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هل ميكن تعطيل ا�شتهاء احللويات؟

�قرتحت نتائج در��صة جديدة يف علم �لأع�صاب �إمكانية �إيقاف عملية 
��صتهاء �لأطعمة �ل�صكرية و�حللوى، ويهدف هذ� �لقرت�ح �إىل �لتعامل 
مع م�صكلة ��صطر�بات �لأكل و�لتي ينتج عنها عدم �لقدرة على �صبط 
�أن �لدماغ تقوم بربط جمموعة من  �ل�صهية. ويعتمد �لقرت�ح على 
�لذكريات و�لأفكار و�مل�صاعر مبذ�قات معينة، و�أنه ميكن تعديل هذ� 

�لربط �أو حتى م�صحه بالكامل.
هذه  على  �مل�صرف  وك��ان  "نيت�صر"،  جملة  يف  �لدر��صة  نتائج  وُن�صرت 
�أخرى  در����ص��ات  يف  ل��ه  �صبق  ق��د  زوك���ر  ت�صارز  �لربوفي�صور  �ل��در����ص��ة 
قام  �حلديثة  در��صته  ويف  �لدماغ،  يف  �لع�صبية  �لتذوق  تتبع خريطة 
بالرتكيز على منطقة بالدماغ ت�صّمى "�للوزة"، و�لتي تقوم باإ�صد�ر 

�لأحكام بخ�صو�ص �ملعلومات �حل�صية.
ووجد فريق �لبحث �لذي تكّون من زوكر وزميلة يل و�نغ، �أنه ميكن 
�لتالعب بالو�صالت �لع�صبية يف �لدماغ لتف�صر �لأطعمة ذ�ت �ملذ�ق 

�حللو على �أن مذ�قها مر.
�أن بالإمكان  �أدمغة �لفئر�ن، و�أظهرت  و�أجريت جتارب �لدر��صة على 
ف�صل متعة تناول �لطعام عن عملية �لتغذية و�لتعب بها، و�أنه ميكن 

بهذه �لطريقة توفري عالجات م�صتقبلية ل�صطر�بات �لأكل.

ال تفقع الدمل 
�أو  �لدمل  فقع  �ل�صحي من حماولة  �لقطاع  �جل��ودة يف  ح��ذر معهد 
�أن تنت�صر �لبكترييا يف �جل�صم باأكمله  �خُل��ّر�ج، معلاًل ذلك باإمكانية 

عرب �لأوعية �لدموية و�لأوعية �للمفاوية.
يتم  فاأحياناً  �لنتظار،  �لبد�ية  يف  ينبغي  �أن��ه  �لأمل��اين  �ملعهد  و�أ�صاف 

ت�صريف �ل�صديد تلقائياً وي�صفى �للتهاب يف غ�صون �أ�صابيع قليلة.
لت�صريف  طبيب  ي��د  ع��ل��ى  �ل��دم��ل  ف��ت��ح  �لأم����ر  يتطلب  �ل��غ��ال��ب  ويف 

�ل�صديد وتعقيم �جلرح.
�إذ� حدث �لتهاب  �إل  ويف �ملعتاد ل يتم �للجوء �إىل �مل�صاد�ت �حليوية 

كبري يتاألف من عدة دمامل فيما يعرف بالتجمع �ل�صديدي. 

فوائد واأ�شرار التخدير 
املو�شعي اأثناء الوالدة

يتز�يد ��صتخد�م حقن �لإبيدور�ل للتخدير �ملو�صعي يف غرف �لولدة 
خا�صة لدى �لأمهات �لالتي ل ت�صتحملن �لأمل. ت�صاعد هذه �حلقن 
�لأم على حتّمل �آلم �ملخا�ص �أثناء �لولدة �لطبيعية. وتفيد �لتقارير 
للغاية، لكن عندما  �آث��ار جانبية قليلة  �لإبيدور�ل  �أن حلقن  �لطبية 
ياأتي �حتمال تعّر�ص �لطفل لالأذى ب�صبب هذ� �ملخدر �ملو�صعي يزد�د 
قلق �لأمهات �إىل درجة يتم فيها رف�ص هذ� �ملخدر. �إليك ما حتتاجني 

معرفته عن �لآثار �جلانبية حلقن �لإبيدور�ل:
�لتخدير  و�صائل  �أف�صل  م��ن  �لإب���ي���دور�ل  خم��در  �أن  �لأط��ب��اء  يعتقد 
وجود  تاأكيد  �ل�صعب  م��ن  �أن��ه  كما  ل���الأمل،  وت�صكيناً  �أم��ان��اً  و�أك��ره��ا 
�أجريت  �لطفل، فال توجد در��صات كبرية  �آثار جانبية للمخدر على 

للتحقق من ذلك.
�أثناء �لولدة  تاأثري حقن �لإب��ي��دور�ل  هناك در����ص��ات حم��دودة ح��ول 
على �لطفل، وقد وجد بع�صها �أن من �لآثار �جلانبية لهذ� �ملخدر �أن 
�لطفل يغلق فمه ب�صدة على ويع�ص ثدي �لأم �أثناء �لر�صاعة، لكن ل 
يوجد تاأكيد علمي لعتبار ذلك من بني �لآثار �جلانبية لالإبيدور�ل 

يف غرف �لولدة، ويتاأثر ع�ص �لطفل للثدي بعدة عو�مل.
وُتعطى حقنة �لإبيدور�ل يف �لعمود �لفقري لتقوم بتخدير �لن�صف 
�ل�صفلي من �جل�صم بحيث يكون �ل�صعور به كنوع من �لتنميل. وتفيد 
لأنه  تاأثري على �جلنني  له  لي�ص  نف�صه  �ملخدر  ب��اأن  �لطبية  �لتقارير 

عملية �لتخدير ت�صتهدف م�صتقبالت �لأمل يف دماغ �لأم.
ويقوم �لإبيدور�ل بتح�صني تدفق �لدم نحو �لطفل، وي�صاعد �لأم على 

حتمل �آلم �ملخا�ص عندما تطول فرتتها يف �لولد�ت �لطبيعية.
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عبوات زمزم جديدة يف 
الع�شر االأواخر من رم�شان

زمزم  مياه  ع��ب��و�ت  �ل�صريفني  �حل��رم��ني  ل�صوؤون  �لعامة  �لرئا�صة  د�صنت 
�جلديدة، مع �قرت�ب �لع�صر �لأو�خر من رم�صان، حيث يوؤم مئات �لآلف 
من �ملعتمرين و�لزو�ر �مل�صجد �حلر�م لأد�ء منا�صك �لعمرة و�صالة �لقيام.

�لعبو�ت يف  فيما عدد  200مل،  زم��زم �جلديدة  مياه  ويبلغ حجم عبو�ت 
�لكرتون �لو�حد 48 عبوة.

زمزم  م��اء  بتوفري  عبد�لعزيز  ب��ن  �صلمان  �مللك  �ل�صعودي  �لعاهل  ووج��ه 
�ملبارك خا�صًة يف �ملدينتني �ملقد�صتني )مكة و�ملدينة( بطرق �صهلة ومريحة 
�مللك  مب�صروع  �ملتوفرة  و�لتقنيات  �لآل��ي��ات  �أح��دث  با�صتخد�م  وح�صارية 
عبد�هلل بن عبد�لعزيز ل�صقيا زمزم ل�صمان نقاوة مياه زمزم وفق �ملعايري 

�لعاملية.
ومي���ر م���اء زم���زم مب��ر�ح��ل دق��ي��ق��ة م��ن��ذ خ��روج��ه م��ن �ل��ب��ئ��ر ح��ت��ى و�صوله 
ل��رت�ت وتوزيعها   5 و   10 �صعة  تعبئته يف عبو�ت بال�صتيكية  للم�صنع ثم 

على �مل�صتهلكني بطريقة �آلية دون تدخل ب�صري.
ويف �صهر رم�صان �ملبارك يكون م�صروع �صقيا زمزم يف كامل جاهزيته ملو�كبة 
�لطلب �ملتز�يد على مياه زمزم، وذلك من خالل �ل�صتعد�د�ت �ملبكرة ورفع 
�لطاقة �لإنتاجية خلطوط �لإنتاج بامل�صروع لتتو�كب مع �لطلب و�لتو�صعات 

�لعمالقة �لتي يحظى بها �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لنبوي.
بجميع  زم��زم  ل�صقيا  عبد�لعزيز  بن  �هلل  عبد  �مللك  م�صروع  �إد�رة  و�أه��اب��ت 
على  و�حل�صول  �ملتجولني،  �لباعة  م��ع  �لتعامل  ع��دم  و�ل���زو�ر  �ملعتمرين 
عبو�ت مياه زمزم من م�صادرها �لر�صمية وهي موقع �مل�صروع مبكة �ملكرمة، 

و�لنقاط �ملوجودة يف �ملطار�ت �لتي توفر �لعبو�ت �ملهياأة لل�صحن �جلوي.

وات�شاب يطلق خدمة 
الدفع االإلكرتوين

يعتزم تطبيق �لرت��صل �لفوري "و�ت�صاب"، 
�لأ�صبوع  �لتحديثات يف  ع��دد من  �إط��الق 
مليزة  �مل�صتخدمني  ت��رق��ب  و���ص��ط  �مل��ق��ب��ل، 
�لدفع �لإلكرتوين، و�لتي �صيتم تفعليها. 
�إك�صربي�ص  �صحيفة  نقلت  م��ا  وبح�صب 
�لربيطانية، فاإن ميزة �لدفع �لإلكرتوين 
 Peer" ب�و�ت�صاب �صتتم با�صتخد�م تقنية 
ت�صمح  للند(، حيث  )�لند  to peer" �أي 
هذه �لتقنية مب�صاركة �مللفات �أو �لبيانات 
و�ت�صاب  تطبيق  وي�صعى  ج��ه��ازي��ن.  ب��ني 
�أطلقت  ع��دة  تقنية  من�صات  جم��ار�ة  �إىل 
خ��دم��ات �ل��دف��ع وحت��وي��ل �لأم�����و�ل مثل 
 ."Google Tez"و  "PhonePe"
ويتعاون �لتطبيق �ململوك من قبل �صركة 
 HDFC" في�صبوك، مع عدة بنوك منها
 Axis"و  "ICICI Bank"و  "Bank
�إىل  �أي�����ص��ا  �لتطبيق  وي��ت��ج��ه   ."Bank
�إطالق ميزة ت�صهل وت�صرع �إر�صال �ل�صور، 
ك��م��ا ت�����ص��ت�����ص��ع��ر م���ا ي���ري���د �مل�����ص��ت��خ��دم �أن 
�مليزة  ه��ذه  �أن  �إل  �لآخ��ري��ن،  مع  ي�صاركه 
�لر�هن،  �ل���وق���ت  يف  ل��الخ��ت��ب��ار  ت��خ�����ص��ع 
لعدد حم��دود فقط من  متاحة  و�صتكون 
�لأجهزة  يف  ب��د�ي��ة  �صتتوفر  �إذ  �ل��ه��و�ت��ف، 

 ."iOS" لتي تعمل بنظام �لت�صغيل�

عالج عني ال�شمكة 
يتطلب ال�شرب

�ل�صيادلة  رو�ب��������ط  �حت�������اد  ق�����ال 
 )Warts( �ل��ث��اآل��ي��ل  �إن  �لأمل�����ان 
با�صم  �لعامية  �للغة  يف  �مل��ع��روف��ة 
عن نتوء�ت  �ل�صمكة" عبارة  "عني 
على  تنمو  و�صلبة  �مللم�ص  خ�صنة 
�أ�صكال  بعدة  وتظهر  �جللد  �صطح 
ما تكون  و�أع���د�د، وغالباً  و�أح��ج��ام 
يف ل���ون �جل��ل��د وك���ث���ري�ً م��ا تظهر 

على �لأقد�م.
ظهور  �صبب  �أن  �لحت����اد  و�أ����ص���اف 
�لإ����ص���اب���ة  �إىل  ي���رج���ع  �ل���ث���اآل���ي���ل 
بفريو�ص �لورم �حلليمي �لب�صري، 
يتطلب  �ل���ع���الج  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
�ل��ت��ح��ل��ي ب��ال�����ص��رب، ح��ي��ث �إن����ه قد 
�أو  ���ص��ه��ور  �أو  �أ����ص���اب���ي���ع  ي�����ص��ت��غ��رق 

�صنو�ت.
�ملنزل،  �ل��ث��اآل��ي��ل يف  ع���الج  ومي��ك��ن 
نطاق  يف  �مل��ق��رتن  �جل��ل��د  بتنعيم 
�أو  �مل��ح��ال��ي��ل  �أو  ب��امل��ر�ه��م  �ل��ث��اآل��ي��ل 

�لال�صقات، ثم �إز�لتها بحذر. 
�ل�صالي�صيليك  ح��م�����ص  و�أث����ب����ت 
فعاليته   )Salicylic Acid(
��صتخد�مه  مي��ن��ع  ول��ك��ن  ���ص��ده��ا، 
مثل  �حل�صا�صة  �جل�صم  �أج����ز�ء  يف 

�لوجه.  
وميكن لطبيب �لأمر��ص �جللدية 
�لتجميد،  بطريقة  �لثاآليل  �إز�ل���ة 
�أي جتميد خاليا �لطبقة �جللدية 

�لعلوية بو��صطة غاز �صائل بارد.
وب�����ص��ك��ل ع����ام ي��ج��ب �ل���ذه���اب �إىل 
�لثاآليل  ���ص��ك��ل  ك����ان  �إذ�  �ل��ط��ب��ي��ب 

غريباً �أو �إذ� كان منوها �صريعاً.
����ص��ت�����ص��ارة �لطبيب  �أي�����ص��اً  وي��ج��ب 
بالن�صبة ملر�صى �ل�صدفية و�لذين 
ي���ع���ان���ون م���ن ���ص��ع��ف �مل���ن���اع���ة، �أو 
يو�جهون م�صاكل يف �صفاء �جلروح، 
بالإ�صافة �إىل �حلو�مل و�ملر�صعات 

و�لأطفال �لأقل من 4 �صنو�ت.
ينبغي  �ل���ث���اآل���ي���ل  م����ن  ول���ل���وق���اي���ة 
ملقا�ص  م��ن��ا���ص��ب��ة  �أح����ذي����ة  �رت�������د�ء 
�ل��ق��دم م��ع م��ر�ع��اة ر�ح��ة �لأ�صابع 
د�خ��ل �حل��ذ�ء، و�أن تكون ذ�ت نعل 
لني، مع غ�صيل �لأقد�م جيد�ً باملاء 
�لد�فئ و�ل�صابون لإعادة �لنعومة 

للجلد �لقا�صي �ملرت�كم. 

اإ�شدار جديد لنظام 
اأبل ووت�س اأو اإ�س

جديد�ً  �إ�صد�ر�ً  �أبل  �صركة  �أطلقت 
�لذكية  �صاعاتها  ت�صغيل  نظام  من 
بع�ص  لإ���ص��الح   WatchOS
�ل�صركة  و�أو�����ص����ح����ت  �لأخ�����ط�����اء. 
�جلديد  �لإ����ص���د�ر  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�إعادة  م�صكلة  يحل   4.3.1 رق��م 
بع�ص  ك��ان��ت  حيث  �لت�صغيل،  ب��دء 
�أبل تتعطل عند �إعادة بدء  �صاعات 
�لت�صغيل ول ُتظهر �صوى �صعار �أبل 

على �ل�صا�صة.

اإنقا�س الوزن يحمي من 
�شرطان اجللد بن�شبة 61 %

�لإ�صابة  ع��و�م��ل  م��ن  �ل�����ص��م��ن��ة 
�ل�صرطان  م����ن  �أن����������و�ع  ب����ع����دة 
و�لكلى  �لكبد  ي�صيب  م��ا  منها 
وبطانة  و�لبنكريا�ص  و�لقولون 
�ل����رح����م، وق�����د وج������دت در�����ص���ة 
�إنقا�ص  �أن  ح��دي��ث��ة  ���ص��وي��دي��ة 
�ل����������وزن ي���خ���ف�������ص �ح����ت����م����الت 
�لإ�صابة ب�صرطان �جللد بن�صبة 
61 باملائة، كما يقلل  ت�صل �إىل 
�حتمالت �لإ�صابة باأي نوع من 

�لأور�م بن�صبة 42 باملائة.
ُعر�صت  �لتي  �لدر��صة  وبح�صب 
م����وؤخ����ر�ً يف �مل���وؤمت���ر �لأوروب������ي 
لل�صمنة �لذي �نعقد يف �لنم�صا، 
متت مر�قبة �لتغري�ت �ل�صحية 
�صخ�ص  �أل��ف��ي  على  ط���ر�أت  �لتي 

ومت  تخ�صي�ص،  لرب�مج  خ�صعو� 
تتبع بياناتهم �ل�صحية ملدة 18 

�صنة.
وت����و�����ص����ل ف����ري����ق �ل���ب���ح���ث من 
�ل�صويدية  غ���وت���ن���ربغ  ج��ام��ع��ة 
و��صتعادة  �ل��وزن  �إنقا�ص  �أن  �إىل 
�لإ�صابة  خطر  تقلل  �ل��ر���ص��اق��ة 
باأنو�ع �ل�صرطان �ملختلفة بن�صبة 
ينخف�ص  ب��ي��ن��م��ا  ب���امل���ائ���ة،   42
�جللد  ب�صرطان  �لإ�صابة  خطر 

بن�صبة 61 باملائة.
�ل�صويدية  �ل���در�����ص���ة  ومت���ت���از 
ب��ط��ول ف���رتة �مل��ت��اب��ع��ة، م��ا مينح 
�لدقة  من  �أعلى  درج��ة  نتائجها 
�لتي  �حل��م��اي��ة  ن�صبة  تقدير  يف 

يوفرها �لتخ�صي�ص.

�أ�صياء يجب �أن تفعلها:
- �صرب 2 كوب من �ملاء على �لأقل خالل وجبة �ل�صحور.

- تناول �لفو�كه �لتي تبقي �جل�صم رطباً وخا�صة �لعنب 
و�لبطيخ.

بن�صبة  و�لأل��ي��اف  و�لربوتينات  �لكربوهيدر�ت  ت��ن��اول   -
خالل  ب��اجل��وع  �ل�صعور  لتجنب  �ل�صحور،  على  معتدلة 

�لنهار.
- تناول وجبة �لإفطار مع �لأهل �أو �لأ�صدقاء، لت�صعر باأن 

�أحد�ً ير�قبك.
- و��صل ممار�صة �لتمارين �لريا�صية، ول باأ�ص بالتخفيف 

منها لكن دون �لنقطاع عنها خالل �صهر �ل�صيام.
بتناول حبات من  �لإفطار  تبد�أ وجبة  �أن  - �حر�ص على 
على  وي�صاعد  و�لبوتا�صيوم،  بالألياف  غني  فهو  �لتمر، 

�لحتفاظ باملاء.
�أ�صياء جتنبها خالل رم�صان:

- ل تبد�أ وجبة �لإفطار بتناول �لأطعمة �لغنية بالتو�بل 
مثل �لكباب و�ل�صل�صة.

- جتنب �لإفر�ط يف تناول �لطعام.
و�ت���ب���ع قاعدة  �ل�����ص��ري��ع��ة،  �ل���وج���ب���ات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  - ل 
على  �لطعام  وجبة  �ح��ت��و�ء  على  تن�ص  �لتي   ،10/90
�حللويات  م��ن  و10%  �ملغذية،  �لأطعمة  م��ن   90%

و�لأطعمة �ملقلية.
حتاول  كنت  �إذ�  �مل�صنعة  و�مل�صروبات  �لأطعمة  جتنب   -

خ�صارة �لوزن خالل �صهر رم�صان.
- ل ت��ب��د�أ ن��ظ��ام ج��دي��د مل��م��ار���ص��ة �ل��ري��ا���ص��ة خ���الل �صهر 

رم�صان.
- �إذ� كنت تعاين من بع�ص �لأمر��ص �ملزمنة مثل �ل�صكري 
�ملخت�ص،  طبيبك  ��صت�صارة  فيف�صل  �لكلى،  و��صطر�بات 

قبل �أن تقرر �ل�صيام.

ل�صيام �آمن ملر�صى �ل�صكري ن�صائح   10
�إىل ع��ن��اي��ة خ��ا���ص��ة، و�هتمام  �ل�����ص��ك��ري  وي��ح��ت��اج م��ر���ص��ى 
وخالل  �ل���دو�م،  على  يتناولونها  �لتي  �لأطعمة  بنوعية 
���ص��ه��ر رم�����ص��ان �مل���ب���ارك، ت����زد�د �حل��اج��ة �إىل �مل��زي��د من 
نظامهم  على  تطر�أ  �لتي  للتغري�ت  نظر�ً  �لحتياطات، 

�لغذ�ئي.
 وفيما يلي، جمموعة من �لن�صائح، ل�صيام �آمن و�صحي 

ملر�صى �ل�صكري، بح�صب موقع فارم �إ�صاي �لإلكرتوين:
- من �ل�صروري مر�قبة ن�صبة �ل�صكر يف �لدم عدة مر�ت 

يف �ليوم 
�ل��ط��ع��ام ب�صكل م��ع��ت��دل وبدون  ت��ن��اول  �لإف���ط���ار،  - ع��ن��د 
�إف��ر�ط، وهو ما يتما�صى مع فكرة �ل�صيام، عرب مر�قبة 

كمية ونوعية �لأطعمة �لتي يتم تناولها.
- خالل �لإفطار، حاول جتنب �مل�صروبات �ل�صكرية، و�بد�أ 
�ملاء  �صرب  م��ع  �ملجففة،  �أو  �لطازجة  بالفو�كه  �إف��ط��ارك 

و�لع�صائر �ل�صحية.
�إذ� ك��ان ذلك  - ت��ن��اول �حل��ل��وي��ات ب��اع��ت��د�ل. جتنب ه��ذه 

ممكن
- تناول �لكثري من �لفو�كه و�خل�صار

- �نتظر ملدة �صاعتني على �لأقل بعد �لإفطار قبل �لنوم 
- جتنب تناول �لكربوهيدر�ت �ملعقدة قبل �لنوم 

�لغذ�ئية  �مل���و�د  ت�صمن  �أن  ح���اول  �ل�����ص��ح��ور،  وج��ب��ة  يف   -
�ملغذية مثل �حلبوب �لكاملة، و�لفول و�لعد�ص

- �بتعد عن �لأطعمة �ملقلية 
- ميكنك تناول �لأرز ولكن ب�صكل معتدل

�أطعمة ُتنقي ج�صمك من �ل�صموم يف رم�صان
يعترب �صهر رم�صان من �أف�صل �لأوقات يف �لعام للتخل�ص 
من �ل�صموم �ملوجودة يف ج�صمك بال�صيام و�لعتماد على 

تنعك�ص  و�لتي  �ل�صحية  و�لأطعمة  و�مل�صروبات  �لفو�كه 
�خلطرية  �لأم��ر����ص  م��ن  بوقايتها  �ل�صحة  على  �إي��ج��اب��اً 

مثل �أمر��ص �لقلب و�لكتئاب وغريها.
�لتي  و�مل�����ص��روب��ات  �لأط��ع��م��ة  �أب���رز  يلي  فيما  ن�صتعر�ص   

ت�صاعد على تنقية �جل�صم من �ل�صموم �ل�صارة:
�لتفاح  1-

م�صدر غني مب�صاد�ت �لأك�صدة وفيتامني �صي و�لألياف 
�ل�صموم. يف�صل تناول تفاح  �إخ��ر�ج  مل�صاعدة �جل�صم على 

�أخ�صر ع�صوي يومياً �أو �إ�صافته على �ل�صلطة.
�لليمون  2-

ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��رط��ي��ب �جل�����ص��م و�أف�����ص��ل م�����ص��در لوقاية 
�ملناعي،  جهازه  وتعزيز  �ملختلفة  �لأم��ر����ص  من  �جل�صم 
�نخفا�ص  يقلل خطر  �لذي  �صي  بفيتامني  غنائه  بف�صل 

�صغط �لدم وتخلي�ص �جل�صم من �ل�صموم �ل�صارة.
�لأخ�صر �ل�صاي   3-

م�صدر غني مبادة �لبوليفينول �لتي تقلل خطر �لإ�صابة 
 "EGCG" بال�صرطان و�للتهابات. يحتوي على مادة
ي�صاعد  �لأم��ر����ص.  من  �لعديد  مكافحة  يف  ت�صاعد  �لتي 
ترطيبه  على  و�حلفاظ  �ل�صموم  من  �جل�صم  تخلي�ص  يف 
وتقليل �لوزن. يف�صل تناوله يومياً �أو 3 مر�ت �أ�صبوعياً.

�لثوم  4-
�ل�صموم  من  �جل�صم  لتخلي�ص  �خل�صرو�ت  �أن��و�ع  �أف�صل 
وتعزيز �ملناعة وت�صريع عملية �له�صم مبا يف ذلك �لكبد 

و�لكلى.
�لعد�ص  5-

من �أف�صل �لأطعمة لتخلي�ص �جل�صم من �ل�صموم �أي�صاً 
ملنح  و�ملغن�صيوم  و�لنحا�ص  و�لأل��ي��اف  بالربوتني  لغنائه 
�جل�صم بطاقة عالية، و�أي�صاً �حتو�ئه على فيتامني بي 1 

لتقليل م�صتوى �لكولي�صرتول يف �جل�صم وتقليل �لوزن.

