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علماء يبتكرون دواء لعالج االنف�صام 
جلامعة  ال��ت��اب��ع  ال�صيدالنية  للعلوم  ف��ال��دم��ان  معهد  علماء  ابتكر 
االأكادميي بافلوف الطبية يف بطر�صبورغ، دواء يفيد يف عالج االأمرا�ض 
النف�صية مبا فيها انف�صام ال�صخ�صية والهو�ض. ويقول اإيليا �صوخانوف، 
اأحد امل�صاهمني يف ابتكار الدواء اجلديد، اإن العلماء ابتكروا مادة توؤثر 
يف االت�صاالت الع�صبية. وقال اإنه "عند حقن الفئران املخربية بهذا 
الدواء، ن�صطت م�صتقبالت TAAR1 يف اجلهاز الع�صبي املركزي. 
اأي اأثرت يف نقل االإ�صارات بني اخلاليا الع�صبية يف الدماغ". ويوؤكد 
اأقرا�ض  باإنتاج  ت�صمح  للدواء،  ال�صيدالنية  ال�صيغة  اأن  على  العلماء 
مر�ض  لعالج  ج��دي��دة  طريقة  وتعد  النف�صية،  اال�صطرابات  لعالج 
انف�صام ال�صخ�صية. كما اأن نتائج اختبار الدواء على الفئران، ت�صمح 
اإن هذا الدواء �صيكون فعاال يف عالج االأمرا�ض النف�صية مبا  بالقول 
فيها الهو�ض. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن مر�ض انف�صام ال�صخ�صية ي�صيب 
اأكرث من 21 مليون �صخ�ض حول العامل، ويتميز با�صطراب التفكري 

واالإدراك والعواطف واللغة وال�صلوك وغريها.

عار�ض مرتبط بالنوبة القلبية جتهله الن�صاء!
علم معظمنا اأن اآالم ال�صدر و�صيق التنف�ض من االأعرا�ض التي �صري اإىل 
اأقل �صهرة  احتمال االإ�صابة بنوبة قلبية، ولكن، هناك موؤ�صرات اأخرى 
ميكن اأال نكون على دراية بها. وحققت جتربة ممر�صة ن�صرت ق�صتها 
انت�صارا  تويرت،  يف  ح�صابها  على  لها  تعر�صت  التي  واالأع��را���ض  املريعة 
وا�صعا. وحتدثت املمر�صة عن �صعورها بان�صداد الرتوية اإىل قلبها بن�صبة 
%، ولكنها مل تعان من اآالم يف ال�صدر. وكتبت قائلة: "اأريد اأن اأحذر   95
االأمل  انتقل  حيث  خمتلف،  لدينا  القلبية  بالنوبات  فال�صعور  الن�صاء، 
�صاعدي. �صعرت باحلرقة  بت�صاو عرب  وانت�صر  اأعلى ظهري وكتفي  من 
ب�صد  اأنني م�صابة  الواقع  "اعتقدت يف  وا�صتطردت مو�صحة:  واالأمل". 
ات�صلت بالطوارئ". وحل�صن  واأتقياأ، حتى  اأتعرق  اأن بداأت  اإىل  ع�صلي، 
الطوارئ.  غرفة  اإىل  و�صولها  من  �صاعة  بعد  املمر�صة  عا�صت  احل��ظ، 
الربيطانية  القلب  وموؤ�ص�صة  الوطنية  ال�صحة  م��راك��ز  اإدارة  وق��ال��ت 
اأن االأعرا�ض التي  هذه الق�صة ال تعد غري عادية، حيث  اإن   ،"BHF"
على  امل��ع��ت��ادة،  ال�صدر  اآالم  ع��ن  تختلف  اأن  ميكن  الن�صاء  لها  تتعر�ض 
الربوفي�صور، كولينز،  الرجال. وكتب  �صائع لدى  االأم��ر  اأن  الرغم من 
على موقع "BHF": "ميكن اأن حتدث نوبة قلبية لدى الن�صاء ب�صكل 
قد  اأو  الكتفني،  بني  الظهر  يف  اأمل  مبثابة  ذل��ك  يكون  ورمب��ا  خمتلف، 
تعاين املري�صة من نوبة غثيان وقيء دون ال�صعور باأي اأمل يف ال�صدر". 
واأو�صح كولينز اأن االأ�صباب معقدة، اإال اأن اإنتاج االإ�صرتوجني ميكن اأن 
اأعلى من االأمل. ول�صوء احلظ، من  اأنه توجد لدى الن�صاء عتبة  يعني 
اأن ت�صخ�ض حالة املراأة ب�صكل خاطئ بعد النوبة القلبية،  اأي�صا  املرجح 
لذلك من املهم اأن تكون على درا�صة بالعالمات واالأعرا�ض التي ت�صمل: 
اأمل يف ال�صدر وال�صعور بال�صيق اأو ال�صغط، واأمل يف اأجزاء من اجل�صم، 
بالدوار  وال�صعور  وال��ب��ط��ن،  والظهر  وال��رق��ب��ة  وال��ف��ك  ال��ذراع��ني  مثل 

والتعرق والغثيان و�صيق يف التنف�ض.

ابتكار هالم مينع عودة االأورام اخلبيثة 
اأجنلو�ض هالما مينع عودة  ابتكر علماء جامعة كاليفورنيا يف لو�ض 
االأورام اخلبيثة بعد التدخل اجلراحي، ويحتوي على مركبات تعزز 
 "Nature Nanotechnology" مناعة اجل�صم. وتفيد جملة
الفئران  على  ال��ه��الم  ه��ذا  اختبار  ب��اأن  ال��درا���ص��ة،  نتائج  ن�صرت  التي 
املخربية كان ناجحا. وات�صح اأن الهالم اأبطاأ منو اخلاليا ال�صرطانية 
التي بقيت بعد التدخل اجلراحي على فئران م�صابة ب�صرطان اجللد، 
وعا�صت القوار�ض �صهرين دون منو هذه اخلاليا. كما ات�صح اأن هذا 
الهالم مينع منو اخلاليا ال�صرطانية يف بقية اأع�صاء اجل�صم امل�صابة، 

ال يف مكان العملية وح�صب.
وي�صري العلماء اإىل اأن هالم دقائق النانو يحتوي على اأج�صام م�صادة 
بهدف  ال�صرطانية  اخلاليا  تفرزه  ال��ذي   ،"CD47" بروتني  تكبح 
املوجودة  الكال�صيوم  كربونات  دقائق  وحتجب  املناعة.  خاليا  خ��داع 
يف الهالم هذا الربوتني، ما ي�صمح خلاليا املناعة باكت�صاف وتدمري 
لكربونات  اختيارهم  �صبب  العلماء  ويو�صح  ال�صرطانية.  اخل��الي��ا 
اأم��اك��ن اجلروح  تدريجيا يف  ت��ذوب  الأن��ه��ا  وذل��ك  ب��ال��ذات،  الكال�صيوم 
اأن��ه��ا تن�صط خ��الي��ا البلعمة  ال��ن��اجت��ة م��ن ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي. ك��م��ا 

الكبرية التي ت�صاعد اجل�صم يف التخل�ض من العنا�صر الغريبة.

السبت  15   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12503  
Saturday  15   December   2018  -  Issue No   12503

كني�صة مل تقطع قدا�صها 
لتحمي الالجئني

منذ  ال�صاعة  م��دار  على  م�صتمراً  قدا�صاً  الهولندية  الكنائ�ض  اإح��دى  تقيم 
اأواخر ت�صرين االأول اأكتوبر، م�صتندة اإىل قانون مينع ال�صرطة من مقاطعة 
كيف متكنوا من  عائلة الج��ئ��ة.  ترحيل  منع  ذل��ك  م��ن  وال��ه��دف  ال�صالة، 

�صمان ا�صتمرار ال�صالة دون انقطاع؟
تقيم كني�صة هولندية يف مدينة الهاي قدا�صاً ا�صتمر دون انقطاع على مدار 
اأرمنية من الرتحيل، بعد  اأ�صابيع حلماية عائلة  ال�صاعة منذ حوايل �صتة 
لل�صرطة  ُي�صمح  الهولندي، ال  القانون  ُرف�ض طلب جلوئها. ومبوجب  اأن 
مبقاطعة خدمة الكني�صة اأو دخولها بهدف االعتقال اأثناء ال�صالة. ول�صمان 
ا�صتمرار القدا�ض دون انقطاع، تطوع العديد من االأ�صاقفة ورجال الدين 
من جميع اأنحاء البالد كي ال يتمكن م�صوؤولو الهجرة وال�صرطة على مدى 
على  القب�ض  الإلقاء  "بيثيل"  كني�صة  دخ��ول  من  املا�صية  ال�صتة  االأ�صابيع 
اأفراد العائلة االأرمنية الالجئة، بح�صب ما ن�صره موقع �صحيفة "نيويورك 

تاميز" االأمريكية.
اأبناء  وثالثة  واالأم  االأب  من  املكونة  االأرمنية،  تامرازيان  عائلة  وو�صلت 
اأن اأرغم االأب على  15 و21 عاماً، اإىل هولندا بعد  ترتاوح اأعمارهم بني 
الفرار من اأرمينيا الأ�صباب �صيا�صية عام 2010، وطلبوا اللجوء يف هولندا، 
حيث بقيت طلباتهم قيد الدرا�صة منذ ذلك احلني اإىل اأن رف�صت وطلب 
لطلب  الكني�صة  اإىل  يلجوؤون  جعلهم  ال��ذي  االأم���ر  ال��ب��الد،  م��غ��ادرة  منهم 

امل�صاعدة.

و�صائل التوا�صل يف 
خدمة جتار الكوكايني

مبتابعة  معنية  اأوروب��ي��ة  منظمة  ق��ال��ت 
الكوكايني  جت���ار  اإن  امل���خ���درات  ت��ع��اط��ي 
التوا�صل  ا�صتخدامهم لو�صائل  يت�صاعد 
االج��ت��م��اع��ي واالت�������ص���االت امل�����ص��ف��رة يف 
ت�صدي  �صعوبة  م��ن  ي��زي��د  م��ا  عملهم، 

ال�صلطات لهم.
املخدرات  لر�صد  االأوروب���ي  املركز  وق��ال 
كبرية  "كميات  اإن  تقرير  يف  واالإدم�����ان 
اأوروبا  تدخل  اأنها  يبدو  الكوكايني  من 
انفاذ  عمالء  وي��واج��ه  منتظمة،  بوترية 
القانون واجلمارك حتديات يف ال�صيطرة 

على هذا التدفق."
ل�صبونة  وم���ق���ره���ا  امل��ن��ظ��م��ة  اأو����ص���ح���ت 
اأكرب  ث���اين  ه���ي  اأوروب������ا  اإن  ب��ال��ربت��غ��ال 
اأمريكا  بعد  للكوكايني  ال��ع��امل  يف  �صوق 
ال�صمالية، مببيعات �صنوية تقدر بحوايل 
مليارات   6.5( ي����ورو  م��ل��ي��ارات   5.7

دوالر( على االأقل.
املخدرات  م��ه��رب��ي  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ت��اب��ع��ت 
يف  وم��ط��ارات  م��وان��ئ  االآن  ي�صتخدمون 
بلجيكا وفرن�صا واأملانيا ف�صال عن مراكز 
وهولندا  اإ�صبانيا  يف  التقليدية  االجت��ار 

واإيطاليا.

اجللو�ض الطويل.. يلحق 
اأذى كبريًا ب�صحتك �ص 23

كوب من الربتقال يقي 
من هذا املر�ض اخلطري 

جملة  ن�صرتها  طبية  درا���ص��ة  اأف���ادت 
االأمريكية   "Neurology"
ع�صري  م���ن  ك���وب���اً  اأن  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
املرء  اأن يقي  الربتقال يومياً ميكن 
اخلرف  مبر�ض  االإ�صابة  خطر  من 

بن�صبة ت�صل اإىل 50%.
واأو���ص��ح��ت ه��ان��ا ج��اردي��ر، الباحثة 
امل�صاركني  اأن  م��ي��ام��ي،  ج��ام��ع��ة  يف 
وال��ذي��ن حافظوا على  ال��درا���ص��ة،  يف 
الربتقال  ع�����ص��ري  م���ن  ك���وب  ���ص��رب 
ب�����ص��ك��ل ي����وم����ي، ق����ل ل���دي���ه���م خطر 
االإ����ص���اب���ة ب���اخل���رف ل��ن��ح��و 47%، 
الفواكه  اأن  ع��ل��ى  ج��اردي��ر  واأك����دت 
بالفيتامينات  غنية  واخل�����ص��روات 

االأك�صدة  وم�صادات  الغذائية  واملواد 
التي حتمي الدماغ.

الربتقال يحتوي على  والأن ع�صري 
كمية كبرية من الفركتوز، وهو اأمر 
ال�صخ�ض  تناوله  اإذا  �صحياً  يعد  ال 
بكميات كبرية، فاإن الدرا�صة تو�صي 
ع�صري  من  ملليلرت   200 مبقدار 
ويف�صل  ف���ق���ط،  ي��وم��ي��اً  ال���ربت���ق���ال 
املزيد  ل��ت��ج��ن��ب  ط��ب��ي��ع��ي��اً  ي���ك���ون  اأن 
الع�صائر  يف  امل���وج���ود  ال�����ص��ك��ر  م���ن 
ع�صري  اأي  ي��ع��د  ك��م��ا  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
واخل�صروات  الفاكهة  ع�صائر  م��ن 
ال��ط��ازج��ة ���ص��ح��ي��اً وي��ل��زم دجم���ه يف 

النظام الغذائي اليومي. 

الطالبات  من  جمموعة  على  درا�صة  الباحثون  واأج��رى 
منهن  وُط��ل��ب  القم�صان  م��ن  جمموعة  عليهن  ُعر�صت 
تقييم درجة تقززهن من رائحة القم�صان املتعرقة، وقيل 
لهن اإن بع�صها يعود لزميالت والبع�ض االآخر ملوظفات 
يف اجلامعة، بح�صب ما اأورد ملوقع "scinexx" الذي 
الطالبات  تقييم  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  ال��درا���ص��ة.  ن�صر 
ل�صوء رائحة القم�صان اختلف بح�صب �صاحب القمي�ض 
نف�صه، على الرغم من اأن الرائحة كانت واحدة يف جميع 
م�صدر  ب��اأن  "االعتقاد  اأن  ال��درا���ص��ة  وذك���رت  القم�صان. 
الدائرة  نف�ض  يف  �صخ�ض  م��ن  ���ص��ادر  الكريهة  ال��رائ��ح��ة 
اأمر  وهو  بالتقزز،  ال�صعور  درج��ة  من  يقلل  االجتماعية 
يوؤكد اأهمية احلدود االجتماعية يف التعامل مع التقزز". 
امللفت للنظر يف النتائج اأن حدود ال�صعور بالتقزز تختلف 
التي مت فيها احلديث مع  وا���ص��ح، ففي احل��االت  ب�صكل 
اخلا�صعات للدرا�صة م�صبقاً كطلبة ب�صكل عام، تراجعت 
حتى  حتمل  التي  القم�صان  من  التقزز  م�صاعر  لديهن 
�صعار جامعات اأخرى. اأما بالن�صبة للطالبات الالتي مت 
اإبراز و�صعهن كطالبات لهذه اجلامعة بالذات، فرتاجعت 
�صعار  حتمل  التي  القم�صان  من  لديهن  التقزز  م�صاعر 

اجلامعة التي يدر�صن بها.
وق�����ال امل�������ص���رف ع��ل��ى ال����درا�����ص����ة، ���ص��ت��ي��ف��ان راي�������ص���ر، يف 
ت�صريحات نقلها موقع "scinexx" العلمي: "يظهر 
املنا�صبة  بح�صب  يختلف  للغرباء  تقييمنا  اأن  االأم��ر  هذا 
االجتماعية الراهنة، فدرجة تقييم ال�صخ�ض لتقززه من 
نف�ض ال�صيء قد تختلف بح�صب درجة �صلته االجتماعية 

ب�صاحبه".

مت  ثانية  جتربة  الباحثون  اأج��رى  للدرا�صة،  وا�صتكمااًل 
على  الكريهة  ال��رائ��ح��ة  ذات  القم�صان  ع��ر���ض  خاللها 
ب��ع�����ض االأ���ص��خ��ا���ض، وب��ع��ده��ا مت و���ص��ع زج��اج��ة مطهر 
لليدين بالقرب منهم. ور�صد الباحثون �صرعة ا�صتخدام 
االأيدي  لتنظيف  املطهر  لزجاجة  الدرا�صة  امل�صاركني يف 

بعد مل�ض القم�صان.
وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة اأن ف���رتة ت��ن��ظ��ي��ف ال��ي��دي��ن ب��ع��د مل�ض 
ال��ق��م�����ص��ان ال��ت��ي اع��ت��ق��د امل�����ص��ارك��ون يف ال���درا����ص���ة اأنها 
ل�صخ�صيات بعيدة عن دائرتهم االجتماعية كانت اأطول 

ب�صكل وا�صح.

تطبيق ياباين للحد من التعرق
ال��ع��امل با�صتمرار  ال��ي��اب��ان ع��ن م��ف��اج��اأة  ت��ك��ف دول����ة  ال 
باأحدث واأغرب االخرتاعات. واأحدث ما مت التو�صل اإليه 
التعرق  م�صكلة  من  احل��د  يف  ُي�صاهم  قد  جديد  تطبيق 
اأم��ام زم��الء العمل. فماهو  وجت��اوز ما ي�صببه من حرج 

هذا التطبيق؟ وكيف يعمل؟
متوا�صلة  ل�صاعات  العمل  و  ال�صيف  ح���رارة  ارت��ف��اع  م��ع 
يتعر�ض الكثري منا للتعرق، اإذ تنت�صر بقع كبرية وبارزة 
الكريهة  ال��ع��رق  رائ��ح��ة  واأن  ال�صيما  االإب���ط���ني.  اأ���ص��ف��ل 
اأمام زمالء العمل وقد ُت�صعف  ُت�صبب احلرج ل�صاحبها 
جديدا  يابانياً  تطبيقا  لكن  بنف�صه.  ثقته  من�صوب  من 
وعملية.  فعالة  وبطريقة  امل�صكلة   لهذه  ح��دا  ي�صع  قد 
اإىل اخ��رتاع تطبيق ي�صمح  فقد  تو�صل علماء يابانيون 
اأ�صارت  ل�صاحبه باختبار ذاتي مل�صتوى التعرق ح�صب ما 

اإليه �صحيفة الغارديان الربيطانية.

والتطبيق الذي ُي�صمى )كونكون بادي( عبارة عن �صريط 
ت�صجيل يعمل بتقنية البلوتوث عرب ربطه بتطبيق هاتف 
بالقرب  اأماكن يف اجل�صم:  اأربعة  يتم و�صعه يف  اإذ  ذكي، 
من الراأ�ض، خلف االأذن، حتت االإبط وحول االأقدام ويف 
حال وجود تعرق ُير�صل التطبيق ر�صالة حتذير ب�صرورة  
معاجلة االأمر واالهتمام به. ويقول داي�صكو كودا رئي�ض 
مركز االخرتاعات باليابان اإن فكرة التطبيق تبادرت اإىل 
ذهنه قبل �صنتني، وذلك اأثناء اجتماع مع زميالت له يف 
العمل اأغلبهن يف �صن االأربعني، حيث �صعرن باحلرج من 
رائحة التعرق، التي تزداد ب�صدة  يف ف�صل ال�صيف "بحثنا 
مادفعنا  وه���ذا  ت��ع��رق اجل�صم  رائ��ح��ة  لقيا�ض  ج��ه��از  ع��ن 
 " " واأ�صاف  اإمكانية اخ��رتاع  هذا التطبيق  للتفكري يف 
نرى التحديات التي ُيواجهها هوؤالء النا�ض لكن ال اأحد 

كان يتوفر على حل ".

طرق العالج
بتغيري  ال�صحة  خ��رباء  ين�صح  التعرق  م�صكلة  ولتجاوز 
واجلوارب  الداخلية  وخ�صو�صا  م�صتمر  ب�صكل  املالب�ض 
اأن  ميكن  كما  منتظم.  ب�صكل  امل��الب�����ض  ب��اق��ي  وتنظيف 
ي�صاهم جتنب ا�صتعمال العطور القوية يف احلد من هذه 
امل�صكلة اإذ ميكن اأن تتفاعل مع رائحة العرق وتنتج روائح 
ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  على  العمل  وك��ذل��ك  كريهة. 
منتظم ما يجعل عملية اإفراز التعرق متر ب�صكل منتظم. 
ف�صال عن ذلك ُين�صح بتفادي االأطعمة التي توؤثر على 
والقهوة ح�صب  احل��ارة  التوابل  التعرق خ�صو�صا  رائحة 

نف�ض املوقع االأملاين.

درا�صة: عوامل اجتماعية وراء اإح�صا�صنا بالتقزز

الكريهة  ال��ع��رق  رائ��ح��ة  م��ن  ت�����س��ت��اء  ه��ل 
بنف�س  منك  مقرب  �سخ�س  عن  ال�سادرة 

اإذا  الرائحة  نف�س  من  تقززك  درج��ة 
دائرتك  خ��ارج  �سخ�س  عن  �سدرت 
االجتماعية؟ درا�سة علمية حاولت 

وخل�ست  ال�س�ؤال  هذا  على  االإجابة 
اإىل نتيجة غري مت�قعة.

اأو  كريهة  رائ��ح��ة  م��ن  التقزز  اأو  بالقرف  ال�سع�ر 
مبثابة  ويعترب  الغالب  يف  تلقائي  نظيف  غري  منظر 
اآلية وقائية حتمينا من تناول اأو ا�ستن�ساق م�اد اأو 
اأطعمة �سامة اأو م�ؤذية. لكن درا�سات علمية اأثبتت 
اأن هناك بع�س الع�امل االجتماعية التي ت�ؤثر على 
على  حتى  يختلف  فعلنا  رد  وجتعل  بالتقزز  �سع�رنا 
نف�س املحفز. ور�سد باحث�ن من جامعة �سان اآندروز 
االجتماعية  ظروفنا  تاأثري  كيفية  اال�سكتلندية 
ال�سع�ر  اأن  اإىل  وخل�س�ا  بالتقزز،  �سع�رنا  على 
املجم�عات  بني  الف�سل  يف  ق�يًا  دورًا  يلعب  بالتقزز 
على  فعلنا  رد  اأن  مبعنى  املختلفة،  االجتماعية 
رائحة عرق �سخ�س من دائرتنا االجتماعية يك�ن 
اأقل بكثري من رد فعلنا على نف�س الرائحة اإذا �سدرت 

من �سخ�س غريب عنا.

ات�صاع بوؤبوؤ العني 
مقيا�ض للتوتر

ق���ال���ت ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ج���دي���دة اإن 
م��دى ات�����ص��اع ب��وؤب��وؤ ال��ع��ني مقيا�ض 
دق��ي��ق مل���دى ت��وت��ر االإن�����ص��ان الذي 
املهام  تعدد  تتّطلب  بيئة  يف  يعمل 
البحث  ف��ري��ق  ويعتقد  وامل���ه���ارات. 
من جامعة مي�صوري االأمريكية اأن 
من  ا�صتخدامه  ميكن  املوؤ�صر  هذا 
التي  ال�����ص��رك��ات  امل��وظ��ف��ني يف  قبل 
ملعرفة  م��ت��ع��ددة  ب��اأع��م��ال  تكّلفهم 
تتحمله  ال������ذي  ال�����ص��غ��ط  م�����دى 

اأج�صامهم.
ك���ل ج�صم  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
واالإجهاد  التوتر  م��دى  ع��ن  يعرّب 
بطريقته اخلا�صة، اإال اأن الدرا�صة 
عام  موؤ�صر  اإىل  تو�صلت  اجل��دي��دة 
مي���ك���ن م����ن خ���الل���ه ر����ص���د حالة 

التوتر واالإجهاد.
واأج��������رى ال���ب���اح���ث���ون جت������ارب مت 
بوا�صطة  العني  حركة  ر�صد  فيها 
تكنولوجيا ت�صوير دقيقة للوقوف 
الأجرا�ض  اال�صتجابة  كيفية  على 
التحذير التي تعّر�ض لها امل�صاركون 
يف ال����ت����ج����ارب. ومي���ك���ن ل����الأف����راد 
لقيا�ض  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  ا���ص��ت��خ��دام 
مدى التوتر اأثناء العمل، وتقدير 
ح��ج��م ال�����ص��غ��وط. وُن�����ص��رت نتائج 
"اإنرتنا�صيونال  دورية  الدرا�صة يف 
اإنرتاأك�صن"،  كومبيوتر  هيومان 
باأنها  االأب����ح����اث  ن��ت��ائ��ج  وُو����ص���ف���ت 
البحث  فريق  ويتطّلع  م�صتقبلية، 
لقيا�ض  ن��ت��ائ��ج��ه��م  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل 
م�������دى ال����ت����وت����ر وال���������ص����غ����وط يف 
درجة  التي تطلب  العمل  جماالت 

عالية من االأمان وال�صالمة.

زوج امللكة يعر�ض 
�صيارته للبيع

ملكة  زوج  ف��ي��ل��ي��ب  االأم�������ري  ق�����رر 
من  ملكية  �صيارة  ط��رح  بريطانيا 
طراز "رينج روفر" للبيع رغم اأنها 
3000 ميل،  اأك��رث من  مل تقطع 
ال���ع���دادات ف��م��ا هي  ل��وح��ة  بح�صب 
امللكية؟  ال�����ص��ي��ارة  ه��ذه  خ�صائ�ض 

وكم يبلغ ثمنها؟
�صراء  عند  االأول  الهاج�ض  كان  اإذا 
عناية  م��دى  ه��و  م�صتعملة  �صيارة 
اآخر مالك لل�صيارة بها، فاإن �صراء 
ل���الأم���ري فيليب  ���ص��ي��ارة مم��ل��وك��ة 
يعني، بالتاأكيد، �صمان اأن ال�صيارة 
تتمتع بجميع اأنواع الرعاية. ويبلغ 
 4.4 روف���ر  "رينج  ال�����ص��ي��ارة  ع��م��ر 
للبيع  امل��ع��رو���ص��ة  يف8"  اإ�������ض.دي 
طرحها  مت  وق�����د  ف���ق���ط،  ع���ام���ني 
تريدر"  "اأوتو  م��وق��ع  على  للبيع 
موقع  على  االإلكرتونية  للتجارة 
االإنرتنت ب�صعر 129850 جنيه 
دوالر(،  األ���ف   143( اإ���ص��رتل��ي��ن��ي 
ال�صيارة  اأن  اإىل  املوقع  اأ���ص��ار  حيث 
ال�صيارات  م��ع��ام��ل��ة  ت��ع��ام��ل  ك��ان��ت 

امللكية والدبلوما�صية.
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�ش�ؤون حملية

ملتقى امل�صعفني  ب�صرطة اأبوظبي يناق�ض احلوكمة الطبية و�صرعة اال�صتجابة

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن عن افتتاح معر�ض جديد �صمن م�صاحة امل�صروع

••  اأبوظبي-الفجر:

مبديرية  االإ�صعاف  اإدارة  يف  للم�صعفني  ملتقى  ناق�ض 
الطوارئ وال�صالمة العامة ،بقطاع العمليات املركزية 
،وم�صتجدات  ال��ط��ب��ي��ة  ،احل��وك��م��ة  اأب��وظ��ب��ي  ،ب�����ص��رط��ة 
ورفع  امل�صتخدمة  واالأدوات  الو�صائل  ،واأح���دث  العمل 

كفاءة العاملني .
اال�صتجابة  ���ص��رع��ة  ج�����ودة  اإىل  امل�������ص���ارك���ون  وت���ط���رق 
االأولية  الطبية  والرعاية  العناية  ،وتقدمي  للحوادث 
ل��ل��م�����ص��اب��ني واحل����د م���ن امل�����ص��اع��ف��ات ال��ت��ي ق���د تلحق 
واملر�صى  للم�صابني  الطبي  التدخل  واآلية  بامل�صابني 
يف  النتائج  اأف�صل  حتقق  التي  املتعمدة  املعايري  وف��ق 
احلرجة  احل��االت  اأب��رز  م�صتعر�صني  الطبية  الرعاية 
ال��ت��ي مت اإن��ق��اذه��ا م��ن قبل ط��واق��م االإ���ص��ع��اف ،بف�صل 
لهم  امل�صاعدة  املتطورة  واالأدوات  واإمكانياتها  خرباتها 

يف هذا العمل االإن�صاين .
واأرجع العقيد زايد الهاجري ،مدير مديرية الطوارئ 
التي  االإيجابية  ،النتائج  ،ب��االإن��اب��ة  العامة  وال�صالمة 
حققتها طواقم االإ�صعاف ،اإىل اإتقان الرعاية ال�صحية 
االأولية، ملواجهة احلوادث باإ�صعاف امل�صابني واملر�صى، 
اجلمهور  وتعاون  حت��دث،  قد  م�صاعفات  اأي��ة  وتقليل  
االإي��ج��اب��ي واإدراك������ه مل��ه��ام وع��م��ل االإ���ص��ع��اف يف تقدمي 

خدماته االإن�صانية .
واأ�صار اإىل منظومة العمل املتكاملة مع جميع اجلهات 
اال�صتجابة  و���ص��رع��ة  احل����وادث  م��واج��ه��ة  يف  ال�صرطية 
،وحت�صني م�صتويات االأداء ،وتعزيز التوعية يف الرعاية 
الطبية االأولية لدى اأفراد املجتمع من خالل املبادرات 
اأن هذه  اإىل  العام ،م�صرياً  املتوا�صلة طوال  واحلمالت 
يف  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  عمل  يف  منهجية  ت�صكل  ال��ع��وام��ل 

تقدمي هذه اخلدمة على نحو متميز .

وحث عنا�صر االإ�صعاف على موا�صلة االإبداع وحت�صني 
العمل ،واالإطالع على اأف�صل املمار�صات العاملية ،حفاظاً 
على مكت�صبات االإجناز يف الت�صدي للحوادث ،وامل�صاهمة 
يف موؤ�صرات اإمارة اأبوظبي يف ال�صالمة العامة ،من اأجل 

�صالمة و�صعادة اجلميع.
وقال اإن جهود �صرطة اأبوظبي متجددة يف اإدخال اأحدث 
االأدوات وتوفري اأف�صل امل�صتلزمات واالأجهزة التي يتم 
،وت�صجيع  واملر�صى  امل�صابني  اإ�صعاف  بها يف  اال�صتعانة 
العمل  بيئة  ،وتهيئة  واالبتكار  االإب���داع  على  العاملني 
واأعمالهم  مبهامهم  القيام  من  لتمكينهم  االإيجابية 

االإن�صانية من اأجل خدمة اأفراد املجتمع.
وتطرق املقدم عمر الظاهري ،مدير اإدارة االإ�صعاف اإىل 
رفع كفاءة امل�صعفني ،وتقدمي كل الدعم الالزم لهم ،يف 
مهامهم االإن�صانية واخلدمات املتميزة التي يقدمونها 
يف  ،والتوعية  الطبية  والعناية  الرعاية  يف  للمجتمع 

االإ�صعافات االأولية .
ولفت اإىل املنظومة التدريبية ،والتمارين  والتطبيقات 
العمل  تكامل  �صمن  ال�صركاء  م��ع  ،بالتعاون  العملية 
احلكومي يف جمال االإ�صعاف وال�صالمة العامة ،م�صرياً 
اإىل جهود معهد الطوارئ وال�صالمة العامة يف املديرية 

برباجمه وخططه التدريبية .
وجرى يف امللتقى حوار  حول اآخر التطورات يف جمال 
ع��م��ل االإ���ص��ع��اف ،وط����رح امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي م��ن �صاأنها 
و�صرعة  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر  عمليتي  يف  االإ���ص��ه��ام 
املعايري  �صمن  معها  والتعامل  للحوادث  اال�صتجابة 
التي قد يتعر�ض لها  العلمية للتقليل من امل�صاعفات 

امل�صاب اأو املري�ض .
وج����رى ت��ك��رمي ع���دد م���ن ط���واق���م االإ����ص���ع���اف تقديراً 
ال��ت��ي مت  اإن��ق��اذ بع�ض احل���االت احل��رج��ة  جلهودهم يف 

التعامل  معها مبهنية عالية .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن رواق الفن، املتحف االأكادميي بجامعة نيويورك 
اأبوظبي، عن افتتاح معر�صه اجلديد بعنوان ’بال�صتيك 
فانتا�صتيك‘ �صمن "م�صاحة امل�صروع" اعتباراً من يوم 
االأحد القادم 16 ولغاية 19 دي�صمرب 2018. حيث 
 30 �صيعر�ض املعر�ض اأعمااًل حتمل توقيع اأكرث من 
على  االأ�صخا�ض  اعتماد  فكرة  من  وم�صتوحاة  فناناً، 
التقنيات  اأحدثت  وقد  متفاقمة.  ب�صورة  البال�صتيك 
العامل  يف  كبرية  تغيرياٍت  البال�صتيك  على  القائمة 
الدم  واأكيا�ض  الوريدية  االأنابيب  من  ب��دءاً  املعا�صر، 
الكهربائية  ال��ك��اب��الت  اإىل  و���ص��واًل  ال��ه��واء  واأك��ي��ا���ض 
واأجهزة الكمبيوتر والثياب ال�صناعية وال�صجاد، حتى 
البال�صتيك.  دون  ال��ع��امل  تخيل  امل�صتحيل  م��ن  ب��ات 

ورغم ما حتمله مادة البال�صتيك من ابتكارات مفيدة 
وخدمات مريحة، لكنها اأدت يف الوقت ذاته اإىل م�صاكٍل 
بيئية كارثية، االأمر الذي يتناوله معر�ض ’بال�صتيك 
فانتا�صتيك‘ ليحّول البال�صتيك من جمرد نفايات اأو 

مواد �صامة اإىل اأعمال فنية مبتكرة.
االأ�صتاذ  بيك،  املعر�ض كلٌّ من فيليك�ض  وي�صرف على 
جامعة  يف  الهند�صي  الت�صميم  تخ�ص�ض  يف  امل�صاعد 
الهيئة  ع�صو  باكر،  كلري  وم��اري  اأبوظبي؛  نيويورك 
االإبداعية  وال�صناعات  الفنون  كلية  يف  التدري�صية 
االأعمال  تقييم  ع��ل  ي��ع��م��الن  ح��ي��ث  زاي����د،  ب��ج��ام��ع��ة 

املعرو�صة والتي يتجاوز عددها 12 عماًل.
’البال�صتيك  ب��ال��ت��زام��ن م��ع م��وؤمت��ر  امل��ع��ر���ض  وُي��ق��ام 
الثمني 2018‘ يف غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا، الذي 

ينظمه معهد جامعة نيويورك اأبوظبي.

وت�صمل قائمة الفنانني امل�صاركني باملعر�ض كاّلً من: 
واآمنة  املنهايل،  نا�صر  واأم���ل  امل��ه��ريي،  �صامل  عائ�صة 
علي اجلعيدي، واأرابيال راينغ، واأروى حمد اجلنيبي، 
واأ�صواق عبد اهلل عبد العزيز، واأ�صماء االأحمد، واأ�صماء 
وكري�صتالينا  امل��رار،  اأحمد  وعائ�صة  الكثريي،  االأ�صد 
بارا، وفانت�صينغ هي، وفاطمة اأحمد ال�صحي، وفاطمة 
وحمدة  احلذيفي،  ح�صني  وجميلة  النعيمي،  �صالح 
عبد  وح�صة  احلو�صني،  ح�صن  وهند  اخلوجة،  ع�صام 
احل�صني،  خمي�ض  ومها  �صنايدر،  ول��ورا  الزعابي،  اهلل 
حمد  ومنى  اأهلي،  وحممد  القبي�صي،  حميد  وم��رمي 
جاراهلل، ونوف خالد املزروعي، ورمي را�صد اجلنيبي، 
و���ص��ارة طارق  ب��ي��رتز،  و���ص��ان��درا  املنهايل،  �صعيد  ورمي 
النهدي، و�صارة حامد الرفاعي، و�صما �صعيد الكعبي، 
و���ص��وق ي��و���ص��ف ال��غ��ف��ي��ل��ي، وي��ن��ج واجن، وزي��ن��ب عادل 

العمرو، وزينج "جاك" زاجن، وزهور �صالح امل�صعبي.
يوم  ل��ل��زوار  اأب��واب��ه  فانتا�صتيك‘  ’بال�صتيك  ويفتح 
ال�صاعة  عند  ا�صتقبال  حفل  مع  دي�صمرب   16 االأح��د 

امل�صاركني. الفنانني  بح�صور  م�صاًء   6:30
نيويورك  جامعة  يف  الفن  رواق  عمل  فريق  وي��ت��وىّل 
اأبوظبي اإدارة "م�صاحة امل�صروع" املوجودة داخل مركز 
امل�صروع"  "م�صاحة  الفنون يف احلرم اجلامعي. وُتعد 
اأف����راد  ينظمها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��ار���ض  خم�ص�صًة  ��ة  م��ن�����صّ
املجتمع الفني داخل وحول جامعة نيويورك اأبوظبي، 
"كاب�صتون" ال�صنوي ومعار�ض  ذلك مهرجان  مبا يف 
املقيمني  الفنانني  م�صاريع  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  الكليات 
بدولة االإمارات. وتتمّثل مهمة "م�صاحة امل�صروع" يف 
ة غري جتارية للتجريب واال�صتك�صاف يف  توفري من�صّ

جمال الفنون الب�صرية.

�سملت زيارة دار رعاية امل�سنني والتح�سري لفلم وثائقي عن م�ؤ�س�سة التمكني

اأربعة برامج خلدمة املجتمع ينفذها طلبة ال�صارقة االأمريكية الدولية لتعزيز مفاهيم االنتماء والتكافل
•• ال�شارقة –الفجر:

اأجنز طلبة ال�صارقة االأمريكية الدولية اأربعة برامج خلدمة املجتمع يف اإطار تعزيز 
قيم املواطنة واالنتماء وتنمية روح التكافل بني االأجيال .

للتعليم  ال�صارقة  جمل�ض  ومبوافقة  املجتمعية  التنمية  برنامج  خالل  الطلبة  وق��ام 
بحكومة ال�صارقة بتنفيذ عدد من املبادرات التي اأ�صهمت يف متكني الطلبة من امل�صاركة 
ن�صاط  بتنفيذ  االأول  الن�صاط  ومتثل  الفئات  خمتلف  خلدمة  عطاءاتهم  وتوجيه 
ريا�صي ، و ترفيهي �صارك فيه الطلبة مع  اأيتام من جمعية دار الرعاية االجتماعية و 
ذلك داخل حرم املدر�صة . وتوا�صل الربنامج املجتمعي والذي لقي اهتماما كبريا من 
قبل منت�صبي املدر�صة يف تنفيذه باإعداد ن�صاط بيئي هادف اأك�صبهم معلومات ثرية يف 
اأوجه احلفاظ على البيئة كما و�صملت الربنامج تنظيم حملة لتنظيف �صاطئ املمزر 
ال�صاطئ  على  احلفاظ  يف  بجهودهم  اجلميع  لي�صارك  ال�صارقة  بلدية  مع  بالتعاون 

خاليا من املتعلقات ف�صال عن ن�صر روح التعاون بني الطلبة يف خدمة وطنهم .
ال��رتب��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة  قيام  ال���ذي حقق العديد م��ن االأه����داف  ال��ربن��ام��ج  و�صمل 
اإىل  واال�صتماع  حياتهم  ال�صن  كبار  وم�صاركة  امل�صنني  رعاية  ل��دار  بزيارة  الطالبات 
موؤ�ص�صة  بزيارة  الربنامج  واختتم  الفعاليات  من  عدد  م�صاركتهم  بجانب  اأحاديثهم 
ال�صارقة للتمكني االجتماعية واملعنية ب�صريحة االأيتام يف اإمارة ال�صارقة حيث جرى 
التعاون مع كوادر املوؤ�ص�صة يف التح�صري لفيلم وثائقي عن املوؤ�ص�صة بهدف ن�صر الوعي 

عن املوؤ�ص�صة و براجمها ورعايتها ل�صريحة غالية وهامة من املجتمع اأال وهي �صريحة 
االأيتام .  وعرب الطلبة عن �صعادتهم بامل�صاركة يف حملة املدر�صة والتي حملت عنوان 
" يوم اخلدمة املجتمعية يف ال�صارقة االأمريكية الدولية " كجزء من برنامج خدمة 

املجتمع .

املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�صارقة ي�صارك 
يف اأعمال الدورة الرابعة والثمانني للمجل�ض التنفيذي 

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ب�صلطنة عمان
•• ال�شارقة –الفجر:

اأعمال  يف  بال�صارقة   اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  املركز  �صارك   
العربي  ال��رتب��ي��ة  ملكتب  التنفيذي  للمجل�ض  وال��ث��م��ان��ني  ال��راب��ع��ة  ال����دورة 
اأم�ض االأول يف  اأعماله م�صاء  لدول اخلليج ب�صلطنة عمان والذي اختتمت 

العا�صمة م�صقط.
 � ال�صيبانية  اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة   معايل  برعاية  االجتماع  واأقيم 
اخلام�ض  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  رئي�صة  ُع��م��ان  ب�صلطنة  والتعليم  الرتبية  وزي���رة 
التنفيذي  املجل�ض  بافتتح  العربي لدول اخلليج  الرتبية  ملكتب  والع�صرين 

للمكتب  دورته الرابعة  والثمانني
وا�صتعر�ض خالل االنعقاد الدكتور عي�صى احلمادي مدير املركز الرتبوي 

ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل�����دول اخل��ل��ي��ج جهود 
الذي  امل��رئ��ي  ال��ع��ر���ض  امل��رك��ز �صمن 
اجتماع  اأث��ن��اء  الرتبية  مكتب  قدمه 
باالإ�صافة  التنفيذي  املجل�ض  اأع�صاء 
ومابذله   .. االج���ت���م���اع  وث���ائ���ق  اإىل 
امل��رك��ز م��ن ج��ه��ود ل��ربام��ج متنوعة 
واإ�صدارات  وبحوث  درا�صات  ت�صمنت 
وم�����وؤمت�����ران وور�������ض ع��م��ل ون�����دوات 
م�صرتكة  وب�����رام�����ج  واح���ت���ف���ال���ي���ات 
احلالية  ال�������دورة  يف  امل���رك���ز  ن��ف��ذه��ا 
تطوير  جم��ال  يف   2017/2018

تعليم اللغة العربية وتعلمها.
بال�صالم  ب������داأ  االن���ع���ق���اد  اأن  ي���ذك���ر 

الدكتور  �صعادة  األ��ق��ى  ث��م  ال��ذك��ر احلكيم،  م��ن  اآي���ات  وب��ت��الوة   ، ال�صلطاين 
حمود بن خلفان احلارثي وكيل وزارة الرتبية والتعليم واملناهج ب�صلطنة 
اأعمال هذه الدورة من  عمان كلمة رحب فيها باحلا�صرين وامل�صاركني يف 
م�صوؤويل الرتبية والتعليم يف الدول االأع�صاء باملكتب وقدم �صعادته ال�صكر 
اإىل اململكة العربية ال�صعودية على رئا�صتها للموؤمتر العام الرابع والع�صرين 
، واإىل جميع اأع�صاء املوؤمتر العام على جهودهم لدعم املكتب والعمل على 
حتقيق اأهداف العمل الرتبوي امل�صرتك .بعد ذلك األقى الدكتور علي بن 
عبد اخلالق القرين � املدير العام للمكتب كلمة �صكر فيها معايل الدكتورة 
مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية وزيرة الرتبية والتعليم ب�صلطنة عمان على 
رعايتها لهذا اللقاء وتروؤ�صها جلل�صته االفتتاحية  ،  وقدم ال�صكر والتقدير 
جلميع اأ�صحاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم يف الدول االأع�صاء على ما 
وجده املكتب واأجهزته من تعاون وم�صاركة فاعلة يف تنفيذ برامج الدورة 

املالية املنتهية 2018/2017م 
   ويف ختام حفل االفتتاح قامت معايل الدكتورة ال�صيبانية بتكرمي �صعادة 
، كما زارت  معر�ض  ال�صابقة  ال��دورة  التنفيذي يف  رئي�ض واأع�صاء املجل�ض 

منتجات واإ�صدارات برامج املكتب واأجهزته الذي اأقيم يف هذه املنا�صبة .
" ممثلو  اأع�صاء املجل�ض التنفيذي   ال��دورة     وي�صارك يف اجتماعات هذه 
الدول االأع�صاء " واملدير العام للمكتب ، ومديرو املراكز التابعة للمكتب " 
املركز العربي للبحوث الرتبوية بالكويت ، واملركز الرتبوي للغة العربية 

بال�صارقة " وممثل عن االأمانة العامة ملجل�ض التعاون . 
  وقد  بداأت جل�صات العمل للدورة الرابعة والثمانني للمجل�ض التنفيذي 
ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��ود ب��ن خ��ل��ف��ان ب��ن حم��م��د احل��ارث��ي �  وكيل 
املجل�ض  رئي�ض   � عمان  ب�صلطنة  واملناهج  للتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
،  ويت�صمن جدول  2020م  و   2019 املالية للمكتب   التنفيذي للدورة 
اأعمال هذه الدورة العديد من املو�صوعات املهمة ياأتي يف مقدمتها تقرير 
املدير العام عن �صري العمل يف تنفيذ برامج املكتب واأجهزته للدورة املالية 
املنتهية      " 2017 - 2018م "  ومتثل هذه الربامج املرحلة الثانية 
من تنفيذ ا�صرتاتيجية املكتب   " 2015 � 2020م " التي اعتمدها وزراء 
الرتبية والتعليم يف الدول االأع�صاء ، كما يت�صمن جدول االأعمال برامج 
وت�صتمل على     2020 و   2019 القادمة  املالية  للدورة  واأجهزته  املكتب 
ذلك عدد  اإىل  " ي�صاف  املكتب  ا�صرتاتيجية  برامج  االأخرية من  "املرحلة 
الرتبوي  العمل  االأخرى وم�صتجدات  والق�صايا الرتبوية  املو�صوعات  من 
ومت  ق��رارات��ه  فيها  وي�صدر  املجل�ض،  �صيناق�صها  التي  امل�صرتك  والتعليمي 
الرتبية  مكتب  ي�صدرها  والتي  الرتبية  جملة  من  اجلديد  العدد  اإ�صدار 
العربي لدول اخلليج وت�صم جمموعة من الربامج املختلفة ومن �صمنها 

برامج املركز الرتبوي للغة العربية . 



�شحة وتغذية

23
يرتبط بخطر االإ�سابة مبر�س القلب وامل�ت املبكر

اجللو�ض الطويل.. يلحق اأذى كبريًا ب�صحتك

اأ�صباب كثرية تدفعنا اإىل جعل
 اجلزر جزءا من نظامنا الغذائي

كيف تختار اللنب املنا�صب ل�صحتك؟

املاء ه� م�سدر احلياة، وهذا اأمر معروف بالطبع. ولكن هل 
تعلم اأنه اأي�سًا و�سيلة لفقدان الكيل�غرامات الزائدة؟ �س�ف 
نثبت لك اأنه لكي تفقد من وزنك يجب �سرب كميات معينة 

من املاء. كيف؟ اإليك الطريقة.
العديد منا ي�سرب املاء فقط عندما ي�سعر بالظماأ اأو احلاجة 
اإىل الرتطيب. هذا خطاأ! يجب �سرب املاء لف�ائده ويف ما 

يلي ن�سرح �سبب ذلك.

تربط درا�صات كثرية فرتات اجللو�ض الطويلة بارتفاع خطر االإ�صابة مبر�ض القلب 
واملوت املبكر. كيف حتّد من اجللو�ض؟

م��ن امل��رج��ح اأن ت��ك��ون ج��ال�����ص��اً فيما ت��ق��راأ ه���ذا امل��ق��ال. مي�صي االإن�����ص��ان اأك���رث من 
 Annals of يف  ُن�صرت  درا�صة  ت�صري  ح�صبما  اجللو�ض،  يف  يقظته  �صاعات  ن�صف 

.Internal Medicine
اأذى كبرياً ب�صحتك. د. اأي-م��ني يل من  لكن فرتات اجللو�ض الطويلة هذه تلحق 
كلية ت ه� ت�صان لل�صحة العامة يف جامعة هارفارد، يو�صح يف هذا املجال: )رمبا ال 
اإىل حوؤوله  ذات��ه، بل  اإىل اجللو�ض بحد  املرتبطة باجللو�ض  ال�صحية  املخاطر  تعود 

دون ممار�صتك ن�صاطات �صحية(.

حّد منه لف�ائد اأكرب
اأطلت  اأكرب. وكلما قللت منه،  امل�صاألة ب�صيطة: كلما اأطلت اجللو�ض، واجهت خطراً 

حياتك على االأرجح.
اأن  الوقائي  للطب  االأمريكية  املجلة  يف  ُن�صرت  درا���ص��ة  اكت�صفت  امل��ث��ال،  �صبيل  على 
الباحثون عمليات م�صح  املتوقع. حّلل  العمر  يزيد متو�صط  اأق�صر  اجللو�ض فرتات 
حجم  ح��ول  باإح�صاءات  وق��ارن��وه��ا  ب��ل��داً   54 يف  �صخ�ض  األ��ف   433 �صملت  �صلوكي 
ال�صكان واإجمايل الوفيات، فاكت�صفوا اأن تراجع وقت اجللو�ض بنحو 50 % يومياً 
وقت  يف  ب�صيط  ت��راج��ع  حتى  اأ���ص��ع��اف.  ثالثة  بنحو  ال��وف��ي��ات  انخفا�ض  اإىل  ي���وؤدي 
تاأثري  له  يكون  قد  دقيقة(   30 )نحو  املئة  يف  الع�صرة  يتعّدى  ال  اليومي  اجللو�ض 
ل بحث اآخر اإىل عالقة بني  كبري يف تراجع معدالت الوفيات. عالوة على ذلك، تو�صّ

اجللو�ض ومر�ض القلب.
القلب  علم  لكلية   2015 لعام  العلمية  اجلل�صات  ُق��ّدم خالل  ال��ذي  البحث،  اأظهر 
يف  الكال�صيوم  تر�صب  بارتفاع  يرتبط  يومياً  طويلة  �صاعات  اجللو�ض  اأن  االأمريكية 

ال�صريان التاجي، علماً باأن هذا موؤ�صر اإىل مر�ض ال�صريان التاجي.
األَفي �صخ�ض بالغ،  الن�صاط اجل�صدي الأكرث من  بعد حتليل �صور القلب و�صجالت 
كمعدل  ترتبط  يومياً  اخلامل  الوقت  من  اإ�صافية  �صاعة  كل  اأن  الباحثون  اكت�صف 
بزيادة يف تر�صب الكال�صيوم يف ال�صريان التاجي تبلغ 14 %. وتراوحت الفرتة التي 

اأم�صاها النا�ض جلو�صاً بني �صاعتني و12 �صاعة يومياً. 
نحو ن�صاط اأكرب

ال �صك يف اأنك ال ت�صتطيع التخلي عن اجللو�ض بالكامل. ولكن من ال�صروري اأن تعي 
مقدار الوقت الذي مت�صيه جال�صاً خالل اليوم لتتخذ بعد ذلك خطوات للحّد منه 

وا�صتبدال املزيد من احلركة به.
يذكر د. يل: )من املوؤكد اأن تقلي�ض فرتات اجللو�ض اأمر مفيد، ولكن ماذا تفعل خالل 

ز ن�صاطك كي تت�صّدى  ل����������ت����������اأث����������ريات هذا الوقت الذي اقتطعته؟ عليك اأن تعزِّ
اجللو�ض ال�صلبية. فالقيام باأمر ما اأف�صل من اجللو�ض خاماًل 

وزيادة الن�صاط اأف�صل من الن�صاط املحدود(.
اكت�صفت درا�صة تعتمد على املراقبة ُن�صرت يف املجلة ال�صريرية 
اأن مم��ار���ص��ة دق��ي��ق��ت��ني من  االأم��ريك��ي��ة  ال��ك��ل��ى  جلمعية ط��ب 
ال��ن�����ص��اط اخل��ف��ي��ف، ك��امل�����ص��ي، م��ق��اب��ل ك��ل ���ص��اع��ة م��ن اجللو�ض 
اأن  %. �صحيح   33 املبكر بنحو  امل��وت  ترتبط برتاجع خطر 
النا�ض رمبا يعانون م�صاكل �صحية كامنة ت�صّعب عليهم امل�صي، 

اإال اأن الدرا�صة اأّكدت اأن النهو�ض والتحرك مفيدان.

اأك��رث يف اجللو�ض يومياً، حتتاج  اأو  �صاعات  ع��ادًة ثماين  اإن كنت مت�صي  ذل��ك،  رغ��م 
تتفادى خماطر اجللو�ض  املعتدلة احلدية كي  التمارين  االأق��ل من  �صاعة على  اإىل 
 The Lancet ال�صحية، ح�صبما اأ�صار حتليل �صّم 16 درا�صة ُن�صرت على موقع

على �صبكة االإنرتنت.
تاأّمل الباحثون حالة اأكرث من مليون �صخ�ض ووزعوهم على اأربع جمموعات ا�صتناداً 
 5.6 ب�صرعة  امل�صي  )م��ث��ل  ميار�صونه  ال���ذي  احل��دي��ة  املعتدل  الن�صاط  م��ق��دار  اإىل 
كيلومرتات يف ال�صاعة، اأو ركوب الدراجة الهوائية ب�صرعة 16 كيلومرتاً يف ال�صاعة(. 
تراوح مدى الن�صاط يف هذه الدرا�صات بني اأقل من خم�ض دقائق يومياً واأكرث من 
75 دقيقة من التمّرن  60 حتى  اأن االإن�صان يحتاج اإىل  �صاعة. واكت�صف الباحثون 

يومياً ليتخّل�ض من ارتفاع خطر املوت املبكر املرتبط باجللو�ض فرتات طويلة.

ز ن�ساطك عزِّ
ت�صاعدك عادات منط حياتك يف احلّد من اجللو�ض واإ�صافة املزيد من الن�صاطات اإىل 

الفرتات التي ال جتل�ض فيها. على �صبيل املثال:
كنت  اإن  خ�صو�صاً  ذل��ك،  لتتذكر  �صاعتك  ا�صبط  دقيقة.   30 كل  قلياًل  تنقل   •
املطالعة.  اأو  التلفزيون  م�صاهدة  اأو  مكتب  وراء  عملك  اأثناء  طويلة  ف��رتات  جتل�ض 

ين�صح د. يل: )جتّول يف املنزل، اأو ا�صعد درجاً، اأو ارِو نباتاتك يف اخلارج(.
عرب  ال��ت��ح��دث  اأث���ن���اء  ال��ه��ات��ف: ك��ل��م��ا اأج���ري���ت ات�������ص���ااًل، قف • ���ص��ر 

واإياباً  ذهاباً  بال�صري  واب��داأ 
اأثناء الدرد�صة.

الفوا�صل  ح������ّول   •
اإىل  االإع������الن������ي������ة 

ف���وا����ص���ل مت����رن: 
الدكتور  ي���ق���رتح 

)ا�������ص������ت������غ������ل  يل: 
االإعالنية  ال��ف��وا���ص��ل 

ن��ح��و دقيقتني  ت���دوم  ال��ت��ي 
�صا�صة  ع��ل��ى  دق��ائ��ق  ث���الث  اإىل 

ل��ت��ق��ف وت������وؤدي بع�ض  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
عماًل  تنجز  اأو  ال��ذراع��ني  اأو  ال�صاقني  مت��اري��ن 

ب�صيطاً مثل تنظيف طاولة املطبخ(.
ال�صيارة  ارك����ن  ذل����ك:  ل���ك  ت�����ص��ن��ى  ك��ل��م��ا  ���ص��ر   •
امل��ت��ج��ر، وا���ص��ت��خ��دم ال���درج  ع��ن��دم��ا تق�صد  ب��ع��ي��داً 
لق�صاء  اذه��ب  اأو  ذل��ك،  ا�صتطعت  اإذا  امل�صعد  ب��دل 
بع�ض احلاجات �صرياً على القدمني عو�ض ركوب 

ال�صيارات.
ع  تتبُّ اأو  اخل��ط��وات  لعد  بجهاز  ا�صتعن   •

ي�صعر  ال��ي��وم��ي��ة:  خ��ط��وات��ك  لتح�صي  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  بتطبيق  اأو  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 
احلركة.  موا�صلة  ب�صرورة  دوم��اً  تذكرهم  مماثلة  وتطبيقات  اأجهزة  ب��اأن  البع�ض 
�صحيح اأن بلوغ 10 اآالف خطوة يومياً ي�صّكل الهدف العام، اإال اأن البحوث ت�صري اإىل 
اجل�صدي،  للن�صاط  الراهنة  بالتوجيهات  لاللتزام  كافية  خطوة  اآالف   7 نحو  اأن 

وفق الدكتور يل.

انتقل اللنب من فئة االأطعمة الطبيعية اإىل غذاء ال غنى عنه يف الرباد. 
االأمور  اإىل  انتبه  ال��ل��نب،  ل�صراء  املتجر  تق�صد  عندما  املقبلة،  امل��رة  يف 

التالية.
قبل �صنوات، تعرفنا اإىل اللنب اليوناين )اللبنة(، الذي يتاأّلف من لنب 
ُي�صفى منه م�صله ال�صائل. وهكذا ال يتبقى �صوى اللنب الكثيف الق�صدي 
الذي يحتوي على ن�صبة اأعلى من الربوتني وكمية اأقل من ال�صكر. بعد 

ذلك، راج تناول اللنب االآي�صلندي واالأ�صرتايل.
فتكون  اليوناين،  اللنب  باإعداد  �صبيهة  بطريقة  االآي�صلندي  اللنب  ُيعد 
اللنب  اأم��ا  بالربوتينات.  وغنى  ود���ص��ام��ًة،  كثافة،  اأك��رث  منتجاً  النتيجة 
�صابقه كثافة ود�صامة. ويف  اأنه ال يقّل عن  ُي�صفى، مع  االأ�صرتايل، فال 
اأن��واع بديلة  االآون��ة االأخ��رية، �صارت ُتعد اأ�صناف جديدة من اللنب من 

الغنم، واملاعز، وال�صويا، واللوز،  من احلليب، كحليب 
وجوز الهند.

ن����ت����ي����ج����ة 

لذلك، يزداد اختيار نوع اللنب املنا�صب تعقيداً.
ت���اأم���ْل يف ال��ع��وام��ل االأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة: ي�����ص��ّك��ل ال��ل��نب م�����ص��دراً جيداً 
اأنواعه املعدة من احلليب غنية بالكال�صيوم.  للربوتينات. كذلك ُتعترب 
العامل االآخر هو ال�صكر، الذي يكون اأكرث تعقيداً يف اللنب. فاللنب املعد 
اأ�صناف  حتى  لذلك،  الالكتوز.  �صكر  على  طبيعياً  يحتوي  احلليب  من 
ال�صكر  امل�صكلة تكمن يف  اللنب ال�صحية حتتوي على �صكر طبيعي. لكن 
امل�صاف، الذي يجب اأن حتّد من تناوله يف غذائك. يحتوي اللنب العادي 
طبيعياً على 7 اإىل 11 غراماً من ال�صكر للح�صة، وكل ما يتخطى ذلك 

يف اللنب املنكه يكون من ال�صكر امل�صاف على االأرجح.

مالحظات مهمة
اأبِق النقاط التالية يف ذهنك عندما تق�صد رفوف اللنب:

الكامل  احلليب  من  املعد  اللنب  يحتوي  الدهون:  من  • حتّقق 
اأو الذي ي�صّم كرميا م�صافة على مقدار كبري من الدهون 
القليل  اللنب  م��ن  ُتعد  ال  اأن���واع  تتوافر  ولكن  امل�صبعة. 
الد�صم اأو اخلايل منه، حيث كمية الدهون امل�صبعة 

قليلة اإىل معدومة.
املكونات  قّلت  كلما  ب�صيطاً:  اختيارك  اأب��ِق   •
املهرو�صة  ك��ال��ف��اك��ه��ة  ال��ل��نب،  اإىل  امل�����ص��اف��ة 
تزيد  اأف�صل.  اعُترب  نكهات،  وغريها من 
يف  الطبيعي  ال�صكر  كمية  املكونات  ه��ذه 
اللنب. لكن امل�صنعني يعمدون غالباً اإىل 
اإ�صافة ال�صكر املعالج اإىل اأ�صناف اللنب 

هذه لتعزيز حالوتها.
اللنب  تتناول  النكهات:  اإليه  اأ�صف   •
الأ���ص��ب��اب �صحية، ولكن  اأح��ي��ان��اً  ال��ع��ادي 
اإليه  اأ���ص��ف  ي��ك��ون مم���اًل.  ال داع���ي الأن 
الفانيال  نكهة ومتيزاً مع خال�صات مثل 
اأو جوز الهند، وتوابل مثل القرفة اأو جوزة 
واجلوزيات،  ال��ط��ازج��ة،  وال��ف��اك��ه��ة  ال��ط��ي��ب، 

والبذور.

من مزايا اجلزر االأكرث �صهرة اأنه يحمي النظر. لكن كايت زيرات�صكي، وهي 
خبرية تغذية يف مايو كلينيك، توؤكد اأن ثمة اأ�صباباً كثرية تدفعنا اإىل جعل 

هذا النوع من اخل�صراوات اجلذرية جزءاً ال يتجزاأ من نظامنا الغذائي.
د م�صوؤولو ال�صحة احلكوميون على اأهمية بلوغه  ق اجلزر هدفاً ي�صدِّ يحقِّ
اإىل  التو�صيات  )ت�صري  زيرات�صكي:  كايت  التغذية  خبرية  تو�صح  ي��وم.  كل 

�صرورة تناول ح�صة من اخل�صراوات الربتقالية اأو ال�صفراء اللون 
كل يوم(.

ويعود ذلك، وفق خبرية التغذية، اإىل اأن اخل�صراوات اجلذرية، 
م��ث��ل اجل�����زر، حت��م��ل يف ك���ل ق�����ص��م��ة م��ن��ه��ا وف����رة م���ن امل���واد 

املغذية.
يحّوله  بيتا-كاروتني  ُيدعى  مركب  على  اجل��زر  يحتوي 

العينني،  �صحة  ز  ي��ع��زِّ ال��ذي   ،A فيتامني  اإىل  اجل�صم 
ف�صاًل عن اأنه يحّد من خطر ال�صرطان.

ت��ق��ول زي��رات�����ص��ك��ي: )ن��ف��ك��ر دوم������اً، ح�صبما 
ي�صّم  اجل��زر  لكن   .A الفيتامني  يف  اأعتقد، 

في�صاً من املواد املغذية(.
ي�صّكل اجلزر م�صدراً غنياً باالألياف الذوابة، وي�صّم اأي�صاً كمية كبرية من 
م�صادات االأك�صدة، وفق زيرات�صكي. ت�صيف: )يعود كالهما بالفائدة على 

القلب(.
عالوة على ذلك، ي�صاهم البوتا�صيوم يف اجلزر يف �صبط �صغط الدم، ف�صاًل 

ز جهاز املناعة. عن اأن حمتواه من الفيتامني C يعزِّ
تو�صح زيرات�صكي: )اأعتقد اأن اجلزر نوع ممتاز من اخل�صراوات 
وهكذا  م��ط��ه��واً.  اأو  نيئاً  ت��ن��اول��ه  ميكنك  ج���داً.  ب�صيط  الأن���ه 
اخل�صراوات  م��ن  احل�����ص��ة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ح�صولك  ي�صمن 

الربتقالية اأو ال�صفراء كل يوم(.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294434         بتاريخ : 2018/6/26
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
الرتفيه،  التدريب،  توفري  التعليم،  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
االأن�صطة الريا�صية والثقافية، ن�صر الكتب واملجالت والدوريات وامل�صنفات االأدبية واالأعمال 
واالأعمال  ال�صوتية  االعمال  توفري  ال�صمعب�صرية،  وامل�صنفات  ال�صمعية  واالأعمال  الب�صرية 
للتحميل،  قابلة  والغري  الال�صلكية  ال�صبكات  عرب  م�صبقا  امل�صجلة  وال�صمعب�صرية  الب�صرية 
اخلط  على  التفاعلية  والق�ص�ض  )االن��رتن��ت(  مبا�صرة  اخل��ط  على  احلا�صوب  األ��ع��اب  توفري 
الرتفيه  ت�صم  ومنتديات  االن��رتن��ت  على  االإخ��ب��اري��ة  الن�صرات  توفري  )االن��رتن��ت(،  مبا�صرة 
والكتب  ال�صمعية  واالأع���م���ال  وامل��و���ص��ي��ق��ى  ال�صمعب�صرية  وامل�����ص��ن��ف��ات  وال��ت��ل��ف��زي��ون  واالأف�����الم 
وان�صطة  الرتفيهية  واالأن�صطة  الريا�صية  واالأح���داث  االأدب��ي��ة  واالأع��م��ال  امل�صرحية  واالع��م��ال 
والريا�صة  والتعليم  واملعار�ض  املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفن  والبطوالت  الت�صلية 
واملهرجانات  واللعب  واالألعاب  الب�صرية  واالأعمال  وامل�صابقات  والكوميديا  واالإذاع��ة  والنوادي 
والر�صوم  والن�صر  املو�صيقية  واحل��ف��الت  الثقافية  واالأح�����داث  ال��ع��ام��ة  واحل��دائ��ق  وامل��ت��اح��ف 
ن�صر مقتطفات  املتعددة،  الو�صائط  وع��رو���ض  االأزي���اء  وع��رو���ض  اجل��اري��ة  واالأح���داث  املتحركة 
الواقع  حتاكي  التي  االفرتا�صية  البيئات  توفري  االأدب��ي��ة،  واالأع��م��ال  وال��دوري��ات  الكتب  م��ن 
اأغرا�ض الرتفيه والت�صلية وق�صاء وقت  اأو  التي متكن امل�صتخدمني من التفاعل  يف الرتفيه 
الفراغ، توفري املعلومات واالأخبار واملقاالت والتعليقات يف جمال الرتفيه وي�صمل ذلك االأفالم 
والتلفزيون وامل�صنفات ال�صمعب�صرية واملو�صيقى واالأعمال ال�صمعية والكتب واالعمال امل�صرحية 
والبطوالت  الت�صلية  وان�صطة  الرتفيهية  واالأن�صطة  الريا�صية  واالأح���داث  االأدبية  واالأع��م��ال 
واالإذاعة  والنوادي  الريا�صية  والتعليمات  واملعار�ض  املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفن 
والكوميديا وامل�صابقات واالأعمال الب�صرية واالألعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق 
العامة واالأحداث الثقافية واحلفالت املو�صيقية والن�صر والر�صوم املتحركة واالأحداث اجلارية 
وعرو�ض االأزياء وعرو�ض الو�صائط املتعددة، توفري املعلومات واالأخبار واملقاالت والتعليقات يف 
جمال التعليم واملوؤ�ص�صات التعليمية، واخلدمات التعليمية على �صكل تعليمات داخل الف�صول 
الدرا�صية والتعلم عن بعد على على اخلط مبا�صرة )االنرتنت( حول موا�صيع تتعلق باالأحداث 
والعلوم  التجارية  واالأعمال  والريا�صيات  احلرة  والفنون  واللغات  والتاريخ  والتعليم  اجلارية 
اخلدمات  والفل�صفة،  النف�ض  وعلم  والفنون  والريا�صة  والثقافة  والتكنولوجيا  وال��ه��واي��ات 
احلا�صوب  مب�صاعدة  والتعليم  احلا�صوب  على  تعتمد  تعليمات  �صكل  على  التفاعلية  التعليمية 
واالأدب  احل��رة  والفنون  واللغات  والتاريخ  والتعليم  اجلارية  ب��االأح��داث  تتعلق  موا�صيع  حول 
والريا�صة  والثقافة  والتكنولوجيا  وال��ه��واي��ات  وال��ع��ل��وم  التجارية  واالأع��م��ال  وال��ري��ا���ص��ي��ات 
ال�صوتي  البث  طبيعة  يف  والرتفيهية  التعليمية  اخلدمات  والفل�صفة،  النف�ض  وعلم  والفنون 
والربامج  االأف��الم  جمال  يف  والتعليقات  االأخبار  املت�صمنة  امل�صتمرة  الربامج  )البودكا�صت(، 
واالعمال  والكتب  ال�صمعية  واالأعمال  واملو�صيقى  والب�صرية  ال�صمعية  واالأعمال  التلفزيونية 
الت�صلية   وان�صطة  الرتفيهية  واالأن�صطة  الريا�صية  واالأح����داث  االأدب��ي��ة  واالأع��م��ال  امل�صرحية 
والنوادي  الريا�صي  والتعليم  واملعار�ض  املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفن  والبطوالت 
واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالألعاب  الب�صرية  واالأعمال  وامل�صابقات  والكوميديا  واالإذاع��ة 
واحلدائق العامة واالأحداث الثقافية واحلفالت املو�صيقية والن�صر والر�صوم املتحركة واالأحداث 
اجلارية واالأزياء وعرو�ض الو�صائط املتعددة التي ميكن الو�صول اإليها عرب �صبكة االإنرتنت اأو 
�صبكات احلا�صوب اأو االت�صاالت االأخرى، توفري اعمال �صمعب�صرية متعددة الو�صائط م�صجلة 
واالأعمال  واملو�صيقى  ال�صمعب�صرية  وامل�صنفات  والتلفزيون  واالأف��الم  الرتفيه  وت�صم  م�صبقا 
ال�صمعية والكتب وامل�صرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�صية واالأن�صطة الرتفيهية وان�صطة 
والريا�صة  والتعليم  واملعار�ض  املو�صيقية  وامل�صرحيات  والرق�ض  والفن  والبطوالت  الت�صلية 
واملهرجانات  واللعب  واالألعاب  الب�صرية  واالأعمال  وامل�صابقات  والكوميديا  واالإذاع��ة  والنوادي 
واملتاحف واحلدائق العامة واالأحداث الثقافية واحلفالت املو�صيقية والن�صر والر�صوم املتحركة 
�صبكات  اأو  االإن��رتن��ت  ع��رب  املتعددة  الو�صائط  وع��رو���ض  االأزي���اء  وع��رو���ض  واالأح����داث احلالية 
اخلط  على  ب��واب��ات  توفري  وبالتحديد  الرتفيه  خ��دم��ات  االأخ����رى،  االت�����ص��االت  اأو  احل��ا���ص��وب 
مبا�صرة )االإنرتنت( يف جمال الرتفيه واالأفالم والتلفزيون واالأعمال ال�صمعب�صرية واملو�صيقى 
واالأعمال ال�صمعية والكتب وامل�صرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�صّية واالأن�صطة الرتفيهية 
واأن�صطة اال�صتجمام واملباريات والفنون والرق�ض وامل�صرحيات املو�صيقية واملعار�ض والتعليمات 
واللعب  واالأل��ع��اب  الب�صرية  واالأع��م��ال  وامل�صابقات  والكوميديا  واالإذاع���ة  وال��ن��وادي  الريا�صية 
والر�صوم  والن�صر  املو�صيقية  واحلفالت  الثقافية  واالأح��داث  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات 
التعليم  خدمات  املتعددة،  الو�صائط  وعرو�ض  االأزي��اء  وعرو�ض  اجلارية  واالأح���داث  املتحركة 
امل�صّجلة  املتعددة   والو�صائط  وال�صمعب�صرّية  ال�صمعّية  االأعمال  توفري  وبالتحديد  والرتفيه 
عرب  لالأطفال  العام  باالإهتمام  املتعلقة  املوا�صيع  من  وا�صعة  جمموعة  يخ�ض  فيما  م�صبقاً 
وبالتحديد  والرتفيه  التعليم  االأخ��رى، خدمات  االت�صاالت  اأو  �صبكات احلا�صوب  اأو  االإنرتنت 
توفري بوابات على اخلط مبا�صرة )االإنرتنت( وتوفري موقع اإلكرتوين ي�صم حمتوى خا�ض 
باالأطفال املتمثلة بالرتفيه واالأفالم والتلفزيون واالأعمال ال�صمعب�صرية واملو�صيقى واالأعمال 
الرتفيهية  واالأن�����ص��ط��ة  الريا�صّية  واالأح����داث  االأدب��ي��ة  واالأع��م��ال  وامل�����ص��رح  والكتب  ال�صمعية 
واأن�صطة اال�صتجمام واملباريات والفنون والرق�ض وامل�صرحيات املو�صيقية واملعار�ض والتعليمات 
الريا�صية والنوادي واالإذاعة والكوميديا والدراما وامل�صابقات واالأعمال الب�صرية من الفنون 
املو�صيقية  واحلفالت  الثقافية  واالأح��داث  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالألعاب 
املتعددة   الو�صائط  وعرو�ض  االأزي��اء  وعرو�ض  اجلارية  واالأح���داث  املتحركة  والر�صوم  والن�صر 
الفيديو  ت�صم  التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  الكتب  ن�صر  التفاعلية،  العلمية  واالإخ��ت��ب��ارات  واملعلومات 
املحمولة  االإل��ك��رتون��ّي��ة  االأج��ه��زة  ع��رب  التو�صيحّية  وال��ر���ص��وم  وال�صور  والن�صو�ض  واالأل��ع��اب 
واحلوا�صيب و�صبكات احلا�صوب العاملية و�صبكات االت�صاالت العاملية، توفري املعلومات واالأخبار 
واملقاالت والتعليقات فيما يخ�ض موا�صيع متعددة تت�صمن املوا�صيع املتعلقة باالإهتمام العام 
لالأطفال، توفري األعاب احلا�صوب واالألعاب التعليمّية والق�ص�ض التفاعلية على اخلط مبا�صرة 
)االإنرتنت(، اإنتاج واإ�صتئجار االأعمال ال�صمعب�صرية وحتديداً االأفالم ال�صينيمائية والتلفزيون 
جماالت  يف  يف  التنزيل  اأو  للبث  واملو�صيقى  املو�صيقية  والفيديوهات  والفيديوهات  والربجمة 
االأخبار والرتفيه والريا�صة والكوميديا والدراما واملو�صيقى والفيديوهات املو�صيقية، توفري 
املن�صورات االإلكرتونية )املدرجة يف هذه الفئة(، توفري املعلومات يف جمال الن�صر االإلكرتوين 

بجميع اأ�صكاله عرب االإنرتنت اأو �صبكات احلا�صوب اأو االت�صاالت االأخرى.
الفئة: 41

و���ص��ف ال��ع��الم��ة: ال��ع��الم��ة ه���ي ك��ل��م��ة ك��ي��ن��دل ب��ال��ع��رب��ي��ة وه���ي ال��رتج��م��ة ال�����ص��وت��ي��ة لكلمة 
باالجنليزية.  KINDLE

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�صرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( ليمتد 
)فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم: 298834                 بتاريخ : 2018/9/20
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات توفري برامج احلا�صوب غري القابلة 
اأو  املو�صيقي  ل�صمات/خ�صائ�ض  اإختياراتهم  ب��اإدراج  للم�صتخدمني  ت�صمح  تقنية  املت�صمنة  للتنزيل 
ال�صخ�صي  امللف  بتكملة  لت�صمح  امل�صتخدم  اختيار  على  بناًء  املو�صيقى  �صمات/خ�صائ�ض  حتدد  التي 
مع توفري الرت�صيحات بناًء على تلك ال�صمات/اخل�صائ�ض وبرامج احلا�صوب غري القابلة للتنزيل 
من خالل �صبكة احلا�صوب العاملية وغريها من �صبكات االإت�صاالت لتكوين ملفات �صخ�صية للرتفيه 
و�صمات  موا�صفات  وف��ق  واملعلومات  الرتفية  خل��ي��ارات  امل�صتخدم  اخ��ت��ي��ارات  على  ب��ن��اًء  واملعلومات 
تلك  على  ب��ن��اًء  واملعلومات  الرتفيه  و�صائل  وتر�صيح  واملعلومات  للرتفية  امل�صتخدم  خ�صائ�ض  و 
وتدفق  وتنزيل  بتاأليف  اخلا�صة  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�صوب  برامج  واملوا�صفات،  االختيارات 
اإ�صتنطاق  واإع��ادة  الت�صفري وت�صغيل وتخزين وتنظيم  واإ�صتخراج وت�صفري وفك  وبث ونقل وحترير 
املو�صيقى والكوميديا، برامج احلا�صوب غري القابلة للتنزيل املت�صمنة تنقية ت�صمح للم�صتخدم بعمل 
و�صرعة،  باإ�صتقاللية  االأخرين  امل�صتخدمني  مع  القنوات  وم�صاركة  الإدراج  خا�صة  مو�صيقية  قنوات 
والفيديو  والبيانات  ال�صوت  واإدارة  دم��ج  للم�صتخدمني  ت�صمح  تقنية  املت�صمنة  التفاعلية  املواقع 
املواقع  وحت��دي��ًدا  احلا�صوب  خدمات  وال��رادي��و،  املو�صيقى  جم��ال  يف  املتعددة  الو�صائط  وحمتويات 
املت�صمنة تقنية ت�صمح للم�صتخدم مبراقبة والتحكم عن بعد يف االأنظمة الذكية املنزلية، التخزين 
ال�صوتية  وال��ب��ي��ان��ات  والن�صو�ض  ال�صور  وحت��دي��ًدا  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ت��ع��ددة  للو�صائط  االإل��ك��رتوين 
واملرئية، برامج احلا�صوب غري القابلة للتنزيل لت�صجيل واالطالع وتخزين وم�صاركة وحتليل املواد 
ال�صوتية واملرئية على االإنرتنت، برامج احلا�صوب غري القابلة للتنزيل للتحكم يف اأنظمة الرتفيه 
وال�صماعات  للمو�صيقى  الرقمية  التحكم  واأجهزة  الرقمية  املو�صيقى  م�صغالت  ذلك  يف  مبا  املنزلية 
للتنزيل  القابلة  غ��ري  احلا�صوب  ،ب��رام��ج  املحمولة  الال�صليكة  التحكم  واأج��ه��زة  ال�صوت  وم��ك��ربات 
للتحكم يف االأنظمة االآلية املنزلية وحتديًدا وحدات االإ�صاءة والتدفئة وتكييفات الهواء واالأجهزة 
املنزلية واأجهزة االأنذار وغريها من معدات ال�صالمة واأدوات مراقبة املنازل، خدمات الدهم الفني 
وحتديًدا ا�صتك�صاف االأخطاء واإ�صالحها فيما يتعلق بت�صخي�ض م�صكالت االأجهزة والربامج، خدمات 
وحتديًدا  الفني  الدعم  خدمات  الفني،  الدعم  مكاتب  خدمات  حتديًدا  احلا�صوب  تكنولوجيا  دعم 
)SAAS(مت�صمنة  كخدمة  الربامج  خدمات  احلا�صوب،  برامج  م�صكالت  يف  االأخطاء  ا�صتك�صاف 
التحكم  واأنظمة  الطاقة  تو�صيل  يف  التحكم  اأنظمة  يف  الطاقة  كفاءة  ت�صهل  التي  احلا�صوب  برامج 
االأجهزة  يف  امل�صتخدمة  احلا�صوب  برامج  مت�صمنة   )SAAS( كخدمة  الربامج  خدمات  البيئية، 
املت�صلة بال�صبكة ملراقبة والتحكم والت�صغيل االآيل يف البيئات ال�صكنية والتجارية واالآلية التي ت�صمح 
االأجهزة، خدمات تطبيقات مت�صمنة واجهة برجمة  واملعلومات بني هذه  البيانات  مب�صاركة ونقل 
التطبيقات )API( للمراقبة املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل االآيل، خدمات الربامج كخدمة 
الرقمية  املحتويات  اال�صرتاك يف  يتعلق بخدمات  امل�صتخدمة فيما  الربامج  )SAAS(  مت�صمنة 
الرقمية،  االإع��الم  و�صائل  وا�صتالم حمتويات  للم�صتخدمني طلب  ت�صمح  بحث  من�صات  توفر  التي 
وا�صتالم  ونقل  وتنزيل  لتوزيع  احلا�صوب  برامج  مت�صمنة   )SAAS( كخدمة  الربامج  خدمات 
واملحتويات  وال�صور  البيانية  والر�صومات  الن�صو�ض  حمتويات  وتنظيم  وتخزين  وعر�ض  وت�صغيل 
ال�صوتية واملرئية وحمتويات الو�صائط املتعددة، خدمات تطبيقات مزود اخلدمة )asp( مت�صمنة 
)asp( تطبيقات برامج االإ�صت�صافة باحلا�صوب اخلا�صة بالغري وخدمات تطبيقات مزود اخلدمة

