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البطاط�س امل�صوية غري �صحية كما يعتقد

البطاط�س  الربيطانية  �صن  ذا  ل�صحيفة  تولكني  ف��ان  زان��د  الدكتور  ق��ال 
يظن  كما  ال���وزن  ف��ق��دان  ع��دم  تت�صبب يف  اأن  ومي��ك��ن  غ��ر �صحية  امل�صوية 
ملا قاله يف اأن يف اأن هذا النوع من  البع�س. واأو�صح الطبيب �صبباً منطقياً 
البطاط�س تكون مغطاة بكمية من ال�صكر، والتي تتجاوز   19 ملعقة �صغرة 
اأن كل  اإىل  الدكتور  واأ���ص��ار  ك��وك��ا.   م��ا حتتويه قنينة  اأي �صعف  يف احل��ب��ة، 
بطاط�س متو�صطة احلجم حتوي ما يقرب من 90 غرام من ال�صكر، اأي ما 
يف علبة  فقط  �صبعة  مقابل  ال�صكر،  من  تقريباً  �صغرة  ملعقة  يعادل 19 
الكوكا، حمذراً من الإقبال عليها.  وبالرغم من الأ�صرار التي حتدث عنها 
زاند فان تولكني، اإل اأنه قال ما تزال البطاط�س املخبوزة خيارا اأف�صل من 
�صريحتي خبز اأبي�س، اأو اأي من الكربوهيدرات امل�صنعة. واأ�صاف لل�صحيفة 
ه��ذا ل  لكن  وذات قيمة غذائية كبرة.  الأل��ي��اف،  الكثر من  حتتوي على 
يعني اأن البطاط�س �صحية، والوقوع يف فخ زيادة الوزن كما يفعل كثرون.  
اإن هذه م�صكلة بالن�صبة لواحد من كل ع�صرة بالغني. خا�صة الذين  وقال 
امل�صابني  الآلف من  ومئات  ال��دم،  ال�صكر يف  م�صتويات  ارتفاع  يعانون من 

بداء ال�صكري والذين يكونون يف الأغلب من النوع الثاين غر امل�صخ�س. 

نق�س اليود يقلل من ذكاء الأطفال
الأطفال  ل��دى  اليود  نق�س  اأن  اأورب��ي��ة حديثة  درا���ص��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
الحتاد  قبل  من  املمولة  الدرا�صة  واأ���ص��ارت  ذكائهم.  ن�صبة  من  يقلل 
اأن امل��ادة تكت�صب اأهمية كربى يف تطوير الذكاء لدى  الأوروب��ي، اإىل 
الأطفال واملراهقني، واأن نق�صها ي�صاهم ب�صكل مبا�صر يف تقليل معدل 
اأن نق�س ال��ي��ود عند الأطفال  ال��ذك��اء ل��دي��ه��م.  واأو���ص��ح��ت ال��درا���ص��ة 
ميتد  بل  فقط،  عليهم  توؤثر  ل  امل�صتقبل  يف  وخيمة  اأعرا�صا  ُيخلف 
تاأثرها مبا قد مي�س اقت�صاد دول باأكملها نتيجة انخفا�س القدرات 
املعرفية للأطفال. ودعا الباحثون اإىل زيادة حاجة الن�صاء لهذه املادة 
اأثناء احلمل، اإذ ل حتوي الأغذية املتناولة يومياً الكمية اللزمة من 
اليود للحوامل.  واأظهرت الدرا�صة نف�صها اأن نق�س اليود املعتدل لدى 

الأمهات يوؤدي اإىل خلل يف ن�صب الذكاء )IQ( لدى الطفل.

منبه ال�صباح دون  لت�صتيقظ يف  ن�صائح   5
يف  لل�صتيقاظ  الكثرين  ل��دى  املف�صلة  الو�صيلة  ه��و  املنبه  اأن  �صك  ل 
ب�صكل يومي يف  اإىل عملهم  يتوجهون  الذين  ال�صباح، خا�صة للأ�صخا�س 
وقت حمدد، لكن �صوت املنبه، لي�س بال�صوت املحبب الذي نرغب ب�صماعه 
بالتاأكيد كل �صباح. ويقول اخلرباء، اإن هناك بع�س الطرق واحليل، التي 
لكنها  امل��ح��دد،  الوقت  ويف  منبه  دون  ال�صباح  يف  ال�صتيقاظ  على  ت�صاعد 

حتتاج اإىل اللتزام والقليل من التدريب لتعتاد عليها.
وفيما يلي، جمموعة من الن�صائح، التي ت�صاعد على ال�صتيقاظ دون منبه، 

بح�صب موقع اإليت ديلي:
اإن�صان لديه �صاعة داخلية جتعله ي�صعر  -1 ا�صبط �صاعتك الداخلية: كل 
بالنعا�س اأو اليقظة يف اأوقات خمتلفة من اليوم، وتو�صح الدكتورة �صوجي 
كن�صاجرا املخت�صة بالنوم، اإن هذه ال�صاعة البيولوجية حتدد اإيقاع اجل�صم، 
بتعديل وقت  اب��داأ  الليل،  النوم يف وقت متاأخر من  على  ف��اإذا كنت معتاداً 

نومك ببطء، مل�صاعدة ج�صمك على ال�صتيقاظ ب�صكل طبيعي يف ال�صباح.
مع  ليتعامل  م�صمم  الإن�صان  ج�صم  ال�صناعية:  الأ�صواء  من  تخل�س   2-
النهار،  ال�صم�س والقمر، ففي  اأ�صعة  ال�صادر عن  ال�صوء الطبيعي  تغرات 
يكون متيقظاً ب�صبب هذه الأ�صعة، وخلل الليل، يحل الظلم، مما يعني اأن 
الوقت قد حان للنوم، لكن الأ�صواء ال�صناعية، خلقت نوعاً من ال�صطراب 
يف �صاعة اجل�صم الداخلية، واحلد من هذه الأ�صواء، �صيعطيك مزيداً من 

التوا�صل مع دورة النوم الطبيعية.
ال�صوء الطبيعي: ت�صرح الدكتورة كن�صاجرا اأن احل�صول  -3 ا�صبط كمية 
دقيق  توقيت  على  احلفاظ  يف  ي�صاعد  ال�صباح،  يف  الطبيعي  ال�صوء  على 
التي  اخلفيفة،  بال�صتائر  بالكتفاء  املجال  ه��ذا  يف  وتن�صح  لل�صتيقاظ، 

ت�صمح مبرور اأ�صعة ال�صم�س اإىل الغرفة.
ب�صكل  للنوم  حمدد  بجدول  اللتزام  للنوم:  دقيق  بجدول  اللتزام   4-
اأن  وح���اول  امل��ط��ل��وب،  ال��وق��ت  يف  ال�صتيقاظ  على  اجل�صم  ي�صاعد  ي��وم��ي، 
ومع  اليومية،  ن�صاطاتك  ينا�صب  مبا  وا�صتيقاظك،  نومك  موعد  ت�صبط 

مرور الوقت، �صتجد نف�صك ت�صتيقظ يف ال�صباح، دون احلاجة اإىل منبه.
عندما يعتاد ج�صمك على طريقة معينة  حمدد:  ن�صق  على  احلفاظ   5-
لل�صتيقاظ، من ال�صروري احلفاظ عليها، واإذا جنحت يف اللتزام بخطة 
نوم حمددة ملدة اأ�صبوعني على الأقل، �صيقوم الدماغ بربجمة ج�صمك على 

ال�صتيقاظ يف الوقت املحدد ب�صكل يومي.
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فاكهة �صحرية.. بديل 
�صحي مل�صروبات الطاقة

يلجاأ معظم الريا�صيني اإىل تناول م�صروبات الطاقة لتجعلهم اأكرث ن�صاطاً 
الكثر  خللها  اجل�صم  يفقد  عنيفة  ريا�صية  جولة  بعد  خا�صة  وحيوية 
الدرا�صات احلديثة  اأن  اإل  التعرق،  ب�صبب  املعدنية  والأم��لح  ال�صوائل  من 
�صلباً  يوؤثر  ال��ذي  بالكافيني  املليئة  امل�صروبات  لهذه  بديل طبيعيا  وج��دت 
العنا�صر  بالبوتا�صيوم وكثر من  فاملوز غني  امل��وز.  األ وهو  ال�صحة،  على 
ممار�صة  بعد  الع�صلت  دع��م  يف  ت�صاعد  التي  كالكربوهيدرات  الغذائية 
الريا�صة، هذا بالإ�صافة اإىل احتوائه على م�صادات للأك�صدة غر موجودة 
اإىل  الريا�صيني  �صتدفع  اأ�صباب   6 يلي  فيما  واإليكم  الطاقة.  مب�صروبات 
امل��ذاق، ح�صب ما جاء  الفاكهة حلوة  #م�صروبات_الطاقة بهذه  ا�صتبدال 

يف موقع "بولد�صكاي" املعني بال�صحة:
كمية  على  امل���وز  ويحتوي  الع�صلت:  ت�صنجات  م��ن  طاقةيقلل  م�صروب 
كبرة من البوتا�صيوم، ما ي�صاعد يف احلد من تقل�صات الع�صلت ويوؤدي 

اإىل تعافيها ب�صكل اأ�صرع، خا�صة بعد التمارين املكثفة.
املوجودة  لللتهاب  امل�����ص��ادة  اخل�صائ�س  ت�صاعد  لللتهابات:  الت�صدي 
ب���امل���وز يف م��ك��اف��ح��ة الل��ت��ه��اب��ات ال��ت��ي حت���دث ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر ب��ع��د ممار�صة 
ال�صبب  الفورية: يعد هذا هو  املكثفة. توفر الطاقة  الريا�صية  التمارين 
فوري  م�صدر  فهو  الريا�صية،  امل�صروبات  على  امل��وز  تفوق  وراء  الرئي�صي 
تناول  مينحك  حيث  الطبيعي،  #ال�صكر  على  باحتوائه  ال�صحية  للطاقة 
ع��ادة ما  والتي  الطاقة  التمرين دفعة فورية من  بعد  واح��دة فقط  م��وزة 
تكون لزمة ب�صدة للريا�صيني بعد التمارين املكثفة. تخلي�س اجل�صم من 
ال�صموم: ي�صاعد املوز اجل�صم يف التخل�س من ال�صموم ب�صكل اأف�صل بكثر 

من امل�صروبات الريا�صية التي حتتوي على مواد كيميائية ومواد حافظة.

اأغرب طريقة يف 
نقل ال�صيارات؟

تداولته  طريف  م�صور  ت�صجيل  اأظ��ه��ر 
العديد من مواقع التوا�صل الجتماعي، 
���ص��اح��ن��ة ���ص��غ��رة ب��ث��لث ع��ج��لت وهي 
وتنطلق  احلجم  متو�صطة  �صيارة  حتمل 

بها على طريق �صريع. 
ال�صوداء  ال�����ص��ي��ارة  ال��ف��ي��دي��و،  وي��ظ��ه��ر 
حمّملة على منت �صاحنة �صغرة ت�صر 
�صريع  طريق  على  عجلت،  ث��لث  على 
يانغ  ت�صيغ  مبقاطعة  هوت�صو  مدينة  يف 

ال�صينية. 
و�صائل  م��ن  ال����واردة  ال��ت��ق��اري��ر  وبح�صب 
ال�صاحنة  ���ص��ائ��ق  ف����اإن  ���ص��ي��ن��ي��ة،  اإع�����لم 
اأن  ال�صيارة بعد  اأج��رة نقل  حاول توفر 
اأي  �صيني  ي��وان   800 مببلغ  ا���ص��راه��ا 
وكان  اأمريكياً،  دولراً   125 يعادل  ما 
لبيع قطع  �صوق اخل��ردة  اإىل  يف طريقه 

غيارها. 
غر اأن حماولة ال�صائق يف توفر اأجرة 
النقل، باءت بالف�صل بعدما فر�صت عليه 
يوان   1300 ال�صرطة غرامة مقدارها 
�صيني اأي ما يعادل حوايل 200 دولر 
"اإن دي تي  اأمريكي، وفق ما نقل موقع 

يف" الإلكروين. 

طفل يوؤم مئات 
امل�صلني 

"ال�صروق"  ����ص���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت 
 11 اجل��زائ��ري��ة اإن ط��ف��ل ع��م��ره 
مواقع  رواد  اع���ج���اب  اأث������ار  ع���ام���ا 
اجلزائر،  يف  الجتماعي  التوا�صل 
من  غ���ف���رة  ج��م��وع��ا  اأّم  اأن  ب��ع��د 
مدينة  م�صاجد  اأح���د  يف  امل�صلني 

وهران غربي البلد.
اإم����ام   اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأو����ص���ح���ت 
م�صجد ال�صيخ الأطر�س ال�صنو�صي، 
بولية  ق��م��ب��ي��ط��ا  ب���ح���ي  ال���ك���ائ���ن 
وهران، اأجاز للطفل �صحنون بوزيد 
عبد الودود، البالغ من العمر 11 
ع��ام��ا، واحل��اف��ظ ل��ل��ق��راآن الكرمي 
ك��ام��ل، اإم��ام��ة ج��م��وع غ��ف��رة من 
امل�صلني يف الربع الأول من �صلة 

الراويح، يوم اجلمعة الفائت.
اإىل حد  الإم��ام ال�صغر  وقد وفق 
مثبتا  امل��ه��م��ة،  ه���ذه  اأداء  يف  ك��ب��ر 
جلميع من اأقاموا �صلتهم خلفه 
ما  ح�صب  الثقة،  بتلك  جدير  اأن��ه 
للطفل  و���ص��ب��ق  ال�صحيفة.  نقلت 
اجلمعة  �صلة  يف  امل�صلني  اإم��ام��ة 
رم�صان،  يف  ج��م��ع��ة  ي���وم  اأول  م��ن 
ا���ص��ت��ح�����ص��ان��ا كبرا  ولق�����ى ذل���ل���ك 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 
الطفل  بقدرة  يتعلق  فيما  خا�صة 
ع���ل���ى ال��ت��ح��ك��م ب���اأح���ك���ام ال���ت���لوة 

ب�صوت خا�صع واأداء جيد.

علماء يفكون الرموز اجلينية 
لـ3000 بكترييا خطرية 

اإىل  للتو�صل  ي�صعون  علماء  متكن 
اأ�صاليب جديدة ملكافحة البكتريا 
للعقاقر  امل����ق����اوم����ة  اخل������ارق������ة 
م����ن ر�����ص����م اخل�����رائ�����ط ال���وراث���ي���ة 
)اجلينوم( لأكرث من 3000 نوع 
ع��ي��ن��ات من  بينها  ال��ب��ك��ت��ري��ا  م��ن 
األك�صندر  اأنف العامل  ميكروب من 
فلمينج خمرع البن�صلني و�صللة 
بكتريا ت�صبب الدو�صنتاريا اأخذت 
العاملية  احل����رب  م���ن  ج��ن��دي  م���ن 

الأوىل.
وجرى كذلك فك �صفرة احلم�س 
مميتة  بكتريا  ل�صللت  ال��ن��ووي 
والدو�صنتاريا  ال��ط��اع��ون  ت�صبب 
اإنه  الباحثون  والكولرا فيما قال 
م�صعى لتحقيق فهم اأف�صل لبع�س 
اأخطر الأمرا�س يف العامل وتطوير 

اأ�صاليب جديدة ملكافحتها.
وك����ان����ت ال���ع���ي���ن���ات امل������اأخ������وذة من 
الذي  الربيطاين  ال��ع��امل  فلمينج 
اكت�صف اأول م�صاد حيوي يف العامل 
من   1928 ع���ام  البن�صلني  وه���و 
بني اأكرث من 5500 ميكروب يف 
الربيطانية  الوطنية  )املجموعة 
واحدة  وه��ي  البكتريا(  ل�صللت 
من بني اأكرب املجموعات يف العامل 
بالأمرا�س  ال�صلة  ذات  للبكتريا 

ال�صريرية.

ن�صائــح ذهبيـــة ل�صــراء مرتبــة �صريــر منا�صبــة 
تلعب مرتبة ال�صرير دوراً حمورياً يف التمتع بنوم هانئ ومريح.

التالية:  الذهبية  الن�صائح  املراتب  ل�صناعة  الأملانية  الرابطة  تقدم  منا�صبة  �صرير  مرتبة  ول�صراء 
التجربة: يعد ال�صتلقاء على املرتبة بغر�س جتربتها اأمراً �صرورياً. ومن املهم اأي�صاً اإطلع البائع 
على عادات النوم ال�صخ�صية، مثل و�صعية ال�صتلقاء يف النوم، وما اإذا كان املرء يف�صل جواً دافئاً اأو 

بارداً يف الغرفة. - ال�صلبة: تتحدد �صلبة املرتبة بناء على وزن اجل�صم، فالأ�صخا�س الأخف 
الأك��رث �صلبة الأج�صام  املراتب  املرتبات الطرية، يف حني تنا�صب  تنا�صبهم  وزن��اً 

الأثقل وزناً.
بالكامل  اجل�����ص��م  وزن  ت���وزع  ال��ت��ي  ه���ي،  املنا�صبة  وامل��رت��ب��ة 

بالت�صاوي، وبالتايل متنع تكون موا�صع 
�صغط. - الأزواج: يحتاج اأحد 
منف�صلة  مل��رت��ب��ة  ال���زوج���ني 
ع���ن���دم���ا ي����ك����ون ال�����ف�����ارق يف 

ال��������وزن ب��ي��ن��ه��م��ا اأك�������رث من 
ذات  امل���راأة  لأن  نظراً  كغم،   15

اجل�صم النحيل مثًل لها متطلبات 
خمتلفة جداً بالن�صبة ملرتبة ال�صرير عن 

رجل يبلغ طوله 1.80 مر وذي وزن كبر. 
ومع هذا ميكن الربط بني املرتبتني بوا�صطة 

�صّحاب �صو�صتة اأو غطاء. 

ك��ي��ف ت��ع��م��ل الأدوي�����ة 
امل�ضادة لالكتئاب؟

يف احلقيقة، ل يعرف العلماء كيف ي�صاب الإن�صان بالكتئاب 
اأن  وميكن  نف�صية  حالة  فهو  منه.  التخل�س  ميكن  وكيف 

ت�صمى اأي�صاً حالة مر�صية وتراود املري�س تلقائياً ودون �صابق 
اإنذار وب�صورة متقطعة اأو �صورة م�صتمرة، ول ميكن للمري�س التحكم 

بها.
ويعتقد العلماء اأن الكتئاب ي�صبب خلًل يف النواقل الع�صبية باجل�صم. والناقل الع�صبي 
عبارة عن مواد كيميائية موجودة يف منطقة ارتباط اخلليا الع�صبية ببع�صها البع�س. 
اإليه،  املتجهة  اأو  الدماغ  من  القادمة  الع�صبية  الإ���ص��ارات  الكيميائية  امل��واد  هذه  وتنظم 

وتر�صل الإيعازات اإىل اخلليا الع�صبية.
باإعادة عمل النواقل الع�صبية،  اأكرث الأدوية امل�صادة للكتئاب �صيوعاً  وتتلخ�س وظيفة 

بالإ�صافة اإىل تقوية اإر�صال اليعازات بني الدماغ واخلليا الع�صبية.

ما هي الأ�ضرار اجلانبية؟
لكن هذه الأدوية لها اآثار جانبية متنوعة ومزعجة للغاية، وذلك ب�صبب تاأثرها القوي 
على اجلهاز الع�صبي للإن�صان. فعلى �صبيل املثال، الدوية املنتمية اإىل اجليل الأول قد 
اجليل  اأدوي���ة  اأم��ا  ال��ن��وم.  و�صعوبة  والرجت���اف  والتعرق  بالإم�صاك  الإ�صابة  يف  تت�صبب 

الثاين، فتاأثراتها اجلانبية اقل بكثر من اأدوية اجليل الأول.
اأن مدى  اأق��وى على املر�صى. كما  اأدوي��ة اجليل الثالث ذات تاأثر علجي  واأخ���راً، ف��اإن 
اجلانبية  واأعرا�صها  والثاين،  الأول  اجليل  اأدوي��ة  بكثر من  اأكرث  لها  املر�صى  ا�صتجابة 

اأقل اأي�صاً.
ويف معر�س احلديث حول هذا املو�صوع، ي�صر الربوفي�صور مالك بجبوج، اأخ�صائي الطب 
اأن كفاءة واأم��ان الأدوية  ، اإىل   DWالنف�صي يف م�صت�صفى �صاريتيه بربلني، يف لقاء مع
الأدوية  جميع  زال��ت  “ما  قائًل:  اأو�صح  لكنه  كبرة.  ب�صورة  ارتفعت  للكتئاب  امل�صادة 

حتمل بع�س التاأثرات اجلانبية على املر�صى امل�صابني بالكتئاب«.

هل تزيد الأدوية من ال�ضمنة؟
اأنه  اإل  اأ�صباب ارتفاع الوزن وال�صمنة هو تناول هذه الأدوي��ة والعقاقر،  اأحد  وقد يكون 
املنتجة  ال�صركات  اغلب  وحت��اول  تناوله.  وكمية  ال���دواء  ن��وع  على  كبرة  ب�صورة  يعتمد 

للأدوية امل�صادة للكتئاب جتنب ذكر املعلومات اخلا�صة بزيادة الوزن. 
الوزن  زي��ادة  م�صاألة  اأن  اإىل  بجبوج  الربوفي�صور  ي�صر  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
اأ�صئلة  يطرحون  الذين  امل�صابني  اأغلب  ب��ال  الفعل  يف  ت�صغل  الأدوي���ة  ب�صبب 
ا�صتعمال  املخاوف من  يقلل  قد  ما  لكن  بالعلج.  البدء  قبل  املو�صوع  بهذا  تتعلق 

الأدوية هو اأنه ل ميكن الإدمان عليها.

م�ضادات اكتئاب ت�ؤثر �ضلبًا على �ضحة ال�ضباب
اإعادة تقييم نتائج درا�صة �صابقة حول جدوى بع�س م�صادات الكتئاب زادت من الت�صكيك 
عدم  للبيانات  اجلديد  الفح�س  اأثبت  اأن  بعد  الأدوي���ة،  لهذه  املنتجة  ال�صركات  اأمانة  يف 

فاعلية هذه الأدوية بالن�صبة لل�صباب علوة على اآثارها اجلانبية اخلطرة.
جدوى  يف  ت�صكيكاً  والع�صبية  النف�صية  الأم��را���س  ع��لج  اأدوي���ة  �صناعة  �صركات  ت��واج��ه 
العقاقر التي ت�صنعها، علوة على اآثارها اجلانبية. واأحدث امل�صكلت التي تواجهها هذه 

ال�صركات كان اإثبات عدم فاعلية اثنني من م�صادات الكتئاب بالن�صبة لل�صباب.
وخل�س القائمون على درا�صة ن�صرتها دورية بريتي�س ميديكال جورنال ونقلها موقع جملة 
�صبيغل الأملانية على الإنرنت اإىل اأن مادتي الباروك�صتني والإمييربامني لي�س لهما اأدنى 
تاأثر يف علج امل�صابني بالكتئاب ال�صديد، علوة على الآُث��ار اجلانبية ال�صديدة لهما. 
 2011 لعام  تعود  �صابقة  درا�صة  تقييم  على  الأ�صا�س  يف  اعتمدت  التي  للدرا�صة  ووفقاً 
اإىل  ي��وؤدي  املثال،  �صبيل  على  الباروك�صتني،  اأن  اإىل  املادتني،  فاعلية  اإىل  وقتها  وخل�صت 

تغرات يف �صلوك املري�س. كما يت�صبب الإمييربامني يف ا�صطراب �صربات القلب.
للعقار  املنتجة  ال�صركة  م��ن  بتمويل  كانت  الأوىل  ال��درا���ص��ة  اأن  ه��و  لل�صك  املثر  ولكن 
املعتمد على مادة الباروك�صتني، ويف الوقت نف�صه خرجت وقتها العديد من التقارير من 
“غلك�صو  ال�صديدة للباروك�صتني، ما جعل �صركة  اإىل املخاطر  جهات متخ�ص�صة ت�صر 

�صميثكلين” املنتجة له تواجه انتقادات �صديدة.
الأمريكية بتغرمي �صركة غلك�صو �صميثكلين ثلثة  ال�صلطات  اأمرت   2012 ويف عام 
با�صم  جت��اري��اً  امل��ع��روف  العقار  بتوزيع  ق��ام��ت  ال�صركة  اأن  ثبت  اأن  بعد  دولر،  م��ل��ي��ارات 
“باك�صيل” على مر�صى نف�صيني من ال�صباب، رغم اأن ال�صلطات ال�صحية �صمحت بو�صفه 
مهمة  بيانات  عن  اأخ��راً  ال�صركة  اأف�صحت  ال�صغط،  من  �صنوات  وبعد  فقط.  للبالغني 

خا�صة بالتجارب التي اأجريت على العقار ومدى فاعليته.

كيف تعمل الأدوية امل�صادة لالكتئاب وهل هي مفيدة؟
يف  عالجها  ميكن  ل  معقدة  نف�ضية  حالة  الكتئاب 
اأغلب الأحيان اإل من خالل الأدوية، وهناك الكثري من 
الأدوية والعقاقري التي ت�ضتخدم كم�ضادات لالكتئاب، 

اإل اأن اأكرثها له تاأثريات جانبية مزعجة.
مر�ض  من  الأملان،  وخا�ضة  الأوروبيني،  من  كثري  يعاين 
طبية  تقارير  وذك���رت  مرتفعة.  وبن�ضب  الكتئاب 

لالأدوية  املتعاطني  ع��دد  اأن  حديثة 
ازداد  لالكتئاب  امل�ضادة  والعقاقري 

قبل  عليه  ك��ان  عما  م��رات  ث��الث 
عقد من الزمن.



•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

يف لقاء �صمن الإعلميني �صمن دعوة على 
املبارك  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  مبنا�صبة  الإف���ط���ار 
بالعني على  دان���ات  ع��ام منتجع  م��دي��ر  اأك���د 
اأهمية مدينة العني كاإحدى املدن ال�صياحية 
ال�صياحية  املقومات  من  العديد  ت�صم  التي 
والراثية التي ت�صهم جميعها يف ا�صتقطاب 
العديد من الزوار �صواء من داخل الإمارات 
ال��دول املجاورة ليكون من بينها �صلطنة  اأو 
اأحد  يعد  دان��ات  منتجع  اأن  واأ���ص��اف  عمان. 
املنتجعات الهامة باملدينة والذي مت تزويده 
الراحة  ت���وف���ر  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي  ب���امل���راف���ق 
لل�صائحني ليكون من بينها حمام ال�صباحة 

الذي اأعد وفق املوا�صفات املعمول بها.
واأ�صار مدير عام دانات اإىل اأن مدينة العني 

ع��ل��ى قائمة  اأدرج����ت بع�س م��زارات��ه��ا  ال��ت��ي 
التي  املقومات  من  الكثر  لديها  اليون�صكو 

عام  م��دي��ر  ع���ام  ودع���ا  تفعيلها.  اإىل  حت��ت��اج 
للرويج  خ��ط��ة  اأع������داد  اأه��م��ي��ة  اإىل  دان�����ات 

ال�����ص��ي��اح��ي ل��ل��م��دي��ن��ة ت�����ص��ارك ف��ي��ه��ا جميع 
يكون  طويلة  ف��رات  على  لتمتد  املوؤ�ص�صات 

التي  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  بينها عقد  م��ن 
ت�صتعر�س مقومات املدينة ال�صياحية.
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�ش�ؤون حملية

مبنا�ضبة ي�م العمل الإن�ضاين

�صعيد بن طحنون يح�صر اأم�صية اأحمد باحلطم العامري

يف عام زايد

جمل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي ينظم املعر�س الرم�صاين ب�صوق الزعفرانة يف مدينة العني

نهيان،  اآل  طحنون  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  م��ع��ايل  ح�صر 
الأم�صية  ال��ع��ني  مبدينة  املرخانية  منطقة  يف  اأم�����س 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ال��دك��ت��ور اأح���م���د حممد 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�صو  العامري،  باحلطم 
الإن�صاين،  للعمل  زاي��د  ي��وم  ذك��رى  مبنا�صبة  ال�صابق 
العامري  بالركا�س  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  بح�صور 
وعبداهلل  اأبوظبي  لإم��ارة  الإ�صت�صاري  املجل�س  ع�صو 

ف���لح الأح��ب��اب��ي وال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��امل ب��ن حممد 
بالركا�س العامري وعدد من ال�صعراء والأدباء الذين 
قدموا ق�صائد تتحدث عن ماآثر املغفور له باإذن اهلل 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
اأن  نهيان،  اآل  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ  معايل  واأك��د 
القلوب  يف  حا�صرة  زايد  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  الوالد  ماآثر 
والعقول لأنها ر�صخت يف املجتمع �صرفاً وفخراً بف�صل 

روؤيته  عك�صت  التي  والجتماعية  الإن�صانية  اأعماله 
العلقات  لو�صائج  ودع��م��ه  اخل���ري  العمل  لأه��م��ي��ة 
العمل  يوم  ذك��رى  اأن  وال�صعوب، مو�صحاً  ال��دول  بني 
التاريخية  امل�صرة  تاريخ  يف  مهمة  اإ�صافة  الإن�صاين 
ن��ه�����ص��ة الدولة  امل���وؤ����ص�������س وب�����اين  ل���ل���وال���د  اخل����ال����دة 

وتطورها.
ال��ع��ام��ري مببادرات  اأح��م��د باحلطم  ال��دك��ت��ور  واأ���ص��اد 

بن  زاي��د  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�ص�س  ال��وال��د 
اإن��ه��ا متثل  وق��ال  ث���راه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �صلطان 
العامل  م��ن  بالتقدير  حظي  ال���ذي  الإن�����ص��اين  نهجه 
اأجمع، اإىل جانب دوره اللفت يف دعم املحبة وال�صلم 
ال�صيخ  ملعايل  تقديره  عن  معربا  العامل،  �صعوب  بني 
ح�صور  على  وح��ر���ص��ه  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �صعيد 

الأم�صية الرم�صانية يف اأجواء عام زايد. 