ن�شائح ملر�شى ال�شكري واأخرى للتخل�س من الكر�س يف رم�شان

خل�سارة  للكثريين  فر�سة  رم�سان  �سهر  ي�سكل 
لدى  عك�سيًا  مفعواًل  يعطي  حني  يف  ال���وزن، 
تناول  على  ال�سديد  االإقبال  نتيجة  اآخرين، 

�ستى اأنواع املاأكوالت بعد االإفطار.
طويلة  ل�ساعات  ال�سيام  اأن  من  الرغم  وعلى 
كبري  ب�سكل  ي�ساعد  اأن  ميكن  النهار،  خ��ال 
ذلك  اأن  اإال  الزائد،  الوزن  من  التخل�ص  على 
يجب اأن يرتافق مع نظام غذائي دقيق يتبعه 

ال�سائم لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يلي، جمموعة من الن�سائح، التي 

الكر�ص  م��ن  التخل�ص  على  ت�ساعد 
موقع  بح�سب  رم�سان،  �سهر  خ��ال 

تاميز ناو نيوز:
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�ش�ؤون حملية

نهج زايد اخلري يف جمل�س بن نعيف العامري

برعاية حممد بن حم

جمعية املعلمني تقيم ندوة عن اأبجدية زايد

برعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

يوم العمل االإن�شاين االإماراتي مب�شاركة موؤ�ش�شة حممد بن خالد وطالبات التقنية العليا

•• العني - الفجر

��صتح�صر �مل�صاركون يف جمل�ص حممد �صيف بن نعيف 
م�صرية  �ل��ع��ني  مبنطقة  �ليحر  مدينة  يف  �ل��ع��ام��ري 
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملوؤ�ص�ص  �ملغفور  وماآثر 
�صلطان �آل نهيان مبنا�صبة يوم ز�يد للعمل �لإن�صاين، 
يف  ز�يد"  "عام  ت�صمية  �أن  ع��ل��ى  �حل��ا���ص��رون  و�أك����د 
�ل�صنة  لعام �خل��ري يف  �م��ت��د�د  ه��و  �إمن��ا   2018 �صنة 
بعمل  �ملوؤ�ص�ص  �لقائد  �أ�صم  لرتباط  وذلك  �ملن�صرمة 

�خلري و�لبذل و�لعطاء وخدمة �لإن�صانية جمعاء.

ركا�ص  ب��ن  حمد  حممد  �ل�صيخ  �ملجل�ص  يف  وحت���دث 
لإمارة  �لوطني  �ل�صت�صاري  �ملجل�ص  ع�صو  �لعامري 
و�خلري  ز�ي��د  �أ�صم  بني  �لرت�بط  �أن  فاعترب  �أبوظبي 
بن  ز�ي���د  �ل�صيخ  ق��دم��ه  مل��ا  نتيجة طبيعية  ج��اء  �إمن���ا 
دولة  �صعب  �إىل  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ص��ل��ط��ان 
�لمار�ت و�صعوب �لعامل من خري وعطاء ل حمدود، 
�ملوؤ�ص�ص لدولتنا �لع�صرية  �لقائد  �أن �جناز�ت  موؤكد�ً 
هي حمطات م�صرفة لأبناء �لإم��ار�ت، وفخر و�عتز�ز 

لنا بني �ل�صعوب.
من جهته �أكد �ل�صيخ �لدكتور �صامل حممد بن ركا�ص 

باأن  �لعامري ع�صو �ملجل�ص �لوطني �لحتادي �صابقا 
ل�صتذكار  منا�صبة  يعد  �لن�����ص��اين  للعمل  ز�ي���د  ي��وم 
�أ�ص�صه  �لذي  �مل��وروث �حل�صاري و�لإن�صاين و�خلريي 
�ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان، طيب �هلل 

ثر�ه. 
�لباحث و�ل�صاعر حممد �صيف  وقال �صاحب �ملجل�ص 
نعرف  ب���اأن  ونفتخر  نعتز  ب��اأن��ن��ا  �ل��ع��ام��ري  نعيف  ب��ن 
رمزنا  ز�ي��د  فال�صيخ  ز�يد"،  "عيال  باأننا  �نف�صنا  عن 
و�صاحب  و�ملوؤ�ص�ص  �لتاريخي  �لقائد  وه��و  وفخرنا، 
�أو�صلت دولتنا �ىل ما هي عليه  �لنظرة �لثاقبة �لتي 

�ليوم من تقدم وتطور تناف�ص به دول �لعامل �أجمع.
وبدوره �أكد �صعادة �صعيد �صيف بن نعيف �لعامري باأن 
�لو�لد �ملوؤ�ص�ص �ل�صيخ ز�يد باق يف قلوبنا و�صمائرنا، 
و�أفعاله  و�أعماله  باإن�صانيته  �ل�صنو�ت  وخالد على مر 
وتعاليمه �لتي ما ز�لت متثل �لطريق و�مل�صلك �لذي 

ننتهجه يف حياتنا �ليومية. 
�أن  فاأكدو�  �مل�صاركني  �ملجل�ص عدد من  كما حتدث يف 
و�جبنا كاأبناء �لإمار�ت باأن نعمل يد� بيد مع قيادتنا 
ومبادئه  �خل���ري  ز�ي���د  ن��ه��ج  ع��ل��ى  للحفاظ  �ل��ر���ص��ي��دة 

�خلالدة وقيمه �لعالية.

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة �ل�����ص��ي��خ �ل��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن م�����ص��ل��م ب���ن حم 
�م�����ص��ام بالأمم  �ل��ع��ام ملنظمة  ن��ائ��ب �لم���ني  �ل��ع��ام��ري 
�ملتحدة ، ومبنا�صبة �لحتفال بيوم ز�يد للعمل �لإن�صاين 
�لعني ندوة  نادي  بالتعاون مع  �ملعلمني  �أقامت جمعية 
�أبجدية ز�يد ( وذلك يف قاعة رئي�ص جمل�ص  بعنو�ن ) 
بن  حمد  وبح�صور   ، ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  ����ص��ت��اد  يف  �لإد�رة 
، بخيت  �لدرمكي  بن رحمة  ، جمعة  �لدرمكي  �صلطان 
�حتاد  رئي�ص  �ل�صماحي  �صلطان   ، �لنعيمي  �صويد�ن  بن 

�ل�صباحة، وح�صد كبري من �بناء مدينة �لعني.
ويف بد�ية �لندوة حتدث �ل�صيخ �لدكتور حممد بن حم 
�لإن�صان  ز�ي��د  عند  طوياًل  �صيقف  �لتاريخ  قائاًل" ب��اأن 
و�ل��ق��ائ��د �ل����ذي م��ن��ح ���ص��ع��ب��ه �ل��ك��ث��ري وك����ان رح��م��ه �هلل 
�ل�صرب  منها  تعلمنا  �لكلمة  مبعنى  حقيقية  مدر�صة 
و�جل��ل��د و�حل���ب و�لح�����رت�م و�مل��ث��اب��رة و�لإخ���ال����ص يف 

�لعمل و�لعدل و�لرحمة.
ب�"يوم ز�يد  "�ننا يف هذه �لي��ام نحتفل  ��صاف بن حم 
�ملغفور  ب���دور  ع��رف��ان��اً  ي��اأت��ي  �لن�صاين" و�ل���ذي  للعمل 
ثر�ه«  نهيان »طيب �هلل  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له 
كزعيم لالإن�صانية وعنو�نها ومنبع �جلود و�أ�صله ورجل 
�لرب و�لإح�صان، فز�يد �خلري و�لعطاء هو من غر�ص يف 
نفو�ص �صعب �لإم��ار�ت حب �لعطاء و�لبذل و�لإن�صانية 
�أ�صحى �لعمل �لإن�صاين، ومد يد �لعون لل�صعوب  حتى 
�ملنكوبة �صمة بارزة من �صمات �صعب �لإم��ار�ت، وجعلت 
و�لنهج  للعطاء و�جل��ود  �إن�صانية عاملية  دول��ة  �لإم���ار�ت 
مكان  كل  يف  ورفاهيته  �لإن�صان  تنمية  دع��م  يف  �لثابت 
�للغة  �أو  �أو �لعرق  �إىل �عتبار�ت �لدين  من دون �لنظر 

�أو �ملوقع �جلغر�يف. 
 ومن جانبه قال حمد بن �صلطان �لدرمكي �أن نهج ز�يد 
�صيبقى مدر�صة ننهل منها جميعاً معاين �لبذل و�لعطاء 
�صرح  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�لنه�صة  و�لإجن��ار  �لقيادة  وفن 
�ملجتمع  لتعريف  �إ�صافية  قيمة  �صي�صكل  �ملوؤ�ص�ص  ز�ي��د 

يف  غر�صت  �لتي  �ل��ف��ذة  ب�صخ�صيته  �لقادمة  و�لأج��ي��ال 
�ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  عظيمة،وقاد  وم��اآث��ر  قيماً  نفو�صنا 
ز�يد جتربة ر�ئدة �نطلقت من ربوع �ل�صحر�ء ليوؤ�ص�ص 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، فبنى �أمة يفخر �أبناوؤها 
بالنت�صاب �إليه وحمل ر�يتها و�لدفاع عنها، وحتول �إىل 

رمز عاملي للت�صامح و�خلري و�لعطاء �لإن�صاين.
ز�يد،  �ل�صيخ  �أن  �لنعيمي  �صويد�ن  ب��ن  بخيت  و�و���ص��ح 
لتزهر  للم�صتقبل  وب��ن��ى  �ملا�صي  م��ن  �أخ���ذ  �هلل،  رح��م��ه 
�أر�ص �لإم��ار�ت حمبة و�صالماً وت�صاحماً، ونحن نفخر 
وتو��صل  ز�ي��د  نهج  على  ت�صري  �لتي  �لر�صيدة  بقيادتنا 
�صبل  ل��ه  وت��وف��ر  �لنه�صوي  م�صروعه  لتعمق  �مل�����ص��رية 
�أن جن��اح و�زدهار  �إىل  ب��ن ح��م  �لتقدم و�ل��ت��ط��ور، ون��وه 

دور  وع��ل��ي��ن��ا  ز�ي����د،  �ل�����ص��ي��خ  �إرث  بف�صل  ه��و  �لإم������ار�ت 
يف  نهار  ليل  و�لعمل  �لإرث  ه��ذ�  حماية  يف  وم�صوؤولية 
ظل �لقيادة �لر�صيدة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة، حفظه �هلل، لن�صيف �إىل 

�صرح �إجناز�ت �لوطن.
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �إن  �لدرمكي  رحمة  بن  و����ص��ار  جمعة 
و�أر�د  ع��ط��اء،  بحر  ك��ان  �هلل،  رح��م��ه  نهيان  �آل  �صلطان 
لالإمار�ت �أن تكون م�صرب �لأمثال يف �خلري و�لوقفات 
�لإن�������ص���ان���ي���ة، وه����و �لأم������ر �ل�����ذي جت��ل��ى ع���رب مو�قفه 
باأروع  �لإن�����ص��اين  �لعمل  نهج  �أر���ص��ى  حيث  وم��ب��ادر�ت��ه، 
جتلياته.م�صيفاَ �أن ز�يد زرع يف نفو�ص �لإمار�تيني حب 
�نطلق  وم��ن خاللها  ق��اع��دة �خل��ري  �أ�ص�ص  �خل��ري، كما 

�إىل  وتعد�هم  و�ملقيمني  �ملو�طنني  عم  ب�صخاء  ليعطي 
�نتظار  �أو  ب��ال منة  وك���ان يعطي  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن  ك��اف��ة 
ودع��م �جلمعيات  و�لأر�م���ل  �لأيتام  لرد �جلميل، فكفل 

�خلريية �ملنت�صرة يف �لإمار�ت مادياً ومعنوياً.
و�كد �صلطان �ل�صماحي �إن �ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�صيخ 
توفري  عن  يوماً  يتو�َن  نهيان، مل  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د 
�حتياجات �ملو�طنني، ونّوه ...باحلكمة �لتي كان يتمتع 
بها �ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�صيخ ز�يد، حيث بنى �لهياكل 
�لقت�صادية للدولة، �صاعياً �إىل بناء �قت�صاد قوي ومرن 

ي�صتوعب �لأزمات �لعاملية.
باإذن  ل��ه،  �ملغفور  �أن  ، فقد بني  �ل�صيباين  �أم��ا عبد �هلل 
�هلل، �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان، رحمه �هلل، علمنا �أن نرى 
بكل  جمتمعنا  ن��ط��ّور  و�أن  خمتلفة،  بطريقة  �ل��ع��امل 
�لفخر  م��ل��وؤه  متمّكن  جمتمع  �إىل  ن�صل  ل��ك��ي  ف��ئ��ات��ه، 
بوطنه. ور�أى �أنه رحمه �هلل، ُيعّد رمز �لعمل �لإن�صاين 
على �مل�صتوى �لعاملي، فلم يتو�ن عن مّد يد �لعون �إىل 

كل من يحتاج �إليها حول �لعامل.
بن  �صلطان  مدر�صة  مدير  �ل��زرع��وين  حممد  و�أو���ص��ح 
ز�ي��د: �إن �ملغفور له ب��اإذن �هلل �ل�صيخ ز�يد متكن خالل 
وبنية  �صاملة  ح�صارية  نه�صة  بناء  م��ن  ق�صرية  م��دة 
حتتية حديثة وتقدم و�زدهار بارزين يف جميع جمالت 
�لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية ما و�صعها يف م�صاف 

�لدول �ملتقدمة يف �لعامل. 
و�أ���ص��اف �ب��ر�ه��ي��م �جل���ر�ح م��دي��ر م��در���ص��ة خليفة "�ن 
�ملغفور  خ�صال  ذك��ر  يف  و�أ�صهب  حت��دث  مهما  �لإن�����ص��ان 
له باإذن �هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان، فاإنه لن 
يوفيه حقه، لأننا نتحدث عن �لقائد و�ملوؤ�ص�ص ومربي 
�لأج���ي���ال و�ل���ق���دوة �حل�����ص��ن��ة، ح��ي��ث ت��ط��ل علينا ذكرى 
قيم  لتجمعنا جم��دد� على  ع��ام  ك��ل  وف��ات��ه يف رم�صان 
�لوفاء و�حلب و�لعرت�ف باجلميل، ملن حفر يف قلوب 
�أبناء �لإمار�ت بل و�لعامل �أجمع معنى �لعطاء �لإن�صاين 
يف �أرق���ى ���ص��ورة ول��ت��وؤك��د �أروع م��ع��اين �ل��وف��اء م��ن هذ� 

�ل�صعب �لويف.
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برعاية رئي�ص جمل�ص �إد�رة موؤ�ص�صات �ل�صيخ حممد بن 
خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية �ل�صيخة �لدكتورة 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  نهيان،  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �صما 
كلية �لتقنية �لعليا للطالبات يف �لعني مت �إقامة �إفطار 
ز�يد  ليوم  �إحياء  �لعني  �أيال مبدينة  جماعى يف فندق 
لدولة  �ملوؤ�ص�ص  ز�يد  عام  وتز�منا مع  �لإن�صاين  للعمل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة طيب �هلل ثر�ه – با�صت�صافة 
50 طفال يتيما من موؤ�ص�صة �لهالل �لأحمر و�صندوق 
�إد�رة وموظفني كلية  �لزكاة بالعني ، وح�صور كل من 
بن  �ل�صيخ حممد  موؤ�ص�صات  و�إد�رة وموظفات  �لتقنية 
و�لرعاة  �لإد�رة  جمل�ص  من  و�أع�صاء  نهيان  �آل  خالد 

و�ملتطوعني و�لإعالميني.
بن  حممد  بنت  �صما  �ل��دك��ت��ورة  لل�صيخة  تغريدة  ويف 

خالد �آل نهيان بهذه �ملنا�صبة قالت: 
)حني كان �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان - طيب �هلل 
ثر�ه - بيننا تدفقت من بني يديه �أنهار �خلري و�لعطاء 
كل  على  ب��ل  �لإم����ار�ت  على  فقط  لي�ص  بهما  ففا�صت 

�لأنهار  ل��رح��اب �هلل ظلت  �لإن�����ص��ان��ي��ة، و ح��ني غ��ادرن��ا 
ف��ي��ا���ص��ة، غ��ادرن��ا وق���د زرع قيمة �ل��ع��م��ل �لإن�����ص��اين يف 
نفو�ص عياله فكان �أهم مري�ث تركه ر��صخا يف �صمري 
�أجل  �لعمل باخلري من  �أهمية وقيمة  �لإمار�تيني هو 
ز�يد  ذك��رى  و�لإن�صانية بخري يف  ع��ام  فكل   .. �لإن�صان 

�خلري رمز �لعمل �لإن�صاين..(
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
حتتفي )بيوم ز�يد للعمل �لإن�صاين« �لذي ي�صادف �ل� 
19 من �صهر رم�صان من كل عام، م�صتذكرة 15 عاماً 
�نق�صت على رحيل �لو�لد �ملغفور له باإذن �هلل – تعاىل 
- �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - 
�خلري  منبع  ز�ي��د  �لو�لد  باإن�صانية  �حتفاء  ذلك  ويعد 

ور�ئده ورمزه. 
ملاآثر خريه،  ��صتذكار  �إل  �ملنا�صبة ما هو  �إحياء  �أن  كما 
�لتي  وحكمته  وعطائه  و�إن�صانيته  ل�صريته  وتر�صيخا 
ليحدث  �ل��ع��امل  بقاع  �صتى  �إىل  وطنه  ح��دود  بها  ع��رب 
كونه  �صعبه،  قلوب  وك�صب  �لآخ��ري��ن،  �لتغيري يف حياة 
�لقائد �مللهم، �لذي �صيد بنيان �لدولة و�أعلى عمادها، 
�ملتحدة يف م�صاف  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  باتت  حتى 

�لدول �ملتقدمة عاملياً.
هذ� وقد بد�أ �للقاء بالإفطار �جلماعي لكافة �حل�صور 
وم�صاركة �لرعاة �أعقبه فقر�ت ترفيهية متنوعة حيث 
�لهد�يا  وتقدمي  �جلاذبة  بالأن�صطة  �جلميع  ��صتمتع 

كما  �ملتنوعة  و�لفقر�ت  �لنقدية  و�لعيديات  لالأطفال 
قامت �ملدير �لعام ملوؤ�ص�صات �ل�صيخ حممد بن خالد �آل 
ز�يد  ليوم  و�لد�عمة  �مل�صاركة  �جلهات  بتكرمي  نهيان 

للعمل �لإن�صاين ودورهم �لبارز يف جناح �لفعالية. 

بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي و�سمن موؤمتر �سحفى
جامعة االإمارات تطلق تقرير التنمية 

الب�شرية لدولة االإمارات 2018
•• العني – الفجر

�أ�صدرت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ممثلة يف مركز جامعة �لإمار�ت 
�لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  مع  وبالتعاون  و�لقيادة  �لعامة  لل�صيا�صة 

تقرير �لتنمية �لب�صرية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2018.
�لإم����ار�ت  جامعة  –مدير  �لبيلي  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  و�أك���د 
�ملن�صورى  عتيق  �لدكتور  بح�صور  �صحفى  موؤمتر  فى  �ملتحدة   �لعربية 
لل�صيا�صة  �لإم���ار�ت  جامعة  مركز  مدير   �لطلبة  ل�صئون  �مل�صارك  �لنائب 
�لعامة و�لقيادة   و�لدكتور حممد بن هويدن–رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صة 
وفرودي  للتقرير  �لرئي�ص  و�ملحرر  �لفني  و�مل�صت�صار  �لإم���ار�ت  جامعة  يف 
مورينغ -�ملن�صق �ملقيم لالأمم �ملتحدة، و�ملمثل �ملقيم لربنامج �لأمم �ملتحدة 
�لإمنائي بالإنابة بدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - على �أن هذ� �لتقرير 
�إب��ر�ز للدور �لذي قام به �ملوؤ�ص�ص يف  �لذي خرج �إىل �لنور يف عام ز�يد هو 
وتعزيز  �حليوية،  �ملجالت  خمتلف  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  نه�صة  �أ�ص�ص  و�صع 
بالدولة،  �لتنمية  موؤ�صر�ت  يف  ريادتها  ودعم  �لوطنية  �لتنموية  لل�صيا�صة 
كما ي�صهم �لتقرير يف خدمة روؤية دولة �لإمار�ت 2021 وحكومة �أبوظبي 
و�لتعليم  �لقت�صاد  مثل  رئي�صية  ق�صايا  ع��دة  على  برتكيزه   ،2030

و�ل�صحة و�صوق �لعمل و�ل�صيا�صات �لجتماعية.
جامعة  مركز  – مدير  �ملن�صوري  جكة  عتيق  �لدكتور  �أ���ص��ار  جانبه  وم��ن 
�لتعاون  يعك�ص  �لتقرير  �أن   "�إىل  و�ل��ق��ي��ادة:  �لعامة  لل�صيا�صة  �لإم����ار�ت 
وبرنامج  و�لقيادة  �لعامة  لل�صيا�صة  �لإم���ار�ت  جامعة  مركز  بني  �لوثيق 
و�ملنظمات  �مل��رك��ز  ب��ني  �ل�صر�كة  تعزيز   وك��ذل��ك  �لإمن��ائ��ي،  �ملتحدة  �لأمم 
�ل�صيا�صة  ميادين  �إىل  ونقلها  بينهما  �خل��رب�ت  تبادل  جانب  �ىل  �لدولية 
و�مل�صاهمة يف حتقيق  �لدولة  �لقر�ر يف  رفد عملية �صنع  �أج��ل  �لعامة من 
و مو�كبة  �لتقرير  ��صد�ر هذ�  �أهمية  على  �لر�صيدة. موؤكد�ً  �لقيادة  روؤي��ة 
مركز جامعة �لإمار�ت لل�صيا�صة �لعامة و�لقيادة لأبعاد �لتنمية �لب�صرية يف 
دولة �لإمار�ت وحر�صه على حت�صني موؤ�صر�تها و�حلفاظ على ��صتد�متها 
يف �صبيل �لرتقاء بالإن�صان �لذي يعي�ص على �أر�ص دولة �لإمار�ت كما �أر�د 

له ذلك موؤ�ص�ص �لدولة �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان.
�ملقيم  و�ملمثل  �ملتحدة،  ل��الأمم  �ملقيم  -�ملن�صق  مورينغ  ف���رودي  ق��ال  فيما 
لربنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي بالإنابة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
– �أنه " بعد 21 عاماً منذ �صدور تقرير �لتنمية �لب�صرية �لوطني لدولة 
�لإمار�ت، ُيظهر تقرير �لتنمية �لب�صرية �لوطني �جلديد لدولة �لإمار�ت 
تقدًما كبرًي� منذ �لتقرير �لأخري. كما يعك�ص �إطالق �لتقرير �صر�كة طويلة 
و�لإمار�ت.م�صري�  �ملتحدة  �لأمم  �أربعة عقود، بني  �أكر من  تغطي  �لأم��د 
�ىل �ن  �أهمية هذ� �لتقرير  تكمن يف م�صاهمته يف و�صع �صيا�صات �لتنمية 
�لأعمال  ج��د�ول  مقدمة  يف  �لنا�ص  على  تركز  �لتي  و�ل�صيا�صات  �لب�صرية 
16 مرة  يف �لدولة. وكما �و�صح  �لتقرير،�أن عدد �ل�صكان قد منا حو�يل 
منذ عام 1975 �إىل عام 2016، حيث �ن �ملزيد من �ل�صكان يعني �ملزيد 
من �لتحديات و�ملزيد من �لفر�ص. م�صري� �ىل �ن  دولة �لإم��ار�ت حققت 
تقدماً ملحوظاً يف جمالت متعددة مبا يف ذلك �لتعليم و�ل�صحة. وقال �ن 
هذ� �لتقرير �صيوفر �أ�صا�ص حتليلي قوي مبني على �ملكونات �ملختلفة �لتي 

ت�صملها وت�صاهم فى �لتنمية �لب�صرية".
�ل�صيا�صة يف جامعة  وذكر �لدكتور حممد بن هويدن–رئي�ص ق�صم �لعلوم 
در��صة  يتم  مل  �إن��ه  للتقرير:  �لرئي�ص  و�ملحرر  �لفني  و�مل�صت�صار  �لإم���ار�ت 
حالة �لتنمية �لب�صرية يف دولة �لإمار�ت منذ �لتقرير �لأول �ل�صادر يف عام 
1997 و�لذي �أعدته جامعة �لإمار�ت، و�عتمد �لتقرير على در��صة حالة 
�لتنمية �لب�صرية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من خالل در��صة �لأبعاد 
وم�صتوى  �ل�صحة،  �لتعليم،  وهي:  �لب�صرية  �لتنمية  يف  �لثالث  �لرئي�صية 

�ملعي�صة.
جديٌر بالذكر �أن هذ� �لتقرير يعترب در��صة علمية حلالة �لتنمية �لب�صرية 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �صارك يف �إع��د�ده �أكر من 12خمت�صاً 
على  �لتقرير  و�أعتمد  وم��ر�ج��ع.  كاتب  بني  �لب�صرية  �لتنمية  جم��الت  يف 
هذه  مثل  �إع����د�د  يف  �ملعتمدة  �لإمن��ائ��ي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��رن��ام��ج  منهجية 

�لتقارير منذ �نطالقها يف عام 1990.
�لتح�صن  �ىل   �ليها   تو�صل  �لتي  �لعامة  �خلال�صات  وم��ن  �لتقرير  و�أك��د 
خالل  م��ن  �لب�صرية  �لتنمية  جم��ال  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أد�ء  يف  �مل��ل��ح��وظ 
�إىل  �أو�صلتها  �لب�صرية  �لتنمية  دل��ي��ل  يف  مرتفعة  قيمة  على  ح�صولها 
م�صاف �لدول ذ�ت �لتنمية �لب�صرية �ملرتفعة جد�ً. كما بني �لتقرير �لأبعاد 
�لرئي�صية �لثالث للتنمية �لب�صرية: �لتعليم و�ل�صحة ودليل �لدخل كاأهم 