حتديًدا  االإنرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�صوب  برامج  وتوفري  احلا�صوب  برامج  مت�صمنة 
ل��ت��وزي��ع وت��ن��زي��ل ون��ق��ل وا���ص��ت��الم وت�صغيل وع��ر���ض وت��خ��زي��ن وتنظيم حمتويات  ب��رام��ج احل��ا���ص��وب 
الو�صائط  وحم��ت��وي��ات  وامل��رئ��ي��ة  ال�صوتية  وامل��ح��ت��وي��ات  وال�����ص��ور  البيانية  وال��ر���ص��وم��ات  الن�صو�ض 
املتعددة وبرامج التعرف على ال�صوت  وبرامج حتويل الكالم اإىل ن�صو�ض وتطبيقات برامج متكني 
ال�صوت واالأبحاث والت�صاميم اخلا�صة بها، خدمات الربامج كخدمة )SAAS(للتحكم يف اأجهزة 
بوا�صطة  فيها  املتحكم  الذكية  ال�صوتية  ال�صماعات  وحتديًدا  بال�صوت  فيها  يتحكم  التي  املعلومات 
ال�صوت واملت�صلة بنظام ال�صحابة مع اإمكانية الدعم من �صخ�ض اإفرتا�صي، خدمات املن�صات كخدمة 
ال�صوتية  واالأوام���ر  ال�صوت  على  التعرف  لربامج  احلا�صوب  برامج  من�صات  مت�صمنة   )PaaS(
ال�صخ�صية،  املعلومات  ال�صوت الإدارة  برامج متكني  اإىل ن�صو�ض وتطبيقات  الكالم  وبرامج حتويل 
ال�صخ�صية  الدعم  برامج احلا�صوب لربامج  املن�صات كخدمة )PaaS( مت�صمنة من�صات  خدمات 
االآيل  الت�صغيل  لربامج  احلا�صوب  برامج  من�صات  مت�صمنة   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات   ،
من�صات  مت�صمنة   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات  املنزلية،  االأج��ه��زة  تكامل  وبرامج  للمنازل 
برامج احلا�صوب لربامج التو�صيل الال�صلكي لنقل ال�صوت واملحتويات ال�صوتية واملرئية والبيانات، 
اأجهزة  التحكم  يف  امل�صتخدمة  احلا�صوب  ل��ربام��ج  مت�صمنة   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خ��دم��ات 
 )PaaS( املعلومات املتحكم فيها بال�صوت فقط واأجهزة الدعم ال�صخ�صي،  خدمات املن�صات كخدمة
 )PaaS( كخدمة  املن�صات  خ��دم��ات  ال�صخ�صية،  املعلومات  الإدارة  احل��ا���ص��وب  ل��ربام��ج  مت�صمنة 
البيانات عرب االإنرتنت  بالو�صول وت�صفح والبحث يف قواعد  مت�صمنة لربامج احلا�صوب اخلا�صة 
واملحتويات ال�صوتية واملرئية وحمتويات الو�صائط االإعالنية واالألعاب وتطبيقات الربامج ومتجر 
تطبيقات برامج احلا�صوب، خدمات املن�صات كخدمة )PaaS( مت�صمنة لربامج احلا�صوب للو�صول 
ومراقبة وتتبع وبحث وحفظ وم�صاركة املعلومات يف موا�صيع ذات االإهتمام العام، برامج احلا�صوب 
بالتجزئة  والبيع  الطلبات  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  لالإ�صتخدام  االإن��رتن��ت  ع��رب  للتنزيل  القابلة  غ��ري 
لربامج  مت�صمنة   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات  للم�صتهلكني،  ال�صلع  من  متنوعة  ملجموعة 
لالأ�صياء  املعلوماتّية  ال�صبكة  يف  االإلكرتونية  االأجهزة  يف  والتحكم  لتو�صيل  لال�صتخدام  احلا�صوب 
خدمات املن�صات كخدمة )PaaS( مت�صمنة لربامج احلا�صوب لتو�صيل وت�صغيل وتكامل   ،))IoT
املنزلية ومنتجات االإ�صاءة  املناخ  امل�صتهلكني واأجهزة  والتحكم واإدارة االأجهزة االإلكرتونية ل�صبكات 
احلا�صوب  لربامج  مت�صمنة   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات  الال�صلكية،  ال�صبكات  خالل  من 
للغري لالإ�صتخدام يف تطوير احلا�صوب الإدارة واالت�صال وت�صغيل اأجهزة ال�صبكة املعلوماتّية لالأ�صياء 
كواجهة  لال�صتخدام   احلا�صوب  لربامج  مت�صمنة   )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات   ،))IoT
يف  للغري  ال�صخ�صي  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  و�صيانة  وتطوير  ت�صميم   ،  )API( التطبيقات  برجمة 
واالإ�صت�صارات  الفني  الدعم  خدمات  الطبيعية،  واللغة  والكالم  واللغة  ال�صوت  على  التعرف  جمال 
للتحكم  احلا�صوب  برامج  )asp(مت�صمنة  اخلدمة  م��زود  تطبيقات  خدمات  التطبيقات،  لتطوير 
االأجهزة  وحتديًدا  بال�صوت  للتحكم  اخلا�صعة  املعلومات  اأجهزة  واإدارة  واالت�صال  وت�صغيل  وتكامل 
ومت�صلة  بال�صوت  للتحكم  واخلا�صعة  للم�صتهكلني  ال�صخ�صي  الدعم  واأجهزة  الذكية  االإلكرتونية 
املعلومات  عن  البحث  وحت��دي��ًدا  احلا�صوب  على  خم�ص�صة  بحث  خدمات  توفري  ال�صحابة،  بنظام 
وا�صرتجاعها بناًء على طلب خا�ض من امل�صتخدم عرب االإنرتنت، خدمات احلا�صوب وحتديًدا توفري 
اإدارة االإجهزة عن بعد من خالل �صبكات احلا�صوب وال�صبكات الال�صلكية اأو �صبكات االإنرتنت، تقدمي 
التعرف  املتعلقة بربامج  املعلوماتية  االإ�صت�صارات  االإنرتنت، خدمات  البحث على  خدمات حمركات 
املدعمة  الربامج  وتطبيقات  ن�صو�ض  اإىل  الكالم  حتويل  وبرامج  ال�صوتية  واالأوام���ر  ال�صوت  على 
واالأخبار  املعلومات  توفري  لالأ�صياء،  املعلوماتّية  ال�صبكة  وبرامج  للمنازل  االآيل  والت�صغيل  بال�صوت 
بال�صوت  املدعمة  الربامج  والطق�ض،  املنازل  وت�صميم  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف  والتعليقات 
التحكم يف مركباتهم وحتديًدا فتح وغلق  اإمكانية  ال�صحابة لتوفر للم�صتخدمني  املعدة على نظام 
اأبواب املركبات وبدء ت�صغيل املركبة واإيقافه، الربامج املدعمة بال�صوت املعدة بنظام ال�صحابة لتوفر 
الوقود  وم�صتوى  املحرك  زيت  عمر  وحتديًدا  املركبات  اأنظمة  حالة  فح�ض  اإمكانية  للم�صتخدمني 
لتوفر  ال�صحابة  نظام  على  املعدة  بال�صوت  املدعمة  الربامج  البطارية،  و�صحن  االإط���ارات  و�صغط 
اإمكانية الو�صول للمركبات والتحكم يف وحدات التكييف )HVAC(  والو�صائط  للم�صتخدمني 
املعدة بنظام  املدعمة بال�صوت  واأنظمة املالحة، الربامج  املتعددة واالإت�صاالت واملعلومات والرتفيه 
ال�صحابة يف املركبة لتوفر للم�صتخدمني اإمكانية االإت�صال والتحكم يف االأجهزة االإلكرتونية املت�صلة 
بنظام املنازل الذكية وال�صبكة املعلوماتّية لالأ�صياء، برامج احلا�صوب املعدة على نظام ال�صحابة لنقل 
معلومات ت�صخي�ض وحالة املركبات عرب احلا�صوب و�صبكات االإت�صاالت، برامج احلا�صوب املعدة على 
اإر�صادية لالإجتاهات اإىل  نظام ال�صحابة الإ�صتالم املعلومات واحلاالت املرورية وتوفري معلومات رد 
املركبات  بني  االت�صال  من  لتمكن  ال�صحابة  نظام  على  املعدة  احلا�صوب  برامج  املركبات،  م�صغلي 
اأنظمة  يف  لالإ�صتخدام  احلا�صوب  واأج��ه��زة  املعلومات  قواعد  وت�صميم  تطوير  املت�صلة،  واالأج��ه��زة 
وعتاد  برامج  ت�صميم  الرقمية،  والقوامي�ض  االإلكرتونية  واخل��رائ��ط  الطرق  وخمططات  املالحة 
واخلرائط  الطرق  وخمططات  املالحة  باأنظمة  لالإ�صتخدام  برامج  وت�صميم  تطوير  احلا�صوب، 
االإلكرتونية والقوامي�ض الرقمية، املراقبة عن بعد لوظيفة وا�صتخدام االأدوات الكهربائية وحتديًدا 
وحدات التكييف، املراقبة عن بعد لوظيفة وا�صتخدام  االأدوات الكهربائية وحتديًدا لوازم التدفئة 
والتربيد يف ال�صخانات والتكييفات، خدمات الت�صغيل االآيل للمنازل ومقرات العمل وحتديًدا جدولة 
وقت لت�صغيل وحدات التكييف، خدمات الت�صغيل االآيل للمنازل ومقرات العمل وحتديًدا جدولة وقت 

لت�صغيل لوازم التدفئة والتربيد يف ال�صخانات واملكيفات.
الفئة: 42

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ECHO مكتوبة باالأحرف الالتينية.
بيانات االولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
تاريخ هذا  يوما من  ذلك خالل ثالثني  و  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة 

االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3855  جتاري جزئي
اند مور ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-�صوبرماركت اك�صربي�ض فري�ض 
حداد  علي  حممد  وميثله:ابراهيم  التعاونية  دبي  /جمعية  املدعي  ان  مبا  االقامة 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)119.801( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم 
االثنني املوافق:2018/12/24 ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�صيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العالمات  ق�صم  يعلن 
)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 294796                  بتاريخ : 2018/7/3
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
املتعلقة  املعلومات  توفري  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
بالرتفيه، ن�صر املجالت )الدوريات(، توفري من�صورات الكرتونية على اخلط مبا�صرة 
) االنرتنت( )غري قابلة للتنزيل(، ن�صر الكتب االلكرتونية واملجالت، ن�صر املواد على 
و�صائط بيانات ب�صرية اأو مغناطي�صية، ن�صر املو�صيقى على اخلط مبا�صرة )االنرتنت(، 
توفري املعلومات يف جمال الرتفيه على اخلط مبا�صرة )االنرتنت(، توفري املو�صيقى 
غري القابلة للتنزيل وامل�صجلة م�صبقا واملدونات ال�صوتية، توفري املعلومات الرتفيهية 
واالحداث  والرتفيه  احلالية  االح���داث  جم��ال  يف  والتعليقات  واالخ��ب��ار  والتعليمية 
الثقافية واالخبار والريا�صة والرتفيه واالعمال واملال وال�صيا�صة واحلكومة وال�صحة 
ومنط  واالداب  والفنون  وال�صفر  والتكنولوجيا  والعلم  والطق�ض  البدنية  واللياقة 
الطفل  وتطور  والتعليم  النقل  وو�صائل  الربية  واملركبات  ال�صخ�صي  والنمو  احلياة 
والعقارات واملو�صة والت�صميم والو�صفات واملكونات والطبخ وديكور املنزل وامل�صيقى 
وال�صينما والتاريخ والطب والقانون وتوفري معلومات تعليمية وترفيهية عن حقوق 
جميعها  ومن�صورات  و�صوت  معلومات  يت�صمن  ال��ك��رتوين  موقع  توفري  امل�صتهلك، 
باملعلومات  متعلقة  الرتفيه  جمال  يف  واملعلومات  االخبار  توفري  بالرتفيه،  متعلقة 
اال�صت�صارات  بالرتفيه،  املتعلقة جميعها  واملن�صورات  وال�صوت  والن�صو�ض  وامل�صابقات 
يف جمال الرتفيه و�صناعة الرتفيه، توفري املعلومات حول الرتفيه واالفالم وبرامج 
التلفزيون عرب �صبكات التوا�صل االجتماعي، توزيع الرتفيه عرب االذاعة واالعالنات 
املعلومات  لتبادل  فر�ض  توفري  وبالتحديد  الرتفيه  معلومات  خدمات  التفاعلية، 
واملحادثة حول جمموعة من املوا�صيع من خالل االحداث احلية واملعلومات املر�صلة 
الرتفيه  املخ�ص�صة يف جمال  والتو�صيات  والتعليقات  املعلومات  الربيد، توفري  عرب 
عرب �صبكات ات�صاالت عاملية، توفري املعلومات والتعليقات يف جمال الرتفيه والتعليم 
عرب �صبكة حا�صوب عاملية وبالتحديد املعلومات يف جمال املو�صيقى والكتب واالفالم 
والر�صوم املتحركة وااللعاب االلكرتونية واللعب واالدوات الريا�صية وااللكرتونيات 
خدمات  واال�صتهالكية،  املنزلية  املنتجات  من  وغريها  الو�صائط  متعددة  والعرو�ض 
الرتفيه وبالتحديد توفري على اخلط مبا�صرة ) االنرتنت( برامج �صوتية م�صجلة 
م�صبقا يف جمال املو�صيقى والكتب واالفالم وال�صور املتحركة وااللعاب االلكرتونية 
واللعب واالدوات الريا�صية وااللكرتونيات والعرو�ض متعددة الو�صائط وغريها من 
املراجعات على  املنزلية واال�صتهالكية، خدمات الرتفيه وبالتحديد توفري  املنتجات 
واالفالم  والكتب  للمو�صيقى  والتو�صيات  والتقييمات  االن��رتن��ت(   ( مبا�صرة  اخل��ط 
والر�صوم املتحركة وااللعاب االلكرتونية واللعب واالدوات الريا�صية وااللكرتونيات 
خدمات  واال�صتهالكية،  املنزلية  املنتجات  من  وغريها  الو�صائط  متعددة  والعرو�ض 
الرتفيه وبالتحديد توفري اأجزاء من االعمال ال�صوتية امل�صجلة م�صبقا عرب االنرتنت، 
واالعمال  ال�صمعية  واالع��م��ال  االدب��ي��ة  واالع��م��ال  وال��دوري��ات  وامل��ج��الت  الكتب  ن�صر 
غري  والب�صرية  ال�صمعية  واالعمال  الب�صرية  االعمال  توفري  والب�صرية،  ال�صمعية 
العاب احلا�صوب على  القابلة للتنزيل وامل�صجلة م�صبقا عرب �صبكات ال�صلكية، توفري 
)االنرتنت(،  مبا�صرة  اخلط  على  التفاعلية  والق�ص�ض  )االن��رتن��ت(  مبا�صرة  اخلط 
واملوؤ�ص�صات  التعليم  جم���ال  يف  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  وامل���ق���االت  واالخ���ب���ار  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري 
التعليمية، خدمات التعليم املتمثلة بالتعليمات يف ال�صف والتعليم عن بعد على اخلط 
مبا�صرة )االنرتنت( حول موا�صيع عن االحداث احلالية والتعليم والتاريخ واللغات 
والثقافة  والتكنولوجيا  والهوايات  والعلم  واالع��م��ال  والريا�صيات  احل��رة  والفنون 
يف  املتمثلة  التفاعلية  التعليم  خدمات  والفل�صفة،  النف�ض  وعلم  والفنون  والريا�صة 
متعلقة  موا�صيع  ح��ول  احلا�صوب  على  القائمة  او  احلا�صوب  مب�صاعدة  التعليمات 
باالحداث احلالية والتعليم والتاريخ واللغات والفنون احلرة والريا�صيات واالعمال 
والعلم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والريا�صة والفنون وعلم النف�ض والفل�صفة، 
ال�صبكة  عرب  الفيديو  وب��ث  ال�صوتية  باملدونات  املتمثلة  والتعليم  الرتفيه  خدمات 
واالعمال  املو�صيقى  جم��ال  يف  والتعليقات  االخ��ب��ار  ت�صم  التي  امل�صتمرة  وال��ربام��ج 
ون�صاطات  ريا�صية  واأح���داث  االدب��ي��ة  واالع��م��ال  والثقافة  وامل�صرح  والكتب  ال�صمعية 
والثقافة  واملو�صيقى  والرق�ض  والفن  والبطوالت  لال�صتجمام  ون�صاطات  ترفيهية 
والريا�صة ومعار�ض املنا�صبات احلالية والتعليم الريا�صي والنوادي وبرامج االذاعة 
واملهرجانات  واللعب  واالل��ع��اب  املرئية  واالع��م��ال  وامل�صابقات  وال��درام��ا  والكوميديا 
املتحركة  وال��ر���ص��وم  والن�صر  واحل��ف��الت  الثقافية  واملنا�صبات  واحل��دائ��ق  وامل��ت��اح��ف 
واالحداث احلالية وعرو�ض االزياء والعرو�ض متعددة الو�صائط التي ميكن الو�صول 
اليها عرب االنرتنت او غري من �صبكات احلا�صوب اأو �صبكات االت�صاالت، انتاج برامج 
االذاعة، الرتفيه عرب االذاعة، خدمات الت�صجيل باال�صتوديو، توفري املعلومات على 
اخلط مبا�صرة )االنرتنت( املتعلقة بالعاب احلا�صوب وحت�صينات احلا�صوب لاللعاب، 
ت�صم  للبحث  قابلة  للرتفيه  بيانات  قاعدة  االنرتنت(   ( مبا�صرة  على اخلط  توفري 
�صمعية ت�صم  الرقمية وملفات  الن�صو�ض  للتنزيل وغريها من  مو�صيقى غري قابلة 
واال�صت�صارات  والن�صح  املعلومات  خدمات  توفري  ومعلومات،  واخبار  وجم��الت  كتب 
فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، الربامج الغري قابلة للتنزيل على اخلط 
وحمتوى  وال�صمعب�صري  ال�صمعي  املحتوى  وتوجيه  جلدولة  )االإن��رتن��ت(  مبا�صرة 
مت�صمنة  مبا�صرة  اخل��ط  على  البيانات  قواعد  توفري  املتعددة،  الرقمّية  الو�صائط 
االأحداث احلالّية املتعّلقة مبجموعة وا�صعة من املعلومات تتعّلق باالإهتمام العام عرب 
االإنرتنت، اخلدمات التعليمية والرتفيهية املتمثلة باملدونات ال�صوتية  وار�صال البث 

عرب االنرتنت والربامج امل�صتمرة.
الفئة: 41

لكلمة  ال�صوتية  الرتجمة  وه��ي  بالعربية  ايكو  كلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�صف 
باالجنليزية.  ECHO
تاريخ االأولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف 
وزارة االقت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل 

ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�صيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العالمات  ق�صم  يعلن 
)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:    294797     بتاريخ : 2018/7/3
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات االت�صاالت، خدمات 
والو�صائط  وامل��رئ��ي��ة  ال�صوتية  للملفات  االإل��ك��رتوين  البث  وبالتحديد  االت�����ص��االت 
املتعددة عن طريق احلا�صوب و�صبكات االت�صاالت االأخرى، البث االإلكرتوين للر�صائل 
وال�صوت والبيانات وال�صور عرب �صبكات االت�صاالت العاملية، االت�صاالت االلكرتونية، 
البث االلكرتوين للمعلومات والبيانات، البث االإلكرتوين لل�صوت والبيانات وال�صور 
عرب �صبكات االت�صاالت العاملية، ت�صليم الر�صائل عن طريق البث االإلكرتوين، توفري 
الو�صول ملنتديات املناق�صة، توفري لوحات الن�صرات االلكرتونية على اخلط مبا�صرة 
مبعلومات  يتعّلق  فيما  احل��ا���ص��وب  م�صتخدمي  ب��ني  الر�صائل  الإر���ص��ال  )االإن���رتن���ت( 
وار�صال  ال�صوتي  ال��ب��ث  املنطوقة،  للكلمة  ال�صوتي  ال��ب��ث  اال�صتهالكية،  املنتجات 
الو�صائط الرقمية التعليمية والرتفيهية، خدمات االت�صاالت الال�صلكية االت�صاالت 
عرب النطاق العري�ض )الربودباند(، توفري الو�صول اىل قاعدة بيانات تفاعلية لبث 
الر�صائل بني م�صتخدمي احلا�صوب وامل�صرتكني فيما يتعلق بالكتب وال�صور املتحركة 
والعرو�ض  واالل��ك��رتون��ي��ات  الريا�صية  واملنتجات  واالل��ع��اب  االل��ك��رتون��ي��ة  واالل��ع��اب 
اإىل  املنزلية واال�صتهالكية، توفري الو�صول  املنتجات  الو�صائط وغريها من  متعددة 
كتب الدليل على االنرتنت وقواعد البيانات واالأحداث احلالية واملواقع االلكرتونية 
واملدونات ومواد املراجع على االنرتنت، توفري بوابات على اخلط مبا�صرة )االنرتنت( 
وبرامج  اأف��الم  وبالتحديد  وتعليمية  ترفيهية  حمتويات  يت�صمن  الكرتوين  وموقع 
تلفزيونية واأعمال �صمعية ب�صرية ومو�صيقى واأعمال �صمعية وكتب واأعمال م�صرحية 
متمثلة  لال�صتجمام  ون�صاطات  ترفيهية  ون�صاطات  ريا�صية  واأح��داث  اأدبية  واأعمال 
ومعار�ض  والريا�صة  والثقافة  واملو�صيقى  والرق�ض  والفن  والبطوالت  بالهوايات 
املنا�صبات احلالية والتعليم الريا�صي والنوادي وبرامج االذاعة والكوميديا والدراما 
وامل�صابقات واالعمال املرئية الفنية وااللعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق 
واملنا�صبات الثقافية واحلفالت ون�صر �صطح املكتب والر�صوم املتحركة واالحداث احلالية 
وعرو�ض االزياء والعرو�ض متعددة الو�صائط واالختبارات التعليمية التفاعلية، البث 
االإذاعي والبث ال�صبكي، خدمات املرا�صلة الال�صلكية  للن�صو�ض الرقمية والر�صائل، 
اىل  الو�صول  من  امل�صتخدمني  متكن  )االنرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على  �صبكة  توفري 
واالعمال  ال�صمعية  واالع��م��ال  الب�صرية  واالع��م��ال  والن�صو�ض  املحتويات  وم�صاركة 
واالعمال  وال��وث��ائ��ق  وامل��ل��ف��ات  وال��ب��ي��ان��ات  االدب��ي��ة  واالع���م���ال  وال��ب�����ص��ري��ة  ال�صمعية 
االلكرتونية  االت�صاالت  ب�صبكات  ات�صاالت  بوقت  امل�صتخدمني  تزويد  االلكرتونية، 
وو�صائل لتحديد وتعيني وجتميع ون�صر وادارة البيانات وروابط اىل خوادم احلوا�صيب 
الهواتف  اأدل��ة الرق��ام  توفري  احلا�صوب،  وم�صتخدمي  االخ��رى ومعاجلي احلوا�صيب 
وعناوين االعمال وعناوين الربيد االلكرتوين وعناوين ال�صفحة الرئي�صية لل�صبكات 
وعناوين واأرقام هواتف اال�صخا�ض واالماكن واملنظمات، توفري الو�صول اإىل االأجهزة 
لنقل  ات�صاالت  تو�صيل  خدمات  توفري  �صكل  على  االإلكرتونية  االأجهزة  اأو  امل�صاعدة 
ال�صور والر�صائل واالعمال ال�صمعية واالعمال الب�صرية واالعمال ال�صمعية الب�صرية 
والو�صائط املتعددة بني القارئات االإلكرتونية والهواتف املحمولة والنقالة والهواتف 
الذكية واالأجهزة االإلكرتونية النقالة واالأجهزة الرقمية النقالة واملحمولة واالجهزة 
اللوحية اأو اأجهزة احلا�صوب، تدفق املواد ال�صمعية والب�صرية وال�صمعية الب�صرية عن 
توفري غرف  االت�صاالت،  اأو  احلا�صوب  �صبكات  اأو غريها من  االإنرتنت  �صبكة  طريق 
الدرد�صة على االإنرتنت ومنتديات االإنرتنت واملجتمعات على االنرتنت لنقل ال�صور 
توفري  االإلكرتونية،  االأعمال  من  وغريها  وال�صور  والبيانات  والن�صو�ض  والفيديو 
خدمات املعلومات والن�صح وامل�صورة املتعلقة بجميع ما ذكر �صابقا، خدمات الهاتفّية، 
عدة  من  الو�صول  توفري  )االإن��رتن��ت(،  مبا�صرة  اخلط  على  التعاون  خدمات  توفري 
االت�صاالت  خدمات  اإىل  الو�صول  توفري  العاملّية،  االت�صاالت  ل�صبكات  م�صتخدمني 
واالإت�صاالت  الن�صّية  والر�صائل  االإل��ك��رتوين  للربيد  االإل��ك��رتوين  االإر���ص��ال  بعد،  عن 
عرب  والفيديو  وال�صوت  وال�صور  البيانّية  والر�صوم  والبيانات  وال�صوت  الهاتفّية 
املحادثة  وغ���رف  املنتديات  ت��وف��ري  ال��ع��امل��ّي��ة،  االت�����ص��االت  و�صبكات  احل��ا���ص��وب  �صبكات 
احلا�صوب  م�صتخدمي  جميع  اإىل  الر�صائل  الإر�صال  )االإنرتنت(  مبا�صرة  اخلط  عرب 
تت�صمن موا�صيع االإهتمام العام، توفري لوحات الن�صرات االلكرتونية، خدمات البث، 
خدمات املوؤمترات، خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد االت�صاالت عرب االأجهزة 
املحمولة  الرقمّية  واالأج��ه��زة  املحمولة  الو�صائط  وم�صغالت  املحمولة  االإلكرتونية 
لنقل واإ�صتقبال وحتميل وتنزيل وت�صفري وفك الت�صفري وتدفق وبث وم�صاركة وعر�ض 
وتن�صيق وتعديل وتنظيم وو�صع العالمات والتخزين والتخزين املوؤقت ونقل ال�صوت 
وامللّفات ال�صمعّية وال�صور الب�صرّية والبيانات والكتب وال�صور والفيديو والن�صو�ض 
واالأعمال  الو�صائط  املتعددة  واالأعمال  ال�صمعب�صرية  واالأعمال  واملحتوى  والوثائق 
الهاتفّية،  االإت�صاالت  خدمات  االإلكرتونّية،  االأع��م��ال  من  وغريها  وامللّفات  االأدب��ّي��ة 
خدمات االإت�صاالت وبالتحديد نقل ال�صوت وامللّفات ال�صمعّية وال�صور االب�صرّية عرب 
�صبكات ات�صاالت عاملية، خدمات البث وخدمات البث التفاعلية عرب االإنرتنت وعرب 
�صبكات االإت�صاالت عن بعد، خدمات االإ�صت�صارات املتعّلقة بال�صبكة يف جمال خدمات 
االإت�صاالت عن بعد وبالتحديد نقل ال�صور والفيديو والن�صو�ض والبيانات وال�صور 
وغريها من االأعمال االإلكرتونّية عرب �صبكات االإت�صاالت عن بعد، النقل االإلكرتوين 
للملفات ال�صوتية والو�صائط املتعددة املتدفقة والقابلة للتنزيل عري �صبكات احلا�صوب 

و�صبكات االإت�صاالت االأخرى، البث ال�صوتي للكلمات املحكّية.
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لكلمة  ال�صوتية  الرتجمة  وه��ي  بالعربية  ايكو  كلمة  هي  العالمة  العالمة:  و�صف 
باالجنليزية.  ECHO
تاريخ االأولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف 
وزارة االقت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل 

ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية
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العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�صيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العالمات  ق�صم  يعلن 
)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 299123                 بتاريخ : 2018/9/26
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
الذكية،  املنزلية  املنتجات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
التحكم  واأجهزة  احل��رارة  قيا�ض  اأجهزة  وبالتحديد  االأجهزة  الذكية،  املنزل  �صا�صات 
الدخان وكا�صفات  ا�صت�صعار احلرارة وكا�صفات  واأجهزة  بالتكييف والتهوية والتدفئة 
وعدادت  اخلطر  وكا�صفات  ال��ه��واء  نوعية  مراقبات  و�صا�صات  الكربون  اأوك�صيد  اأول 
الكهرباء وعدادات الغاز واأجهزة التحكم بالطاقة و�صا�صات مراقبة الطاقة ووحدات 
االإ�صاءة ومفاتيح االإ�صاءة واأجهزة التحكم باالإ�صاءة وعدادات املياه واأجهزة التحكم 
واأجهزة  االلكرتونية  امل��ي��اه  و�صخانات  االلكرتونية  وال�صنابري  باملياه  االل��ك��رتوين 
التحكم االلكرتوين بالر�صا�صات واأجهزة التحكم االلكرتوين ب�صمامات املياه و�صا�صات 
مراقبة ا�صتخدام املياه االلكرتوين واأجهزة التحكم بتن�صيق املناظر الطبيعية واأجهزة 
التحكم البيئي واأجهزة التلفاز ومعدات ال�صترييو ومعدات عر�ض الو�صائط واأجهزة 
التحكم عن بعد للتلفاز واأجهزة التحكم عن بعد الجهزة ال�صترييو واأجهزة التحكم عن 
بعد ملعدات عر�ض الو�صائط و�صتائر ال�صبابيك اخلفيفة االلكرتونية واأجهزة التحكم 
واأجهزة  لل�صبابيك  االإلكرتونية  )املفاتيح(  والفتاحات  اخلفيفة  ال�صبابيك  ب�صتائر 
التحكم االلكرتوين بال�صبابيك و�صا�صات املنزل الذكية واأجهزة التحكم االلكرتوين 
الذكية  وال��ه��وات��ف  املنزلية  واحل��وا���ص��ي��ب  الال�صلكية  االت�����ص��االت  وم��ع��دات  ب��امل��ن��ازل 
التحكم  اللوحية ومعدات الرتفيه واأجهزة  واحلوا�صيب املحمولة باليد واحلوا�صيب 
عن بعد بالو�صائط ووحدات التحكم بالو�صائط وموجهات ال�صبكات ومعدات االت�صال 
اجلغرايف  ال�صياج  ا�صت�صعار  واأج��ه��زة  ل��الرت��داء  القابلة  االت�صاالت  واأج��ه��زة  بال�صبكة 
)املفاتيح(  والفتاحات  امل��راآب  اأب��واب  )مفاتيح(  وفتاحات  اجلغرايف  ال�صياج  ومعدات 
االإلكرتونية لالأبواب واأجهزة التحكم االلكرتوين باالأبواب واأجهزة ا�صت�صعار احلركة 
اال�صت�صعار  واأجهزة  الذبذبات  ا�صت�صعار  واأجهزة  )ال�صكن(  االإ�صغال  ا�صت�صعار  واأجهزة 
فوق  باملوجات  اال�صت�صعار  واأجهزة  احلرارية  اال�صت�صعار  واأجهزة  الكهرومغناطي�صية 
و�صال�صل  االمنية  واملعدات  االمنية  اال�صت�صعار  واأجهزة  االأمنية  العرو�ض  ال�صوتية 
الداخلي  االت�صال  و�صماعات  ل��الرت��داء  القابلة  االمنية  واالج��ه��زة  االمنية  املفاتيح 
واأجهزة التحكم باالت�صال الداخلي واأقفال االأبواب االلكرتونية والكامريات االمنية 
االبواب  واأج��را���ض  االمنية  )ال��روب��وت��ات(  االآيل  واالن�صان  االمنية  املفاتيح  ول��وح��ات 
وروبوتات  االمنية  بالبوابات  التحكم  واأج��ه��زة  االلكرتونية  والبوابات  االلكرتونية 
املراقبة املنزلية وروبوتات اخلدمة املنزلية و�صا�صات املراقبة الطبية واملعدات الطبية 
املنزلية و�صا�صات املراقبة الطبية القابلة لالرتداء واالأجهزة املنزلية واأجهزة التحكم 
ال�صحون  وغ�����ص��االت  املالب�ض  ون�صافات  وال��غ�����ص��االت  وال��ث��الج��ات  املنزلية  ب��االج��ه��زة 
املطبخ وبرامج  واأدوات  امليكروويف  واأفران  الكهربائية  الكهربائية واالفران  واملواقد 
واأنظمة  الطاقة  بتو�صيل  التحكم  اأنظمة  يف  الطاقة  فعالية  ت�صهل  التي  احلا�صوب 
برامج  مت�صمنة  اأ����ض(  اي��ه  اي��ه  )اأ����ض  كخدمة  ال��ربام��ج  وخ��دم��ات  البيئية  التحكم 
احلا�صوب لالإ�صتخدام مع اأجهزة مرتبطة ب�صبكة للمراقبة والتحكم والت�صغيل االآيل 
للبيئات ال�صكنية والتجارية والبيئات املتعلقة بال�صيارات واملركبات التي تتيح م�صاركة 
ونقل البيانات واملعلومات بني تلك االأجهزة، تطبيقات مزود اخلدمة مت�صمنة برامج 
واجهة برجمة التطبيقات )اآيه بيه اآي( للمراقبة البيئية والتحكم والت�صغيل االآيل، 
برامج احلا�صوب التي ت�صهل فعالية الطاقة يف اأنظمة التحكم بتو�صيل الطاقة واأنظمة 
والتحكم  للمراقبة  ب�صبكة  اأجهزة مرتبطة  برامج  لالإ�صتخدام مع  البيئية،  التحكم 
واملركبات  بال�صيارات  املتعلقة  والبيئات  والتجارية  ال�صكنية  للبيئات  االآيل  والت�صغيل 
للمراقبة  الربامج  االأجهزة،  تلك  واملعلومات بني  البيانات  ونقل  م�صاركة  تتيح  التي 
البيئية والتحكم والت�صغيل االآيل، الربامج القابلة للتنزيل لتو�صيل وت�صغيل واإدارة 
اأجهزة املطبخ مرتبطة بال�صبكة املعلوماتية لالأ�صياء )اآي او تي(، اأدوات قيا�ض ووزن 
االكل وبالتحديد املوازين واملكاييل واأكواب القيا�ض، �صوكة قيا�ض احلرارة امل�صتخدمة 
اأكواب القيا�ض، مالعق القيا�ض، ميزان احلرارة، برامج تطبيقات احلا�صوب  للطبخ، 
للهواتف النقالة واملحمولة وبالتحديد الربامج للتحكم باخلافتات الذكية والقواب�ض 
الذكية ومفاتيح ال�صوء الذكية وكامريات ال�صبكة الذكية واال�صواء الذكية، القواب�ض 
الذكية واالجهزة املنزلية )البي�صاء( الذكية والتفاعلية وبالتحديد جم�صات احلرارة 
وجم�����ص��ات ال��رط��وب��ة وجم�����ص��ات االت�����ص��ال وجم�����ص��ات احل��رك��ة وال��ك��ام��ريات وقواب�ض 
ال�صوء  ومفاتيح  الذكية  الكهرباء  ومقاب�ض  الذكية  والقواب�ض  الكهربائية  احلائط 
ال��ذك��ي��ة وحم���اور وم��راج��ل االت�����ص��ال، االج��ه��زة ال��ت��ي تتحكم ب��احل��رارة يف تركيبات 
وبالتحديد  االن���ذار  اأج��ه��زة  الرثمو�صتاتي،  اال�صعاع  �صمامات  وبالتحديد  التدفئة 
املنازل  ملراقبة  االن��ذار  تنبيهات  اأنظمة  الت�صلل،  وملكافحة  بال�صرقة  االن��ذار  تنبيهات 

وغريها من البنايات.  
الفئة: 9

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة "AMAZON" باالأحرف االإجنليزية.
بيانات االولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف 
وزارة االقت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل 

ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 294012                 بتاريخ : 2018/6/19
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
اأجهزة وبرامج لالإ�صتخدام يف عملّية  التالية:  املنتجات  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / 
املنزيل  )املراقبة(  للر�صد  اأجهزة   ،))IoT لالأ�صياء  املعلوماتّية  بال�صبكة  والتحّكم  االإت�صال 
جهاز  مراقبة  اأنظمة  االأم���ن،  مبراقبة  اخلا�صة  وال��ِع��دد  االآيل،  والت�صغيل  والتحّكم  والبيئي 
االأجهزة  بني  وم�صاركتها  البيانات  اىل  الو�صول  تتيح  التي  احلا�صوب  وبرامج  اأجهزة  االإن��ذار، 
اأجهزة  االآيل،   والت�صغيل  والتحّكم  والبيئي  املنزيل  )املراقبة(  الر�صد  عملّيات  ت�صهيل  بهدف 
اأجهزة قائمة بذاتها  اأجهزة الت�صغيل االآيل للمنزل،  حتليل البيانات وِعدد االإت�صال الّداخلي، 
وال�صرقة،  االخ��رتاق��ات  �صد  اإن���ذارات  وِع��دد  اأج��ه��زة  بال�صوت،  التحكم  عرب  تعمل  للمعلومات 
االأجهزة  الفوتوغرافّية،  وال��ِع��دد  االأج��ه��زة  االأم��ن،  مراقبة  ِع��دد  ال�صرقة،  �صد  اأنظمة  تركيب 
ال�صوت  ا�صتنطاق  اإع���ادة  و  اإر���ص��ال  و  بالت�صجيل  اخلا�صة  وال��ع��دد  االأج��ه��زة  الب�صرية،  وال��ِع��دد 
وال�صورة، واأجهزة احلا�صوب الت�صغيلية وبرامج احلا�صوب  ملعاملة ومزامنة وت�صجيل وتنظيم 
والفيديو وملفات  وال�صوت  ال�صور  واإ�صتقبال ولعب وعر�ض  واإر�صال وتدفق  وتنزيل وحتميل 
البيانات، اأجهزة االإت�صال الإر�صال ال�صوت وال�صور والبيانات، اأجهزة اإر�صال واإ�صتقبال ال�صوت 
والبيانات، برامج احلا�صوب، االأجرا�ض، االأقفال االإلكرتونّية، اأجهزة ا�صت�صعار احلركة واأجهزة 
االإنذارات واإنذارات االإ�صت�صعار واأجهزة االإنذار واأجهزة اال�صت�صعار والكا�صفات ومكربات ال�صوت، 
اأجهزة املراقبة بت�صجيل الفيديو، كامريات االأمن، كامريات فيديو ملراقبة امل�صاكن من الداخل 
اأجهزة حتّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والت�صغيل  اإىل  واخلارج واملباين التجارّية باالإ�صافة 
االآيل عن بعد، اأجهزة تدّفق الفيديو، الكامريات، كامريات الويب، اأجهزة وِعدد للروؤية الليلية، 
جهاز االإنذار وحّمالة   وقاعدة الكامريا،  كا�صفات املخاطر البيئّية وبالتحديد االأجهزة التي 
تك�صف وت�صجل وجود املياه وم�صتوى الرطوبة ودرجات االإحرتار واحلرارة واحلركة والتنّقل 
واالأ�صوات، ِعدد وكامريات الدوائر التلفيزيونّية املغلقة )CCTV(، اأ�صواء االأمن ، اأجهزة 
وجتهيزات  قطع  االأليفة،  احليوانات  م�صاهدة  ووح��دات  االأليفة  واحليوانات  االأطفال  مراقبة 
للر�صد  والتطبيقات  الكمبيوتر  برامج  املراقبة،  برامج  ذكرها،  ال�صابق  للب�صائع  اأك�ص�صوارات 
تتيح  التطبيقات  وب��رام��ج  ب��رام��ج  االآيل،  والت�صغيل  وال��ت��ح��ّك��م  وال��ب��ي��ئ��ي  امل��ن��زيل  )امل��راق��ب��ة( 
 )SDKs( للم�صتخدمني التعّرف على الزائرين واالإت�صال بهم، جمموعات تطوير الربامج
التطبيقات  ب��رجم��ة  واج��ه��ات  وتوافقية  وا���ص��ت��خ��دام  لتطوير  الكمبيوتر  ب��رام��ج  م��ن  امل��وؤل��ّف��ة 
)APIs( التي ت�صتخدمها االأجهزة االإلكرتونّية واالأنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات 
التبادل،  وخ��دم��ات  ال�صحابّي  التخزين  م��ع  يت�صل  وال���ذي  واالإن��رتن��ت  االإت�����ص��ال  �صبكات  ع��رب 
جمموعات تطوير الربامج )SDKs( ت�صم اأدوات تطوير برامج احلا�صوب وبرامج حا�صوب 
لال�صتخدام كواجهة برجمة التطبيقات )API( الإن�صاء الربامج والتطبيقات املتعّلقة باأجهزة 
تطوير  اأدوات  ت�صم   )SDKs( الربامج  تطوير  جمموعات  باالإنرتنت،   املت�صلة  امل�صتخدم 
الإن�صاء   )API( التطبيقات  برجمة  كواجهة  لال�صتخدام  حا�صوب  وبرامج  احلا�صوب  برامج 
برامج وتطبيقات متعلقة باحلماية �صد ال�صرقة واأنظمة االأمن واأنظمة مراقبة املنازل ومراكز 
مراقبة  يف  امل�صتخدمة  احلا�صوب  برامج  ال�صوتي،  واالأم��ر  ال�صخ�صي  التعرف  برامج  العمل، 
ال�صخ�صّية،  امل�صاعدة  واأج��ه��زة  بال�صوت  التحكم  عرب  تعمل  للمعلومات  بذاتها  قائمة  اأجهزة 
برامج  االآالت،  يف  االإل��ك��رتوين  التحكم  اأنظمة  بعد.  عن  والتحليل  للمراقبة  كمبيوتر  برامج 
احلا�صوب ملراقبة والتحكم باالإت�صاالت بني احلوا�صيب واالأنظمة الت�صغيلية لالآالت ، منتجات 
املراقبة االإلكرتونية بالفيديو وبالتحديد املكونات االإلكرتونّية الأنظمة االأمن، برامج املالحة 
لالإ�صتخدام مع املركبات الذكّية واملركبات امل�صتقّلة واالآالت  املتنقلة لالإ�صتخدام املتعلق بال�صبكة 
ونطاق  و�صع  ومراقبة  تتّبع  يف  لالإ�صتخدام  احلا�صوب  برامج   ،))IoT لالأ�صياء  املعلوماتّية 
املركبات الذكّية واملركبات امل�صتقّلة واالآالت  املتنقلة لالإ�صتخدام مع االأجهزة املدعمة بال�صبكة 
برامج  وبالتحديد  واالأج��ه��زة  واملعدات  االإلكرتونّية  االأنظمة    ،))IoT لالأ�صياء  املعلوماتّية 
اأداء املحرك وبرامج و�صع االإ�صت�صعارات وبرامج واإ�صت�صعارات ديناكيمّية ذكّية لالإ�صتخدام مع 
االأجهزة املدعمة بال�صبكة املعلوماتّية لالأ�صياء IoT((، االأجهزة االآلّية للمراقبة االإلكرتونية 
القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع االأدّلة واالإ�صتخبارات ال�صرّية، متتبعات احلركة القابلة 
ال�صاعات  �صكل  على  لالإرتداء  القابلة  احلوا�صيب  لالإرتداء،  القابلة  الت�صوير  االت  لالإرتداء، 
الفيديو  عر�ض  �صا�صات  الذكّية،  النظارات  �صكل  على  ل��الإرت��داء  القابلة  احلوا�صيب  الذكّية، 
الراديو  واإت�صاالت  املحمولة  الهواتف  مع  لال�صتخدام  االت�صاالت  �صماعات  لالإرتداء،  القابلة 