•• العني – الفجر

مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت 
الأعلى  الرئي�س  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  الأ����ص���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
الفخري  الرئي�س  والطفولة  للأمومة  الأعلى 
جمل�س  ينظم  اأبوظبي،  اأع��م��ال  �صيدات  ملجل�س 
���ص��ي��دات اأع���م���ال اأب��وظ��ب��ي ف���رع ال��ع��ني املعر�س 
الزعفرانة  �صوق  زاي��د«  يف  ع��ام  »يف  الرم�صاين 
يونيو   11-02 ال��ف��رة  خ��لل  ال��ع��ني  مبدينة 
التوعوية  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  اجل������اري 
�صعار  حتت  تعقد  التي  الأعمال  لريادة  الرابعة 
القت�صاد  ظ��ل  يف  الأع��م�����ال  ري����ادة  م�صتقبل   «
الرقمي » خلل الفرة من 11 فرباير وحتى 
2018. وياأتي تنظيم املعر�س هذا  اأكتوبر   31
العام بالتعاون مع موؤ�ص�صة الرعاية الجتماعية 
و�صوؤون الق�صر، وذلك احتفاًء مببادرة عام زايد، 
�صمن فعاليات احلملة التوعوية الرابعة لريادة 
الأعمال حتت �صعار » م�صتقبل ريادة الأعمال يف 
املعر�س  يف  وت�����ص��ارك  ال��رق��م��ي«،  القت�صاد  ظ��ل 

ومبدعة. اأعمال  ورائدة  �صيدة   20
اأ�صمى  الرميثي  حممد  م��رمي  ���ص��ع��ادة  ورف��ع��ت 
ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ  »حفظه اهلل«، واإىل 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ، نائب رئي�س الدولة 
، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ، 
واإخوانهما اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 

، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  وذلك  امل�صلحة،  للقوات 
املبارك وقرب حلول عيد الفطر ال�صعيد داعيًة 
املوىل عز وجل اأن تعود عليهم هاتان املنا�صبتان 
وال�صلمة  بال�صحة  ينعمون  وه��م  الكرميتان 

والعافية.
رم�صان  �صهر  ومبنا�صبة  �صعادتها  ه��ن��اأت  ك��م��ا 
املبارك و قرب حلول عيد الفطر ال�صعيد �صمو 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك حفظها اهلل الرئي�س 

�صائلة  اأبوظبي،  اأعمال  الفخري ملجل�س �صيدات 
اهلل تعاىل اأن تعود الأعياد على �صموها ووطننا 

الغايل باخلر واليمن وال�صلم.
وح�صر املعر�س كًل من �صعادة الدكتورة هدى 
ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  – ع�صو  املطرو�صي  
�صيدات اأعمال اأبوظبي ، و ال�صيدة �صلمى عقيده 
– ع�صو الهيئة التنفيذية ملجل�س �صيدات اأعمال 
املدير   – العامري  �صفيقه  ال�صيدة  و  اأبوظبي، 
و  اأب��وظ��ب��ي،  اأع��م��ال  ���ص��ي��دات  ملجل�س  التنفيذي 
ال�صيد عي�صه عبداهلل العامري - رئي�س املكتب 

و�صوؤون  الجتماعية  الرعاية  ملوؤ�ص�صة  الإداري 
ال�صام�صي  �صيف  علي  ال�صيد  و  ال��ع��ني،  الق�صر 

-مدير �صوق الزعفرانة.
وقد �صم املعر�س 20 جناحاً ل�صيدات ورائدات 
وتغطي  العني،  مدينة  من  واملبدعات  الأع��م��ال 
العطور  جت���ارة  املعر�س  يف  امل�صاركة  الأن�صطة 
ول��وازم��ه��ا، وجتارة  وال��ب��خ��ور والطيب  ال��ع��ود  و 
ونق�س  التجميل  وم�����ص��ت��ل��زم��ات  م�صتح�صرات 
احلناء واأعمال اخلط والر�صم وخياطة امللب�س 
وجتميل  والعبايات  ال�صيلة  وجت��ارة  الن�صائية، 

الأفراح،  وخدمات  الديكور  وت�صميم  ال�صيدات 
الزهور  وتن�صيق  ال��ي��دوي��ة،  امل�صغولت  واأع��م��ال 
ال��ت��م��ور، وجت����ارة النب،  اإىل جت����ارة  ب��الإ���ص��اف��ة 
ب��ي��ع و حت�صر  ال���ب���ه���ارات وال���ت���واب���ل و  وجت�����ارة 

الأكلت ال�صعبية و بيع و حت�صر احللويات.
ال��رم��ي��ث��ي مبنا�صبة  م���رمي  ���ص��ع��ادة  واأو����ص���ح���ت 
املعار�س  ه���ذه  اأن  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��لق 
رائ���دات  وخ��دم��ات  ملنتجات  ال��روي��ج  يف  ت�صهم 
وت�صاعدهن يف  امل��واط��ن��ات  وامل��ب��دع��ات  الأع��م��ال 
احلملة  اأن  اإىل  م�����ص��رًة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ن،  ت�����ص��وي��ق 
ال��ت��وع��وي��ة ال���راب���ع���ة  ل���رائ���دات الأع���م���ال التي 
معار�س  تنظيم  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل��ج��ل�����س  اأط��ل��ق��ه��ا 
الهادفة  واملبدعات  الأع��م��ال  ورائ���دات  ل�صيدات 
جمال  يف  وامل���ب���ادرات  للمنتجات  ال��روي��ج  اإىل 
القت�صادية  وامل���ج���الت  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اإ���ص��راك اأك��رب ع��دد من  الأخ���رى، ويتم خللها 
���ص��ي��دات ورائ�����دات الأع���م���ال وامل��ب��دع��ات بهدف 

الرويج ملنتجاتهن وت�صويقها.
اأعمال  ���ص��ي��دات  جم��ل�����س  اإن  ال��رم��ي��ث��ي  وق���ال���ت 
ومبادراته  اأع��م��ال��ه  خ��لل  م��ن  ي�صعى  اأب��وظ��ب��ي 
اقت�صادياً  املواطنة  امل��راأة  متكني  اإىل  واأن�صطته 
وتعزيز م�صاهمتها يف عملية التنمية يف الدولة، 
املواطنات  ت�����ص��ج��ي��ع  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  ي��ع��م��ل  ك��م��ا 
التجارية  الأن�صطة  خمتلف  ملمار�صة  وتاأهيلهن 
وتعزيز  واخل���دم���ي���ة،  واحل��رف��ي��ة  وال�����ص��ن��اع��ي��ة 
الجتماعية  التنمية  عملية  جممل  يف  دوره��ن 
اإم���ارة  يف  وامل�����ص��ت��دام��ة  ال�صاملة  والق��ت�����ص��ادي��ة 

اأبوظبي.

مب�ضاركة الهالل الأحمر الإماراتي
»جمموعة املعارف« تنظم اإفطار 

تكافل جمتمعي ملئة طفل 
•• اأبوظبي - الفجر

الإماراتي،  الأحمر  الهلل  مع  بال�صراك  امل��ع��ارف،  جمموعة  نظمت   
اإفطار تكافل جمتمعي ملئة طفل من اليتامى واأبناء الأ�صر املتعّففة.

 3 يف  اأبوظبي  الرئي�صي جلامعة  احل��رم  الإف��ط��ار يف  ماأدبة  تنظيم  ومت 
يونيو يف اإطار مبادرات جمموعة املعارف للحتفاء بعام زايد، وا�صتمراراً 
يقّدم  ال��ذي  نهتّم”  “نحن  للموؤ�ص�صة  الجتماعية  امل�صوؤولية  لربنامج 

الدعم ملختلف املجتمعات املحلية الإماراتية.
وّفرت  التي  الفعالية  يف  امل��ع��ارف  جمموعة  موظفي  م��ن  ع��دد  و���ص��ارك 

فر�صة للتفاعل مع الأطفال واإدخال الفرحة على قلوبهم.
اأن  ي�صّرنا  امل��ع��ارف:  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ب��در،  اأح��م��د  د.  وق��ال 
نرّحب مرة اأخرى ب�صركائنا يف الهلل الأحمر الإماراتي وبكل الأطفال، 
ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  وكما  ه��ذه.  الإف��ط��ار  م��اأدب��ة  معهم  نت�صارك  واأن 
ا�صتمتعنا كثراً باحليوية واحلما�صة التي جلبها الأطفال معهم، ونحن 
دائ��م��اً يف هذه  بهم  ون��رّح��ب  بلقائهم  ن�صعد كثراً  امل��ع��ارف  يف جمموعة 
الفعالية  ه��ذه  يف  للتو�صع  يدفعنا  ما  وه��ذا  و�صواها.  الفريدة  املنا�صبة 

وتطويرها يف كل عام.  
الأط��ف��ال يف جمموعة متنّوعة من  �صارك  الإف��ط��ار،  ماأدبة  واإىل جانب 
الأن�صطة امل�صّلية، مبا يف ذلك العمل اجلماعي املرّكز على الألعاب. ويف 

ختام الفعالية، قامت جمموعة املعارف بتوزيع الهدايا على الأطفال.
يذكر اأن الهلل الأحمر الإماراتي هو هيئة اإن�صانية تطّوعية تقوم بدور 

م�صاند لل�صلطات الر�صمية يف اأوقات ال�صلم واحلرب. 
وقد تاأ�ص�صت يف 31 يناير 1983 ونالت العراف الدويل بان�صمامها 
اإىل الحتاد الدويل جلمعيات الهلل الأحمر وال�صليب الأحمر يف �صنة 
وتاأتي مبادرة عام زايد احتفاًء بالذكرى املئوية مليلد املغفور   .1986
لدولة  املوؤ�ص�س  الوالد  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له 

الإمارات العربية املتحدة. 
اإرث��ه وتر�صيخ  امل��ب��ادرة تخليد ذك��رى ال�صيخ زاي��د وتكرمي  وتهدف ه��ذه 

القيم النبيلة التي غر�صها وعمل جاهًدا على ن�صرها طوال حياته.

جمل�س بنات زايد لل�صعادة 
املرورية يزور كبار ال�صن 

واأ�صحاب الهمم والأطفال املر�صى
•• العني - الفجر

زار وفد من مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية ب�صرطة 
اأبوظبي موؤ�ص�صة زايد للرعاية الإن�صانية وم�صت�صفيي خليفة واملفرق، يف 
يوم زايد للعمل الإن�صاين وذلك بالتن�صيق مع جمل�س بنات زايد لل�صعادة 

املرورية باملديرية.
 وذكر ت الرائد عائ�صة حممد الزعابي رئي�س ق�صم العلقات العامة يف 
للعمل  زاي��د  » يوم  املجتمع يف  �صرائح  التوا�صل مع  برنامج  اأن  املديرية 
الإن�صاين، يعزز قيم الراحم واملودة يف املجتمع، وتعميق معاين الراحم 
مع كبار ال�صن، والطمئنان على �صحة الأطفال املر�صى وتوزيع الهدايا 

عليهم.
واأ�صارت اإىل اأن وفد املديرية �صارك اأ�صحاب الهمم براجمهم واأن�صطتهم 

من داخل القاعات املختلفة ما كان له اأثراً بالغ يف نفو�صهم.

•• اأبوظبي - الفجر

جامعة  يف  والعلوم  الأداب  بكلية  الربية  ق�صم  نظم 
الربوي  اأبوظبي  جامعة  ملتقى  فعاليات  اأبوظبي 
والذي  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون  الثاين 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  اإىل  ه���دف 
يف  احلديثة  واملنهجيات  املبتكرة  التدري�س  ط��رق  يف 

التعليم، ونظام ترخي�س املعلمني. 
وا���ص��ت��ق��ط��ب امل��ل��ت��ق��ى ن��خ��ب��ة م����ن م�������دراء امل����دار�����س 
التعليم  قطاع  يف  والعاملني  وامل��در���ص��ني  وامل�صرفني 
يف مدينة العني ملناق�صة عدداً من املحاور التي تعنى 
ب��واق��ع وت��ط��ل��ع��ات ق��ط��اع التعليم يف دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة.
كجودة  موا�صيع  امل�صاركون  ناق�س  امللتقى،  وخ��لل 
وتطوير  املعلمني،  وتطوير  املعلم،  ورخ�صة  التعليم، 

المتحانات، وتطوير النظام املدر�صي، والتكنولوجيا، 
جمموعة  اىل  التطرق  مت  كما  التعليم.  وم�صتقبل 
وبالطالب  باملناهج  ترتبط  التي  الهامة  املحاور  من 
وباملعلم والتي �صملت املناهج التكاملية واعداد طالب 

امل�صتقبل وبرنامج ترخي�س املعلمني.
ويف ن��ه��اي��ة امل��ل��ت��ق��ى مت ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ن ور�س 
العمل املتخ�ص�صة التي ركزت على ا�صتخدام وتفعيل 
املعكو�صة  وال�صفوف  ال�صفية  البيئة  التكنولوجيا يف 
التعلم  م��ه��ارات  وتطوير  احلديثة  التدري�س  وط��رق 
لدى الطلبة من خلل ا�صراتيجيتي التعلم الن�صط 

والتعلم التعاوين.
واأك������د ال���دك���ت���ور ح���م���دي ال�����ص��ي��ب��اين، ع��م��ي��د كلية 
امللتقى  ه��ذا  اأهمية  على  باجلامعة  وال��ع��ل��وم  الآداب 
تبادل  للم�صاركني  تتيح  توا�صل  من�صة  يعد  ال���ذي 
اخلربات ومناق�صة طرق التدري�س احلديثة، واأف�صل 

واأدوات  التعلم  واأ���ص��ال��ي��ب  ال�صفية،  الإدارة  اآل��ي��ات 
النقا�س  حلقات  �صمن  امللتقى  رك��ز  حيث  التقييم، 
القرن  يف  املطلوبة  باملهارات  املتعلقة  الق�صايا  على 
احلادي والع�صرين وما لها من اأثر فى اإعداد وتاأهيل 
خمرجات تعليمية تربوية تنه�س باملجتمع وت�صاهم 
امللتقى  ع��زز  كما  الوطنية.  التنمية  عملية  دف��ع  يف 
والدور  الفعال  ال��رب��وي  التوا�صل  باأهمية  ال��وع��ي 
لل�صفوف  التعليمية  البيئة  يف  يلعبه  ال��ذي  احليوي 
الدرا�صية وانعكا�صاته على �صبطها، لفتاً اإىل اأهمية 
اأثر  ال��ن��دوات وامللتقيات وم��ا لها من  عقد مثل ه��ذه 
على العملية التعليمية والتطوير الربوي للعاملني 
والعلوم  الداب  كلية  وح��ر���س  ال��رب��وي  القطاع  يف 
على حتقيق ر�صالة اجلامعة بتقدمي كل ما هو مفيد 
وتطوير  التعليمية  ال��ك��وادر  دع��م  يف  ي�صهم  وحديث 

قطاع التعليم يف دولة المارات العربية املتحدة.

للتعرف على طرق التدري�ض احلديثة 

جامعة اأبوظبي تنظم امللتقى الرتبوي الثاين بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة

يف لقاء رم�ضاين بالإعالميني 

مدير عام  منتجع دانات يوؤكد اأهمية مدينة العني ال�صياحية
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“مرور”  ب�����ص��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  م  ق�����دَّ ���دد،  ال�������صَّ ه����ذا  ويف 
الربيطانية �صتة ن�صائح مهمة للحفاظ على �صحة الكبد، 

وهي:

ال�زن مراقبة   1-
ال�����وزن  زي�������ادة  اأن  ي���ب���دو 

�����ص����ت���������ص����ب����ح ال���������ص����ب����ب 

الرئي�صي لأمرا�س الكبد، بحلول عام 2020، وميكن اأن 
“غمر” الكبد  اإىل  ال�صعرات احلرارية  زي��ادة  ت��وؤدي 

بالدهون.

الوزن  تخفيف  ب�����ص��رورة  اخل���رباء  ين�صح  ل��ذا 
واتباع نظام غذائي،

واحلبوب  واخل�صار  الفاكهة  على  يعتمد   
ال��ك��ام��ل��ة وال��ربوت��ي��ن��ات اخل��ال��ي��ة من 

الدهون.

ال���ق���ه����ة  �����ض����رب   2-
باعتدال

اإىل  الأب������ح������اث  ت�������ص���ر 
كميات  ت������ن������اول  اأن 
القهوة  م��ن  معتدلة 
ب��ان��ت��ظ��ام )م����ن 3 

فناجني   5 اإىل 
يومياً(،

ي�������رت�������ب�������ط   
ب����ان����خ����ف����ا�����س 
الإ�صابة  خطر 

الإ�صابة  خ��ط��ر  يقلل  اأن  ومي��ك��ن  ال��ك��ب��د،  ب��اأم��را���س 
ب�صرطان الكبد بن�صبة ت�صل اإىل 40%.

امل�ضي  3-
مي��ك��ن اأن ي��ح��ف��ز امل�����ص��ي ب�����ص��ك��ل اأك����رب، 
م�صتويات الدهون يف الكبد يف الجتاه 

ال�صحيح،
جامعة  يف  ال���ب���اح���ث���ون  ووج�������د   
زائدة  �صاعة  ك��ل  اأن  ليفربول، 
جال�صني،  ون��ح��ن  نق�صيها 
الكبد  ال���ده���ون يف  ت����زداد 

بن�صبة 0.87%.

ت������ن������اول   4-
الربوكلي

ل�صحة  مفيداً  بانتظام  الربوكلي  تناول  يكون  اأن  ميكن 
كبدك، 

حيث وجدت در�صة ُن�صرت يف جملة التغذية اأن الإكثار من 
تناول الربوكلي على املدى الطويل، 

�صاعد على منع تراكم الدهون يف اأكباد الفئران.

الأمل م�ضكنات  من  التخفيف   5-
�صيوعاً  الأك��رث  الأدوي��ة  اأح��د  البارا�صيتامول  يعترب 

التي ميكن اأن توؤذي الكبد،

 بالإ�صافة اإىل منتجات اأخرى ل حتتاج اإىل و�صفة طبية، 
مبا يف ذلك م�صكنات الأمل واأقرا�س ال�صداع الن�صفي.

ال�ضم�م من  التخل�ض  حميات  جتنب   6-
ال�صموم،  تنظيف اجل�صم من  ال�صحي على  الكبد  ي�صاعد 
ويقول اخلرباء اإن الكبد رائع، لأنه قادر على التجدد طاملا 

ل يتعر�س لل�صرر، 
اأي  اأو  الغذائية  احلميات  بتجاهل  النا�س  ين�صحون  كما 

منتجات، ميكن اأن تعمل على “تطهر” الكبد.

�شحة وتغذية

23

�ضغطًا  متار�ض  و�ضعية  يف  جل��ضه  ب�ضبب  و�ضاقيه  قدميه  يف  بخدر  الإن�ضان  ي�ضعر 
كبريًا على الأع�ضاب اأو حتد من تدفق الدم. لكن اخلدر الط�يل الأمد اأو غري املربر 
قد ي�ضّكل اإ�ضارة اإىل حالة طبية كامنة. رمبا يع�د الإح�ضا�ض الط�يل الأمد بخدر 

اأو وخز يف ال�ضاقني والقدمني اإىل حالت مثل الت�ضّلب املتعدد، اأو الداء ال�ضكري، 
كلها،  ال�ضاق  الإح�ضا�ض  الليفي. قد يلف هذا  الع�ضلي  الأمل  اأو  املحيطي،  ال�ضريان  اأو 

من  خمتلفة  مناطق  يف  يرتكز  اأو  الركبة،  حتت  املنطقة  على  يقت�ضر  اأو 
القدم. �ضنتناول يف هذا املقال بع�ض اأ�ضباب الإ�ضابة باخلدر يف ال�ضاقني 

والقدمني، ف�ضاًل عن اأعرا�ضها وعالجاتها.

يعترب )الكبد( من اأهم الأع�ضاء يف ج�ضم الإن�ضان؛ اإذ يعمل على تنظيف الأطعمة من ال�ضم�م، 
وامت�ضا�ِض الأمالح املعدنية والفيتامينات واحلديد وتخزينها اإىل اأن يحتاجها اجل�ضم، وتنظيم 

ال�ضكر يف الدم.

عليها ف  تعرَّ الكبد..  �صحة  على  حتافظ  مهمة  ن�صائح   6

ال�����ص��اق��ني ب�صبب  ب��خ��در م��وؤق��ت يف  اأح��ي��ان��اً  الإن�����ص��ان  ي�صعر 
الأم���د يف  ال��ط��وي��ل  اأو  امل��زم��ن  اخل���در  لكن  و�صعية ج�صمه. 
القدمني وال�صاقني ي�صّكل يف معظم الأوقات اإ�صارة اإىل حالة 

طبية كامنة.
ال�صاقني  يف  باخلدر  ترتبط  التي  احل��الت  من  ع��دداً  اإليك 

والقدمني:

و�ضعية اجل�ضم
على  ال�صغط  مت��ار���س  ال��ت��ي  اجل�صم  و�صعية  ع���ادات  ُتعترب 
ال�صفليني  الطرفني  اإىل  ال��دم  تدفق  من  حتّد  اأو  الأع�صاب 
ال�صاقني  يف  امل���وؤق���ت  اخل����در  وراء  ���ص��ي��وع��اً  الأك����رث  ال�����ص��ب��ب 
والقدمني. اأما امل�صطلح الطبي لهذه احلالة فهو اخلدران 

العابر.
ال�صاقني  يف  اخل������در  ت�����ص��ب��ب  ال���ت���ي  ال�����ع�����ادات  ت�����ص��م��ل   •

والقدمني:
طويلة. فرة  القدمني  • �صبك 

طويلة. فرة  اجلثو  اأو  • اجللو�س 
قدميك. على  • اجللو�س 

�صيقة. اأحذية  اأو  جوارب،  اأو  �صراويل،  • ارتداء 

الإ�ضابة
تزيد اإ�صابات اجلذع، والعمود الفقري، والوركني، وال�صاقني، 
ال�صغط  وال��ق��دم��ني  وال��ك��اح��ل��ني، 
وت�صبب  الأع�������ص���اب  ع��ل��ى 
القدمني  يف  اخل�������در 

وال�صاقني.

الداء ال�ضكري
ع���������دد من  ُي�����������ص�����اب 
مر�صى الداء ال�صكري 
بنوع من تلف الأع�صاب 
الأع�صاب  اعتلل  ُيدعى 
هذا  ي�صبب  ال�صكري. 
الع����ت����لل اخل�����در، 
والأمل  وال����وخ����ز، 
ال����ق����دم����ني،  يف 
واإذا كان حاداً، 

ميتّد اإىل ال�صاقني.

م�ضاكل اأ�ضفل الظهر وعرق الن�ضا
اأقرا�س العمود  اأ�صفل الظهر، مثل تفكك  ت�صبب امل�صاكل يف 
اإىل  املمتدة  الأع�����ص��اب  على  ال�صغط  انفتاقها،  اأو  الفقري 

ال�صاقني، ما يوؤدي اإىل اخلدر وا�صطرابات ح�صية.
الع�صب  تهّيج  اإىل  الن�صا(  الوركي )عرق  الع�صب  اأمل  ي�صر 
واإذا  ال�صاقني.  اإىل  الظهر  اأ�صفل  من  ميتّد  ال��ذي  ال��ورك��ي، 
تعّر�س هذا الع�صب لل�صغط اأو التهيج، فقد ي�صعر املري�س 

بخدر اأو وخز يف قدميه و�صاقيه.

متالزمة نفق عظم الكعب
حت���دث م��ت��لزم��ة ن��ف��ق ع��ظ��م ال��ك��ع��ب ع��ن��دم��ا ي��ع��اين ع�صب 
ميتد نزوًل يف اجلانب اخللفي من ال�صاق وعلى طول اجلهة 
اأو النح�صار،  الداخلية من الكاحل ليدخل القدم لل�صغط، 

اأو التلف.
ي�صّكل نفق عظم الكعب م�صاحة �صيقة داخل الكاحل. وي�صعر 
م��ر���ص��ى م��ت��لزم��ة ن��ف��ق ع��ظ��م ال��ك��ع��ب ب���اخل���در، واحلريق، 

والوخز، وباأمل حاد يف الكاحلني، والعقبني، والقدمني.

ال�ضريان املحيطي
الدم  �صرايني  ت�صّيق  اإىل  املحيطي  ال�صريان  مر�س  ي���وؤدي 
املحيطية يف ال�����ص��اق��ني، وال���ذراع���ني، وامل��ع��دة، م��ا ي��ح��ّد من 
مقدار الدم الذي ت�صخه ويقلل تدفق الدم. وُتعترب ال�صاقان 
املحيطي.  ال�صريان  ت��اأث��راً مبر�س  اأج��زاء اجل�صم  اأك��رث  من 
ال�صاقني  يف  وت�صنجات  ب���اأمل  ي��ع��ان��ون��ه  َم���ن  معظم  وي�صعر 
بع�س  ُي�صاب  كذلك  ال��درج.  و�صعود  امل�صي  اأثناء  وال��ورك��ني 
الأعرا�س  اأم��ا  ال�صاقني.  يف  و�صعف  بخدر  املر�صى  ه���وؤلء 

فتزول عادًة بعد ب�صع دقائق من الراحة.

اأن�اع من� غري الطبيعي
ز الأورام، والكي�صات، واخلراجات، واأنواع النمو احلميدة  تعزِّ
)غر ال�صرطانية( ال�صغط على الدماغ، اأو العمود الفقري، 
ال�صغط  ه��ذا  فيحّد  وال��ق��دم��ني.  ال�صاقني  م��ن  ج��زء  اأي  اأو 

تدفق الدم اإىل ال�صاقني والقدمني وي�صبب اخلدر.

الأمل الع�ضلي الليفي
الأمل الع�صلي الليفي حالة مزمنة اأو طويلة الأمد ت�صبب 
اأملاً، واأوجاعاً، وليونة يف خمتلف اأنحاء اجل�صم. يعاين 
اخلدر  اأي�صاً  الليفي  الع�صلي  الأمل  مر�صى  بع�س 

والوخز يف اليدين والقدمني.
الليفي  الع�صلي  الأمل  يعانون  َمن  يخترب معظم 

جمموعة متنوعة من الأعرا�س ت�صمل:
وا�صح،  �صبب  اأي  دون  والأمل من  • التيب�س 

خ�صو�صاً يف ال�صباح وبعد النوم.
املزمن. • الإنهاك 

يف  و�صعوبة  ال��ذاك��رة  يف  ا���ص��ط��راب��ات   •
احلالة  ه��ذه  ب��اأن  علماً  بو�صوح،  التفكر 

ُتدعى )الت�صو�س الليفي(.
املتململتني. ال�صاقني  • متلزمة 

الليفي  الع�صلي  الأمل  م��ر���ص��ى  ي��ع��اين 

اأحياناً ثلثة  ت��دوم  اأك��رث من جزء من ج�صمهم  اأعرا�صاً يف 
اخل��در يف  ي��راف��ق  اإذا مل  اأم��ا  الأق���ل.  اأ�صهر متوا�صلة على 
ال�صاقني والقدمني مع اأعرا�س اأخرى اأو اإذا مل يدم طويًل، 

فمن املرجح األ يكون عائداً اإىل الأمل الع�صلي الليفي.

الت�ضّلب املتعدد
احل�صية  الأع�صاب  يف  تلفاً  املتعدد  الت�صّلب  مر�صى  يعاين 
اأطراف  اأو يف  اخل��در يف منطقة �صغرة من اجل�صم  ي�صبب 
كاملة. �صحيح اأن اخلدر املرتبط بالت�صّلب املتعدد ل يدوم 
غالباً �صوى فرات ق�صرة، اإل اأنه ي�صتمر اأحياناً وقتاً كافياً 

ليعوق حركة املري�س.

ال�ضكتات الدماغية والإقفارية
ت�صبب ال�صكتات الدماغية اأو ال�صكتات الإقفارية العابرة تلفاً 
يف الدماغ يوؤثر يف كيفية تف�صر الدماغ الإ�صارات الع�صبية 
ومعاجلته لها. نتيجة لذلك، قد توؤدي ال�صكتة الدماغية اأو 
اأو طويل  موؤقت  اإىل خدر  اأحياناً  العابرة  الإقفارية  ال�صكتة 

الأمد يف اأجزاء من اجل�صم.