�لبعاد �إ�صهاماً يف قيمة دليل �لتنمية �لب�صرية. 
�مل��ر�أة يف دولة �لإمار�ت  و�أو�صح �لتقرير كذلك �لتطور �ملتحقق يف متكني 
وت�صييق �لفجوة بني �جلن�صني. و�لتقدم �مللحوظ لكل من �إمارتي �أبوظبي 

ودبي يف �أبعاد دليل �لتنمية �لب�صرية مقارنة بالإمار�ت �لأخرى.
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على مر حياتك، قد تواجه اأ�سكااًل متعددة من االأنباء ال�سيئة يف اأوقات خمتلفة 
عن  تنف�سل  اأو  عملك  تخ�سر  قد  املثال،  �سبيل  على  نف�سه.  الوقت  يف  حتى  اأو 
ال�سريك، اأو ميوت الطفل الذي تنتظره، اأو تتلقى ت�سخي�سًا �سادمًا من الطبيب، 
اأو تفقد �سخ�سًا عزيزًا عليك، اأو تواجه اأي نوع اآخر من التقلبات التي تفر�سها 
نًا �سد االأنباء ال�سيئة اأو خيبات االأمل يف احلياة.  احلياة عليك. ال اأحد حم�سّ
لل املعلومة وتتعامل معها حني تتلقاها ثم مت�سي قدمًا يف حياتك  لكن كيف تحُ

من دون اأن تتعر�ص لاأذى؟

�ليوم  حتى  �لأب��ح��اث  تتو�صل  مل 
كانت  �إذ�  ع��م��ا  ح��ا���ص��م  ج����و�ب  �إىل 
حت�ّصن  �ل����دم����اغ  مت���ري���ن  ب���ر�م���ج 

تر�جع �لذ�كرة �أو تبطئه. 
ل��ك��ن در������ص����ة ج���دي���دة ُن�������ص���رت يف 
لطب  �لأم��ريك��ي��ة  �جلمعية  جملة 
مترين  �أن  ك�����ص��ف��ت  �ل�����ص��ي��خ��وخ��ة 

َمن  ي�صاعد  �لدماغ 
�إعاقة  ي��ع��ان��ون 

م������ع������رف������ي������ة 
خ����ف����ي����ف����ة، 

باأن  علماً 
ه��������������������ذه 
ت���������ص����ّك����ل 
�مل���رح���ل���ة 

�صلة  لفا �
ب�����������������������������������ني 

������ص�����ي�����خ�����وخ�����ة 
�لطبيعية  �ل��دم��اغ 

و�خلرف.
ب�145  �لباحثون  ��صتعان 

بالغاً يبلغ متو�صط �صنهم 72 
�إ�صابتهم  �صنة و�صّخ�ص �لأطباء 

ُوّزع  خ��ف��ي��ف��ة.  م��ع��رف��ي��ة  ب���اإع���اق���ة 
جمموعات.  ثالث  على  �مل�صاركون 
خ�صعت �ملجموعة �لأوىل ل�صاعتني 
�أ�صبوع  ك���ل  �ل����دم����اغ  مت���ري���ن  م���ن 

طو�ل �صهرين. 
رّك����ز ه���ذ� �ل��ت��م��ري��ن ع��ل��ى حت�صني 
�إ�صرت�تيجيات  ب��ت��ع��ّل��م  �ل���ذ�ك���رة 
�ملعلومات.  ل��ت�����ص��ف��ري  ج����دي����دة 

�مل�صاركون  �ملثال، تذّكر  على �صبيل 
مبو��صع  مهامهم  بربط  �أعمالهم 
حم�����ددة يف م��ن��زل��ه��م، ع��ل��م��اً ب���اأن 
)طريقة  ُت���دع���ى  �ل��ط��ري��ق��ة  ه����ذه 
�مل���و�����ص���ع(. ك���ذل���ك مت���رن���و� على 

�صبط �نتباههم ب�صكل �أف�صل.
�ملجموعة  تلقت  نحو مماثل،  على 

�لتمرين  م���ن  ���ص��اع��ت��ني  �ل��ث��ان��ي��ة 
فيها  �مل�صاركني  �أن  �إل  �أ���ص��ب��وع��ي��اً. 
ت���ع���ل���م���و� �ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى �أوج������ه 
�إيجابية من حياتهم، كتعّلم كيفية 
�لتاأقلم مع �لإجهاد و�ل�صتياء. �أما 
�أي  ف��ل��م تتبع  �ل��ث��ال��ث��ة،  �مل��ج��م��وع��ة 

برنامج.

خ�صع �مل�صاركون لختبار�ت ذ�كرة 
يف م�صتهل �لدر��صة.

َمن  �أن  لحقاً  �لباحثون  ولح��ظ   
�صاركو� يف جمموعة مترين �لدماغ 
�إىل  �أع��ل��ى مب��رت��ني  ن��ت��ائ��ج  �صجلو� 
�لذ�كرة.  �ختبار�ت  م��ر�ت يف  �أرب��ع 
�ملجموعتني  يف  �مل�������ص���ارك���ون  �أم�����ا 
�لأخريني، فحققو� 
�أ�صغر  ت��ق��دم��اً 

بكثري.
ك��������ذل��������ك 
ح�����اف�����ظ 
َم���������������������ن 
ت�����ل�����ق�����و� 
مت�������ري�������ن 
�لدماغ على 
�ل����ت����ح���������ص����ن 
حققوه  �ل��ذي 
ط��������������و�ل ����ص���ت���ة 

�أ�صهر.
�لب������احثون  ويع������تقد   
�إىل  ي�����ع�����ود  ه���������������������������ذ�  �أن 
����ص��ت��خ��������������د�م��ه��م مت��ري��ن��ه��م يف 

حياتهم �ليومية.
 �صحيح �أننا نحتاج �إىل �ملزيد من 

�لأبحاث يف هذ� �ملجال، 
�إىل  ب��و���ص��وح  ت�صري  �ل��ن��ت��ائ��ج  ل��ك��ن 
�لإن�صان  يجنيها  قد  �لتي  �لفو�ئد 
من حتفيز دماغه بطر�ئق معينة، 
�لعملية  ه��ذه  ط��ّب��ق  �إذ�  خ�صو�صاً 

بانتظام.

 رمبا تبدو هذه �ل�صرت�تيجية معقدة يف بد�ية 
�لتي  �خل���ربة  غ��ي��اب  �إىل  ن��ظ��ر�ً  �ملهنية  �مل�����ص��رية 
ُتعترب عاماًل �أ�صا�صياً يف قطاع �لأعمال. مع ذلك، 
بدت  مهما  �ل�صابقة  باإجناز�تك  ت�صيد  �أن  ح��اول 
تبد�أ  ل  �لذ�تية،  �صريتك  ر  حت�صّ حني  ب�صيطة. 
رّكز على  بل  ع�صتها  �لتي  �ملهنية  �لتجارب  بذكر 
ُتعترب جزء�ً  باتت  تلّقيتها لأنها  �لتي  �لتدريبات 
�أي�صاً  من �خلربة �لتي يحملها �لفرد. ل ترتّدد 
يف �صرح مهامك باأ�صلوب و��صح وو�قعي. �صت�صمح 
ل���ك ه����ذه �ل��ط��ري��ق��ة ب���اإث���ب���ات ق����در�ت����ك وم���دى 

�رتباطها باملن�صب �لذي تطمح �إليه.
بع�ص  لك  ي�صمح  �لذ�تية،  �صريتك  تقّدم  بعدما 
�إز�ء �مل�����ص��وؤول عن  ب��اإث��ب��ات ج��د�رت��ك  �خل��ط��و�ت 
قبل  ت�صل  �أن  يجب  �لأول،  �مل��ق��ام  يف  �لتوظيف. 

�ملوعد �ملحدد وتختار مالب�ص ر�صمية منا�صبة، ثم 
م�صريتك  وو��صحة عن  ق�صرية  ر خال�صة  ح�صّ
وركز حتديد�ً على ما جذبك �إىل هذه �لوظيفة.

�إىل ت�صجيع �مل�صوؤول  يهدف هذ� �لعر�ص �لأويل 
وطلب  �إ�صافية  �أ�صئلة  ط��رح  على  �لتوظيف  عن 
لالإجابة عن  �أي�صاً  ��صتعّد  دق��ة.  �أك��ر  معلومات 
نف�صك  ت��رى  )�أي���ن  �لنموذجية  �لأ���ص��ئ��ل��ة  بع�ص 
�لأ�صئلة  ه����ذه  ُت���ط���َرح  ����ص���ن���و�ت؟(.  خ��م�����ص  ب��ع��د 
�إىل  نظر�ً  �مل��ح��دودة غالباً  �خل��ربة  �أ�صحاب  على 
�أن  يجب  �ل��ي��وم.  �ل�صابة  �مل��ه��ار�ت  تقييم  �صعوبة 
ت��وؤك��د ط��م��وح��ك �ل��ك��ب��ري و����ص��ت��ع��د�دك لاللتز�م 

بالعمل �جلدي.
�ل��ط��م��وح م��ي��زة �إي��ج��اب��ي��ة ط��ب��ع��اً، ل��ك��ن ي��ج��ب �أل 
تعرف  لأن��ك ل  نف�صك مفرطة  ثقتك يف  ت�صبح 

�ملعيار �لذي دفع رب �لعمل �إىل ��صتدعائك. رمبا 
يكون �ختارك من �أجل خربتك يف جمال عملك، 
�أو �إقامتك يف مكان جغر�يف قريب من �ملوؤ�ص�صة. 
عموماً، يظن �ملتخرجون �جلدد �أن �أرباب �لعمل 
ينتظرونهم بفارغ �ل�صرب لكنهم خمطئون. يجب 
�أن حتافظ على تو��صعك خالل مقابالت �لعمل 
لكن بدرجة معتدلة �أي�صاً لأن �أ�صحاب �ل�صهاد�ت 
�أية  يحملون  ل  �لذين  �لأ�صخا�ص  �أو  �لب�صيطة 

�صهادة مييلون �إىل �ل�صتخفاف يف نف�صهم.
ي�صعر  ك��ي  و�صطياً  م��وق��ف��اً  تتبنى  �أن  �إذ�ً  ح���اول 
ن�صيحة  بالطمئنان.  حت���اوره  �ل���ذي  �ل�صخ�ص 
�أو �صريتك  ك��ف��اء�ت��ك  ب�����ص��اأن  ت��ك��ذب  �أخ�����رية: ل 
�لذ�تية. يجب �أن تكون �صريحاً �إىل �أق�صى حد، 

حتديد�ً ب�صاأن كفاء�تك �للغوية.

مترين الدماغ يحارب
 االإعاقات املعرفية

قّدر كفاءاتك املهنية منذ البداية!

تكون  رمب���ا  تتلقاها،  �ل��ت��ي  �ل�صيئة  �لأن���ب���اء  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�ص 
على  ر�أ�صاً  حياتك  تقلب  �أنها  حتى  و�صادمة،  رة  مدمِّ �لتجربة 

عقب �أحياناً.
تعطي �لأنباء �ل�صيئة من �أي نوع �أثر�ً فورياً يف ج�صمك وُت�صّغل 
يبد�أ ج�صمك حينها  �صريعاً.  �ملو�جهة  �أو  �لهرب  رد فعل  لديك 
�ل�صيناريوهات  �أ���ص��و�أ  عقلك  ي��ر�ج��ع  فيما  �لأدري��ن��ال��ني  ��ّخ  ِب�����صَ
�ملحتملة خالل ثو�ٍن. كذلك، رمبا حتتاج �إىل �لتحكم بالعو�قب 
كافة �لتي ترت�فق مع �لأنباء �ل�صيئة كالبحث عن عمل جديد، 
�أو دفع �لفو�تري، �أو ح�صور �ملو�عيد �لطبية، �أو �إبالغ �لأ�صدقاء 
�آث���ار �ل��ن��ب��اأ �مل��وؤث��ر يف  و�أف����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة، ف�صاًل ع��ن �لتكّيف م��ع 

�مل�صتويني �جل�صدي و�لعقلي.
خمتلفة  بطريقة  و�ل�صدمات  �لتوتر  مع  �صخ�ص  كل  يتفاعل 
�لنا�ص بع�ص �خلطو�ت  �أن يتخذ جميع  عن غريه، لكن ميكن 
وتبّني  �ل�صيئة  �لأن��ب��اء  مع  و�لتعامل  �ل�صائك  �ملوقف  ل�صتباق 
�آليات تكيفية فاعلة وتخفيف حدة �ل�صدمة. يف ما يلي بع�ص 

�لن�صائح �لتي ت�صمح بالتكيف مع �لأنباء �ل�صيئة...

ال�سلبية عواطفك  تقّبل   .1
لمتناهية  دو�م��ة  بن�صوء  ت�صعر  رمب��ا  مقلق،  نباأ  �أي  تلقي  عند 
من �لعو�طف �ل�صلبية. وحني تو�جه �أية عاطفة �صلبية مماثلة، 
حلماية  تنتابك  �لتي  �لقامتة  بامل�صاعر  �لع��رت�ف  ترف�ص  قد 

نف�صك.
�أن حماولة  - بريكلي  كاليفورنيا  �أجرته جامعة  �كت�صف بحث 

جت��ّن��ب �ل��ع��و�ط��ف �ل�����ص��ل��ب��ي��ة ق���د تزيد 
�أكر  �لنف�صي  �ل�صغط  م�صتوى 

مو�جهتها  عند  يح�صل  مما 
مبا�صرًة.

�ل���ب���اح���ث���ون ثالث  �أج������رى 
در�������ص�����ات م��ن��ف�����ص��ل��ة عرب 
�ملخترب  ويف  �لإن�����رتن�����ت 
و��صتنتجو� �أن تقّبل �ملز�ج 

مقاومته  ب���دل  �ل�صيئ 
ق��������د ي���ج���ع���ل 

�لنا�ص ي�صعرون بالتح�صن على �ملدى �لطويل.
�ل�صلبية  عو�طفهم  تقّبل  �ع��ت��ادو�  �لذين  �مل�صاركني  �أن  لوحظ 
حت�ّصنت  ثم  من  �لعو�طف،  تلك  مو�جهة  �إىل  مياًل  �أق��ل  كانو� 
�صحتهم �لنف�صية مقارنًة بالأ�صخا�ص �لذين جتنبو� عو�طفهم 

�ل�صلبية.
�صرح �لعلماء �أن �ملقاربة �لتي ن�صتعملها للتعامل مع �لتفاعالت 
يكون  �لعامة.  ر�حتنا  على  للحفاظ  �أ�صا�صية  تكون  �لعاطفية 
�لأفر�د �لذين يتقّبلون �لعو�طف �ل�صلبية من دون �أن يحاولو� 

تغيريها �أكر ��صتعد�د�ً للتعامل مع �ل�صغط �لنف�صي.

متكرر ب�سكل  ال�سيئ  بالنباأ  فّكر   .2
مثل �لنزعة �إىل جتنب �لعو�طف �ل�صلبية، يدخل عدد كبري من 
�لأ�صخا�ص �لذين يتلقون �أنباًء �صيئة يف )دو�مة �لنفي(. ت�صري 
يف  �ل�صلبي  بالنباأ  �ملرتبطة  �لأفكار  قمع  حماولة  �إىل  �لأخ��رية 

عقلك.
نتائج  �إىل  �ل�صائك  �مل��وق��ف  جتنب  ي���وؤدي  �حل����الت،  معظم  يف 
حني  �ملطاف.  نهاية  يف  به  �لتفكري  تزيد  يجعلك  وق��د  عك�صية 
�لت�صّنج يف  �ل�صيئ، قد يزيد  �إىل �لتفكري بالنباأ  حتارب نزعتك 
وت�صاب  مهامك  �إمت��ام  عن  وتلتهي  و�صدرك  وكتفيك  معدتك 

ب�صغط نف�صي مزمن وم�صاكل ه�صمية وك�صل د�ئم.
ي�صتطيع دماغك �أن يتعامل مع �لأنباء �ل�صيئة �أكر مما تظن. 
�إذ�  �إل  قدماً  ومت�صي  �لع�صيبة  �لتجارب  تتجاوز  �أن  ميكن  ل 

حّللتها و��صتوعبتها.
يوؤدي �لتفكري باحلدث �ل�صيئ ب�صكل متكرر �إىل �إبطال مفعوله 
�صحفية  مقالة  تقر�أ  كنت  �إذ�  ومز�جك.  �أفكارك  م�صتوى  على 
مثاًل عن حادث ماأ�صاوي قبل �لذهاب �إىل عملك، من �لأف�صل 
�أن تقر�أها بعمق بح�صب ر�أي �لباحثني وتفّكر بتلك �ملعلومة 
با�صتمر�ر بدل �أن تقر�أ �لعنو�ن �لرئي�ص ومتتنع عن �لتفكري 

باحلدث.
متكرر،  ب�صكل  �ل�صيئ  �لنباأ  �صماع  خالل  من 
وتتابع  �إ���ص��اف��ي��ة  ب���درج���ة  ���ص��ت��ت��ح��رر 
معاك�صة  �آث�����ار  دون  م���ن  ي��وم��ك 

و�صيتح�صن مز�جك �أي�صاً.
�أجرته  �آخ���ر  بحث  ي��و�ف��ق 
ج���ام���ع���ة �أري�������زون�������ا يف 
على  )ت����وك���������ص����ون( 
�لتعر�ص  م���ف���ه���وم 
�ملتكرر للنباأ �ل�صيئ. 
�لبحث  فريق  �كت�صف 
�مل���ت���ك���رر  �ل���ت���ف���ك���ري  �أن 
ب�����امل�����وق�����ف �ل�����������ص�����ائ�����ك يف 
كالنف�صال  �مل���وؤمل���ة،  �ل��ظ��روف 
ُي�صّرع  ق��د  �ل��ط��الق،  �أو  �لعاطفي 

�لتعايف من �خليبات �لعاطفية.

اأفكارك �سياغة  اأِعْد   .3
بعد �أن تتقّبل عو�طفك �ل�صلبية وتفّكر بالنباأ �ملقلق با�صتمر�ر، 
�إع���ادة �صياغة  م��ن  ت�صتفيد  �أح��ي��ان��اً،  �لتالية؟  م��ا ه��ي �خل��ط��وة 
منظور  من  �ملوقف  ُت��ق��اِرب  كي  �ل�صيئ  بالنباأ  تفكريك  طريقة 

جديد وحُت�ّصن وجهة نظرك �لعامة.
�أن ت�صيطر على ظروف حياتك، لكن  �أنك ل ت�صتطيع  �صحيح 
رد  لتغيري  �ملعرفية  �ل�صياغة  �إع��ادة  تقنية  ت�صتعمل  �أن  ميكنك 
خمتلف  �إىل  ون��ظ��رت��ك  ت�صيبك  �ل��ت��ي  �حل�����و�دث  جت���اه  فعلك 
�ملو�قف، ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل تغيري طريقة �ختبار �لتجربة 

�ل�صائكة.
�إيجابي  �إعادة �ل�صياغة �لفكرية باإيجاد تف�صري  يق�صي مفهوم 
ُت�صّلط  كي  �لطريقة  ه��ذه  تتحد�ك  متوقع.  �صلبي  ح��دث  لأي 
�ل�صوء على �جلو�نب �لإيجابية من موقف �صائك وحُتّدد ناحية 

م�صرقة من �حلدث �ل�صيئ بدل �أن ُترّكز على �جلانب �ل�صلبي.
�لتي  �لأخ���ط���اء  ع��ل��ى  ُت��رّك��ز  ل  م��ث��اًل،  للتو  خ�����ص��رَت عملك  �إذ� 
ح�صل  ما  �عترِب  بل  ر�هناً،  عملك  فقد�نك  �إىل  و�أدت  �رتكبتها 
مهنية  خ��ي��ار�ت  وت�صتك�صف  ج��دي��دة  جت���ارب  لتخو�ص  فر�صة 

بديلة ت�صمح لك بتحقيق ذ�تك �أكر من �أي وقت م�صى.
�أ�صو�أ  �أن  �إن��دي��ان��ا  يف  )ن���وت���رد�م(  ج��ام��ع��ة  �أج���رت���ه  ب��ح��ث  ك�صف 
مُتّكن  كونها  مفيدة  ت��ك��ون  رمب��ا  �لعمل  ف��ق��د�ن  بعد  �ل��ظ��روف 
�إيجابية  مهنية  هوية  و�إن�صاء  جديدة  مرحلة  ب��دء  من  �لنا�ص 

وخمتلفة وحتريرهم من �لعو�طف �ل�صلبية.
�ل�صلبي بطريقة معرفية،  �ملوقف  �إع��ادة �صياغة  �إىل  بالإ�صافة 
ذك���ر ب��اح��ث��ون م��ن معهد )ب��ي��ك��م��ان( يف ج��ام��ع��ة )�إل��ي��ن��وي( يف 
�لرتكيز  زي��ادة  ت�صهم يف  �لطريقة  ه��ذه  �أن  �صامبني(  )�أورب��ان��ا 
على �لعنا�صر �ل�صياقية �خلا�صة باأي ذكرى �صيئة بدل ت�صليط 

�ل�صوء على �لتجربة �لعاطفية.
�ملعريف( يف  �لأع�صاب  دولكو�ص من )فريق علم  فلورين  �أو�صح 
�أو  �لأذى  بحجم  �لتفكري  على  �لإ���ص��ر�ر  �أن  )�إل��ي��ن��وي(  جامعة 
�حل��زن �أو �لإح���ر�ج �ل��ذي �صعرَت به خ��الل �أي ح��دث �صلبي قد 

يزيد حالتك �صوء�ً.
�ملوقف  ب�صياق  وفّكرَت  �ل�صلبية  �لعو�طف  عن  �بتعدَت  �إذ�  لكن 
�أو  �ليوم  ذل��ك  �لطق�ص يف  ح��ال  �أو  �إىل جانبك  )وج��ود �صديق 
�آخر من �لذكرى(، �صيبتعد عقلك عن  �أي جانب غري عاطفي 

�لعو�طف غري �ملرغوب فيها ب�صاأن تلك �لذكرى.

املَِحن تتجاوز  اأن  تعّلم   .4
تتعّدد �لظروف �لتي ميكن �أن ت�صّبب لك خيبة �أمل �أو ُت�صعرك 
�أو عدم �حل�صول على  بالف�صل كالر�صوب يف �متحان �جلامعة، 
�إىل  عنك  �مل�����ص��وؤول  ميل  �أو  �إل��ي��ه��ا،  ت��ت��وق  كنت  �ل��ت��ي  �لوظيفة 
يف  �لنتكا�صات  ه��ذه  �لنا�ص  معظم  يو�جه  �صاأنك.  من  �لتقليل 
مرحلة معينة، لكن يجيد �لبع�ص �لتعامل مع �ملَِحن يف حياته 
�أكر من غريه، ففيما ينهار بع�ص �لأفر�د �إز�ء �أول عقبة، يتمتع 

�آخرون بالقوة �لالزمة للحفاظ على هدوئهم حتت �ل�صغط.
يزيد  �أن  �صخ�ص  كل  يتعّلم  �أن  ميكن  �لإيجابية،  �لناحية  من 
�لأفكار  تعديل  �لعملية  ه��ذه  تتطلب  �ملِ��َح��ن.  وي��ت��ج��اوز  ق��وت��ه 
و�ل�صلوكيات وحتى �لأفعال. رّكزت �إحدى �لدر��صات مثاًل على 
يف  فر�صهم  �صتكون  ثم  من  �أكادميياً،  و�  ف�صل  �لذين  �لطالب 

�صوق �لعمل حمدودة ب�صبب قلة موؤهالتهم.
�أثبتت �لدر��صة �أهمية م�صاعدة �لطالب على جتاوز �ملَِحن عرب 
�لأهد�ف  حتديد  بينها  من  �لذ�تي،  �لتنظيم  مهار�ت  تعليمهم 
وكيفية تعديل م�صارهم بعد �أي حادث موؤ�صف، ما يجعلهم �أكر 
ظروف  �أي  مع  باإيجابية  و�لتعامل  �حلياة  ملو�جهة  ��صتعد�د�ً 

معاك�صة.
كذلك، ك�صف بحث �آخر �أن �لتعبري عن �أية م�صكلة �جتماعية يف 
مدّونة ي�صاعد �لنا�ص على �لتعامل مع �ملَِحن. فمن �ملعروف �أن 
كتابة �ملذكر�ت )�أو �أي �صكل �آخر من �لكتابات �لتعبريية( ت�صهم 

يف تفريغ �لإجهاد �لعاطفي.
�أن   و�أثبتت در��صة ن�صرتها )�جلمعية �لأمريكية لعلم �لنف�ص( 
كتابة �ملن�صور�ت يف �ملدّونات قد تكون عالجاً فاعاًل للمر�هقني 

�لذين يو�جهون �مل�صاعب.
مقارنًة باملر�هقني �لذين مل ُيقِدمو� على �أية خطوة �أو �أولئك 

�لذين كتبو� مذكر�تهم �ل�صخ�صية، 
�لجتماعية  م�صاكلهم  ع��ن  كتبو�  �ل��ذي��ن  �لأ�صخا�ص  �أن  تبنّي 
و�لقلق  �ل��ذ�ت  تقدير  م�صتوى  على  حت�صناً  �صّجلو�  �ملدّونات  يف 

�لجتماعي و�لإجهاد �لعاطفي.