واأنظمة االت�صال الداخلي اأو اأجهزة اإر�صال وا�صتقبال �صبكة االت�صاالت االأخرى.
الفئة: 9

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة BLINK مكتوبة باالأحرف الالتينية.  
بيانات االولوية: 

- ارقام الطلبات ال�صابقة: 53556 و 53970 
- تواريخ الطلبات ال�صابقة: 19 دي�صمرب 2017، و 19 ابريل 2018

- البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: ترينيداد وتوباجو
اال�صرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم: 299350                 بتاريخ : 2018/10/2
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
احلا�صوب  برامج  احلا�صوب،  برامج  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
واالألعاب  والفيديو  وال�صوت  املو�صيقى  وم�صاركة  وتنظيم  ون�صخ  وت��وزي��ع  ونقل  وب��ث  لتدفق 
واملحتويات ال�صمعب�صرّية متعددة الو�صائط وغريها من البيانات من خالل �صبكة االإت�صاالت 
وت�صفري  وا�صتخال�ض  وتعديل  وا�صتقبال  وار�صال  وحتميل  لتاأليف  احلا�صوب  برامج  العاملية، 
وفك ت�صفري وت�صغيل وعر�ض وتخزين وتنظيم الن�صو�ض والبيانات وال�صور وملّفات ال�صوت 
والفيديو واملحتويات متعددة الو�صائط، برامج احلا�صوب التي تخول امل�صتخدم عر�ض ال�صوت 
اإليها، برامج احلا�صوب الإن�صاء  والفيديو والن�صو�ض واملحتويات متعددة الو�صائط واالإ�صتماع 
وتوفري قواعد بيانات قابلة للبحث عن املعلومات والبيانات، برامج حمركات البحث، برامج 
اخلط  على  املعلومات  اإىل  للو�صول  احلا�صوب  برامج  الاّل�صلكي،  املحتوى  لت�صليم  احلا�صوب 
املعامالت على اخلط مبا�صرة  واإج��راء  الدفع  لت�صهيل  برامج احلا�صوب  مبا�صرة )االنرتنت(، 
برامج  ل��الآخ��ري��ن،  واالإع����الن  ال��دع��اي��ة  ن�صر  احل��ا���ص��وب لالإ�صتخدام يف  ب��رام��ج  )االن���رتن���ت(، 
برامج  وال�صفقات،  واخل��دم��ات  املنتجات  ح��ول  املعلومات  م�صاركة  يف  لالإ�صتخدام  احلا�صوب 
ال�صورة وخ�صائ�ض  للتعرف على  برامج احلا�صوب  للبيانات،  االإلكرتوين  للتخزين  احلا�صوب 
الكالم )ال�صوت(، برامج احلا�صوب للت�صغيل االآيل للمنازل، برامج احلا�صوب ل�صراء والو�صول 
اإىل  االأفالم وعرو�ض التلفزيون والفيديو واملو�صيقى واملحتوى متعدد الو�صائط وم�صاهدتها، 
ملّفات  الرتفيه،  برامج  مت�صمّنة  ال�صمعب�صرّية  الت�صجبالت  االإنرتنت،  عرب  الت�صفح  برامج 
مو�صيقى قابلة للتنزيل، املحتويات ال�صمعب�صرّية واملحتويات متعددة الو�صائط قابلة للتنزيل 
مت�صمنة الق�ص�ض اخليالّية والواقعّية املتعّلقة مبوا�صيع متعددة وتتوفر من خالل خدمات 
مت�صمنة  للتنزيل  القابلة  التلفزيون  وع��رو���ض  ال�صينمائّية  االأف���الم  الطلب،  حتت  الفيديو 
والفيديو  ال�����ص��وت  وت�صجيالت  م��ت��ع��ددة  مبوا�صيع  املتعّلقة  وال��واق��ع��ّي��ة  اخل��ي��ال��ّي��ة  الق�ص�ض 
الرقمّية  ال��و���ص��ائ��ط  م��ت��ع��ددة،  مبوا�صيع  املتعّلقة  وال��واق��ع��ّي��ة  اخل��ي��ال��ّي��ة  الق�ص�ض  مت�صمّنة  
وبالتحديد اأقرا�ض الفيديو الرقمّية امل�صجلة م�صبقاً والقر�ض الرقمي املتعدد االإ�صتخدامات، 
ت�صجيالت ال�صوت والفيديو القابلة للتنزيل واأقرا�ض الفيديو الرقمّية  واالأقرا�ض الرقمّية 
ملفات  متعددة،  مبوا�صيع  املتعّلقة  والواقعّية  اخليالّية  الق�ص�ض  مت�صمنة  الو�صوح  العالية 
�صمعّية وملفات متعددة الو�صائط وملفات الن�صو�ض والوثائق املكتوبة واملواد ال�صمعّية ومواد 
الفيديو مت�صمنة املحتويات الواقعّية واخليالية  املتعّلقة مبوا�صيع متعددة، تطبيقات الهاتف 
والفيديو  وال�صوت  املو�صيقى  اإىل  الو�صول  من  امل�صتخدمني  لتمكني  للتنزيل  القابلة  النّقال 
البيانات،  م��ن  وغ��ريه��ا  الو�صائط  متعددة  واملحتويات  ال�صمعب�صرّية  واملحتويات  واالأل��ع��اب 
امل�صفرة مغناط�صياً، برامج احلا�صوب جلمع  الهدايا  الرقمّية، بطاقات  الو�صائط  اأجهزة تدّفق 
احلا�صوب  ب��رام��ج  واملعلومات،  البيانات  وم�صاركة  وتخزين  ونقل  وحت��دي��د  وتعديل  وتنظيم 
االإنرتنت، برامج  للت�صّوق عرب  برامج احلا�صوب  وال�صور وال�صوت وعر�صها،  الن�صو�ض  لنقل 
احلا�صوب الإدارة املعلومات، برامج احلا�صوب ملزامنة قاعدة البيانات، برامج احلا�صوب لت�صفح 
احلا�صوب  برامج  )االإن��رتن��ت(،  مبا�صرة  اخلط  على  البيانات  قواعد  اإىل  والو�صول  وم�صاركة 
ملزامنة البيانات بني حمطة حتكم او جهاز عن بعد وبني حمطة حتكم او جهاز ثابت، برامج 
احلا�صوب امل�صتخدمة يف خدمات االت�صاالت عن بعد وخدمات االت�صاالت من خالل  �صبكات 
االإت�صاالت   �صبكات  اىل  للو�صول  امل�صتخدمة  احلا�صوب  برامج  والعاملّية،  املحلّية  االت�صاالت 
بيانات  قواعد  الإن�صاء  احلا�صوب  برامج  احلا�صوب،  اأنظمة  ت�صغيل  برامج  االإنرتنت،  مت�صمنة 

قابلة للبحث عن املعلومات والبيانات لقواعد بيانات التوا�صل االجتماعي بني �صخ�ض واآخر.
الفئة: 9

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة "FREEDIVE" باأحرف التينية.
بيانات االولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 75814
تاريخ الطلب ال�صابق : 10 / 9 /2018

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : جامايكا
اال�صرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( ليمتد 
)فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم:299353                 بتاريخ : 2018/10/2
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
الثقافية  االن�صطة  ال��رتف��ي��ه،  التعليم،  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل���ك 
جمال  يف  عاملية  حا�صوب  �صبكة  عرب  املعلومات  توفري  وبالتحديد  الرتفيه،  خدمات  والريا�صية، 
الرتفيه واملوا�صيع املتعلقة بالرتفيه، توفري موقع الكرتوين ي�صم  ال�صوتيات غري القابلة للتنزيل 
والفيديو واملحتوى ال�صمعب�صري على هيئة ت�صجيالت ت�صم االأفالم والربامج التلفزيونية واأ�صرطة 
القابل  غري  للفيديو  املوؤقت  اال�صتخدام  توفري  وبالتحديد  الرتفيه  خدمات  واملو�صيقى،  الفيديو 
للتنزيل على االنرتنت، توفري الفيديوهات غري القابلة للتنزيل والتي ت�صم برامج حول جمموعة 
وا�صعة من املوا�صيع املتعلقة بالرتفيه عرب خدمة الفيديو حتت الطلب،  توفري االفالم ال�صينمائية 
والربامج التلفزيونية واالفالم غري القابلة للتنزيل عرب خدمة الفيديو حتت الطلب، توزيع وتاأجري 
املحتويات الرتفيهية وبالتحديد البحث املحو�صب على اخلط مبا�صرة وخدمات الطلب التي ت�صم 
االفالم وال�صور املتحركة واالأفالم الوثائقية واالأفالم والربامج التلفزيونية والر�صومات وعرو�ض 
الو�صائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو الرقمية واالأعمال ال�صمعية والب�صرية االأخرى على 
االت�صاالت  و�صبكات  حا�صوب  �صبكات  عرب  م�صاهدته  ميكن  مبا�صر  رقمي  بث  اأو  رقمي  تنزيل  �صكل 
العاملية، خدمات تاأجري االفالم والفيديو، تاأجري االعمال ال�صمعب�صرية وحتديدا ال�صور املتحركة 
ال�صينمائية  االف���الم  واملو�صيقى،  املو�صيقية  والفيديوهات  والفيديوهات  التلفزيونية  وال��ربام��ج 
واالفالم والربامج التلفزيونية وانتاج وتوزيع الفيديو، ان�صاء وتطوير املفاهيم لالفالم والربامج 
التلفزيونية، خدمات ت�صجيل الفيديو وال�صوت، توفري قاعدة بيانات قابلة للبحث ت�صم �صوتيات 
وفيديو وحمتويات �صمعب�صرية على االنرتنت وعلى �صبكات االت�صاالت عن بعد و�صبكات االت�صاالت 
الال�صلكية يف جمال االفالم  والربامج التلفزيونية والفيديوهات واملو�صيقى، توفري الربامج االذاعية 
على اخلط مبا�صرة، ال�صوتيات الرقمية وخدمات ن�صر الو�صائط املتعددة والفيديو، خدمات الرتفيه 
ق�ص�ض  ت�صم  للتنزيل  قابلة  وغ��ري  م�صبقا  م�صجلة  �صوتية  وب��رام��ج  مو�صيقى  توفري  وبالتحديد 
واملقاالت  والتعليقات  املو�صيقى  واملعلومات يف جمال  املوا�صيع  وخيالية حول جمموعة من  واقعية 
حول املو�صيقى واملتوفرة كلها عرب �صبكة حا�صوب عاملية، خدمات الرتفيه وبالتحديد العرو�ض احلية 
والدرامية، خدمات  الكوميدية  والعرو�ض  واملنوعة واالخبار  املو�صيقية  والعرو�ض  ال�صوتي  واالداء 
واالفالم  للتلفزيون  وامل��راج��ع��ات  التقييمات  ي�صم  ال��ك��رتوين  موقع  توفري  وبالتحديد  الرتفيه 
الفيديو،  األ��ع��اب  وحمتويات  والكتب  والن�صو�ض  امل�صرحية  والن�صو�ض  واملو�صيقى  والفيديوهات 
الرتفيه،  جمال  يف  والتعليقات  واملعلومات  االخبار  مبا�صرة  اخلط  على  توفري  الرتفيه،  معلومات 
�صبكة  عرب  املقدمة  اجلوائز  على  ال�صحب  عرو�ض  خدمات  اجلوائز،  على  ال�صحب  عرو�ض  خدمات 
حا�صوب عاملية ال�صت�صافة عرو�ض ال�صحب على اجلوائز واملناف�صات لالآخرين، ن�صر الكتب واملجالت 
والدوريات واالعمال االدبية واالعمال املرئية واالعمال ال�صوتية واالعمال ال�صمعب�صرية، العرو�ض 
ال�صمعية والب�صرية احلية وبالتحديد املو�صيقية واملنوعة واالخبار و العرو�ض الكوميدية، تقدمي 
املو�صيقي، خدمات  الن�صر  املو�صيقي، خدمات  املو�صيقية احلية، خدمات االنتاج  العرو�ض واحلفالت 
الرتفيه وبالتحديد تعريف املو�صيقيني والفنانني والفرق املو�صيقية من خالل توفري مقاطع فيديو 
تفاعلي غري  �صبكة حا�صوب عاملية، توفري م�صدر  املو�صيقية عرب  العرو�ض  للتنزيل من  قابلة  غري 
قابل للتنزيل للبحث واختيار وادارة وعر�ض حمتويات �صمعية وب�صرية على �صكل ت�صجيالت ت�صم 
االخبارية على اخلط مبا�صرة يف  الن�صرات  توفري  واملو�صيقى،   والفيديو  التلفزيون  وبرامج  اأف��الم 
على  االلكرتونية  املن�صورات  توفري  االلكرتوين،  الربيد  والفيديو عرب  واالف��الم  التلفزيون  جمال 
اخلط مبا�صرة وغري القابلة للتنزيل، ن�صر الن�صو�ض فيما عدا ن�صو�ض االعالنات، عرو�ض م�صرح 
االفالم، تنظيم وادارة احلفالت املو�صيقية، �صتوديوهات االفالم، تاأجري ت�صجيالت ال�صوت، الرتفيه 

التلفزيوين، االنتاج امل�صرحي.
الفئة: 41

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة "FREEDIVE" باأحرف التينية.
بيانات االولوية: 

رقم الطلب ال�صابق  : 75814
تاريخ الطلب ال�صابق : 10 / 9 /2018

البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل : جامايكا
اال�صرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
تاريخ هذا  يوما من  ذلك خالل ثالثني  و  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة 

االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 294005                 بتاريخ : 2018/6/19
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
 )PaaS( كخدمة  املن�صات  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذلك 
التي ت�صم من�صات برامج احلا�صوب ال�صتخدامها مع اأنظمة املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم 
برامج حا�صوب لال�صتخدام  ت�صم  التي   )SaaS( الربامج كخدمة االآيل، خدمات  والت�صغيل 
التي  االآيل، تطبيقات مزود اخلدمة  املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل  املراقبة  اأنظمة  مع 
والتحكم  والبيئية  املنزلية  املراقبة  التطبيقات )API( الأنظمة  واجهة برجمة  برامج  ت�صم 
والت�صغيل االآيل، خدمات املن�صات كخدمة )PaaS( التي ت�صم برامج حا�صوب ال�صتخدامها يف 
تو�صيل ومراقبة االأجهزة االإلكرتونية لل�صبكة املعلوماتية لالأ�صياء )IOT(، خدمات الربامج 
وادارة  وم��راق��ب��ة  ودم���ج  وت�صغيل  لتو�صيل  ح��ا���ص��وب  ب��رام��ج  ت�صم  ال��ت��ي   )SaaS( ك��خ��دم��ة 
االجهزة االلكرتونية اال�صتهالكية املت�صلة بال�صبكة، خدمات املن�صات كخدمة )PaaS( التي 
ت�صم برامج حا�صوب لال�صتخدام يف تو�صيل ومراقبة االأجهزة االإلكرتونية لل�صبكة املعلوماتية 
لتو�صيل  حا�صوب  برامج  ت�صم  التي   )SaaS( خدمات الربامج كخدمة ،)IOT( لالأ�صياء
خدمات  بال�صبكة،  املت�صلة  اال�صتهالكية  االلكرتونية  االجهزة  وادارة  ومراقبة  ودمج  وت�صغيل 
وادارة  ملراقبة ودمج وت�صغيل وتو�صيل  برامج  تطبيقات مزود اخلدمة  )ASP(والتي ت�صم 
اجهزة املعلومات التي تعمل بالتحكم ال�صوتي وبالتحديد االجهزة االلكرتونية اال�صتهالكية 
الذكية املت�صلة �صحابيا والتي ممكن التحكم بها �صوتيا، تطبيقات الربامج االمنية ومكافحة 
والتوا�صل  اال�صخا�ض  على  بالتعرف  للم�صتخدمني  ت�صمح  التي  الربامج  تطبيقات  ال�صرقات، 
معهم على الباب، تطبيقات الربامج لالوامر ال�صوتية، خدمات احلا�صوب  بالتحديد توفري 
موقع الكرتوين ي�صم تقنية ال�صتخدامها يف اأنظمة املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم والت�صغيل 
االآيل، خدمات احلا�صوب  بالتحديد توفري بوابة الكرتونية ت�صم تقنية متكن امل�صتخدمني من 
على  توفري  االآيل،  والت�صغيل  والتحكم  والبيئية  املنزلية  املراقبة  اأنظمة  بعد مع  التفاعل عن 
اخلط مبا�صرة )االنرتنت( برامج قابلة للتنزيل لت�صجيل واظهار وتخزين وم�صاركة وحتليل 
)االنرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على  املوؤقت  اال�صتخدام  توفري  االنرتنت،  على  والفيديو  ال�صوت 
لربامج غري قابلة للتنزيل الدارة ونقل البيانات، ت�صميم وتطوير اجزاء احلا�صوب الت�صغيلية 
اأنظمة  مراقبة  الكرتونيا  البيانات  لتخزين  الكرتوين  موقع  ا�صت�صافة  احلا�صوب،  وبرامج 
بعد،  االت�صال عن  بوا�صطة  الكامريا  انظمة  مراقبة  بعد،  االت�صال عن  احلا�صوب عن طريق 
التخزين  ال�صحابي،  والت�صجيل  التخزين  احلا�صوب، خدمات  برامج  وا�صالح  و�صيانة  تركيب 
االلكرتوين للو�صائط االلكرتونية وبالتحديد ال�صور والن�صو�ض وال�صوت وبيانات الفيديو، 
توفري على اخلط مبا�صرة تطبيق قائم على االنرتنت وغري قابل للتنزيل لتمكني امل�صتخدمني 
من م�صاركة الفيديو، توفري بيئة �صبكية على اخلط مبا�صرة ت�صم تقنية متكن امل�صتخدمني 
من م�صاركة البيانات، توفري اال�صتخدام املوؤقت برامج على اخلط مبا�صرة وغري قابلة للتنزيل 
توفري  املعلومات،  تقنية  دعم  خدمات  البيانات،  وحتليل  وم�صاركة  وتخزين  واظهار  لت�صجيل 

الدعم الفني، خدمات الن�صح واال�صت�صارات املتعلقة باخلدمات �صابقة الذكر.
الفئة: 42

و�صف العالمة: العالمة هي كلمة BLINK مكتوبة باالأحرف الالتينية.  
بيانات االولوية: 

- رقم الطلب ال�صابق: 53556 
- تاريخ الطلب ال�صابق: 19 دي�صمرب 2017 

- البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل: ترينيداد وتوباجو
اال�صرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم:299805                 بتاريخ : 2018/10/10
با�صم     : وايت كاف�ض ال ال �صي

املتحدة  ال��والي��ات   18901 بن�صلفانيا  دوي��ل�����ص��ت��اون،  اآ���ص��الن��د،  وي�صت  ���ص��ارع   196   : وع��ن��وان��ه��ا 
االمريكية

ا�صتن�صاخ  اأو  نقل  اأو  لت�صجيل  اأجهزة  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
ال�صوت اأو ال�صور، حامالت البيانات املغناطي�صية واأقرا�ض الت�صجيل، اأقرا�ض مدجمة واأقرا�ض 
البيانات، احلوا�صيب،  الرقمية، معدات معاجلة  الت�صجيل  و�صائط  رقمية وغريها من  فيديو 
ال�صوت  م�صغالت  والفيديو،  ال�صوت  م�صغالت  ال�صمعب�صرية،  واملعدات  املعلومات  تكنولوجيا 
الو�صائط،  م�صغالت  الرقمية،  الفيديو  م�صغالت  الرقمّية،  الو�صائط  تدّفق  اأجهزة  الرقمية، 
واأنظمة  املنزيل  امل�صرح  واأنظمة  ال�صترييو  اأنظمة  ال�صحنة،  اال�صتقبال وتوزيع  اأجهزة  الراديو، 
الرتفيه املنزيل، التلفزيون، اأجهزة التلفزيون، اأجهزة فك ت�صفري التلفزيون، اأجهزة اإ�صتقبال 
اأجهزة  العر�ض،  �صا�صات  اأجهزة  الفيديو،  تدّفق  اأجهزة  التلفزيون،  اإر�صال  اأجهزة  التلفزيون، 
التحّكم، وحدات التحكم، اأجهزة واالآت خدمات االت�صاالت عن بعد، اأجهزة االت�صاالت الداخلّية، 
الهواتف املزودة بخدمات الفيديو، اأجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عرب التحكم بال�صوت، 
اأجهزة اإر�صال واإ�صتقبال ال�صوت والبيانات، مكربات ال�صوت تعمل عرب التحكم بال�صوت، اأجهزة 
الت�صجيل والتعرف ال�صوتي، اأجهزة االت�صاالت الال�صلكية الر�صال ال�صوت والبيانات وال�صور، 
النظارات الثالثية االأبعاد، االأ�صالك والكابالت واملحّوالت وقاب�صة املو�صالت وقواعد ال�صحن، 
بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة، مكربات ال�صوت، امليكروفونات، ال�صماعات، احلافظات 
حمتوى  امل�صجل،  املحتوى  واحلوا�صيب،  املحمولة  االإلكرتونية  لالجهزة  والقواعد  واالأغطية 
ال�صمعب�صرّية  املحتويات  الرتفيه،  برامج  تت�صمن  التي  ال�صمعب�صرية  الت�صجيالت  الو�صائط، 
واملحتويات متعددة الو�صائط القابلة للتنزيل مت�صمنة الق�ص�ض اخليالّية والواقعّية املتعّلقة 
وملفات  �صمعّية  ملفات  الطلب،  حتت  الفيديو  خدمات  خالل  من  وتتوفر  متعددة  مبوا�صيع 
متعددة الو�صائط وملفات الن�صو�ض والوثائق املكتوبة واملواد ال�صمعّية ومواد الفيديو القابلة 
للتنزيل واملت�صمنة املحتويات الواقعّية واخليالية املتعّلقة مبوا�صيع متعددة، ت�صجيالت ال�صوت 
والفيديبو القابلة للتنزيل واملت�صمنة الق�ص�ض اخليالية والواقعية املتعّلقة مبوا�صيع متعددة، 
االأفالم ال�صينمائّية وعرو�ض التلفزيون القابلة للتنزيل مت�صمنة الق�ص�ض اخليالّية والواقعّية 
املتعّلقة مبوا�صيع متعددة، امللفات املو�صيقية القابلة للتنزيل، الربامج، برامج احلا�صوب، برامج 
اإىل  الن�ض  برامج احلا�صوب لتحويل  ال�صوتي،  واالأم��ر  ال�صخ�صي  التعرف  برامج  التطبيقات، 
كالم، برامج التطبيقات املدعمة بال�صوت، الربامج للتلفزيون، برامج التطبيقات للتلفزيون، 
احلا�صوب  برامج  االإن��رتن��ت،  عرب  ال�صمعب�صرية  الو�صائط  حمتويات  لبث  التطبيقات  برامج 
للتحكم باأجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عرب التحكم بال�صوت، برامج احلا�صوب التي 
تخول امل�صتخدم عر�ض ال�صوت والفيديو والن�صو�ض واملحتويات متعددة الو�صائط واالإ�صتماع 
والبيانات،  املعلومات  عن  للبحث  قابلة  بيانات  قواعد  وتوفري  الإن�صاء  احلا�صوب  برامج  اإليها، 
برامج احلا�صوب لت�صليم املحتوى الاّل�صلكي، برامج احلا�صوب لالإ�صتخدام يف م�صاركة املعلومات 
حول املنتجات واخلدمات وال�صفقات، برامج احلا�صوب للتخزين االإلكرتوين للبيانات، برامج 
ل�صراء  احل��ا���ص��وب  ب��رام��ج  )ال�����ص��وت(،  ال��ك��الم  ال�����ص��ورة وخ�صائ�ض  ع��ل��ى  للتعرف  احل��ا���ص��وب 
الو�صائط  متعدد  واملحتوى  واملو�صيقى  والفيديو  التلفزيون  وعرو�ض  االأف��الم  اإىل   والو�صول 
وم�صاهدتها، برامج احلا�صوب امل�صتخدمة للو�صول اىل �صبكات االإت�صاالت مت�صمنة االإنرتنت، 
برامج احلا�صوب لتحليل واإ�صرتداد البيانات، تطبيقات الهاتف النّقال القابلة للتنزيل لتمكني 
امل�صتخدمني من الو�صول اإىل املو�صيقى وال�صوت والفيديو واالألعاب واملحتويات ال�صمعب�صرّية 
واملحتويات متعددة الو�صائط وغريها من البيانات، اأجهزة احلا�صوب لتكوين وت�صغيل ومراقبة 

احلوا�صيب واأجهزة احلا�صوب الطرفية وم�صغالت ال�صوت والفيديو، برامج العاب احلا�صوب.
الفئة: 9

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة " FIRE TV CUBE" باأحرف التينية.
بيانات االولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم:299806                 بتاريخ : 2018/10/10
با�صم: وايت كاف�ض ال ال �صي

وعنوانها :196 �صارع وي�صت اآ�صالند، دويل�صتاون، بن�صلفانيا 18901 الواليات املتحدة االمريكية
الدعاية  واالإع��الن، خدمات  الدعاية  التالية:  املنتجات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
واالإعالن، خدمات الدعاية واالإعالن والت�صويق حتديداً ترويج الب�صائع واخلدمات لالآخرين،  
حاجات  لتلبية  ال��ع��ام��ة  اال�صتهالكية  ال�صلع  اخ��ت��ي��ار  بغر�ض  املنتجات  ع��ن  معلومات  ت��وف��ري 
مت�صلة  مبا�صرة  اخل��ط  على  بالتجزئة  البيع  وخ��دم��ات  بالتجزئة  البيع  خ��دم��ات  امل�صتهلك، 
املعناطي�صية  البيانات  وال�صور وحامالت  ال�صوت  اإ�صتنطاق  واإع��ادة  ت�صجيل ونقل  اأجهزة  ببيع 
و�صائط  م��ن  وغ��ريه��ا  الرقمية  الفيديو  واأق��را���ض  امل��دجم��ة  واالأق���را����ض  الت�صجيل  واأق��را���ض 
واملعدات  املعلومات  وتكنولوجيا  واحلوا�صيب  البيانات  معاجلة  وم��ع��دات  الرقمية  الت�صجيل 
ال�صمعب�صرية وم�صغالت ال�صوت والفيديو وم�صغالت ال�صوت الرقمية واأجهزة تدفق الو�صائط 
الرقمية وم�صغالت الفيديو الرقمية وم�صغالت الو�صائط والراديو واأجهزة اال�صتقبال وتوزيع 
ال�صحنة واأنظمة ال�صترييو واأنظمة امل�صرح املنزيل واأنظمة الرتفيه املنزيل والتلفزيون واأجهزة 
التلفزيون واأجهزة فك ت�صفري التلفزيون واأجهزة اإ�صتقبال التلفزيون واأجهزة اإر�صال التلفزيون 
واأجهزة بث الفيديو واأجهزة �صا�صات العر�ض واأجهزة التحّكم ووحدات التحكم واأجهزة واالآت 
خدمات االت�صاالت عن بعد واأجهزة االت�صاالت الداخلّية والهواتف املزودة بخدمات الفيديو 
واإ�صتقبال  اإر���ص��ال  واأج��ه��زة  بال�صوت  التحكم  ع��رب  تعمل  للمعلومات  بذاتها  قائمة  واأج��ه��زة 
والتعرف  الت�صجيل  واأجهزة  بال�صوت  التحكم  ال�صوت تعمل عرب  والبيانات ومكربات  ال�صوت 
ال�صوتي واأجهزة االت�صاالت الال�صلكية الر�صال ال�صوت والبيانات وال�صور والنظارات الثالثية 
االأبعاد واالأ�صالك والكابالت واملحّوالت وقاب�صة املو�صالت وقواعد ال�صحن وبطاقات الذاكرة 
وقارئات بطاقات الذاكرة ومكربات ال�صوت وامليكروفونات وال�صماعات واحلافظات واالأغطية 
والقواعد لالجهزة االإلكرتونية املحمولة واحلوا�صيب، خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع 
بالتجزئة على اخلط مبا�صرة مت�صلة ببيع املحتوى امل�صجل وحمتوى الو�صائط والت�صجيالت 
متعددة  واملحتويات  ال�صمعب�صرّية  املحتويات  الرتفيه،  برامج  تت�صمن  التي  ال�صمعب�صرية 
متعددة  مبوا�صيع  املتعّلقة  والواقعّية  اخليالّية  الق�ص�ض  مت�صمنة  للتنزيل  القابلة  الو�صائط 
الو�صائط  متعددة  وملفات  �صمعّية  ملفات  الطلب،  حتت  الفيديو  خدمات  خالل  من  وتتوفر 
وملفات الن�صو�ض والوثائق املكتوبة واملواد ال�صمعّية ومواد الفيديو القابلة للتنزيل واملت�صمنة 
والفيديبو  ال�صوت  ت�صجيالت  م��ت��ع��ددة،  مبوا�صيع  املتعّلقة  واخليالية  الواقعّية  املحتويات 
االأفالم  متعددة،  املتعّلقة مبوا�صيع  والواقعية  اخليالية  الق�ص�ض  واملت�صمنة  للتنزيل  القابلة 
ال�صينمائّية وعرو�ض التلفزيون القابلة للتنزيل مت�صمنة الق�ص�ض اخليالّية والواقعّية املتعّلقة 
مبوا�صيع متعددة، امللفات املو�صيقية القابلة للتنزيل، خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع 
التطبيقات  وبرامج  احلا�صوب  وبرامج  الربامج  ببيع  مت�صلة  مبا�صرة  اخل��ط  على  بالتجزئة 
وبرامج التعرف ال�صخ�صي واالأمر ال�صوتي وبرامج احلا�صوب لتحويل الن�ض اإىل كالم وبرامج 
وبرامج  للتلفزيون  التطبيقات  وب��رام��ج  للتلفزيون  وال��ربام��ج  بال�صوت  املدعمة  التطبيقات 
للتحكم  وبرامج احلا�صوب  االإنرتنت  ال�صمعب�صرية عرب  الو�صائط  التطبيقات لبث حمتويات 
تخول  التي  احلا�صوب  وبرامج  بال�صوت  التحكم  تعمل عرب  للمعلومات  بذاتها  قائمة  باأجهزة 
اإليها  امل�صتخدم عر�ض ال�صوت والفيديو والن�صو�ض واملحتويات متعددة الو�صائط واالإ�صتماع 
وبرامج احلا�صوب الإن�صاء وتوفري قواعد بيانات قابلة للبحث عن املعلومات والبيانات وبرامج 
املعلومات  م�صاركة  يف  لالإ�صتخدام  احلا�صوب  وبرامج  الاّل�صلكي  املحتوى  لت�صليم  احلا�صوب 
للبيانات  االإل���ك���رتوين  للتخزين  احل��ا���ص��وب  وب��رام��ج  وال�صفقات  واخل��دم��ات  املنتجات  ح��ول 
وبرامج احلا�صوب للتعرف على ال�صورة وخ�صائ�ض الكالم )ال�صوت( وبرامج احلا�صوب ل�صراء 
الو�صائط  متعدد  واملحتوى  واملو�صيقى  والفيديو  التلفزيون  وعرو�ض  االأف��الم  اإىل  والو�صول 
وم�صاهدتها وبرامج احلا�صوب امل�صتخدمة للو�صول اىل �صبكات االإت�صاالت مت�صمنة االإنرتنت 
وبرامج احلا�صوب لتحليل واإ�صرتداد البيانات وتطبيقات الهاتف النّقال القابلة للتنزيل لتمكني 
امل�صتخدمني من الو�صول اإىل املو�صيقى وال�صوت والفيديو واالألعاب واملحتويات ال�صمعب�صرّية 
واملحتويات متعددة الو�صائط وغريها من البيانات واأجهزة احلا�صوب لتكوين وت�صغيل ومراقبة 
احلوا�صيب واأجهزة احلا�صوب الطرفية وم�صغالت ال�صوت والفيديو وبرامج العاب احلا�صوب، 
خدمات تلبية الطلبات القائمة على خدمات االإ�صرتاك يف جمال الكتب ال�صوتية واملو�ص�صيقى 

واالأفالم وعرو�ض التلفزيون والفيديو واالألعاب، قواعد البيانات املحو�صبة واإدارة البيانات.
الفئة: 35

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة " FIRE TV CUBE" باأحرف التينية.
بيانات االولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�صيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العالمات  ق�صم  يعلن 
)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم: 298830                 بتاريخ : 2018/9/20
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات التالية: االت�صاالت  وبالتحديد االت�صال 
واالجهزة  املحمولة  الو�صائط  وم�صغالت  املحمولة  االلكرتونية  االج��ه��زة  بوا�صطة 
الرقمية املحمولة وال�صماعات وال�صماعات الذكية و�صماعات ال�صوت ومكربات ال�صوت 
و م�صخمات ال�صوت لبث والو�صول وا�صتقبال وحتميل وتنزيل وت�صفري وفك ت�صفري 
وال�صور  وال�صمعيات  ال�صوت  ونقل  امل��وؤق��ت  والتخزين  واحل��ف��ظ  والعر�ض  وت��دف��ق  
واالعمال  واملحتويات  والن�صو�ض  والفيديوهات  وال�صور  والكتب  والبيانات  املرئية 
من  وغريها  وامللفات  االدبية  واالع��م��ال  الو�صائط  متعددة  واالع��م��ال  ال�صمعب�صرية 
االعمال االلكرتونية،  تدفق املواد ال�صمعية والب�صرية وال�صمعب�صرية عرب االنرتنت 
اأو احلا�صوب  اأو �صبكة االت�صاالت، خدمات االت�صاالت وبالتحديد بث وتوزيع ال�صوت 
التفاعلي  البث  العاملية، خدمات  املرئية عرب �صبكات االت�صاالت  وال�صمعيات وال�صور 
والبث عرب �صبكة االنرتنت و�صبكات االت�صاالت عن بعد، البث ال�صوتي، خدمة البث 
عن  االت�صاالت  االن��رتن��ت،   عرب  البث  خدمات  االنرتنت،  عرب  والفيديوي  ال�صوتي 
املحمولة  االلكرتونية  االجهزة  بوا�صطة  االت�صال  عرب  االت�صاالت  وبالتحديد  بعد 
وم�صغالت الو�صائط املحمولة واالجهزة الرقمية املحمولة لبث والو�صول وا�صتقبال 
وحتميل وتنزيل وت�صفري وفك ت�صفري وتدفق  والعر�ض واحلفظ والتخزين املوؤقت 
والفيديوهات  وال�صور  والكتب  والبيانات  املرئية  وال�صور  وال�صمعيات  ال�صوت  ونقل 
والن�صو�ض واملحتويات واالعمال ال�صمعب�صرية واالعمال متعددة الو�صائط واالعمال 
االدبية وامللفات وغريها من االعمال االلكرتونية، ،  تدفق املواد ال�صمعية والب�صرية 
وال�صمعب�صرية عرب االنرتنت اأو احلا�صوب  اأو �صبكة االت�صاالت، ، خدمات االت�صاالت 
االت�صاالت  �صبكات  املرئية عرب  وال�صور  وال�صمعيات  ال�صوت  وتوزيع  بث  وبالتحديد 
االت�صاالت  و�صبكات  االن��رتن��ت  �صبكة  ع��رب  وال��ب��ث  التفاعلي  البث  خ��دم��ات  العاملية، 
ع��ن بعد، خ��دم��ات الو�صول ع��رب االت�����ص��االت ع��ن بعد، خ��دم��ات االت�����ص��االت ع��ن بعد 
عرب  للتنزيل  والقابلة  املتدفقة  ال�صوتية  للملفات  االل��ك��رتوين  البث  وبالتحديد 
عن  االت�صاالت  خدمات  ال�صبكة،  عرب  البث  خدمات  االت�صاالت،  و�صبكات  احلا�صوب 
وملفات  والفيديو  واملنزلة  املتدفقة  ال�صوتيات  االل��ك��رتوين  البث  وبالتحديد  بعد 
ال�صوتي  ال��ب��ث  االت�����ص��االت،  و�صبكات  احل��ا���ص��وب  ع��رب  الو�صائط  متعددة  املحتويات 
للكلمة املنطوقة واملو�صيقى واحلفالت املو�صيقية وبرامج الراديو، البث االلكرتوين 
للمعلومات والبيانات، توفري الو�صول اىل قواعد البيانات، توفري خدمات االت�صال 
وال�صمعب�صريات  وال�صورة  وال�صوت  والر�صائل  ال�صور  لنقل  بعد  عن  باالت�صاالت 
االت�صال   واأنظمة  املركبات  داخ��ل  الو�صائط  اىل  واملحتويات  والو�صائط  والبيانات 
واأنظمة املعلومات والرتفيه واأنظمة املالحة، اأنظمة االت�صاالت عن بعد وبالتحديد 
ار�صال املدونات ال�صوتية، خدمات االت�صاالت عن بعد  البث عرب ال�صبكات، خدمات 
ار�صال  االت�����ص��االت،  و�صبكات  احل��ا���ص��وب  ع��رب  امل��رك��ب��ات  ت�صخي�ض  معلومات  ار���ص��ال 
االت�صاالت  خ��دم��ات  االت�����ص��االت،  و�صبكات  احل��ا���ص��وب  ع��رب  امل��رك��ب��ة  ح��ال��ة  معلومات 
وبالتحديد ار�صال ال�صوت وال�صمعيات وال�صور املرئية والبيانات بوا�صطة احلا�صوب 
االت�صال  و�صبكات  بعد   عن  االت�صاالت  و�صبكات  ال�صناعية  واالقمار  الرقمي  والبث 
الال�صلكي واالنرتنت لتزويد �صائق املركبة مبعلومات وبالتحديد حالة املرور وحالة 
خدمات  اىل  باال�صافة  اال�صطفاف  ومعلومات  ال�صفر  م�صافة  ومعلومات  الطق�ض 
عرب  للمالحة  والبيانات  للر�صائل  ال�صناعية  االقمار  عرب  البث  وال�صالمة،  الراحة 
الهواء،  بث البيانات وال�صوت وال�صور عرب االقمار ال�صناعية، االر�صال  التيليماتي 
املركبة  داخ��ل  االت�صال  خدمة  جم��ال  يف  للمعلومات  املعلومات(  تقنية  طريق  )ع��ن 
البث  وبالتحديد  الال�صلكية  االت�صاالت  خدمات  الال�صلكية،  املركبة  ومالحة  لتتبع 
االلكرتوين الال�صلكي فيما يتعلق بنقاط االهتمام للمركبات، خدمات االت�صاالت عن 