الأعرا�ض
باخلدر  ترتبط  ك��ث��رة  اأع��را���س  م��ن  واح����داً  اخل���در  ي�صّكل 
امل��وؤق��ت وامل��زم��ن. يعاين ك��ث��رون مم��ن ي�صعرون ب��اخل��در يف 
يف  اأو  عينه  الوقت  يف  اإ�صافية  اأع��را���ص��اً  وقدميهم  �صاقيهم 

الفرات الفا�صلة بني نوبات اخلدر، من بينها:
بوخز. • الإح�صا�س 

بحريق. • الإح�صا�س 
بدغدغة. • الإح�صا�س 

بحكة. • الإح�صا�س 
اجللد. حتت  يزحف  ما  ب�صيء  • الإح�صا�س 

العالج
على  اخل����درة  وال��ق��دم��ني  لل�صاقني  امل��لئ��م  ال��ع��لج  يعتمد 

ال�صبب بالكامل.

الأدوية
الأم��د يف  الطويل  ملعاجلة اخلدر  الدوائية  ت�صمل اخليارات 

ال�صاقني والقدمني:
• م�صادات الكاآبة: ح�صل بع�س اأنواع م�صادات الكاآبة، مثل 
ل�صتخدامه  املوافقة  على  امليلنا�صيربان،  اأو  الدولوك�صيتني 

كعلج للأمل الع�صلي الليفي.
ال�صترويدات  من  عدد  ي�صهم  الق�صرية:  ال�صترويدات   •
الق�صرية يف احلد من اللتهاب واخلدر املزمنني املرتبطني 

بحالت مثل الت�صلب املتعدد.
• الغابابنتني والربيغابالني: ي�صهم هذان الدواءان، اللذان 
اخلدر  من  احلد  يف  ويبدلنها،  الع�صبية  الإ�صارات  يعوقان 
والت�صلب  ال��ل��ي��ف��ي،  الع�صلي  الأمل  م��ث��ل  ب��ح��الت  امل��رت��ب��ط 

املتعدد، واعتلل الأع�صاب ال�صكري.

عالجات منزلية
ت�صمل العلجات املنزلية التي ت�صهم يف التخفيف من اخلدر 

املزعج يف ال�صاقني والقدمني:

• الراحة: تتح�ّصن حالت كثرة ت�صبب اخلدر يف ال�صاقني 
والقدمني، كال�صغط احلاد، مع الراحة.

ي�صغط  ال��ذي  التورم  من  احلد  يف  الثلج  ي�صهم  الثلج:   •
اأكيا�س ثلج على  اأو لف  ب��اردة  على الأع�صاب. �صع �صمادات 
فرات  خ��لل  دقيقة   15 م��دة  اخل���درة  وق��دم��ي��ك  �صاقيك 

خمتلفة من اليوم.
املتيب�صة،  الع�صلت  تطرية  اإىل  احلرارة  توؤدي  • احلرارة: 
وت�صبب  الأع�صاب  على  ت�صغط  التي  امل�صدودة  اأو  املتاأملة،  اأو 
ال�صاقني  ت�����ص��خ��ني  ت���ف���رط يف  ل��ئ��ل  ت��ن��ب��ه  ول���ك���ن  اخل������در. 
اأو يفاقمه،  والقدمني اخلدرة لأن ذلك قد ي�صبب اللتهاب 

ما يوؤدي بدوره اإىل الأمل واخلدر.
اخلدرة  والقدمني  ال�صاقني  تدليك  يح�ّصن  التدليك:   •

تدفق الدم فيها ويحد من الأعرا�س.
والوايف  ال�صحيح  بال�صكل  التمّرن  عدم  ي��وؤدي  التمّرن:   •
من  يحّد  ما  الدموية،  والأوعية  القلب  اإ�صعاف ع�صلة  اإىل 
وت�صاعد  ال�صفليني.  الطرفني  اإىل  ال��دم  دفع  على  قدرتهما 
ن�صاطات مثل اليوغا، ومتارين بيلت، والتاي ت�صي يف تعزيز 

تدفق الدم واحلد من الأمل واللتهاب املزمنني.
التقومي  اأج���ه���زة  ت�����ص��ه��م  داع���م���ة:  ب��اأج��ه��زة  • ال���ص��ت��ع��ان��ة 
على  ال�صغط  م��ن  احل��د  يف  خ�صو�صاً  امل�صممة  والأح���ذي���ة 
اأو متلزمة  الإ���ص��اب��ة،  مثل  ح���الت  ع��ن  الناجم  الأع�����ص��اب 

نفق عظم الكعب، اأو القدمني امل�صطحتني.
على  )اإب�صوم(  اأم��لح  حتتوي  )اإب�����ص��وم(:  ملح  حمامات   •
تدفق  تعزيز  على  بقدرته  ي�صتهر  مركب  وه��و  املغنيزيوم، 

الدم والدورة الدموية.
يعانون  َمن  على  الإجهاد:  من  واحلد  الفكرية  • التقنيات 
الأمل  اأو  املتعدد  الت�صلب  املزمن، مثل  ت�صبب اخلدر  حالت 
اخل��در ل  نوبات  اأن  ي��رّك��زوا على فكرة  اأن  الليفي،  الع�صلي 
اأعرا�س  تدوم طويًل وتزول تلقائياً. كذلك يفاقم الإجهاد 

ا�صطرابات اجلهاز الع�صبي املركزي.
املزمنة  احل����الت  م��ن  ك��ث��راً  اأن  امل���ع���روف  م��ن  ال���ن���وم:   •

نق�س  نتيجة  يتفاقم  والقدمني  ال�صاقني  بخدر  املرتبطة 
النوم ال�صليم.

التغذية،  �صوء  يوؤدي  واملتوازن:  ال�صحي  الغذائي  • النظام 
الأع�صاب  ت�����ص��رر  اإىل   ،B ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ع����وز  خ�����ص��و���ص��اً 
وي�����ص��ب��ب اخل����در. ف�����ص��ًل ع��ن ذل����ك، ي�صهم احل�����ص��ول على 
مقدار كاٍف من الفيتامينات واملواد املغذية الأخرى يف احلد 

من اللتهاب والأمل املزمنني، اللذين ي�صببان اخلدر.

عالجات بديلة
ت��ب��ني اأن ب��ع�����س ال��ع��لج��ات ال��ب��دي��ل��ة ي�����ص��اع��د يف احل���د من 
اأن��ه��ا ت�صبب اخل��در يف  اأع��را���س احل���الت التي نعرف ج��ي��داً 

ال�صاقني والقدمني. ت�صمل هذه العلجات:
• التدليك.

املنعك�صات. • علم 
بالإبر. • الوخز 

احليوي. • الرجتاع 
املائي. • العلج 

الواعي. • التاأمل 
املوّجهة. بال�صور  • العلج 

و  ،B3، B6 )خ�����ص��و���ص��اً   B ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م��ك��م��لت   •
.)B12

متى عليك ا�ضت�ضارة الطبيب؟
ا�صت�صر طبيبك ب�صاأن اخلدر يف �صاقيك وقدميك يف احلالت 

التالية:
منط  يف  ع��وام��ل  اأو  ج�صمك  بو�صعية  ي��رت��ب��ط  مل  اإذا   •

حياتك، مثل ارتدائك ملب�س واأحذية �صيقة.
طويلة. فرات  دام  • اإذا 

اأخرى. مزمنة  اأعرا�س  اأي  مع  ترافق  • اإذا 
اللون،  يف  الأمد  طويلة  اأو  دائمة  تبدلت  مع  ترافق  • اإذا 

اأو ال�صكل، اأو حرارة ال�صاقني والقدمني.

قد ي�ضّكل اإ�ضارة اإىل حالة طبية كامنة

اخلدر الطويل الأمد..اأ�صبابه واأعرا�صه وطرق عالجه
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العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1555  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/حممد حميد اهلل �صريف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ���س.م.ع قد  الوطني  القيوين  ام  بنك 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )33.453.81( درهم بال�صافة 
ت��اري��خ:2011/12/20 حتى  القانونية بواقع 2% �صهريا اعبتارا من  الفائدة  اىل 
ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/7/2 ال�صاعة:08:30�س 
بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1711  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/علي اأفراز فيدوز دين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ���س.م.ع قد  الوطني  القيوين  ام  بنك 
بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )34.618.10( درهم بال�صافة اىل الفائدة 
ال�صداد  حتى  ت��اري��خ:2011/12/20  من  اعبتارا  �صهريا   %2.49 بواقع  القانونية 
رق���م:2018/446  على عري�صة  الم��ر  ال�صادر يف  ال�صفر  املنع من  وتثبيت  التام 
الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��دون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���س  امل����واف����ق:2018/6/13 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�صور 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1597  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صمارت تات�س خلدمات رجال العمال �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/علي عبدالكرمي جا�صم الهندواي قد اأقام عليك 
مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  المر  با�صدار  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف. وحددت  والر�صوم  درهم   )48500(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة   2018/6/13
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1046  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/بيليونر كلوب كومبني ب�صفتها �صريكة يف بليونر خلدمات 
حممد  املدعي/جمعه  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املن�صاآت  اإدارة 
ادارة  بليونر خلدمات  �صريك يف  نف�صه وب�صفته  املن�صوري عن  ال�صيخ جمعه 
وت�صفية  ح��ل  دع��وى  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  �����س.ذ.م.م  املن�صاآت 
�صركة/بليونر خلدمات اإدارة املن�صاآت �س.ذ.م.م.وحددت لها جل�صة يوم الحد 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:09:30���س  امل���واف���ق:2018/6/24 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2291  جتاري كلي

املعادن  قلب  املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  والهند�صة  للحديد  اخلليج  عليه/�صركة  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ال�صبيعي  عمر  وميثله:اأمل  توما�س  ال�صيد/جرفا�صي�س  مديرها  قانونا  وميثلها  ����س.ذ.م.م 
الدعوى ومو�صوعها احلكم ب�صحة احلق وتثبيت احلجز التحفظي رق��م:2017/21882 امر على عري�صة راأ�س 
اخليمة واحلكم بانتهاء الكفالة امل�صرفية وبالزام املدعي عليها الثانية برد ا�صل الكفالة امل�صرفية وبالزام املدعي 
عليه الثالث بان توؤدي للمدعية مبلغ )1.900.000( ريال قطري او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره 
)1.891.260( درهم والزام املدعي عليهم الوىل والثانية بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.900.000( 
ريال قطري والفائدة التاأخرية بواقع 12% تعوي�صا عن ال�صرر ومبلغ )2.542.860( ريال قطري او ما يعادله 
تاريخ:2017/7/25  من   %12 بواقع  التاأخرية  والفائدة  دره��م   )2.565.215( وق��دره  مبلغ  الماراتي  بالدرهم 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامهما  التام  ال�صداد  وحتى 
اأو من ميثلك قانونيا  املوافق:2018/6/11 ال�صاعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/677  جتاري كلي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه/ك��ف��اي��ت اهلل ه���داي���ت اهلل جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
املدعي/بن جعفر للعقارات وميثله:عبا�س م�صتت فندي املالكي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )650.000.00( 
م����ن:2017/2/15  وال��ف��ائ��دة %9  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م 
امل���واف���ق:2018/6/28  اخلمي�س  ي��وم  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ص��داد  وحتى 
اأو من  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�صاعة:09:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/379  جتاري كلي
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  يومي�صون  برو�س  ع��ل��ي��ه/اأران  املدعي  اىل 

متويل )م�صاهمة عامة( وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة:2008/8/24 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  ال�صواغل  م��ن  خالية  للمدعية  احل��ي��ازة  ورد 
)552.553( درهم تعوي�س والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة 
لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�صاعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/6/19  الثلثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/351  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/ايران �صرين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ات�س ا�س 
بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود وميثله:احمد ح�صن رم�صان اآل علي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7.895.850.11( 
وحتى  املطالبة  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م 
يوم  جل�صة  لها  اللئحة.وحددت  يف  طلباته  بكافة  للمدعي  واحلكم  التام  ال�صداد 
فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�صاعة:09:30�س  املوافق:2018/6/19  الثلثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/791  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- برمي للتكنولوجيا ���س.ذ.م.م 2- انويام رافيندرا كومار جويل 
وميثله:عبدالعزيز  ����س.م.ع  ال��ه��لل  املدعي/م�صرف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
خمي�س علي فرج ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )891.631.30( درهم والر�صوم وامل�صاريف  عليهما 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  وات��ع��اب 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2018/6/26 امل��واف��ق  الثلثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/784  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �صيد حممد كمبال تيكومورى - ب�صفته مالك رخ�صة موؤ�ص�صة 
املدعي/ ان  القامة مبا  - موؤ�ص�صة فردية جمهول حمل  البناء  مل��واد  الو�صط  ال�صرق 
م�صرف الهلل �س.م.ع وميثله:عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�صام�صي قد اأقام عليك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )921.306.80( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت 
 Ch 1.C.15 لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/6/26 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/252  عقاري كلي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  جواهريان  ح�صني  ر�صا  حميد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/بنك نور )م�صاهمة عامة( وميثله:احمد عبداهلل �صاحي عبداهلل ال بوعميم 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة وملحقها ب�صاأن  قد 
الوحدة العقارية مو�صوع الدعوى وت�صليم العقار خاليا من ال�صواغل وال�صطب وفق 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )4.586.864( وق��دره  مبلغ  و�صداد  ال�صحيفة  يف  املذكورة 
والتعاب . وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/7/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/254  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- نا�صر علي خان ريا �صت علي خان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/بنك نور )م�صاهمة عامة( وميثله:احمد عبداهلل �صاحي عبداهلل ال بوعميم 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة وملحقها ب�صاأن  قد 
الوحدة العقارية مو�صوع الدعوى وت�صليم العقار خاليا من ال�صواغل وال�صطب وفق 
املذكورة يف ال�صحيفة و�صداد مبلغ وقدره )2.258.365.29( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب . وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/1 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/280  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- نبيل ابراهيم ابو نحلن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك نور )م�صاهمة عامة( وميثله:احمد عبداهلل �صاحي عبداهلل ال بوعميم قد اأقام 
الوحدة  ب�صاأن  اتفاقية الجارة وملحقها  املطالبة بف�صخ  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
العقارية مو�صوع الدعوى وت�صليم العقار خاليا من ال�صواغل وال�صطب وفق املذكورة 
يف ال�صحيفة و�صداد مبلغ وقدره )2.952.560.29( درهم والر�صوم وامل�صاريف والتعاب 
 Ch بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة  امل��واف��ق 2018/7/1  الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت   .
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/245  عقاري كلي

املدعي/بنك  ان  القامة مبا  رام جمهول حمل  ه��ارون هاريفا   -1 / املدعي عليه  اىل 
اأقام  ق��د  بوعميم  ال  ع��ب��داهلل  �صاحي  ع��ب��داهلل  وميثله:احمد  ع��ام��ة(  )م�صاهمة  ن��ور 
الوحدة  ب�صاأن  اتفاقية الجارة وملحقها  املطالبة بف�صخ  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
العقارية مو�صوع الدعوى وت�صليم العقار خاليا من ال�صواغل وال�صطب وفق املذكورة 
يف ال�صحيفة و�صداد مبلغ وقدره )1.340.007.55( درهم والر�صوم وامل�صاريف والتعاب 
 Ch بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة  امل��واف��ق 2018/7/1  الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت   .
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/310  جتاري كلي 
العامة  للتجارة  بيزن�س  فايناىل   -2 م.م.ح  تريدينغ  ج��رال  فلفاجر  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
م.م.ح 3- �صب دو�صت تيمور مالمرى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �صادرات 
اقام  ق��د  الرئي�صي(  )ال��ف��رع  اي���ران  ���ص��ادرات  املدعي/بنك  ان  الرئي�صي( مب��ا  )ال��ف��رع  اي���ران 
التمهيدي  احلكم  بتاريخ:......  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��له  املذكورة  الدعوى 
التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبر امل�صريف املخت�س �صاحب الدور 
باجلدول وتكون مهمته كالتي الطلع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه 
املرا�صلت  ان لزم المر والط��لع على  املدعية واملدعي عليها  اخل�صوم والنتقال اىل مقر 
الورقية واللكرونية ان وجدت ال�صجلت والدفاتر التجارية الورقية واللكرونية وحددت 
امانة خربة وقدرها )10000( والزمت املدعي ب�صدادها ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الحد 

 .ch1.C.15:املوافق:2018/7/15 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/79  عقاري كلي 

ان  انف�صتمنت�س ليمتد جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/1- ايلن 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ����س.ذ.م.م  املدعي/مزن 
2017/12/13  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/مزن �س.ذ.م.م بف�صخ عقد بيع 
وحدة التداعي امل��وؤرخ:2007/11/1 والزمت املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف 
. حكما مبثابة  ذل��ك  ع��دا  املحاماة ورف�س ما  اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف  ومبلغ 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4030  جتاري جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �صينغ  �صام�صر  كومار  �صاجان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/28  يف الدعوى املذكورة اعله 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلمادي  ف�صل  عبداهلل  �صالح  جا�صم  عدنان  ل�صالح/ 
املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  الف درهم(  للمدعي مبلغ )ثمانني 
بامل�صروفات ومببلغ  والزمته  ال�صداد  الق�صائية احلا�صل يف:2017/8/29 وحتى متام 
قابل لل�صتئناف خلل  . حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/795  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كيلي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ادمرال ل�صت�صارات ال�صلمة وميثلها علي حممد علي الن�صور مبوجب وكالة م�صدقة 
ي��وؤدي للمدعية  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  والقانونية  الفائدة  م��ع  دره��م   )28975( وق���دره  مبلغ 
الثلثاء  يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف. وحددت  والر�صوم  التام  ال�صداد  الق�صائية وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة   2018/6/12 امل��واف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
�صيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1227  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- توب فيت لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/اياكو ل�صناعة منتجات اجلب�س وميثله:ا�صماعيل ح�صن 
علي حممد اجلعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )108312( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ ال�صتحقاق:2017/6/4 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2018/6/10 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1101  جتاري جزئي

ملوؤ�ص�صة/ال�صالفة  مالك  ب�صفته  �صامل  ع��ب��داهلل  �صيف  �صامل  ع��امل   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ملقاولت البناء جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة احمد يو�صف وح�صن عبداهلل 
للتجارة وميثلها ح�صن عبداهلل عبدالعزيز احلمادي وميثله:ا�صماعيل ح�صن علي حممد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلعبي 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% �صنويا م��ن تاريخ  )56.869( دره���م وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب 
املوافق  لها جل�صة يوم الحد  التام. وح��ددت  ال�صداد  ال�صتحقاق من نوفمرب 2016 وحتى 
2018/6/10 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1402  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  الكتبي جمهول حمل  النوبي  ح��ارب جوهر  �صلمى   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  املدعي/دار التمويل ال�صلمي �س.م.خ وميثله:�صيخه حممد �صيف علي املحرزي قد 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )89473.98( درهم 
وحتى  من  ت���اري���خ:2017/11/1  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم 
الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد 
املوافق 2018/6/13 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/714  مدين جزئي
القامة  ع��امل جمهول حمل  / 1- حممد عمران جهاجنر  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/بون فياجن لتاأجر ال�صيارات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )14905( درهم والر�صوم 
 8.30 ال�صاعة   2018/7/4 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف. وحددت 
�س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1820  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/مطعم نوفيكوف �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  حم��م��ود  نبيل  ومي��ث��ل��ه:اأجن��ي  ������س.ذ.م.م  �صرفيو  ���ص��رك��ة 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره 
)222014( درهم بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
عليها  املدعي  وال��زام  كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  حتى 
بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2018/6/28 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1863  جتاري جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  عليه/الفي�صلية  املدعي  اىل 
وميثله:روكز  ����س.ذ.م.م  الزجاجية  الل��ي��اف  منتجات  ل�صناعة  املدعي/تروبيكال 
جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
تدفع للمدعية مبلغا وقدره )138591.10( درهم مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف 
املطالبة  تاريخ  من  ت�صري  �صنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل.وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/6/12 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282375    بتاريخ: 2017/11/05
باإ�صم:   جمموعة اأغذية �س.م.ع 

وعنوانه : �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ر واردة يف فئات  امل�صنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية، 
ومواد الفنانني ، فرا�صي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
اأخ��رى( ، حروف الطباعة،  ال��واردة يف فئات  التغليف البل�صتيكية )غر  ، مواد  والتدري�س )عدا الأجهزة( 
الكلي�صيهات )الرا�صمات( ، مناديل من الورق ، مناديل للوجه من الورق ،  مناديل تواليت من الورق ، مناديل 

ورقية لل�صتخدام التجميلي ، مناديل من الورق لإزالة م�صتح�صرات التجميل.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة al ain بخط مميز حتتها كلمة agthia بخط �صغر جميعهم 
باللغة الإجنليزية داخل �صكل بي�صاوي به ر�صم مميز حل�صن وتلل خلفهم اأ�صعة �صم�س وعلى ميينها نف�س 

العلمة باللغة العربية بكلمات العني واأغذية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280615    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
لة  اأجهزة كمبيوتر ، برامج كمبيوتر م�صجلة ، برامج م�صجلة لت�صغيل الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر م�صجًّ
، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، برجميات تطبيقات ، برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة ، 
تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية ، برجميات 
، برجميات  املتحركة  ، برجميات وتطبيقات للأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  املتحركة على  للهواتف  تطبيقات 
كمبيوتر لدمج التطبيقات وقواعد البيانات ، برجميات تطبيقات خلدمات �صبكات التوا�صل الجتماعي عرب 
الإنرنت ، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لإدارة املعلومات والبيانات ، تطبيقات قابلة للتنزيل 

للهواتف املتحركة لنقل املعلومات.
داخل  الفاحت  والأزرق  الأبي�س  باللونني  مميز  بخط   payit كلمة  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�صف   
�صبه مربع بالألوان البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة حتته كلمة payit باللون الأبي�س 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعلمة باأكملها داخل م�صتطيل رمادي.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280616    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، حما�صبة ، اإعداد تقارير احل�صابات ، 
حتليل اأ�صعار التكلفة ، تدقيق احل�صابات ، ل�صق الإعلنات ، م�صك الدفاتر ، تقييم الأعمال ، ا�صت�صارات الأعمال املهنية ، 
املعلومات والأخبار عن الأعمال ، التحريات عن الأعمال ، اإ�صت�صارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال ، امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال 
، ا�صت�صارات اإدارة الأعمال ، اأبحاث الأعمال ، تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�صتهلكني )موؤ�ص�صة اإر�صاد امل�صتهلكني( 
، عر�س ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، حتليل اأ�صعار 
التكلفة ، الإعلن بالربيد املبا�صر ، التنبوؤات القت�صادية ، حترير الفواتر ، الت�صويق ، اأبحاث الت�صويق ، درا�صات الت�صويق 
، الدعاية والإعلن اخلارجي ، خدمات التعاقد اخلارجي )م�صاعدة يف الأعمال( ، اإعداد ك�صوف الرواتب ، خدمات مقارنة 
الأ�صعار ، توظيف ، تاأجر اآلت البيع ، خدمات ال�صكرتارية ، خدمات الكفالت ، اإعداد تقارير احل�صابات ، اإعداد ال�صرائب 

، خدمات الت�صويق عرب الهاتف.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit بخط مميز باللونني الأبي�س والأزرق الفاحت داخل �صبه مربع بالألوان 
البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة حتته كلمة payit باللون الأبي�س وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية 

والعلمة باأكملها داخل م�صتطيل رمادي.
   ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280617    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية بالنرنت ، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف 
املتحرك ، الأعمال امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية املنزلية ، معلومات الأعمال امل�صرفية ، خدمات ت�صفية الأعمال املالية ، 
ا�صتثمار روؤو�س الأموال ، التحقق من ال�صيكات ، املقا�صة املالية ، غرف املقا�صة املالية ، ال�صت�صارات املالية ،  مكاتب الئتمان ، 
خدمات بطاقات الئتمان ، اإ�صدار بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات( ، ال�صرافة ، املعلومات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�صتثمار الأموال ، حتويل الأموال الكرونياً ، ال�صمانات ، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي ، متويل البيع بالتق�صيط ، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة ، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، متويل ال�صراء والإيجار ، القرو�س ب�صمان ، اإبرام �صندات التاأمني على 

احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفر ، ال�صكوك ال�صرعية.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit بخط مميز باللونني الأبي�س والأزرق الفاحت داخل �صبه مربع بالألوان 
البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة حتته كلمة payit باللون الأبي�س وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية 

والعلمة باأكملها داخل م�صتطيل رمادي.
ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 109888 EAT 114348 EAT 114349 EAT 114350

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280623    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية بالنرنت ، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف 
املتحرك ، الأعمال امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية املنزلية ، معلومات الأعمال امل�صرفية ، خدمات ت�صفية الأعمال املالية ، 
ا�صتثمار روؤو�س الأموال ، التحقق من ال�صيكات ، املقا�صة املالية ، غرف املقا�صة املالية ، ال�صت�صارات املالية ،  مكاتب الئتمان ، 
خدمات بطاقات الئتمان ، اإ�صدار بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات( ، ال�صرافة ، املعلومات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�صتثمار الأموال ، حتويل الأموال الكرونياً ، ال�صمانات ، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي ، متويل البيع بالتق�صيط ، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة ، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، متويل ال�صراء والإيجار ، القرو�س ب�صمان ، اإبرام �صندات التاأمني على 

احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفر ، ال�صكوك ال�صرعية.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit باللغة الإجنليزية بخط مميز باللونني الأزرق والأزرق الفاحت على ي�صارها 

ر�صم ل�صبه مربع بالألوان البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة.
ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280624    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
الطرفيات  عرب  الإت�صال   ، اخللوي  بالتلفون  الإت�صال   ، البيانات  قواعد  اإىل  الو�صول  توفر   ، الت�صالت 
احلا�صوبية ، نقل الر�صائل وال�صور عرب الكمبيوتر ، اإر�صال الر�صائل ، توفر منتديات عرب النرنت ، دفق 
البيانات ، تقدمي الإت�صالت عرب الرتباط بال�صبكة العاملية للكمبيوتر ، الإر�صال عرب الربيد اللكروين 
بروتوكول  توفر خدمات   ، بروتوكولت تطبيقات ل�صلكية  البيانات ل�صلكياً عرب  نقل   ، الل�صلكي  البث   ،

تطبيقات ل�صلكية مبا يف ذلك تلك امل�صتخدمة كقنوات ات�صالت اآمنة.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit باللغة الإجنليزية بخط مميز باللونني الأزرق والأزرق 

الفاحت على ي�صارها ر�صم ل�صبه مربع بالألوان البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280625    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�صن�اعية 
برامج  تاأجر   ، التطبيقات  خدمة  م��زودي  خدمات   ، الكمبيوت�ر  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�صميم  خدم�ات   ،
التطبيقات  ، مزودي خدمة  الفعالة  التطبيقات  ، تفعيل  الو�صائط  التطبيقات متعددة  ، تفعيل  التطبيقات 
برامج  تطبيقات  حلول  تطوير   ، للآخرين  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  تفعيل  ذلك  يف  مبا  بيه(  ا�س  )اي��ه 
الكمبيوتر ، تطوير وت�صميم تطبيقات الهواتف املتحركة ، توفر ال�صتخدام املوؤقت للتطبيقات التي اأ�صا�صها 

النرنت ، خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات اأنظمة الكمبيوتر.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit باللغة الإجنليزية بخط مميز باللونني الأزرق والأزرق 

الفاحت على ي�صارها ر�صم ل�صبه مربع بالألوان البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281051    بتاريخ: 2017/10/15
باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جر�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 
الأمريكية.   