نف�سك مع  لطيفًا  كن   .5
�أن تتعامل  �أنباًء �صيئة من �أي نوع، من �ل�صروري  حني تو�جه 
بلطف مع نف�صك وتهتم ب�صحتك �جل�صدية و�لعقلية. قد ي�صهل 

عليك �أن ُتهمل ر�حتك خالل �لظروف �ل�صادمة:
وجبات  ثالث  تناول  على  رّكز  �صحي:  غذ�ئي  بنظام  • �لتزم 
و�خل�صر�و�ت.  بالفاكهة  غنية  تكون  �أن  على  ي��وم،  كل  متو�زنة 
�ملز�ج  تعزيز  �إىل  �ل�صحية  غ��ري  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�صلوكيات  ت���وؤدي 

�ل�صيئ.
ل  �صيئ،  نباأ  لتلقي  ت�صتعد  حني  �لذهني:  �ل�صرتخاء  • جّرب 
مار�ص  بل  �إيجابيتك،  على  حتافظ  �أو  نف�صك  ُتلهي  �أن  حت��اول 

�ل�صرتخاء �لذهني.
�لرتكيز  �لذهني يف  �ل�صرتخاء  على  �ملبني  �لتاأمل  �صي�صاعدك 
�ملرتقب.  �لنباأ  بانتظار  �ملرتبط  �لقلق  و�إخ��م��اد  �حلا�صر  على 
�كت�صفت �لبحوث �أن �لتاأمل ي�صاعدك يف كبح �لعو�طف �ل�صلبية 

حتى لو مل تكن معتاد�ً على هذه �ملمار�صة.
)جملة  يف  من�صورة  در����ص��ة  ذك��رت  تدليك:  جل�صة  �حجز   •
لليدين  ت��دل��ي��ك  جلل�صة  �خل�����ص��وع  �أن  �ل��ع��ي��ادي(  �ل��ت��م��ري�����ص 
و�ل��ق��دم��ني ط����و�ل ث��م��ان��ي��ة �أ���ص��اب��ي��ع ب��ع��د وف����اة ���ص��خ�����ص عزيز 
ي�صمن بع�ص �ملو��صاة، وتبنّي �أنه )خيار قّيم ود�عم خالل فرتة 

�حلد�د بالن�صبة �إىل �أفر�د �لعائلة �ملفجوعني(.
�أن  �أي نباأ �صيئ، مهما كان �صعباً، من �ل�صروري  عند مو�جهة 
وتتنف�ص  �حلا�صر  على  �لرتكيز  وتتابع  هدوئك  على  حتافظ 

بعمق!

االأنباء ال�سيئة اأو خيبات االأمل يف احلياة

لل املعلومة وتتعامل معها حني تتلقاها؟ كيف تحُ
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منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282168بتاريخ: 2017/11/02

باإ�صم: �صان ريو كومباين ليمتد 
وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�صاكي ، �صيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.

�سورة العامة   
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42

خدم�ات   ، �ل�صن�اعية  و�لأبحاث  �لتحاليل  خدمات   ، بها  �ملتعلقة  و�لت�صميم  �لبحث  وخدمات  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات 
برجمة   ، �ملعمارية  �لإ�صت�صار�ت   ، �ملعمارية  و�لإ�صت�صار�ت  �لإ�صر�ف  ��صت�صار�ت   ، �لكمبيوت�ر  وبر�مج  عتاد  وتطوير  ت�صميم 
�لكمبيوتر ، �صيانة بر�مج كمبيوتر ، ر�صم ت�صاميم وخمططات �لإن�صاء ، �ل�صت�صار�ت يف حماية �لبيئة ، �لت�صميم �ل�صناعي 
بالأحو�ل  �لتنبوؤ   ، �لتخطيطية  �لفنون  ، ت�صميم  �لأزي��اء  ، ت�صميم  �لعبو�ت  ، خدمات ت�صميم  �لد�خلي  �لديكور  ، ت�صميم 
�جلوية ، تاأجري وقت �لو�صول �إىل قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، تخطيط �ملُدن ، ن�صخ بر�مج كمبيوتر ، ت�صميم بر�مج كمبيوتر 
�إىل  مادية  �أو�صاط  من  �لوثائق  �أو  �لبيانات  حتويل   ، �لكمبيوتر  معد�ت  جمال  يف  �ل�صت�صار�ت   ، كمبيوتر  بر�مج  حتميل   ،
�لكمبيوتر ومعلوماته )حتويل  بر�مج  بيانات  ، حتويل  �لإنرتنت لالآخرين  �صبكة  �ملو�قع على  �إن�صاء و�صيانة   ، �إلكرتونية 
حتليل   ، �لكمبيوتر  بر�مج  و��صت�صار�ت  كمبيوتر  �أجهزة  تاأجري   ، �صحابية  حو�صبة   ، �لإنرتنت  مو�قع  تفعيل   ، م��ادي(  غري 
�أنظمة كمبيوتر ، ت�صميم �أنظمة كمبيوتر ، ��صت�صار�ت تكنولوجيا �لكمبيوتر ، حتويل �مل�صتند�ت �إىل ملفات رقمية )م�صح 
�صوئي( ، خدمات ��صت�صار�ت تكنولوجيا �ملعلومات ، �لن�صخ �لحتياطي للبيانات خارج �ملوقع ، توفري �ملعلومات عن تكنولوجيا 
�لكمبيوتر و�لربجمة عرب موقع �إلكرتوين ، بر�مج كخدمات )��ص �يه �يه ��ص( ، ��صت�صار�ت ت�صميم �ملو�قع �لإلكرتونية ، 
�ل�صخ�صية و�ملالية ولإكت�صاف  �لت�صميم �لد�خلي ، خدمات �لكمبيوتر و�لتكنولوجيا لتاأمني بيانات �لكمبيوتر و�ملعلومات 

�لو�صول غري �مل�صرح به للبيانات و�ملعلومات.
 MY كلمات  حتتها  مميزة  قبعة  ر�أ�صها  على  �صغرية  فتاة  لوجه  كاريكاتوري  ر�صم  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف 

�ل�صرت�طات: �لإجنليزية.                   باللغة   MELODY
�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 

�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284225    بتاريخ: 2017/12/10
باإ�صم:   �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لت�صلية  قاعات  خدمات  تقدمي   ، و�لثقافية  �لريا�صية  �لأن�صطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم 
مبا�صرًة  �ملقدمة  �لألعاب  خدمات   ، �لرتفيه  عن  معلومات   ، �لرتفيه   ، �مل�صيف  خدمات   ، �ملالهي  حد�ئق   ،
من �صبكة كمبيوتر ، معلومات عن �لإ�صتجمام ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�صات )للتعليم �أو �لرتفيه( ، تنظيم 

حفالت )ترفيه( ، توفري ت�صهيالت �لإ�صتجمام.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات تك زون باللغة �لعربية بخط وطريقة مميزة ود�خل حرف �لو�و 

ر�صم ل�صهم و�لكلمات بتدرجات �لبنف�صجي و�لأخ�صر.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284226    بتاريخ: 2017/12/10
باإ�صم:   �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لت�صلية  قاعات  خدمات  تقدمي   ، و�لثقافية  �لريا�صية  �لأن�صطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم 
مبا�صرًة  �ملقدمة  �لألعاب  خدمات   ، �لرتفيه  عن  معلومات   ، �لرتفيه   ، �مل�صيف  خدمات   ، �ملالهي  حد�ئق   ،
من �صبكة كمبيوتر ، معلومات عن �لإ�صتجمام ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�صات )للتعليم �أو �لرتفيه( ، تنظيم 

حفالت )ترفيه( ، توفري ت�صهيالت �لإ�صتجمام.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة TEKZONE باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة ود�خل 

حرف �ل� O ر�صم ل�صهم و�لكلمات بتدرجات �لبنف�صجي و�لأخ�صر.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282407بتاريخ: 2017/11/06
باإ�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه  : �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16
، مو�د  ، �ملطبوعات  �أخ��رى  �مل��و�د وغ��ري و�ردة يف فئات  �مل�صنوعة من ه��ذه  �ملقوى و�ملنتجات  �ل��ورق و�ل��ورق 
جتليد �لكتب ، �ل�صور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�صية ، مو�د �لل�صق �مل�صتعملة يف �لقرطا�صية �أو لغايات منزلية 
، ومو�د �لفنانني ، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين ، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�ص )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبال�صتيكية )غري �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، 

�لكلي�صيهات )�لر��صمات(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لأحرف FAB على ميينهم �لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط �أحمر 
 PROPERTIES مميز ثم كلمات �أبوظبي �لأول �لعقارية باللغة �لعربية بخط �صغريمميز حتتهم كلمة
د�خل  و�لأح��م��ر  �لأبي�ص  باللونني  �لعالمة  نف�ص  حتتها  �لأزرق  باللون  �لكلمات  جميع  �لإجنليزية  باللغة 

م�صتطيل �أزرق.
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282408بتاريخ: 2017/11/06

باإ�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه  : �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�صاط �ملكتبي ، حما�صبة ، �إعد�د تقارير �حل�صابات ، 
حتليل �أ�صعار �لتكلفة ، تدقيق �حل�صابات ، ل�صق �لإعالنات ، م�صك �لدفاتر ، تقييم �لأعمال ، ��صت�صار�ت �لأعمال �ملهنية ، 
�ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال ، �لتحريات عن �لأعمال ، �إ�صت�صار�ت يف �إد�رة وتنظيم �لأعمال ، �مل�صاعدة يف �إد�رة �لأعمال 
، ��صت�صار�ت �إد�رة �لأعمال ، �أبحاث �لأعمال ، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�صح للم�صتهلكني )موؤ�ص�صة �إر�صاد �مل�صتهلكني( 
، عر�ص �ل�صلع على و�صائل �لت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، حتليل �أ�صعار 
�لتكلفة ، �لإعالن بالربيد �ملبا�صر ، �لتنبوؤ�ت �لقت�صادية ، حترير �لفو�تري ، �لت�صويق ، �أبحاث �لت�صويق ، در��صات �لت�صويق 
، �لدعاية و�لإعالن �خلارجي ، خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�صاعدة يف �لأعمال( ، �إعد�د ك�صوف �لرو�تب ، خدمات مقارنة 
�لأ�صعار ، توظيف ، تاأجري �آلت �لبيع ، خدمات �ل�صكرتارية ، خدمات �لكفالت ، �إعد�د تقارير �حل�صابات ، �إعد�د �ل�صر�ئب 

، خدمات �لت�صويق عرب �لهاتف.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لأحرف FAB على ميينهم �لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط �أحمر مميز ثم كلمات 
جميع  �لإجنليزية  باللغة   PROPERTIES كلمة  حتتهم  �صغريمميز  بخط  �لعربية  باللغة  �لعقارية  �لأول  �أبوظبي 

�لكلمات باللون �لأزرق حتتها نف�ص �لعالمة باللونني �لأبي�ص و�لأحمر د�خل م�صتطيل �أزرق.
�ل�صرت�طات:

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282409بتاريخ: 2017/11/06

باإ�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه  : �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
�ل�صوؤون و�خلدمات �مل�صرفية ، �خلدمات �مل�صرفية بالنرتنت ، �خلدمات �مل�صرفية بالهاتف ، �خلدمات �مل�صرفية بالهو�تف 
�ملتحركة ، �لأعمال �مل�صرفية ، �خلدمات �مل�صرفية �ملنزلية ، معلومات �لأعمال �مل�صرفية ، خدمات ت�صفية �لأعمال �ملالية ، 
��صتثمار روؤو�ص �لأمو�ل ، �لتحقق من �ل�صيكات ، �ملقا�صة �ملالية ، غرف �ملقا�صة �ملالية ، �ل�صت�صار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، 
خدمات بطاقات �لئتمان ، �إ�صد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات �لدين ، حفظ �لأ�صياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�صرفية و�لعقار�ت( ، �ل�صر�فة ، �ملعلومات �ملالية ، �لإد�رة �ملالية ، �لكفالت �ملالية ، �خلدمات �لتمويلية 
، ��صتثمار �لأمو�ل ، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً ، �ل�صمانات ، �صمان �صند�ت �لتاأمني �ل�صحي ، متويل �لبيع بالتق�صيط ، �إ�صد�ر 
بطاقات �صر�ء ذ�ت قيمة ، �إ�صد�ر �ل�صيكات �ل�صياحية ، متويل �ل�صر�ء و�لإيجار ، �لقرو�ص ب�صمان ، �إبر�م �صند�ت �لتاأمني على 

�حلياة ، �لقرو�ص �ملالية ، خدمات حفظ �لود�ئع ، بنوك �لتوفري ، �ل�صكوك �ل�صرعية.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لأحرف FAB على ميينهم �لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط �أحمر مميز ثم كلمات 
جميع  �لإجنليزية  باللغة   PROPERTIES كلمة  حتتهم  �صغريمميز  بخط  �لعربية  باللغة  �لعقارية  �لأول  �أبوظبي 

�لكلمات باللون �لأزرق حتتها نف�ص �لعالمة باللونني �لأبي�ص و�لأحمر د�خل م�صتطيل �أزرق.
   �ل�صرت�طات:

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282410بتاريخ: 2017/11/06

باإ�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه  : �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37
�إن�صاء �ملباين ، �لإ�صالح ، خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع ، تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف �لهو�ء ، خدمات �ل�صيانة و�لإ�صالح 
، تنظيف �ملباين من  �أك�صاك وحمالت عر�ص  ، بناء  �إن�صاء �ملباين ، عزل �ملباين  ، �لإ�صر�ف على  ، تنظيف و�إ�صالح �ملر�جل 
�لد�خل و�خلارج ، تركيب و�إ�صالح �أجهزة �لإنذ�ر �صد �ل�صرقة ، تاأجري �آلت �لتنطيف وتاأجري معد�ت �لإن�صاء ، معلومات 
عن �لإن�صاء ، هدم �ملباين ، تركيب و�إ�صالح �مل�صاعد ، �إن�صاء �مل�صانع ، �صيانة �لأثاث وجتديد �لأثاث ، تركيب معد�ت �ملطابخ 
، تركيب �لأبو�ب و�لنو�فذ ، �إ�صالح �أقفال �حلماية ، تركيب و�إ�صالح �ملعد�ت �لآلية ، دهان �ل�صطوح �لد�خلية و�خلارجية ، 
�إن�صاء و�صيانة خطوط �لأنابيب ،  �لتج�صي�ص )و�صع طبقة �جل�ص( ، �صباكة �ملو��صري ، �إعادة بناء �ملحركات و�لآلت ، تاأجري 
�جلر�فات )�لبولدوزر�ت( ، تاأجري �آلت كنا�صة �لطرق ، معلومات عن �لإ�صالح ، تعبيد �لطرق ، خدمات �لت�صقيف )و�صع 
�لأ�صقف( ، ن�صب �ل�صقالت ، بناء �ل�صفن ، تنظيف �ل�صو�رع ، تركيب و�إ�صالح �لتلفونات ، �لإن�صاء�ت حتت �ملاء و�لإ�صالح حتت 
�ملاء ، تنجيد �لأثاث و�إ�صالح مو�د �لتنجيد ، �إ�صالح برك �ل�صباحة ، �ل�صنفرة بالرمل ، مقاومة �ل�صد�أ ، تنظيف و�إ�صالح 

�ملركبات ، �إن�صاء و�إ�صالح �مل�صتودعات.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لأحرف FAB على ميينهم �لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط �أحمر مميز ثم كلمات 
�لإجنليزية جميع  باللغة   PROPERTIES �لعربية بخط �صغري مميز حتتهم كلمة  باللغة  �لعقارية  �لأول  �أبوظبي 

�لكلمات باللون �لأزرق حتتها نف�ص �لعالمة باللونني �لأبي�ص و�لأحمر د�خل م�صتطيل �أزرق.
�ل�صرت�طات:

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284227    بتاريخ: 2017/12/10
باإ�صم:   �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لت�صلية  قاعات  خدمات  تقدمي   ، و�لثقافية  �لريا�صية  �لأن�صطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم 
مبا�صرًة  �ملقدمة  �لألعاب  خدمات   ، �لرتفيه  عن  معلومات   ، �لرتفيه   ، �مل�صيف  خدمات   ، �ملالهي  حد�ئق   ،
من �صبكة كمبيوتر ، معلومات عن �لإ�صتجمام ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�صات )للتعليم �أو �لرتفيه( ، تنظيم 

حفالت )ترفيه( ، توفري ت�صهيالت �لإ�صتجمام.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Tekzone  باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284228    بتاريخ: 2017/12/10
باإ�صم:   �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�لت�صلية  قاعات  خدمات  تقدمي   ، و�لثقافية  �لريا�صية  �لأن�صطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم 
مبا�صرًة  �ملقدمة  �لألعاب  خدمات   ، �لرتفيه  عن  معلومات   ، �لرتفيه   ، �مل�صيف  خدمات   ، �ملالهي  حد�ئق   ،
من �صبكة كمبيوتر ، معلومات عن �لإ�صتجمام ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�صات )للتعليم �أو �لرتفيه( ، تنظيم 

حفالت )ترفيه( ، توفري ت�صهيالت �لإ�صتجمام.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات تك زون باللغة �لعربية.

�ل�صرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282524    بتاريخ: 2017/11/07
با�صم: د�ن�وب للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م

وعنو�نه: �ص.ب. 113806 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�صاط �ملكتبي.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات Jewelz باللون �لأبي�ص حتتها BY DANUBE باللونني 
بطريقة  جلوهرة  ر�صم  �لكلمات  وف��وق  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة  �لكلمات  جميع  و�لأح��م��ر  �لأبي�ص 

مميزة باللون �لأ�صفر و�لعالمة باأكملها د�خل مربع �أ�صود.
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282525    بتاريخ: 2017/11/07
با�صم: د�ن�وب للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م

وعنو�نه: �ص.ب. 113806 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
خدمات �لتاأمني ، �ل�صوؤون �لتمويلية ، �ل�صوؤون �ملالية ، �ل�صوؤون �لعقارية ، مكاتب �لعقار�ت و�ل�صقق �ل�صكنية 
، وكالء �لإ�صكان ، �إد�رة �لعمار�ت ، �ل�صتثمار يف �لعقار�ت و�ملباين ، وكالت �لعقار�ت ، �إد�رة �لعقار�ت ، تثمني 
�لعقار�ت ، �لتقييم �ملايل للعقار�ت ، متويل �ل�صر�ء و�لإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �صم�صرة �لعقار�ت ، حت�صيل 

�لإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري �ل�صقق �ل�صكنية ، تاأجري �ل�صقق ، تاأجري �ملباين.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات Jewelz باللون �لأبي�ص حتتها BY DANUBE باللونني 
�لأبي�ص و�لأحمر جميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية بخط مميز وفوق �لكلمات ر�صم جلوهرة بطريقة مميزة 

باللون �لأ�صفر و�لعالمة باأكملها د�خل مربع �أ�صود.
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282411بتاريخ: 2017/11/06
باإ�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه  : �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
�ل�صوؤون و�خلدمات �مل�صرفية ، �خلدمات �مل�صرفية بالنرتنت ، �خلدمات �مل�صرفية بالهاتف ، �خلدمات �مل�صرفية بالهو�تف 
�ملتحركة ، �لأعمال �مل�صرفية ، �خلدمات �مل�صرفية �ملنزلية ، معلومات �لأعمال �مل�صرفية ، خدمات ت�صفية �لأعمال �ملالية ، 
��صتثمار روؤو�ص �لأمو�ل ، �لتحقق من �ل�صيكات ، �ملقا�صة �ملالية ، غرف �ملقا�صة �ملالية ، �ل�صت�صار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، 
خدمات بطاقات �لئتمان ، �إ�صد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات �لدين ، حفظ �لأ�صياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�صرفية و�لعقار�ت( ، �ل�صر�فة ، �ملعلومات �ملالية ، �لإد�رة �ملالية ، �لكفالت �ملالية ، �خلدمات �لتمويلية 
، ��صتثمار �لأمو�ل ، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً ، �ل�صمانات ، �صمان �صند�ت �لتاأمني �ل�صحي ، متويل �لبيع بالتق�صيط ، �إ�صد�ر 
بطاقات �صر�ء ذ�ت قيمة ، �إ�صد�ر �ل�صيكات �ل�صياحية ، متويل �ل�صر�ء و�لإيجار ، �لقرو�ص ب�صمان ، �إبر�م �صند�ت �لتاأمني على 

�حلياة ، �لقرو�ص �ملالية ، خدمات حفظ �لود�ئع ، بنوك �لتوفري ، �ل�صكوك �ل�صرعية. 
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لأحرف FAB باللغة �لإجنليزية على ميينهم �لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط 
وطريقة مميزة باللون �لأحمر ثم كلمة �صر�ج باللغة �لعربية بخط مميز حتتها كلمة SIRAJ باللغة �لإجنليزية وجميع 

�لكلمات باللون �لأزرق.
�ل�صرت�طات:

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282500    بتاريخ: 2017/11/07
تاريخ �لأولوية: 2017/07/06
با�صم: جون�ص�ون �أند جون�ص�ون

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��الز�  جون�صون  �أن��د  جون�صون  و�ن  وع��ن��و�ن��ه: 
�لأمريكية. 

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ص  �لفريو�صية  �لأم��ر����ص  م��ن  و�ل��ع��الج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صر�ت 
و�لأمل  �مل��رك��زي  �لع�صبي  �جل��ه��از  و�أم��ر����ص  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����ص  �لإلتهابية  و�لأم���ر�����ص 
�ل�صتقالبية  و�لأم��ر����ص  بالعدوى  �ملرتبطة  و�لأم��ر����ص  �له�صمي  �جلهاز  و�أم��ر����ص  �جللدية  و�لأم��ر����ص 

)�لأي�صية( و�أمر��ص �لأور�م و�أمر��ص �لعيون و�أمر��ص �جلهاز �لتنف�صي ، مطاعيم.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمةSTENZARIS  باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282631    بتاريخ: 2017/11/09
با�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�صاط �ملكتبي ، حما�صبة ، �إعد�د تقارير �حل�صابات ، 
حتليل �أ�صعار �لتكلفة ، تدقيق �حل�صابات ، ل�صق �لإعالنات ، م�صك �لدفاتر ، تقييم �لأعمال ، ��صت�صار�ت �لأعمال �ملهنية ، 
�ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال ، �لتحريات عن �لأعمال ، �إ�صت�صار�ت يف �إد�رة وتنظيم �لأعمال ، �مل�صاعدة يف �إد�رة �لأعمال 
، ��صت�صار�ت �إد�رة �لأعمال ، �أبحاث �لأعمال ، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�صح للم�صتهلكني )موؤ�ص�صة �إر�صاد �مل�صتهلكني( 
، عر�ص �ل�صلع على و�صائل �لت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، حتليل �أ�صعار 
�لتكلفة ، �لإعالن بالربيد �ملبا�صر ، �لتنبوؤ�ت �لقت�صادية ، حترير �لفو�تري ، �لت�صويق ، �أبحاث �لت�صويق ، در��صات �لت�صويق 
، �لدعاية و�لإعالن �خلارجي ، خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�صاعدة يف �لأعمال( ، �إعد�د ك�صوف �لرو�تب ، خدمات مقارنة 
�لأ�صعار ، توظيف ، تاأجري �آلت �لبيع ، خدمات �ل�صكرتارية ، خدمات �لكفالت ، �إعد�د تقارير �حل�صابات ، �إعد�د �ل�صر�ئب 
، خدمات �لت�صويق عرب �لهاتف ، خدمات �صم�صرة �لأعمال ، خدمات �لدعاية و�لإعالن لرتويج �صم�صرة �لبور�صة و�لأور�ق 

�ملالية �لأخرى.
ثم  �أحمر مميز  �لإجنليزية بخط  باللغة  و�ح��د  �لرقم  FAB على ميينهم  �لأح��رف  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�صف 
كلمات �أبوظبي �لأول لالأور�ق �ملالية باللغة �لعربية بخط �صغريمميز حتتهم كلمة SECURITIES باللغة �لإجنليزية 

جميع �لكلمات باللون �لأزرق.
�ل�صرت�طات:

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282632    بتاريخ: 2017/11/09

با�صم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العامة   
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�ل�صوؤون و�خلدمات �مل�صرفية ، �خلدمات �مل�صرفية بالنرتنت ، �خلدمات �مل�صرفية بالهاتف ، �خلدمات �مل�صرفية بالهو�تف 
�ملتحركة ، �لأعمال �مل�صرفية ، �خلدمات �مل�صرفية �ملنزلية ، معلومات �لأعمال �مل�صرفية ، خدمات ت�صفية �لأعمال �ملالية ، 
��صتثمار روؤو�ص �لأمو�ل ، �لتحقق من �ل�صيكات ، �ملقا�صة �ملالية ، غرف �ملقا�صة �ملالية ، �ل�صت�صار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، 
خدمات بطاقات �لئتمان ، �إ�صد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات �لدين ، حفظ �لأ�صياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل 
)�لتاأمني و�لأعمال �مل�صرفية و�لعقار�ت( ، �ل�صر�فة ، �ملعلومات �ملالية ، �لإد�رة �ملالية ، �لكفالت �ملالية ، �خلدمات �لتمويلية 
، ��صتثمار �لأمو�ل ، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً ، �ل�صمانات ، �صمان �صند�ت �لتاأمني �ل�صحي ، متويل �لبيع بالتق�صيط ، �إ�صد�ر 
بطاقات �صر�ء ذ�ت قيمة ، �إ�صد�ر �ل�صيكات �ل�صياحية ، متويل �ل�صر�ء و�لإيجار ، �لقرو�ص ب�صمان ، �إبر�م �صند�ت �لتاأمني على 
�حلياة ، �لقرو�ص �ملالية ، خدمات حفظ �لود�ئع ، بنوك �لتوفري ، �ل�صكوك �ل�صرعية ، خدمات �ل�صم�صرة ، �ل�صم�صرة �خلا�صة 
بالرهانات ، �صم�صرة �ل�صلع ، �صم�صرة �ل�صتثمار ، �صم�صرة �لبور�صة ، �صم�صرة �ل�صند�ت ، �صم�صرة �ل�صر�فة ، �ل�صم�صرة �ملالية ، 
�صم�صرة �لكفالت ، خدمات �صم�صرة �صبائك �لذهب ، �صم�صرة ��صتثمار ر�أ�ص �ملال ، �صم�صرة �ل�صتثمار �ملايل ، �صم�صرة �لعقار�ت 

، خدمات �ل�صم�صرة �ملتعلقة بالتمويل �لتباديل.
ثم  �أحمر مميز  �لإجنليزية بخط  باللغة  و�ح��د  �لرقم  FAB على ميينهم  �لأح��رف  �لعالمة عبارة عن  �لعالمة:  و�صف 
كلمات �أبوظبي �لأول لالأور�ق �ملالية باللغة �لعربية بخط �صغريمميز حتتهم كلمة SECURITIES باللغة �لإجنليزية 

جميع �لكلمات باللون �لأزرق.
�ل�صرت�طات:

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282527    بتاريخ: 2017/11/07
تاريخ �لأولوية: 2017/07/06
با�صم: جون�ص�ون �أند جون�ص�ون

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��الز�  جون�صون  �أن��د  جون�صون  و�ن  وع��ن��و�ن��ه: 
�لأمريكية.   