بعد وبالتحديد البث االلكرتوين للر�صائل والبيانات 
الفئة: 38

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ECHO مكتوبة باالأحرف الالتينية.
بيانات االولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف 
وزارة االقت�صاد والتجارة اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه و ذلك خالل 

ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�صيونال )اوفر�صيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

 املودعة حتت رقم:299808                 بتاريخ : 2018/10/10
با�صم     : وايت كاف�ض ال ال �صي

وعنوانها :196 �صارع وي�صت اآ�صالند، دويل�صتاون، بن�صلفانيا 18901 الواليات املتحدة االمريكية
الرتفيه،   التدريب،  توفري  التعليم،  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�صبكة  عرب  املعلومات  توفري  وبالتحديد  الرتفيه،  خدمات  والريا�صية،  الثقافية  االن�صطة 
الكرتوين ي�صم   بالرتفيه، توفري موقع  املتعلقة  واملوا�صيع  الرتفيه  حا�صوب عاملية يف جمال 
ال�صوتيات غري القابلة للتنزيل والفيديو واملحتوى ال�صمعب�صري على هيئة ت�صجيالت ت�صم 
وبالتحديد  الرتفيه  خدمات  واملو�صيقى،  الفيديو  واأ�صرطة  التلفزيونية  وال��ربام��ج  االأف���الم 
الفيديوهات  توفري  االن��رتن��ت،  على  للتنزيل  القابل  غري  للفيديو  املوؤقت  اال�صتخدام  توفري 
غري القابلة للتنزيل والتي ت�صم برامج حول جمموعة وا�صعة من املوا�صيع املتعلقة بالرتفيه 
عرب خدمة الفيديو حتت الطلب،  توفري االفالم ال�صينمائية والربامج التلفزيونية واالفالم 
الرتفيهية  املحتويات  وتاأجري  توزيع  الطلب،  الفيديو حتت  للتنزيل عرب خدمة  القابلة  غري 
وبالتحديد البحث املحو�صب على اخلط مبا�صرة وخدمات الطلب التي ت�صم االفالم وال�صور 
الو�صائط  التلفزيونية والر�صومات وعرو�ض  الوثائقية واالأفالم والربامج  املتحركة واالأفالم 
املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو الرقمية واالأعمال ال�صمعية والب�صرية االأخرى على �صكل 
اأو بث رقمي مبا�صر ميكن م�صاهدته عرب �صبكات حا�صوبية و�صبكات االت�صاالت  تنزيل رقمي 
ال�صور  وحتديدا  ال�صمعب�صرية  االعمال  تاأجري  والفيديو،  االف��الم  تاأجري  خدمات  العاملية، 
االفالم  واملو�صيقى،  املو�صيقية  والفيديوهات  والفيديوهات  التلفزيونية  والربامج  املتحركة 
ال�صينمائية واالفالم والربامج التلفزيونية وانتاج وتوزيع الفيديو، خدمات ت�صجيل الفيديو 
�صمعب�صرية  وفيديو وحمتويات  �صوتيات  ت�صم  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  توفري  وال�صوت، 
جمال  يف  الال�صلكية  االت�����ص��االت  و�صبكات  بعد  ع��ن  االت�����ص��االت  �صبكات  وعلى  االن��رتن��ت  على 
االفالم والربامج التلفزيونية والفيديوهات واملو�صيقى، توفري الربامج االذاعية على اخلط 
الرتفيه  خدمات  والفيديو،  املتعددة  الو�صائط  ن�صر  وخدمات  الرقمية  ال�صوتيات  مبا�صرة، 
وبالتحديد توفري مو�صيقى وبرامج �صوتية م�صجلة م�صبقا وغري قابلة للتنزيل ت�صم ق�ص�ض 
والتعليقات  املو�صيقى  جم��ال  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  املوا�صيع  م��ن  جمموعة  ح��ول  وخيالية  واقعية 
واملقاالت حول املو�صيقى واملتوفرة كلها عرب �صبكة حا�صوب عاملية، خدمات الرتفيه وبالتحديد 
العرو�ض احلية واالداء ال�صوتي والعرو�ض املو�صيقية واملنوعة واالخبار والعرو�ض الكوميدية 
واملراجعات  التقييم  ي�صم  الكرتوين  موقع  توفري  وبالتحديد  الرتفيه  خدمات  والدرامية، 
والكتب  والن�صو�ض  امل�صرحية  والن�صو�ض  واملو�صيقى  والفيديوهات  واالف���الم  للتلفزيون 
األعاب الفيديو، معلومات الرتفيه، توفري على اخلط مبا�صرة االخبار واملعلومات  وحمتويات 
والتعليقات يف جمال الرتفيه، تقدمي احلفالت املو�صيقية احلية والعرو�ض، خدمات الرتفيه 
وبالتحديد التعريف باملو�صيقيني والفنانني والفرق املو�صيقية من خالل توفري مقاطع فيديو 
غري قابلة للتنزيل لعرو�ض االداء املو�صيقي عرب �صبكة حا�صوب عاملية، توفري م�صدر تفاعلي 
غري قابل للتنزيل للبحث واختيار وادارة وعر�ض حمتويات �صمعب�صرية على �صكل ت�صجيالت 
ت�صم االفالم والربامج التلفزيونية والفيديوهات واملو�صيقى، توفري الر�صائل االخبارية على 
اخلط مبا�صرة املتعلقة مبجال التلفزيون واالفالم والفيديو عرب الربيد االلكرتوين،  خدمات 
الرتفيه  الكاريوكي،  �صبكة حا�صوب، توفري خدمات  املقدمة على اخلط مبا�صرة عرب  االلعاب 
عرب الراديو، انتاج الربامج التلفزيونية واالذاعية، تاأجري الت�صجيالت ال�صوتية، الرتجمة )يف 

احلا�صية لالفالم(، الرتفيه التلفزيوين.
الفئة: 41

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة " FIRE TV CUBE" باأحرف التينية.
بيانات االولوية: ال يوجد

اال�صرتاطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�صار  للق�صم  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو  والتجارة  االقت�صاد 

من تاريخ هذا االإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�صيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العالمات  ق�صم  يعلن 
)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294433         بتاريخ : 2018/6/26
با�صم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
واالإعالن  الدعاية  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذلك 
بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  املكتبي،  الن�صاط  وتفعيل  االأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة 
التي ت�صم االجهزة االلكرتونية املحمولة والنقالة لنقل وتخزين وتعديل وت�صجيل 
طريق  عن  ذلك  يف  مبا  والبيانات  والفيديو  وال�صوت  وال�صور  الن�صو�ض  ومراجعة 
واأجهزة  االإلكرتونية  الال�صلكية واالت�صاالت  وال�صبكات  العاملية  ال�صبكات احلا�صوبية 
احلا�صوب واأجهزة احلا�صوب اللوحية وقارئات الكتب االلكرتونية وم�صغالت ال�صوت 
والفيديو واملفكرات ال�صخ�صية االلكرتونية وامل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية واأجهزة 
وتركيباتها  وامليكانيكية  االإلكرتونية  الغيار  وقطع  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام 
واالأ�صالك  العر�ض  و�صا�صات  وال�صا�صات  وال��ربام��ج   الت�صغيلية  احلا�صوب  واأج��ه��زة 
ال�صغرية  االأق���را����ض وامل��ح��والت  امل���ودم وال��ط��اب��ع��ات وم�صغالت  واأج��ه��زة  وال��ك��اب��الت 
الطاقة  ومو�صالت  الكهربائية  والقواب�ض  الكابالت  ومو�صالت  املحوالت  وبطاقات 
الكهربائية وقواعد لتثبيت احلا�صوب املحمول وامل�صغالت و�صواحن البطاريات وحزم 
البطارية وبطاقات الذاكرة وقارئات بطاقة الذاكرة و�صماعات الراأ�ض و�صماعات االأذن 
واأغطية وحامالت احلا�صوب  الراأ�ض و�صناديق  وال�صماعات وامليكروفونات و�صماعات 
واالأجهزة االإلكرتونية النقالة واالأجهزة املحمولة واأجهزة التحكم عن بعد لالأجهزة 
االلكرتونية النقالة واملحمولة واحلوا�صيب واملن�صورات املطبوعة والدوريات والكتب 
والكتيبات  وال��ك��را���ص��ات  والكتيبات  وال��ربو���ص��ورات  االخ��ب��اري��ة  وال��ن�����ص��رات  وامل��ج��الت 
االر�صادية واجلرائد والكتالوجات واملل�صقات ووحدات االلعاب االلكرتونية املحمولة 
الفيديو،  واأل��ع��اب  االإلكرتونية  واالأل��ع��اب  واالأل��ع��اب  املحمولة  االإلكرتونية  واالأل��ع��اب 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة على على اخلط مبا�صرة )االنرتنت( وت�صم االأجهزة 
ومراجعة  وت�صجيل  وتعديل  وتخزين  لنقل  وذل��ك   واملحمولة  النقالة  االإلكرتونية 
الن�صو�ض وال�صور وال�صوت والفيديو والبيانات مبا يف ذلك ما يعمل منها عن طريق 
االإلكرتونية  االت�صاالت  و�صبكات  الال�صلكية  وال�صبكات  العاملية  احلا�صوب  �صبكات 
واأجهزة احلا�صوب واأجهزة احلا�صوب اللوحية وقارئات الكتب االلكرتونية وم�صغالت 
ال�صوت والفيديو واملفكرات ال�صخ�صية االإلكرتونية وامل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية 
االإل��ك��رتون��ي��ة وامليكانيكية  ال��غ��ي��ار  امل��واق��ع وق��ط��ع  ال��ع��امل��ي لتحديد  ال��ن��ظ��ام  واأج��ه��زة 
واالأ�صالك  العر�ض   و�صا�صات  وال�صا�صات  وال��ربام��ج  احلا�صوب  واأج��ه��زة  وتركيباتها 
االأق���را����ض وامل��ح��والت ال�صغرية  امل���ودم وال��ط��اب��ع��ات وم�صغالت  واأج��ه��زة  وال��ك��اب��الت 
الطاقة  ومو�صالت  الكهربائية  والقواب�ض  الكابالت  ومو�صالت  املحوالت  وبطاقات 
الكهربائية وقواعد لتثبيت احلا�صوب املحمول وامل�صغالت و�صواحن البطاريات  وحزم 
وامليكروفونات  وال�صماعات  ال��ذاك��رة  بطاقة  وق��ارئ��ات  ال��ذاك��رة  وبطاقات  البطارية 
و�صماعات الراأ�ض و�صناديق واأغطية وحامالت احلا�صوب واالأجهزة االإلكرتونية النقالة 
واالأجهزة املحمولة واأجهزة التحكم عن بعد لالأجهزة االلكرتونية النقالة واملحمولة 
واحلوا�صيب واملن�صورات املطبوعة والدوريات والكتب واملجالت والن�صرات االخبارية 
والكتالوجات  واجلرائد  االر�صادية  والكتيبات  والكرا�صات  والكتيبات  والربو�صورات 
املحمولة  االإلكرتونية  واالألعاب  املحمولة  االلكرتونية  االلعاب  ووح��دات  واملل�صقات 
التجارية  املعلومات  دليل  توفري  الفيديو،  واأل��ع��اب  االإلكرتونية  واالأل��ع��اب  االأل��ع��اب 
ات�صاالت االإنرتنت االلكرتونية،  الدعاية لالآخرين عرب �صبكة  على االنرتنت، ن�صر 
االإع��الن��ات على على اخل��ط مبا�صرة )االن��رتن��ت( وي�صم  ع��ن  للبحث  دل��ي��ل  ت��وف��ري 
املنتجات واخلدمات لالآخرين، خدمات اإدارة قواعد البيانات املحو�صبة، خدمات طلب 
الب�صائع على االنرتنت، خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي ت�صم االعمال ال�صمعية 
واالعمال ال�صمعب�صرية وبرامج احلا�صوب وااللعاب واللعب واملالب�ض واالك�ص�صوارات 
وال�صحف  واملجالت  الكتب  التي ت�صم  االلكرتونية  واملن�صورات  الريا�صية  واملنتجات 
اال�صتعمال  كيفية  تو�صيح  وك��ت��ي��ب��ات  وامل��ج��الت  االخ��ب��اري��ة  وال��ن�����ص��رات  وال���دوري���ات 
االكرتونية  االأجهزة  على  ال�صتخدامها  املوا�صيع  من  وا�صعة  جمموعة  حول  )اأدل��ة( 
املحمولة اأو احلوا�صيب ال�صخ�صية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر 
البيع بالتجزئة على اخلط مبا�صرة )االنرتنت( التي ت�صم االأجهزة والعدد العلمية 
بعمليات  اخلا�صة  والعدد  واالأجهزة  والب�صرية  وال�صينماتوغرافية  والفوتوغرافية 

الوزن والقيا�ض واإعطاء االإ�صارات وال�صبط )املراقبة( والتعليم. 
الفئة: 35
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انرتنا�صيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العالمات  ق�صم  يعلن 
)اوفر�صيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:295402       بتاريخ : 2018/7/15
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وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �صياتل، وا�صنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
و�صور  ا�صت�صافة حمتويات  التالية:  املنتجات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
االأخرى  االلكرتونية  االلكرتونية واالعمال  واملواقع  وبيانات  وفيديوهات ون�صو�ض 
اخل��ا���ص��ة ب���االآخ���ري���ن، ت��وف��ري حم���رك���ات ال��ب��ح��ث، ت��وف��ري م��ن�����ص��ات ال��ب��ح��ث لتمكني 
امل�صتخدمني من طلب وتلقى وا�صتالم ال�صور والفيديو والن�صو�ض والبيانات وال�صور 
واالأعمال االإلكرتونية، تقدمي خدمات اال�صت�صافة التفاعلية التي متكن امل�صتخدمني 
من ن�صر وتبادل ال�صور اخلا�صة بهم والفيديوهات والن�صو�ض والبيانات وال�صور على 
اخلط مبا�صرة )االنرتنت(، تقدمي خدمات الكمبيوتر وبالتحديد تكوين جمتمعات 
افرتا�صية حماكية للواقع للم�صتخدمني للم�صاركة يف املناق�صات واحل�صول على ردود 
يف  واالنخراط  للواقع  املحاكية  االفرتا�صية  املجتمعات  ت�صكيل  اأقرانهم،  من  الفعل 
�صبكات التوا�صل االجتماعي، �صيانة وحتديث الربامج املتعلقة بالكمبيوتر واالنرتنت 
واأمن وحماية كلمات املرور ووقاية الكمبيوتر واالنرتنت وكلمة املرور من املخاطر، 
توفري املعلومات يف جمال علم الفلك واجلو والبيئة والت�صميم الداخلي والتكنولوجيا 
واأجهزة الكمبيوتر والربامج واالأجهزة الطرفية واأجهزة الكمبيوتر الت�صغيلية وعلم 
واإجراء  املنتجات  وب��ح��وث  الطبية  وال��ب��ح��وث  وال��ع��م��ارة  والهند�صة  االر����ض  طبقات 
االختبارات عرب االإنرتنت اأو اأجهزة الكمبيوتر االأخرى اأو �صبكات االت�صاالت، ت�صميم 
وتطوير برامج الكمبيوتر، تركيب و�صيانة برامج الكمبيوتر،توفري موقع على �صبكة 
اال�صت�صارية  اخل��دم��ات  الكمبيوتر،  بربامج  تتعلق  تقنية  معلومات  ي�صم  االن��رتن��ت 
يف   اال�صت�صارات  ال�صبكات،  يف  والتطبيقات   والربامج   احلا�صوب  واأجهزة  االأجهزة  يف 
اأجهزة  يف  واإ�صالحها  العيوب  عن  للبحث  الفني  الدعم  تقدمي  الكمبيوتر،  جماالت 
يف  معني  �صكل  من  الوثائق  بيانات  نقل  الكمبيوتر،  برجمة  الت�صغيلية،  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  �صبكات  على  الرقمي  املحتوى  وا�صت�صافة  اآخ��ر  �صكل  اإىل  كمبيوتر  جهاز 
العاملية وال�صبكات الال�صلكية  و�صبكات االت�صاالت االإلكرتونية، توفري من�صات البحث 
املرئية  واالأع��م��ال  والن�صو�ض   املحتويات   وا�صتالم   امل�صتخدمني من طلب  لتميكن 
واالأعمال امل�صموعة وامل�صنفات امل�صموعة املرئية  واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات 
غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  اال�صتخدام  توفري  االإلكرتونية،  واالأعمال  والوثائق 
امل�صتخدمني  لتمكني  االنرتنت  املوجودة على  االأخرى  والت�صهيالت  للتنزيل  القابلة 
م��ن ال��و���ص��ول وت��ن��زي��ل ب��رجم��ي��ات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، ت��وف��ري اال���ص��ت��خ��دام امل��وؤق��ت لربامج 
تو�صيات  ين�صئ  ال���ذي  االن��رتن��ت  على  امل��وج��ودة  للتنزيل  القابلة  غ��ري  الكمبيوتر 
ر�صد  امل�صتخدم،  تف�صيالت  اىل  ت�صتند  الربجميات  لتطبيقات  تخ�صي�صها  ميكن 
توفري  والوقاية،  االأم��ن  الأغرا�ض  وال�صبكات  الكمبيوتر  واأنظمة  املحو�صبة  البيانات 
م�صاركة  للم�صتخدمني  تتيح  التي  )االإنرتنت(  مبا�صرة  اخلط  على  ال�صبكة  خدمات 
املحتوى وال�صور والفيديوهات والن�صو�ض والبيانات وال�صور وغريها من االأعمال 
االإلكرتونية املتعلقة بالرتفيه املت�صمنة االأفالم والتلفزيون واالأعمال ال�صمعب�صرية 
واملو�صيقى واالأعمال ال�صمعية والكتب وامل�صرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�صّية 
واالأن�صطة الرتفيهية واأن�صطة اال�صتجمام واملباريات والفنون والرق�ض وامل�صرحيات 
املو�صيقية واملعار�ض والتعليمات الريا�صية والنوادي واالإذاعة والكوميديا وامل�صابقات 
واالأحداث  واحل��دائ��ق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالأل��ع��اب  الب�صرية  واالأع��م��ال 
الثقافية واحلفالت املو�صيقية والن�صر والر�صوم املتحركة واالأحداث اجلارية وعرو�ض 
والريا�صيات  احل��رة  والفنون  واللغة  والتاريخ  املتعددة  الو�صائط  وع��رو���ض  االأزي���اء 
التجارية والعلوم والهوايات والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والريا�صة  واالأعمال 
والفنون وعلم النف�ض والفل�صفة، توفري موقع اإلكرتوين يتيح مل�صتخدمي احلا�صوب 
نقل وتخزين واإ�صتالم وتنزيل وبث وتدفق وعر�ض وت�صميم ونقل وم�صاركة ال�صور 
والفيديوهات والن�صو�ض والبيانات وغريها من االأعمال االإلكرتونية، توفري موقع 
اإلكرتوين الأغرا�ض التوا�صل االجتماعي، توفري قواعد بيانات احلا�صوب على اخلط 
مبا�صرة )االإنرتنت( وقواعد بيانات على اخلط مبا�صرة )االإنرتنت( قابلة للبحث يف 

جمال التوا�صل االإجتماعي، توفري املعلومات يف جمال التوا�صل االجتماعي. 
الفئة: 42
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املال والأعمال

نيكي يهبط مع تدهور املعنويات 
•• طوكيو-رويرتز:

هبط املوؤ�صر نيكي الياباين ام�ض اجلمعة بقيادة �صهم �صوفت بنك وغريه 
من االأ�صهم الكربى متاأثرا باأداء �صيء للعقود االآجلة وانتهاء اأجل خيارات، 

ف�صال عن موؤ�صرات اقت�صادية مثرية للقلق من كل من ال�صني واليابان.
وانخف�ض املوؤ�صر نيكي اثنني باملئة اإىل 21374.83 نقطة. وقفز املوؤ�صر 

3.2 باملئة، اأو 668 نقطة، يف اليومني االأخريين.
وخالل االأ�صبوع، هبط نيكي 1.4 باملئة.

نوفمرب  يف  منا  ال�صيني  ال�صناعي  االإنتاج  اأن  اإىل  اجلمعة  بيانات  واأ�صارت 
اأ�صا�ض �صنوي بينما زادت مبيعات التجزئة  ت�صرين الثاين 5.4 باملئة على 

8.1 باملئة، وهو منو دون التوقعات.

 �صلطنة عمان تنوي
 %  خف�ض اإنتاج النفط 2 

 •• دبي-رويرتز:

اأ�صار خطاب اأر�صلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من م�صرتي نفط 
البالد واطلعت عليه رويرتز اأن ال�صلطنة �صتخف�ض اإنتاج اخلام اثنني باملئة 

اعتبارا من يناير كانون الثاين لفرتة مبدئية متتد ل�صتة اأ�صهر.
اأبرمته  تنفيذا التفاق  ياأتي  االإن��ت��اج  ف��اإن خف�ض  ذك��ره اخلطاب،  ملا  ووفقا 
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( مع م�صدري اخلام من خارجها 

خلف�ض املعرو�ض العاملي. وعمان لي�صت ع�صوا يف اأوبك.
واتفقت اأوبك االأ�صبوع املا�صي مع حلفائها بقيادة رو�صيا على خف�ض اإنتاج 
التي  ال�صغوط  من  الرغم  على  ال�صوق،  تتوقعه  كانت  مما  باأكرث  النفط 

ميار�صها الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب خلف�ض �صعر اخلام.

اأ�صهم اأوروبا تهبط بعد
 بيانات �صينية �صعيفة 

•• لندن-رويرتز:

امل��ب��ك��رة ام�����ض م��ع جتدد  هبطت االأ���ص��ه��م االأوروب���ي���ة ب�صدة يف ال��ت��ع��ام��الت 
املخاوف ب�صاأن متانة ثاين اأكرب اقت�صاد يف العامل ويف ظل ال�صرر املحتمل 
جراء ا�صتمرار اخلالف التجاري بني وا�صنطن وبكني بفعل بيانات �صينية 
�صعيفة. وانخف�ض موؤ�صر اأ�صهم منطقة اليورو 1.4 باملئة بحلول ال�صاعة 
اأنحاء  يف  ال��ب��ور���ص��ات  معظم  تراجعت  حيث  جرينت�ض،  بتوقيت   0834
القارة. ونزل موؤ�صر قطاع منتجي ال�صيارات ومورديها 2.6 باملئة، مت�صدرا 
قائمة القطاعات اخلا�صرة يف التعامالت املبكرة، بينما تراجع موؤ�صر قطاع 

التكنولوجيا 1.9 باملئة.
اأ�صهم  االأملاين قائمة اخلا�صرين و�صط �صغوط على  املوؤ�صر داك�ض  وت�صدر 
باملئة   2.5 داميلر  �صهم  وانخف�ض  والبنوك.  وال�صيارات  التجزئة  �صركات 

وكان من بني اأكرب اخلا�صرين.
وعزف امل�صتثمرون عن االأ�صهم بعدما اأظهرت بيانات اأن مبيعات التجزئة 
واأن   2003 منذ  وت��رية  باأبطاأ  منت  الثاين  ت�صرين  نوفمرب  يف  ال�صينية 
ا�صتمرار  م��ع  �صنوات  ث��الث  وت��رية يف نحو  ب��اأق��ل  ارت��ف��ع  ال�صناعي  االإن��ت��اج 
الرفاهية  و�صلع  التجزئة  �صركات  اأ�صهم  وت�صررت  املحلي.  الطلب  تراجع 
ال�صركات ج��زءا كبريا من  البيانات، حيث حتقق تلك  االأوروب��ي��ة من هذه 

اإيرادها يف ال�صني.

 خ�صائر اال�صرتليني تتفاقم 
بعد زيارة ماي لربوك�صل 

•• لندن-رويرتز:

 1.26 من  اأق��ل  اإىل  املئة  يف  ن�صف  من  باأكرث  اال�صرتليني  اجلنيه  هبط 
دوالر ام�ض بعد اأن عادت رئي�صة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي من زيارة 
االأوروبي  االحت��اد  لربوك�صل حاولت خاللها احل�صول على تطمينات من 

ب�صاأن اتفاقها اخلا�ض بان�صحاب بريطانيا.
اإيجابيا يف  اأث��را  فا�صلة،  باأنها  و�صفها معار�صون  التي  الزيارة،  ومل حتقق 
خالل  م�صتوى  اأدن��ى  اإىل  اال�صرتليني  اجلنيه  هبط  حيث  العمالت،  �صوق 

اليوم عند 1.2591 دوالر خالل التعامالت االأوروبية املبكرة.
وان��خ��ف�����ص��ت ال��ع��م��ل��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأي�����ص��ا 0.3 ب��امل��ئ��ة م��ق��اب��ل ال���ي���ورو اإىل 

90.025 بن�ض.
 

يف افتتاح فعاليات مهرجان »قرية املطاعم«   

يو�صف ا�صماعيل: 885ع�صوا مبوؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية امل�صاريع ال�صباب 

 قمة اأوروبية تتجه اىل اإ�صالح  منطقة اليورو

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اللجنة  رئي�ض  ا�صماعيل  يو�صف  اأع��ل��ن 
لتنمية  �صقر  بن  �صعود  ملوؤ�ص�صة  العليا 
اإدارة  جمل�ض  ع�صو  ال�صباب،  م�صاريع 
غ��رف��ة راأ����ض اخل��ي��م��ة، اأن اإج��م��ايل عدد 
نحو  بلغ  للموؤ�ص�صة  املنت�صبني  االأع�صاء 
املا�صي،  نوفمرب  بنهاية  ع�صواً   885
منهم 102 م�صروعاً يف قطاع ال�صيافة 
. وقال :” ت�صكل  واالأغذية وامل�صروبات 
من   ،24% ن���ح���و  امل����واط����ن����ات  ن�����ص��ب��ة 
ياأتي  بينما  املنت�صبني  االأع�صاء  اإجمايل 
مل�صاريع  ق��ط��اع  ك��اأك��رب  ال�صيافة  ق��ط��اع 
تنفذ  م�صاريع  هناك  اأن  كما  االأع�����ص��اء، 
االإمارة  يف  ال�صباب  قبل  م��ن  م��رة  الأول 

تخت�ض مبواقع التجارة االإلكرتونية .
 جاء ذلك خالل اطالق يو�صف ا�صماعيل 
لفعاليات مهرجان “قرية املطاعم” يف 
العرب  م��ي��ن��اء  مبنطقة  ال��ث��ان��ي��ة  دورت����ه 
عبدالكرمي،  حم���م���د   ول���ي���د  ب��ح�����ص��ور 
اإدارة  جمل�ض  ل��رئ��ي�����ض  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب 
غ��رف��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة، وحم��م��د الطري 
ب�صركة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
واأح��م��د عبيد  ال��ع��ق��اري��ة،  راأ����ض اخليمة 
ال��ط��ن��ي��ج��ي، م���دي���ر ع����ام دائ������رة االآث�����ار 
والدكتور  اخل��ي��م��ة،  ب���راأ����ض  وامل��ت��اح��ف 
املدير  م�صاعد  ال�صميلي،  را���ص��د  اأح��م��د 
امل�صاندة  اخل�����دم�����ات  ل���ق���ط���اع  ال�����ع�����ام 
وثمن  اخليمة.  راأ���ض  بغرفة  واملوؤ�ص�صية 
ي��و���ص��ف ا���ص��م��اع��ي��ل ح���ر����ض ب��ع�����ض من 
املنت�صبني  االأع�����ص��اء  امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب 
ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة ب���امل�������ص���ارك���ة وال����رع����اي����ة يف 
ح�صهم  منطلق  م��ن  ال��ق��ري��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
الوطني وم�صاعدتهم الأ�صحاب امل�صاريع 

ملوؤ�ص�صة  رد اجلميل  كنوع من  املبتدئني 
���ص��ع��ود ب���ن ���ص��ق��ر ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل��ه��م يف 
ل��ه��ا الف�صل  ب���داي���ة م�����ص��اري��ع��ه��م وك����ان 
اأن  اىل  اليوم، م�صرياً  اليه  و�صلوا  فيما 
“ قرية  م��ه��رج��ان  تنظيم  م��ن  ال��ه��دف 
بهذا الكم من امل�صاركني، هو  املطاعم” 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  ا�صت�صافة 
ال�����ذي يقدم  امل���ت���ن���وع  يف ه����ذا اجل���ان���ب 
والعديد  واخلليجي،  االم��ارات��ي  املطبخ 
باأيدي  والعربية  العاملية  امل��اأك��والت  من 
اإماراتية، و�صط اأجواء تعك�ض روؤية راأ�ض 
اخليمة يف املزج بني احلداثة والتقاليد، 
الفتاً اىل اأن فكرة املهرجان تتما�صى مع 
زايد”،  “عام  اإح��ي��اء  يف  ال��دول��ة  ت��وج��ه 
لقرية  ال��ع��ام  الت�صميم  �صيعك�ض  حيث 
االإماراتي  ال��رتاث  من  �صورة  املهرجان 
البيع  م��ن��اف��ذ  ت�����ص��م��ي��م  ومت  ال����ق����دمي، 
بطابع معماري فريد كل زاوية من زوايا 
االم��ارات وحتاكي  تاريخ  تعك�ض  القرية 
من  الهدف  اأن  واأك��د  وتراثنا.   ثقافتنا 
دعم  ه��و  املطاعم”  “ ق��ري��ة  م��ه��رج��ان 
االأع�صاء  امل�����ص��اري��ع  الأ���ص��ح��اب  وت��ع��زي��ز 
املنت�صبني ملوؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية 
مل�صاريعهم  والت�صويق  ال�صباب،  م�صاريع 
وحتفيزهم وتهيئة بيئة تناف�صية ت�صاهم 
يف ن�صر ثقافة امل�صروع ال�صغري، وتعزيز 
موؤكداً  االإم���ارة،  يف  الداخلية  ال�صياحة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأن  على 
االقت�صاد  لتطوير  نوعياً  اإجن��ازاً  تعترب 
انطالق  اأن  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��وط��ن��ي، 
ب�����دء عطلة  ي����واك����ب ف�����رتة  امل���ه���رج���ان 
امل��دار���ض، ع��الوة على �صياح الدولة من 
م�صيداً  وخليجية،  عربية  ودول  اأوروب���ا 
العقارية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ���ص��رك��ة  ب��دع��م 

ال�صباب  مل�����ص��اري��ع  ال��راع��ي��ة  وال�����ص��رك��ات 
من�صات  ت���وف���ري  يف  ����ص���اه���م���ت  وال����ت����ي 
الإب�����راز ت��ل��ك امل�����ص��اري��ع وم�����ص��اع��دت��ه��ا يف 
�صميع  اأك���د  جهته  م��ن  ال��ن��م��و.  حتقيق 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���ص��دي��ق��ي،  ال��دي��ن 
حر�ض  العقارية،  اخليمة  راأ���ض  ل�صركة 
ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى دع����م ال�����ص��ب��اب وتقدمي 
اأجل  من  لهم  ال��الزم��ة  الت�صهيالت  كل 
امل�صاركة يف م�صرية التنمية االقت�صادية 
االإمارات  ودول��ة  االإم���ارة  ت�صهدها  التي 
راأ�ض  اأن  اإىل  م�صرياً  امل��ت��ح��دة،  العربية 
اخل��ي��م��ة ال��ع��ق��اري��ة ت��ع��م��ل دائ���م���اً على 
اال�صتثمار يف طاقات ال�صباب واال�صتفادة 
من مواهبهم وخرباتهم بكافة امل�صاريع 
ومتنحهم  تنفيذها،  ع��ل��ى  تعكف  ال��ت��ي 
االإجنازات  حتقيق  يف  امل�صاهمة  فر�صة 

ال��ت��ي و���ص��ل��ت اإل��ي��ه��ا ال�����ص��رك��ة.  وعلى 
مدير  وهبة،  راأف��ت  قال  مت�صل،  �صعيد 
موؤ�ص�صة  يف  ال�����ص��رك��ات  ت��ط��وي��ر  اإدارة 
امل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
موؤ�ص�صات  اإح��دى  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
امل�صاركة  “ي�صرنا  دب�����ي،  اق��ت�����ص��ادي��ة 
مهرجان  فعاليات  يف  حكومي  ك�صريك 
ق��ري��ة امل��ط��اع��م يف دورت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة، من 
هذا  يف  املوؤ�ص�صة  اأع�صاء  اإ���ص��راك  خ��الل 
اإب���راز  اإىل  دائ��م��ا  ن�صعى  احل����دث، ح��ي��ث 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب 
الفعاليات  م��ع��ظ��م  يف  االأع���م���ال  ورواد 
وتربز  ت��واج��ده��م  تدعم  التي  احليوية 
واأ�صار  امل��ح��ل��ي«.   ال�صوق  يف  منتجاتهم 
ب�صكل  حت��ر���ض  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  وه��ب��ة 
اأع�صائها  ح�صور  تعزيز  على  م�صتمر 

ال�صعيدين  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ل،  خمتلف  يف 
هذه  م��ث��ل  ت�صهم  اإذ  وال�����دويل،  امل��ح��ل��ي 
العمالء،  ق��اع��دة  ت��و���ص��ي��ع  يف  امل���ب���ادرات 
املعرفة واخل���ربات مع خمتلف  وت��ب��ادل 
امل�صاريع،  اأ�صحاب  امل�صاركة من  اجلهات 
احتياجات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ج���ان���ب  اإىل 
اخليمة  راأ���������ض  وخ�����ص�����ص��ت  ال���������ص����وق. 
مميزين  وم���وق���ع  م�����ص��اح��ة  ال���ع���ق���اري���ة 
الفعاليات  ب��ني  م��ن  وي��ربز  للمهرجان، 
للفرق  م��ت��ن��وع  اأداء  وامل��م��ي��زة  اجل���اذب���ة 
م�صابقات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االإم���ارات���ي���ة، 
يومية،  وج����وائ����ز  و���ص��ح��وب��ات  ت���راث���ي���ة 
من  العديد  مع  الطعام  اإع��داد  وفقرات 
امل�صاهري يف عامل الطبخ، باالإ�صافة اإىل 
األعاب واأن�صطة ترفيهية لالأطفال  ركن 

على مدار اأيام الفعالية.

 •• بنجالورو-رويرتز:

اإىل  واجتهت  ام�ض  الذهب  اأ�صعار  هبطت 
خم�صة  يف  اأ�صبوعي  هبوط  اأك��رب  ت�صجيل 
حتول  م��ع  ال���دوالر  ارت��ف��اع  بفعل  اأ�صابيع 
يف  متوقعة  زي���ادة  اإىل  امل�صاهمني  تركيز 
اأ�صعار الفائدة االأمريكية االأ�صبوع املقبل.

يف  ب����امل����ئ����ة   0.4 ال�����ذه�����ب  وان����خ����ف���������ض 
 1237.65 اإىل  ال��ف��وري��ة  ال��ت��ع��ام��الت 
دوالر لالأوقية )االأون�صة( بحلول ال�صاعة 
وقت  ويف  ج��ري��ن��ت�����ض.  ب��ت��وق��ي��ت   0747
اأدنى  االأ�صعار  �صجلت  اجلل�صة،  من  �صابق 

م�صتوى منذ ال�صاد�ض من دي�صمرب كانون 
االأول عند 1236.80 دوالر لالأوقية.

 0.6 بنحو  منخف�ض  االأ���ص��ف��ر  وامل��ع��دن 
باملئة هذا االأ�صبوع.

العقود  يف  ب��امل��ئ��ة   0.3 ال���ذه���ب  ون�����زل 
وارتفع  دوالر.   1244.2 اإىل  االآج���ل���ة 
العملة  اأداء  يقي�ض  الذي  ال��دوالر،  موؤ�صر 
االأمريكية مقابل �صلة ت�صم �صت عمالت 
املتوقع  وم��ن  باملئة.   0.2 بنحو  رئي�صية، 
على نطاق وا�صع اأن يرفع البنك املركزي 
اجتماعه  الفائدة خالل  اأ�صعار  االأمريكي 
يف 18 و19 دي�صمرب كانون االأول، وذلك 

للمرة الرابعة هذا العام. ومن بني املعادن 
البالديوم  انخف�ض  االأخ����رى،  النفي�صة 
الفورية  التعامالت  يف  باملئة  واح��د  نحو 
وكان  ل��الأوق��ي��ة.  دوالر   1248.99 اإىل 
املعدن �صجل اأعلى م�صتوى على االإطالق 
يف  ل���الأوق���ي���ة  دوالر   1269.25 ع��ن��د 
اجلل�صة ال�صابقة. وهبطت الف�صة واحدا 
وهي  لالأوقية،  دوالر   14.61 اإىل  باملئة 

مرتفعة بنحو 0.3 باملئة هذا االأ�صبوع.
دوالر   792.90 عند  البالتني  وا�صتقر 
لالأوقية، ويتجه لتحقيق مك�صب اأ�صبوعي 

بعدما تراجع على مدى خم�صة اأ�صابيع.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

يقّر امل�صوؤولون االأوروبيون خالل قمة يف 
لكنه  اليورو،  ملنطقة  اإ�صالحاً  بروك�صل 
الهيكلة  اإع��ادة  اأق��ل طموحاً من م�صروع 
النقدية لالحتاد الذي كانت تدعو اليه 
فرن�صا. واذا كان هذا التقدم يتيح تعزيز 
النظام املايل االوروبي، فقد مت ا�صتبعاد 
االفكار اجلريئة مثل تعيني وزير للمال 
“�صندوق  اإن�������ص���اء  او  ال����ي����ورو  مل��ن��ط��ق��ة 
�صندوق  غ����رار  ع��ل��ى  اوروبي”  ن��ق��دي 
ال��ن��ق��د ال������دويل. وي��ب��ق��ى ال��ب��ن��د االكرث 
اأن  يرتقب  وال��ذي  امل�صروع  يف  ح�صا�صية 
اتفاق  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د  امل��واف��ق��ة عليه  ت��ت��م 
ملوا�صلة املباحثات بهدف اإحداث موازنة 
ملنطقة اليورو. وقد اطلقت عليه ت�صمية 

“اأداة مالية” لتبديد القلق لدى الدول 
االكرث ترددا ويف مقدمها هولندا.