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
دعامات طبية والأج��زاء املتعلقة بها ، دعامات متتد ذاتياً واأنظمة تو�صيل م�صتخدمة لعلج متدد الأوعية 

الدموية.
باللغة   CERENOVUS ENTERPRISE ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��لم��ة  ال��ع��لم��ة:  و���ص��ف   

الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 114355 EAT 114356 EAT 114357 EAT 114601

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280619    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
الطرفيات  عرب  الإت�صال   ، اخللوي  بالتلفون  الإت�صال   ، البيانات  قواعد  اإىل  الو�صول  توفر   ، الت�صالت 
احلا�صوبية ، نقل الر�صائل وال�صور عرب الكمبيوتر ، اإر�صال الر�صائل ، توفر منتديات عرب النرنت ، دفق 
البيانات ، تقدمي الإت�صالت عرب الرتباط بال�صبكة العاملية للكمبيوتر ، الإر�صال عرب الربيد اللكروين 
بروتوكول  توفر خدمات   ، بروتوكولت تطبيقات ل�صلكية  البيانات ل�صلكياً عرب  نقل   ، الل�صلكي  البث   ،

تطبيقات ل�صلكية مبا يف ذلك تلك امل�صتخدمة كقنوات ات�صالت اآمنة.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit بخط مميز باللونني الأبي�س والأزرق الفاحت داخل �صبه 
الأبي�س  باللون   payit كلمة  حتته  مميزة  بطريقة  الفاحت  والأزرق  والأزرق  البنف�صجي  ب��الأل��وان  مربع 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعلمة باأكملها داخل م�صتطيل رمادي.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280620    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�صن�اعية 
برامج  تاأجر   ، التطبيقات  خدمة  م��زودي  خدمات   ، الكمبيوت�ر  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�صميم  خدم�ات   ،
التطبيقات  ، مزودي خدمة  الفعالة  التطبيقات  ، تفعيل  الو�صائط  التطبيقات متعددة  ، تفعيل  التطبيقات 
برامج  تطبيقات  حلول  تطوير   ، للآخرين  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  تفعيل  ذلك  يف  مبا  بيه(  ا�س  )اي��ه 
الكمبيوتر ، تطوير وت�صميم تطبيقات الهواتف املتحركة ، توفر ال�صتخدام املوؤقت للتطبيقات التي اأ�صا�صها 

النرنت ، خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات اأنظمة الكمبيوتر.
داخل  الفاحت  والأزرق  الأبي�س  باللونني  مميز  بخط   payit كلمة  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�صف   
�صبه مربع بالألوان البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة حتته كلمة payit باللون الأبي�س 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعلمة باأكملها داخل م�صتطيل رمادي.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280621    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
لة  اأجهزة كمبيوتر ، برامج كمبيوتر م�صجلة ، برامج م�صجلة لت�صغيل الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر م�صجًّ
، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، برجميات تطبيقات ، برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة ، 
تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية ، برجميات 
، برجميات  املتحركة  ، برجميات وتطبيقات للأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  املتحركة على  للهواتف  تطبيقات 
كمبيوتر لدمج التطبيقات وقواعد البيانات ، برجميات تطبيقات خلدمات �صبكات التوا�صل الجتماعي عرب 
الإنرنت ، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لإدارة املعلومات والبيانات ، تطبيقات قابلة للتنزيل 

للهواتف املتحركة لنقل املعلومات.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة payit بخط مميز باللونني الأبي�س والأزرق الفاحت داخل �صبه 
الأبي�س  باللون   payit كلمة  حتته  مميزة  بطريقة  الفاحت  والأزرق  والأزرق  البنف�صجي  ب��الأل��وان  مربع 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية والعلمة باأكملها داخل م�صتطيل رمادي.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280622    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم: بنك اأبوظبي الوطني �س.م.ع 

وعنوانه : بناية بنك اأبوظبي الوطني ، �صارع خليفة ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، حما�صبة ، اإعداد تقارير احل�صابات ، 
حتليل اأ�صعار التكلفة ، تدقيق احل�صابات ، ل�صق الإعلنات ، م�صك الدفاتر ، تقييم الأعمال ، ا�صت�صارات الأعمال املهنية ، 
املعلومات والأخبار عن الأعمال ، التحريات عن الأعمال ، اإ�صت�صارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال ، امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال 
، ا�صت�صارات اإدارة الأعمال ، اأبحاث الأعمال ، تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�صتهلكني )موؤ�ص�صة اإر�صاد امل�صتهلكني( 
، عر�س ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، حتليل اأ�صعار 
التكلفة ، الإعلن بالربيد املبا�صر ، التنبوؤات القت�صادية ، حترير الفواتر ، الت�صويق ، اأبحاث الت�صويق ، درا�صات الت�صويق 
، الدعاية والإعلن اخلارجي ، خدمات التعاقد اخلارجي )م�صاعدة يف الأعمال( ، اإعداد ك�صوف الرواتب ، خدمات مقارنة 
الأ�صعار ، توظيف ، تاأجر اآلت البيع ، خدمات ال�صكرتارية ، خدمات الكفالت ، اإعداد تقارير احل�صابات ، اإعداد ال�صرائب 

، خدمات الت�صويق عرب الهاتف.
على  الفاحت  والأزرق  الأزرق  باللونني  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   payit كلمة  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�صف   

ي�صارها ر�صم ل�صبه مربع بالألوان البنف�صجي والأزرق والأزرق الفاحت بطريقة مميزة.
ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 114351 EAT 114352 EAT 114353 EAT 114354

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281499بتاريخ: 2017/10/23
باإ�صم: األتوني�س-ترايدجن جي�صتاو ئي �صرفيكو�س ال دي اإيه

وعنوانه  : اأفينيدا اأرياجا 50-3 �صال 5 ، ا�س ئي ، فون�صال ، ماديرا ، الربتغال.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفر الأطعمة وامل�صروبات، الإيواء املوؤقت.

و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات HARRY’S DOLCI باللغة الإجنليزية والإيطالية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282305    بتاريخ: 2017/11/05
باإ�صم:   جمموعة اأغذية �س.م.ع 

وعنوانه : �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
املياه املعدنية والغازية وغرها من امل�صروبات غر الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر 
 ، ليمونا�صة   ، كحولية  غ��ر  ف��واك��ه  خل�صات   ، امل�صروبات  لعمل  اأخ���رى  وم�صتح�صرات  ���ص��راب   ، ال��ف��واك��ه 
رحائق فواكه غر كحويل ، �صربات )م�صروبات( ، ع�صر فاكهة مركز لعمل امل�صروبات ، ع�صر خ�صراوات 

)م�صروبات(.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة العني حتتها كلمة اأغذية باللغة العربية بخط مميز داخل �صكل 
بي�صاوي به ر�صم مميز حل�صن وتلل بجانبها نف�س ال�صكل بكلمات al ain & agthia باللغة الإجنليزية 
العربية والأ�صفل به كلمة  باللغة  بامبيني  الأعلى به كلمة  حتتهما �صورة لوجه طفل �صاحك بني قو�صني 

الإيطالية. باللغة   Bambini
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282621    بتاريخ: 2017/11/09
با�صم: هارتلند كون�صيومر برودكت�س ال ال �صي

املتحدة  ال���ولي���ات   ، اإن��دي��ان��ا 46032   ، ك��ارم��ي��ل   ، ���ص��وي��ت 249   ، ب��ول��ي��ف��ارد  ت��را���س  ك���لي  وع��ن��وان��ه: 14300 
الأمريكية.   

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:1
حُمليات ا�صطناعية ) م�صتح�صرات كيميائية(.

و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلماتSPLENDA ZERO  باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282622    بتاريخ: 2017/11/09
با�صم: هارتلند كون�صيومر برودكت�س ال ال �صي

املتحدة  ال���ولي���ات   ، اإن��دي��ان��ا 46032   ، ك��ارم��ي��ل   ، ���ص��وي��ت 249   ، ب��ول��ي��ف��ارد  ت��را���س  ك���لي  وع��ن��وان��ه: 14300 
الأمريكية.   

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
حمليات طبيعية ، بدائل ال�صكر.

و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلماتSPLENDA ZERO  باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 114602 EAT 114734 EAT 114756 EAT 114757

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282584    بتاريخ: 2017/11/08
با�صم: ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
وا�صتهداف  اأجهزة ملحة وتوجيه وتعقب   ، للكمبيوتر  ، خرائط رقمية  للتنزيل  قابلة  الكرونية  خرائط 
واأجهزة لعمل اخلرائط ، لوحات رقمية ، اإ�صارات رقمية ، لفتات رقمية ، �صا�صات اللفتات الرقمية ، لوحات 
اإر�صادية ، لوحات م�صيئة للإعلنات ، لوحات عر�س الكرونية ، لوحات اإر�صادية م�صيئة ، لوحات الكرونية 

للإعلنات ، لوحات اإعلنية )ميكانيكية اأو م�صيئة(.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن ر�صم مميز ثلثي الأبعاد لدليل الكروين منحني من جميع زواياه.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282585    بتاريخ: 2017/11/08
با�صم: ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20
لوحات عر�س   ، املعار�س  لوحات   ، العر�س  ولوحات  التوجيه  لوحات   ، الإعلنات  لوحات   ، الر�صاد  لوحات 

الإعلنات.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن ر�صم مميز ثلثي الأبعاد لدليل الكروين منحني من جميع زواياه.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:283892    بتاريخ: 2018/12/05
باإ�صم:  هنبيك جي ام بي ات�س

وعنوانه : ريهيك 80 ، راتنجني 40885 ، اأملانيا.
�ض�رة العالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:6
مواد بناء معدنية ، عوار�س واأحزمة ودعائم من اأو اأ�صا�صاً معدنية للقوالب ، �صب اخلر�صانة واأجزاء الإن�صاء 
اخلا�صة بها من اأو اأ�صا�صاً معدنية ، عنا�صر القوالب من اأو اأ�صا�صاً معدنية ، األواح �صب اخلر�صانة من اأو اأ�صا�صاً 

معدنية ، ِقطع الزوايا من اأو اأ�صا�صاً معدنية ، بطانات ت�صكيل من اأو اأ�صا�صاً معدنية.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ECOPLY باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:283895    بتاريخ: 2018/12/05
باإ�صم:  هنبيك جي ام بي ات�س

وعنوانه : ريهيك 80 ، راتنجني 40885 ، اأملانيا.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:17
مواد بل�صتيكية مت�صكلة بالبثق لل�صتعمال يف ت�صنيع وطلء وت�صليح القوالب وعنا�صر �صب اخلر�صانة ، 

بطانات ت�صكيل بل�صتيكية.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ECOPLY باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 114920 EAT 114921 EAT 114934 EAT 114935
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املال والأعمال

% منو اأرباح �صركات   27.7
التاأمني خالل 3 �صهور

•• اأبو ظبي-وام:

اأ�صواق املال الإماراتية  قفزت الأرباح املجمعة ل�صركات التاأمني املدرجة يف 
اىل 562 مليون درهم خلل الربع الأول من العام 2018 بنمو ن�صبته 
%27.7 مقارنة مع 440 مليون درهم يف الربع ذاته من العام 2017.

ويظهر التحليل الذي اأجرته وكالة انباء المارات و�صمل 30 �صركة تاأمني 
وطنية مدرجة يف �صوقي اأبو ظبي ودبي املاليني اأن ارباحها خلل ال�صهور 
%40 من اجمايل الأرباح  العام اجل��اري �صكلت نحو  الثلثة الأوىل من 

امل�صجلة طيلة العام 2017 والبالغة 1.4 مليار درهم.
منذ  القطاع  ل�صركات  امل�صطرد  النمو  اإن  التاأمني  قطاع  يف  خ��رباء  وق��ال 
2016 جاء نتيجة عوامل عدة منها ما له علقة بالرتفاع  العام  نهاية 
الذي �صهدته اأ�صعار وثائق التاأمني املوحدة والتي بداأ العمل بها اعتبارا من 
�صهر يناير 2017، م�صرين اىل اأن الأرباح اجليدة التي حققتها املحافظ 
اإيجابي يف تعزيز اجمايل  ال�صتثمارية التابعة لهذه ال�صركات كان له دور 
اأرباحها مع نهاية الربع الأول من العام اجلاري. وبح�صب التحليل فاإن 25 
�صركة من اجمايل 31 �صركة تاأمني التي �صملها التحليل �صجلت منوا يف 
اأرباحها خلل ال�صهور الثلثة الأوىل من العام اجلاري يف حني انخف�صت 

اأرباح 6 �صركات منها. 

اأب�ظبي  مناخ  تالئم  جديدة  اأ�ضناف   5
بدء مو�صم ح�صاد البطاطا احللوة و»خدمات املزارعني« 

يوفر �صتالت لزراعة 200 دومن املو�صم القادم 
•• اأبوظبي - الفجر

بداأ مو�صم ح�صاد البطاطا احللوة )الفندال( بعد فرة زراعة ا�صتمرت ما بني 
اإىل 130 يوماً حيث يتوقع اأن تدخل الأ�صواق املحلية 5 اأ�صناف من   120
البطاطا احللوة من اإنتاج مزارع اأبوظبي حيث يعمل مركز خدمات املزارعني 
على التو�صية بزراعتها �صمن م�صروع حت�صني وتنويع اأ�صناف املحا�صيل التي 
يتم زراعتها يف مزارع الإمارة. وكان مركز خدمات املزارعني باأبوظبي قد قام 
اللتينية  باأمريكا  البرو  دول��ة  يف  للبطاط�س  ال��دويل  املركز  مع  بالتعاون 
باإح�صار 5 اأ�صناف من البطاطا احللوة ت�صلح للزراعة يف بيئة ومناخ دولة 
اإنتاجية جيدة واأن��واع من البطاطا املرغوبة لدى �صرائح  الإم��ارات وتعطي 
وا�صعة من امل�صتهلكني، وذلك بهدف تعزيز تناف�صية املنتج املحلي يف ال�صوق 
ومتكني اأ�صحاب املزارع من النفاذ للأ�صواق املحلية مبنتجات عالية اجلودة 
زراعة  اختبار  البداية على  املركز يف  امل�صتهلكني. وحر�س  ا�صتح�صان  وتلقى 
الأ�صناف اجلديدة من البطاطا احللوة يف املزارع الإر�صادية من اأجل التعرف 
على الطريقة املثلي للزراعة وخدمة املح�صول وكذلك معرفة حجم الإنتاج، 
قبل اأن يو�صي املزارعني بالأ�صناف اجليدة. ومت اختبار زراعة 10 اأ�صناف 
5 اأ�صناف منها ثبت  من البطاطا احللوة يف البداية ثم وقع الختيار على 
اأنها الأف�صل يف التكيف مع بيئة ومناخ اأبوظبي، ومت زراعتها بكثافة يف ثلث 
املثلي وخدمة  الزراعة  على طريقة  املزارعون  يتعرف  اإر�صادية حتى  م��زارع 
ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  احل�صاد.  وحتى  ال�صتلت  جتهيز  بداية  من  املح�صول 
الأ�صناف الأف�صل اإنتاجية يف بيئة دولة الإمارات العربية املتحدة هي: ايرين، 
كابودي، �صمية، ايريكا، ايرين. وقد مت زراعتها يف املزارع الإر�صادية ومن ثم 
جنحت كثراً عند زراعتها يف مزارع الإمارة، م�صراً اإىل اأن املركز وا�صتعداداً 
للمو�صم اجلديد �صيقوم بزراعة نف�س الأ�صناف كاأ�صتال يف 5 بيوت حممية 
املزارعني  على  بتوزيعها  و�صيقوم  الظفرة  منطقة  يف  النموذجية  باملزرعة 
اإىل   150 من  م�صاحة  تغطي  �صتلت  توفر  �صيتم  حيث  القادم  املو�صم  يف 
قد ت�صل اإىل 2600 كيلو  الواحد  الدومن  اإنتاجية  باأن  علماً  دومن   200
اآلية ح�صاد حم�صول البطاطا احللوة تعتمد على اخلطة  اإن  جرام. واأي�صاً 
الإر�صادية التي و�صعت من خلل املركز للمزارعني ومت توعية املزارعني بها 
وتزويدهم حيث يتم وقف الري قبل احل�صاد بثلثة اإىل اأربعة اأيام ثم يتم 
ا�صتخراج الدرنات من الأر�س اجلافة وتنظيفها ثم ت�صنيفها ح�صب احلجم 
قبل توريدها للأ�صواق.  وين�صح بزراعة هذه الأ�صناف من البطاطا احللوة 
كونها الأف�صل من حيث الإنتاجية والت�صويق، بجانب �صرورة اتباع ن�صائح 
التابعني للمركز حول مواعيد وطريقة زراعة  الإر�صاد  واإر�صادات مهند�صي 
البطاطا حيث تعترب الفرة من موعد من منت�صف نوفمرب اإىل منت�صف 

دي�صمرب الفرة املثالية للزراعة. 

نظمت �ضل�ضلة من ور�ض العمل التفاعلية وعر�ضت خططها لتحفيز النم� القت�ضادي 

غرفة دبي تعزز وعي موظفيها با�صرتاتيجيتها للفرتة 2021-2017

»�صمارت ورلد« توقع �صراكة ا�صرتاتيجية مع »�صيال-غلوبل 
�صاين« لالرتقاء مب�صتوى احلماية والأمن الإلكرتوين

�صي�صكل الأ�صا�س لتعاون وثيق ومثمر 
الإلكرونية،  التعاملت  لتاأمني كافة 
لل�صيد  املميزة  الروؤية  �صاهمت  وق��ال: 
الإدارة  وفريق  علي  عبيد  عبدالقادر 
يف  كثراً  ورل��د  �صمارت  ل�صركة  املميز 
الأعمال  و�صلمة  اأم��ن  على  احل��ف��اظ 
على الإنرنت، كما �صاهمت يف تاأمني 
�صرية التعاملت وتوثيق هوية املر�صل 
قد  اجلهود  ه��ذه  اأن  حيث  وامل�صتقبل، 
ق���درة جمرمي  م��ن  احل��د  �صاهمت يف 

عمليات امل�صادقة والت�صفر.
�صيتمكن  الت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  ومب��وج��ب 
ع��م��لء »���ص��م��ارت ورل����د« يف الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة م���ن ح��م��اي��ة بيئة 
الأع����م����ال الإل���ك���رون���ي���ة، واحل����د من 
اخلدمات  وت���اأم���ني  الإدارة،  ت��ك��ال��ي��ف 
بال�صتفادة  احل�����ص��ا���ص��ة  والأع�����م�����ال 
الهوية  اإدارة  خ���دم���ات  اأف�������ص���ل  م���ن 
ت�صتند  ال��ت��ي  والأم������ن  الإل���ك���رون���ي���ة 
املوثوقة  التقنية  التحتية  البنى  اإىل 
خلدمة »ويب تر�صت« ومراكز البيانات 
العاملية التي متتاز بالتوافرية العالية، 
ال�صبكة،  حلماية  العاملية  والتجهيزات 
مواكبة الطلب الهائل واملتنامي ل�صوق 
اإنرنت الأ�صياء البالغ قيمتها 14.4 
اأمريكي. وت�صر درا�صة  ترليون دولر 
ب��ح��ث��ي��ة ����ص���ادرة ع���ن م��وؤ���ص�����ص��ة كرول 
اأك��رث من  اأن  اإىل  الأع��م��ال  ل�صتق�صاء 
الحتيال  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ب��امل��ائ��ة   60
واأكد  ال��داخ��ل.  ال�����ص��رك��ات تتم م��ن  يف 

خرباء املوؤ�ص�صة على احلاجة لعمليات 
حت��ل��ي��ل اأف�������ص���ل، واآل����ي����ات اأق������وى ملنع 
امل���خ���اط���ر وع��م��ل��ي��ات الح���ت���ي���ال التي 

تواجه ال�صركات. 
ويف هذا ال�صدد، قال عبدالقادر عبيد 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ع���ل���ي، 
�صمارت ورلد: ل تزال عمليات ال�صرقة 
املعلومات  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���رت���ب���ط���ة 
ت�����ص��ك��ل ت��ه��دي��داً خ���ط���راً، وغ��ال��ب��اً ما 
باهظة.  ت��ك��ال��ي��ف  ال�������ص���رك���ات  ت��ك��ل��ف 
مع  ال�صراكة  بهذه  �صعداء جداً  ونحن 
�صيال-جلوبال �صاين الرائدة يف جمال 
خدمات حماية الهوية، والتي �صتمكننا 
ك�صركة متخ�ص�صة بتكامل النظم من 
ن�صر جم��م��وع��ة ق��وي��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة من 
حلول الأمن الإلكروين واإدارة النفاذ 

لل�صبكة لعملئنا. 
وم����ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال���دك���ت���ور �صلح 
�صي�صكل  ال����ت����ع����اون  ه�����ذا  اأن  ر����ص���ت���م 
ع��لم��ة ف��ارق��ة ل��لأج��ي��ال ق��ادم��ة، كما 

•• دبي-الفجر: 

وق��ع��ت ام�����س ���ص��رك��ة »���ص��م��ارت ورل���د« 
اتفاقية �صراكة اإ�صراتيجية مع �صركة 
�صيال -غلوبل �صاين الرائدة يف تقنيات 
الإلكروين،  والأم���ن  الهوية  حماية 
امل�صادقة  �����ص����ه����ادات  ت���وف���ر  ب���ه���دف 
امل�صافة  املزايا  من  والعديد  الرقمية 
الهوية  واإدارة  ال��ت�����ص��ف��ر  خل���دم���ات 
الرقمي  ال��ع�����ص��ر  ت����ط����ورات  مل���واك���ب���ة 

احلايل. 
�صاين  �صيالغلوبل  ح��ل��ول  و�صت�صاعد 
ع��م��لء ���ص��رك��ة »���ص��م��ارت ورل�����د« على 
اإج�����������راء ال����ت����ع����ام����لت الآم������ن������ة عرب 
 SSLالأمنة املنافذ  طبقة  بروتوكول 
ال�صيفرات  وت��وزي��ع  ال��ب��ي��ان��ات،  ون��ق��ل   ،
الإلكرونية  الهوية  وحماية  املحمية، 
الآمنة،  الإل��ك��روين  الربيد  لر�صائل 
مليني  لإدارة  ال���ن���ف���اذ  وم����راق����ب����ة 
اأمتتة  ج��ان��ب  اإىل  الرقمية،  ال��ه��وي��ات 

الإن�����رن�����ت ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���م 
اخلبيثة. 

وقال فادي �صيداين، ال�صريك الإداري 
داينمك�س:  ج��ف��رن��ان�����س  ���ص��رك��ة  ل���دى 
ت�����ص��ك��ل ه����ذه ال�����ص��راك��ة خ��ط��وة هامة 
واملعلومات  البيانات  ب��اأم��ن  ل��لرت��ق��اء 
هام  اأ���ص��ا���س  ت�صكل  كما  الإل��ك��رون��ي��ة، 
للمدن  التقنية  احل��وك��م��ة  ملنهجيات 
املتعاملني  وكافة  وال�صركات  الذكية، 

واأ�صحاب امل�صلحة املرتبطني بها. 

بنك دبي التجاري يعلن عن اأ�صماء الفائزين بربنامج »�صمارت كيدز« وحملة »اربح �صعف راتبك«
•• دبي – د.حممود علياء

اأ�صماء  ع���ن  ال���ت���ج���اري  دب����ي  ب��ن��ك  اأع���ل���ن 
كيدز”  “�صمارت  ب���ربن���ام���ج  ال���ف���ائ���زي���ن 
راتبك”  �صعف  “اربح  وح��م��ل��ة  للتوفر 
واأبريل يف  لل�صهور فرباير ومار�س  وذلك 
يف  الرئي�صي  مقره  يف  م��وؤخ��راً  اأقيم  حفل 
دب��ي. وق��د ف��از ك��ل م��ن اأم��ر عبدالكرمي 
ب�����ص��ر بق�صط  ن��ف��ي�����ص��ي، ودي���ال���و حم��م��د 
ال��ر���ص��وم امل��در���ص��ي��ة ال�����ص��ه��ري��ة م��ن خلل 
بينما  للتوفر،  كيدز”  “�صمارت  برنامج 
ف���از ك���ل م���ن ن��وري��ن��ي ب��ن��ت ع��ب��د العزيز، 
الدين  زين  �صابر  ونزيه  ودي��درا جولني، 
مب��ب��ل��غ ن��ق��دي ي��ع��ادل ���ص��ع��ف رات��ب��ه��م من 

خلل حملة “اربح �صعف راتبك”.
ل��ل��ف��ائ��زي��ن من  اجل���وائ���ز  ت�صليم  وق���د مت 
الرئي�س  ليندر،  فان  برند  الدكتور  قبل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري واأميت 
مالهوترا، املدير العام ملجموعة اخلدمات 

امل�صرفية للأفراد يف بنك دبي التجاري.
ه����ذا وق����ال ال���دك���ت���ور ب��رن��د ف����ان ليندر 
لتقدمي  ���ص��ع��داء  نحن  ال��ف��ائ��زي��ن:  مهنئاً 
املحظوظني.  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  اجل���وائ���ز  ه����ذه 

باعتبارنا اأحد البنوك الرائدة يف املنطقة، 
فاإننا نتطلع دائماً اإىل اإ�صافة قيمة مميزة 
وتعزيز جتربة  امل�صرفية  على معاملتنا 
طويلة  علقات  وبناء  امل�صرفية  عملئنا 

الأمد معهم. 
من جهته قال اأميت مالهوترا: هدفنا هو 

امل���در����ص���ي���ة ال�������ص���ه���ري���ة، ه����و ح���اف���ز كبر 
للدخار وتاأمني م�صتقبل الأطفال املايل.

وب��اإم��ك��ان ال��ع��م��لء ف��ت��ح ح�����ص��اب »�صمارت 
ك���ي���دز« ع���ن ط���ري���ق ف��ت��ح ح�����ص��اب توفر 
واإيداع مبلغ 500 درهم �صهرياً كحد اأدنى 
للح�صول على فر�صة واحدة للدخول يف 

مل�صاعدتهم  الدخ���ار  على  الأه���ل  ت�صجيع 
اأطفالهم.  تعليم  ملتطلبات  ال�صتعداد  يف 
اإن برنامج ح�صاب �صمارت كيدز للتوفر، 
املغرية  كالعوائد  التناف�صية  م��زاي��اه  م��ع 
الأ�صا�صي،  املبلغ  و�صمان  امل��دخ��رات،  على 
بالر�صوم  ال��ف��وز  ف��ر���ص��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

ارب��ح �صعف  اأم��ا حملة  ال�صهري.  ال�صحب 
 CBD ع��م��لء  ت�صتهدف  ف��اإن��ه��ا  رات��ب��ك 
امل�صرفية  اخل��دم��ات  وعملء   NOW
يحتاجه  م����ا  وك�����ل  ال�������ص���رك���ات،  مل���وظ���ف���ي 
العملء هو بب�صاطة حتويل رواتبهم اإىل 

بنك دبي التجاري.

ومتكني وحتفيز رواد الأعمال من جميع 
اجلن�صيات عرب تاأ�صي�س من�صات مبتكرة 
لدعم امل�صاريع النا�صئة وتوفر مقومات 
التعليم  ال��ق��ائ��م على  ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز  
والتمويل واملعرفة و�صمان الو�صول اإىل 

الأ�صواق.
ا�صراتيجية  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ون  وت���ع���رف 
ال��ت��و���ص��ع وال���و����ص���ول جل��م��ي��ع الأ����ص���واق 
دب���ي من  الأع���م���ال يف  لتمكني جم��ت��م��ع 
امل�صتدامة  وال�����ص��راك��ات  ال��ع��لق��ات  ب��ن��اء 
م���ع جم��ت��م��ع��ات الأع���م���ال ح���ول العامل 
لكت�صاف الفر�س ال�صتثمارية الواعدة، 
القت�صادي  التنوع  ا�صراتيجية  ودع��م 
ولتر�صخ  ال���ع���وائ���د  اأف�������ص���ل  وحت��ق��ي��ق 
م��ع��ه��ا امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة ال����رائ����دة لدبي 
التحولت  ���ص��ن��اع��ة  يف  رئ��ي�����س  ك��لع��ب 

القت�صادية.

