ل���دم،  و�ضغط  و�الإن�ضولن  و�لغلوكوز  �لثالثية 
�لذين يق�ضون وقتاً طوياًل يف و�ضع �جللو�س مييلون �إىل تناول 
�أن �جللو�س لفرتة  �لدر��ضة على  وتوؤكد  �لطعام.  �أكرب من  كمية 

�أمر��س  �ل�ضرطان،  �الأم��ر����س:  من  جمموعة  ي�ضبب  قد  طويلة 
�ل��ق��ل��ب و�الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة، م��ر���س �ل�����ض��ك��ري، �أم���ر�����س �جلهاز 
�حل��رك��ي، �أم���ر�����س �ل��ك��ل��ى و�ل��رئ��ت��ن و�ل��ك��ب��د و�جل��ه��از �له�ضمي 
�أن  كما  �لع�ضبية،  و�ال�ضطر�بات  و�لزهامير  باركن�ضون  ومر�س 

هناك عالقة بن �جللو�س لفرتة طويلة و�مليل لالنتحار.
وي�ضتند �لباحثون يف ��ضتنتاجاتهم �إىل بيانات عن 128 �ألف رجل 
ت��ويف منهم خ��الل هذه  21 �ضنة،  �أ�ضحاء، جمعت خ��الل  و�م���ر�أة 

�لفرتة 49 �ألفاً.
�ضاعة  ك��ل  بعد  ��ضرت�حة  ف��رت�ت  عمل  ب�ضرورة  �لعلماء  وين�ضح 
من �جللو�س على �لكر�ضي، حتى �أن �لن�ضاط �لبدين ملدة دقيقتن 
يح�ضن م�ضتوى �لكولي�ضرتول و�لغلوكوز يف �جل�ضم وكذلك �ضغط 

�لدم.
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