18 �صهرا  ه���ذه االج������راءات ه��ي ث��م��رة 
من املناق�صات بني وزراء املال يف منطقة 
ال��ي��ه��ا يف �صوء  ال��ت��و���ص��ل  ال���ي���ورو، ومت 
ت�صوية بعد �صاعات طويلة من مناق�صات 

اأخرية جرت اال�صبوع الفائت.
اميانويل  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��رئ��ي�����ض  ورح����ب 
احتجاجات  اأ���ص��ع��ف��ت��ه  ال����ذي  م���اك���رون، 
من  تخللها  وما  ال�صفراء”  “ال�صرتات 
يف  رم��زي  بتقدم  اخلمي�ض  عنف،  اأعمال 
اجت���اه اوروب����ا اك���رث ت��وح��دا، م��وؤك��دا ان 

فرن�صا خا�صت “ن�صاال �صعبا«. واأ�صاف 
اأن  بروك�صل  اىل  و�صوله  ل��دى  م��اك��رون 
فعليا  تقدما  �صي�صكل  اليه  تو�صلنا  “ما 
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل�����ص��ريف وامل�����ايل وعلى 
ال��ي��ورو، )ما  امل��وازن��ة يف منطقة  �صعيد 

يعني( منطقة لليورو اأكرث توحدا«.
ح�صلت  للقمة  تو�صيات  م�صروع  ون�ض 
موازنة  اإدراج  على  ب��ر���ض  فران�ض  عليه 
اإطار موازنة  اليورو يف  حمتملة ملنطقة 
اأن يتم حتديد  االحت��اد االوروب���ي، على 
ت�صهيل  منها  وال��غ��اي��ة  الح��ق��ا.  حجمها 
التي  ال19  ال�������دول  ب����ني  االن�������ص���ج���ام 

ت��ع��ت��م��د ال��ع��م��ل��ة امل����وح����دة. وي��ب��ق��ى هذا 
ب��ع��ي��دا مم���ا ط���رح���ه ماكرون  امل�������ص���روع 
الذي كان ياأمل مبوازنة خا�صة مبنطقة 
ال��ي��ورو ب��ع�����ص��رات م��ل��ي��ارات ال���ي���ورو، مع 
اال�صتقرار عرب  اأداة الر�صاء  ا�صتخدامها 
م�صاعدة الدول التي تتعر�ض ل�صدمات 

اقت�صادية.
“نعم، هذه لي�صت نهاية  وعلق االليزيه 
يف  مئة  بن�صبة  يقر  مل  وامل�صروع  العامل 
لكنه  اإ�صبعنا”،  وراء  نختبئ  ل��ن  امل��ئ��ة. 
ذكر بانه “قبل �صتة اأ�صهر، مل تكن هناك 
اليورو  منطقة  موازنة  حول  ت�صوية  اأي 

هو  �صيا�صي  ات��ف��اق  اىل  ال��ت��و���ص��ل   )...(
اأملاين  وقال م�صدر حكومي  اأمر جيد«. 
كانت جمموعة  القريب،  االم�ض  “حتى 
من ال��دول ال ت��زال ترف�ض هذه الفكرة 
ب�صدة. اإذا تو�صلنا اىل اتفاق بني روؤ�صاء 
احلكومات )...( للعمل منذ االن، فتلك 

�صتكون خطوة كبرية اىل االمام«.
منطقة  دول  على  اأ�صهل  كان  املقابل،  يف 
تو�صيع  اتفاق حول  اىل  التو�صل  اليورو 
االوروبية  اال���ص��ت��ق��رار  اآل��ي��ة  م�صوؤوليات 
التي تتدخل مل�صاعدة البلدان التي ترزح 

حتت عبء ثقيل من الديون.
وعليه، �صيتم تزويد هذه االلية �صلطات 
جديدة لتقييم الو�صع االقت�صادي لدول 

منطقة اليورو، بالتعاون مع املفو�صية.
يف  دائ��ن��ة  جهة  مبثابة  اأي�����ص��ا  و�صت�صبح 
تواجه  ال��ت��ي  للم�صارف  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة 

�صعوبات كربى.
وك��ان��ت فرن�صا واأمل��ان��ي��ا ق��د واف��ق��ت��ا على 
وخ�صو�صا  اال���ص��الح��ات،  ه���ذه  غالبية 
ن�����ص��ف احلجم  ن���ح���و  اأن���ه���م���ا مت���ث���الن 

االقت�صادي ملنطقة اليورو.
ذلك  بعد  ت��ب��اط��وؤا  �صهدت  العملية  لكن 
ب�صبب ما واجهته احلكومة االملانية من 
اوروبية  دول  وا�صتياء  اإ���ص��ع��اف  ع��وام��ل 
وتخ�صى  ه��ول��ن��دا.  مقدمها  يف  �صغرية 
ال��دول ان متلي القوى الكربى يف  هذه 

الكتلة م�صتقبل االحتاد االوروبي.
هذه املخاوف دفعت الدول املذكورة اىل 
مرتا�صة  كتلة  �صمن  موقفها  توحيد 
البلطيق وفنلندا وايرلندا.  وبينها دول 
ورغ���م اأن��ه��ا ت��ع��ادل م��ع��ا اإج��م��ايل الناجت 
نفوذها  ف����اإن  وح���ده���ا،  لفرن�صا  امل��ح��ل��ي 
ب��دع��م غري  تنامى يف اال���ص��ه��ر االخ���رية 

معلن من برلني.

الذهب يتجه الأكرب هبوط اأ�صبوعي يتحت �صغط الدوالر
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املال والأعمال

االأردن ي�صرتي 60 األف طن 
من علف ال�صعري يف مناق�صة 

•• باري�س-رويرتز:

قال جتار وم�صدر يف احلكومة اإن الهيئة املعنية ب�صراء احلبوب يف االأردن 
ا�صرتت 60 األف طن من علف ال�صعري يف مناق�صة دولية اأغلقت .

التجارة  �صركة  من  خياري  من�صاأ  من  ال�صعري  ا�صرتى  االأردن  اأن  وذك���روا 
يف  �صحنه  تكلفة  �صامال  للطن  دوالر   258.75 ب�صعر  جي.تي.�صي.اإ�ض 

الن�صف االأول من اأبريل ني�صان.
262 دوالرا من هاكان  اإن العرو�ض االأخ��رى �صملت �صعر  وقالت امل�صادر 
دوالر  و269.95  بوجني  دوالر من  و267  دوالرا من جلينكور  و266 
من الغرير و273 دوالرا من فايكنج و275 دوالرا من اأ�صتون و280.5 

دوالر من كوفكو و281 دوالرا من �صي.اإت�ض.بي.
كان االأردن طلب يف املناق�صة �صراء 120 األف طن من ال�صعري.

 ال�صني تعلق الر�صوم 

على ال�صيارات االأمريكية 
•• بكني-اأ ف ب:

يناير  الثاين  كانون  من  االأول  يف  �صُتعلق  اأنها  ال�صينية  احلكومة  اأعلنت 
ال�صيارات  على  ُفر�صت  التي  االإ�صافية  اجلمركية  الر�صوم  اأ�صهر،  ولثالثة 
وقطع الغيار امل�صتوردة من الواليات املتحدة، يف اإطار الهدنة التجارية التي 

اأعلنها البلدان.
وكانت بكني قد رفعت ن�صبة ر�صومها اجلمركية هذا ال�صيف من 10 اإىل 
ا على زيادة ر�صوم جمركية فر�صتها وا�صنطن على �صلع �صينية  %35، ردًّ

م�صتوردة تبلغ قيمتها حواىل 50 مليار دوالر.
“تعليق الر�صوم  اأن  ال��وزراء ال�صيني،  واأو�صح جمل�ض الدولة وهو جمل�ض 
رئي�صا  اإليه  تو�صل  ال��ذي  التوافق  لتطبيق  ملمو�ض  تدبري  هو  اجلمركية 

البلدين«.
وات��ف��ق��ت ال�����ص��ني وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ه��دن��ة ب��ع��د اأ���ص��ه��ر م��ن احلرب 
التجارية اأثناء لقاء جمع رئي�صيهما �صي جينبينغ ودونالد ترامب يف االأول 
الع�صرين يف  من كانون االأول/دي�صمرب على هام�ض قمة جمموعة الدول 

بوينو�ض اآير�ض.
نطاق  ب�صاأن  متباينة  تف�صريات  ال��ب��داي��ة  يف  ووا�صنطن  بكني  اأع��ط��ت  واإذا 
البيت  ب��داأت موؤخراً يف تنفيذ ما يقوله م�صوؤولون يف  اتفاقهما، فاإن بكني 

االأبي�ض حول التدابري التي �صتتخذها ال�صني.

 اإجمايل الديون يف العامل 

ي�صل اإىل 184 تريليون دوالر
•• وا�شنطن-وام:

قيا�صي جديد  م�صتوى  اإىل  املا�صي  العام  العامل  يف  الديون  اإجمايل  و�صل 
قدره 184 تريليون دوالر مبا يعادل اأكرث من 86 األف دوالر لكل �صخ�ض 

وهو ما يزيد على �صعف متو�صط دخل الفرد ال�صنوي يف العامل.
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  ال��دويل  النقد  �صندوق  �صادرة عن  بيانات  واأظ��ه��رت 
االأكرث  ال��دول  العامل - هي  اقت�صادات يف  اأك��رب ثالث   - وال�صني واليابان 
ا�صتدانة اأي�صا ..وحذر ال�صندوق من املخاطر املحتملة على منو االقت�صاد 
العامل  اإجمايل الديون يف  ال��دول الثالث من  زي��ادة ن�صيب  العاملي نتيجة 

الإجمايل ناجتها املحلي.
العام واخلا�ض يف  الدين  اإجمايل  اأن  اإىل  لالأنباء  بلومربج  وكالة  واأ�صارت 

العامل يعادل حوايل %225 من اإجمايل الناجت املحلي للعامل.
يف الوقت نف�صه اأظهرت بيانات �صندوق النقد ارتفاع اإجمايل حجم ديون 
بتقديراته  مقارنة  دوالر  تريليوين  مب��ق��دار  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل  ال��ع��امل 
ال�صابقة املن�صورة يف اأكتوبر املا�صي وذلك نتيجة اإ�صافة بيانات اآخر �صهرين 
اإعداد  اأثناء  من العام وكذلك بيانات عدد من الدول التي مل تكن متاحة 

التقديرات االأولية.

منو اإنتاج ال�صني ال�صناعي دون التوقعات 
 

•• بكني-رويرتز:

باملئة   5.4 ال�صيني منا  ال�صناعي  االإنتاج  اأن  اأظهرت بيانات ر�صمية ام�ض 
يف نوفمرب ت�صرين الثاين على اأ�صا�ض �صنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة 

باأقل من املتوقع عند 8.1 باملئة.
يف املقابل زاد اال�صتثمار يف االأ�صول الثابتة باأف�صل من املتوقع قليال يف اأول 

11 �صهرا من العام.
االإنتاج  من��و  ا�صتقرار  توقعوا  اآراءه����م  روي���رتز  ا�صتطلعت  حمللون  وك���ان 

ال�صناعي عند 5.9 باملئة يف اأكتوبر ت�صرين االأول.

ق�ا�سم م�سرتكة ل�سناعة املال واالأعمال بني االإمارات وكازاخ�ستان

مزايا ا�صتثمارية متفردة يقدمها مركز اأ�صتانا املايل
•• دبي-الفجر:

واالأجنبية  املحلية  ال�����ص��رك��ات  ع��دد  بلغ 
الدويل  امل��ايل  اأ�صتانا  مركز  يف  امل�صجلة 
االآن  حتى  املا�صي  يناير  تاأ�صي�صه  منذ 
حوايل 100 �صركة، فيما يتوقع ارتفاع 
العدد اإىل 250 �صركة خالل 2019 و 
500 �صركة بحلول نهاية عام 2020، 
فيما يتوقع مراقبون ماليون باأن يحتل 
امل��رك��ز م��ك��ان��ة مم��ي��زة ب��ني اأ����ص���واق املال 
العاملية، واأن يتحول اإىل مركز ا�صتقطاب 
كبري مهم لروؤو�ض االأموال، وذلك لي�ض 
تقدمها  التي  االأولية  االمتيازات  ب�صبب 
ال�صلطات الكازاخية فح�صب، بل وجلملة 
واآليات  طبيعة  اإىل  تعود  اأخ��رى  اأ�صباب 

العمل �صمن ذلك املركز.
الذي  العاملي  املايل  اأ�صتانا  وميثل مركز 
اإنطلق يف يوليو املا�صي بح�صور الرئي�ض 
نزارباييف  ���ص��ل��ط��ان  ن�����ور  ال����ك����ازاخ����ي 
زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
ونائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
لدولة  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
للم�صتثمرين  ذهبية  فر�صة  االإم����ارات، 
م��ن ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 
وت�صهيالت  وا���ص��ح��ة  ا�صتثمارية  اآل��ي��ات 
حيث  اال�صتثمارات،  حلماية  و�صمانات 
اال�صتثمارات  جل��ذب  فعالة  اآليات  يوفر 

وروؤو�ض االأموال.
كبرية  فر�صة  مبثابة  املركز  يعترب  كما 
االأو�صط  ال�صرق  يف  املالية  للموؤ�ص�صات 
والوطن العربي لالإ�صتفادة من خدمات 
االإ���ص��ت��ث��م��اري يف  اأ���ص��ت��ان��ا للتو�صع  م��رك��ز 
اورا�صيا  ومنطقة  خا�صة  الو�صطى  اآ�صيا 
عامة م�صتغال القرب الثقايف وال�صريفة 

االإ�صالمي.
القن�صل  مينيلبيكوف،  م���ادي���ار  وق����ال 
العام الكازاخي لدى دولة االإم��ارات باأن 
ن�����ص��ب��ة ت���وزي���ع ه���ذه ال�����ص��رك��ات 70 % 
 %  30 و  الكازاخ�صتانية  ال�صركات  من 
احلجم  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال���دول���ي���ة،  م���ن 
االإجمايل الأموال الدولة يف كازاخ�صتان 

يبلغ 110.5 مليار دوالر.
ي��ت��م متثيل  اأن  ال��ع��ام  ال��ق��ن�����ص��ل  وت��وق��ع 
 50 و  الكازاخ�صتانية  م��ن  املئة  يف   50
يف امل��ئ��ة م���ن ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة خالل 
ال�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، م��و���ص��ح��اً ب����اأن هذه 
بال�صناعة  ما  ب�صكل  املوؤ�ص�صات مرتبطة 
التمويل  الو�صاطة،  �صركات  مثل  املالية، 
التاأمني  االأخ�صر،  التمويل  االإ�صالمي، 

التقليدي وغريها.
واأو���ص��ح امل�����ص��وؤول ال��ك��ازاخ��ي ب���اأن املركز 
يوفر مكاتب جمانا ملدة عامني، واإعفاء 
ح��ت��ى عام  ���ص��رائ��ب  واأي  ال���ر����ص���وم  م���ن 
ت�صهيالت  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�صال   ،2066
كازاخية  �صفر  ت��اأ���ص��رية  على  للح�صول 
االمتيازات  الكثري من  )فيزا(، وغريها 
مراكز  اأي  قدمتها  اأن  ي�صبق  مل  ال��ت��ي 

مالية عاملية اأخرى.
ب���الده  اأن  ال����ع����ام،  ال��ق��ن�����ص��ل  واأو�����ص����ح   
ا���ص��ت��ف��ادت م��ن جت���ارب ال����دول االأخ���رى 
يف ه��ذا امل��ج��ال، ودر���ص��ت يف ه��ذا ال�صياق 
امل���ايل يف  التجربة االإم��ارات��ي��ة، وامل��رك��ز 
امل�صتوى  اأثبت جدارته على  ال��ذي  دب��ي، 
الكثري  وج������ود  اإىل  م�������ص���ريا  ال���ع���امل���ي، 
م��ن ال��ق��وا���ص��م امل�����ص��رتك��ة ب��ني االإم����ارات 
وكازاخ�صتان، اإذ تعتمد كلتاهما، حالهما 
حال عدد كبري من الدول العربية، على 
العائدات النفطية، وكال البلدين ي�صعى 

للتحول نحو التنوع وبناء اقت�صاد يعتمد 
التجارة وتقدمي اخلدمات  على تطوير 

املالية يف منطقته.
باأن  ال��ك��ازاخ��ي  ال��ع��ام  القن�صل  واأ���ص��اف 
االإمارات  اإىل  ال��ك��ازاخ��ي  الرئي�ض  زي���ارة 
ومذكرات  اتفاقيات  توقيع  عن  ا�صفرت 
تفاهم ح��ول ال��ت��ع��اون ب��ني امل��رك��ز املايل 
اأ���ص��ت��ان��ا، وم��وؤ���ص�����ص��ات مالية  ال����دويل يف 
وب�صورة  ذلك  اإماراتية عمالقة، مبا يف 
خ��ا���ص��ة ات��ف��اق��ي��ة م��ع م��رك��ز دب���ي املايل، 
»اأبوظبي  م���ع  ات���ف���اق���ي���ات  ع���ن  ف�����ص��ال 
لتطوير  دب��ي  و»مركز  م��ارك��ت«،  غلوبال 
و»اإنرتنا�صونال  االإ���ص��الم��ي«،  االقت�صاد 

كاالترافرا«.
واأ�صاف مينيلبيكوف:�ض ن�صعى اإىل خلق 
االأ�صعدة  ك��اف��ة  على  متنوعة  ���ص��راك��ات 
االإقت�صادية املختلفة مع الدول العربية 
التبادل  والنهو�ض مب�صتوى  ب�صكل عام، 
التجاري بيننا و�صوال مل�صتويات قيا�صية، 
فيما تعترب العالقات مع دولة االإمارات 
نتوا�صل  حيث  متميزة،  خ�صو�صية  لها 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اال����ص���ت���ف���ادة م���ن خ��ربات��ه��ا يف 

جمال ال�صكوك اال�صالمية�ض.
اأ���ص��ت��ان��ا امل���ايل يفتح  اأن م��رك��ز  واأ����ص���اف 
املجال للو�صول اإىل �صوق �صخمة ت�صم 
اأكرث من مليار �صخ�ض، حيث اأن مدينة 
اأ�صتانا هي اإحدى الروابط الرئي�صية يف 
ال��ط��رق اجل��دي��دة ع��رب ال���ق���ارات ملبادرة 
باأن  موؤكدا  العاملية،  والطريق«  »احل��زام 
املركز �صيفتح اآفاقا جديدة لال�صتثمارات 
االآورا�صي،  االقت�صادى  االحتاد  دول  فى 
العاملة داخل دول  ال�صركات  اأن كل  كما 
االحتاد �صيكون لها مكاتب وفروع داخل 
ب�صكل  االأن  متاحة  الفر�صة  واإن  املركز. 

اأنحاء  جميع  يف  امل�صتثمرين  اأم��ام  فعال 
العامل.

ال��ك��ازاخ��ي يف دبي  ال��ع��ام  القن�صل  وق���ال 
تختلف  ال�����ص��م��ال��ي��ة:���ص��ال  واالإم����������ارات 
باعتبارها  اأ�صتانا  الكازاخية  العا�صمة 
رائ����دا ع��ن مثيالتها من  م��رك��زا م��ال��ي��ا 
وزيوريخ  ك��ن��ي��وي��ورك  ال��دول��ي��ة  امل���راك���ز 
وط��وك��ي��و ول���ن���دن ودب�����ي، ب���ل وم����ن بني 
ال�صيا�صية  االرادة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  امل���زاي���ا 
الوطني  ل��الق��ت�����ص��اد  ال���ق���وي  وال���ن���م���و 
وان�صاء العديد من الكبري من ال�صركات 
خدمات  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي  ال�����ص��خ��م��ة 
اإىل  ا�صافة  عاملية  م�صتويات  ذات  مالية 
امل��ن��اف��ذ ع��ل��ى ت��دف��ق��ات روؤو������ض االم����وال 
ووجود  الدولية  واال�صتثمارات  العاملية 
م�صتثمرين دوليني مهتمني باال�صتثمار 
يف اقت�صاد كازاخ�صتان والقيام باالعمال 

التجارية الكبرية�ض.
باأن  ال��ك��ازاخ��ي  ال��ع��ام  القن�صل  واأو���ص��ح   
تد�صني مركز اأ�صتانا العاملي ياأتي مبثابة 
املكثف  االق��ت�����ص��ادي  للن�صاط  ا�صتجابة 
والتنمية املتزايدة التى تعي�صها منطقة 
اآورا�صيا والتى ت�صمل تكتالت اإقت�صادية 
االأورواآ�صيوي  االإقت�صادي  االإحت��اد  مثل 
»حزام  ال�صينية  االقت�صادية  وامل��ب��ادرة 

واحد ذ طريق واحد«. 
املركز  مينيلبيكوف:�ص�صيوفر  واأ���ص��اف 
اأ�صواق قرغيز�صتان  اإىل  املايل اخلدمات 
ومنغوليا،  وطاجيك�صتان  واأوزبك�صتان 
ويف امل�صتقبل اإىل منطقة القوقاز، ا�صافة 
ا�صرتاتيجيني  �صركاء  اأنه يعمل مع  اإىل 
م��ن ب��ني ال��ب��ور���ص��ات ال��رائ��دة يف العامل 
ومب�صاعدة اإدارتهم، على تاأ�صي�ض بور�صة 
ُعقدت  وب��ال��ف��ع��ل،  التكنولوجيا.  فائقة 

حم��ادث��ات م��ع ب��ور���ص��ات ل��ن��دن واملعادن 
و  ال��ت��ج��اري��ة«،  و«�صيكاغو  و»ن��ا���ص��داك«، 

»نا�صداك دبي«، ونيويورك.  
وحدد القن�صل العام املزايا التي يوفرها 

مركز اأ�صتانا املايل الدويل:
-  خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ج���ذاب���ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
االأوراق  املالية، وتطوير �صوق  اخلدمات 

املالية يف كازاخ�صتان. 
- ت��وف��ري ف��ر���ض ل��ل��ع��م��الء االأث���ري���اء يف 

املنطقة.
التمويل  �����ص����وق  ل���ت���ط���وي���ر  م��ن�����ص��ة   -

االإ�صالمي.
-  ت��وف��ر حم��ك��م��ة م��رك��ز اأ���ص��ت��ان��ا املايل 
اإج���������راءات خ��ا���ص��ة ���ص��ري��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ر يف 
مطالبات �صغرية ت�صل اإىل 150000 

دوالر.
بدياًل  ال��دويل  التحكيم  يوفر مركز    -
التكلفة  ح��ي��ث  م���ن  وف����ّع����ااًل  م�����ص��ت��ق��اًل 
الأف�صل  وفقاً  ويعمل  للتقا�صي،  وعملياً 
املدنية  النزاعات  حلل  الدولية  املعايري 

والتجارية يف املركز.
من  اأ�صتانا  مركز  يف  امل�صاركني  اإعفاء   -
نهاية  حتى  الدخل  على  ال�صريبة  دف��ع 

عام 2065.
- تاأ�صرية جمانية ملدة 30 يوًما ملواطني 
االقت�صادي  ال����ت����ع����اون  م��ن��ظ��م��ة  دول 
والتنمية واالإمارات وماليزيا و�صنغافورة 

وموناكو. 
- م��ن��ح م��وظ��ف��ي ال�����ص��رك��ات امل�����ص��ارك��ة يف 
تاأ�صرية  نظام  عائالتهم  واأف����راد  امل��رك��ز 
خ���ا����ض م���ع اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��م��دي��د اإىل 5 

�صنوات.
الر�صمية  اللغة  هي  االإجنليزية  اللغة   -

لتعامالت املركز

فرن�صا تدر�ض مر�صحني 
خلالفة غ�صن يف رينو  

•• باري�س -رويرتز:

احلكومة  اإن  ل���روي���رتز  م�����ص��ادر  ق��ال��ت 
ليحلوا  مر�صحني  عن  تبحث  الفرن�صية 
حمل كارلو�ض غ�صن رئي�ض �صركة رينو، 
اأع�����ص��اء مبجل�ض  يف ال��وق��ت ال����ذي ب����داأ 
�صكوكهم  ع����ن  ف���ي���ه  ي����ع����ربون  االإدارة 
وجهت  اأن  ب��ع��د  م��ن�����ص��ب��ه  يف  اإب��ق��ائ��ه  يف 
ارتكابه  يف  اال���ص��ت��ب��اه  تهمة  ال��ي��اب��ان  ل��ه 

خمالفات مالية.
وخ���الل اج��ت��م��اع ج���رى اإط����الع جمل�ض 
جتريه  ال��ذي  التحقيق  على  رينو  اإدارة 
ني�صان �صريكة رينو والذي اأدى العتقال 
غ�����ص��ن ال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي. ووج����ه����ت له 
يتعلق بعدم  االأ�صبوع فيما  اتهامات هذا 
بقيمة  دخ��ل موؤجل  ال�صركة عن  اإع��الن 

43 مليون دوالر كان قد رتب لت�صلمه.
واأقالت ني�صان غ�صن من رئا�صة جمل�ض 
اإدارتها بعد ثالثة اأيام من احتجازه لكن 
رينو قاومت ال�صغط الإقالته. واأحدثت 
الف�صيحة توترا يف عالقة ال�صراكة بني 

ال�صركتني.

اأم�ض  ري���ن���و  اإدارة  جم��ل�����ض  ومت�������ص���ك 
�صابق  وق��ت  اأ���ص��دره يف  ب��ق��رار  اخلمي�ض 
باالإبقاء على غ�صن يف من�صبه مع تويل 
املوؤقت.  الرئي�ض  من�صب  العام  مديرها 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض االإدارة  و���ص��ي��ق��ود 

تريي بولور العمليات.
االجتماع،  بعد  رينو  اأ�صدرته  بيان  ويف 
ال  املرحلة”  تلك  “يف  اإن��ه  املجل�ض  ق��ال 
ميلك معلومات بخ�صو�ض دفاع غ�صن.

اإنه خالل  لكن م�صدرين مطلعني قاال 
اجلل�صة التي ا�صتمرت خم�ض �صاعات بداأ 
ب��ق��ي��ادة �صريي  املجل�ض  اأع�����ص��اء يف  ع��دة 
بريطانيا  وزراء  رئ��ي�����ض  زوج�����ة  ب���ل���ري، 
نفاد  ع��ن  التعبري  ب��ل��ري،  ت���وين  االأ���ص��ب��ق 

ال�صرب من هذا املوقف.
وقال اأحد امل�صدرين “ما قالته فعليا هو 
اأننا ال ميكن اأن نظل على هذا احلال اإىل 
االأبد.. عند مرحلة ما ينبغي جتاوز ما 

حدث وامل�صي قدما«.
اإن��ه ال  رينو  �صركة  با�صم  وق��ال متحدث 
جمل�ض  جل�صات  على  التعقيب  ي�صتطيع 

االإدارة.

اليوم  ل���روي���رتز  ب��ي��ان  ب��ل��ري يف  وق���ال���ت 
�صرية  الأن  “حزينة  اإن����ه����ا  اجل���م���ع���ة 
�صيما  وال  انتهكت  املجل�ض  اج��ت��م��اع��ات 
على  الدقيق  بو�صفكم غري  يتعلق  فيما 

االإطالق مل�صاهمتي«.
اأنني،  اأوؤك������د  اأن  “اأ�صتطيع  واأ����ص���اف���ت 
امل��ج��ل�����ض، طرحنا  اآخ���ري���ن يف  واأع�����ص��اء 
ع���ددا م��ن االأ���ص��ئ��ل��ة ع��ل��ى حم��ام��ي رينو 

القانوين  ب��ال��ن��ظ��ام  م��ع��رف��ت��ه��م  ب�������ص���اأن 
الياباين وتقديرهم للفرتة التي �صيظل 
واأف�صل  حم��ت��ج��زا  غ�صن  ال�����ص��ي��د  فيها 
اأن يعود  الذي ميكن  توقعاتهم للموعد 
ال�����ص��ي��د غ�����ص��ن ف��ي��ه ال���ص��ت��ئ��ن��اف مهام 

عمله«.
وذك��������رت ث���الث���ة م�������ص���ادر ق���ري���ب���ة من 
بداأوا  فرن�صيني  م�صوؤولني  اأن  ال�صركة 

•• لندن-رويرتز:

ه��ب��ط ال���ي���ورو ع��ل��ى ن��ط��اق وا�صع 
اقت�صاد  اأظ�����ه�����ر  ح����ي����ث  ام���������ض 
م���ن���ط���ق���ة ال������ي������ورو امل�����زي�����د من 
اأن��ه ب��داأ يرتاجع،  االإ���ص��ارات على 
تقدمه  ال�������دوالر  وا����ص���ل  ب��ي��ن��م��ا 
ب�صاأن  امل�صتثمرين  ت��وت��ر  و���ص��ط 
وت�صررت  ال�����ص��ني.  يف  ال��ت��ب��اط��وؤ 
ال��ع��م��ل��ة االأوروب���ي���ة امل���وح���دة يوم 
البنك  خف�ض  ع��ن��دم��ا  اخلمي�ض 
املركزي االأوروبي توقعاته للنمو 
وكان  وال��ت�����ص��خ��م.  االق��ت�����ص��ادي 
لكنه  حم��دودا،  العملة  انخفا�ض 
امل��خ��اوف من  ال�����ص��وء على  �صلط 
ت��ب��اط��وؤ اق��ت�����ص��ادي وح���ذر البنك 
املركزي ب�صاأن اإنهاء برنامج �صراء 

ال�صندات.
واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اأمل��ان��ي��ة اأن منو 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ت��ب��اط��اأ لي�صجل 
اأرب��ع �صنوات يف  اأدن��ى م�صتوى يف 

وانكم�ض  االأول.  كانون  دي�صمرب 
على  الفرن�صي  التجاري  الن�صاط 
غ��ري امل��ت��وق��ع، مم��ا ع��زز املخاوف 
من منو بطيء يف منطقة اليورو. 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.5 ال���ي���ورو  وه��ب��ط 
اأدنى  م�صجال  دوالر،   1.1285
م�صتوى يف اأ�صبوعني. وانخف�صت 
مقابل  املوحدة  االأوروبية  العملة 
باملئة   0.3 ن���زل  ال��ف��رن��ك، ح��ي��ث 

اإىل 1.1263 فرنك.
وارتفع الدوالر واحدا باملئة منذ 
اأف�صل  اإىل  ويتجه  االث��ن��ني  ي��وم 

اأداء اأ�صبوعي منذ اأغ�صط�ض اآب.
ارتفع  ع����م����الت،  ���ص��ل��ة  وم���ق���اب���ل 
الدوالر 0.5 باملئة بحلول ال�صاعة 
جرينت�ض،  ب���ت���وق���ي���ت   1125

. و�صجل املوؤ�صر 97.511 
وه�����ب�����ط ال������ي������وان ال�������ص���ي���ن���ي يف 
0.4 ياملئة  التعامالت اخلارجية 
للدوالر.  ي����وان   6.9037 اإىل 
ب��ي��ان��ات اأظهرت  ب��ع��د  ي���اأت���ي ه���ذا 

منو مبيعات التجزئة يف نوفمرب 
ت�����ص��ري��ن ال���ث���اين ب���اأب���ط���اأ وت���رية 
االإنتاج  ومن��و   ،2003 ع��ام  منذ 
ال�����ص��ن��اع��ي ب���اأق���ل وت����رية يف نحو 
ث���الث ���ص��ن��وات. وخ�����ص��ر ال����دوالر 
م�صجال  باملئة   0.8 االأ����ص���رتايل 
اأم����ري����ك����ي.  دوالر   0.7169
اال�صرتايل  ال����دوالر  اإىل  وينظر 
للمعنويات  م��ق��ي��ا���ض  اأن�����ه  ع��ل��ى 
�صركاء  اأك�������رب  ال���������ص����ني،  جت������اه 
اأ�صرتاليا التجاريني. ومل ي�صجل 
ال��ني ال��ي��اب��اين ت��غ��ريا ي��ذك��ر عند 

113.59 ين للدوالر.
اال�صرتليني  اجل���ن���ي���ه  وه����ب����ط 
 1.2683 اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.6
من  املتعاملني  قلق  و�صط  دوالر، 
الربيطانية  ال�����وزراء  رئي�صة  اأن 
ت��ريي��زا م���اي رمب���ا ت��ك��ون تواجه 
�صعوبات للح�صول على تطمينات 
م���ن االحت������اد االأوروب���������ي خلطة 

االن�صحاب الربيطاين.

بالفعل طرح اأ�صماء مر�صحني حمتملني 
خلالفة غ�صن يف رئا�صة جمل�ض االإدارة. 
وق���ال اأح���د ه���ذه امل�����ص��ادر اإن���ه �صيجري 
امل�صوؤول  ل���روا  دي��دي��ي��ه  ت��ر���ص��ي��ح  درا����ص���ة 

التنفيذي الكبري ب�صركة تويوتا.
لكن  بعد  ر�صمي  �صيء  يوجد  “ال  وق��ال 
احلكومة تعمل على ت�صكيلة.. اإنها على 

ا�صتعداد لطي ال�صفحة«.

اليورو يت�صرر من �صعف موؤ�صرات مديري امل�صرتيات  
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�صرافت  �صيد   / امل��دع��و  ف��ق��د 
���ص��ي��د عبدول  ع��ل��ي ج��ي��الين 
باك�صتان     ، �����ص����اه  ل���ط���ي���ف 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )4701393AB(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0505610080 

فقدان جواز �صفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اليا�ض  ب����ن  ال���ي���ا����ض  ث����اق����ب 
اح��م��د، ب��اك�����ص��ت��ان   اجلن�صية 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )1741673AV(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0553296286    

فقدان جواز �صفر
جيل�صون   / امل���دع���و  ف��ق��د 
موجنيلى اجنا�صو�ض ، الهند   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )4254340J( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0543399632

فقدان جواز �صفر
امل����دع����و / دي���ل���ف���وزا  ف���ق���د 
اوزبك�صتان     ، ب��اخ��ران��وف��ا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )7709960AB( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0568843501

فقدان جواز �صفر
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العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

ق�شم احلجوزات والبيوع 
اإخطار بورود تقرير التثمني )ن�شرا( 

يف الق�شية رقم 2017/543 اإنابة 
اىل املحكوم عليه / �صلماز عبدالعزيز احمد هري 

ل�صالح املنفذ لهم/1- امني حممد علي املرزوقي ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صريك يف 
�صركة اأمني حممد العو�صي للتجارة العامة  2-حممد علي خادمي بور 

تقرير  وورود  اأعاله  العقارات  على  باحلجز  اإعالمكم  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت 
التثمني اخلا�ض بتقدمي العقارات بتاريخ 2017/11/22 - لذلك يتوجب عليكم مراجعة 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية ق�صم احلجوزات والبيوع خالل خم�صة ع�صر يوما 
امليعاد  التقرير  ويف حالة تخلفكم عن احل�صور يف  تاريخ االعالن لالإطالع على  من 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر اجراءات البيع يف غيابكم. 
رئي�ش ق�شم احلجوزات والبيوع 
مبحكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1896
باك�صتاين    - �صادق  حممد  اهلل  كارامات  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد 
البارعون  )�صالون  يف  اجلن�صية  بنغالدي�صي   - روي  فولني  روى  روم�ض   /
للحالقة( مبوجب رخ�صة رقم )603038( تعديالت :  وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1888
وال�صيد/  اجلن�صية  اإماراتي   - ال�صام�صي  اجلروان  عبيد  را�صد  احمد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  ح�صتهما  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغبان  اجلن�صية  هندي   - فارجي�ض  فارجي�ض  باالكاتاريل  توما�ض 
: هوري  التجارية  الرخ�صة  اجلن�صية يف  - هندي  رامي�ض  فييتيل  كانا�صام  ال�صيد/ رمييل  اىل  75% ح�صة 
زون للمقاوالت الفنية - ذ م م - ترخي�ض رقم )219976( - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من 
�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها وحذف 
الن�صاط من : مقاوالت فئة �صاد�صة ، التك�صية واالر�صيات ، ا�صباغ ، تركيب وحدات التكييف اىل : مقاوالت 

فئة �صاد�صة ، التك�صية واالر�صيات ، تركيب وحدات التكييف. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1882
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صالمه علي حممد القايدي - اإماراتية  اجلن�صية ترغب 
 - ال�صيد/ حممد مر�صد علم  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يف 
بنغالدي�ض اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )ور�صة مينا ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )25519( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة.  تعديالت 
اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر - تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من موؤ�ص�صة فردية 

اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1898
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ مب�صر عثمان عثمان غني - باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
�صري  عامل  �صري  ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
حممد - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )�صوت�صي لتجارة االجهزة الكهربائية 

م�صتعملة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )535866( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1886
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اإماراتي   - البلغوين  عبداهلل  ال�صيد/ح�صن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عبدالرحمن باجناالث احمد حاجي 
باجناالث  - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )كافترييا ال�صاي الطيب( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )537688( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى 

: مت تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعـــــالن

املرجع : 1891
 ، اال�صالم  �صفيق  حممد  بيغم  ال�صيدة/�صاجنيده  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
  %100 البالغة  كامل ح�صتها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف  اجلن�صية  بنغالدي�صية 
الرخ�صة  يف  اجلن�صية  بنغالدي�صي   ، ح�صني  امزاد  احمد  بلبل  ال�صيد/  اىل  ح�صة 
التجارية : نور االأفق لتجارة املالب�ض اجلاهزة ، رخ�صة جتارية رقم )732647( - 

حيث مت تنازل �صاحب الرخ�صة. 
ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 

اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1899
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / زوينة احمد حممد ابراهيم بن طوق - اإماراتية اجلن�صية يرغب يف البيع 
اإماراتي   - ال�صام�صي  حرمول  عبيد  يو�صف  عبيد  ال�صيد/  اىل  وذلك   %51 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�صية وال�صيد/ �صيد زين العباد ر�صوى �صيد طاهر ر�صوى - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صتها البالغة )25%( وذلك اىل ال�صيد/ راجيتا �صني�ض بونامبريوما ارا�ص�صيجي - �صريالنكي اجلن�صية 
وال�صيدة/ ن�صات فاطمة نقوى �صيد طاهر ح�صني ر�صوى - هندية اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
�صريالنكي اجلن�صية يف   - ارا�ص�صيجي  بونامبريوما  �صني�ض  راجيتا  ال�صيد/  اىل  وذلك  البالغة )%24(  ح�صتها 
الرخ�صة امل�صماة )اجلبال ال�صاهقة لتجارة وخياطة العبايات - ذ م م( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )728851( وال�صجل التجاري رقم )159735(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1880
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد فيا�ض حممد حبيب - هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد �صاليا �صيخ 
ابراهيم �صاحب - هندي  اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )اال�صيل الذهبي للتجارة( تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )743485( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

بال�صارقة. تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1890
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / عائ�صة نا�صر �صامل حمد الغافري - اإماراتية  اجلن�صية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد / �صهزاد الطاف 
ح�صني - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )ال�صماء لتنظيم االحداث الريا�صية( تاأ�ص�صت 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )735005( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة 
بال�صارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة 

فردية بوكيل خدمات(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1884
�صوداين اجلن�صية  العابدين �صالح -  ال�صيد/ عماد ح�صني زين  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد / �صيف عبيد علي 
اخلال ال�صويدي - اإماراتي اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة / دار ال�صالم لتجارة االعالف - 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )543365( - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات - اىل موؤ�ص�صة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
الدعوى  رقم 2017/2444 م - مدين - جزئي ، جتاري 

حمكمة ابوظبي االبتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه / ال�صيد : في�صل حممد دروي�ض خمي�ض ال�صبلي )جمهول حمل االإقامة( 

مبا اأن املدعي / بنك ابوظبي التجاري - بوكالة : مكتب عبداهلل الناخي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
-  قد اقام عليكم الدعوى الق�صائية رقم 2017/2444 م ، مدين - جزئي - جتاري - ابوظبي. 