••  دبي- الفجر:

دبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ا�صتعر�صت 
التي  امل��ب��ادرات اجلديدة  اأم��ام موظفيها 
وتعزيز  الق��ت�����ص��اد،  لتحفيز  اط��ل��ق��ت��ه��ا 
العام واخلا�س  القطاعني  ال�صراكة بني 
للرتقاء بتناف�صية بيئة الأعمال، وذلك 
التي  اإطار مبادرات حتفيز القت�صاد  يف 
اأعلن عنها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل( لت�صهيل اإجراءات ممار�صة الأعمال 

وتخفي�س كلفتها.
ت��ف��اع��ل��ي��ة نظمتها  وخ����لل ور�����س ع��م��ل 
تناف�صي  اإط������ار  يف  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ال���غ���رف���ة 
وم���ب���ت���ك���ر، وا����ص���ت���ه���دف���ت ت���ع���زي���ز وع���ي 
ا�صراتيجيتها  مب�صتهدفات  املوظفني 

اأطلعت  دب��ي،  اإم��ارة  لنمو وتطو  املواكبة 
الغرفة املوظفني على القرارات الأخرة 
التي اعتمدها جمل�س اإدارة الغرفة خلل 
تناف�صية  تعزيز  ح��ول  الأخ��ر  اجتماعه 
بيئة الأعمال وحتفيز قطاعات الأعمال، 
القطاعني  بني  ال�صراكة  تعزيز  وجهود 
الأعمال  جمتمع  ودع��م  واخلا�س،  العام 
يف  الطبيعي  دوره  لعب  م��ن  ميكنه  مب��ا 

م�صرة النمو والتطور.
باملبادرة  امل���وظ���ف���ني  ال���غ���رف���ة  وع���رف���ت 
لتحفيز  ال��غ��رف��ة  اطلقتها  ال��ت��ي  الأوىل 
تاأ�صي�س جمل�س  النمو القت�صادي وهي 
العاملة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ا���ص��ت�����ص��اري 
اآلية  دع��م  م�صاهمتها يف  لتعزيز  دب��ي  يف 
اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال، وحت�صني 
القت�صاد  ب���ن���اء  م��ن��ظ��وم��ة  يف  دوره�������ا 
القت�صادي،  التنويع  �صيا�صات  واعتماد 

يف ح���ني ���ص��م��ل��ت امل���ب���ادرة ال��ث��ان��ي��ة التي 
والهيئات  الدوائر  مع  بالتعاون  اأطلقت 
تكلفة  ت��خ��ف��ي�����س  امل��ع��ن��ي��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
الأع���م���ال م��ن خ���لل م��راج��ع��ة الر�صوم 

والقوانني املحلية.
 200 من  اأك��رث  اأم��ام  الغرفة  وعر�صت 
التفاعلية  ال��ور���س  يف  ���ص��ارك��وا  م��وظ��ف��اً 
-2017 ل���ل���ف���رة  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
ال�����ري�����ادة  ع���ل���ى  ت����رك����ز  ال����ت����ي   2021
وتعزيز  العملء،  واحتياجات  العاملية، 
الأعمال  ق��ط��اع  يف  وال��ن��م��و  التناف�صية 
2021، حيث  دب��ي  بالتكامل مع خطة 
دور  ت��وط��ي��د  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ت�صتهدف 
الغرفة ك�صريك موثوق، وممثل للقطاع 
اخلا�س يف الإم��ارة، ومكانة دبي كبوابة 

للتو�صع والنمو يف اأ�صواق املنطقة.
وارتكزت ال�صراتيجية على اأربع ركائز 

رئ��ي�����ص��ي��ة وه���ي ال���روي���ج ل��دب��ي كمركز 
جت����اري ع���امل���ي، ودع����م من���و الأع���م���ال يف 
الإمارة، وخلق وابتكار بيئة حمفزة لها، 
وال��ت��م��ي��ز ل��ت��ك��ون ال��غ��رف��ة اأف�����ص��ل غرفة 
جتارة يف العامل، حيث ت�صعى الغرفة اإىل 
اللتزام بالتميز �صمن مقومات اأ�صا�صية 
ت�صمل تعزيز دور غرفة دبي لت�صبح بيئة 
يف  العمل  وجهات  واأ�صعد  للعمل  مثالية 
من  املوؤ�ص�صي  التميز  وحتقيق  الإم���ارة، 
التكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  الب���ت���ك���ار،  خ���لل 
كميزة  امل���وث���ق���ة  وال����ب����ي����ان����ات  ال���ذك���ي���ة 
العائدات  م�����ص��ادر  وت��ن��وي��ع  ت��ن��اف�����ص��ي��ة، 

والإدارة امل�صتدامة للموارد.
الأدوار  على  املوظفني  الغرفة  واطلعت 
هذه  تطبيق  خطة  �صمن  بهم  املنوطة 
مكانة  لتعزيز  املتكاملة  ال�صراتيجية 
دب����ي م���رك���زاً ع��امل��ي��اً ل���ري���ادة الأع���م���ال، 

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1416  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-باتاك ميدل اي�صت للعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 2-ارون 
كومار باتاك بارا�س نات باتاك - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ لوتاه بي �صي 
اأقام  اآل علي - قد  الناخي  دب��ي وميثله / عبداهلل خمي�س غريب  ف��رع  م -  م  ذ  ج��از - 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ 
وقدره )48.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�صداد  وحتى   2015/9/27 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق 
الحد  املوافق  2018/6/24  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1764  جتاري جزئي              

ب�صفته  م  2-حممد متيم  م  ذ  �س   - البناء  للمقاولت  برميير  1- ل   / عليه  املدعي  اىل 
القامة  حمل  جمهويل  م   م  ذ   - البناء  ملقاولت  لبرميير   / مدير  وب�صفته  ال�صخ�صية 
مبا ان املدعي/ �صركة �س �س لوتاه للمقاولت - �س ذ م م وميثله / عبداهلل خمي�س غريب 
عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د     - علي  اآل  الناخي 
بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )137272 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2018/6/26  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1651  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اجلاين للتجارة - �س ذ م م 2-جيتندرا متلين غن�صيام 
دا�س  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رد باجز للتجارة - �س ذ م م   قد 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)135000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ 
ال�صتحقاق احلا�صل بتاريخ 2013/11/3 وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/6/7 املوافق   اخلمي�س   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1713   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صدهما/1- اديتون ون للتجارة العامة - )موؤ�ص�صة فردية ملك 
احمد مو�صى �صعيد دروي�س( 2-احمد مو�صى �صعيد دروي�س - جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمعية القوات امل�صلحة التعاونية وميثله 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  / فهد احمد علي حممد بن متيم - قد 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5041070( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

»اإمباور« ت�صارك يف الدورة الـ 109 للموؤمتر ال�صنوي 
للجمعية الدولية لتربيد املناطق يف مدينة فانكوفر الكندية 

•• دبي-الفجر: 

للتربيد  الإم����ارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  �صعفار  ب��ن  اأح��م��د  ي�صارك 
املركزي “اإمباور” اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق يف العامل، يف فعاليات 
املناطق  لتربيد  الدولية  اجلمعية  ومعر�س  موؤمتر  من   109 ال���  ال���دورة 
ما  ال��ف��رة  خ��لل  الكندية،  فانكوفر  مدينة  يف  ان��ع��ق��اده  وامل��ق��رر   ،2018
بني 11 اإىل 14 يونيو اجل��اري.   وقبيل انطلق املوؤمتر �صينعقد اجتماع 
جمل�س اإدارة اجلمعية الدولية لتربيد املناطق يوم 10 يونيو مب�صاركة بن 
املن�صب  وهو  الدولية،  للجمعية  الإدارة  جمل�س  يف  ع�صو  باإعتباره  �صعفار 

اإماراتي منذ  كاأول عربي  ي�صغله  الذي 
اأبرز  �صيعر�س  ح��ي��ث   ،2013 ال��ع��ام 
املناطق،  تربيد  �صناعة  يف  التغيرات 
امل�صتقبلية  والنظرة  املبتكرة  واحللول 
العديد  م�صاركة  خلل  من  لل�صناعة 
ومناذج  ال�صيا�صات  ح��ول  الأف��ك��ار  م��ن 
الأع��م��ال والجت��اه��ات اجل��دي��دة التي 
اخلا�صة  التوجهات  ك��ل  بدعم  تتعلق 
بالطاقة امل�صتدامة للمدن واملجتمعات 
يف  “اإمباور”  و���ص��ت�����ص��ارك  احل��دي��ث��ة. 
“طاقة  ع����ن����وان:  ور����ص���ة ع��م��ل حت���ت 
الدافئة”  امل�����دن  يف  امل���ن���اط���ق  ت���ربي���د 
وذلك لعر�س جتربة دبي الناجحة يف 
واحللول  املناطق  نظام تربيد  تطبيق 

املنا�صبة واإمكانية اإ�صتخدامها  يف املدن ذات كثافة �صكانية عالية ومناخ دافئ 
مثل منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ نظراً لزدياد احلاجة يف تلك املناطق اإىل 
خدمات تربيد املناطق.  كما �صيطرح بن �صعفار تطلعاته واأب��رز جتاربه يف 
ذات  حملية  “حلول  �صعار  اتخذت  التي  العامليني  للقادة  النقا�صية  احللقة 
اأحدث احللول والبتكارات يف �صناعة  لها، يف عر�س  حموراً  تاأثر عاملي” 
تربيد املناطق التي تتخذها اإمباور، وفقاً لأف�صل املمار�صات العاملية، والتي 
و�صعت دبي على خارطة املدن العاملية يف تربيد املناطق. كما �صت�صارك اإمباور 
يف جل�صات نقا�صية اأخرى وور�س عمل واجتماعات وندوات وجولت ميدانية، 
�صتعقد على هام�س احلدث الدويل ال�صنوي، الذي يجمع �صناع قطاع الطاقة 
واملخت�صني من جميع  واخل��رباء  ال�صركات  فيه كربى  وي�صارك  العامل،  يف 
حتديات  حول  الهامة  املو�صوعات  من  العديد  فيه  وتناق�س  العامل،  اأنحاء 
العلن  املوؤمتر  خلل  و�صيتم  املنطقة.  يف  املبتكرة  احللول  واأب��رز  الطاقة 
لتربيد  ال��دول��ي��ة  للجمعية  الثامن  امل��وؤمت��ر  وتنظيم  ا�صت�صافة  ق���رار  ع��ن 
ا�صت�صافته  بطلب  اإم��ب��اور  تقدمت  ال��ذي   ،2018 لعام   IDEA املناطق 
يف  ال�صنوي  العاملي  املوؤمتر  با�صت�صافة  جناحها  بعد  دب��ي،  يف  الثالثة  للمرة 
يف  “اإمباور”  م�صاركة  ي�صعدنا  �صعفار:  بن  وق��ال  و2016    2014 العام 
ه��ذا احل��دث ال�صنوي املهم، ال��ذي يجمع �صفوة اخل��رباء وال��ق��ادة يف قطاع 
تربيد املناطق حول العامل، من اأجل تبادل اخلربات واملعرفة، بهدف دعم 
التنمية امل�صتدامة يف املنطقة، والعمل �صوياً على اإيجاد احللول املبتكرة من 
الغازات  انبعاثات  من  واحلد  النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  تعزيز  اأجل 
ال�صارة، ودعم القت�صاد الوطني والعاملي التي �صيكون له انعكا�صات ايجابية 

على موارد الكرة الأر�صية وتوفر امل�صتقبل الآمن للأجيال القادمة.

افتتاح املركز الفرن�صي لالأعمال 
يف واحة دبي لل�صيليكون  

•• دبي-الفجر: 

افتتح الدكتور حممد الزرعوين، نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�صلطة 
واحة دبي لل�صيليكون، املنطقة احلرة املتكاملة للتكنولوجيا، مركز الأعمال 
الفرن�صي الذي اأطلقه جمل�س الأعمال الفرن�صي يف دبي والإمارات ال�صمالية 

بهدف ا�صتقطاب املزيد من ال�صركات الفرن�صية للعمل يف الدولة.  
ال���ذي يتخذ م��ن واح���ة دبي  ال��ر���ص��م��ي للمركز -  وح�����ص��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح 
لل�صيليكون مقراً له - لودوفيك بوي، �صفر فرن�صا لدى الإمارات العربية 
بو�س،  وباتري�س  دب��ي،  يف  الفرن�صي  العام  القن�صل  عابد  وجم��دي  املتحدة، 
كبر امل�صت�صارين القت�صاديني ل�صفارة فرن�صا يف الإمارات العربية املتحدة، 
الها�صمي،  الفرن�صي، وح�صن  الأعمال  وبرونو دي رينيفيل، رئي�س جمل�س 
�صلطة  وع��دد من م�صوؤويل  دب��ي،  الدولية يف غرفة  العلقات  رئي�س  نائب 

واحة دبي لل�صيليكون وممثلي ال�صركات الفرن�صية العاملة يف الإمارات. 
الراغبة  الفرن�صية  لل�صركات  الدعم  تقدمي  اإىل  الأع��م��ال  مركز  ويهدف 
املكتبية واخلدمات  امل�صاحات  توفر  دبي من خلل  لها يف  باإن�صاء مقرات 
ال�صركاء، وح�صور  التوا�صل مع  املركز بفر�س  اأع�صاء  الإداري��ة.  ويحظى 
100 حدث متخ�ص�س ينظمها املركز �صنوياً، بالإ�صافة اإىل ال�صتفادة من 
ع�صوية  و–  التجارية،  لل�صت�صارات  الفرن�صي  الأع��م��ال  جمل�س  برنامج 
اأفراده  ب��ني  ���ص��راك��ات  بناء  ي�صّهل  وال���ذي  الأع��م��ال،  ل���رواد  �صيرجي  ن��ادي 
تعليقه  ويف  املختلفة.  العمل  قطاعات  يف  النمو  حتقيق  على  وي�صاعدهم 
على افتتاح املركز، قال الدكتور الزرعوين: اإن �صلطة واحة دبي لل�صيليكون 
الأف�صل عاملياً  الإم��ارات �صمن  الرئي�صيني جلعل دولة  الداعمني  هي من 
ال�صياق، �صوف يعزز تعاوننا مع جمل�س  يف جمال ريادة الأعمال. ويف هذا 
وجذب  الفرن�صيني  امل�صتثمرين  مع  التوا�صل  اإمكانات  الفرن�صي  الأعمال 

�صركاء اأعمال جدد اإىل الواحة.

اإعفاء ر�صوم رخ�صة الغد لذوي النزلء يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

بن  �صعود  ال�صيخ  م��ن  �صامية  بتوجيهات 
الأعلى  جمل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي،  �صقر 
للحتاد، حاكم اإمارة راأ�س اخليمة يف دعم 
ذوي ال��ن��زلء م��ن امل��واط��ن��ني يف الإم����ارة، 
بالتعاون  اخليمة  راأ���س  اقت�صادية  ب��ادرت 
مع �صرطة راأ���س اخليمة لإط��لق مبادرة 
م��وج��ه��ة ل�����ذوي ال����ن����زلء، ت��ع��ف��ي��ه��م عن 
التابعة  ال��غ��د  لرخ�صة  الت�صجيل  ر���ص��وم 
لقدراتهم  دعما  �صنوات،   3 مل��دة  للدائرة 
تذليل  يف  ومت���ك���ي���ن���ه���م  واإب�����داع�����ات�����ه�����م، 
اإبداعاتهم  واظ��ه��ار  املعي�صية،  ظ��روف��ه��م 
امل�صاركة يف خمتلف  للمجتمع من خلل 
املعار�س التي تنظمها الدائرة، وهي  بادرة 
الإمارة  م�صتوى  على  نوعها  من  الأوىل 
اأمام  الفر�صة  ب��اإت��اح��ة  الإم�����ارات،  ودول���ة 
منزلية،  رخ�صة  ب��ام��ت��لك  ال��ن��زلء  ذوي 
لدى  املعتمدة  لل�صروط  ا�صتيفائهم  بعد 

الدائرة واإدارة ال�صرطة املجتمعية. 
وق���د ج��م��ع اج��ت��م��اع اأط�����راف امل��ع��ن��ي��ني يف 
راأ�س  اقت�صادية  املبادرة وهم  اإطلق هذه 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�صف �صوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل 
اأبوظبي، وهيئة هونغ كونغ  الدويل يف 
للأوراق املالية والعقود امل�صتقبلية، عن 
توقيع اتفاقية تعاون م�صرك لتطوير 
ودعم البتكار يف قطاع اخلدمات املالية 

يف اأ�صواق اأبوظبي وهونغ كونغ.
لينغ،  جوليا  م��ن  ك��ل  التفاقية  ووّق���ع 
ومدير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
كونغ  هونغ  هيئة  الو�صطاء يف  عمليات 
امل�صتقبلية،  وال��ع��ق��ود  امل��ال��ي��ة  ل����لأوراق 
ال�صوؤون  م���دي���ر  ري���ت�������ص���ارد،  وف��ي��ل��ي��ب 
اخلدمات  تنظيم  �صلطة  يف  ال��دول��ي��ة 
ال��ع��امل��ي، وذلك  اأب��وظ��ب��ي  امل��ال��ي��ة ل�صوق 
ال�صنوي  املوؤمتر  فعاليات  هام�س  على 

اخليمة، و�صرطة راأ�س اخليمة، وال�صرطة 
املجتمعية، والدعم الجتماعي، اإىل جانب 

املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صلحية. 
وجرى خلل الجتماع احلديث عن فكرة 

تاأ�صي�س رخ�صة الغد واأهدافها واإجراءات 
ذك���ر حممد  وق���د  ل���ص��ت��خ��راج��ه��ا،  املتبعة 
ال��ع��ام بالوكالة  – ن��ائ��ب م��دي��ر  امل��ح��م��ود 
الرخ�صة  ه���ذه  م��ن  امل�صتفيدين  ع���دد   -

2007 حتى الآن،  منذ تاأ�صي�صها يف عام 
وخ�ص�صت الدائرة عدة مزايا وت�صهيلت 
ال�صهداء،  ذوي  م��ث��ل  امل��ج��ت��م��ع  ل��ف��ئ��ات 
واأ�صحاب  امل���ح���دود،  ال���دخ���ل  واأ����ص���ح���اب 

التاأمني  ل��ه��ي��ئ��ات  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 
املجرية  ال���ع���ا����ص���ة  اح��ت�����ص��ن��ت��ه  ال������ذي 

بوداب�صت موؤخراً. 
بالتما�صي  اجل��دي��دة  التفاقية  وت��اأت��ي 
بتطوير  ال���ط���رف���ني  ك���ل  ال����ت����زام  م���ع 
واط������������لق  املالي���������ة،  التكنولوجيا 
لتعزيز  م��ب��ت��ك��رة  وب����رام����ج  م�����ب�����ادرات 
جمتمعات  ودع������م  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات 
ت�صاهم  ح��ي��ث  امل���ال���ي���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الت���ف���اق���ي���ة يف مت��ك��ني اجل���ان���ب���ني من 
واإحالة  لتحديد  وث��ي��ق  ب�صكل  ال��ع��م��ل 
امل�صاريع املبتكرة و�صركات التكنولوجيا 
مبادرة  �صمن  للعمل  النا�صئة  امل��ال��ي��ة 
اأبوظبي  ل�����ص��وق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  امل��خ��ت��رب 
بوينت”  “كونتاكت  وب��رن��ام��ج  ال��ع��امل��ي 
لهيئة  ال���ت���اب���ع  امل���ال���ي���ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ه��ون��غ ك��ون��غ ل����لأوراق امل��ال��ي��ة والعقود 
امل�صتقبلية.

التعاون  على  التفاقية  بنود  وا�صتملت 
جوانب  وت�����ص��ارك  املعلومات،  ت��ب��ادل  يف 
املعرفة املت�صلة بالبتكار، ودعم عمليات 
وت�صجيع  احل����اج����ة،  ع��ن��د  ال��ت��ف��وي�����س 
الأن�صطة العابرة للحدود مبا يعزز منو 
املالية  والتكنولوجيا  املالية  القطاعات 

يف اأ�صواق اجلانبني.
الرئي�س  ن��ائ��ب  ل��ي��ن��غ،  ج��ول��ي��ا  وق���ال���ت 
الو�صطاء  عمليات  وم��دي��ر  التنفيذي 
املالية  ل�����لأوراق  ك��ون��غ  ه��ون��غ  هيئة  يف 
وال���ع���ق���ود امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة: ت��ع��ك�����س هذه 
للتعاون  امل�صتمرة  ج��ه��ودن��ا  الت��ف��اق��ي��ة 
التنظيمية  الهيئات  م��ن  نظرائنا  م��ع 
الب���ت���ك���ار يف قطاع  ل��ت��ع��زي��ز  ال���دول���ي���ة 

اخلدمات املالية. ونحن ن�صعى للتعاون 
مع  واملعرفة  اخل��ربات  وت��ب��ادل  الوثيق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي مب��ا ي�صاهم يف  ���ص��وق 
اأ�صواق  يف  املالية  التكنولوجيا  تطوير 

اجلانبني. 
من جانبه، قال فيليب ريت�صارد، مدير 
تنظيم  ���ص��ل��ط��ة  ال���دول���ي���ة يف  ال�������ص���وؤون 
اخلدمات املالية ل�صوق اأبوظبي العاملي: 
ت�����ص��اه��م ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة يف 
بني  امل�صتمرة  التعاون  علقات  تعزيز 
على  والتاأكيد  واأب��وظ��ب��ي،  كونغ  هونغ 
التزام �صوق اأبوظبي العاملي بدعم منو 
وتطور القطاع املايل يف اأبوظبي ودولة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  وم��ن��اط��ق  الإم������ارات 
واأفريقيا وجنوب اآ�صيا. ونتطلع للعمل 
ع��ن ق���رب م��ع ���ص��رك��ائ��ن��ا اجل����دد لدعم 

الهمم وغرهم، ويف الوقت احلايل ت�صعى 
ال���دائ���رة حل�����ص��ول ع��ل��ى ت��ع��اون م�صرك 
الأط��راف ل�صم فئة  وم�صتمر بني جميع 

ذوي النزلء لهذه املبادرة. 

النا�صئة  املالية  التكنولوجيا  �صركات 
ومتكينها  املبتكرة،  الأعمال  وقطاعات 
عرب اإطار تنظيمي متكامل من تطوير 
الأ�صواق  يف  املتميزة  حلولها  وتطبيق 

املالية لأبوظبي وهونغ كونغ.
يذكر اأن �صوق اأبوظبي العاملي يوا�صل، 
رائد  مايل  كمركز  مكانته  منطلق  من 
بناء  املنطقة،  يف  املالية  للتكنولوجيا 
�صراكات جديدة مع اأبرز الهيئات املعنية 
للتكنولوجيا  الدولية  املالية  وامل��راك��ز 
امل��ال��ي��ة ب��ه��دف دع���م ت��ط��وي��ر منظومة 
املالية،  للتكنولوجيا  م�صتدامة  عاملية 
�صركائه  خمتلف  مع  امل�صرك  والعمل 
التكنولوجيا  يف  والبتكار  النمو  لدعم 
اأبوظبي  يف  املالية  بالقطاعات  املالية 

واملنطقة.

احتفاًء بدور القطاع كداعم رئي�ض مل�ضار من� القت�ضادات العاملية

»اأدنيك« حتيي »اليوم العاملي للمعار�س« 

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���رك���ة  اح���ت���ف���ت 
الأرب���ع���اء  ام�����س  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���س 
دعماً  للمعار�س”،  ال��ع��امل��ي  “اليوم  ب���� 
ت�صليط  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ي��ة  للجهود 
“الجتماعات  قطاع  اأهمية  على  ال�صوء 
يف  واملعار�س”  وامل����وؤمت����رات  واحل���واف���ز 
العاملية،  الق��ت�����ص��ادات  من��و  عجلة  دف���ع 
واأحيت “اأدنيك” املنا�صبة العاملية - التي 
ب����داأ الح��ت��ف��ال ب��ه��ا م��ن��ذ ال��ع��ام 2016 
40 م��ن نخبة الحّت���ادات  اإىل ج��ان��ب   -
الوطنية  امل��ع��ار���س  وم��راك��ز  املتخ�ص�صة 
“اجلمعية  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ال���ع���امل  ح����ول 

العاملية لقطاع املعار�س«.
الرئي�س  واأو�صح حميد مطر الظاهري، 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وجم���م���وع���ة  “اأدنيك”  ل���ل���م���ع���ار����س 
ب����اأّن الحتفال  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��رك��ات 
ب�اليوم العاملي للمعار�س ياأتي يف الوقت 
“الجتماعات  �صناعة  فيه  ت�صهد  ال��ذي 
زخماً  واملعار�س”  واملوؤمترات  واحلوافز 
منو  حتقق  ب��اأن  التوقعات  و�صط  ك��ب��راً، 
عاملياً   7.5% مب��ع��دل  م��رك��ب  ���ص��ن��وي 
لت�صل  املقبلة،  اخلم�س  ال�صنوات  خ��لل 
بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   1.24 اإىل 
ب����اأّن  ال���ظ���اه���ري  واأّك������د   .2023 ال���ع���ام 
اإىل  ي��ع��ود  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  امل�صتمر  النمو 
اأب���رزه���ا الن��ف��ت��اح العاملي  ع��وام��ل ع����دة، 
ال������ذي ي����راف����ق م����ع ت���ط���ور اخل���دم���ات 
وت��ب��ن��ي الب���ت���ك���ارات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة على 
ال��ق��ط��اع احليوي،  ن��ط��اق وا����ص���ع ���ص��م��ن 
مبوا�صلة  “اأدنيك”  التزام  على  م�صدداً 
وترة  ت�صريع  يف  رئي�س  ك��لع��ب  دوره���ا 
من  متكاملة  مبحفظة  مدعومًة  النمو، 
امل�صتوى  عاملية  والت�صهيلت  اخل��دم��ات 
اأبوظبي  مكانة  تر�صيخ  �صاأنها  من  التي 
ك���وج���ه���ة م��ف�����ص��ل��ة مل��ن��ظ��م��ي امل���ع���ار����س 

واملوؤمترات املتخ�ص�صة.
الن�صمام  “ي�صرنا  الظاهري:  واأ���ص��اف 
ب�اليوم  للحتفاء  الدولية  اجل��ه��ود  اإىل 
العاملي للمعار�س، �صعياً لإبراز م�صاهمة 
قطاع الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 
التنمية القت�صادية  واملعار�س يف تعزيز 
والجتماعية عاملياً، ويربز القطاع اليوم 
الوطنية  ل��لق��ت�����ص��ادات  ح��ي��وي  ك��راف��د 
التي  الإح�صائيات  ظل  يف  العامل،  ح��ول 
ت�صر اإىل حتقيق اإيرادات �صنوية بقيمة 
درهم  م��ل��ي��ار   422( ي����ورو  م��ل��ي��ار   98

مليون   4.4 ا�صتقطاب  ع��رب  اإم���ارات���ي( 
زائر،  مليون   260 م��ن  واأك���رث  ع��ار���س 
ون��ف��خ��ر ب�����اأّن ن��ك��ون م���ن امل�����ص��اه��م��ني يف 
عرب  العاملية،  امل��ع��ار���س  �صناعة  تطوير 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س ومركز 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ل��ل��م��وؤمت��رات يف  ال��ع��ني 
مب�صاهمة  اأوروب���ا،  قلب  يف  لندن  واإك�صل 

اإجمالية تبلغ 6.12%.
اأدنيك  ال��ظ��اه��ري: جن��ح��ن��ا يف  واخ��ت��ت��م 
�صمن  للتميز  ج��دي��دة  م��ع��اي��ر  ب��اإر���ص��اء 
متنوعة  حزمة  ا�صت�صافة  عرب  القطاع، 
الدولية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���ع���ار����س  م����ن 
املتخ�ص�صة التي ت�صب يف خدمة اأهداف 
خطة اأبوظبي وروؤيتها القت�صادية لعام 
مراكز  ام���ت���لك  ع���ن  ف�����ص��ًل   ،2030
معار�س رائدة يف املنطقة والعامل، ويربز 
الإمارة  اقت�صاد  على  الإيجابي  تاأثرنا 
ل�مركز  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�����ص��اه��م��ة  يف  ج��ل��ي��اً 
اأبوظبي الوطني للمعار�س ومركز العني 

درهم  مليار   3.89 بقيمة  للموؤمترات، 
خلل عام 2017، وتتوا�صل اإ�صهاماتنا 
يف ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ���ص��ي��اح��ة الأع����م����ال يف 
اأبوظبي، من خلل ا�صتقطاب املزيد من 
امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات ال��دول��ي��ة الكربى 
القت�صادي،  التنويع  �صيا�صة  التي تدعم 
م���ا بعد  اق��ت�����ص��اد  اإىل م��رح��ل��ة  و����ص���وًل 
2017 حمطة  ال��ع��ام  و���ص��ك��ل  ال��ن��ف��ط. 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  “�صركة  ل����  ه���ام���ة 
 54 ا���ص��ت�����ص��اف��ت  ح��ي��ث  للمعار�س”، 
مقارنًة   25.5% ق��دره  بنمو  معر�صاً، 
معر�صاً   13 فيها  مب��ا   ،2016 بالعام 
ال�����ص��رك��ة يف توفر  ج���دي���داً. واأ���ص��ه��م��ت 
اأبوظبي،  يف  ع��م��ل  ف��ر���ص��ة   22،000
من  فندقية  ليلة  واإ�صغال690،000  
يف  احت�صنتها  التي  واملعار�س  الفعاليات 
م�صتواً  ال�صركة  و�صجلت  الفائت،  ال��ع��ام 
بلغت  بن�صبة  ال��ع��م��لء  ر���ص��ا  يف  قيا�صي 
“اأدنيك”  جن��ح��ت  ح��ني  يف   ،94.6%

بالإنرنت  الت�صال  �صرعة  م�صاعفة  يف 
ان���رن���ت ل�صلكي  ���ص��ب��ك��ة  اأ����ص���رع  ل��ت��ق��دم 
املعار�س  م��ت��اح��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى م��راك��ز 
�صهد  وباملقابل،  ال��دول��ة.  يف  وامل��وؤمت��رات 
العام الفائت تنظيم �صل�صلة من املبادرات 
اخل�صراء، مع اإعادة تدوير 1،049 طن 
من النفايات، اإىل جانب اإطلق “خمترب 
البتكار” �صعياً لغر�س ثقافة العمل التي 

تقوم على الإبداع والبتكار.
مرموقة  ج���وائ���ز  “اأدنيك”  وح�����ص��دت 
للتزامها  تقديراً   ،2017 العام  خلل 
حيث  ال��ت��م��ي��ز،  م��ع��اي��ر  ب��اأع��ل��ى  امل�صتمر 
باتت اأول �صركة �صمن قطاع الجتماعات 
واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س يف املنطقة 
الأوروبية  املوؤ�ص�صة  اعتماد  على  حت�صل 
وت�صلمت   .)EFQM( اجل��ودة«  لإدارة 
ال�صركة جائزة اأف�صل مركز معار�س عن 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س خلل 
ال�صرق  م��ع��ر���س  ت�����ص��ل��ي��م ج���وائ���ز  ح��ف��ل 

اخلا�صة  واملعار�س  للفعاليات  الأو���ص��ط 
)MESE Awards(، اإىل   2018
يف  لل�صتدامة   )AEO( جائزة  جانب 
العام 2017. واأُدِرج��ت اأدنيك يف قائمة 
من  فرعية  ف��ئ��ات   7 �صمن   10 اأف�����ص��ل 
�صعادة  ه���ي  ج���وائ���ز   3 ل��ت��ن��ال   ،9 اأ����ص���ل 
واإدارة  الأع���م���ال  وا���ص��ت��م��راري��ة  ال��ع��م��لء 

املخاطر والت�صال املوؤ�ص�صي. 
ب�اليوم  ب�����اأّن الح��ت��ف��ال  ال���ذك���ر  وي���ج���در 
الأوىل  للمرة  ج��رى  للمعار�س  ال��ع��امل��ي 
اجلمعية  ق��ب��ل  م���ن   2016 ال���ع���ام  يف 
تاأكيد  بهدف  امل��ع��ار���س،  لقطاع  العاملية 
التي  الكبرة  والقيمة  املعار�س  اأهمية 
وي�صهد  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  حتققها 
ال��ع��ام اجل����اري م�����ص��ارك��ة ع��امل��ي��ة وا�صعة 
التفاعلية  الن�صاطات  م��ن  �صل�صلة  ع��رب 
واحل��م��لت الإل��ك��رون��ي��ة، ال��ت��ي حتتفي 
مب�����ص��اه��م��ات ال��ق��ط��اع��ات يف ت��ع��زي��ز منو 

وتنوع القت�صادات العاملية.