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ص  �لفريو�صية  �لأم��ر����ص  م��ن  و�ل��ع��الج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صر�ت 
و�لأمل  �مل��رك��زي  �لع�صبي  �جل��ه��از  و�أم��ر����ص  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����ص  �لإلتهابية  و�لأم���ر�����ص 
�ل�صتقالبية  و�لأم��ر����ص  بالعدوى  �ملرتبطة  و�لأم��ر����ص  �له�صمي  �جلهاز  و�أم��ر����ص  �جللدية  و�لأم��ر����ص 

)�لأي�صية( و�أمر��ص �لأور�م و�أمر��ص �لعيون و�أمر��ص �جلهاز �لتنف�صي ، مطاعيم.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمةCLEMTALA  باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284043    بتاريخ: 2017/12/07
باإ�صم:   �صركة حممد حمود �ل�صايع  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 181 ، �ل�صفاة 13002 ، �لكويت.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات ، �لإيو�ء �ملوؤقت.

باللغة  ن��ورة  وعمتي  �لإجنليزية  باللغة   Amti Noura كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف 
�لعربية.

�ل�صرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282916    بتاريخ: 2017/11/15
باإ�صم:  �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب 45005 ، �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
و�ملعار�ص  �لعمل  وور���ص��ات  �لدر��صية  و�حللقات  و�لجتماعات  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�ص  و�إد�رة  وترتيب  تنظيم 
�لتف�صريية و�لأحد�ث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية ، توفري ون�صر �ملعلومات �ملتعلقة بجميع �خلدمات 
�آنفة �لذكر مبا يف ذلك �ملو�د �ملتعلقة باملعار�ص و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�حللقات �لدر��صية وور�صات �لعمل 
�ملعلومات  ون�صر  توفري   ، وترفيهية  وتعليمية  ثقافية  لغايات  لالأغر��ص  و�لأح���د�ث  �لتف�صريية  و�ملعار�ص 
�ملقدمة  �ملعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  و�لعار�صني  و�لز�ئرين  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�ص  ل��رو�د  و�مل�صورة  و�مل�صاعدة 
�لكرتونيا مبا يف ذلك �ملو�قع �للكرتونية ، ن�صر �ملو�د �ملتعلقة جميعها باملعار�ص و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات 

و�حللقات �لدر��صية وور�صات �لعمل و�ملعار�ص �لتف�صريية و�لأحد�ث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
ثم   YOUNG FUTURE كلمات  حتتهم   YFEL �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف   

�لإجنليزية. باللغة   ENERGY LEADERS
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282917    بتاريخ: 2017/11/15
باإ�صم:  �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب 45005 ، �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�صميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�صن�اعية 
، خدم�ات ت�صميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوت�ر ، ��صت�صار�ت يف جمال ت�صميم وتطوير معد�ت �لكمبيوتر 
، برجمة �لكمبيوتر ، ن�صخ بر�مج �لكمبيوتر ، ��صت�صار�ت بر�مج �لكمبيوتر ، ت�صميم بر�مج كمبيوتر ، �صيانة 
بر�مج كمبيوتر ، حتديث بر�مج كمبيوتر ، خدمات حماية �لكمبيوتر من �لفريو�صات ، �إن�صاء و�صيانة �ملو�قع 
على �صبكة �لإنرتنت لالآخرين ، �صيانة بر�مج كمبيوتر ، تزويد حمّركات بحث على �لإنرتنت ، �إ�صرتجاع 

بيانات �لكمبيوتر ، تاأجري بر�مج كمبيوتر ، تاأجري خو�دم �ل�صبكة.
ثم   YOUNG FUTURE كلمات  حتتهم   YFEL �أح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�صف   

�لإجنليزية. باللغة   ENERGY LEADERS
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282569    بتاريخ: 2017/11/08
با�صم: لوزي �إيه جي

وعنو�نه: �إند�صرتي�صرت��صي 9 ، 8305 ديتليكون ، �صوي�صر�.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:1 
)م�صتح�صر�ت  �صناعية  حمليات   ، �لعطرية  و�ل���رو�ئ���ح  �ل��ع��ط��ور  ت�صنيع  يف  لال�صتخد�م  كيمائية  م���و�د 

كيميائية(.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة LUZI بخط مميز على ميينها ر�صم لد�ئرة بها �أ�صكال هند�صية 

حتتهم كلمتي fragrance compounds بخط �صغري وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
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منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284407بتاريخ: 2017/12/13
رقم �لأولوية:    016923518 بتاريخ:2017/06/28

باإ�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي �إم بي �إت�ص
وعنو�نه  : فولكن�صتاين �صرت��صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، �أل�م�ان�ي�ا.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:7
حمركات كهربائية ، �أجهزة حتكم يف �لآلت و�ملكائن و�ملحركات ، توربينات �لرياح ومز�رع �لرياح ، مولد�ت 
كهربائية ، مكونات وتركيبات للمنتجات �آنفة �لذكر �لو�قعة يف �لفئة 7 ، جميع �ملنتجات �آنفة �لذكر يف جمال 

�لتكنولوجيا عالية �لفلطية.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف VVS باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284405بتاريخ: 2017/12/13
باإ�صم: جون�ص�ون �أند جون�ص�ون 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، نيو جري�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��الز�  �أن��د جون�صون  و�ن جون�صون   : وع��ن��و�ن��ه  
�لأمريكية.  

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
غ�صول غري طبي للفم ، �صْطف للفم ، منظفات �أ�صنان ، منع�ص لر�ئحة �لفم.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمتي GO TABS باللغة �لإجنليزية بينهما �إ�صارة تعجب.
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284406بتاريخ: 2017/12/13
باإ�صم: جون�ص�ون �أند جون�ص�ون 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، نيو جري�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��الز�  �أن��د جون�صون  و�ن جون�صون   : وع��ن��و�ن��ه  
�لأمريكية.  

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
�أقر��ص غري طبية لإنعا�ص ر�ئحة �لفم.

تعجب. �إ�صارة  بينهما  �لإجنليزية  باللغة   GO TABS و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمتي
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 115142 بتاريخ : 2008/06/23

�مل�صجلة بالرقم : 115142بتاريخ : 2015/05/11
باإ�صم �ملالك : بنك �خلليج �لأول

وعنو�نه :�ص.ب. 6316 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 ��صم �ملتنازل له : بنك �أبوظبي �لأول  �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2009/09/30 و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد: 88 

�سورة العامة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2017/03/12      

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2018/04/25   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 115143 بتاريخ : 2008/06/23

�مل�صجلة بالرقم : 98676  بتاريخ : 2009/12/17
باإ�صم �ملالك : بنك �خلليج �لأول

 وعنو�نه :�ص.ب. 6316 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 ��صم �ملتنازل له : بنك �أبوظبي �لأول  �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2009/09/30 و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد: 88 

�سورة العامة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2017/03/12      

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2018/04/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 115144 بتاريخ : 2008/06/23

�مل�صجلة بالرقم : 98674  بتاريخ : 2009/12/17
باإ�صم �ملالك : بنك �خلليج �لأول

وعنو�نه :�ص.ب. 6316 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 ��صم �ملتنازل له : بنك �أبوظبي �لأول  �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2009/09/30 و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد: 88 

�سورة العامة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2017/03/12      

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2018/04/25   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 115145 بتاريخ : 2008/06/23

�مل�صجلة بالرقم : 98675  بتاريخ : 2009/12/17
باإ�صم �ملالك : بنك �خلليج �لأول

وعنو�نه :�ص.ب. 6316 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 ��صم �ملتنازل له : بنك �أبوظبي �لأول  �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2009/09/30 و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد: 88 

�سورة العامة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2017/03/12      

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2018/04/25   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:   284401بتاريخ: 2017/12/13
رقم �لأولوية: 517393/87  بتاريخ: 2017/07/06 

باإ�صم: جون�ص�ون �أند جون�ص�ون 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، نيو جري�صي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب��الز�  �أن��د جون�صون  و�ن جون�صون   : وع��ن��و�ن��ه  

�لأمريكية.  
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
�لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ص  �لفريو�صية  �لأم��ر����ص  م��ن  و�ل��ع��الج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صر�ت 
و�لأمل  �مل��رك��زي  �لع�صبي  �جل��ه��از  و�أم��ر����ص  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����ص  �لإلتهابية  و�لأم���ر�����ص 
�ل�صتقالبية  و�لأم��ر����ص  بالعدوى  �ملرتبطة  و�لأم��ر����ص  �له�صمي  �جلهاز  و�أم��ر����ص  �جللدية  و�لأم��ر����ص 

)�لأي�صية( و�أمر��ص �لأور�م و�أمر��ص �لعيون و�أمر��ص �جلهاز �لتنف�صي ، مطاعيم.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  SOLDUXTRI  باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم :  273810 بتاريخ:  2017/05/24

�مل�صجلة بالرقم : 273810  بتاريخ : 2017/12/14
باإ�صم �ملالك : مدر�صة بر�ميو�ص  �خلا�صة �ص ذ م م

وعنو�نه :�ص.ب. 62012 ،�لورقاء  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 ��صم �ملتنازل له : جي�صو�ص �صودهري  لل �صودهري مدهافجي لل

 وعنو�نه: مبني مكاتب �لتاأجري �إي  مكتب رقم 127F- E2-36 ،  �ص.ب رقم 50143 �ملنطقة �حلرة 
باحلمرية ، �ل�صارقة ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ: 2017/10/31 و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد: 181 
�سورة العامة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2018/03/13      

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2018/05/08  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 285099بتاريخ: 2017/12/26
باإ�صم: مون�صرت �إنرجي كومباين

وعنو�نه  : 1 مون�صرت و�ي ، كورونا ، �صي �إيه 92879 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
وم�صاحيق  ومركز�ت  �أ�صربة   ، �لطاقة  وم�صروبات  �لغازية  �مل�صروبات  ذلك  يف  مبا  كحولية  غري  م�صروبات 
وم�صتح�صر�ت لعمل �مل�صروبات مبا يف ذلك �مل�صروبات �لغازية وم�صروبات �لطاقة ، �لبرية )�صر�ب �ل�صعري(.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة PREDATOR باللغة �لإجنليزية.
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم: 115141 بتاريخ : 2008/06/23

�مل�صجلة بالرقم : 98677  بتاريخ : 2009/12/17
باإ�صم �ملالك : بنك �خلليج �لأول

وعنو�نه :�ص.ب. 6316 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 ��صم �ملتنازل له : بنك �أبوظبي �لأول  �ص.م.ع

وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2009/09/30 و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد: 88 

�سورة العامة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2017/03/12      

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2018/04/25   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282165بتاريخ: 2017/11/02

باإ�صم: �صان ريو كومباين ليمتد 
وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�صاكي ، �صيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
و�لأجهزة  و�ل�ص�ينمائي  �لفوتغر�يف  �لت�صوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�ص�احية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة 
و�أدو�ت  �أج��ه��زة   ، و�لتعليم  و�لإن��ق��اذ  )�لإ���ص�����ر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ���ص�����ارة  و�لقيا�ص  �ل��وزن  و�أدو�ت  �لب�صرية  و�لأدو�ت 
ت�ص�جيل  �أجهزة   ، �لكهربائية  �لطاقة  �أو تخزين  تكثيف  �أو  �أو و�صل  تنظيم  �أو  �أو حتويل  فتح  �أو  للتحكم  كهربائية 
�أقر��ص   ، �أقر��ص مدجمة   ، �أقر��ص ت�ص�جيل   ، �أو �ل�صور ، حامالت بيانات مغناطي�ص�ية  �أو ن�ص�خ �ل�صوت  �إر�ص�ال  �أو 
�آلت ت�صجيل   ، �لنقد  �لتي تعمل بقطع  �آليات لالأجهزة   ، �لرقمية  �لت�صجيل  فيديوية رقمية وغريها من و�صائط 
�لنقد ، ماكينات حا�صبة ، معد�ت معاجلة �لبيانات ، �أجهزة �لكمبيوتر ، بر�مج كمبيوتر ، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق ، 
د�د�ت ، �أجهزة تعليم �صمعية وب�صرية ، بطاريات ، �صناديق بطاريات ، �أجهزة �صحن �لبطاريات ، منظار ثنائية ،  عَّ
�آلت حا�ص�بة ، كامري�ت ، كامري�ت ت�صوير �صينمائي و�أجز�وؤها وملحقاتها ، عد�صات للكامري�ت ، �أجهزة قيا�ص �ل�صعة 
 ، �صينمائي )معر�صة لل�صوء(  �أفالم ت�صوير   ، ، �صال�صل للنظار�ت  �لكا�صيت  ، م�ص�جالت  ، �صور كرتونية متحركة 
�صاعات �لدو�م )�أدو�ت ت�صجيل �لزمن( ، �أجهزة ت�ص�غيل �لأقر��ص �ملدجمة ، �أقر��ص مدجمة )�ص�معية – ب�صرية( ، 
�أقر��ص مدجمة )لذ�كرة �لقر�ءة فقط( ، بر�مج م�ص�جلة لت�صغيل �لكمبيوتر ، بر�مج كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر 
)م�صجلة( ، �أجهزة كمبيوتر ، طابعات ت�ص�تخدم مع �أجهزة �لكمبيوتر ، عد�صات ل�صقة ، �أوعية للعد�صات �لال�صقة 
 ، �لكرتونية جيبية  �أجهزة ترجمة   ، �أجر��ص كهربائية لالأبو�ب   ، للخياطني  ، مقايي�ص  �لبيانات  �أجهزة معاجلة   ،
)�إطار�ت(   بر�ويز   ، وما�صة  �إ�صاءة  �أجهزة   ، �حلريق  �صد  �إن��ذ�ر  �أدو�ت   ، لل�صوء  معر�صة  �أف��الم   ، �حلريق  طفايات 
لل�ص�ر�ئح �ل�صفافة �لفوتوغر�فية ، �أجهزة تنظيم �حلر�رة ، �صناديق نغم ، عد�ص�ات ب�صرية ، مو�زين للر�ص�ائل ، �أحزمة 
�إنقاذ ، عو�مات �إنقاذ ، جاكيتات �إنقاذ ، طو�فات �إنقاذ ، �أقفال ومفاتيح كهربائية ، و�صائط تخزين بيانات مغناطي�صية 
، بطاقات مغناطي�صية م�صفرة ، م�صفر�ت مغناطي�صية ، مغناطي�صيات ، نظار�ت مكربة ، �أجهزة و�أدو�ت قيا�ص و�أدو�ت 
قيا�ص ، ميكروفونات ، ميكرو�صكوبات )جماهر( ، لفتات نيونية ، مفكرة يف �صكل كمبيوتر �صغري ، �أقالم �إلكرتونية ، 
�أ�صطو�نات �لفونوغر�ف ، �آلت ت�صوير ، حا�صبات جيب ، �أجهزة عر�ص ، �صا�صات عر�ص ، �أجهزة ر�ديو ، �أجهزة ت�صغيل 
�أ�صطو�نات ، �أجهزة حتكم عن بعد ، م�صاطر )�أدو�ت قيا�ص( ، مو�زين ، بطاقات ذكية )بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة( ، 
كو��صف �لدخان ، قو�ب�ص وماآخذ و�أدو�ت تو�صيل �أخرى ، �أجهزة ت�صجيل �ل�صوت ، �أقر��ص ت�صجيل �ل�صوت ، �أجهزة 
ن�صخ �ل�صوت ، �أجهزة نقل �ل�صوت ، علب للنظار�ت ، �إطار�ت للنظار�ت ، عد�صات للنظار�ت ، نظار�ت �صم�صية ، مفاتيح 
كهربائية ، قو�ب�ص وماآخذ و�أدو�ت تو�صيل �أخرى )و�صالت كهربائية( ، م�صجالت �صريطية ، �أ�ص�الك �أجهزة �لهاتف 
درجة  موؤ�صر�ت   ، تلفزيون  �أجهزة   ، تلفزيونات   ، تل�صكوبات   ، �لإر�ص�ال  �أجهزة  و�أ�ص�الك  �لهاتف  �صماعات  و�أ�ص�الك 
�حلر�رة ، �أجهزة كهربائية ملنع �ل�صرقة ، ثريمومرت�ت ، ثريمو�صتاتات )منظمات حر�رة( ، كا�ص�يتات فيديو ولفافات 
تخزين �ألعاب �لفيديو ، ��صطو�نات �لفيديو ، �أ�صرطة فيديو ، �صا�صات فيديو ، م�صجالت فيديو ، معاجلات كلمات 
�لفيديو  �أقر��ص  ت�ص�غيل  �أجهزة   ، �ل�ص�تعمالت  �ملتعددة  �لرقمية  )�لفيديو(  �أقر��ص   ، للفيديو  �أقر��ص مدجمة   ،
�ملدجمة و�أقر��ص )�لفيديو( �لرقمية �ملتعددة �ل�ص�تعمالت ، �أجهزة �ص�معية وب�صرية مع �أجهزة نغمات ، مم�ص�كات 
ولأقر��ص  �لليزر  ولأقر��ص  �ملدجمة  ولالأقر��ص  �لفيديو  ولأ�ص�رطة  وب�صرية  �ص�معية  لأ�ص�رطة  وعلب  وحامالت 
�لفيديو ولأقر��ص )�لفيديو( �لرقمية �ملتعددة �ل�ص�تعمالت  ، لباد�ت فاأرة �لكمبيوتر ، هو�تف وهو�تف ل�صلكية 
�أجهزة   ، �ملتحركة  للهو�تف  �أغطية  �أو  علب   ، ولو�زمها  وملحقاتها  و�أج��ز�وؤه��ا  متحركة  وهو�تف  خليوية  وهو�تف 
�لند�ء )بيجر( و�أجز�وؤها وملحقاتها ، علب �أو �أغطية لأجهزة �لند�ء )بيجر( ، �أكيا�ص و�أغطية وحاويات وحامالت 
ومم�ص�كات للهو�تف �ملتحركة ولأجهزة �لند�ء )بيجر( ، �صماعات �لر�أ�ص ، �صماعات �لأذن ، �ص�ماعات وميكروفانات 
ولأجهزة  �ملتحركة  و�لهو�تف  للهو�تف  �ت�صال  موؤ�ص�ر�ت   ، �ملتحركة  �لهو�تف  مع  لال�صتخد�م  �ل�صوت  ومكرب�ت 
�لند�ء )بيجر( ،مفكر�ت �إلكرتونية ، �أجر��ص �إنذ�ر كهربائية ، �أجهزة �إنذ�ر ، قارئات �صيفر�ت �لأعمدة ، باروميرت�ت 
)�أجهزة قيا�ص �ل�صغط �جلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحد�ت معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )د�ر�ت 
متكاملة( ، كرونوغر�فات )�أجهزة ت�صجيل �لزمن( ، لوحات مفاتيح لأجهزة �لكمبيوتر ، �أجهزة ذ�كر�ت كمبيوتر ، 
�أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، قار�نات �صوتية ، قار�نات )معد�ت معاجلة �لبيانات( ، و�صائط تخزين بيانات ب�صرية ، 
�أقر��ص ب�صرية ، �أقر��ص )مغناطي�صية( ، �أجهزة للغو��صني ، �أقنعة للغو��صني ، بذلت للغو��صني ، لوحات �إعالنات 

�إلكرتونية ، �أقالم �إلكرتونية )وحد�ت عر�ْص ب�صري(.
 MY و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري لوجه فتاة �صغرية على ر�أ�صها قبعة مميزة حتتها كلمات

�لإجنليزية. باللغة   MELODY
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 282166بتاريخ: 2017/11/02
باإ�صم: �صان ريو كومباين ليمتد 

وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�صاكي ، �صيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.
�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:28
�للعب و�لدمى و�أدو�ت �للعب ، �أجهزة �ألعاب فيديو ، �لعر�ئ�ص ، �ألعاب م�صنوعة من �ملخمل ، دمى �لدببة ، 
�أ�صكال دمى و�أطقم لعب ، �أدو�ت للريا�صة �لبدنية وللريا�صة ، كر�ت وبالونات ، زخرفات وزينة للحفالت ، 
زخرفات وزينة لأ�صجار عيد �مليالد ، هد�يا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات كهربائية )لعب( ، �ألو�ح ركوب 
�لأم��و�ج ، �ألو�ح �لتزلج على �لثلج ، زلجات ذ�ت عجالت ، زلجات جليد ، �ألو�ح �لتزلج ، ح�ص�و�ت حماية �أو 
�أجر��ص زينة   ، ، كر�ت للعب  �ألعاب �لرند )�لزهر(   ، و�قيات للريا�صية و�لألعاب ، م�صد�صات هو�ئية )لعب( 
متفجرة  ، حلوى  لوحية  �أل��ع��اب   ، )لعب(  بناء  قو�لب   ، بليارد  ط��اولت   ، بليارد  ك��ر�ت   ، �مليالد  عيد  �صجرة 
)مفرقعات نارية لعيد �مليالد( ، �أحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، �أجهزة و�آلت �لبولنغ ، �ألعاب بناء ، حامالت 
�أ�صجار عيد �مليالد   ، �ألعاب �صطرجن ، رقع �ص�طرجن   ، �صموع لأ�صجار عيد �مليالد ، رقع �لد�ما ، لعب �لد�ما 
كمو�د ��صطناعية ، قو�عد �صجرة عيد �مليالد ، �أجهزة �صحر )�ألعاب( ، كو�صاكيوز )�ألعاب نارية( ، كوؤو�ص للعبة 
�لرند )�لزهر( ، لعبة �ل�صهام ، لعبة �لرند )�لزهر( ، �أ�ص�ّرة للدمى ،  مالب�ص للدمى ، بيوت للدمى ،  غرف 
للدمى ، �لعاب �لدومينو ، رقع �لد�ما ، لعبة �لد�ما ، �أثقال يدوية )متارين ريا�صية( ، و�قيات لالأكو�ع )�أدو�ت 
، �صنار�ت �صيد  ، ر�صاعات للدمى  �أجهزة ركوب يف �ملعار�ص   ، �أجهزة مترين )مو�صعات لل�صدر(   ، ريا�صية( 
�ل�صمك ، عدة �صيد �ل�صمك ، زعانف لل�صباحة ، طو�فات ل�صيد �ل�صمك ، �أقر��ص طائرة )لعب( ، �ألعاب �آلية 
، م�صارب للعب ، �أجهزة لالألعاب ، �أجهزة �ألعاب فيديو ، �ألعاب حممولة ب�صا�صات عر�ص بالبلور�ت �ل�صائلة ، 
�أجهزة �ألعاب �لفيديو يف �لأماكن �خلارجية �ملخ�ص�صة لها ، حقائب للعبة �لغولف ، م�صارب غولف ، قفاز�ت 
لعبة �لغولف ، قفاز�ت لالألعاب و�لريا�صة ، لعب �خلدع �لعملية )�ألعاب مبتدعة( ، بكر�ت خيوط للطائر�ت 
�أو  رخامية  ك��ر�ت   ، �صينية(  )لعبة  �ملهجونغ   ، ريا�صية(  )�أدو�ت  للركب  و�قيات   ، ورقية  طائر�ت   ، �لورقية 
زجاجية للعب ، دمى متحركة ، �أقنعة م�ص�رحية ، �أقنعة لعب ، هو�تف نقالة )لعب( ، مناذج م�صغرة ملركبات 
، كب�صولت  �ألعاب منزلية   ، �لريا�صية(  �ملالب�ص  )�أج��ز�ء من  ، ح�ص�و�ت حماية  ِحلي للحفالت وللرق�صات   ،
متفجرة )ُلعب( ، م�ص�د�ص�ات لعب ، كر�ت لعب ، دمى متحركة ، م�صارب ، خ�ص�خي�ص�ات )�أدو�ت لعب( ، �ألعاب 
ريا�صية(  )�أدو�ت  ، عربات جليد  ، زلج��ات  �ص�ر�عية  �أل��و�ح   ، ذ�ت عجالت  ، زلج��ات  ه��ز�زة  �أح�صنة   ، حلقية 
)�أدو�ت  وث��ب  من�صات   ، )لعب(  �ل��دو�م��ة  لعبة    ، )لعب(  �صابون  فقاقيع  نفاخات   ، لعب(  )�أدو�ت  زلق��ات   ،
ريا�صية( ، در�جات هو�ئية ثابتة للتمارين �لريا�صية ، برك �صباحة )�أدو�ت لعب( ، وتر�ت )زعانف( لل�صباحة 
، �أرجوحات ، طاولت تن�ص ، دمى للحيو�نات �لأليفة �ملنزلية ، زلجات مائية ، �أدو�ت لعب لل�صباحة و�لألعاب 
 ، وبالنقد  �أوتوماتيكيٌا  تعمل  ت�صلية  �آلت   ، لل�صاطئ  كر�ت   ، �لريا�صية  و�لأن�صطة  ريا�صية  و�لألعاب  �ملائية 
�أكيا�ص م�صممة خ�صي�صاً للزلجات و�ألو�ح �لتزلج على �ملاء ، بطاقات بينغو ، �صبكات �صيد �لفر��صات ، ورق 
لعب )�ص�دة( ، نثار �لورق �مللون ، زلجات م�ص�تقيمة ذ�ت عجالت ، �أحاجي �ل�صور �ملقطوعة ، نو�ظري �لأ�ص�كال 
فيها  �لتحكم  يتم  لعب  مركبات   ، �ل�صنارة  ل�صيادي  �إن��ز�ل  �صبكات   ، �ل�ص�ر�عية  لالألو�ح  �صو�ري    ، �ملتغرية 
ل�صلكياً ، عجالت م�صننة ، كر�ت ثلج ، �أحذية �لثلج ، ورق لعب ياباين ، �صرت�ت لل�صباحة ، �أحزمة لل�صباحة 
، ّطو�فات لال�صتحمام و�ل�صباحة ، �أجهزة عائمة لل�صباحة ، �لطو�فات )�لعو�مات( ، قبعات ورقية للحفالت 
 ، )�ألعاب(  كرتونية  ل�صخ�صيات  م�صغرة  مناذج   ، �ليان�صيب  لألعاب  ك�صط  بطاقات   ، �لأج�صام  بناء  �أجهزة   ،
�أجهزة �ألعاب بات�صينكو )لعبة يابانية( ، �آلت تعمل بقطع �لنقد )�آلت لعب( ، �لإن�صان �لآيل )روبوت( لعب ، 
طائر�ت بدون طيار )لعب( ، �أفالم و�قية ُمعدة لل�صا�صات لالألعاب �ملحمولة ، ق�صبان �لتوجيه )جوي�صتك( 