جلل�صة  املحكمة  عدالة  من  املكلف  امل�صريف  اخلبري  امام  باحل�صور  القانوين  وكيلكم  او  مكلفون  فانتم 
اخلربة االوىل يوم االأحد املوافق 16 من دي�صمرب 2018 م ، ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا ، مبكتب اخلبري 
"دار البيان للح�صابات واال�صت�صارات" دبي ، ديرة ، �صارع االإحتاد ، بجوار حمطة القيادة لقطار دبي بناية 
ال�صيخ را�صد املكتوم ، طابق امليزانني رقم 05 ، هاتف 2954449-04 ، فاك�ض : 04-2507779 ، 04-2511318 ،   
م�صطحبني معكم ن�صخة عن كافة امل�صتندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة 
ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�صور �صيتم االجراء يف 

غيابكم وتتحملون كامل امل�صوؤولية.     
اخلبري امل�شريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن وتبليغ ح�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبرية / ايزي�ش جماهد
اإعالن املدعي عليه / �صركة اوالد �صامل للمقاوالت 

وميثلها مديرها / حممد عبدالفتاح عبداللطيف �صامل 
يف الدعوى رقم 2018/2959 جتاري جزئي 

يعلن اخلبرية احل�صابية / اإيزي�ض جماهد عن بدء اأعمال اخلربة املحا�صبية 
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2018/11/11 يف  الدعوى 
رقم 2018/2959 جتاري جزئي ، املدعي عليه/�صركة اوالد �صامل للمقاوالت وميثلها مديرها 
لديه من م�صتندات  ما  لتقدمي  اإجتماع خربة  �صامل مبوعد  /حممد عبدالفتاح عبداللطيف 
وذلك يوم االربعاء املوافق 2018/12/19 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب 
اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديرة بناية مكاتب ، خلف معر�ض �صيارات الفطيم - الطابق 

التا�صع مكتب )910( تليفون / 2947002-04  فاك�ض / 04-2947003 
اخلبري/اإيزي�ش جماهد 

اإجتمــــــاع خبــــــرة 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
يف الق�شية رقم 2018/1831 جتاري كلي 

: بيت احلكمة  ب��وك��ال��ة   - ع  م  ���ض   - ال��وط��ن��ي  راأ����ض اخليمة  امل��رف��وع��ة م��ن بنك 
يعقوب  ح�صني  اف�صل  فهد   / عليه  املدعي   - القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة 
واملت�صمن   2018/12/13 يف  امل��وؤرخ  دبي  حمكمة  كتاب  اىل  باال�صارة   - الها�صمي 
تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
 11.00 ال�صاعة   2018/12/24 املوافق  االثنني  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�صية  يف  اخل��ربة 
�صباحا وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري / احمد ماجد لوتاه - الهالل 
كابيتال- الطابق الثالث - مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب 
ديرة �صيتي �صنرت- بور�صعيد هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
 اعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه /  فيوت�صر باور انرتنا�صيونال - ذ م م 
املدعي / �صركة علي العبداهلل التميمي للتجارة واملقاوالت �ض ذ م م 

يف الدعوى رقم 2018/6462 الدائرة املدنية اجلزئية االوىل. 
نعلمكم بان   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

االإماراتي  بالردهم  يعادلها  اوما  امريكيا  واربعون دوالرا  الفا  ب�صداد مبلغ قدره )81.040( واحد وثمانون  املدعي عليها  الزام 
مبلغ قدره )297.676.13 مائتان و�صبعة وت�صعون الفا و�صتمائة و�صتة و�صبعون درهما وثالثة ع�صر فل�صا( - الزام املدعي عليها 
 25.462.15( وقدره  مبلغ  االإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  �صعودي(  ريال  الف  وع�صرون  �صتة   26.000.00( قدره  مبلغ  بدفع 
خم�صة وع�صرون الفا واربعمائة واثنان و�صتون درهما وخم�صة ع�صر فل�صا( مقابل ال�صرر املادي الذي تكبده املدعية والناجت عن 
عدم تنفيذ املدعي عليها لاللتزامها بتوريد االالت حمل االتفاق مع املدعية. - الزام املدعي عليها بدفع الفائدة القانونية على 
املبالغ املطالب بها بواقع ن�صبة 12% �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق 2017/3/20 وحتى متام ال�صداد. الزام املدعي  عليه بالر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�صي ح�صورك اأمام حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق  2018/12/25 ، امام دائرة 
اجلزئية االوىل ، القاعة 137،  ال�صاعة 8.30 �صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه 

ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
 اعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / 1- حممد خليل حممد ادودية 2-�صرك روما لتجارة معدات املطابخ واملطاعم 
والفنادق  نعلمكم بان املدعي / �صركة البا�صا لتجارة م�صتلزمات املطاعم واملخابز - ذ م م  

يف الدعوى رقم 2018/6345 جتاري جزئي 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  الزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهما بان 
يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره )177000( مائة و�صبعة و�صبعون الف درهم والفائدة القانونية 

بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
ال�صارقة  مبحكمة    )151( رقم  بالقاعة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
ال�صاعة 8.30 �صباحا.    ، املوافق  2018/12/23  ، وذلك يوم االحد   امل�صتندات  مرفقا بها كافة 
عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�صفك   - اأعاله  اليها  امل�صار  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك 

ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 218
افغاين   - عبداهلل  حاجي  �صوفياين  اهلل  امني  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة يف الرخ�صة 
املهنية ور�صة امني �صوفياين ل�صيانة ال�صيارات - رخ�صة رقم )741185( وذلك اىل 
ال�صيدة / �صاندهيا فيناتان - هندية اجلن�صية - حيث مت تغيري اال�صم التجاري اىل 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  ال�صيارات.  ل�صيانة  الفانو�ض  ور�صة   /
القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

  اإعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة ترو - مارين بي تي ئي - ليمتد )اجلن�صية : �صنغافورة(  
قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة ال�صارقة )العنوان : �صناعية 17 - خلف �ض 
اخل��ان - ب - عبداملجيد ام��ريي - �ض ب 37529 ال�صارقة - �صناعية 17 - خلف �ض اخل��ان - ب 
عبداملجيد امريي - �ض ب 37529 ال�صارقة ، �ض ب 37529( واملقيدة حتت رقم )1600( يف �صجل 

ال�صركات االأجنبية يف الوزارة.
وتعديالته  التجارية  ال�صركات  �صاأن  2015 يف  ل�صنة   )2( رقم  االحت��ادي  القانون  الأحكام  وتنفيذاً 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب 

املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ال 

يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �س.ب )3803( ال�سارقة

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
طلب اإعالن بالن�شر
رقم )2018/7857 (

املخطرين : حممد من�صور عمر الب�صا�ض 
�صعيد علي حممد عبيد العاجل ال�صحي 

املخطر اليه : لوؤي حيدر خري زاهد 
العادية  العمومية غري  بالدعوة النعقاد اجلمعية  اليه  املخطر  املخطرين  يخطر 
اجلديد  لل�صياحة  كفاليني  ���ص��رك��ة  مب��ق��ر   2019/1/10 ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا  وامل��ق��رر 
m3 - وذل��ك يف متام  امليزانني  املمزر -  الوحيدة - منطقة  دار  بناية  والكائن يف 
ثان  وتعيني مدير   - ال�صركة  اإدارة  عملية  ملناق�صة  وذلك  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة 
ال�صابقة وما ي�صتجد من اعمال يف  لها ومناق�صة املوقف املايل لل�صركة يف الفرتة 

االجتماع املقرر عقده. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7842 (

املنذر : �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار )ذ م م( 
املنذر اليه : الدار العربية للمقاوالت )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( رخ�صة جتارية رقم 

552984 دائرة التنمية االقت�صادية / دبي - وميثلها ال�صيد/ حممد ال�صعدي 
جمهول حمل االقامة 

�صركة  ل�صالح  ذمته  يف  املرت�صدة  املديونية  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
وخم�ض  مئتان   )285.903.31( وق��دره  مبلغ  م"  م  ذ   - لالإ�صتثمار  دبي  جممع  "تطوير 
، وذلك مقابل ايجار قطعة  الفا وت�صعمائة وثالث داره��م وواح��د وثالثون ف�صا  وثمانون 
االر�ض رقم 873-597 ور�صوم اخلدمات و�صريبة القيمة امل�صافة مع غرامة عدم ال�صداد ، 
وذلك خالل فرتة ال تتجاوز 30 ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع��الن ، واال �صيتخذ 

املنذر كافة االجراءات القانونية يف حقكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/7825 (

املنذر : احلقيقي للمنا�صبات الرتفيهية 
ميثلها بالتوقيع / ال�صناوي عبدالقوي حممد ال�صناوي ، ب�صفته مدير 

املنذر اليه : كوجي )م د م �ض( )اك�صا هاو�ض( 
 107.273( وق��دره  ذمتكم  يف  املرت�صد  املبلغ  ب�صداد  املبادرة  ب�صرعة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
درهم( )مائة و�صبعة الف ومائتان وثالثة و�صبعون درهما( وذلك خالل مدة اق�صاها 15 يوم 
)خم�صة ع�صر يوما( من تاريخه وفيحالة اإ�صراركم على عدم ال�صداد ف�صوف ت�صطر ال�صركة 
املنذرة اىل رفع دعوى ق�صائية �صدكم ل�صرتداد املعدات حتى يتم �صداد املديونية امل�صتحقة 
املحاماة   واتعاب  والر�صوم  الق�صائية  امل�صروفات  كافة  �صنحملكم  احلالة  تلك  ويف  بذمتكم 

باالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7857 (

املنذرة : �صركة ال�صفوة للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �صركة ايانيان الكهربائية - ذ م م 

ان امل��ن��ذرة ت��ن��ذر امل��ن��ذر اليها مب��وج��ب ه��ذا االن���ذار ال��ع��ديل ب�����ص��رورة ���ص��داد بدل 
رق��م )6( على قطعة  املبنى  ال��واق��ع يف  ارق���ام )7(  امل�صتودع  ع��ن  امل��ت��اأخ��ر  االي��ج��ار 
 )30( مهلة  خالل   )2( لال�صتثمار  دبي  جممع  منطقة   )597-260( رقم  االر���ض 
كافة  ملبا�صرة  �صوف ت�صطر  املنذرة  فان  واال  االيجارات  قانون  التي حددها  يوما 
العني  من  اليها  املنذر  واخ��الء  حقوقها  بتح�صيل  الكفيلة  القانونية  االج���راءات 
املوؤجرة وا�صتالمها خالية من اي �صاغل ، باالإ�صافة اىل حتميل املنذر اليها كافة 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7841 (

املنذر : �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار )ذ م م( 
املنذر اليه : �صركة العابدي القاب�صة )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( رخ�صة جتارية رقم 
720670  دائرة التنمية االقت�صادية / دبي - وميثلها ال�صيد/  �صعيد را�صد عبداهلل العابدي 

النعيمي -  جمهول حمل االقامة 
�صركة  ل�صالح  ذمته  يف  املرت�صدة  املديونية  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
"تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار - ذ م م" مبلغ وقدره )139.135.41(  مائة وت�صع وثالثون 
الفا ومائة وخم�ض وثالثون درهما وواحد واربعون فل�صا ، وذلك مقابل ايجار قطعة االر�ض 
، وذلك  ال�صداد  امل�صافة مع غرامة عدم  القيمة  رقم 596-597 ور�صوم اخلدمات و�صريبة 
خالل فرتة ال تتجاوز 30 ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإع��الن ، واال �صيتخذ املنذر 

كافة االجراءات القانونية يف حقكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/7839 (

املنذر : اكرب ح�صني مالك 
املنذر اليه : الوفاء لل�صياحة 

املنذر  باإخطار  العدل(  املوقرة )الكاتب  املنذر من املحكمة  يلتم�ض 
اليها باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من ال�صواغل و�صداد 
الكهرباء واملاء  الذمة من  وب��راءة  الفعلي  املتاأخرات حتى االخالء 
وذل���ك خ��الل م��دة 30 ي��وم م��ن ت��اري��خ االن���ذار واال �صيتخذ املنذر 

االجراءات القانونية الالزمة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



32 السبت  15   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12503  
Saturday  15   December   2018  -  Issue No   12503

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2003  جتاري جزئي 
���ض ذ م م  جمهول حم��ل االق��ام��ة  مبا  امل��دع��ي عليه/1- النبيل للدعاية واالع���الن -  اىل 
م(  قد  م  ذ  - �ض  االع��الن )ف��رع من فرونتالين ماركيتينج  ان وكالة  امل��دع��ي/ بي بي  ان 
اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/9/30 احلكم 
التمهيدي التايل : بندب اخلبري املتخ�ص�ض �صاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كاالتي 
:- االط��الع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل 
مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�صالت الورقية وااللكرتونية 
ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها 
ي��وم االح��د املوافق  ب�����ص��داده��ا.   وح���ددت لها املحكمة جل�صة  امل��دع��ي  ع�صرة االف وال��زم��ت 
التقرير يف  ب��ورود  علما   .Ch1.C.14 القاعة  �صباحا يف   8  :  30 ال�صاعة   2018/12/23

الدعوى وعلما بان الدعوى قد اجلت اإداريا. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3088  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- فيونك�ض فيلم جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/املعت�صم بن غيث بن احمد خوقري وميثله / فريد عبداهلل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  العو�صي   عبداهلل  عبدالرحمن 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )59751( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3216   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صدهما/1- تغريد عبدالرحمن عبيد بانافع 2-بطي �صعيد بطي 
التنفيذ/امل�صت�صفى  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  امل��ه��ريي   علي 
االمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املال( )�ض ذ م م( وميثله / طالل 
حممد ح�صن التميمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
اىل  بالت�صامن   دره��م   )335944( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4199   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة االحتاد للبناء واال�صتثمار - ذ م م  جمهول حمل 
 / ملالكها   - للتجارة  قباين  ع�صام  التنفيذ/موؤ�ص�صة  طالب  ان  مبا  االقامة 
ع�صام حممد خريي قباين وميثله / علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )799538( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3495  جتاري جزئي              

ال�صرق االو�صط  اآل علي 2-بناء  املدعي عليه /1-�صبت خلفان عبيد �صبت  اىل 
امل��دع��ي/ امين  ان  االق��ام��ة مب��ا  م  جم��ه��ويل حم��ل  م  ذ   - والتعمري  لالن�صاء 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي  جاد احمد علي -  قد 
عليهما مببلغ وقدره )33.867 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
بالر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها  الزامهما  و  التام  ال�صداد  اال�صتحقاق وحتى 
 Ch1.C.12 جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/1/8  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2427  جتاري كلي               

���ض ذ م م  2-حم��م��د احمد  امل��دع��ي عليه /1-���ص��ب��ورت انف�صمنت االإم����ارات -  اىل 
ع  م  �ض  الهالل  م�صرف  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  احمد  ابراهيم 
- مكتب اإدارة - فرع برج البحر وميثله / عبدالعزيز خمي�ض علي فرج ال�صام�صي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
)557.833.27 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/12/27  ال�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على االأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2059  جتاري كلي               

االقامة  حمل  جمهول  الدخيل   احل�صن  عبود  /1-م�صعب  عليه  املدعي  اىل 
حممد  عبداهلل  ح�صن   / وميثله  ابراهيم  خليل  �صعيد  تامر  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  العبدويل   قد 
مببلغ وقدره )564000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة    2018/12/25
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/638  ا�شتئناف مدين    
واال�صت�صارات  للمحاماة  والعدالة  القانون  1-مكتب  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
القانونية ومتثله املحامية خديجة �صليمان عبيد اخلنبويل جمهول حمل 
قد    - ال�صام�صي  ها�صل عبداهلل خاطر  / حميد  امل�صتاأنف  ان  االقامة مبا 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/584 مدين كلي بتاريخ 
2018/5/15 وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2018/12/26  ال�صاعة 
10.00 �صباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/382  ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-خط حم�صن للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /امبرييال تيز ليمتد وميثله / طاهر 
عابدين طاهر زينل ابراهيم -  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم : 2018/498 تظلم جتاري  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 
وعليه    ch1.B.7 رقم  بالقاعة  م�صاءا    17.30 ال�صاعة   2019/1/2
�صتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1662  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1 - �صركة مطعم ماك ديفيد�ض - �ض ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة اخلليج للتمويل - �ض م خ وميثله 
/ علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2017/2532 جتاري كلي بتاريخ 2017/12/10  وحددت 
�صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/12/24 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  جل�صه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن 2018/27 التما�ش اإعادة نظر حقوق        
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/عبداهلل احمد بن د�صمال ال�صويدي وميثله / فتوح يو�صف 
الن�صار - باعالن املطعون �صده/1- حممد حلمي  حممد ح�صني 

ابو النعاج - جمهول حمل االقامة.
ويتوجب  اع��اله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم 
�صحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�صور  عليكم 

الطعن املقدمة �صدكم.
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليهم بالن�شر 

                                اىل املدعي عليه/ �صركة جرين مودلينج للمقاوالت - �ض ذ م م   مبا ان املدعني املذكورين قد اقاموا 
عليك الدعوى املكورة ادناه وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2018/12/17 ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم )5( 

م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  تقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
عمايل جزئي / 11450/2018
عمايل جزئي / 11451/2018
عمايل جزئي / 11452/2018
عمايل جزئي / 11453/2018
عمايل جزئي / 11455/2018
عمايل جزئي / 11456/2018
عمايل جزئي / 11457/2018
عمايل جزئي / 11458/2018
عمايل جزئي / 11460/2018

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�صم املدعي
م�صطقى احمد 

عالء عادل 
حممود علوي 
احمد �صالح 
�صعد مر�صى 

ممدوح مر�صي 
قطبب حممد 

احمد عبدالتواب 
احمد علي 

مبلغ املطالبة
36063  درهم + 2500 تذكرة العودة
29595  درهم + 2500 تذكرة العودة
26695  درهم + 2500 تذكرة العودة
22343  درهم + 2500 تذكرة العودة
26328  درهم + 2500 تذكرة العودة
26328  درهم + 2500 تذكرة العودة
24763  درهم + 2500 تذكرة العودة
27348  درهم + 2500 تذكرة العودة
31194  درهم + 2500 تذكرة العودة

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4248  جتاري جزئي
 - ذ.م.م  للمباين  املعدنية  لال�صغال  ال�صناعية  املعادن  1-وح��دة   / عليه  املدعي  اىل 
فرع دبي 2- وحدة املعادن ال�صناعية لال�صغال املعدنية للمباين ذ.م.م جمهول حمل 
علي  حممد  ����ض.ذ.م.م وميثله:ابراهيم  للزجاج  /االم���ارات  املدعي  ان  االق��ام��ة مبا 
حداد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )131310( وق��دره  مببلغ  والت�صامم 
يوم  جل�صة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/1/7  االثنني 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4273  جتاري جزئي

����ض.ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل  اند �صكل انرتنا�صيونال  املدعي عليه / 1-دري��ك  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /�صركة املوردون العرب للتجارة العامة ذ.م.م فرع - وميثلها مديرها 
غديان منر ذيب �صبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )43844( وق��دره  مببلغ 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch1.C.12:لها جل�صة يوم االربعاء املوافق:2018/12/26 ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4434  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ميديا كونكت بال�ض لالعالن �ض.ذ.م.م 2- ديليب ابراهيم ابراهيم 
����ض.ذ.م.م  امل��دع��ي /م��ار���ض للخدمات االع��الم��ي��ة  كوتي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:امل عمري ال�صبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )86308( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
ال�صداد  يف:2016/6/23وح���ت���ى  احلا�صل  اال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  رق����م:1745/2018.وح����ددت  التجاري  ال��ن��زاع  ملف  و�صم  التام 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2018/12/20 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4067  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للخدمات  الفوز  1-ب��واب��ة   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /موؤ�ص�صة العمريي للتجارة واملقاوالت وميثلها/احمد بن ح�صن بن 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  االن�صاري  ر�صا  حممد  وميثله:منى  املقبايل  حممد 
املدعية واملدعي عليها وال��زام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره  العقد بني  املطالبة بف�صخ 
املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  والفائدة  درهم  درهم ومبلغ وقدره )100.000(   )130.000(
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االثنني  واتعاب  والر�صوم وامل�صاريف  ال�صداد  وحتى متام 
املوافق 2018/12/24 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اإعالن بالن�شر

رقم )2018/7838 (
املنذر : اناند كيم�صند كوندان دا�ض 

املنذر اليه : د�صرتيكت انرتنا�صيونال للمعار�ض واملوؤمترات 
املنذر  باإخطار  العدل(  املوقرة )الكاتب  املنذر من املحكمة  يلتم�ض 
اليها باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من ال�صواغل و�صداد 
الكهرباء واملاء  الذمة من  وب��راءة  الفعلي  املتاأخرات حتى االخالء 
وذل���ك خ��الل م��دة 30 ي��وم م��ن ت��اري��خ االن���ذار واال �صيتخذ املنذر 

االجراءات القانونية الالزمة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1238  ا�شتئناف جتاري   

اكرب  علي  2-حم��م��ود  ���ص��رو���ض  علي  1-م�صطفى  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
مزروعي قم�صري جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك �صادرات 
ايران - الفرع الرئي�صي - قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم : 2017/1860 جتاري كلي بتاريخ 2018/5/31    وحددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/1/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1645  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- قدرت اله جميد مع�صوري  2-�صيد حممد �صيد 
بنك   / امل�صتاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا  اح��م��دي��ان جم��ه��ويل حم��ل  ال��ه  نعمت 
ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد   - الرئي�صي  الفرع   - اي��ران  �صاردات 
بالدعوى رقم : 201/1861 جتاري كلي بتاريخ 2018/7/17    وحددت لها 
جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2019/1/8  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1291  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- احمد عبدالقادر حمدان زهران  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /فا�صت تيليكوم للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثله 
/ جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي -  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2017/1915 جتاري كلي بتاريخ 2018/6/6   وحددت لها 
جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/1/2  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1211  ا�شتئناف جتاري   
جميد  ال��ه  2-ق���درت  م   م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  �صده/1-ملكيوى  امل�صتاأنف  اىل 
املياه و�صيانتها )�ض ذ م م( 4-�صيد حممد  اأبار  مع�صوري 3-الذهبية العمال حفر 
�صيد نعمت اله احمديان 5-ذبيح اله �صيف اله �صهرابي 6-حممد ح�صني حممد ر�صا 
االقامة  م( جمهويل حمل  م  ذ  )�ض  العامة  للتجارة  الذهبي  7-ال�صندوق  رو�صنك 
مبا ان امل�صتاأنف /بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2017/1827 جتاري جزئي بتاريخ 2018/5/29 وحددت لها جل�صه 
 ch2.D.19 يوم االربعاء املوافق 2019/1/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم
�صتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي  وع��ل��ي��ه 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1726  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صيلفر الين للخر�صانات - م م ح  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي - قد 
: 2017/1824 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت   2018/7/26 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
2019/1/23  ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه 
�صتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1238  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة البيكاين التجارية - �ض ذ م م  2-مليحة اأنور 
بيكاين  3-جنمة العامل للكيماويات - �ض ذ م م  جمهويل حمل االقامة 
ا�صتاأنف  ق��د  الرئي�صي(  )ال��ف��رع  اي���ران  ���ص��ادرات  /بنك  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/1860 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/ 
2018/5/31 وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 2019/1/21  ال�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1645  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/1-�صيلفر الين للخر�صانات - م م ح  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي  قد 
بالدعوى رقم  201/1861 جتاري  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف 
املوافق  الثالثاء   يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2018/7/17 بتاريخ  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2019/1/8
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف



العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن قرار بالتنفيذ 

       يف الدعوى رقم 2017/473 تنفيذ عقاري
ريا�صي جم��ه��ول حمل  �صيد حم��م��ود  م��ه��دي  ���ص��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
االق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك االم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي �����ض.م.ع 
قا�صي  �صعادة  ب��ق��رار  نخطركم  اهلي  م�صطفى  عبدامللك  وميثله:حممد 
التوزيع  بقائمة  اع��الن��ك��م  ب�صان  ب���ت���اري���خ:2018/11/26  ال�����ص��ادر  التنفيذ 
املحرره من �صعبة اال�صراكات وموانع ال�صرف يف التنفيذ املاثل واملبني فيها 
ن�صيب بنك االمارات دبي الوطني )1369674( درهم - دائن مرتهن-وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�شعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

       يف الدعوى رقم 2018/4081 تنفيذ جتاري
مي�صرا  كومار  راغ��وي��ن��درا   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ادي��ن��ات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�صيك املظهر ل�صالح البنك املدعي 3- بيج ثري للتجارة العامة  ب�صفته املوقع على 
�ض.ذ.م.م ب�صفتها ال�صركة م�صدرة ال�صيك 4- فارداراجا جيانت فيجاي جيانتا فيجاي 
ب�صفته حمرر ال�صيك ال�صادر من �صركة بيج ثري للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:حممد 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقام  قد  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3345358( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

       يف الدعوى رقم 2018/381 تنفيذ عقاري
ابا�صارايفا  التنفيذ/نيليا  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  اب��ات�����ص��اراي��ف  زاك���ر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  وميثله:علي عبداهلل ماجد 
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2017/517عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46110( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- الت�صديق على احلكم الرو�صي يف الق�صية رق��م:33-3775/2017 من حمكمة 
 302 رق��م  ال�صكنية  ال�صقة  ن�صف  يف  باحقيتها  القا�صي  و  االحت��ادي��ة  رو�صيا  جلمهورية  التابعة  اال�صتئناف 
بالطابق الثالث ببناية �صدف )مبنى رقم 4( املقامة على قطعة االر�ض رقم 172 مبنطقة مر�صى دبي بامارة 
دبي وفقا ل�صهادة التقييم ال�صادرة من دائرة االرا�صي واالمالك مع �صاحات املناطق امل�صرتكة مب�صاحة قدرها 
950.15 قدم مربع ومواقف ال�صيارات اأرقام B340 ، B339 وب�صقوط االمر ال�صادر على عري�صة يف ملف 
احلجز التحفظي رق��م:31/2017 حجز حتفظي عقاري وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

       يف الدعوى رقم 2018/3825 تنفيذ جتاري
ع��الء مروان  �����ض.ذ.م.م 2-  للدعاية واالع����الن  امل��م��ي��زة  ال��ق��درة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
م�صطفى القدرة 3- عبداهلل بطي �صامل دغي�ض الكتبي جمهول حمل االقامة مبا ان 
جابر  �صليمان  حمد  وميثله:نا�صر  امل�صرع  احمد  عبدالوهاب  التنفيذ/حممد  طالب 
احلكم  تنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي 
مل��ا ج��اء يف منطوقه يف حل  رق������م:2017/2321 جت��اري كلي وفقا  ال��دع��وى  ال�صادر يف 
وت�صفية ال�صركة )القدرة املميزة للدعاية واالعالن �ض.ذ.م.م ( والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )33172( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10883  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-البهي�ض   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  ال��ب��دوي  �صيد  عبداملجيد  عبداهلل  /احمد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
 19498( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB186415485AE:ال�صكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2018/12/27 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

                 يف  الدعوى 2018/54  دعاوى م�شتعجلة جتارية
وحدات  وتركيب  الكهربائية  للمقاوالت  ال��ع��امل  ح��ول  1-���ص��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وا�صت�صارات  حم��م��اة  /ك��ن��ع��ان  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  التكييف 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  كنعان  حليم  وميثله:�صمري  قانونية 
ب�صفة م�صتعجلة بتعيني خبري كهروميكانيكي للتحقيق والك�صف على كافة متديدات 
لها  وح���ددت  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  عليها  امل��دع��ي  نفذتها  التي  التكييف  جتهيزات  و 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2018/12/23 املوافق  االحد  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6436  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابرار علي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اوك��و  ابياك  /الوي�صيو�ض  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6312 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
 MB182862303AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/12/23 امل���واف���ق  االح����د  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ، علما بانه قد مت تعديل الطلبات  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/2382  ا�شتئناف جتاري

ف��وراي��ل �صوكت علي جم��ه��ول حمل  ���ص��اب��ان بوتيا  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/12/4  
�ض.م.ب  االو���ص��ط(  )ال�صرق  ل�صالح/اميك�ض  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
)م( فرع دبي يعلن املحكوم عليه بوا�صطة الن�صر. حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/1592  احوال نف�ش م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- ا�صرف مهران علي مهران  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ مها حممد احلاج حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالطالق لل�صرر ونفقة عدة ونفقة اوالد �صامله وموؤخر ال�صداق وم�صكن �صرعي 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  واج��رة خادمة  واج��رة حا�صنة  وتقرير احل�صانة 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�ض املوافق  2018/12/20   ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى االحوال ال�صخ�صية مبنطقة القرهود لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

اإعاة اعالن بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/72  تظلم مدين

اىل املتظلم �صده / 1-�صاجام لو يوتيم الل لو جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
حممد  ابراهيم  وميثله:علي  القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  ابراهيم  علي   /
احلمادي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف 
االمر على عري�صة رقم 320/2018 مدين اخلا�ض بتقدير االتعاب اخلا�ض بالدعوى 
رقم:192/2017 مدين جزئي والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
م��ن ميثلك  اأو  ف��اأن��ت مكلف باحل�صور  ل��ذا  ���ض ب   ال�صاعة  امل��واف��ق 2018/12/20   
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/518  مدين كلي
مبا  االقامة  حمل  جمهول  العوي�ض  �صامل  عمران  1-علي   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /�صونيا جوبيند جيدواين وميثله:مارون وديع مطر قد اأقام عليك 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )28.000.000( وق��دره 
بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم 
لذا    ch2.E.21:بالقاعة ال�صاعة:09:30 �ض  امل��واف��ق:2018/12/23  االحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2712  جتاري جزئي

اىل اخل�صم املدخل / 1-وليد يو�صف عبداملنعم بدير 2- م�صباح مو�صى علي القريوتي جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /باخطتاوار جان - ب�صفتها من ورثة املتويف �صاجاد علي بن داود علي 
)والدة املتويف( وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )200.000( درهم كتعوي�ض عن اال�صرار املادية واالدبية التي 
حلقت املدعني جراء وفاة مورثهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�صداد والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
2018/12/23 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3029  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كنرتي فاكي�صن انرتنا�صيونال �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /جابر فالياكات مان�صريي وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )83.500( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزامها بالر�صوم 
 2018/12/27 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   ch2.D.19:بالقاعة 08.30 �ض  ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2433  جتاري كلي

واخلدمات  املباين  لتنظيف  ازي��ل   -2 الغفور  عبد  علي  1-زب��ري   / عليه  املدعي  اىل 
الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /التنمية للخدمات �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ وقدره 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 التجارية  الفائدة  مع  دره��م   )598.500(
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل االتعاب.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف  امل��واف��ق:2018/12/27 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1876  جتاري كلي

تي  دي  ب�صفته مدير  لودها  ناريندار  ا�صوين   -2 م.د.م.����ض  �صي كوموديتي  تي  1-دي   / عليه  املدعي  اىل 
�صي كومو ديتي م.د.م.�ض وكفيل مديونيتها 3- ابهاي ناريندرا لودها ب�صفته كفيل مديونية دي تي �صي 
كوموديتي م.د.م.���ض 4- فيديليو�ض انرتنا�صيونال م.م.ح ب�صفتها كفيلة مديونية دي تي �صي كوموديتي 
م.د.م.�ض 5- ناري�ض �صاليك رام تريباثي ب�صفته كفيل مديونية دي تي �صي كوموديتي م.د.م.�ض 6- توب 
ورث �صتيلز اند باور بي يف تي ال تي دي ب�صفتها كفيلة مديونية دي تي �صي كوموديتي م.د.م.�ض ميثلها 
عليك  اأق��ام  قد  دب��ي(  )ف��رع  /بنك م�صرف  املدعي  ان  االق��ام��ة مبا  لودها جمهول حمل  تاريندرا  ابهاي 
ي��وؤدوا للمدعي مبلغا وقدره  بان  بالتكافل والت�صامن  املدعي عليهم  الزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع  التاأخريية  للفائدة  باال�صافة  دره��م(  مليون  )اربعون 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2018/12/16 
ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2339  جتاري كلي

ب�صفته  احل��م��ادي  �صعيد  ابراهيم  حممد   -2 للنقليات  1-امل��راك��ب   / عليه  املدعي  اىل 
طوق  بن  جمعة  م�صبح  جمعة  /حممد  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  �صريك 
ال علي وميثله:�صيف عبيد را�صد عبيد ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )1.000.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  اال�صتالم  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/1/8 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/260  جتاري كلي
م��اداب��ورام جمهول  2- غفور  ذ.م.م  الديزل  لتجارة  ال�صقر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/26  
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اي��ه  ان  بنك  ل�صالح/�صيتي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )6.234.032.38( 
وحتى  يف:2016/10/23  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�صاريف  التام  ال�صداد 
لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/195  عقاري كلي
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  �صان  كويتي  كري�صنان  بوليكال  بار�صانت  �صاندرا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/6/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/متويل )م�صاهمة 
خا�صة( اوال:بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك )االجارة املو�صوفة بالذمة ومالحقها مو�صوع الدعوى 
عن الوحدة العقارية )ال�صقة رقم 603 الكائنة يف مبنى مارينا مان�صيون�ض الكائن يف مر�صى دبي مو�صوع 
اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك والغاء ا�صارة القيد العقاري )االجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �صهادة 
بالتمليك  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�صع  مفادها  والتي  عليه  املدعي  ل�صالح  امللكية 
املدعي عليه  املودع لدى دائرة االرا�صي واالمالك وبالزام  بالتملك وملحقاته  املنتهي  طبقا لعقد االيجار 
بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية خالية من ال�صواغل - ثانيا:وبالزام املدعي عليه بالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1434  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ف��وزي��ه اب��راه��ي��م ح�صن ع��م��ران جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
حممد  خلفان  وميثله:عبداهلل  عامة  م�صاهمة  اال�صالمي  االم���ارات  املدعي/م�صرف 
  2018/11/19 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املدحاين  خلفان 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/م�صرف االمارات اال�صالمي م�صاهمة عامة بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره )1456698.59( درهم ف�صال عن 
فائدة تاأخريية بواقع 9% �صنويا اعتبارا م��ن:2018/7/2 وحتى متام ال�صداد والزمتها 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�صروفات 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3520  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- �صيدين مار�صال اجنيلو روبريت �صرييل ليمو�ض ليمو�ض 2- فاالين افريل كاردوزو 
3- �صركة تداول مي �ض.ذ.م.م ميثلها/�صيدين مار�صال اجنيلو روبريت �صرييل ليمو�ض ليمو�ض 4- �صركة 
اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار �ض.ذ.م.م ميثلها/�صيدين مار�صال اجنيلو وربريت �صرييل ليمو�ض ليمو�ض 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/كري�صتيان جنيوين وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد 
التمهيدي  بتاريخ:2018/12/11 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اعاله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام 
التايل:بندب اخلبري احل�صابي �صاحب الدور لالطالع على ملف الدعوى وتكون مهمته كاالتي االطالع 
على ملف الدعوى وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
التجارية  ال�صجالت والدفاتر  ان وجدت  الورقية وااللكرتونية  املرا�صالت  ان لزم االمر واالط��الع على 
ال��ورق��ي��ة واالل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا خم�صة االف دره���م وال��زم��ت امل��دع��ي ب�صدادها ، 
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2018/12/18 يف حال عدم �صداد امانة اخلربة  وتنظر 

 .ch1.C.14:بجل�صة:2019/1/15 اليداع التقرير يف ال�صاعة:08:30�صباحا يف القاعة
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4122  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املالحية دبي ذ.م.م 
مل���واد البناء �ض.م.ح  امل��دع��ي /دان���وب  )جيمو�ض دب���ي( جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  رم�صان  ح�صن  وميثله:احمد 
واتعاب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )108.925( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
لها  التام. وحددت  ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة 
جل�صة يوم االثنني املوافق 2018/12/17 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/463  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ح�صام الدين ح�صن دليله جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
م�صرف االمارات اال�صالمي �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ 
االتفاقية والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )863.160.42( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�صداد التام )جميع الطلبات مو�صحة 
 2018/12/16 املوافق  االح��د  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  الدعوى(.  �صحيفة  يف  تف�صيليا 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.8:بالقاعة �ض   09.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2398  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�صم�ض الفردو�ض لاللكرتونيات �ض.ذ.م.م 2- مهدي �صفت اله 
للتجارة  النجم  نامداري 5- طلوع  يو�صفي 4- علي ر�صا  �صليمان  رجبى 3- حممد 
العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك �صادرات ايران )الفرع 
الرئي�صي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل 
والت�صامن مببلغ وقدره )10951650.37( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
يوم  جل�صة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %15 والفائدة 
فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة ال�صاعة:09:30 �ض  املوافق:2018/12/23  االحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1625  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد داود �صيد عادل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  املتحدة  العربي  /البنك 
والفائدة  درهم   )695.739.43( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ال��زام  ومو�صوعها 
الق�صاء ب�صحة  التام مع  ال�صداد  تاريخ اال�صتحقاق حتى  القانونية بواقع 12% من 
وامل�صاريف  الر�صوم  وال��زام��ه  رق����م:2018/689 جت��اري  االم��ر على عري�صة  وتثبيت 
امل����واف����ق:2018/12/18  ال��ث��الث��اء  ي��وم  لها جل�صة  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  ات��ع��اب  ومقابل 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل. )علما باأنه قد مت تعديل الطلبات(. 
 رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

السبت  15   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12503  
Saturday  15   December   2018  -  Issue No   12503 33



طـــــــــــــــب

34

السبت  15   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12503  
Saturday  15   December   2018  -  Issue No   12503

الديباغاتران  اجل���دي���د  ال�����دم  مم��ي��ع  ح�����ص��ل  اأن  ���ص��ب��ق 
اإيدارو�صيزوماب  ُي��دع��ى  ت��ري��اق  ع��ل��ى   )Pradaxa(
)Praxbind(. كذلك ُت�صتعمل جرعة من الفيتامني 
وهو   ،)Coumadin( الوارفارين  عمل  لعك�ض   K
مميع دم ا�صُتخدم دورياً الأكرث من ن�صف قرن وظل حتى 

وقت لي�ض ببعيد اخليار الوحيد ملعظم النا�ض.
يعني هذا اأن َمن يحتاجون اإىل اأخذ مميعات دم )ُتدعى 
ال��ي��وم خيارات  م�����ص��ادات ت��خ��رث( ���ص��اروا ميلكون  اأي�����ص��اً 
اأكرث يف حال تعر�ص����وا لنزف طارئ. وال �صك يف اأن هذا 
ي�صري  ح�صبما  البع�ض،  حياة  يف  ك��ب��رياً  ف��ارق��اً  �صيحدث 
الأمرا�ض  العام  الق�صم  مدير  راف،  كري�صتيان  الدكتور 
 Brigham&Women‘s م�صت�صفى  يف  القلب 
التابع جلامعة هارفارد. ي�صيف: )عندما نتاأمل االأ�صباب 
التي متنع االأطباء من و�صف اأحدث مميعات الدم، يربز 
ي��ع��ج��زون ع��ن عك�ض نزف  اأن��ه��م رمب���ا  �صبب م��ه��م، وه���و 

خطري. 
ُي�صعرهم  ال���ي���وم  ع��ك�����ض  ع���وام���ل  ت���واف���ر  اأن  يف  ���ص��ك  وال 

بالطماأنينة(.

اأ�س�س مميعات الدم
ي���واج���ه���ون خ��ط��ر االإ�صابة  مل���ن  ال����دم  ت��و���ص��ف مم��ي��ع��ات 
بجلطات دم��وي��ة خ��ط��رية ق��د ت��ع��وق ت��دف��ق ال���دم عندما 
تنتقل  اأو قد  العميقة(  االأوردة  ال�صاق )جتلط  تت�صكل يف 
االن�صمام  )م�صببًة  الدماغ  اأو  الرئة  يف  لت�صتقر  ال��دم  يف 

الرئوي اأو �صكتة دماغية(.
اإنتاج  باإعاقة  اجللطات  ت�صّكل  دون  ال��دم  مميعات  حت��ول 
مواد يف الدم ُتدعى عوامل التخرث. ي�صتهدف الوارفارين، 
اأق��دم مميع دم، عوامل تخرث ع��دة، يف حني ترّكز اأحدث 

مميعات الدم على عامل تخرث حمدد.
ُيعترب نوَعا مميعات الدم هذان فاعلني. يقلل الوارفارين 
%. وت�صري التجارب   65 خطر ال�صكتة الدماغية بنحو 
بالفاعلية  تتمتع  الدم  اأح��دث مميعات  اأن  اإىل  ال�صريرية 
بالوارفارين،  م��ق��ارن��ة  فاعلية،  اأك���رث  تكن  مل  اإن  ذات��ه��ا، 
بنزف  باالإ�صابة  يتعلق  ما  يف  اأماناً  اأك��رث  اأنها  ف�صاًل عن 

خطري. 