لتط�ير ودعم البتكار يف قطاع اخلدمات املالية 

تعاون بني �صوق اأبوظبي العاملي و»هونغ كونغ لالأوراق املالية والعقود امل�صتقبلية«

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/215 ا�شكاالت جتارية  
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم 847 ل�صنة 2018 تنفيذ جتاري 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعلن : م�صت�صكل / �صعيد مطر �صعيد بن بليلة 

املطلوب اعله : امل�صت�صكل �صدهما / كوالتي ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة - �س 
 - : الإع���لن  م م 2- حممد احمد رزوق - جمهول حم��ل الق��ام��ة مو�صوع  ذ 
نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/6/13 ال�صاعة 9.30 
للنظر يف ال�صكال اعله والتي يتوجب عليكم   ch1.C.15 صباحا بالقاعة�
ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1428  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- نانون لتاأجر ال�صيارات - �س �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عماد خمائيل خربو�س -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )75250( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   5460 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/220  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-ري�صني اميك�س للتجارة العامة 2-اظهر اقبال حممد يو�صف ب�صفته 
العامة  للتجارة  اميك�س  ري�صني  الوىل  عليها  املدعي  ومالك  مدير  وب�صفته  ال�صخ�صية 
3-احمد �صلطان علي النابودة ال�صام�صي - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة 
اأول : الزام املدعي  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها   ترايو مدى بل�صتيك الدولية - قد 
عليهما جمتمعني بالت�صامن والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ وقدره 3.814.416 درهم مع 
 2017 يوليو   30 يف  احلا�صل  ال�صداد  عن  المتناع  تاريخ  من   %9 بن�صبة  القانونية  الفائدة 
املحاماة.  وحددت  اتعاب  الر�صوم وامل�صاريف ومقابل  بكافة  املدعي عليهما  ال��زام   : ثانيا   ،
 Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة    2018/6/12 املوافق   الثلثاء   يوم  لها جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/743 تنفيذ عقاري         

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ري���ا����س ع��ل��ي ع��ب��داحل�����ص��ني - جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط 
املحدود وميثله / احمد ح�صن رم�صان اآل علي - قررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ  2018/5/31 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
ار�س  واإلبيع   التبليغ  تاريخ  من  �صهر  خلل  دره��م   )4690145.30(
وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  لكم  العائدة  الأول  معي�صم  منطقة   631 رق��م 

ملقت�صيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282646    بتاريخ: 2017/11/09
با�صم: اأغور م.د.م.�س

وعنوانه: �س.ب. 65919 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.   
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو مطلية بها، غر الواردة يف فئات 
اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، الذهب و�صبائكه ، 

الذهب امل�صغول و�صبه امل�صغول ، قطع نقدية من الذهب ، قطع نقدية من �صبائك الذهب.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة Premier بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي حتتها كلمتي 

الإجنليزية. باللغة  الكلمات  وجميع  الأ�صود  باللون  مميز  بخط   Gold Refinery
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282405بتاريخ: 2017/11/06
باإ�صم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

وعنوانه  : �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
لة  اأجهزة كمبيوتر ، برامج كمبيوتر م�صجلة ، برامج م�صجلة لت�صغيل الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر م�صجًّ
، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، برجميات تطبيقات ، برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة ، 
تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية ، برجميات 
، برجميات  املتحركة  ، برجميات وتطبيقات للأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  املتحركة على  للهواتف  تطبيقات 
كمبيوتر لدمج التطبيقات وقواعد البيانات ، برجميات تطبيقات خلدمات �صبكات التوا�صل الجتماعي عرب 
الإنرنت ، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لإدارة املعلومات والبيانات ، تطبيقات قابلة للتنزيل 

للهواتف املتحركة لنقل املعلومات.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة RATIBI باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282406بتاريخ: 2017/11/06
باإ�صم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

وعنوانه  : �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ر واردة يف فئات  امل�صنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية 
، ومواد الفنانني ، فرا�صي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البل�صتيكية )غر ال��واردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكلي�صيهات )الرا�صمات(.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة RATIBI باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282091بتاريخ: 2017/11/01
باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، نيو جر�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��لزا  اأن��د جون�صون  وان جون�صون   : وع��ن��وان��ه  
الأمريكية.  

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
واأمرا�س  الع�صبية  الأم��را���س  لعلج  امل�صتخدمة  امل�صتح�صرات  با�صتثناء  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 

اجلهاز الع�صبي املركزي.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة SENTALSO باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 114956 EAT 115150 EAT 115151 EAT 115209

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282301    بتاريخ: 2017/11/05
باإ�صم:  يونيليفر بي ال �صي وعنوانه : بورت �صنليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�صابون ، م�صتح�صرات تنظيف ، منتجات العناية بال�صعر ، ملونات ال�صعر ، اأ�صباغ ال�صعر ، غ�صولت )لو�صن( 
لل�صعر ، م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر ، �صامبو ، بل�صم ، رذاذ )�صرباي( لل�صعر ، م�صاحيق لل�صعر ، زينة لل�صعر 
، لكيه لل�صعر ، مو�س ال�صعر ، ملمعات ال�صعر ، جل ال�صعر ، مرطبات ال�صعر ، �صوائل لل�صعر ، زيوت لل�صعر ، 
تونك لل�صعر ، كرميات لل�صعر ، م�صتح�صرات للحمام و/اأو ال�صتحمام ، مزيلت الروائح الكريهة و م�صادات 

العرق لل�صتخدام ال�صخ�صي.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة SCALPFOODS باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 283410    بتاريخ: 2017/11/23

باإ�صم:  تاور ميديا مدل اي�ص�ت منطقة حرة - ذ.م.م.
وعنوانه : �س.ب. 500765 ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .

�ض�رة العالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الب�صرية  والأدوات  والأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  وامللحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور ، حاملت بيانات مغناطي�صية ، اأقرا�س ت�صجيل 
، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية وغرها من و�صائط الت�صجيل الرقمية ، اآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآلت 
اأجهزة   ، احلرائق  اإطفاء  اأجهزة   ، كمبيوتر  برجميات   ، الكمبيوتر  واأجهزة  البيانات  معدات معاجلة   ، حا�صبة  اآلت   ، النقد  ت�صجيل 
ت�صلية معدة لل�صتخدام مع �صا�صات عر�س اأو �صا�صات مراقبة خارجية ، جميع برامج وبرجميات الكمبيوتر بغ�س النظر عن و�صائط 
الت�صجيل اأو و�صائل الن�صر، اأي، برجميات م�صجلة على و�صائط مغناطي�صية اأو مت تنزيلها من �صبكة حا�صوب عن بعد ، اآليات تعمل 
بالنقد لأجهزة التلفزيون ، اأجهزة ت�صغيل الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة (�صمعية – ب�صرية) ، اأقرا�س مدجمة (لذاكرة القراءة 
فقط) ، برامج األعاب كمبيوتر ، اأجهزة للألعاب املعدة لل�صتخدام مع �صا�صات عر�س اأو �صا�صات مراقبة خارجية ، اأقرا�س وبرامج 
اأ�صرطة ( األعاب الكمبيوتر م�صجلة على  األعاب الكمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، برامج  األعاب الكمبيوتر ، برامج  وبرجميات 

 ، الألعاب اللكرونية  ، برامج وبرجميات  التفاعلية  امل�صابقات  التفاعلي  والألعاب و/اأو  للتلفزيون  الكمبيوتر  ، برامج  برجميات) 
برامج األعاب الكمبيوتر متعددة الو�صائط التفاعلية ، األعاب الفيديو املربجمة (برجميات) ، الهواتف املتحركة ، اأجهزة الت�صالت 
املتحركة ، بطاريات الهواتف املتحركة ، طرفيات الت�صالت املتحركة ، اأطواق للهواتف املتحركة ، علب للهواتف املتحركة ، نغمات 

رنني قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، اأجهزة لل�صتعمال غر اليدوي للهواتف املتحركة.
دائ��رة مميزة  الآن بخط عري�س مميز داخل  العلمة عبارة عن كلمة عي�س بخط وطريقة مميزة بجابنها كلمة  العلمة:   و�صف 

ال�صكل والكلمات باللغة العربية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك 
خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 283412    بتاريخ: 2017/11/23

باإ�صم:  تاور ميديا مدل اي�ص�ت منطقة حرة - ذ.م.م.
وعنوانه : �س.ب. 500765 ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الدعاية  م��واد  وحتديث  ال��ربي��دي  بالطلب  والإع���لن  والدعاية  والإع���لن  الدعاية  ووك���الت  والإع���لن  الدعاية  خدمات 
 ، املكتبي  الن�صاط  تفعيل   ، الأعمال  توجيه   ، الأعمال  وتنظيم  اإدارة  يف  اإ�صت�صارات   ، الإعلنية  امل�صاحات  وتاأجر  والإع��لن 
تقييم الأعمال ، تنظيم الإ�صراك يف ال�صحف ، تنظيم الإ�صراك بخدمات الت�صالت للآخرين ، املعلومات والأخبار عن 
الأعمال ، التحريات عن الأعمال ، اإدارة اأعمال فناين التمثيل ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، ا�صت�صارات 
الأعمال املهنية ، ن�صر مواد الدعاية والإعلن ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية ، الإدارة التجارية لرخي�س ال�صلع واخلدمات 
اخلا�صة باآخرين ، اأبحاث الت�صويق ، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�صحف ، الإعلن والدعاية املبا�صرة ، 
عر�س ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، ن�صر ن�صو�س الدعاية والإعلن ، الدعاية والإعلن ، وكالت 
الدعاية والإع��لن ، اإع��داد اأعمدة الدعاية والإع��لن ، تاأجر م��واد الدعاية والإع��لن ، الإع��لن بالراديو ، الإع��لن عرب 
واإجراء  اإدارة   ، الآراء  واإ�صتطلع  الإ�صتفتاء   ، التلفزيون  الدعاية والإع��لن عرب   ، بالتلفزيون  الدعاية والإع��لن   ، الراديو 

ال�صتفتاءات وا�صتطلعات الآراء العامة.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة عي�س بخط وطريقة مميزة بجابنها كلمة الآن بخط عري�س مميز داخل دائرة 

مميزة ال�صكل والكلمات باللغة العربية.
   ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283413    بتاريخ: 2017/11/23
باإ�صم:  تاور ميديا مدل اي�ص�ت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه : �س.ب. 500765 ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
الب�صرية  الأل��ي��اف  و�صبكات  احلا�صوبية  الطرفيات  ع��رب  الإت�����ص��الت   ، بالتلفزيون  وال��ب��ث  ب��ال��رادي��و  الإذاع���ة   ، الت�����ص��الت 
، توفر قنوات  الأنباء  وك��الت   ، الت�صالت  ، معلومات حول  وال�صور عرب احلا�صوب  الر�صائل  نقل   ، والتلفون  والربقيات 
الت�صال  واأنظمة  الت�صال  تاأجر معدات   ، دولية  �صبكة حا�صوب  تو�صيلت خا�صة عرب  توفر   ، بعد  للت�صوق عن  اإت�صال 
الل�صلكي ومعدات البث عرب الأقمار ال�صناعية ، الإجتماعات عن ُبعد ، خدمات الت�صال الل�صلكي ، خدمات البث والإر�صال 
والت�صالت  الت�صالت  عن  معلومات   ، ال�صناعية  الأق��م��ار  عرب  الإت�صالت  خدمات   ، ال�صناعية  والأق��م��ار  الكبلت  عرب 
الل�صلكية ، توجيه وربط الت�صالت ، اإر�صال معلومات الن�صو�س املرئية والن�صو�س عن بعد ، خدمات الربيد ال�صوتي ، 
خدمات البث والإر�صال املرئي ، خدمات الت�صال املرئي ، خدمات اإر�صال الر�صائل املرئية ، خدمات �صلكية ، جميع اخلدمات 

التي تتكون ب�صفة اأ�صا�صية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة عي�س بخط وطريقة مميزة بجابنها كلمة الآن بخط عري�س مميز داخل دائرة 

مميزة ال�صكل والكلمات باللغة العربية.
ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115351 EAT 115467 EAT 115468 EAT 115468

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282088    بتاريخ: 2017/11/01
رقم الأولوية: 31701        بتاريخ : 2017/05/03

باإ�صم:  نيكوفنت�صرز هولدجنز ليمتد 
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 1 واتر �صريت ، لندن دبليو �صي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صجائر اإلكرونية ، خراطي�س لل�صجائر الإلكرونية ، �صوائل لل�صجائر الإلكرونية ، �صجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �صجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �صجائر ، �صناديق �صجائر.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات VAPING REIMAGINED باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282212    بتاريخ: 2017/11/02
رقم الأولوية:      31706 بتاريخ : 2017/05/08

باإ�صم:  نيكوفنت�صرز هولدجنز ليمتد 
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 1 واتر �صريت ، لندن دبليو �صي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صجائر اإلكرونية ، خراطي�س لل�صجائر الإلكرونية ، �صوائل لل�صجائر الإلكرونية ، �صجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �صجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �صجائر ، �صناديق �صجائر.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات ESTICK MAXX باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282217    بتاريخ: 2017/11/02
رقم الأولوية:      31707 بتاريخ : 2017/05/08

باإ�صم:  نيكوفنت�صرز هولدجنز ليمتد 
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 1 واتر �صريت ، لندن دبليو �صي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صجائر اإلكرونية ، خراطي�س لل�صجائر الإلكرونية ، �صوائل لل�صجائر الإلكرونية ، �صجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �صجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �صجائر ، �صناديق �صجائر.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات PRO eBOX باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282268    بتاريخ: 2017/11/02
رقم الأولوية: 31700 بتاريخ : 2017/05/03

باإ�صم:  نيكوفنت�صرز هولدجنز ليمتد 
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 1 واتر �صريت ، لندن دبليو �صي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صجائر اإلكرونية ، خراطي�س لل�صجائر الإلكرونية ، �صوائل لل�صجائر الإلكرونية ، �صجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �صجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �صجائر ، �صناديق �صجائر.
باللغة   A VAPE YOU CAN TRUST ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��لم��ة  ال���ع���لم���ة:  و����ص���ف 

الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115243 EAT 115326 EAT 115327 EAT 115338

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 283414    بتاريخ: 2017/11/23

باإ�صم:  تاور ميديا مدل اي�ص�ت منطقة حرة - ذ.م.م.
وعنوانه : �س.ب. 500765 ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .

�ض�رة العالمة      
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرفيه ، الأن�صطة الريا�صية والثقافية ، تنظيم م�صابقات اجلمال ، حجز املقاعد للعرو�س امل�صرحية ، عرو�س �صينمائية 
، خدمات الت�صوير الرقمي ، اإعادة ت�صجيل ال�صوت ، معلومات عن الرفيه والربية والتعليم ، اإنتاج الأفلم ، خدمات العرو�س بخلف ما كان منها 
لغايات الدعاية والإعلن ، عر�س متثيليات حية ، الت�صوير بامليكروفلم ، تاأجر الأفلم ال�صينمائية ، توفر جتهيزات ُدور ال�صينما ، خدمات مرا�صلي 
الأنباء ، تقدمي التقارير امل�صورة ، الت�صوير الفوتوغرايف ، تنظيم حفلت )ترفيه( ، اإنتاج واإعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج العرو�س 
امل�صرحية ، اإنتاج اأفلم الفيديو ، تاأجر اأجهزة الراديو والتلفزيون ، الرفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�صينمائي ، تاأجر م�صجلت الفيديو باحلافظات 
ال�صريطية ، خدمات �صتديوهات الت�صجيل ، توفر ت�صهيلت الرفيه ، تاأجر معدات اإر�صال وا�صتقبال ال�صوت ، تاأجر كامرات الفيديو الرقمية ، 
تاأجر الأفلم ال�صينمائية ، تاأجر اأجهزة الإ�صاءة للم�صارح اأو �صتوديوهات التلفزيون ، تاأجربروجكرات )اآلت عر�س( وملحقاتها ، تاأجر م�صاهد 
العر�س ، تاأجر م�صجلت ال�صوت ، تاأجر كامرات الفيديو ، تاأجر اأ�صرطة الفيديو ، خدمات كتابة ال�صيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية ، 
ا�صتديوهات �صينمائية ، ترجمة الأفلم ، ن�صر وكتابة الن�صو�س بخلف ن�صو�س الدعاية والإعلن ، الإنتاج امل�صرحي ، خدمات وكالت التذاكر )ترفيه( 
، توقيت املنا�صبات الريا�صية ، الرجمة ، اإعداد اأ�صرطة الفيديو ، اإنتاج اأفلم الفيديو ، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو ، تنظيم املباريات )ترفيه( ، خدمات 
مو�صيقى الر�صوم املتحركة الرفيهية ، تنظيم الرفيه املو�صيقي واملرئي ، خدمات الرفيه ال�صمعي ، خدمات تقدمي عرو�س �صمعية ب�صرية لغايات 
الرفيه ، الرفيه التفاعلي ، تنظيم الأحداث الرفيهية ، اإعداد الربامج الرفيهية للبث ، توفر ت�صهيلت للرفيه ، خدمات الرفيه عرب األعاب 
الفيديو والكمبيوتر ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�صرة )من �صبكة حا�صوب( اأو من خلل اأي �صبكة ات�صال اأخرى ، توزيع م�صل�صلت تلفزيونية للبث 
من خلل حمطات تلفزيونية م�صتقلة ، اإخراج برامج الإذاعة والتلفزيون ، خدمات برامج الأنباء للراديو اأو التلفزيون ، توفر املطبوعات الإكرونية 
الفورية )غر القابلة للتنزيل( ، ن�صر الكتب ، ن�صر الكتب وال�صحف اللكرونية الفورية ، توفر معلومات عن الأنباء ، اخلدمات التي هدفها الأ�صا�صي 

الرفيه اأو الت�صلية اأو ال�صتجمام ، عرو�س الأعمال الفنية اأو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة عي�س بخط وطريقة مميزة بجابنها كلمة الآن بخط عري�س مميز داخل دائرة مميزة ال�صكل والكلمات باللغة 

العربية.    ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 

يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 282620    بتاريخ: 2017/11/09
تاريخ الأولوية: 2017/07/06
با�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  08933  ، جر�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��لزا  جون�صون  اأن��د  جون�صون  وان  وع��ن��وان��ه: 
الأمريكية.  

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفرو�صية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�صتقلبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�صية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمةSTEGANZA  باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283305    بتاريخ: 2017/11/21
باإ�صم:  �صيمونز جاينزفورد ال ال بيه

وعنوانه : الطابق الرابع ، 10/7 ت�صاندو�س �صريت ، كافندي�س �صكوير، لندن دبليو 1جي 9دي كيو، اململكة املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تنظيم الأعمال ، امل�صاعدة يف الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، خدمات الدعاية والإعلن 
، املحا�صبة ، علم املحا�صبة ، خدمات اأعمال املحا�صبة القانونية ، التدقيق ، م�صك الدفاتر ، اإعداد عائدات ال�صرائب ، اإعداد 
 ، الأعمال  ، تقييم  ال�صريبية  املحا�صبة  ا�صت�صارات   ، بال�صرائب  املتعلقة  ال�صت�صارات   ، ال�صرائب  املتعلقة بفر�س  امل�صتندات 
ا�صت�صارات الأعمال املهنية وتوفر املعلومات والأخبار عن الأعمال ، خدمات ال�صت�صارات املتعلقة بتنظيم الأعمال ، خدمات 
ال�صت�صارات املتعلقة بالإع�صار التجاري ، خدمات اأبحاث الأعمال يف جمالت حتليل التكلفة/ال�صعر والتنبوؤات القت�صادية 
، خدمات ال�صت�صارات يف الإدارة مقدمة للمنظمات التجارية وال�صناعية ، املحا�صبة والتحقيقات اجلنائية ، خدمات املوارد 
الب�صرية والتوظيف ، حيازة الأعمال ، اأبحاث الأعمال ، خدمات ال�صراء ، �صراء العقود ، خدمات امل�صورة املتعلقة بالرواتب ، 

امل�صاعدة يف الرواتب ، اإعداد الرواتب ، خدمات ال�صكرتارية ، خدمات امل�صورة املتعلقة بكافة ما ُذكر.
اأ�صود على ي�صارهم  Simmons Gainsford Group بخط �صغر   و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات 

حريف sg بخط مميز برتقايل فوقهما خط رفيع باللون الربتقايل وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283306    بتاريخ: 2017/11/21
باإ�صم:  �صيمونز جاينزفورد ال ال بيه

وعنوانه : الطابق الرابع ، 10/7 ت�صاندو�س �صريت ، كافندي�س �صكوير، لندن دبليو 1جي 9دي كيو، اململكة 
املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
اخلدمات املالية ، اخلدمات املالية املقدمة عرب الإنرنت ، توفر املعلومات املالية ، امل�صورة املتعلقة بال�صرائب 
، تخطيط ال�صرائب ، اإدارة وا�صرداد الديون ، التقييمات ومتويل ال�صركات ، خدمات اإدارة الئتمان ، التاأمني 

، خدمات امل�صورة املتعلقة بكافة ما ُذكر. 
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات Simmons Gainsford Group بخط �صغر اأ�صود 
باللغة  الكلمات  وجميع  الربتقايل  باللون  رفيع  خط  فوقهما  برتقايل  مميز  بخط   sg على ي�صارهم حريف

الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115470 EAT 115494 EAT 115516 EAT 115517

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283001    بتاريخ: 2017/11/16
باإ�صم:  ار ا�س ا�س لتاأجر اأجهزة الطاقة �س.ذ.م.م 

وعنوانه : املنطقة ال�صناعية 1 جبل علي ، �س.ب. 283386 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
مولدات ، مولدات كهربائية ، مولدت عالية الفلطية ، مولدات التيار املردد ، مولدات الطاقة ال�صم�صية ، 

مولدات ديزل كهربائية ، مولدات الغاز اخلامل.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�صفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�صف العلمة: علمة 

داخل م�صتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283003    بتاريخ: 2017/11/16
باإ�صم:  ار ا�س ا�س لتاأجر اأجهزة الطاقة �س.ذ.م.م 

وعنوانه : املنطقة ال�صناعية 1 جبل علي ، �س.ب. 283386 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
حمولت ، حمولت التيار الكهربائي ، حمولت الفلطية ، حمولت كهربائية ، حمولت الطاقة الكهربائية 

، حمولت عالية الفلطية.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�صفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�صف العلمة: علمة 

داخل م�صتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283004    بتاريخ: 2017/11/16
باإ�صم:  ار ا�س ا�س لتاأجر اأجهزة الطاقة �س.ذ.م.م 

وعنوانه : املنطقة ال�صناعية 1 جبل علي ، �س.ب. 283386 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  للإنارة  اأجهزة 
ال�صحية ، مربدات املياه ، وحدات تربيد كونها اأجزاء من من�صاآت تربيد املياه ، معاجلات الهواء ، اأجهزة اإزالة 
الرطوبة من الهواء ، اأجهزة تنقية الهواء ، معقمات الهواء ، اأجهزة ترطيب الهواء ، مكيفات الهواء ، اأجهزة 
حاّثة للهواء ، مكيفات هواء كهربائية ، اأجهزة تلطيف اجلو ، اأجهزة دوران )�صريان( الهواء ، من�صاآت واأجهزة 
اإعادة دوران )�صريان( الهواء ، اأجهزة جتميد الهواء ، من�صاآت تكييف الهواء ، اأجهزة تكييف الهواء ، اأجهزة 

تربيد الهواء ، وحدات توزيع الهواء ، اأدوات تكييف الهواء ، مراوح )تكييف الهواء( ، مكيفات هواء للغرف.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�صفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�صف العلمة: علمة

داخل م�صتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283005    بتاريخ: 2017/11/16
باإ�صم:  ار ا�س ا�س لتاأجر اأجهزة الطاقة �س.ذ.م.م 

وعنوانه : املنطقة ال�صناعية 1 جبل علي ، �س.ب. 283386 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
اإن�صاء املباين ، الإ�صلح ، خدمات الركيب اأو التجميع ، �صيانة واإ�صلح اأجهزة تكييف الهواء ، تركيب اأجهزة 

واأنظمة تكييف الهواء.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�صفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�صف العلمة: علمة 

داخل م�صتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115542 EAT 115543 EAT 115544 EAT 115545



من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   282915بتاريخ: 2017/11/15
رقم الأولوية: 517378/87  بتاريخ: 2017/07/06 

باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، نيو جر�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��لزا  اأن��د جون�صون  وان جون�صون   : وع��ن��وان��ه  

الأمريكية.  
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفرو�صية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�صتقلبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�صية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة UNODEXTRI   باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115638

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283199    بتاريخ: 2017/11/20
باإ�صم:  ريتايل ورلد ليمتد

وعنوانه : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتول ، اجلزر العذراء الربيطانية.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�صتح�صرات جتميل ، عطور ، غ�صولت )لو�صن( لل�صعر.

الها�صتاج  رمز  ي�صارها  على  الإجنليزية  باللغة   Beautysta كلمة  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�صف 
)#(

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115762

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283253    بتاريخ: 2017/11/21
باإ�صم:  يونيليفر بي ال �صي وعنوانه : بورت �صنليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21
اأم�صاط و فرا�صي ، اإ�صفنج.

و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ZWITSAL باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115820

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283784    بتاريخ: 2017/12/03
باإ�صم:  بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ص�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صجائر، تبغ خام اأو ُم�صنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غر املخ�ص�صة لغايات طبية( ، �صيجار ، �صيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فلتر �صجائر  اأنابيب �صجائر   ، ، ورق �صجائر  اأدوات املدخنني   ، ، ثقاب  ، ولع��ات  )�صيجار رفيع( 
تو�صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �صجائر الكرونية ، �صوائل 
لل�صجائر اللكرونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني ، اأجهزة الكرونية وقطعها لغايات ت�صخني ال�صجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغر املت�صمنة يف فئات اأخرى.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة PODS باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 116107

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283006بتاريخ: 2017/11/16
رقم الأولوية: 517381/87  بتاريخ: 2017/07/06 

باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، نيو جر�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��لزا  اأن��د جون�صون  وان جون�صون   : وع��ن��وان��ه  

الأمريكية.  
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفرو�صية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�صتقلبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�صية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة TALAMAZEL  باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115676

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283200    بتاريخ: 2017/11/20
باإ�صم:  ريتايل ورلد ليمتد

وعنوانه : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتول ، اجلزر العذراء الربيطانية.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، عر�س ال�صلع.

الها�صتاج  رمز  ي�صارها  على  الإجنليزية  باللغة   Beautysta كلمة  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�صف   
)#(

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115763

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283520    بتاريخ: 2017/11/27
تاريخ الأولوية: 2017/05/30

باإ�صم:  ليف تك ري�صور�صز، ال ال �صي
وعنوانه : 9540 جادة كوزيكروفت ، ت�صات�صوورث ، كاليفورنيا 91311 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�صتح�صرات جتميل احلواجب ، م�صتح�صرات جتميل حتديداً اأقلم احلواجب.

 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة NEUDEFINE باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115962

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283881بتاريخ: 2017/12/05
باإ�صم: دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد

وعنوانه  : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �صي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة. 
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�صجائر ، �صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ.

و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلماتDUNHILL MIXTURES  باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 116145

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283011    بتاريخ: 2017/11/16
رقم الأولوية: 067488     بتاريخ: 18 /2017/05  
باإ�صم:  بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ص�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
ال�صخ�صية  وامل��ب��خ��رات  اللكرونية  وال�صجائر  ال�صجائر  ببيع  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  حم��لت  خ��دم��ات 
لغايات  التبغ  ب��دائ��ل  و/اأو  التبغ  لت�صخني  وقطعها  والأج��ه��زة  بها  اخلا�صة  ال�صائلة  واملحاليل  والنكهات 

ال�صتن�صاق ومنتجات التبغ لغايات الت�صخني  والتبغ واأدوات املدخنني والثقاب.
 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة GLO باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115731

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283251    بتاريخ: 2017/11/21
باإ�صم:  يونيليفر بي ال �صي وعنوانه : بورت �صنليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي امللب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل 
وجلي وك�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات 

اأ�صنان.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ZWITSAL باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115818

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283521    بتاريخ: 2017/11/27
تاريخ الأولوية: 2017/05/30

باإ�صم:  ليف تك ري�صور�صز، ال ال �صي
وعنوانه : 9540 جادة كوزيكروفت ، ت�صات�صوورث ، كاليفورنيا 91311 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
ُكحل العيون ، م�صتح�صرات جتميل حتديداً اأقلم ُكحل العيون.