لألعاب �لفيديو.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري لوجه فتاة �صغرية على ر�أ�صها قبعة مميزة حتتها كلمات 

�لإجنليزية. باللغة   MY MELODY
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282162بتاريخ: 2017/11/02

باإ�صم: �صان ريو كومباين ليمتد 
وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�صاكي ، �صيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
خدمات   ، �لت�ص�لية  قاعات  خدمات   ، �ملالهي  م��دن   ، �ملالهي  حد�ئق   ، �ملالهي  حد�ئق   ، �لت�صلية   ، �لرتفيه 
و�لعرو�ص  �حلية  و�ل��ع��رو���ص  �ملو�ص�يقية  و�حل��ف��الت  �لعرو�ص  وت��ق��دمي  و�إن��ت��اج  تنظيم   ، و�لتعليم  �لرتبية 
عرو�ص   ، مو�صيقية  قاعات   ، و�لثقافية  �لريا�صية  و�لأن�ص�طة  �لريا�صية  و�مل��ب��اري��ات  و�ملعار�ص  �مل�ص�رحية 
�لأفالم �ل�صينمائية ،  �صتوديوهات �صينمائية ، خدمات �لدي�صكو ، خدمات �لنو�دي ، ن�صر �لكتب و�لن�صو�ص 
و�ملجالت و�ل�صحف و�لدوريات ،  خدمات �ملكتبات ،  توفري ت�صهيالت �لرتفيه و�ملعار�ص و�حلفالت �ملو�صيقية 
و�لعرو�ص و�لتمثيليات و�لريا�صة و�لألعاب و�لأن�صطة �ل�صتجمامية و�لثقافية ، خدمات �لنو�دي �ل�صحية ، 
خدمات مع�صكر�ت �لعطالت ، توفري �ملعلومات �ملتعلقة بالتعليم و�لرتفيه و�لت�صلية و�ل�صتجمام و�لريا�صة 
و�لثقافة ، �لرتفيه بالر�ديو و�لتلفزيون ، �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، �إنتاج �لأفالم و�أفالم �لفيديو ، 
تاأجري �لأفالم �ل�صينمائية و�ل�صور �ملتحركة و�أ�صرطة �لفيديو و�أقر��ص �لليزر و�أقر��ص �لفيديو و�أقر��ص 
و�مل�صاهد  �لعر�ص  م�صاهد  ت��اأج��ري    ، �ل�صوت  م�صجالت  ت��اأج��ري   ، �ل�صتعمالت  متعددة  �لرقمية  �لفيديو 
�مل�صرحية ، ُدور �حل�صانة ، �لنو�دي و�لردهات �ملجهزة باأجهزة �صمعية وب�صرية و�أجهزة �لغناء �ملرفقة معها 
 ، ، دور�ت در��صية باملر��صلة ، خدمات �مل�صيف  ، �ل�صريك  ، تنظيم م�صابقات �جلمال  ، غرف و�صالت �للعب 
تنظيم �ملعار�ص لالأغر��ص �لثقافية �أو �لتعليمية ، �ملر�هنات ، تعليمات �لريا�صة �لبدنية ، توفري ت�صهيالت 
�ملتاحف )عر�ص ومعار�ص( ، �إد�رة �ليان�صيب ، خدمات �لأورك�صرت� ، تنظيم حفالت ) ترفيه( ، خدمات كتابة 
�ل�صيناريو و�لرب�مج �لإذ�عية و�لتلفزيونية ، �لإنتاج �مل�صرحي ، خدمات حد�ئق �حليو�ن ، خدمات �لت�صوير 
لغة  تف�صري   ، كمبيوتر  �صبكة  من  مبا�صرًة  �ملقدمة  �لألعاب  خدمات   ، �لإل��ك��رتوين  �ملكتبي  �لن�صر   ، �لرقمي 
�لإ�صارة ، �لتوجيه �ملهني )ن�صائح تعليمية �أو تدريبية( ، �لت�صوير باملايكروفيلم ، خدمات �لتاأليف �ملو�صيقي 
، �لنو�دي �لليلية ، �لت�صوير �لفوتوغر�يف ، �إنتاج �أفالم �لفيديو ، توفري خدمات �لكاروكي ، توفري �ملطبوعات 
�لإلكرتونية �لفورية )غري �لقابلة للتنزيل( ، ن�صر �لكتب و�ل�صحف �لإلكرتونية �لفورية ، ت�صجيل �أ�صرطة 
 ، �ل�صبكة  �لأف��الم عرب  ، عر�ص  )�ألعاب(  �لباي�صبول  �أو قبة �صرب كرة  ��صتاد   ، �لبولينج  ،  مم��ر�ت  �لفيديو 
��صتخد�م  ، توفري  �لكمبيوتر  �صبكات  �إلكرتونية تفاعلية من خالل  �ألعاب  توفري  خدمات �لرتفيه حتديد�ً 
موؤقت لالألعاب �لتفاعلية غري �لقابلة للتنزيل ، خدمات �لنو�دي �ل�صحية )خدمات تدريب �لياقة �لبدنية 
و�حلفاظ على �ل�صحة( ، �إنتاج �لأفالم عد� �أفالم �لدعاية و�لإعالن ، عرو�ص �لأفالم �ل�صينمائية ، معلومات 
عن �لرتبية و�لتعليم ، معلومات عن �لرتفيه ، خدمات �لألعاب �ملقدمة مبا�صرة من �صبكة كمبيوتر ، تاأجري 
معد�ت و�أجهزة �لألعاب ، توفري ت�صهيالت لعبة �لغولف ، توفري �ملطبوعات �لإلكرتونية �لفورية غري �لقابلة 
، معلومات عن  �ل�صتجمام  ت�صهيالت  ، توفري  و�لإع��الن  �لدعاية  ن�صر ن�صو�ص ما عد� ن�صو�ص   ، للتنزيل 
، تاأجري �لأفالم  ، تاأجري كامري�ت �لفيديو  �إر�صال و�إ�صتقبال �ل�صوت و�ل�صورة  ، تاأجري معد�ت  �ل�صتجمام 
�ل�صينيمائية ، تاأجري �أجهزة �لإ�صاءة للم�صارح �أو �صتوديوهات �لتلفزيون ، تاأجري �لأفالم �ل�صينمائية ، تاأجري 
بروجكرت�ت )�آلت عر�ص( وملحقاتها ، تاأجري �أجهزة �لر�ديو و�لتلفزيون ، تاأجري م�صاهد �لعر�ص ، تاأجري 
معد�ت �لريا�صة عد� �ملركبات ، تاأجري �ملالعب �لريا�صية ، تاأجري مر�فق �ل�صتاد�ت ، تاأجري م�صاهد م�صرحية 
 ، �لفيديو  �أ�صرطة  تاأجري   ، �ل�صريطية  باحلافظات  �لفيديو  م�صجالت  تاأجري   ، �لفيديو  كامري�ت  تاأجري   ،
تاأجري �لألعاب و�لدمى ، تدريب �حليو�نات ، �لتدريب �لعملي )��صتعر��ص( ، �لرتجمة ، تنظيم و�إد�رة ور�صات 
�لعمل )تدريب( ، خدمات �لرتفيه حتديد�ً توفري �ملو�د �ل�صمعية و�ملرئية و�ل�صور وبر�مج �لتفزيون و�ل�صور 
توفري   ، مبا�صرة  �صبكات  عرب  و�لفيديو  و�ل�صوت  �ل�صور  توفري   ، مبا�صرة  كمبيوتر  �صبكة  عرب  �ملتحركة 
�ملعلومات عن �ل�صخ�صيات �خليالية ، توفري �ملو�صيقي غري �لقابلة للتنزيل عرب �ل�صبكة ، توفري �لفيديو غري 
�لقابل للتنزيل عرب �ل�صبكة ، توفري �لأفالم غري �لقابلة للتنزيل عرب خدمات �إر�صال �لفيديو ح�صب �لطلب ، 

توفري بر�مج �لتلفزيون غري �لقابلة للتنزيل عرب خدمات �إر�صال �لفيديو ح�صب �لطلب.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�صم كاريكاتوري لوجه فتاة �صغرية على ر�أ�صها قبعة مميزة حتتها كلمات 

�لإجنليزية. باللغة   MY MELODY
�ل�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 284408بتاريخ: 2017/12/13
رقم �لأولوية:    016923518 بتاريخ:2017/06/28

باإ�صم: ما�صيننفابريك رينهاو�صن جي �إم بي �إت�ص
وعنو�نه  : فولكن�صتاين �صرت��صي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، �أل�م�ان�ي�ا.

�سورة العامة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
كهربائية  ، حم��ولت  �صوئية  كهربائية  ومن�صاآت  �صم�صية  وح��د�ت   ، �لكهرباء  و�صبكات  �لقدرة  �إم��د�د  �أنظمة 
�لَطْورية  �لإز�ح����ة  ق���درة وحم���ولت تنظيم وحم���ولت  ت��وزي��ع وحم���ولت  وحم���ولت للمولد�ت وحم���ولت 
مات ، ملفات كهربائية ، مكثفات كهربائية ، بطاريات ، �أجهزة حتويل ، �أجهزة تغيري �لتفريغ  وحمولت �ملُقوِّ
و�أجهزة تغيري �لتفريغ على �حلمل ، ح�صا�صات ، �أجهزة كمبيوتر وعتاد كمبيوتر وبر�مج كمبيوتر ، معد�ت 
، من�صاآت ومعد�ت وبر�مج كمبيوتر لإد�رة وتوزيع وتبديل وحتويل  قيا�ص ومعد�ت حتكم ومعد�ت مر�قبة 
وتخزين و�لتاأثري و�لتحكم بالكهرباء ، من�صاآت ومعد�ت وبر�مج كمبيوتر للتاأثري وت�صغيل و�لتحكم ومر�قبة 
�لرياح و�ملولد�ت �لكهربائية وللمن�صاآت  �لرياح ومز�رع  وفح�ص �ملحركات و�ملوتور�ت �لكهربائية وتوربينات 
�ل�صم�صية  و�ل��وح��د�ت  �لكهرباء  و�صبكات  �ل��ق��درة  �إم���د�د  لأنظمة  و�لكهربائية  �لتقنية  و�لأج��ه��زة  و�مل��ع��د�ت 
و�ملن�صاآت �لكهربائية �ل�صوئية و�ملحولت �لكهربائية و�مللفات �لكهربائية و�ملكثفات �لكهربائية و�لبطاريات 
و�أجهزة �لتحويل و�أجهزة تغيري �لتفريغ و�حل�صا�صات ، من�صاآت ومعد�ت وبر�مج كمبيوتر ل�صمان وحت�صني 
جودة �لقدرة لأنظمة �إمد�د �لقدرة �لعامة و�خلا�صة و�ل�صناعية و�صبكات �لكهرباء ، من�صاآت ومعد�ت وبر�مج 
م�صادر  ولإم��د�د  �لكهربائية  �ملكثفات  و/�أو  �لكهربائية  �مللفات  بو��صطة  �لقدرة  عو�مل  لت�صحيح  كمبيوتر 
و�جُلهد  و�لت�صارع  و�ل�صرعة  و�لتدفق  �لتعبئة  وم�صتوى  �حل��ر�رة  لدرجة  ح�صا�صات   ، �ملنقطعة  غري  �لقدرة 
�ل�صطحية  و�مل��وج��ات  و�لرطوبة  و�ل�صغط  و�لإل��ت��و�ء  و�لَق�ّص  و�ل�صتطالة  و�لتقوي�ص  و�لت�صوه  �مليكانيكي 
�لكهربائي  و�لتيار  ْغرية  �ل�صُ و�مل��وج��ات  و�ل�صوء  �لكهرومغناطي�صية  و�لإ�صعاعات  و�لإه��ت��ز�ز�ت  و�ل�صوت 
و�جلهد �لكهربائي و�لطاقة �لكهربائية و�لقدرة �لكهربائية و�ملعاوقة �لكهربائية وعو�مل �لقدرة �لكهربائية 
و�لإز�حة �لَطْورية وحتليل �لغاز �ملذ�ب ، عتاد كمبيوتر وبر�مج كمبيوتر لتقييم وت�صور �لبيانات و�ملعلومات 
�آنفة �لذكر �لو�قعة يف �لفئة 9،  و�لإ�صار�ت وللتحكم يف �لعمليات �ل�صناعية ، مكونات وتركيبات للمنتجات 

جميع �ملنتجات �آنفة �لذكر يف جمال �لتكنولوجيا عالية �لفلطية.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �أحرف VVS باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 282163بتاريخ: 2017/11/02

باإ�صم: �صان ريو كومباين ليمتد 
وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�صاكي ، �صيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.

�صورة �لعالمة   
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42

خدم�ات   ، �ل�صن�اعية  و�لأبحاث  �لتحاليل  خدمات   ، بها  �ملتعلقة  و�لت�صميم  �لبحث  وخدمات  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات 
برجمة   ، �ملعمارية  �لإ�صت�صار�ت   ، �ملعمارية  و�لإ�صت�صار�ت  �لإ�صر�ف  ��صت�صار�ت   ، �لكمبيوت�ر  وبر�مج  عتاد  وتطوير  ت�صميم 
�لكمبيوتر ، �صيانة بر�مج كمبيوتر ، ر�صم ت�صاميم وخمططات �لإن�صاء ، �ل�صت�صار�ت يف حماية �لبيئة ، �لت�صميم �ل�صناعي 
بالأحو�ل  �لتنبوؤ   ، �لتخطيطية  �لفنون  ، ت�صميم  �لأزي��اء  ، ت�صميم  �لعبو�ت  ، خدمات ت�صميم  �لد�خلي  �لديكور  ، ت�صميم 
�جلوية ، تاأجري وقت �لو�صول �إىل قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، تخطيط �ملُدن ، ن�صخ بر�مج كمبيوتر ، ت�صميم بر�مج كمبيوتر 
�إىل  مادية  �أو�صاط  من  �لوثائق  �أو  �لبيانات  حتويل   ، �لكمبيوتر  معد�ت  جمال  يف  �ل�صت�صار�ت   ، كمبيوتر  بر�مج  حتميل   ،
�لكمبيوتر ومعلوماته )حتويل  بر�مج  بيانات  ، حتويل  �لإنرتنت لالآخرين  �صبكة  �ملو�قع على  �إن�صاء و�صيانة   ، �إلكرتونية 
حتليل   ، �لكمبيوتر  بر�مج  و��صت�صار�ت  كمبيوتر  �أجهزة  تاأجري   ، �صحابية  حو�صبة   ، �لإنرتنت  مو�قع  تفعيل   ، م��ادي(  غري 
�أنظمة كمبيوتر ، ت�صميم �أنظمة كمبيوتر ، ��صت�صار�ت تكنولوجيا �لكمبيوتر ، حتويل �مل�صتند�ت �إىل ملفات رقمية )م�صح 
�صوئي( ، خدمات ��صت�صار�ت تكنولوجيا �ملعلومات ، �لن�صخ �لحتياطي للبيانات خارج �ملوقع ، توفري �ملعلومات عن تكنولوجيا 
�لكمبيوتر و�لربجمة عرب موقع �إلكرتوين ، بر�مج كخدمات )��ص �يه �يه ��ص( ، ��صت�صار�ت ت�صميم �ملو�قع �لإلكرتونية ، 
�ل�صخ�صية و�ملالية ولإكت�صاف  �لت�صميم �لد�خلي ، خدمات �لكمبيوتر و�لتكنولوجيا لتاأمني بيانات �لكمبيوتر و�ملعلومات 

�لو�صول غري �مل�صرح به للبيانات و�ملعلومات.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات SANRIO CHARACTERS باللغة �لإجنليزية.

�ل�صرت�طات:
�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 

�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�صد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  يونيو 2018 العدد 12345
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صــــم
تقدم �ملو�طن/ ح�صن حممد �صعيد �حل�صني  بطلب �ىل 
حمكمة بني يا�ص �لبتد�ئية ق�صم �لتوثيقات بتغيري ��صم 

�بنه من )�جمد( �ىل)حممد(
فمن لديه �عرت��ص يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن
حنان جمعه ال�صعدي - كاتب  

عبدالإله املتني - قا�صي ابتدائي   

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

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 مذكرة اإعالن بالن�صر بورود تقرير اخلبري  

 2017/192 جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليهم / 1-�صركة مري�صانت �صتار �لعاملية للتجارة - �ص ذ م م 

2-حممد علي عبد�حل�صني كدخاين �ليادر�نى   3- كريب دى باري�ص - ذ م م  
حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني - �ص م ع 

�مام  باحل�صور  فانت مكلف  ل��ذ�  كلي  2017/192 جت��اري  رق��م  �لدعوى  عليكم  �ق��ام  قد 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لوىل  �لكلية  �لتجارية  �لد�ئرة  �لبتد�ئية  �خليمة  ر�أ���ص  حمكمة 
وكيل معتمد عنك يف متام �ل�صاعة �لتا�صعة �صباحا من يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/9/12 
�ل��دع��وى وت��ق��دمي م��ا لديك م��ن بيانات ودف���وع ويف حالة تخلفك  وذل��ك لالجابة ع��ن 
عن �حل�صور �و عدم �ر�صالك لوكيل معتمد عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة 

�صتبا�صر نظر �لدعوى غيابيا. 
   اأمني �صر 
حممد عطيه      

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 اخطار دفع بالن�صر

 يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/281 - التنفيذ املدين 
�ىل �ملحكوم عليه : عبد�ملنان غفور ، �جلن�صية : باك�صتان ، �لعنو�ن : �لإمار�ت ر�أ�ص �خليمة �صارع �لقرم - مبنى موؤ�ص�صة �لإمار�ت 

للقو�رب �ملطاطية �لق�صيد�ت �ل�صناعية - �لهاتف �ملتحرك : 9710509720722+ 
بتاريخ 2018/2/26 يف ق�صية ) 2016/2017 منازعات  ��صدرت بحقك حكما  ر��ص �خليمة قد  بان حمكمة  ليكن معلوما لديك 

�يجارية( ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 24373.00 درهم �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف  
�ملحكوم له :  موؤ�ص�صة �لإم��ار�ت �لعقارية ، �جلن�صية :     �لعنو�ن : �لإم��ار�ت ر�أ�ص �خليمة �صارع �ل�صيخ حممد بن �صامل - بناية 

�لعبدول - �لدور �لثالث - مكتب �لنخيل 2120  ، �لهاتف �ملتحرك : 9710505729111+ 
ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�صجل بالرقم �مل�صار �عاله.   مالحظات : �ول : بف�صخ عقد �ليجار �ملمتد 
و�ملوؤرخ 2017/9/17 و�خالء �لعني �ملوؤجرة وت�صليمها للمدعية خالية من �ل�صو�غل ،   ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
�ملدعي عليه  �ل��ز�م   : ثالثا    - �ملثل  �جر  �ملرت�صدة بذمته حتى 2017/11/30 وبدل  �مل�صتحقات �ليجارية  �صتة �لف قيمة  مبلغ 
بت�صليم �صهادة بر�ءة ذمة عن �لكهرباء و�ملياه و�ل�صرف �ل�صحي عن �لعني �ملوؤجرة ،  ر�بعا : �لز�م �ملدعية ب�صد�د فرق ر�صم قدره 
�لفي درهم -  خام�صا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف )على �ن حتت�صب كاملة( ، �صاد�صا : مت ��صافة فرق ر�صم �لدعوى 
ح�صب ما مت ذكره يف �حلكم حيث مل يتم �صدده من طرف �ملدعي لذ� مت ��صافته يف �ل�صيغة �ملحت�صبة بقيمة )2.000( درهم ح�صب 
ما ورد �حلكم.  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك 

عن ذلك فان �ملحكمة �صتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�صوم �ملرتتبة عليك.
 رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 اعادة العالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليهم 1-حممد �نو�ر �لعامل نو�ب مياه - بنغالدي�ص �جلن�صية ، 2-موؤ�ص�صة �وزل للمالب�ص �جلاهزة 
نعلمكم بان �ملدعي / �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �ل�صالمية و�لوقاف - يف �لدعوى رقم 2018/378 �لد�ئرة �لكلية 
�لوىل -  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية �لقيمة �ليجارية 
بو�قع 15000 درهم وبال�صافة �ىل �جرة �ملثل عن �ملدة �لتي �بقيا �لعني �ملوؤجرة حتت يدة �صاغال لها من بعد 
�نتهاء عقد �ليجار بانتهاء مدته وباخاللة من تاريخ �لمتناع 2017/4/5 حتى تاريخ �لخالء �لفعلي - �حلكم 
بانتهاء �لعالقة �ليجارية وبالز�م �ملدعي عليهما باخالء �لعني خاليا من �ية �صو�غل وت�صليمه للمدعية باحلالة 
�لتي ��صتلمها - �لز�م �ملدعي عليهما بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه �ل�صارقة للمدعية مع �صمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل ، بال�صافة �ىل بالر�صم وجميع �مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�صي ح�صورك لدى حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية - �لد�ئرة �ملدنية �لكلية �لوىل - �لقاعة رقم 
141 - وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك بتاريخ  2018/6/20 للنظر يف �لدعوى 
�صيتم  فانه  عنكم  وكيل  �ر�صال  عدم  �و  �حل�صور  عن  تخلفكم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�صفك  �رقامها  �ملذكورة 

��صتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/3708   

�ملنذر : ورثة نا�صر ر��صد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �صركة �لنور�ص �نرتنا�صونال للتجارة �لعامة - ذ م م 

�عالن بالن�صر 
درهم   57.364.27 قدرها  و�لبالغ   ، �ل�صقة  على  �مل�صتحقة  �ليجارية  �لقيمة  �صد�د 
وذلك خالل �صهر ، و�ل �صوف ن�صطر�آ�صفني لقامة دعوى �مام مركز ف�ص �ملنازعات  
�ليجارية للمطالبة بالخالء و�صد�د كافة �مل�صتحقات �ليجارية وفقا للعقد و�لقانون 
 ، �لق�صائية  �لر�صوم   ، �لتعوي�صات   ، �مل�صرفات   ، �ل�صتهالكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ،

�لزيادة �لقانونية مع ت�صليم �ل�صقة خالية من �ل�صو�غل.  
  الكاتب العدل
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مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/416  ا�صتئناف عقاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- عارف رحمن �صريف 2 - ر�صيده �صريف من ورثة 
�ملرحوم / عارف رحمن �صريف  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف 
بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف  قد  ع    م  �ص   - �ل�صالمي  دب��ي  /بنك 
رقم : 2016/792 عقاري كلي بتاريخ 2017/9/18    وح��ددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة    2018/7/3 �ملو�فق  �لثالثاء   ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/2474  ا�صتئناف جتاري   