ال�ارفارين: املراقبة �سرورية
يحتاج الوارفارين اإىل خم�صة اأو �صبعة اأيام لي�صبح ن�صيطاً 
تاأثريات جانبية  اإىل  ي��وؤدي  وقد  بالكامل كم�صاد تخرث، 

مثل خ�صارة ال�صعر، والتعب، واالإح�صا�ض بالربد.
لكن االأهم من ذلك اأن عملية �صبط هذا الدواء دقيقة: 
تت�صّكل  ال���وارف���اري���ن،  م���ن  ك��اف��ي��ة  ك��م��ي��ة  ت��ت��ن��اول  مل  اإذا 
ا�صتهالكه، فقد ُت�صاب  اأف��رّط يف  اإذا  اأما  جلطات دموية. 
ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  الدماغ.  يف  خ�صو�صاً  داخلي،  بنزف 
واالأطعمة،  اال�صتعمال،  ال�صائعة  االأدوي��ة  من  كثري  يوؤثر 

واملكمالت الغذائية يف عمل الوارفارين.
ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ي��ن��ت��ه��ي امل���ط���اف ب��ك��ث��ري مم���ن ي���اأخ���ذون 
الوارفارين اإىل غرفة الطوارئ. وكي تتفادى ذلك، عليك 
من  ك��ان  اإذا  م��ا  لتحديد  متكررة  دم  لفحو�ض  اخل�صوع 
اأن  ال�صروري تعديل اجلرعة التي تتناولها. وال �صك يف 
ملن يواجهون  اإزع��اج وحت��دٍّ كبري، وخ�صو�صاً  هذا م�صدر 

�صعوبة يف التنقل.

تقدمات جديدة
فاحتمال  م��الءم��ة،  اأك��رث  االأح���دث  ال��دم  ُتعترب مميعات 
اأق��ل، وال تتطلَّب مراقبة  تفاعلها مع االأدوي��ة واالأطعمة 
ت�صبح  كذلك،  اجلرعات.  يف  متكرراً  تعدياًل  اأو  خمربية 

فاعلة يف غ�صون ب�صع �صاعات.
يف امل��ق��اب��ل، ت��خ��رج مم��ي��ع��ات ال����دم االأح�����دث م��ن اجل�صم 
جرعة،  ن�صيت  اإذا  لذلك  ال��وارف��اري��ن.  من  اأك��رب  ب�صرعة 

يرتفع خطر اإ�صابتك بجلطة دموية ب�صرعة اأكرب.
خ�صو�صاً  ال��ن��زف،  اأي�صاً  اجل��دي��دة  ال��دم  مميعات  ت�صبب 
ال�صيطرة  عن  خ��ارج��اً  نزفاً  واأح��ي��ان��اً  منه  املعدي-املعوي 
نتيجة اخل�صوع جلراحة اأو التعر�ض حلادث. ولكن مقارنة 
بالوارفارين، ُيعترب خطر ت�صببها بنزف يف الدماغ وحوله 
)نوع من النزف يهدد احلياة( اأدنى بن�صبة 50 %. يذكر 
الدكتور راف: )متنع االأدوية اجلديدة التجلط بطريقة 
اأك��رث دق��ة من ال��وارف��اري��ن، ما يحد من خطر النزف يف 

ال��دم��اغ. ك��ذل��ك ي��رتاج��ع معها اح��ت��م��ال االإ���ص��اب��ة بنزف 
مهدد للحياة اأو مميت اإىل الن�صف، مقارنة بالوارفارين. 
اأن هذا تقدم مهم.  اأماناً. وال �صك يف  اأكرث  لذلك ُتعترب 
لكن اأكرب تقدم يبقى تفادي النزف يف املقام االأول من دون 

احلاجة اإىل القلق حيال �صبط اجلرعات(.

الرتياق
داخلياً،  ن��زف��اً  ي�صببان  ه��ذان  ال��دم  ن��وَع��ا مميعات  ك��ان  مل��ا 
الوريد  ال�صروري احل�صول على ترياق )ُيعطى يف  فمن 
اأن  الدكتور راف  النزف. يوؤكد  امل�صت�صفى( بغية عك�ض  يف 
اأنواع الرتياق اخلا�صة باالأدوية اجلديدة فاعلة، ويو�صح: 
)ميكننا عك�ض تاأثري مميعات الدم يف غ�صون دقائق. وال 
ب��ل تعك�ض  ت��اأث��ريات جانبية،  ال��رتي��اق ه��ذه  اأن���واع  حتمل 
د اأي�صاً على اأن اأنواع الرتياق  مفعول الدواء فح�صب(. ي�صدِّ
اخلا�صة مبميعات الدم اجلديدة تقلل خطر الوفاة جراء 
نزف يف الدماغ بنحو الن�صف. يف املقابل، )ال منلك بيانات 

مماثلة عن الوارفارين(، ح�صبما يذكر.

األغاز  اأكرب  اأحد  االأرج��ح  على  حل�ا  اأنهم  العلماء  يعلن 
الطب: مَل ال تنقذ �س�رة الثدي عددًا اأكرب من الن�ساء؟

ُن�سرت اأخريًا درا�سة �سملت اآالف حاالت �سرطان الثدي، 
ُتكت�سف  التي  االأورام  من  كبرية  ن�سبة  اأن  وا�ستخل�ست 
اكُت�سفت  الأنها  �سغرية  تك�ن  ال  الثدي  �س�رة  خالل  من 
باكرًا. على العك�س، تك�ن �سغرية الأنها متيل بي�ل�جيًا 

اإىل النم� ببطء.

حت�ل دون ت�سّكل اجللطات

مميعات الدم اجلديدة... اأول ترياق لعك�ض النزف
ل�قف  ترياق  انتظار  مرحلة  انتهت 
تخرج  التي  ال��ن��ادرة  ال��ن��زف  ح��االت 
ببع�س  ترتبط  والتي  ال�سيطرة  عن 
فقد  اجل�����دي�����دة.  ال������دم  مم���ي���ع���ات 
واالأدوي����ة  االأغ��ذي��ة  اإدارة  اأع��ط��ت 
الأنديك�سانيت  م�افقتها  االأمريكية 
هذا  وُيعترب   .)AndexXa( األفا 
اأول ترياق لعك�س النزف يف حالة َمن 
 ،)Eliquis( االأبيك�سابان  ياأخذون 
اأو   ،)Xarelto( الريفاروك�سابان 

.)Savaysa( االإيدوك�سابان

قاد الدرا�صة دونالد النني، بروف�صور متخ�ص�ض يف اجلراحة يف كلية الطب يف يال. يقول يف 
هذا املجال: )طوال اأكرث من مئة �صنة، علمنا اأن احتمال النجاة من اأورام الثدي ال�صغرية 
اكت�صافنا هذا  اإىل  يعود  ذلك  اأن  افرت�صنا  الكبرية. ولطاملا  باأورامه  بكثري، مقارنة  اأف�صل 

ال�صرطان ال�صغري باكراً، ما يوؤدي اإىل ارتفاع معدالت ال�صفاء منه(.
الثدي  �صرطان  ح��االت  اآالف  معلومات من  له  وزميل  حّلل النني  الفر�صية،  هذه  الختبار 
الوطني  للمعهد  التابعة  النهائية  والنتائج  االأوبئة،  وعلم  املراقبة،  بيانات  قاعدة  جمعتها 

لل�صرطان يف الواليات املتحدة بني عاَمي 2001 و2013.
اكت�صف الباحثان اأن نحو %22 من االأورام التي ُتظهرها �صورة الثدي تكون من االأنواع 
الورم  ينمو  اأن  املحتمل  من  ك��ان  اإذا  ما  مثل  عوامل  على  الدرا�صة  رّك��زت  النمو.  البطيئة 
النتائج يف تقرير خا�ض يف جملة  وُن�صرت  اأقل عند تعري�صه للهرمونات.  اأو  اأكرب  ب�صرعة 

.New England Journal of Medicine
�صرطان  يبقى  الثدي  ف�صرطان  مت�صابهة.  الثدي  �صرطان  اأن��واع  اأن  )ظننا  الن��ني:  يو�صح 
الثدي. اإنه �صيئ(. لكنه يوؤكد اليوم اأن اأنواعه )تختلف كثرياً( وترتاوح بني تلك التي تنمو 
ب�صرعة كبرية وعدائية، واأخرى تكرب ببطء �صديد. ي�صيف النني: )رمبا متّر 15 اإىل 20 
�صنة قبل اأن ت�صبب تلك االأورام ال�صغرية م�صاكل. ومن املوؤكد اأن مري�صات كثريات مينت 

ل�صبب اآخر خالل ال�صنوات اخلم�ض ع�صرة اإىل الع�صرين هذه(.
الثدي بوا�صطة  اللواتي يخ�صعن لفح�ض �صرطان  الن�صاء،  اأن ن�صبة كبرية من  يعني ذلك 
�صورة الثدي ثم يتعر�صن ال�صتئ�صال خزعة، اأو جراحة، اأو عالج كيماوي، اأو عالج باالأ�صعة 

د �صحتهن. ويعانني الكثري من االإجهاد، م�صابات باأورام رمبا ال تهدِّ

�صورة الثدي
اأنواع �صرطان جيدة، واأنواعاً من االأف�صل  اإذاً، اأن )الفحو�ض تك�صف بن�صب متفاوتة  يبدو، 
وطب  الطب  يف  متخ�ص�ض  بروف�صور  وال�ض،  غيلربت  ه�.  يو�صح  ح�صبما  اكت�صافها(،  عدم 
املجتمع والعائلة يف كلية دارمتوث مل ي�صارك يف الدرا�صة. ي�صيف: )اأعتقد اأن علينا جميعنا 
ي�صّكل  اأن البحث عن ال�صرطان باكراً  اأننا بالغنا على االأرج��ح يف الرتويج لفكرة  اأن ندرك 
اأننا  اإال  خ��ي��اراً،  تبقى  هي  �صعباً.  ق��راراً  حقاً  الثدي  �صورة  ت�صّكل  لتفاديه.  طريقة  اأف�صل 
غالينا يف حتديد فوائدها وقللنا اإىل حد ما من م�صاوئها(. نتيجة لذلك، تراجعت جمعية 
د كم يجب اأن تخ�صع  ال�صرطان االأمريكية وغريها من جمموعات عن تو�صياتها التي حتدِّ

املراأة ل�صورة الثدي. وت�صري هذه اجلمعية اليوم اإىل اأن غالبية الن�صاء ي�صتطعن االنتظار 
حتى �صن اخلام�صة واالأربعني قبل البدء باخل�صوع لهذه ال�صورة �صنوياً.

ولكن من غري املرجح اأن ينتهي اجلدال الطويل حول �صورة الثدي يف امل�صتقبل القريب. 
جلنة  ورئي�صة  ال�صحة  لعلم   A&M مركز  يف  اأ�صعة  طبيبة  مونتيت�صيللو،  دي��ربا  تقول 

االأ�صعة،  لعلم  االأمريكية  الكلية  يف  الثدي  ن ت�صوير  اإ
عيوباً عدة ت�صوب الدرا�صة اجلديدة. 

اأن  )ن���درك  مو�صحًة:  تتابع 
ال��ث��دي تقود اإىل  ���ص��ورة 

االأورام  اك���ت�������ص���اف 
ب���اك���راً وحت���د من 

الوفيات  ن�صبة 
ع���������م���������وم���������اً، 
بالغة  وه�����ي 

االأهمية(.
وت���������ص����ي����ف: 
)اأخ���������������ص�������ى 
ي����دف����ع  اأن 

ه��������ذا االأم��������ر 
امل������ري�������������ص������ات 

اإىل  واأط����ب����اءه����ن 
ال  اأن  يف  ال���ت���ف���ك���ري 

كانت  اإذا  ل��ل��ق��ل��ق  داع����ي 
)بحالة  ب���ورم  م�صابة  امل����راأة 

خاطئ  ف��ه��ذا  م��وؤات��ي��ة(.  بيولوجية 
بالتاأكيد(.

د اآخرون على اأن احلل الطويل االأمد يقوم على التو�صل اإىل اختبارات جديدة ت�صتطيع  ي�صدِّ
د احلياة، وبني تلك التي ال داعي  ح اأن تنمو ب�صرعة وتهدِّ التمييز بني اأورام الثدي التي ُيرجَّ

حقاً للقلق ب�صاأنها.
)من  االأم��ريك��ي��ة:  ال�صرطان  جمعية  يف  الطبيني  امل�صوؤولني  كبري  ب���راويل،  اأوتي�ض  ي�صري 
على  ويعتمد  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن  اإىل  يعود  لل�صرطان  تعريف  م��ن  ننتقل  اأن  ال�����ص��روري 
اخلزعات اإىل تعريف يف القرن احلادي والع�صرين ي�صمل فحو�صاً بيولوجية وجينية على 

حد �صواء(.
تعانني  )�صيدة جونز،  بالقول:  لالأطباء  �صي�صمح  الفحو�ض  النوع من  اأن هذا  �صك يف  وال 
ال�صروري  م��ن  ث��دي  ���ص��رط��ان  ت��ع��اين  �صميث،  )���ص��ي��دة  اأو  م��راق��ب��ت��ه(  ث��دي علينا  ���ص��رط��ان 

معاجلته(، وفق براويل.
�صورة  ب�صاأن  الراهنة  التوجيهات  اتباع  مبوا�صلة  الن�صاء  ب��راويل  ين�صح  االأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 

الثدي.

النم� البطيئة  االأن�اع  من  تك�ن  % منها   22

بع�ض اأورام الثدي رمبا ال تهدد �صحتك



فــن عــربـــي

35

اأغنية )هال باخلمي�س( اأعطْتني دفعًا كبريًا

َمعن برغوث: اأحب التجديد واأن اأفاجئ النا�ض باألوان خمتلفة
اأغنية  طرح  قبيل  القلق  من  مرحلة  ع�صَت  هل  باخلمي�ض(،  )هال  اأغنية  حققْته  الذي  الكبري  النجاح  • بعد 

)علقة(، وهل ترى اأن هذه االأغنية اأ�صافت اإىل ر�صيدك اأم اأنها مّرت مرور الكرام؟
- عملية اختيار االأغنيات بعد )هال باخلمي�ض( التي حّققْت �صدى اإيجابياً كبرياً تكون �صعبة وتفر�ض تاأنِّياً يف 

االختيار وحْر�صاً على اأن يكون اجلديد اأف�صل من الذي �صبقه. 
بالن�صبة اإىل )علقة( كجوٍّ ولهجٍة ولكنٍة، هي خمتلفة متاماً عن )هال باخلمي�ض(، وت�صتهدف فئة معينة من 
النا�ض حتب هذا اللون. )علقة( حققت اأ�صداء جيدة يف �صورية ولبنان وغريها من الدول، وكانت بني )التوب 
ر اأعمااًل متنوعة ال ت�صبه )هال باخلمي�ض(،  5( على تطبيق )اأنغامي( واالإذاعات. وخالل الفرتة املقبلة، �صاأح�صّ

الأنني اأحب اأن اأجّدد واأن اأفاجئ النا�ض باألوان خمتلفة، علماً اأن غالبية الفنانني عندما ينجحون بلحن معنّي اأو 
طريقة غناء معينة، يطرحون بعدها جمموعة اأغنيات بال�)�صتايل( نف�صه، واأنا ال اأعتمد هذه الطريقة.

• اأنَت من الفنانني ال�صباب الذين ا�صتطاعوا من خالل اأغنية واحدة اأن يحققوا جناحاً كبرياً يحتاج غريك 
اإىل �صنوات عدة لتحقيقه. فهل راَوَدك الغرور بعد )هال باخلمي�ض(؟

- ال �صك يف اأن )هال باخلمي�ض( اأعطْتني دفعاً كبرياً َجَعلني اأعمل من اأجل اأن اأثبت للنا�ض َمن هو معن، واأنني 
اأملك موهبة واأ�صتطيع اأن اأوؤدي اأكرث من لون وباأكرث من لهجة، لكنها مل جتعلني مغروراً. واأي �صيء اأقدمه 
ويحقق النجاح كما ح�صل مع )هال باخلمي�ض(، يزيدين عزميًة واإ�صراراً على تقدمي االأف�صل، كما ُي�ْصِعرين 

بامل�صوؤولية كي اأكون عند ح�صن ظن النا�ض الذين اأََحبوين وتابعوين واآمنوا مبوهبتي.
وغريهما،  زين  وملحم  احلالين  عا�صي  بينهم  النجوم  من  الكثري  ل�صان  على  باخلمي�ض(  )هال  • ترّددْت 
كنت  مب��اذا  خليجية.  اأغنية  اأف�صل  لي�صت  اأنها  وراأت  ب�صببها،  هاجمْتك  التي  الوحيدة  )اأح���الم(  تكون  ورمب��ا 

ت�صعر عندما يرّدد النجوم اأغنيتك وما كان اإح�صا�صك عندما هاَجَمْتَك اأحالم؟
- عندما اأ�صمع النا�ض يرّددون اأغنيتي اأو عندما اأكون يف ال�صيارة واأرى النا�ض ي�صمعون )هال باخلمي�ض( اأفرح 
كثرياً، فما بالك اإذا َردََّدها فنانون كبار اأكّن لهم كل التقدير واالحرتام. اإنه �صعور جميل، يجعلني اأعرف اأنني 

ل �صيئاً مَلَ�َض النا�ض ومن بينهم فنانون ميلكون خربًة مو�صيقية وجتربة كبرية. اأو�صِ
اأما بالن�صبة اإىل موقف اأحالم، فما ح�صل كان جمرد �صوء فهم، ولكنني مل اأزعل بل رددت عليها بكل اأريحية 

ومن بعدها توا�صْلنا واأ�صبحنا اأ�صدقاء.
مل�صتقبلك  تخطط  كيف  االأغنية،  ع�صر  يف  اإننا  ويقال  الزمن،  هذا  يف  جنماً  ت�صنع  االأغنية  اأن  يف  �صك  • ال 

يف الفرتة املقبلة بعد جناح )هال باخلمي�ض(؟
اأن ن�صل  اأغنية واحدة )هيت( ميكن  اآن معاً، الأننا من خالل  - هذا الكالم �صحيح، ولكنه �صلبي واإيجابي يف 
االأعمال  من  الكثري  ِدر  ُي�صْ الفنان  كان  حيث  املا�صي  يف  يح�صل  كان  ما  عك�ض  على  �صريع،  ب�صكل  النا�ض  اإىل 
واالألبومات كي ي�صل اإىل النا�ض ب�صكل وا�صع. لكن امل�صاألة ال�صلبية، هي اأن االأغنية )الهيت( �صتكون )تراند( 
لفرتة معّينة، وبعدها اإذا مل ي�صتغل الفنان على نف�صه ومل يقّدم اأعمااًل مبهرة، فاإن النا�ض �صين�صونه ويكون 

جمّرد مو�صة وتزول، وهذا ما يجعلني اأ�صّر على النجاح اأكرث وتقدمي االأهّم.
منها  تنظره  كنت  ما  حّققْت  فهل  )الكليب(.  كما  واللحن  الكلمة  م�صتوى  على  مه�صومة  اأغنية  • )علقة( 

اأم اأنها كانت اأقل من توقعاتك؟
- اأغنية )علقة( كانت ناجحة واأنا �صعيد بها وبردود االأفعال عليها التي كانت ت�صلني عرب )ال�صو�صيال ميديا(. 
هي بلون جديد ولهجة جديدة مل اأغّنها �صابقاً. وال �صك يف اأنه ح�صل يف البداية ا�صتغراب من هذه الناحية، 
وتتمّيز  اللبنانية  باللهجة  )علقة(  اأن  حني  يف  خليجية،  وبلهجة  ب��اأج��واء  كانت  اأعمايل  غالبية  اأن  �صيما  وال 
اأال يحبها النا�ض واأال يتقّبلوا مني هذا  اأتوّقع  اأ�صداء فاقت توقعاتي. كنت  ب�)�صتايلها( اجلديد، وهي حققْت 

اللون، ولكنني مل�صُت العك�ض متاماً.
يلفتك  وَمن  قلياًل،  يكربونك  الذين  اأو  الفني  جيلك  اإىل  ينتمون  الذين  الفنانني  بني  االأف�صل  هم  • ّمن 

بينهم؟
- اأحرتم كل فنان تعب على نف�صه و�صنع نف�صه بنف�صه وحّقق النجاح، واأرى يف جتربته ق�صة جناح ملمو�صة، 
الأننا لو قارنا بني اجليل املا�صي واجليل احلايل، جند اأنه خالل االأعوام الع�صرة املا�صية مل َيربز اأي فنان، على 

عك�ض ما يح�صل حالياً.
يف  اإال  عربياً  ال�صورية  االأ�صوات  َز  َترْبُ اأن  دون  يحول  الذي  وما  �صورية،  يف  جنوم  اأزمة  هناك  اأن  ترى  • هل 

ما َنَدر؟
- �صورية واّلدة دائماً وهي ال تخلو اأبداً من االأ�صوات اجلميلة، واأي �صخ�ض تربى يف �صورية على الفن والقدود 

احللبية باأ�صوات الكبار ك�صباح فخري وغريه، يكون �صّميعاً حتى لو مل يكن ميلك �صوتاً جمياًل. 
عام؟ ب�صكل  ت�صمع  وملَن  ال�صابة،  الن�صائية  االأ�صوات  َمن  يلفتك  • َمن 

ولكن  البارزة كثرية  ال�صابة  الن�صائية  االأ�صماء  اأ�صمعه.  لون جديد  اأ�صتفيد من كل  الأنني  اأ�صمع كل جديد،   -
تْلفتني بلقي�ض، كونها �صوتاً رائعاً ومتمّكناً.

الواحدة؟ االأغنية  جنم  اإنك  ُيقال  ال  كي  َحَقْقَته  ما  على  للحفاظ  املقبلة  للفرتة  حت�صرياتك  • ما 
- املرحلة احلالية هي من اأ�صعب املراحل، ولكنني واثق من اأنني �صاأتغلب عليها، كما اأثق اأنني �صاأقّدم اأعمااًل 
فنانون  وهناك  ِدية،  جُمْ تكون  ال  اال�صتمرارية  بع�ض  الأن  فقط  باال�صتمرارية  تكمن  ال  امل�صاألة  النا�ض.  تْبهر 
ي�صتمّرون من خالل اأغنيات دون امل�صتوى. االأمر ال يتوقف على اأ�صدار اأعمال بكّم كبري، بل باختيار امل�صروع 
املقبل، بحيث يكون هناك جتديد يف مو�صوع الفكرة واللحن. ومن خالل جتربتي مع النا�ض الذين يتابعونني، 
وجدُت اأن اجلمهور يحب مني االأعمال الفريدة، وهذا ما ميّيز فناناً عن اآخر، اأي يجب اأن يكون للفنان )�صتايل( 

يِّزه عن غريه. خا�ض به واأعمال مُتَ

�صريين عبد النور
 تبارك لنجوى كرم

غّردت  ليلتنا(،  )الليلة  اأغنيتها  كليب  فيديو  ك��رم  جن��وى  اأطلقت  بعدما 
مباركًة  ت��وي��رت  على  الر�صمي  ح�صابها  ع��رب  ال��ن��ور  عبد  �صريين  النجمة 
ل�صم�ض االأغنية اللبنانية، وكتبت: )حمرزة اأكيد... مربوك حبيبة القلب(، 
جميبة بذلك عما كتبته جنوى �صابقاً: )انتظرنا واإن �صاء اهلل تكون حمرزة 

النطرة.(
ورّدت جنوى كرم على تغريدة �صريين بالقول: )اأنِت حبيبة القلب(.

ر مل�صل�صل درامي ورد اخلال حت�صِّ
اأكدت ورد اخلال اأن امل�صاهدين �صيتعاطفون مع )ملي�ض( يف احللقات املقبلة 

.LBCI من م�صل�صل )ثورة الفالحني( الذي يعر�ض على �صا�صة
لبنان(،  ع��رب )���ص��وت  ���ص��وا(  امل��وج��ة  اخل��ال ويف حديث خا�ض لربنامج )ع 
الوقت  واجل��الد يف  ال�صحية  توؤديه يج�صد  ال��ذي  ملي�ض  دور  اأن  اإىل  اأ�صارت 
نف�صه. واأعربت عن حما�صتها فور قراءتها ال�صيناريو قائلة: )كنت بانتظار 

هذا الدور بعد غيابي عن ال�صا�صة(.
اإحدى  على  �صيعر�ض  الفالحني(  )ث��ورة  اأن  اإىل  اللبنانية  املمثلة  واأ�صارت 
ال�صا�صات العربية مع اإمكان اأن يتغري ا�صمه. وعن جديدها �صرحت باأنها 

ر مل�صل�صل درامي، تكتمت عن تفا�صيله. حت�صِّ

تعثرّ برنامج اأمري كرارة )�صهرانني(
رغم اإعالن رئي�ض �صركة اإعالم امل�صريني املنتج تامر مر�صي التوقيع 
�صا�صة قناة )اأون  اأمري كرارة الإطالق برنامج )�صهرانني( عرب  مع 
اإىل  املا�صي، فاإن الربنامج مل يخرج  ال�صهر  تي يف( امل�صرية خالل 

النور و�صط توقعات بارجائه اأ�صهراً عدة خالل الفرتة املقبلة.
وي��رج��ع ع���دم خ���روج ال��ربن��ام��ج اإىل ال��ن��ور اإىل ع���دم االن��ت��ه��اء من 
التفا�صيل اخلا�صة به، ال �صيما ا�صت�صافة النجوم، ما ي�صتغرق وقتاً 
يف اال�صتقرار على ال�صكل النهائي، ف�صاًل عن عدم جتهيز الديكور 
املنا�صب، ومعرفة ما اإذا كان �صُينجز داخل مدينة االإنتاج االإعالمي.

وت�صبب ان�صغال كرارة بت�صوير م�صاهده االأوىل يف م�صل�صل )كلب�ض 
اجلديد  فيلمه  جانب  اإىل  املقبل،  رم�صان  يف  عر�صه  املقرر   )3
علماً  اآخ��ر،  اإ�صعار  حتى  الربنامج  م�صروع  اإرج���اء  يف  )كازابالنكا(، 
دون  العام من  نهاية  الرباجمية حتى  ت خريطتها  اأع��دَّ القناة  ب��اأن 
الرتويجية  الدعائية  الالفتات  ُرف��ع��ت  كذلك  اجل��دي��د،  الربنامج 

اخلا�صة به من �صوارع القاهرة.
ت���ق���دمي الربامج  اإىل  ع���ودت���ه  ن��اق�����ض خ���ط���وة  ك������رارة  اأم�����ري  وك�����ان 
التلفزيونية يف لقاءات بينه وبني املنتج تامر مر�صي خالل ال�صيف، 
اأن  علماً باأن امل�صروع قد يوؤجل اإىل ما بعد �صهر رم�صان، خ�صو�صاً 
املمثل امل�صري يحتاج اإىل وقت طويل الإجناز م�صل�صله وفيلمه الذي 

حتدد عر�صه يف مو�صم عيد الفطر.
اأ�صرار( الذي عر�ض قبل �صنوات  اآخر برامج ك��رارة )احل��رمي  وكان 

ومل يحقق النجاح املتوقع منه.

ال�س�ري  َدهما  َح�سَ كاللذين  و�سعبية  بنجاٍح  فنان  يحظ  مل 
معن برغ�ث بف�سل اأغنية )هال باخلمي�س( التي ترّددت على 
كل ل�سان من امل�سرق العربي اإىل مغربه. وبعدها َطَرَح اأغنية 
وكليب )علقة(، ولكنها مل تكن بنجاح )هال باخلمي�س( نف�سه، 

واإن كان معن را�سيًا عن االأ�سداء التي حققْتها.
يعمل  وه���  وح�سا�سة،  �سعبة  املرحلة  اأن  يعرف  ب��رغ���ث 
اأن  اأو����س���ح  ه���ذا  ح��دي��ث��ه  ويف  وجن����اح.  بثقة  ل��ت��ج��اوزه��ا 
دون  من  تك�ن  اأن  ميكن  الأنها  �سيء،  كل  لي�ست  اال�ستمرارية 
امل�ست�ى(، وه�  دون  باأغنيات  ي�ستمرون  َمن  جدوى )وهناك 
اأغنيات جديدة على  به من خالل تقدمي  ما يعمل على جَتنُّ

م�ست�ى االأحلان وامل�ا�سيع واللهجات.
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زيت جوز الهند م�صاد لالأك�صدة 
ويجدد اخلاليا

البحوث  م��رك��ز  – �صو�صى/ يف  /م��اري��ن��ا  الباحثة  اأج��رت��ه��ا  درا���ص��ة  اأ���ص��ارت 
اأن زيت جوز الهند املوجود يف ماليزيا والهند له  اإىل  الزراعية الفرن�صية 
فوائد مغذية ومهدئة للج�صم وال�صعر، كما اأنه غنى بفيتاميني /ه�/ و /اأ/ 
واأو�صحت  اجل�صم.   خاليا  جتديد  على  ويعمل  لالأك�صدة  طبيعي  وم�صاد 
الباحثة الفرن�صية اأن زيت جوز الهند يحمى ويقوى ال�صعر من جذوره، كما 
اأن املياه املوجودة فى جوز الهند حتد من جفاف اجللد، واأن املا�صك مبياه 

جوز الهند على الوجه ليال جتعل اجللد نائما فى ال�صباح وبه بريق.

الك�صف عن 6 اأ�صباب لـ»العقم« عند الن�صاء
"العقم" الذي يقف  الن�صاء وحتزنهن هي  توؤمل  التي  امل�صكالت  اأكرث  لعل 

حائاًل بينهن وبني حلم االأمومة.
وتت�صارك م��ن يعانني م��ن العقم ع���دًدا م��ن االأ���ص��ب��اب، وف��ق م��ا ذك��ر موقع 

ميديا" الربيطاين: "�صتاندرد 
بكفاءة  تعمل  ال  اأو  تالفة  فالوب  قناة  كانت  اإذا  ف��ال��وب:  قناة  تلف   1-
الو�صول  املنوية من  �صيمنع احليوانات  ذلك  فاإن  ان�صدادها؛  ب�صبب  عالية 
البوي�صة  و�صول  تعوق  احلالة  وه��ذه  االإخ�صاب.  اأج��ل  من  البوي�صة  اإىل 

ا اإىل الرحم. املخ�صبة اأي�صً
-2 عدد البوي�صات وجودتها: تنتج املباي�ض لدى املراأة عدًدا خمتلًفا من 
كفاءة  ذات  البوي�صات  تكون  االأحيان ال  بع�ض  م��رة، ويف  كل  البوي�صات يف 
ال��ذي يوؤثر يف  عالية الإج��راء حمل ناجح ب�صبب عوامل ع��دة، منها العمر 

جودة البوي�صات.
ق�صور الغدة: يعد هرمون الغدة الدرقية مفتاح تنظيم عملية االإبا�صة عند 
ا يف تهيئة احلمل؛ لذلك فاإن انخفا�ض  املراأة. وتلعب هذه الغدة دوًرا مهمًّ
البوي�صة من  اإط��الق  اإىل عدم  ي��وؤدي  الدرقية قد  الغدة  م�صتوى هرمون 

املبي�ض؛ ما ي�صبب العقم.
بطانة الرحم: قد ينمو الن�صيج الذي يبطن الرحم خارجه، وغالًبا ما تنمو 
انتظام  ي�صبب عدم  الذي  االأم��ر  املبي�صني وقناة فالوب؛  االأن�صجة يف  هذه 

ا. الدورة ال�صهرية وعدم القدرة على االإجناب اأي�صً
يت�صبب يف تقرحات �صغرية على  ا�صطراب هرموين  املبي�ض: وهو  تكي�ض 
اأك��رث من  الذكورة  اإنتاج هرمونات  اإىل  وي��وؤدي  اخلارجية،  املبي�ض  ح��واف 
املعتاد؛ ما ي�صبب -يف الغالب- عدم انتظام ال��دورة، وزي��ادة خطر االإ�صابة 

بال�صكري وال�صمنة.
الرحم، وهو  تليف  الن�صاء من م�صكالت  العديد من  تعاين  الرحم:  تليف 
منو ع�صلي داخل الرحم قد يكون غري �صرطاين. وع��ادًة ما تنمو االأورام 
�صطحه  اإىل  متتد  ما  ون���ادًرا  جتويفه،  وداخ��ل  الرحم  بطانة  على  الليفية 

اخلارجي.

؟ اجلاهلي  ال�سعر  يف  املعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �صبع معلقات

• ما اأ�سم اأول �سفينة دارت ح�ل الكرة االأر�سية ؟
- فيكتوريا

تاريخ  يف  م��ع��رك��ة  يف  �سقط  �سهيد  اأول  ه���  م��ن   •
االإ�سالم؟

- عبيدة بن احلارث
القد�س؟ يف  ال�سخرة  قبة  باين  ه�  • من 

- عبد امللك بن مروان
بعد  ال�ليد  ب��ن  خ��ال��د  ق��اده��ا  معركة  اأول  اأ���س��م  م��ا   •

العطور. �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  • العنرب 
الدافئة. املياه  من  اأ�صرع  ب�صكل  الباردة  املياه  يف  ت�صري  • البواخر 

 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �صك�صبري  ابنة  ان  ت�صدق  • هل 
العقلية. لالمرا�ض  م�صت�صفى  اأن�صاأ  من  اأول  هو  عبدامللك  بن  • الوليد 

. Marselllaise )ي�صّمى الن�صيد الوطني الفرن�صي )مار�صياز •
والبحر  قزوين  بحر  يف  يعي�ض  ال��ذي  )احلف�ض(  ال�صمك  بي�ض  )الكافيار(  هو  الطعام  من  نوع  اأغلى   •

االأ�صود.
البوظة. خمرتع  • �صميت�صون 

اإليه  عادت  الفلك  من  احلمامة  اطلق  عندما  )ع(  نوح  النبي  الأّن  ال�صالم؛  اإىل  الزيتون  غ�صن  يرمز   •
بغ�صن زيتون عربون ال�صالم اي اإن الطوفان قد انتهى.

للقائم. تقال  واأقعد  للنائم  تقال  اجل�ض  اأن  واأقعد  اجل�ض  بني  • الفرق 
منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 

خمتلفة. ل�صان  ب�صمة  له  �صخ�ض  فكل  اال�صابع  ب�صمة  • مثل 
االخ�صر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 

مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�صيئة  • ال�صفة 
الكوهنيور. هي  ما�صة  ا�صهر  • ا�صم 

ال�صينيون. هم  احلدائق  ان�صاء  فكرة  ابتكر  �صعب  • اول 

الطاوو�س واالمرية 
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ف�ائد الكم�ن

الكّمون اأحد التوابل هندية االأ�صل، وله فوائد غري متوقعة قد ال يعرفها 
اإىل  اجلن�صية،  والقدرة  اله�صم  ويح�صن  لياًل،  االأرق  يقلل  فهو  الكثريون، 

جانب فوائد اأخرى، اأهمها:
تبداأ  والتي  اله�صم  يفيد عملية  ما  اللعابية  الغدد  الكّمون  اله�صم: يحّفز 

من الفم.
ال�صغط: الكّمون غني مبعدن البوتا�صيوم الذي ي�صاعد على تنظيم �صغط 

الدم.
اأمل  اأنه يخّفف  اأو غليه وتناول �صرابه  الكّمون  اإ�صافة  ال�صداع: من فوائد 

ال�صداع احلاد.
حماربة  على  ت�صاعد  للبكترييا  م�صادات  على  الكّمون  يحتوي  البكترييا: 

ميكروبات الربد وفطريات اجللد.
االإ�صابة  لعدم  ال�صروري  باحلديد  الغنية  التوابل  من  الكّمون  االأنيميا: 

بفقر الدم اأو االأنيميا.
التي  االإخ��راج بف�صل االإنزميات  النفخة، ويح�ّصن  الكّمون  االإم�صاك: يقلل 

يحتوي عليها.

ايرين اأو �سي ت�سارك يف القفز باملظالت مع مدرب القفز جيد �سمي�س ف�ق اأ�سرتاليا.   )رويرتز(

طلبت االمرية من اخلياط ان ي�صنع لها ف�صتانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �صنع اخلياط الف�صتان الذي زاده 
جماال جمال االمرية ال�صغرية لكنها بعد ان جربته مرة واثنتني وثالث قالت ملربيتها اين اح�ض بان ذا الف�صتان 
من املمكن ان يكون من لكن ال اعرف ؟ احبه لكن ال ا�صتطيع ان الب�صه ،ان عيد يقرتب �صاعديني فقالت لكن ال 

ا�صتطيع ان الب�صه ،ان عيد ميالدي يقرتب �صاعديني فقالت مربيتها ال اري اال انه جميل جميل جميل جدا .
بالطبع مل  لكن  االجابة  تنتظر منهم  م�صكلتها  وكانها  م�صكلتها  لزهورها  االم��رية حتكي  وقفت  ال�صباح  ويف 
جتيبها الزهور ويف تلك االثناء �صمعها الطاوو�ض وهو مي�صي يف حديقة الق�صر يختال بنف�صه ويزهو بري�صه 
وهي تقول امتني ان ير�صل اهلل يل ما يفرح قلبي وي�صعدين ،فانا اح�ض ب�صئ قريبا مني لكن ال اعرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�صر والحظت كم يحرك را�صه وذيله فاقرتب منه 
وهي تقول امتني ان ير�صل يل ما يفرح قلبي وي�صعدين ،فانا اح�ض ب�صئ قريبا مني لكن ال اعرف ماهو ..هنا 
جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�صر وال حظت كم يحرك را�صه وزيله فاقرتبت منه 
وهي تدقق النظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث اليها كما الب�صر ويقول خذي ري�صي كله وكلما اخذت واحدة 
بلليها باملاد و�صعيها علي ذيل ف�صتانك اجلديد فا�صتعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�صة و�صعتها علي الف�صتان 
فتذوب فيه وتنطبع عليه وكانها حقيقية وا�صتمرت هكذا حتي انتهي الذيل فانتف�ض الطاوو�ض ليتحول ايل 
�صاب جميل �صاع �صحره واختفي مع ري�صه اجلميل فوق ف�صتان االمري وفرحت االمرية بالف�صتان الذي لي�ض له 

مثيل وبالفتي الذي ا�صبح بعد وقت ق�صري امري البالد .

ن�صائح مهمة حلل م�صكلة تورم القدمني اأثناء احلمل
اأرباع احلوامل ت�صتكني من  اأن ثالثة  التقارير الطبية  تفيد 
 22 ال�  االأ�صبوع  بني  املرحلة  خالل  وخا�صة  القدمني،  ت��وّرم 
لتغذية  اجل�صم  ���ص��وائ��ل  ت��زاي��د  نتيجة  ذل��ك  وي��ح��دث  و27. 

اجلنني وحمايته.
وال ي�صبب هذا التوّرم انعكا�صات �صحية، وهو ي�صيب القدمني 
عند  للحامل  م�صايقات  عنه  وتنتج  اأي�صاً،  والوجه  واليدين 
الوقوف وامل�صي. اإليك جمموعة من احللول ال�صهلة لتخفيف 

هذا التوّرم:
- جتّنبي اجللو�ض اأو الوقوف لفرتات طويلة. اإذا كان عملك 
يتطّلب اجللو�ض قفي كل �صاعة، وحتركي حول املكان ملدة 5 

دقائق.

اأثناء  وكذلك  اجللو�ض،  اأثناء  قلياًل  الأعلى  قدميك  ارفعي   -
النوم.

- النوم على اجلانب هو االأن�صب لك، وخا�صة اجلانب االأي�صر 
لتن�صيط الكلى كي تقوم بالتخل�ض من ال�صوائل الزائدة.

- التمارين اإجراء مهم ي�صاعدك على تن�صيط الدورة الدموية 
وتخفيف التوّرم، وخا�صة ال�صباحة.

- جتنبي ارتداء جوارب �صيقة، اأو ذات اأ�صتك �صيق من اأعلى.
- احلذاء املريح �صروري يف هذه املرحلة.

- ا�صربي كمية جيدة من املاء كل يوم الإخراج ال�صوائل الزائدة 
من اجل�صم.

- قللي من اأكل امللح.