 و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة NEUEFFECT باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115963

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 285605    بتاريخ: 2018/01/08
با�صم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

وعنوانه: �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية بالنرنت ، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املتحركة ، الأعمال امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية املنزلية ، معلومات الأعمال امل�صرفية ، خدمات ت�صفية الأعمال املالية ، 
ا�صتثمار روؤو�س الأموال ، التحقق من ال�صيكات ، املقا�صة املالية ، غرف املقا�صة املالية ، ال�صت�صارات املالية ،  مكاتب الئتمان ، 
خدمات بطاقات الئتمان ، اإ�صدار بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�صرفية والعقارات( ، ال�صرافة ، املعلومات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�صتثمار الأموال ، حتويل الأموال الكرونياً ، ال�صمانات ، �صمان �صندات التاأمني ال�صحي ، متويل البيع بالتق�صيط ، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة ، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، متويل ال�صراء والإيجار ، القرو�س ب�صمان ، اإبرام �صندات التاأمني على 

احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفر ، ال�صكوك ال�صرعية.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد باللغة الإجنليزية بخط اأحمر مميز ثم كلمات 
باللغة   ISLAMIC FINANCE ابوظبي الأول للتمويل الإ�صلمي باللغة العربية بخط �صغر مميز حتتهم كلمة

الإجنليزية جميع الكلمات باللون الأزرق.
ال�صراطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 117180

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم:   283197بتاريخ: 2017/11/20
رقم الأولوية: 517385/87   بتاريخ: 2017/07/06 

باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، نيو جر�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��لزا  اأن��د جون�صون  وان جون�صون   : وع��ن��وان��ه  

الأمريكية.  
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفرو�صية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�صتقلبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�صية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمةTALFREZAN  باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115746

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283252    بتاريخ: 2017/11/21
باإ�صم:  يونيليفر بي ال �صي وعنوانه : بورت �صنليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.

�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
اأغذية   ، الطبي  للإ�صتعمال  معدة  حمية  م��واد   ، طبية  لغايات  و�صحية  وبيطرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
للر�صع والأطفال ، ل�صقات ومواد �صماد ، مواد ح�صو الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان ، مطهرات ، م�صتح�صرات 

لإبادة احل�صرات واحليوانات ال�صارة ، مبيدات فطريات.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ZWITSAL باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 115819

من�ذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 283880بتاريخ: 2017/12/05
رقم الأولوية: 517388/87 بتاريخ: 2017/07/06 

باإ�صم: جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، نيو جر�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��لزا  اأن��د جون�صون  وان جون�صون   : وع��ن��وان��ه  

الأمريكية.  
�ض�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفرو�صية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�صتقلبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�صية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة SAFLENTO باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  يونيو 2018 العدد 12346

EAT 116104
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العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/232  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �صده / 1- جوان نايت جاوكو اونيا جنو  جمهول حمل القامة 
التظلم  عليك  اق��ام  ق��د  ع   م  ���س   - الوطني  القيوين  اأم  /بنك  التظلم  اأن  مب��ا 
املذكور اعله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/309  
امر على عري�صة جتاري والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صه يوم الحد  
فاأنت  لذا   ch1.A.5 املوافق 2018/6/24 ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
م��ك��ل��ف ب��احل�����ص��ور اأو م���ن مي��ث��ل��ك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م���ا ل��دي��ك من 
مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/233  تظلم جتارى               

اىل املتظلم �صده / 1-  هداية اهلل خان �صعد اهلل جمهول حمل القامة مبا 
اأن التظلم /بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع  قد اقام عليك التظلم املذكور 
اعله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/318 امر على 
املوافق  عري�صة جتاري والر�صوم وامل�صاريف. وح��ددت لها جل�صه يوم الح��د  
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 2018/6/24  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1559   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- حمد فرج علي بن مهري الكثري  جمهول حمل 
�س   - ال���ص��لم��ي  الإم�����ارات  التنفيذ/م�صرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  اآل علي  / احمد ح�صن رم�صان  ع وميثله  م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1157816.36(
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/53  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه/1-�صون للو�صاطة العقارية �س.ذ.م.م 2- تاون �صنر ماجنمنت ليمتد 
املدعي/طارق  ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  العقاري  للتطوير  زان���ادو   -3
عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  هوي�صل  علي  عبداهلل  وميثله:را�صد  الكبا�س  ابو  داود  حممد 
عن  امل��وؤرخ��ة:2015/9/7  وال�صراء  البيع  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
D+17- 611( م�صروع دبي لجون والزام املدعي عليهم بالت�صامن بان  الوحدة ) 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )380.738( درهم والفائدة القانونية بواقع 13% من تاريخ 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  وال��زام  التام  ال�صداد  وحتى  املبلغ  ا�صتلم 
ال�صاعة:08:30�س  امل����واف����ق:2018/6/12  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت 
بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



الإل�������كت�������روين امل�������������وقع  اجل��ائ��زة  وخ�ص���������صت 
ل�صتقبال   ،www.etisalataward.ae
الطلبات من الراغبني بامل�صاركة يف ن�صختها العا�صرة، 
يف  املطلوبة  للبيانات  وفقاً  التقدمي  ا�صتمارات  وملء 
فئات كتب الأطفال واليافعني والتطبيقات التفاعلية، 
بالإ�صافة اإىل التعرف على جميع التفا�صيل اخلا�صة 
اإىل جانب  واإجن��ازات��ه��ا  اأه��داف��ه��ا  م��ن حيث  باجلائزة 

الطلع على �صروط ومعاير الر�صح للجائزة.
 31 تاريخ  حتى  امل�صاركة  طلبات  اجل��ائ��زة  وت�صتقبل 
كتاب  فئة  ال�صت وهي  فئاتها  املقبل، �صمن  اأغ�صط�س 
اأف�صل  وف��ئ��ة  لليافعني،  ال��ع��ام  وك��ت��اب  للطفل،  ال��ع��ام 
ن�س، واأف�صل ر�صوم، واأف�صل اإخراج، اإىل جانب اأف�صل 

تطبيق تفاعلي للكتاب.
وتت�صمن اجلائزة العديد من ال�صروط ومن اأبرزها، 
اأن تكون الكتب املر�صحة موجهة للفئات العمرية من 
باللغة  0-18 عاماً، واأن يكون الكتاب املر�صح موؤلفاً 
العربية واأن ليكون مرجماً، واأن ل يكون قد م�صى 
لكتب  بالن�صبة  اأع���وام   3 من  اأك��رث  الكتاب  ن�صر  على 
الأطفال، واأكرث من 5 اأعوام بالن�صبة لكتب اليافعني، 
اأو  حملية  جائزة  اأي  على  حائز  الكتاب  يكون  ل  واأن 
ب�صكل  ومن�صوراً  يكون مطبوعاً  واأن  عاملية،  اأو  عربية 
تفاعلي  تطبيق  اأف�����ص��ل  لفئة  بالن�صبة  اأم���ا  ورق����ي. 
للكتاب، فت�صتقبل اجلائزة م�صاركات جميع النا�صرين 
وم���ط���وري ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة امل��وج��ه��ة للفئة 
حيث  العربية،  باللغة  عاما   18 اإىل   0 من  العمرية 
ب��اأج��ه��زة الأن����دروي����د، و امل��ن��ت��ج��ات اخل��ا���ص��ة  ت�صتقبل 

ePub3.و  ،Kindleو  ،IOS
اأبرز  اإح���دى  الطفل  لكتاب  ات�صالت  ج��ائ��زة  وتعترب 
الطفل  بكتاب  ل��لرت��ق��اء  املخ�ص�صة  اجل��وائ��ز  واأه���م 
 1،200،000 الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  وتبلغ  ال��ع��رب��ي، 
األف   300 اإماراتي، تتوزع على النحو التايل:  درهم 
على  توزيعها  يتم  للطفل،  ال��ع��ام  ك��ت��اب  لفئة  دره���م 

األ���ف درهم   100 ب��واق��ع  وال��ر���ص��ام،  وامل��وؤل��ف  النا�صر 
لكل واحد منهم؛ و200 األف درهم لفئة كتاب العام 
لليافعني، توزع منا�صفة بني املوؤلف والنا�صر، و100 

األف درهم لفئة اأف�صل ن�س.
اأف�صل  األ��ف دره��م لفئة   100  وتقدم اجلائزة مبلغ 
ر�صوم، و100 األف درهم لفئة اأف�صل اإخراج، و100 
اإىل  للكتاب،  تفاعلي  تطبيق  اأف�صل  لفئة  دره��م  األ��ف 

�صل�صلة  لتنظيم  خم�ص�صة  دره��م  األ��ف   300 جانب 
الكتابة،  العربي يف  ال�صباب  ق��درات  لبناء  ور���س عمل 
اجليل اجلديد من  ورعاية  اكت�صاف  بهدف  والر�صم، 

املواهب العربية يف جمال كتب الأطفال.
وك��ان��ت ج��ائ��زة ات�����ص��الت ل��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل انطلقت يف 
عام 2009، مببادرة من ال�صيخة بدور بنت �صلطان 
ال��ف��خ��ري للمجل�س  امل��وؤ���ص�����س وال��رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي، 

الإماراتي لكتب اليافعني، بهدف تعزيز ثقافة القراءة، 
من  الأط��ف��ال  نفو�س  يف  العربي  الكتاب  حب  وغر�س 
املوؤلفني،  لأف�صل  الإبداعية  الإنتاجات  تكرمي  خلل 
وال���ر����ص���ام���ني، وال��ن��ا���ص��ري��ن يف جم���ال ���ص��ن��اع��ة كتب 
اأع��داد متزايدة من كتب  اإ���ص��دار  الأط��ف��ال، وت�صجيع 
وت�صميماً  ن�صاً  اجل���ودة،  العالية  العربية  الأط��ف��ال 

واإخراجاً.

بالتعاون بني �ضركة »�ضّكل« لتنظيم ال�ر�ض

دار »كلمات« تعّلم ال�صغار واأولياء 
اأمورهم فنون كتابة الق�ص�س

•• ال�صارقة-الفجر:

دار  �صاركت  واملبدعني،  القراء  من  جيل  لتاأ�صي�س  الرامية  اجلهود  �صمن 
العربية  باللغة  الأط��ف��ال  كتب  وت��وزي��ع  بن�صر  املتخ�ص�صة  للن�صر،  كلمات 
للأطفال مع طفلك”، جاءت  “كتابة ق�صة  بعنوان  ور�صة عمل  تقدمي  يف 
التدريبية  ال��ور���س  بتنظيم  املتخ�ص�صة  الوطنية  “�صّكل”  �صركة  بتنظيم 

املبتكرة يف موا�صيعها وم�صامينها.
الأطفال  األ��ع��اب  متحف  اأويل”؛  اأويل  يف”  التدريبية  ال��ور���ص��ة  واأق��ي��م��ت 
اأبنائهن،  20 من  اأماً برفقة   20 التجريبية يف دبي، حيث ح�صر الور�صة 
و�صارك يف تقدميها كل من: ممثلني من دار كلمات، و16 ر�صامة ور�صاماً 
اإماراتياً، وعدد من موؤلفي ق�ص�س الأطفال ال�صادرة عن دار كلمات، وهم: 
ا�صتعر�صن  ال��ل��وات��ي  اخل��ي��اط  وميثاء  حم��ف��وظ،  جن��ا  و�صحر  ال��ق��رق،  رمي 
القراءة،  من  ومتطلباتها  العمرية  الفئات  ح��ول  الأم��ه��ات  اأم��ام  خرباتهن 
التكتيكات  وبع�س  اللغة  اأ���ص��ل��وب  ح��ول  الأم��ه��ات  م��ع  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل��ن 

املعتمدة يف كتابة ق�ص�س الأطفال الناجحة.
عن  للتحدث  الر�صام  مع  فرة  الطفل  ق�صاء  على  الور�صة  اأ�صلوب  اعتمد 
ال�صخ�صية  با�صتخراج  ال��ر���ص��ام  ي��ق��وم  منها  وال��ت��ي  واأف��ك��اره��م،  خميلتهم 
املف�صلة للطفل ليكون حمور الق�صة، ومن ثم يقوم مب�صاركة اأفكار الطفل 
من  م�صتوحاة  ق�صة  كتابة  يف  طفلها  م��ع  ذل��ك  بعد  تتعاون  التي  الأم  م��ع 

خميلة الطفل، و�صياغتها بطريقة لغوية �صليمة.
للأهل  واإه��دائ��ه��ا  خللها  املكتوبة  الق�ص�س  طباعة  اإىل  الور�صة  وت�صعى 
اأن  للق�ص�س  النوم، يف حني ميكن  قبل  الأط��ف��ال  لكل  ت��روى  لتكون ق�صة 
تنال حظها يف الن�صر عرب دار كلمات للن�صر يف حال كانت مميزة وذات جودة 

وحمتوى هادف يخدم املجتمع.
املعنية  املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأهمية  كلمات  دار  م��ن  املتحدثون  وت��ن��اول 
كتابة  بها  مت��ر  التي  الآل��ي��ات  اأب���رز  مو�صحني  و�صقلها،  امل��ه��ارات  بتطوير 
كل  اأن  موؤكدين  والكتاب،  الر�صام  بني  ال�صراكة  وحجم  الأط��ف��ال،  ق�ص�س 
اأفكاراً حلكايات  يقدموا  اأن  لهم  وا�صعاً، ميكن  وخياًل  طفل ميلك موهبة 

وق�ص�س مبتكرة و�صيقة.
ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ص�س  الها�صمي،  دينا  اأ���ص��ارت  جانبها  من 
“�صّكل” اإىل اأن التعاون مع دار كلمات للن�صر هو تعاون مثمر، حيث اآمنوا 
التدريبية  ال��ور���س  ب��اأن  ن��وؤم��ن  حيث  الكامل،  ال��دع��م  لنا  ووف���روا  باأفكارنا 
حول موا�صيع مبتكرة يف حياتنا ال�صخ�صية، وبالتعاون مع خربات وطنية 
من  وتطويرها  وتنميتها  املهارات  ل�صقل  الأجن��ح  الأ�صلوب  هي  مرموقة، 

اأجل م�صتقبل اأف�صل.
وُتعَترَب “كلمات” اأول دار ن�صر يف دولة الإمارات العربية املتحدة متخ�ص�صة 
التي  العربية،  باللغة  اجل��ودة  عالية  الأطفال  كتب  وتوزيع  بن�صر  ح�صرياً 
ت�صتهدف الفئات العمرية حتى 16 عاماً. وتركز اإ�صدارات املجموعة على 
تقدمي حمتوى ُي�صهم يف تر�صيخ القيم الإن�صانية وقيم النتماء اإىل العائلة، 
مبتكرة  ن�صو�س  عرب  وال�صعادة،  الب�صاطة،  ومعاين  ال�صداقة،  وعلقات 

ور�صوم ناب�صة باحلياة.
نالت  حيث  العربي،  الثقايف  امل�صهد  يف  وا�صعاً  ح�صوراً  “كلمات”  وحققت 
العديد من اجلوائز املحلية والعاملية، منها جائزة “اأف�صل نا�صر يف اآ�صيا” 
من معر�س بولونيا لكتب الطفل يف العام 2016، وجائزة ال�صيخ زايد بن 
وغرها  الثقافية”،  والتقنيات  “الن�صر  فئة  عن   ،2017 للكتاب  �صلطان 

من اجلوائز الأخرى.

وقعت مدينة ال�صارقة للإعلم “�صم�س” وموؤ�ص�صة 
ال�صارقة  وال��ن��ا���ص��ئ��ة يف  ل��لأط��ف��ال  الإع���لم���ي  ال��ف��ن 
ال�صراكة  اأهمية  لتاأكيد  تفاهم  مذكرة  “فن” ام�س 
والعمل امل�صرك والتعاون والتن�صيق وتبادل املعرفة 
وامل��ع��ل��وم��ات واخل������ربات وال���ت���ج���ارب مب���ا ي�����ص��ه��م يف 
الرت��ق��اء بامل�صهد الإع��لم��ي وع��امل الإب���داع خا�صة 

فيما يرتبط بالأطفال والنا�صئة.
“ - يف مقرها -  “ �صم�س  امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب  وق��ع 
���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��م��ر امل��دف��ع رئ��ي�����س املدينة 
“ ال�صيخة جواهر بنت عبد اهلل  “ فن  وم��ن جانب 

القا�صمي مديرة املوؤ�ص�صة.
امل�صرك  والعمل  التن�صيق  امل��ذك��رة  بنود  وتت�صمن 
يف امل��ج��ال الإع��لم��ي وال��روي��ج ل��� “ �صم�س وف��ن “ 
“اأفلم  املحتوى  لتطوير  ا�صراتيجيني  ك�صريكني 
ور�صوم متحركة” والبث والتوزيع يف منطقة ال�صرق 

الأو���ص��ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وت��دري��ب ودع���م املواهب 
ودولة  خا�صة  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  والطموحة  ال�صابة 
الإمارات عموما اإ�صافة اإىل العمل على بلورة خطة 
روؤية  حتقق  ال��ط��رف��ني  ب��ني  م�صركة  �صنوية  عمل 

واأهداف ال�صراكة.
اإن  القا�صمي  اهلل  عبد  بنت  جواهر  ال�صيخة  وقالت 
تعك�س مدى حر�س اجلانبني على  التفاهم  مذكرة 
والتعاون  والتن�صيق  امل�صرك  العمل  ومكانة  اأهمية 
التاأكيد  اأهدافنا امل�صركة يف ظل  مبا يخدم حتقيق 
على اأهمية تدريب ودعم الأطفال والنا�صئة للرتقاء 

باأدائهم ومواهبهم واإبداعاتهم.
�صركائهم  مع  املذكرة  بتوقيع  �صعادتها  عن  واأعربت 
منوذجا  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  “�صم�س”  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ني 
جديدا ونوعيا يف عامل الإعلم وال�صتثمار واملناطق 
والكفاءات  الإم��ك��ان��ات  م��ن  �صن�صتفيد  حيث  احل���رة 

الرتقاء  يف  ي�صهم  مب��ا  �صم�س”   “ ل���دى  امل��ت��واف��رة 
بامل�صهد الإعلمي اخلا�س مبوؤ�ص�صة “فن«.

املدفع  عمر  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  �صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
 “ وا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اأج���ن���دة  م��ع  تن�صجم  امل���ذك���رة  اإن 
ال��ع��لق��ات مع  اأف�����ص��ل  ت��اأ���ص��ي�����س ون�����ص��ج  “ يف  �صم�س 
ال�صركاء ال�صراتيجي مبا يعزز وير�صخ من التعاون 
امل�����ص��رك وي�����ص��ه��م يف حتقيق  وال��ت��ن�����ص��ي��ق وال��ع��م��ل 
الأه������داف امل�����ص��رك��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال���ص��ت��م��رار يف نهج 

النه�صة والتقدم والتميز والإبداع والبتكار.
لطبيعة  “ �صم�س” وتقديرها  اع��ت��زاز  ع��ن  واأع���رب 
وم�صمون العلقة مع “فن” التي تعمل على حتفيز 
والنا�صئة  الأطفال  وطاقات  الواعد  اجليل  اإمكانات 
الإبداعية لتكون من�صة ملهمة لهم يف جمالت عدة 

على راأ�صها الإعلم والفن ال�صابع.
متخ�ص�صة  “فن”  موؤ�ص�صة  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 

والنا�صئة  الإعلمي للأطفال  الفن  تعزيز ودعم  يف 
الفنانني  م����ن  واع������د  ج���ي���ل  اإع��������داد  اإىل  وت�����ص��ع��ى 
لأعمالهم  وال����روي����ج  امل���ب���دع���ني  وال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ني 
املهرجانات  يف  وعر�صها  اجل��دي��دة  والأف���لم  الفنية 
العامل  اأن��ح��اء  يف  ال��دول��ي��ة  وامل���وؤمت���رات  ال�صينمائية 
املوهوبني  ال�����ص��ب��اب  م���ن  ���ص��ب��ك��ة  ت�����ص��ك��ي��ل  ب��ج��ان��ب 
والواعدين الذين ميكنهم تبادل التجارب واخلربات 

على نطاق عاملي.
مميزة  �صراكات  عقد  اإىل  دوم��ا  نتطلع  اأننا  واأ���ص��اف 
حتقق املنفعة املتبادلة لنا ول�صركائنا كما ن�صعى اإىل 
رائدة  اإعلمية  ال�صارقة كجهة  اإم��ارة  �صمعة  تر�صيخ 
عري�س  ع��ن��وان  اإىل  وحتويلها  املنطقة  �صعيد  على 
وامل�صهد  العاملية  الإع��لم��ي  العمل  خارطة  يف  وب��ارز 
الإعلمي العاملي مبا ي�صهم يف حتقيق نقلت نوعية 

يف العمل وال�صتثمار يف عامل الإعلم.

تفتتح اأب�ابها حتى نهاية اأغ�ضط�ض املقبل

»ات�صالت لكتاب الطفل« تدعو �صناع كتب 
الأطفال للم�صاركة يف ن�صختها العا�صرة اإلكرتونيًا

» �صم�س« و»فن« توقعان مذكرة تفاهم

ثقافة وفن�ن

30
•• ال�صارقة-الفجر: 

انطالقًا من روؤيتها الداعمة لالإنتاجات الأدبية والإبداعية للم�ؤلفني والر�ضامني والنا�ضرين يف جمال �ضناعة 
كتب الأطفال واليافعني، اأعلنت جائزة ات�ضالت لكتاب الطفل، اإحدى اأبرز واأهم اجل�ائز املخ�ض�ضة لأدب 
الأطفال يف العامل العربي، التي ينظمها املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني وترعاها �ضركة “ات�ضالت”، عن 
فتح باب التقدمي اإلكرتونيًا يف ن�ضختها العا�ضرة اأمام نا�ضري كتب الأطفال واليافعني ال�ضادرة باللغة العربية 

من خمتلف اأنحاء العامل.
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دور الفن يتمح�ر يف اأنه يعك�ض واقع املجتمع

نبيلة عبيد: ل، ولن اأفكر مطلقًا يف اعتزال الفن

اإنها الفنانة النجمة نبيلة عبيد، مفتخرة  )اأنا وعادل اإمام ونادية اجلندي نرتبع على عر�ض ال�ضينما(. 
باملكانة التي ترى اأنها تتب�اأها يف واقع ال�ضينما امل�ضرية، قاطفًة ثمار النجاح يف م�ض�ارها الط�يل واحلافل 
على ال�ضا�ضة الكبرية، منذ فيلمها امل�ضه�ر )رابعة العدوية(، مرورًا ب�ضل�ضلة من الأفالم املرم�قة الباقية يف 

وجدان اجلماهري.
 نبيلة عبيد، باحت باأ�ضرار احلب والزواج اللذين جمعا بينها وبني الراحل اأ�ضامة الباز، امل�ضت�ضار ال�ضيا�ضي 
للرئي�ض امل�ضري الأ�ضبق ح�ضني مبارك، معرجة على زواجها ال�ضري من املخرج الراحل اأ�ضرف فهمي، كما 

تطرقت اإىل كبار الكتاب واملخرجني الذين عملت معهم، و�ضنعت من خاللهم جمدها ال�ضينمائي.
عبيد حتدثت عن روؤيتها لكثري من ق�ضايا الفن واأهله، واملجتمع والنا�ض..

اّتهام اإميي �صمري 
غامن وح�صن الرّداد 

بالتقليد 
امل��وج��ه له  الّت��ه��ام  ال���رّداد ع��ن  الفّنان ح�صن  رّد 
ولزوجته الفّنانة اإميي �صمر غامن ب�صاأن تقليد 
م�صل�صلهما )عزمي واأ�صجان(، الذي يعر�س على 
الف�صائيات الآن لفيلم "ع�صابة حمادة وتوتو".

وقال ال��رّداد يف اّت�صال هاتفي مع اأحد الربامج 
تيمات  هناك  اإّن  بالقاهرة،  اإيرجي  رادي��و  على 
درامية ميكن اأن تتكّرر ول يعني الأمر اأّن العمل 
يف  ت��ك��ّررت  التي  النتقام  تيمة  فهناك  م�صروق، 
و"اأمر  النتقام"،  "اأمر  مثل  ك��ث��رة،  اأع��م��ال 
ميت"،  و"حق  النا�س"،  م��ن  و"واحد  الدهاء"، 
تيمة  لكّنها  واح����دة،  ح��اج��ة  كلهم  م�س  "لكن 
مثلها مثل )الهروب( اللي اتعملت يف 100 األف 

فيلم".
وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ���ر، اأو���ص��ح اأّن���ه ب���داأ العمل على 
اإنتاج،  م�صروع م�صرحي يف وجود اأكرث من جهة 

بالعمل يف  ان�صغل  اأّن��ه  اإل  اأك��رث من كاتب،  وم��ع 
م�صل�صل "عزمي واأ�صجان".

ال�صوء  ي�صلط  وتوتو"  "حمادة  ع�صابة  فيلم 
ع���ل���ى  ق�����ص��ة م��ه��ن��د���س ي��ع��م��ل يف ���ص��رك��ة، حيث 
ال�صياحي  م�صروعه  ب�صرقة  ال�صركة  يقوم مدير 
املب�صر بالأرباح ثم يبقى يف عي�صه على راتبه ثم 
الوردية.  الغنى  اأح��لم  ذهنه  لي�صتقيل ويف  ميل 
مع  يبداأ  ثم  �صركته  مدير  ب�صتيمة  خطته  يبداأ 
جتر  وال��ت��ي  ال�صرقة  عمليات  بتخطيط  زوج��ت��ه 
له الغنى حيناً بعد حني، وينهي عملياته ب�صرقة 
مدير �صركته ووجود اأوراق تدين مدير ال�صركة 
الفيلم  وينتهي  م�صروعة،  غ��ر  اأم���وال  بحيازة 
القب�س  األقي  الفيلم قد  اأّن بطلي  بتنويه يذّكر 
عليهما يف �صرقة لحقة ليحكم عليهما بال�صجن 

لحقاً عّدة �صنوات.

نبيلة  حياة  يف  الرجل  ميثل  م��اذا  البداية،  يف   •
عبيد؟

- الرجل يعني القوة والقدرة على العطاء واحتواء 
بقدرته على  اإل  وال��رج��ل ل يكون رج��ًل  الأن��ث��ى، 

الوفاء بوعوده.
املراأة؟ حياة  يف  النف�صال  تاأثر  • وما 

- ال��ف��راق يف ك��ل ح��الت��ه �صعب ج���داً ع��ل��ى امل���راأة 
حياة  يف  اللحظات  اأ���ص��واأ  يعد  اأن��ه  واأرى  حت��دي��داً، 

ك��ان كرهها للرجل، وق��د يت�صبب يف  امل��راأة مهما 
جرح لقلبها مدى احلياة.

• هل توؤمن الفنانة نبيلة عبيد باأنه ل 
حب ي�صاهي احلب الأول؟

- ل، ف��احل��ب يف ك��ل م���رة ي��ك��ون له 
مرة  اأول  ول��ي�����س  خم��ت��ل��ف،  ط��ع��م 
ف��ق��ط، وه���ن���اك اأ����ص���ي���اء ق���د تكون 

م���راه���ق���ة  الأم����������ر  ح���ق���ي���ق���ة  يف 
تكون  لكنها  ح��ب��اً،  ونت�صورها 
جمرد قرار خاطئ، لكن هناك 
احلقيقي،  ب��احل��ب  ي�صمى  م��ا 
وهو الذي ن�صعر معه بالفرح.