حمل  جمهول  �مل��ح��دودة  �لعربي  �ل�صمغ  1-�صركة  �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
م  م  ذ  ���ص  �لعامة-  و�ل��ت��ج��ارة  للتقنية  ل��وت��اه   / �مل�صتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
وميثله / عبد�هلل خمي�ص غريب �لناخي �آل علي -  قد ��صتاأنف   �حلكم 
�ل�صادر بالدعوى رقم : 2017/2478 جتاري جزئي    وحددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة    2018/7/2 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1184  جتاري جزئي              
�ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-ج��ي �ي تي للتجارة - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�صبلي خري �هلل    م وميثله / جو�صلني  م  ذ   - �لبناء  لتاأجري معد�ت  ��ص  �ر تي  �ملدعي/ 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ل�صركة �ملدعي عليها ب�صد�د مبلغ 
�لبالغة  �ملوؤجر و�ل��درج و�ملكيفات �و قيمتها  11.300 درهم بدل �ليجار و�ع��ادة �ملكتب 
34.000 درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل بتاريخ  
�لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم  �ل�صد�د  2017/7/31 وحتى 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/6/10  �ل�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/586  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-تي �ي جي �صتاليت لل�صحن - ذ م م )ماكد�ن لل�صحن ذ م م 
�صابقا( ميثلها مديرها حممد علي خان بنجا�ص و�صيد د�ني�ص حيدري  جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ نايت �ن��ريج��ي - ���ص م ع وميثه / عبد�حلكيم 
حبيب من�صور  بن حرز -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بتعيني 
حمكم يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/6/27  �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/787  جتاري كلي               
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ت���اغ ب��رتو �ن��رج��ي - ���ص م ح  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
بن  / عبد�حلكيم حبيب من�صور  ح وميثله  م  ���ص   - �ن��ريج��ي  نايت  �مل��دع��ي/  �ن 
ف��رد من  بتعيني حمكم  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - ح��رز 
�جلدول ليقوم بالف�صل يف �لنز�ع �لقائم بني �ملدعية و�ملدعي عليها بخ�صو�ص 
�لعقد يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/6/27  �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/585  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- فر�مرزعلي �كرب عبا�ص كازروين  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ جم�صيد مرت�صى وديعي وميثله / عبد�حلكيم حبيب من�صور 
بن حرز -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة ب��� �ثبات �صحة توقيع 
�ملدعي عليه و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة 
 Ch2.E.21 بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ص  �ملو�فق  2018/6/7   يوم �خلمي�ص  
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/775  جتاري كلي               

 - ف��ردي��ة  موؤ�ص�صة   - �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �ل��ع��رب��ي  / 1-�جل�����ص��ر  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
وميثلها مالكها/ تركي بن غازي بن خالد �ملطريي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�بر�هيم ح�صن   / �ل�صيف وميثله  �ملدعي/ خليفة بن عبد�ملح�صن بن حمد  �ن 
�بر�هيم �ملال -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )545.000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
21% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  
�ملو�فق  2018/6/25  �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/44   تنفيذ احكام املركز املايل   
�ىل �ملنفذ �صده/1- فا�صت تيليكوم للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 2-علي حممد �صامل �بو 
عد�ص 3-حمد جودت عاي�ص م�صطفى �لربغوثي 4-�صيف �صعيد �صليمان حممد �ملزروعي 
5-�بر�هيم �صيف حرمودي 6-�حمد عبد�لقادرحمد�ن زهر�ن - جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ميد �ص م ل و�لذي ميار�ص �عماله  �لتجارية يف مركز دبي 
�ملايل وميثله / حبيب حممد �صريف عبد�هلل �ملال - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وق��دره )67289788( دره��م �ىل طالب  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1406   تنفيذ جتاري  

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  للكهربائيات  دينار  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�صعيد  �صيف   / وميثله  �ت�ص  ب��ي  �م  ج��ي  �و���ص��ر�م  �لتنفيذ/�صركة  طالب 
ر��صد �لغبار �ل�صام�صي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ملنفذ به وقدره )1976626.63( درهم بالت�صامن  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2014/458   تنفيذ مدين  

م    م  ذ  ���ص   - �لعقارية  للو�صاطة  �لعاملية  لي��ون��ز  ���ص��ده/1-  �ملنفذ   �ىل 
عبد�للطيف  �لتنفيذ/ع�صام  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�أق��ام عليك  عطوي وميثله / حبيب حممد �صريف عبد�هلل �ملال - قد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )490431(
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 يف الق�صية رقم 2018/136 ت ج ال�صارقة 

�ملرفوعة من بنك �أم �لقيوين �لوطني �صد رومولو فريفالدو فريين 
وحيث �نه وقد مت ندب �خلبري/ح�صني �لها�صمي يف �لدعوى �عاله ،  وعليه يعلن 
�ل�صيد/ رومولو فريفالدو فريين وذلك حل�صور �جتماع �خلربة  �ملزمع عقده 
يوم  �لثنني  11  يونيو 2018  يف متام �ل�صاعة  1.30 ظهر�  ،  وذلك مبكتبنا 
بدبي  بردبي �صارع خالد بن �لوليد  بجانب �لقن�صلية �مل�صرية بناية لوتاه بنف�ص 
�لبناية متجر بر�ند  فور لي�ص �لطابق �لثالث مكتب رقم 308 - �لرجاء �حل�صور 
يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور 

فاأن �خلربة �صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتند�ت
اخلبري امل�صريف احل�صابي 
ح�صني �صامل الها�صمي  

دعوة اجتما اخلربة 

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
يف الدعوى رقم 2018/1201  جتاري جزئي  

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه : �صيف حممد عابد ثاين �ملري 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �مل�صرفية يف �لدعوى 
�لثالثة ظهر�  وذل��ك يف مت��ام  �ملو�فق 2018/6/12،  �لثالثاء  ي��وم  �ع��اله فقد حددنا 
موعد�، لعقد �لجتماع �لول للخربة �مل�صرفية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي - بر دبي 
- �صارع �ل�صيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل ، برج  �لعطار مكتب رقم 
2403 ، �لطابق �لر�بع و�لع�صرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ص 04-3589966 
�و من ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع  �ص ب 91153 دبي - لذ� يطلب ح�صوركم 

�ملذكور مع �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�صعل �لزرعوين للمحا�صبة �لقانونية- ع�صو يف

�خلبري �مل�صريف : د. م�صعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�صور اجتماع 
اخلربة امل�صرفية الول
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اخطار للح�صور اأمام حمكمة  ال�صارقة الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2017/3677 - مدين )جزئي) 
اعالن بورود التقرير الن�صر  

بنا على طلب �ملدعي / �ليو�صف - �ص ذ م م  
موطنه / �إمارة دبي / �صارع �ل�صيخ ز�يد / �صارع رقم )دي - 79( / بناية �ليو�صف لل�صيار�ت 
�لطابق �لر�صي / بالقرب من �لفطيم لل�صيار�ت / هاتف رقم )3390000 )04( / بوكالة 
�ملحاميني فاي  �ىل �ملدعي عليه / �صامويل جركاهور �و بو نتري�ج حمل عمله �و �قامته 
�ملدنية  �لد�ئرة  �نت مكلف باحل�صور لدى   - �ل�صارقة   باإمارة  �ملركزي  �ل�صجن  / نزيل 
�لتجارية �جلزئية �لثانية مبحكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة 

وكيل معتمد قاعة �ملحكمة ، قاعة �ملحكمة 151 
حرر بتاريخ 2018/5/30 

حمرر �لعالن : حممد �ملال  
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

تبليغ حكم بالن�صر
يف الدعوى رقم 2017/3179 جتاري )جزئي) 

�ىل �ملحكوم عليه : �مري من�صور �بر�هيم �بر�هيم / عجمان - �لر��صدية - منزل 305 بالقرب من 
بناية �ل�صروبا - هاتف 0507990336 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2018/2/20 م 
قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 

ل�صالح : حممد جمال حممد خليفة �صقر �ملري 
بالتايل : حكمت �ملحكمة :- بالز�م �ملدعي عليه �أن يوؤدي للمدعي مبلغ 70000 درهم و�لزمته �ن 
يوؤدي له فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�صل يف 2017/11/20 وحتى متام �ل�صد�د 
ما  ورف�صت   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�صمائة  و�مل�صاريف  �لر�صوم  عليه  �ملدعي  و�لزمت 

عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2016/717   تنفيذ عقاري  
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 
�ملنفذ �صده : �صيد علي �صيد عبد �لرحيم نوروزي فر 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �م هرير  1 - يعلن على مقر عمله - �صريك لدى �صركة لري�نو للتجارة �لعامة ذ م م  - �لكائن مقرها �صارع 
خالد بن �لوليد )�صارع �لبنوك( - بناية نا�صر لوتاه - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 211 

�صيجرى  �ق��ت�����ص��ى �حل����ال  �ن  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل���ث���الث  �لي�����ام  م�����ص��اء ويف   5.00 �ل�����ص��اع��ة   2018/6/27 �مل���و�ف���ق  �لرب����ع����اء   ي����وم   �ن���ه يف 
 ب��ي��ع �ل��ع��ق��ار �مل��و���ص��ح��ة �و���ص��اف��ه �دن����اه ل���دى �جل��ه��ة �ل��ت��ى �ن��ي��ط ب��ه��ا �ل��ب��ي��ع )���ص��رك��ة �لم�����ار�ت ل��ل��م��ز�د�ت وع��ل��ى موقعها �للكرتوين

)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع 
ولكل �صخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - 
�ملنطقة : معي�صم �لأول - رقم �لر�ص : 725 - رقم �ملبنى : 2 - ��صم �ملبنى : �صينرتيوم تاور 2 - رقم �لوحدة : 2 - 1204 - �مل�صاحة 

: 66.42 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )607،697،00( درهم يباع لعطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2016/717   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 

�ملنفذ �صده : �صيد علي �صيد عبد �لرحيم نوروزي فر 
عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �م هرير  1 - يعلن على مقر عمله - �صريك لدى �صركة لري�نو للتجارة �لعامة ذ م م  - �لكائن مقرها �صارع 

خالد بن �لوليد )�صارع �لبنوك( - بناية نا�صر لوتاه - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 211 
�صيجرى  �ق��ت�����ص��ى �حل����ال  �ن  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل���ث���الث  �لي�����ام  م�����ص��اء ويف   5.00 �ل�����ص��اع��ة   2018/6/27 �مل���و�ف���ق  �لرب����ع����اء   ي����وم   �ن���ه يف 
 ب��ي��ع �ل��ع��ق��ار �مل��و���ص��ح��ة �و���ص��اف��ه �دن����اه ل���دى �جل��ه��ة �ل��ت��ى �ن��ي��ط ب��ه��ا �ل��ب��ي��ع )���ص��رك��ة �لم�����ار�ت ل��ل��م��ز�د�ت وع��ل��ى موقعها �للكرتوين

)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع 
ولكل �صخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - 
�ملنطقة : معي�صم �لأول - رقم �لر�ص : 725 - رقم �ملبنى : 2 - ��صم �ملبنى : �صينرتيوم تاور 2 - رقم �لوحدة : 2 - 1204 - �مل�صاحة 

: 66.42 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )607،697،00( درهم يباع لعطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2016/616   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 

�ملنفذ �صده : مرت�صى جعفر منزوي 
، �لكائن مقرها  �إم��ارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير لدى �صركة �لثمني للتجارة �لعامة - ذ م م  عنو�نه :  

مبنطقة ديرة - �صارع �ملكتوم - بناية �لرقة بال�ص )مر�فق دملوك( - �لطابق �ل�صابع - مكتب رقم 707-706 
�نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
عبارة عن �ر�ص ف�صاء - رقم �لر�ص : 116 - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 7 - �مل�صاحة : 541.49 مرت مربع �لتقديرية : 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   3100000
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2016/616   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 

�ملنفذ �صده : مرت�صى جعفر منزوي 
، �لكائن مقرها  �إم��ارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير لدى �صركة �لثمني للتجارة �لعامة - ذ م م  عنو�نه :  

مبنطقة ديرة - �صارع �ملكتوم - بناية �لرقة بال�ص )مر�فق دملوك( - �لطابق �ل�صابع - مكتب رقم 707-706 
�نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
عبارة عن �ر�ص ف�صاء - رقم �لر�ص : 116 - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 7 - �مل�صاحة : 541.49 مرت مربع �لتقديرية : 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   3100000
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1876   تنفيذ جتاري  
2-بينوج  م  م  ذ   - �لع��الن��ي��ة  �لو�صائل  لتجارة  �صكوب  ���ص��ده��م/1-  �ملنفذ  �ىل 
فايلومرب�ن كري�صان 3-�صيدهارت ماهي�ص د�يف ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية 
�صكوب لتجارة �لو�صائل �لعالنية - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري - �ص م ع وميثله / حممد  عي�صى �صلطان �ل�صويدي  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )894359.52( درهم بالت�صامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
لتنظيم 9 دورات تدريبية حول اإدارة املعار�ص يف 7 دول عربية 

غرفة ال�شارقة و اك�شبو يوقعان مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للمعار�س

فر�سة مثالية الأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة للعمل مع �سركات عاملية يف دبي

دبي للم�شاريع النا�شئة تطلق الدورة الثانية من �شبكة �شراكات االأعمال 

 A380 االتاد للطريان تعلن عن ت�شغيل كافة رحالتها اإىل باري�س بالطائرة اإيربا�س

•• ال�شارقة-الفجر:

ّ���ع���ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة �ل�������ص���ارق���ة ومركز  وق����
�لدولية  �لر�بطة  مع  تفاهم  مذكرة  �ل�صارقة  �ك�صبو 
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف   ،IAEE و�لفعاليات  للمعار�ص 
�لتعاون بني �جلانبني بغر�ص تنفيذ عدد من �لدور�ت 
يف   CEM �ملعتمد  �لتعّلم  "برنامج  م��ن  �لتدريبية 

�إد�رة �ملعار�ص.
ت �ملذكرة �لتي تز�من توقيعها مع �ليوم �لعاملي  ون�صّ
دور�ت  ت�صعة  ع��ن  يقل  ل  م��ا  تنفيذ  على  للمعار�ص، 
 IAEE CEM ب��ربن��ام��ج  متخ�ص�صة  ت��دري��ب��ي��ة 
على  ت��ق��ام  �أن  على   ،Learning Program
�لإمار�ت  دول عربية هي   7 وت�صمل  كامل،  عام  مدى 
وفل�صطني  ول���ب���ن���ان  و�ل���ك���وي���ت  وع���م���ان  و�ل���ب���ح���ري���ن 

و�لأردن.
وح�����ص��ر ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة ���ص��ع��ادة ع���ب���د�هلل �صلطان 
د�يفيد  و�ل�صيد  �لغرفة،  �إد�رة  رئي�ص جمل�ص  �لعوي�ص 
دوبوي�ص �لرئي�ص و�ملدير �لتنفيذي للر�بطة �لدولية 
للمعار�ص و�لفعاليات، �إىل جانب كل من �صعادة خالد 
�صيف  و�صعادة  �لغرفة،  ع��ام  مدير  �لهاجري  بطي  بن 
حممد �ملدفع �لرئي�ص �لتنفيذي ملركز �ك�صبو �ل�صارقة 
�إد�رة �لحتاد �لدويل ل�صناعة �ملعار�ص  ع�صو جمل�ص 
فرع  و�لفعاليات  للمعار�ص  �لدولية  �جلمعية  رئي�ص 
م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل ع���دد من 

�مل�صوؤولني لدى �جلانبني.
جمل�ص  رئي�ص  �لعوي�ص  �صلطان  عبد�هلل  �صعادة  وق��ال 
مع  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  �إن  �ل�صارقة،  غرفة  �إد�رة 
�لر�بطة �لدولية للمعار�ص و�لفعاليات يندرج يف �إطار 
على  و�لفعاليات  �ملعار�ص  قطاع  لدعم  �لغرفة  �صعي 
�مل�صتويني �ملحلي و�لإقليمي �نطالقاً من �حلر�ص على 
وتبادل  �لعربي  �لقت�صادي  و�لتكامل  �لتعاون  تعزيز 
�ملعرفة، �ن�صجاماً مع توجيهات �لقيادة �حلكيمة، ومبا 
لدور  نظر�ً  �ل�صاملة،  �لتنمية  م�صرية  دف��ع  يف  ي�صهم 
خمتلف  على  �ملبا�صر  و�أث��ره  و�رتباطه  �ملعار�ص  قطاع 

�جلو�نب �لثقافية و�لقت�صادية و�ملعرفية.
ووجه �لعوي�ص �أ�صمى �آيات �ل�صكر و�لتقدير �إىل �صاحب 
�لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ليوم  مبنا�صبة  �ل�صارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�صو 
���ص��م��وه �لثاقبة  �أن روؤي����ة  ل��ل��م��ع��ار���ص، م���وؤك���د�ً  �ل��ع��امل��ي 
�ل�صارقة  �ك�صبو  مركز  بتاأ�صي�ص  �حلكيمة  وتوجيهاته 

كاأول من�صاأة من نوعه يف �لدولة قبل 41 عاماً، �أثمرت 
جناحاً باهر�ً �نعك�ص يف تبوء �ل�صارقة موقعاً ر�ئد�ً يف 
�إىل  وحتولها  �ل��ع��امل  م�صتوى  على  �مل��ع��ار���ص  �صناعة 
�إحدى �أبرز �ملدن �لتي تقود هذه �ل�صناعة يف منطقة 
�لأمثل  �لوجهة  �ل�صارقة  �لأو�صط، حتى غدت  �ل�صرق 
لل�صركات وللم�صتثمرين ورجال �لأعمال من خمتلف 
�لر�مية  �لإم����ارة  ��صرت�تيجية  �إط���ار  يف  �ل��ع��امل  دول 
لتعزيز م�صرية �لتنويع و�لنفتاح �لقت�صادي و�لتنمية 
�مل�صتد�مة، و�صعيها �لدوؤوب لتحقيق �لنه�صة �ل�صاملة 

على كافة �ل�صعد.
توقيع مذكرة  �ملحوري من  �لهدف  �أن  �لعوي�ص  و�أك��د 
�لتفاهم هو �إعد�د كو�در ب�صرية عربية موؤهلة وقادرة 
ع��ل��ى رف���د ���ص��ن��اع��ة �مل��ع��ار���ص و�ل��ف��ع��ال��ي��ات باخلرب�ت 
�ل�صناعة  ه��ذه  �ل��الزم��ة لتطوير  و�مل��ه��ار�ت  و�مل��ع��ارف 
�لعديد من �ل�صتحقاقات  وخا�صة مع �قرت�ب موعد 
�لدولية �لتي �صت�صهدها �لدولة و�ملنطقة ويف مقدمتها 
بو�قع  �لرت��ق��اء  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً   ،"2020 "�ك�صبو 
ينعك�ص  �أن  ���ص��اأن��ه  م��ن  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��ع��ار���ص  �صناعة 
�لقطاعات  وخمتلف  �لأع��م��ال  جمتمعات  على  �إيجاباً 
�لق��ت�����ص��ادي��ة، �إىل ج��ان��ب ت��وف��ري �ل��ع��دي��د م��ن فر�ص 
م�صاريعهم  �إط��الق  على  �لأعمال  رو�د  �لعمل وحتفيز 
�خلا�صة و�لو�عدة، و�صوًل �إىل تر�صيخ مكانة �لإمار�ت 

�ل�صعيد  ه��ذ�  على  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�صتويني  على 
�إىل جانب تعزيز دورها �لفاعل و�إ�صهامها يف �لرتقاء 

بتناف�صية قطاع �ملعار�ص يف �ملنطقة �لعربية.
و�ملدير  �لرئي�ص  دوبوي�ص  د�يفيد  �أ���ص��اد  جانبه،  وم��ن 
و�لفعاليات،  للمعار�ص  �لدولية  للر�بطة  �لتنفيذي 
�ل�صارقة  بتعاون ودع��م كل من غرفة جت��ارة و�صناعة 
�لفعاليات  �ملعار�ص  ل�صناعة  �ل�صارقة  �ك�صبو  ومركز 
مب�صتو�ها  �لرت����ق����اء  يف  �لإ����ص���ه���ام  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��م��ا 
وتطوير �لكو�در �لب�صرية �لعاملة �أو �لر�غبة يف �لعمل 

يف هذ� �ملجال.
وقال دوبوي�ص �إن توقيع مذكرة �لتفاهم مُيّثل خطوة 
يف  �ملعار�ص  قطاع  وخدمات  �أد�ء  تعزيز  نحو  �إيجابية 
حت�صني  وكذلك  �مل�صتهدفة  �لعربية  �ل��دول  من  ع��دد 
�ل�صناعة  ه��ذه  يف  و�لبتكار  و�لتميز  �جل��ودة  م�صتوى 
موؤكد�ً  �ل���دول،  لقت�صاد�ت  مهماً  ر�ف���د�ً  تعترب  �لتي 
حر�ص �لر�بطة على نقل �ملعارف �لالزمة للم�صاركني 
يف �لدور�ت �لتدريبية من خمتلف �جلن�صيات �لعربية 
�لنوعية  �لنقلة  لتحقيق  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  �إط����ار  يف 
�خلليج  منطقتي  يف  �مل��ع��ار���ص  ���ص��ن��اع��ة  يف  �مل��ن�����ص��ودة 

و�ل�صرق �لأو�صط.
�لرئي�ص  �مل��دف��ع  حممد  �صيف  �صعادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
هذه  تنظيم  �إن  �ل�����ص��ارق��ة،  �ك�����ص��ب��و  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني غ��رف��ة جتارة 
للمعار�ص  �ل��دول��ي��ة  و�ل���ر�ب���ط���ة  �ل�����ص��ارق��ة  و���ص��ن��اع��ة 
و�لفعاليات وبدعم من مركز �ك�صبو �ل�صارقة، ينطلق 
�لإمار�تية  �ل��ك��و�در  �أف�صل  توفري  على  �حل��ر���ص  م��ن 
على  �مل��ع��ار���ص  �إد�رة  جم��ال  يف  �ملتخ�ص�صة  و�لعربية 
م�صتوى �ملنطقة لال�صطالع بدور تطويري وحتديثي 
و�لرتقاء مب�صتوى هذه �ل�صناعة �حليوية وفق �أف�صل 

�ملمار�صات �لعاملية.
و�أكد �ملدفع �أهمية هذه �ملبادرة �لتي تتز�من مع �ليوم 
�لنوع من �خلدمات  تقدمي هذ�  للمعار�ص يف  �لعاملي 
للطالب و�لأفر�د �لر�غبني يف �لعمل يف تنظيم و�إد�رة 
هذ�  يف  حم��رتف��ني  يكونو�  و�أن  و�لفعاليات  �مل��ع��ار���ص 
�لدور�ت  �مل�صاركني يف  �أنه �صيتم منح  �ملجال، مو�صحاً 
���ص��ه��ادة م��ع��ت��م��دة م���ن �ل��ر�ب��ط��ة �لدولية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
بكل  و�لفعاليات  �ملعار�ص  �صناعة  يف  �لعمل  تخّولهم 
ك��ف��اءة و�ق���ت���د�ر، م��ع��رب��اً ع��ن ���ص��ك��ره ل��غ��رف��ة �ل�صارقة 
�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  لإجن���اح  تعاونهما  على  وللر�بطة 
م�صتوى  على  �ل�صباب  من  كبري  عدد  منها  �صي�صتفيد 
دول �خلليج و�ملنطقة �لعربية عموماً وخا�صة مع قرب 

�نعقاد "�ك�صبو 2020".
حتديد  يتم  �أن  على  �ملذكرة  مبوجب  �جلانبان  و�تفق 
م��و�ع��ي��د عقد ه��ذه �ل����دور�ت و�مل�����ص��اق��ات �ل��ت��ي �صيقام 
يف  �ل�صارقة  �ك�صبو  ومركز  �ل�صارقة  غرفة  يف  بع�صها 
�ملن�صو�ص  �لتوجيهية  �مل��ب��ادئ  �إط���ار  ويف  وق��ت لح��ق، 
�ل���دور�ت  ه��ذه  يف  �مل�����ص��ارك��ون  يخ�صع  �أن  على  عليها، 
�إىل �ختبار ُيخّولهم �حل�صول على �صهادة ر�صمية من 

�لر�بطة.
و�صتتوىل غرفة �ل�صارقة توفري قاعة �جتماعات و�حدة 
يف  �ل��الزم��ة  �للوج�صتية  �لتجهيز�ت  وكافة  دورة  لكل 
حني تقوم �لر�بطة �لدولية باإد�رة �لدور�ت وفق دليل 
عمليات برنامج �لتعّلم �ملعتمد وتقدمي هيئة تدري�ص 
�لدر��صية  �مل��ق��رر�ت  لتدري�ص  �لربنامج  م��ن  معتمدة 

بالإ�صافة �إىل توفري مو�د �لدور�ت على �ل�صبكة.
عام  يف  �ختارت  للمعار�ص  �لعاملية  �جلمعية  �أن  ُيذكر 
�ل�صارقة،  �ك�صبو  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�ص   2016
فرع  و�لفعاليات  للمعار�ص  �لدولية  للجمعية  رئي�صاً 
منطقة �خلليج �لعربي، وهو ما �صكل �إجناز�ً �أ�صيف �إىل 
�ملعار�ص.  �إجن��از�ت دولة �لإم��ار�ت و�ل�صارقة يف قطاع 
�ل�صارقة  �ك�صبو  ملركز  تقدير�ً  �لختيار  هذ�  جاء  وقد 

ودوره يف دعم �صناعة �ملعار�ص يف �ملنطقة و�لعامل.