اأن  مي���ك���ن���ك  ه������ل   •

حتكي لنا عن زيجاتك ال�صابقة؟ 
- تزوجُت مرات عدة، كان اأولها من املخرج عاطف 
وباملنا�صبة   ،1963 ال��ع��ام  يف  ذل���ك  وك���ان  ���ص��امل، 
زواجي  اأما  لل�صا�صة.  وقدمني  اكت�صفني  الذي  هو 
وال�صبب  اأ���ص��رف فهمي،  امل��خ��رج  م��ن  ال��ث��اين فكان 
يف  ا�صت�صافني  الإع��لم��ي��ني  اأح��د  منه  طلقي  يف 
وك�صفت  برناجمه، 
ق�صد  دون  ل��ه 
ع����������������������ن 

زواجي ال�صري من فهمي، وبالرغم من اأنني طلبت 
منه حذف املقطع اخلا�س مبو�صوع زواجي، فاإنه 
اأغ�صب فهمي... وحدث  ال��ذي  الأم���ر  ي��واف��ق،  مل 
رئي�س  م�صت�صار  من  ذل��ك  بعد  وتزوجت  الطلق. 
ال�صيا�صية  لل�صوؤون  الأ�صبق  امل�صري  اجلمهورية 
ت�صع  ط��وال  ا�صتمر  وال��ذي  ال��ب��از،  اأ�صامة  الدكتور 

�صنوات.
الداخلية  وزير  من  زواج��ك  عن  اأخبار  • اأث��رت 

امل�صري الأ�صبق حبيب العاديل؟ 
- ه���ذا ال��ك��لم ع���اٍر مت��ام��اً م��ن ال�����ص��ح��ة، وجمرد 

اإ�صاعة. 
ال�صتمرار  ت��ري��دي��ن  ك��ن��ت  اأزواج������ك  م��ن  اأي   •

معه؟
- بالطبع الراحل اأ�صامة الباز، لأنه ميتاز بالعقل 
والقدرة على الحتواء، وزواجي منه كان نابعاً من 
اأق���وى منا،  ح��ب حقيقي ���ص��ادق، لكن ال��ق��در ك��ان 

وحدث الطلق بيننا بالرا�صي.
حب؟  ق�صة  اإنهاء  تقررين  • متى 

- اخليانة فقط هي التي تق�صي على احلب، ولكني 
ل اأ�صعى اإىل النتقام واكتفي باإنهاء العلقة فقط 

اإىل غر رجعة.
وحيدة؟ تعي�صي  اأن  تف�صلني  • هل 

- بالطبع ل، فالوحدة قا�صية و�صعبة.
اأزواج����ك  م��ن  ط��لق��ك  يف  ال�صبب  ه��ل   •
التي  �صخ�صيتك  ق���وة  ه���ي  ال�����ص��اب��ق��ني، 

عهدنا ظهورها يف اأفلمك؟ 
- اأزواج�������ي ك���ان���وا ي��خ�����ص��ون م���ن هذا 
اأع���رف جيداً  اأن��ن��ي كنُت  الأم���ر، علماً 
كيف اأك���ون ام����راأة يف م��ن��زيل واأم���ام 
زوجي لأين اأوؤمن جيداً باأن )الرجل 

رجل وال�صت �صت(.
عبيد  نبيلة  الفنانة  تفكر  • متى 

يف اعتزال احلياة الفنية؟ 
اعتزال  يف  اأفكر مطلقاً  - ل، ولن 
الفن، لأنني اأعترب تقدميي للفن 
ر���ص��ال��ة جم��ت��م��ع��ي��ة خ��ال�����ص��ة، واأن���ا 
طوال حياتي تعودُت األ اأقدم عمًل 

اإل اإذا كان هدفاً.
باحتياجات  ال��ف��ن��ان  ي�صعر  ه��ل   •

املواطن الب�صيط؟
�صعور  لديه  فالفنان  بالطبع،  نعم   -
مبا يوؤرِّق املواطن الب�صيط واحتياجاته، 
لأننا نعي�س يف وطن واحد، ونكر�س جزءاً 
على  التعرف  الفنية يف  اأعمالنا  من  كبراً 
هموم النا�س الب�صطاء وم�صكلتهم احلياتية، 

ونرجمها على ال�صا�صة.
• ما تقييمِك لأداء �صناعة ال�صينما امل�صرية 

يف الوقت احلايل؟
ح���ال���ة ج���ي���دة، ودور  ل��ي�����ص��ت يف  ال�����ص��ي��ن��م��ا   -
املجتمع،  واق��ع  يعك�س  اأن��ه  يف  يتمحور  الفن 
من  بد  ول  املا�صي  عن  تغر  الآن  واملجتمع 
والإنتاج  والإخ�����راج  ال��ك��ت��اب��ة  عنا�صر  ت��واف��ر 

لتعود اإىل مكانتها.
تعاونِت  الذين  الكتاب  اأب��رز  عن  حدثينا   •

معهم على مدار م�صوارك الفني؟
اأنني تعاملت  امل�صادفات اجلميلة يف حياتي  - من 
م��ع ك��ب��ار امل��خ��رج��ني، وال��ك��ت��اب، حيث ت��ع��اون��ت مع 
ال��ك��ات��ب ال��ك��ب��ر اإح�����ص��ان ع��ب��د ال��ق��دو���س والأدي����ب 
ال��ع��امل��ي جنيب حم��ف��وظ، حيث ق��دم��ُت ع���دداً من 
عدة  ج��وائ��ز  عنها  نلُت  وال��ت��ي  ال��روائ��ي��ة  اأعمالهما 
ك���اأف���لم )و���ص��ق��ط��ت يف ب��ح��ر ال��ع�����ص��ل( و)اأي������ام يف 
الع�صارة  اأخ����ذت  اإن��ن��ي  ال��ق��ول  احل���لل(.ومي���ك���ن 
احلقيقية من املخرج اأ�صرف فهمي، وهذه الفرة 
تعد من اأهم الفرات يف حياتي، وحدث بيننا زواج 
اأثناء ت�صوير فيلم )ول يزال التحقيق م�صتمراً(، 
اأما املخرج  الفيلم،  انتهاء ت�صوير  وانف�صلنا عقب 
ح�صني كمال، فبنينا معاً ج�صراً من ال�صداقة لأنه 
اإن�صان حمب وفنان حقيقي، وكذلك املخرج عاطف 
اأثناء  ت�صوير  ي��وم  اأول  م��ن  اأدرك���ت  ال��ذى  الطيب 

فيلم )التخ�صيبة( اأنه خمرج متميز.
وتعاونت  م���رزوق،  �صعيد  امل��خ��رج  م��ع  عملت  اأي�صا 
اإي��ن��ا���س ال��دغ��ي��دي واأي�صاً  م��ع امل��خ��رج��ة امل��ت��م��ي��زة 
امل��خ��رج ال��ك��ب��ر ع��ل��ي ع��ب��داخل��ال��ق واأح��م��د يحيى، 
يف  اأبو�صيف  �صلح  م��ع  بتعاوين  ���ُص��ررت  وبالطبع 
اإح�صان  ا  واأي�صً الع�صل(،  بحر  يف  )و�صقطت  فيلم 
عبدالقدو�س، الذي كان يكتب رواياته بفكر عميق 
حمفوظ  جنيب  اإىل  بالإ�صافة  �صادقة،  وواقعية 
ال����ذي ق��دم��ت ب��ع�����ص��اً م��ن رواي���ات���ه م��ث��ل )�صمارة 
الأمر( و)ال�صريدة(، ووحيد حامد الذي ميتلك 
للم�صتقبل،  م�صبوقني  غر  وا�صت�صرافاً  نظر  ُبعد 
)ك�صف  فيلم  يف  اجل��دي��دة  بالدولة  نبوءته  ومنها 

امل�صتور(.
قلبك؟ اإىل  اأعمالك  اأحب  • ما 

- فيلم )ك�صف امل�صتور(، الذي اأعتربه حالة خا�صة 
يف م�صواري الفني. 

اأفلمها؟ م�صاهدة  حتبني  التي  الفنانة  • َمن 
- اأ�صتمتع مب�صاهدة اجلميلة الراحلة �صعاد ح�صني 

)ال�صندريل(. 
املراأة؟ �صينما  تل�صت  • هل 

- اأفلم املراأة يف املا�صي كانت حتتل ال�صدارة بداية 
م��ن ج��ي��ل ع��زي��زة اأم���ر وراق��ي��ة اإب��راه��ي��م، م���روراً 
وفاتن حمامة  ي�صري،  ليلى مراد ومديحة  بجيل 
و�صعاد ح�صني وهند ر�صتم، وحتى جيلنا اأنا ونادية 
اأخ��ذت يف النكما�س، ورمب��ا لأن  اجلندي، وبعدها 
الفنانات  ب��ع�����س  اج��ت��ه��اد  ع���دم  ي��ك��م��ن يف  ال�����ص��ب��ب 
ال�صا�صة،  على  يقدمنه  منا�صب  ن�س  على  للعثور 
اإذا  جديد،  من  �صتعود  امل���راأة  �صينما  راأي��ي  يف  لكن 

توافر الن�س اجليد واملتميز.
• هل ال�صبب يف اختفائك اأخراً عن ال�صا�صة، هو 
راأي��ك على فريق  تفر�صني  باأنك  ي�صاع  ما  حقيقة 

العمل، ومطالبتك باأجر مبالغ فيه؟
- ه��ذا الأم���ر ك��ذب واف���راء، ومل اأت��دخ��ل ي��وم��اً يف 
كبار  مع  اأعمل  دائماً  لأنني  اأعمايل،  من  عمل  اأي 
امل��خ��رج��ني، ح��ت��ى ل��و ق��دم��ت ال��ت��ج��رب��ة م��ع خمرج 
مبتدئ ل اأفر�س راأيي عليه، وا�صاألوا يف ذلك علي 

عبداخلالق واإينا�س الدغيدي واأحمد يحيى.
اأما بالن�صبة اإىل م�صاألة اختفائي عن ال�صا�صة، فاأنا 
مل اأبتعد اإطلقاً، والدليل اأن اآخر اأعمايل التي مت 

وم�صاركتي  الن�صا(،  )كيد  م�صل�صل  كانت  عر�صها 
اأحمد  �صمرة  ورفيقة عمري  الكبرة  الفنانة  مع 
هنعدي(،  )ب���احل���ب  ب��ع��ن��وان  وه���و  م�صل�صلها،  يف 
وال�صبب يف غيابي الفرة املا�صية هو اأنني دائماً ما 
ُتعر�س علي اأعمال كثرة واأرف�صها لأنني اأرى انها 
ُيحبنب  ل  اللتي  الفنانات  من  واأن��ا  تنا�صبني،  ل 

البتعاد عن الأ�صواء. 
عبيد  نبيلة  اأن  م��ن  ي��ق��ال  م��ا  ع��ل��ى  ردك  م��ا   •

اأح�صن فنانة قامت بدور الراق�صة؟
اأك��ون يف غاية الفرح، لأنني فعًل اأحب الرق�س   -
اأ�صتمع  عندما  اأرق�س  دائماً  وكنُت  طفولتي،  منذ 

اإىل �صوت مو�صيقى.
جنوماً  تعتربينهم  احلاليني  الفنانني  ِمن  • َمن 

تربعوا على عر�س ال�صينما امل�صرية؟
- اأن���ا ون��ادي��ة اجل��ن��دي وع����ادل اإم����ام، لأننا 

ع�صقنا ال�صينما ب�صكل كبر، واأعطيناها 
ك��ن��ا ن�صعى وراء  م��ا  ع��م��رن��ا، ودائ���م���اً 

امل��و���ص��وع��ات اجل��ي��دة امل��وؤث��رة، ذات 
املجتمع  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ال��ق��ي��م��ة 
ال�صارع  رج�����ل  ه���م���وم  ومت�������س 
توؤثر  اأعمالنا  وك��ان��ت  امل�صري، 
�صدى  وتلقى  النا�س،  يف  كثراً 

طيباً عند اجلمهور والنقاد.
التي  التكرميات  • حدثينا عن 

ح�صلِت عليها؟ 
مهرجان  خ�����لل  ُك�����رم�����ُت   -

ال��ف��ح��ي�����س الأرث��وذك�����ص��ي يف 
دورته اخلام�صة ع�صرة والتي 
كانت بعنوان )الأردن تاريخ 

دوري  ع���ن  وح�������ص���ارة( 
)العمة  م�صل�صل  يف 

تاأليف  م��ن  ن���ور( 
حم�����م�����ود اأب������و 
زي�����د واإخ��������راج 
الأع�صر  ع��ادل 
فيه  وق�����دم�����ُت 

������ص�����خ�����������ص�����ي�����ة 
لعلم  اأ�������ص������ت������اذة 

والجتماع  النف�س 
ك��ان��ت مقيمة  ال��ت��ي 

باملهجر.
وح�����������ص�����ل�����ت ع���ل���ى 

ال�����������دك�����������ت�����������وراه 
ال�����ف�����خ�����ري�����ة 

جامعة  م��ن 
)وي����������ل����������ز( 
جممل  ع���ن 

اأع���م���ايل، ومت 
ع�صو  اخ����ت����ي����اري 

ج����ائ����زة  يف  حت���ك���ي���م 
امل�صرية  اجل���ام���ع���ة 
للعلوم  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، 

ورئ��ي�����س جل��ن��ة حتكيم 

ب��رن��ام��ج )جن��م��ة ال���ع���رب( ال����ذي ك���ان ي��ه��دف اإىل 
اك��ت�����ص��اف امل���واه���ب ال�����ص��اب��ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي.
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ت��ك��رمي��ي ع��ن جم��م��ل اأع���م���ايل يف 
احتفالية كربى اأقيمت مبدينة الإنتاج الإعلمي 

يف منا�صبة مرور ع�صرين عاماً على اإن�صائها. 
)جنمة  ب��رن��ام��ج  يف  جت��رب��ت��ك  ع���ن  ح��دث��ي��ن��ا   •

العرب(؟
- كنت �صعيدة جداً بردود اأفعال ال�صارع بعد عر�س 
احللقات الأوىل من الربنامج، ول اأنكر اأنني كنت 
اأفعال اجلمهور لأن هذه  اأ�صعر باخلوف من ردود 
اخل���ط���وة ك��ان��ت ج���دي���دة يف م�������ص���واري، ل��ذل��ك مل 
اأمتكن من توقع رد فعل امل�صاهدين حول الربنامج، 
ول��ك��ن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي و���ص��ل��ت��ن��ي كانت 
اإعجاب  نالت  لأن��ه��ا  مفرحة، 
وتلقيت  ال���ك���ث���ري���ن، 
عديدة  ات���������ص����الت 
م�����ن اأ����ص���دق���ائ���ي 
م������������ن داخ������������ل 
الفني  الو�صط 
وخ�����������ارج�����������ه 
ل���ت���ه���ن���ئ���ت���ي 
ب��������������ه��������������ذه 
اخل������ط������وة، 
ول����ل����ع����ل����م 
ه�����ذا  اأن 
مج  نا لرب ا
ا�����ص����ت����غ����رق 
حت�صره  يف 
اأك����������������رث م����ن 

عام.
وال�����������ص�����ب�����ب يف   
ق��������ب��������ويل ل����ف����ك����رة 
)جن���م���ة ال����ع����رب(، هو 
اأق�����دم  اأن  ق������ررت  اأن����ن����ي 
ب�صكل  ع��م��ًل  جل��م��ه��وري 
ُيعترب  كان  ولأن��ه  خمتلف، 
باملواهب  يهتم  برنامج  اأول 
العربي،  الوطن  التمثيلية يف 
اأول  ُيعد  ك��ان  ال��ع��رب(  )جنمة 
اإىل اكت�صاف  التي �صعت  الربامج 
التمثيل،  جم�����ال  يف  م����واه����ب 
فجميع الربامج التي �صهدتها 
ال��ف��ن��ي��ة م���ن قبله  ال�����ص��اح��ة 
اكت�صاف  اإىل  ت��ه��دف  ك��ان��ت 
م����واه����ب غ���ن���ائ���ي���ة، وك����ان 
اكت�صاف  ه��و  منه  ال��ه��دف 
وت��ق��دمي جيل ج��دي��د من 

الفنانات. 
واأع����رف ب���اأن ه��ذه اخلطوة 
الإط���لق  ع��ل��ى  �صهلة  ُت��ك��ن  مل 
كبر  جمهود  بذل  مني  وتطلبت 
خ��ا���ص��ًة اأن���ن���ي ���ص��اف��رُت لأك����رث من 
وتون�س  وامل��غ��رب  لبنان  مثل  دول���ة 

والإمارات.



امل�صكنات قد توؤثر �صلبًا على 
اأدوية �صغط الدم

مثل  امل�صكنات،  اأن  م��ن  الأمل��ان��ي��ة  هي�صن  ب��ولي��ة  ال�صيادلة  غ��رف��ة  ح���ذرت 
مفعول  على  �صلباً  ت��وؤث��ر  ق��د  والأ���ص��ربي��ن،  والديكلوفيناك  الإي��ب��وب��روف��ني 

الأدوية اخلاف�صة ل�صغط الدم املرتفع.
لذا ينبغي تعاطي امل�صكنات، التي ُت�صرف بدون و�صف الطبيب، باأقل جرعة 
الطبيب  ا�صت�صارة  الأف�صل  اأي��ام. ومن   4 اإىل   3 ومل��دة ل تزيد عن  ممكنة 

قبل تعاطيها.
واأ�صافت الغرفة: اأنه ل يجوز اأبداً تعاطي امل�صكنات بدون ا�صت�صارة الطبيب 
بالن�صبة ملر�صى �صغط الدم املرتفع يف حال الإ�صابة باأمرا�س اأخرى مثل 

خلل وظائف الكلى، اأو ق�صور القلب، اأو اجلفاف.

اكت�صاف جديد مذهل.. 
الزجنبيل يعالج مر�صًا قاتاًل

ميكن اأن ي�صاعد الزجنبيل يف اإنقاذ الأرواح بعد اأن وجد العلماء اأنه يعمل 
امل�صبب للجفاف  كعلج قوي �صد فرو�س مر�س اللتهاب املعدي املعوي، 

واملوت يف العامل النامي.
من  اأي  يكن  ومل  ن��اب��ويل،  م��ن  طفًل   140 ال�صريرية  التجربة  و�صملت 
الزجنبيل.  يتناولون  الأط��ف��ال  ك��ان  اإذا  مبا  علم  على  الأط��ب��اء  اأو  املر�صى 
الذين  الأطفال،  لدى  للقيء  امل�صادة  بالتاأثرات  املتعلقة  النتائج  ووجدت 
اأن يقلل  اأن الزجنبيل ميكن  املعدة والأمعاء اخلطر،  التهاب  يعانون من 

من �صدة وتواتر القيء.
ووجد الباحثون اأن الأطفال الذين تراوح اأعمارهم بني �صنة واحدة و10 
�صنوات، ويعانون من التهاب معدي معوي خطر، �صهدوا انخفا�صاً وا�صحاً 

يف تواتر القيء بن�صبة 20%.
وقال الدكتور روبرتو برين كاناين، الأ�صتاذ امل�صاعد يف ق�صم طب الأطفال 
)تنقذ  قد  النتائج  اإن  الدرا�صة:  قاد  ال��ذي  الإيطالية،  نابويل  جامعة  من 
الأرواح على الأرجح( يف جميع اأنحاء العامل، ف�صًل عن تخفي�س ال�صغط 

على الأنظمة ال�صحية.
واأو�صح )كاناين(، اأن )ما يزال التهاب املعدة من اأكرب م�صببات الوفاة بني 
الأطفال الذين يعي�صون يف البلدان النامية، واجلفاف يعد من امل�صاعفات 

الأكرث تكراراً وخطورة(.
البكتريا �صديدة العدوى،  املعدة والأمعاء يحدث ب�صبب  التهاب  اأن  يذكر 
واأنواع  والفرو�صات  وامل���اء،  الطعام  يف  املتواجدة  ال�صاملونيل  ذل��ك  يف  مبا 

الطفيليات.
للطعام  املر�صى  ج�صم  امت�صا�س  ا�صتحالة  اإىل  والإ���ص��ه��ال  القيء  وي���وؤدي 
اأن  ال��ع��دوى. وميكن  لعلج  الفم  العلج عن طريق  تناول  اأو حتى  وامل���اء، 
اأو كبار  يكون الأمر خطراً على املر�صى ال�صعفاء، مثل الأطفال ال�صغار 

ال�صن.

طائر؟ ا�ضغر  حجم  • ما 
طائر  اإن��ه  �صكر  مكعب  ب��وزن  ان��ه  بحيث  احلجم  �صئيل  طائر  ا�صغر   
الطنان ل يزيد حجمه عن حجم النحلة ول يزيد طوله مع احت�صاب 

الذيل 2.5 يعي�س الطنان يف كوبا  
العامل؟ يف  حي�ان  ا�ضغر  ه�  • ما 

اإنها  ال���ربزوي���ات ح��ي��وان وح��ي��د اخللية  ال��ع��امل ه��و   ا�صغر ح��ي��وان يف 
اأنواع   اإل باملجهر بع�س  حيوانات �صغرة جدا بحيث ل ميكن روؤيتها 
1�صنتمير  عن  لتزيد  منها   5000 اأن  حد  اإىل  �صئيل  ال��ربزوي��ات 

ون�صف  
؟ العامل  يف  لب�ن  حي�ان  اأبطاأ  ه�  • ما 

 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�صلن الثلثي اأ�صابع القوائم فهو 
ي�صر ب�صرعة مائة ياردة يف ال�صاعة والك�صلن هو  املعروف حيوان ادرد 

يقيم يف اأ�صجار الغابات  ال�صتوائية  باأمريكي اجلنوبية الو�صطى  

التمام  وظ��لل  الظلل  ا�صتخدم  من  واأول  الفلك  علم  عن  املثلثات  علم  ف�صل  من  اأول  اإن  تعلم  هل   •
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�س الزوايا واملثلثات هم الريا�صيون العرب وياأتي 

على راأ�صهم يف هذا املجال ن�صر الدين الطو�صي املتويف عام 672 ه�/1274 م.
• هل تعلم اأن ابن الهيثم العامل ال�صلمي يعترب اأول من اكت�صف اأن العد�صة املحدبة ترى الأ�صياء اأكرب مما 
اأق�صامها. وقد  اأ�صماء لبع�س  اأول من �صرح تركيب العني ور�صمها بو�صوح تام. وو�صع  اأي�صاً  هي عليه، وهو 

اأخذها عنه الأفرجن وترجموها اإىل لغاتهم املختلفة<
اجلراحة. خيوط  مبتكر  هو  الرازي  بكر  اأبا  اأن  تعلم  • هل 

وكذلك هو وا�صف دائي اجلدري واحل�صبة.
والرازي يعترب اأ�صهر اأطباء العرب يف الع�صر العبا�صي على الطلق. فيل�صوف حكيم، كيماوي، اأولع بال�صعر 
واملو�صيقى يف �صغره، ثم عكف على درا�صة الطب والفل�صفة والكيمياء فنبغ وا�صتهر. توىل تدبر مار�صتان 
كتبه  اأج��ل  يعترب  ال��ذي  )احل���اوي(  موؤلفاته  واأه��م  بغداد  الع�صوي يف  البيمار�صتان  اأطباء  رئا�صة  ثم  ال��ري، 
ابتكر خيوط اجلراحة من م�صارين احليوانات. وهو  اأول من  ال��رازي  واأعظمها يف �صناعة الطب. ويعترب 
اأول من و�صف دائي اجلدري واحل�صبة حق الو�صف، وذلك يف ر�صالة كبرة تعد مفخرة من حفاظ  اأي�صاً 
املوؤلفات الطبية عند العرب. وفيها اأول بيان �صريري للجدري. وقد نقلت هذه الر�صالة اإىل خمتلف لغات 

العامل.

�سياد ال�سمك

التفاح الأخ�ضر يق�ي الذاكرة 
ال���ت���ف���اح الأخ�������ص���ر، ل���ه دور 
كبر وفعال يف التخل�س من 
ينتج عنها  الل��ت��ه��اب��ات، وم��ا 
فهو  باجل�صم،  م�صكلت  من 
ال��ب��ك��ت��ني التي  غ��ن��ي مب�����ادة 

تقي من اللتهاب.
وي���ح���ت���وي ع���ل���ى م�������ص���ادات 
للغاية  عالية  بن�صب  اأك�صدة 
�صيخوخة  ي���وؤخ���ر  ف��ه��و  ل����ذا 

اجل�صم، وم�صدر للطاقة والن�صاط الذهني والبدين، ويفيد يف زيادة معدل 
بذل اجلهد

ويقوي الذاكرة ويح�صن وظائف الفهم وال�صتيعاب والقدرة على الركيز، 
ويحتوي على فيتامينات A،B،C وهى مفيدة للب�صرة. ويخل�س اجل�صم من 
ال�صموم، فهو منظف عام للج�صم، ويحمي القلب من الأمرا�س، والأعرا�س 
املر�صية، ويهاجم الفرو�صات املوجودة يف اجل�صم، ويقاوم ن�صاطها، وي�صاهم 

يف علج حالت بع�س الأمرا�س كمر�س النقر�س والروماتيزمز
ويعترب من اأف�صل مقويات اللثة والأ�صنان وال�صرو�س، اإذا تناوله ال�صخ�س 
بانتظام، ويحتوي على معدلت عالية من الأملح املفيدة للج�صم، وكذلك 

العنا�صر الغنية واملهمة، الكال�صيوم والف�صفور والزنك والبوتا�صيوم.

املمثلة ه�يل هنرت خالل ح�ض�رها العر�ض الأول لفيلم “اخلارق�ن 2” يف ل��ض اأجنل��ض ، كاليف�رنيا. )رويرتز(

احدى ال�صاطر الهندية ال�صهرة تقول: جل�س الفتي ال�صغر فوق �صخرة عالية و�صط املياه يلقي ب�صنارته 
عله ي�صتطيع ان ي�صطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.

 كان ابوه �صيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه.. هكذا هي عي�صة ال�صيادين ل يعرفون متى يغ�صب البحر عليهم 
ومتى يفرح، فقد ا�صتطاع الفتي ا�صطياد عدة �صمكات �صمينة وقبل ان يقوم من جمل�صه للعودة قرر ان يجرب 
اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�صجعه على ذلك، ا�صتعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى 
�صنارته املتوا�صعة وانتظر نداءها فرة لي�صت ق�صرة حني اح�س بان �صيئا قد علق بها، فجذبها، فاذا بها ثقيلة 
جدا.. حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر على ال�صطح فم �صمكة �صخمة فاأم�صك بقطعة من القما�س 
الغليظ  ي�صعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة من �صبكة �صيد قدمية رمبا دخلتها �صغرة ومل ت�صتطيع 
ال�صبكة من حولها واخرجها واذا بها  الفتي بقطع اخليوط  اخل��روج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام 
الوانها فقط هي العجيبة فقد  �صمكة كبرة عجيبة تداخلت فيها الوان كثرة لها وقع ال�صحر ولكن لي�صت 
كانت ال�صمكة الكبرة حتمل على ظهرها لفظ )امللك هلل( نعم هكذا راأي النا�س هذا الكلم على ظهرها حني 
جرى بها الفتى و�صطهم لريهم اياها فقد األقى بحمولة ا�صماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�صجد القرية 
لري النا�س ذلك، فهلل اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتى ايل ملكهم لرى ويعرف ان )امللك هلل(.. وحده 
وو�صط مظاهر حا�صدة كبرة، حمل �صمكته العجيبة على ظهر يديه لريها للملك.. ففتح عيناه جيدا واخذ 
يتح�ص�صها ليعرف انه ل لب�س فيها ول احتيال ثم قال: �صبحان اهلل.. حينها �صمع من يقول حمدا هلل ار�صل 
لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ل ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه 
ي�صتعبد اهل هذه املدينة ال�صغرة، فخاف من هذه الإ�صارة الغريبة ،وقال للفتي: انطلق ب�صمكتك هذه واعلن 
يف مملكتي انه منذ الن اجلميع احرار ولي�س لحد �صلطان عليهم، ، ومنذ الن ل �صرائب ول جزية وما يخرج 
من الر�س لكم وما يخرج من البحر لكم، �صنبداأ معا ع�صرا جديدا وليخرج كل امل�صاجني وليعي�س كل منكم 
كما ي�صاء ولينفذ وزيري الن امرا باإرجاع اأرا�صيكم اليكم وكل ما �صلب منكم.. ل نريد من احد اي �صئ ولي�س 

يل عليكم �صلطان.. فان امللك هلل وحده ل �صريك له.

ال��ك��ث��رون ومن  ال��ت��ي يف�صلها  امل�����ص��روب��ات  اأ���ص��ه��ر  ال��ق��ه��وة م��ن  ت��ع��ت��رب 
امل�صروبات الأ�صا�صية يف اليوم، لكن بع�س الأبحاث والدرا�صات اأثبتت اأن 

للقهوة اأ�صراراً عديدة على �صحة اجل�صم.
ووفقاً ملا ذكره موقع healthambition فاإن اأ�صرار القهوة هي:

يف  الكولي�صرول  ن�صبة  رفع  على  يعمل  القهوة  تناول  من  – الإكثار   1
الدم؛ ما ي�صكل خطورة على �صحة القلب وال�صرايني.

اله�صمي  اجلهاز  يف  م�صاكل  ي�صبب  القهوة  تناول  من  الإف��راط   –  2
وارجتاع  وال��ق��ول��ون،  امل��ع��دة  وق���رح يف  التهابات  اإىل  ي���وؤدي  وامل��ع��دة، فقد 

يف املريء.
نظراً  املختلفة؛  ال�صرطانية  ب��الأورام  الإ�صابة  فر�س  من  تزيد   –  3

لحتوائها على مادة الأكريلميد امل�صببة لل�صرطان.
الكتئاب؛  وت�صبب  والع�صبي  النف�صي  وال�صغط  التوتر  من  – تزيد   4
يف  نف�صية  م�صاكل  ت�صبب  ل  حتى  تناولها  م��ن  احل��د  م��ن  ب��د  ل  ل��ذل��ك 

امل�صتقبل.
يف  م�صاكل  وت�صبب  الدماغية  بال�صكتة  الإ�صابة  فر�س  من  – تزيد   5

اجلهاز الع�صبي.
تاأخر  ي�����ص��ب��ب  ق���د  ال��ق��ه��وة  ت���ن���اول  اأن  الأب���ح���اث  ب��ع�����س  اأث��ب��ت��ت   –  6

الإجناب.
واملفا�صل. الأع�صاب  يف  وم�صاكل  العظام  به�صا�صة  الإ�صابة  – ت�صبب   7

ورطوبتها. ن�صارتها  وتفقدها  الب�صرة  – ت�صر   8
اجل�صم. يف  عام  و�صعف  ال�صديدين  والتعب  الأرق  – ت�صبب   9

والغثيان. الإ�صهال  مثل  املعدة  وا�صطرابات  املغ�س  ت�صبب  – قد   10
واخلطوط  التجاعيد  ظ��ه��ور  و���ص��رع��ة  اجل��ل��د  ج��ف��اف  ت�صبب   –  11

البي�صاء يف اجل�صم.
والتهابات  والتاآكل  الت�صو�س  مثل  الأ�صنان  يف  م�صاكل  ت�صبب   –  12

اللثة.

تعّرف على اأ�صرار القهوة على �صحة اجل�صم
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