•• دبي- الفجر: 

�ملنطقة،  يف  �لأع���م���ال  رو�د  ل��دع��م  ج��ه��وده��ا  �إط����ار  يف 
�لنا�صئة،  �مل�صاريع  و�أ���ص��ح��اب  �ل�صركات  دور  وت��ع��زي��ز 
مبادر�ت  �ح��دى  �لنا�صئة"،  للم�صاريع  "دبي  �أطلقت 
�لثانية  �ل���دورة  �ملبتكرة،  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
تعزيز  بهدف  �لأعمال"  �صر�كات  "�صبكة  برنامج  من 
�لتعاون و�ل�صر�كات �لتجارية بني �ل�صركات �لبارزة يف 

�لإمارة و�أ�صحاب �مل�صاريع �لنا�صئة. 
"�صبكة  �ملنطقة  �لأول من نوعه يف  �لربنامج  ويهدف 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  و���ص��ل  �إىل  �لأعمال"  ���ص��ر�ك��ات 
�لنا�صئة  �مل�����ص��اري��ع  �أ���ص��ح��اب  م��ع  �لإم����ارة  يف  �ملختلفة 
و�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة بهدف �إن�صاء �صر�كات 

مربحة عرب تعاون م�صرتك.
���ص��رك��ات رئي�صية ر�ئ����دة يف   4 �ل��ربن��ام��ج  وي�����ص��ارك يف 
�لإمار�ت  وبنك  �لعاملية،  دب��ي  وه��ي مو�نئ  دب��ي  �إم���ارة 
وجمموعة  �لطبية،  "�صانويف"  و�صركة  �لوطني،  دب��ي 
�لتحديات  �صركة  كل  عر�صت  حيث  "نيكاي"،  �صركات 
�ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ه��ا يف ع��م��ل��ي��ات��ه��ا و�أن�����ص��ط��ت��ه��ا، يف حني 
هذه  ملعاجلة  حلول  بتقدمي  �لنا�صئة  �ل�صركات  تقوم 
�لتحديات، مما يفتح �لباب و��صعاً �أمام �صر�كات ناجحة 
وحلول متقدمة لتحديات قائمة. و�لباب مفتوح �أمام 
يف  للم�صاركة  �ل��ع��امل  ح��ول  �لنا�صئة  �ل�صركات  جميع 
�لر�ئدة،  لل�صركات  حلوًل  يوفر  �ل��ذي  �لربنامج  ه��ذ� 
�لر�بط  ع���رب  �ل���ربن���ام���ج  �مل�������ص���ارك���ة يف  ح��ي��ث مي��ك��ن 
www.dubaichamber.com/ �ل��ت��ايل  
 ،dubaistartuphub/marketaccess
ويغلق باب �لرت�صيح �أمام �ل�صركات �لنا�صئة مع نهاية 

�صهر يونيو �حلايل.
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �لعاملية  دبي  وح��ددت مو�نئ 
و�لتي ت�صمل �إيجاد حلول �ملباين �لذكية ليتم تطبيقها 
يف �ملبنى �لرئي�صي ملوؤ�ص�صة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة 
�حلرة وذلك مثل غرف �لو�قع �لفرت��صي، وخا�صية 

�لتعرف على �لوجه، و�لزر�عة �حل�صرية. 
دبي  �لإم�����ار�ت  بنك  �أعلنها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  وت�صمل 
�ل��وط��ن��ي لأ���ص��ح��اب �مل�����ص��اري��ع �ل��ن��ا���ص��ئ��ة �إي��ج��اد حلول 
و�لكفاءة  �لعمالء  خدمة  جمالت  يف  مبتكرة  وبر�مج 
جديدة  م�صرفية  منتجات  �إىل  بالإ�صافة  �لت�صغيلية، 
�ل�صغرية  و�مل�صاريع  �لتجزئة  لتجار  خا�صة  ومبتكرة 
و�مل��ت��و���ص��ط��ة، و�ل���ع���رو����ص �حل�����ص��ري��ة �مل��ب��ت��ك��رة جليل 

�لألفية.
�لتي  �لتحديات  يف  �لطبية  "�صانويف"  �صركة  ورك���زت 
ت��و�ج��ه��ه��ا ع��ل��ى �إي���ج���اد ح��ل��ول ل��ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه��ا مع 
عمالئها و�لتي ت�صمل �ملتخ�ص�صني يف جمال �لرعاية 
�ل�صحية و�ملر�صى و�مل�صتهلكني، حيث �صيتم ��صتخد�م 
مع  �أف�����ص��ل  ب�صكل  للتو��صل  �حل��ل��ول  ه��ذه  وت��وظ��ي��ف 

عمالء �ل�صركة. 
كما حددت جمموعة �صركات "نيكاي" �لتحديات �لتي 
تو�جهها على �إيجاد حلول وخدمات ومنتجات مبتكرة 
و�لبلوك  �لرقمي  و�لتحول  �لتكنولوجيا  جم��الت  يف 
و�لرعاية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  و�خل���دم���ات  ���ص��ني 

�ل�صحية. 
حول  �ملختلفة  �لنا�صئة  �مل�����ص��اري��ع  لأ���ص��ح��اب  ومي��ك��ن 
�لطلب  وتقدمي  �لربنامج  هذ�  �إىل  �لن�صمام  �لعامل 
لإحدى هذه �ل�صركات �لأربع، وم�صاعدتها على �إيجاد 
متطلباتهم.  تنا�صب  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �لتقنية  �حل��ل��ول 
من  �لنا�صئة  �مل�صاريع  �أ�صحاب  �مل�صروع  هذ�  و�صيمكن 
�ك��ت�����ص��اب مم��ي��ز�ت ع���دة م��ن �مل�����ص��ارك��ة يف ه���ذه �ملن�صة 
مثل تطوير م�صاريعهم و�لعمل مع هذه �ل�صركات ملدة 
معينة وبالتايل �صيكت�صبون �خلربة و�ملهار�ت �لالزمة 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع��ه��م �خل��ا���ص��ة، وك�صب 
�لفر�ص لعر�ص وتقدمي وت�صويق م�صروعهم �لتجاري 

على �ملوؤ�ص�صات �لبارزة يف �لإمارة.
�لأع���م���ال يف  ري����ادة  م��دي��ر  �صاي�صيفا،  ن��ات��ال��ي��ا  و�أك����دت 
غرفة دبي �أنه مع �لنجاح �لكبري �لذي �صهدته �لدورة 
�لأوىل لربنامج "�صبكة �صر�كات �لأعمال"، قامت دبي 

للربنامج  ج��دي��دة  دورة  ب��اإط��الق  �لنا�صئة  للم�صاريع 
�ل�صركات  �أب���رز  جتمع  من�صة  خلق  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي 
�لنا�صئة  �ل�����ص��رك��ات  �أ���ص��ح��اب  م��ع  �ملنطقة  يف  �لعاملية 
تعاون  ع��رب  مربحة  ���ص��ر�ك��ات  لإن�����ص��اء  وذل���ك  �ملبتكرة 

م�صرتك.
و�أ�صافت �صاي�صيفا �أن هذ� �لربنامج هو فر�صة مثالية 
لت�صويق  �لنا�صئة  �مل�صاريع  �أ�صحاب  م��ن  للم�صاركني 
�لنمو  ف��ر���ص  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  ومنتجاتهم  حلولهم 
�جلديدة �لتي �صتوفرها �ل�صركات �لبارزة لهم، لفتة 
كذلك �إىل �أن دعم �أ�صحاب �مل�صاريع �لنا�صئة و�مل�صاريع 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة يف دبي كان وماز�ل جزء�ً رئي�صياً 
من ��صرت�تيجية �لغرفة، موؤكدة �أن �لربنامج يتو�فق 
مع جهود �لغرفة لدعم ريادة �لأعمال وتعزيز ثقافة 

�لبتكار د�خل جمتمع �لأعمال �ملحلي.
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �لنا�صئة"،  للم�صاريع  "دبي  وت��ع��ت��رب 
يف  نوعها  م��ن  �لأوىل   ،2016 �ل��ع��ام  خ��الل  �ل��غ��رف��ة 

حتت  تعمل  و�لتي  و�أفريقيا،  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
مظلة مدينة دبي �لذكية، وجت�صد قيمة �ل�صر�كة بني 
�لبتكار  ت�صجيع  ب��ه��دف  و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
لرو�د  رئي�صياً  م�صدر�ً  تعترب  حيث  �لأع��م��ال،  وري���ادة 
�لأع��م��ال يف دب��ي، وميكن للزو�ر �لإط��الع على فر�ص 
�لعمل �جلديدة، كما ميكن �ل�صرت�ك باأهم �لأحد�ث 
�ل��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، و�ل������دور�ت ولقاء�ت 

وغريها من �ملعلومات �ملتطورة �لهامة.
�لنا�صئة" ��صرت�تيجية غرفة  للم�صاريع  "دبي  وتدعم 
دبي �لر�مية �إىل دعم رو�د �لأعمال وت�صجيع �لبتكار، 
��صرت�تيجية   ،2015 ع��ام  يف  �لغرفة  �أطلقت  حيث 
م�صالح  وحماية  ودع��م  متثيل  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لب��ت��ك��ار 
جمتمع �لأعمال يف دبي. كما تو��صل �لغرفة جهودها 
"جتار  برنامج  خ��الل  م��ن  �مل�صاريع  �أ���ص��ح��اب  دع��م  يف 
�أفكار رجال �لأعمال  دبي"، و�لذي يعمل على تطوير 

�لإمار�تيني مبا يخدم بيئة �لعمل يف دبي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

طائرتها  ت�صغيل  تعتزم  �أنها  للطري�ن  �لحت��اد  �أعلنت 
A380 خلدمة رحلتها  �إيربا�ص  �ملتطورة من طر�ز 
�صارل  باري�ص  وم��ط��ار  �أب��وظ��ب��ي  ب��ني  �لثانية  �ليومية 
و�صوف   .2018 �أك���ت���وب���ر   1 م���ن  �ع���ت���ب���ار�ً  دي���غ���ول 
�لعا�صمتني  بني  �ل�صركة  رح��الت  كافة  بذلك  ت�صبح 
�إيربا�ص  ب��ال��ط��ائ��رة  م�صغّلة  و�لفرن�صية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
لندن  �إىل  باري�ص  لتن�صم  �لعام،  م��د�ر  على   A380
ه��ي��رو ك��ث��اين �ل��وج��ه��ات �لأوروب����ي����ة �ل��ت��ي تخدمها 
طائرة  ع���رب  ت�صغيلها  ي��ت��م  م��ت��ع��ددة  ي��وم��ي��ة  رح����الت 
�لحتاد للطري�ن ذ�ت �لطابقني �حلائزة على �لعديد 

من �جلو�ئز �لعاملية. 
ومع �إدخال �لطائرة �إيربا�ص A380 خلدمة �لرحلة 
يتوفر  ���ص��وف  ب��اري�����ص،  �إىل  لل�صركة  �لثانية  �ليومية 
�ملدينتني  و�لرتفيه بني  �لعمل  لأغر��ص  للم�صافرين 
ب��اأح��دث مق�صور�ت  لال�صتمتاع  �خل��ي��ار�ت  من  م��زي��د�ً 
�جلو�ئز.  على  �حل��ائ��زة  للطري�ن  �لحت���اد  ومنتجات 
طائرتها  ت�صغيل  ب���د�أت  ق��د  للطري�ن  �لحت���اد  وك��ان��ت 
و�حدة  خلدمة  وباري�ص  �أبوظبي  بني   A380 ط��ر�ز 
و�لتي   ،2017 يوليو   1 يف  �ليوميتني  رحلتيها  من 
منذ  �مل�صافرين  جانب  من  للغاية  قوياً  �إقباًل  �صهدت 
�أف��اد بيرت بومغارترن،  على ذلك،  تقدميها.   وتعليقاً 
�لرئي�ص �لتنفيذي لالحتاد للطري�ن، بالقول: لطاملا 
كانت باري�ص وجهة مميزة للغاية �صمن �صبكة �لحتاد 

�إىل  فرن�صا  م��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن  �أع����د�د  وت�صتمر  ل��ل��ط��ري�ن 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ك�����ص يف حتقيق �ل��ن��م��و �ل��ق��وي، ك��م��ا �أن 
وقت  �أي  م��ن  �أك��ر  �أ�صبح  �لوجهة  ه��ذه  على  �لطلب 
طائرتنا  لتقدمي  �لفر�صة  "�غتنمنا  و�أ�صاف:  م�صى. 
�لر�ئدة طر�ز A380 خلدمة رحلتنا �ليومية �لثانية 
عقب �لإقبال �لكبري �لذي �صهدته �لطائرة من �صيوفنا 
�لكر�م، ول�صمان �لت�صاق كذلك على �صعيد �ملنتجات 
�لتي نوفرها على هذه �لوجهة. و�صوف يتيح لنا ذلك 
حتقيق زيادة كبرية يف عدد �ملقاعد �ملميزة �ملتاحة مبا 
�أبوظبي  بني  للم�صافرين  �خليار�ت  من  مزيد�ً  يوفر 
وباري�ص، �لعا�صمتني �للتني يجمعهما كذلك متحفي 
�أو مل�صافري رحالت �لربط عرب  �للوفر يف كل منهما، 

مركزنا �لت�صغيلي يف �أبوظبي �إىل �لوجهات على �متد�د 
منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�آ�صيا و�أ�صرت�ليا". 

للطري�ن  �لحت��اد  لطائرة  �ل�صتيعابية  �لطاقة  وتبلغ 
496 مقعد�ً  �إىل  ي�صل  م��ا   A380 �إي��رب��ا���ص  ط��ر�ز 
�إجماًل، مبا يف ذلك �ثنني يف مق�صورة �لإيو�ن، وت�صعة 
�لأعمال،  رج���ال  درج���ة  يف  و70  �لأوىل،  �ل��درج��ة  يف 
�لطائرة  و���ص��ت��ح��ل  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة.  �ل���درج���ة  يف  و415 
 300ER-777 ملتطورة حمل �لطائرة طر�ز بوينغ�
�لتي يجري ت�صغيلها يف �لوقت �حلايل خلدمة �إحدى 

�لرحلتني على هذه �لوجهة �لر�ئجة. 
وت��ت��األ��ف م��ق�����ص��ورة �لإي�����و�ن، �جل��ن��اح ف��ائ��ق �لفخامة 
و�خل�صو�صية، من ثالث غرف تت�صمن �صا�صة عر�ص 

32 بو�صة، وغرفة نوم حتتوي على  مقا�ص   LCD
ملحقة  منف�صلة  ����ص��ت��ح��م��ام  وغ��رف��ة  م����زدوج،  ���ص��ري��ر 
لتلبية  �ل�صخ�صي  �مل�صيف  �إىل جانب خدمة  باجلناح، 

متطلبات �صيوف �ملق�صورة. 
وت�صم طائرة �ل�صركة من طر�ز �إيربا�ص A380 ت�صع 
وحد�ت من فئة "م�صكن �لدرجة �لأوىل" حتتوي كل 
و�حدة منها على تلفزيون ب�صا�صة م�صطحة، وثالجة 
كما  مالب�ص،  وخ��ز�ن��ة  خا�صة،  زينة  ووح���دة  �صغرية، 

تتو�فر �أي�صاً مر�فق لال�صتحمام جمهزة بالكامل. 
كما ت�صم �لطائرة 70 ��صتوديو درجة رجال �لأعمال 
�لو�صول  �إمكانية  جميعها  متنح  �لعلوي  �لطابق  يف 
م�صطح  ب�صرير  وم����زودة  �ل��ط��ائ��رة  مم��ر  �إىل  �مل��ب��ا���ص��ر 
 20 بن�صبة  �ل�صخ�صية  �مل�صاحة  زي��ادة يف  بالكامل، مع 

يف �ملائة. 
رجال  درج����ة  ب���ني  "�ملجل�ص" �ل��ف��خ��م��ة  رده����ة  وت��ق��ع 
مريحتني  �أريكتني  وت�صّم  �لأوىل،  و�لدرجة  �لأعمال 
من �جللد وردهة م�صروبات تقدم �ملرطبات و�ملاأكولت 
415 مقعد�ً يف  �خلفيفة.  وت�صم �لدرجة �ل�صياحية 
�لطابق �لرئي�صي توفر جميعها م�صتويات ر�حة معززة 
وم�صند  �ل��ث��اب��ت  �ل��ط��رف  ذ�ت  �ل��ر�أ���ص  م�صاند  بف�صل 
بو�صة   11 م��ق��ا���ص  �صخ�صية  ت��ل��ف��از  و���ص��ا���ص��ة  للظهر 
�صاعًة   750 م��ن  ب��اأك��ر  لال�صتمتاع  �ل��و���ص��وح  فائقة 
�لتلفزيونية،  و�ل��رب�م��ج  �لطلب،  ح�صب  �لأف���الم  م��ن 
و�لألعاب �لإلكرتونية، و�لقنو�ت �لإخبارية و�لريا�صية 

�ملبا�صرة.

دبي الثالثة عامليًا يف املالية العامة 
وال�شابعة يف كفاءة احلكومة 

واالأوىل عربيًا يف موازنة احلكومة
•• دبي-وام: 

حلت دبي يف �ملرتبة �لثالثة عامليا يف �ملالية �لعامة و�ل�صابعة عامليا يف كفاءة 
�حلكومة كما جاءت �لأوىل عربيا يف مو�زنة �حلكومة وذلك �صمن �ملحاور 
�لرئي�صية من تقرير "تناف�صية دبي 2018" �ل�صادر عن "مركز �لتناف�صية 
�لعاملية" �لتابع للمعهد �لدويل للتنمية �لإد�رية "IMD" ومقره لوز�ن 
�لتنمية  ل��د�ئ��رة  �لتابع  للتناف�صية"  دب��ي  "مكتب  مع  بالتعاون  ب�صوي�صر� 

�لقت�صادية بدبي.
و�أكد �صعادة �صامي �لقمزي مدير عام د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية �أن �لإمارة 
تعتمد نهجا و��صحا وقياديا للعمل �حلكومي م�صتنرية ب�صيا�صات وخطط 
د�عمة لتناف�صية �لأعمال �لأمر �لذي يجعلها بيئة �صديقة ود�عمة لالأعمال 

ومناف�صا لأكر مدن �لعامل تقدما..
مع  �لتكيف  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  دب���ي  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول  �ل�صيا�صات  �أن  مو�صحا 
�لقت�صاديات �ملحلية و�لعاملية جعلتها منوذجا يحتذى يف �ملنطقة و�لعامل.

نتاج  وقال " ت�صدر دبي ل�موؤ�صر "كفاءة �حلكومة وكفاءة بيئة �لأعمال" هو 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات  ���ص��وء  يف  �ل��و�ح��د  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  �لعمل 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
�لتي  �لنوعية  للعديد من �لجن��از�ت  �لأ�صا�ص  و�لتي مثلت  �هلل  رع��اه  دبي 
�أقوى �لقت�صاد�ت و�أكرها ديناميكية على  عززت موقع �قت�صاد دبي بني 
خارطة �لتناف�صية �لعاملية.. كما ر�صخت �ملبادر�ت و�مل�صاريع �مل�صتد�مة �لتي 
د�صنتها حكومة دبي يف جمال �لبنية �لتحتية من موقع �لإم��ارة يف حمور 
كفاءة �لبنية �لتحتية ما جعلها تتبو�أ �ملرتبة �لر�بعة عاملية متفوقة بذلك 
على �لعديد من �أكر دول �لعامل تقدما مثل هوجن كوجن وفرن�صا و�ليابان 

و�صوي�صر� و�لدمنارك".
�لتابع  للتناف�صية  دب��ي  ملكتب  �لعام  �لأم��ني  �لهاملي  ه��اين  ق��ال  من جانبه 
2018 �لأول من نوعه على  " يعد تقرير تناف�صية دبي  لقت�صادية دبي 
قار�ت  خمتلف  م��ن  �قت�صاد�   63 م��ع  دب��ي  ي��ق��ارن  حيث  �ملنطقة  م�صتوى 
�لتناف�صية..  جم��الت  خمتلف  لقيا�ص  موؤ�صر�   346 على  �عتماد�  �لعامل 
كما يت�صمن �لتقرير حتليال علميا لأبعاد موؤ�صر�ت �لتناف�صية يف خمتلف 
�لت�صريعات  �صن  عند  �لعتبار  يف  �أخ��ذه��ا  ينبغي  �لتي  و�آث��اره��ا  �لقطاعات 
�لعام  �لقطاعني  من  �ل��ق��ر�ر  ل�صناع  مرجعية  �أط��ر�  يوفر  ما  و�ل�صيا�صات 
و�خلا�ص يف دبي وي�صهم يف تطوير �ل�صرت�تيجيات �ملالئمة لتعزيز عملية 
�لنمو �لقت�صادي وتوطيد مكانة �لإمارة على خارطة �لتناف�صية �لعاملية".

و�أظهر �لتقرير يف حمور "كفاءة �حلكومة"- وهو �أحد �أربعة حماور رئي�صة 
�لأعمال  بيئة  وكفاءة  �لقت�صادي  �لأد�ء  وت�صمل كذلك:  �لتقرير  ت�صمنها 
�لكفاءة  حم��ور  يف  عامليا  �ل�صابعة  �ملرتبة  حققت  دب��ي  �أن  �لتحتية  و�لبنية 
موؤ�صر  يف  عامليا  �لأوىل  �ملرتبة  يف  ج��اءت  كما  �ل�صريبة  ون��ظ��ام  �حلكومة 
�لإنفاق �حلكومي كن�صبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل وحازت �ملرتبة �لثالثة 
�لعامة متفوقة على دول متقدمة عدة ومنها على  �ملالية  عامليا يف حمور 
�صبيل �ملثال �صنغافورة و�صوي�صر� ودول �لحتاد �لأوروبي با�صتثناء �أي�صلند�.

يف  وج��اءت  �حلكومية  �مل��و�زن��ة  موؤ�صر�ت  يف  متقدمة  مر�تب  دب��ي  وحققت 
�ملرتبة �لأوىل عربيا يف مو�زنة �حلكومة بالن�صبة للناجت �ملحلي �لإجمايل.. 
كما ح�صلت على �ملرتبة �لأوىل عامليا من حيث عدد �إجر�ء�ت بدء �لن�صاط 
�لتجاري وكذلك �لوقت �لالزم للح�صول على رخ�صة جتارية وقد جاء ذلك 
�لفورية"  "�لرخ�صة  �لتجاري  �لرتخي�ص  مبادر�ت  �أحدث  لتطبيق  نتيجة 
�لتي متكن رجال �لأعمال و�مل�صتثمرين من ��صتخر�ج �لرخ�صة �لتجارية يف 
خطوة و�حدة وخالل خم�ص دقائق حيث عملت هذه �ملبادرة على تخفي�ص 
�لوقت �لالزم لإجر�ء معامالت ت�صجيل �ل�صركات و�حل�صول على �لرخ�صة 
�لقدرة على تكيف  �لثالثة عامليا يف  �ملرتبة  %90. وج��اءت دبي يف  بن�صبة 
�لقر�ر�ت  تطبيق  وم��دى  �لقت�صادية  �لتغري�ت  مع  �حلكومية  �ل�صيا�صة 
موؤ�صر�ت فرعية متعددة حيث  و�حتلت مر�تب متقدمة �صمن  �حلكومية 
حلت �لأوىل عامليا يف معدل �لنمو �ل�صكاين وعدد م�صتخدمي �لإنرتنت لكل 
�ل�صكان بو�قع 906 م�صتخدم و�ملرتبة �لثالثة عامليا يف  ن�صمة من   1000

�نخفا�ص معدلت �لإعالة.
�إم��ارة دبي �حتلت �ملرتبة �لثانية  2018" �أن  "تناف�صية دبي  وذكر تقرير 
�لأفكار �جلديدة ومدى كفاءة  �ملحلية على  �لثقافة  �نفتاح  عامليا يف مدى 
تاأتي يف  كما  �لإم��ارة..  و�لجتماعية يف  �لقت�صادية  �لإ�صالحات  ��صتيعاب 
�ل�صكان  ع��دد  من  كن�صبة  �لعمل  ق��وة  موؤ�صرة  �صمن  عامليا  �لثالثة  �ملرتبة 
و�لر�بعة عامليا يف موؤ�صر �لإنتاجية يف �لقطاع �خلدمي متفوقة على دول 
عدد  متو�صط  موؤ�صر  يف  عامليا  و�خلام�صة  ك��وجن  وه���وجن  �صنغافورة  مثل 

�صاعات �لعمل يف �لعام.
وقدرتها  دبي  يف  �حلكومية  �ل�صيا�صات  مرونة  �أن  للر�أي  ��صتطالع  و�أظهر 
على �لتكيف مع خمتلف �لظروف �لتي قد تو�جه �لقت�صاد حمليا وعامليا 
تقدير  �لإم��ارة حمل  �ملختلفة يف  �لقر�ر�ت �حلكومية  �إنفاذ  وكذلك مدى 
تتبناها  �لتي  �لعمل  �صيا�صات  �ل��ذي يقدر كذلك  دب��ي  �لأع��م��ال يف  جمتمع 
وحتفيزه  و�لعمال  �لعمل  لقطاع  �لت�صريعية  بنيتها  دع��م  وكذلك  �لإم���ارة 
�أن  �أظهر �ل�صتطالع  على �لنمو �لوظيفي و�لبحث يف فر�ص �لعمل حيث 
دبي تاأتي يف �ملرتبة �لثالثة عامليا يف كفاءة �لقر�ر�ت �حلكومية متفوقة على 

دول �لحتاد �لأوروبي وهوجن كوجن و�صوي�صر�.
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العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1726  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- ميليتى للتجارة �لعامة - �ص ذ م م    جمهول حمل 
باتر�   قد  باتر� بهاجيادهار  �لتنفيذ/ ر�جن��ان  �ن طالب  �لقامة مبا 
�ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
�ملنفذ به وقدره )18800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   1776 مبلغ  �ىل  بال�صافة 
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1866  تنفيذ جتاري  

ن��دمي مو�صى   جمهول حمل �لق��ام��ة مبا  �ليا�ص  �ملنفذ ���ص��ده/1-  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/ �أحمد موحى �صني�صل �لغر�وي وميثله / �أمل عمري 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �ل�صبيعي   قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )313997( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. وعليه  ر�صوم خلزينة  بال�صافة �ىل مبلغ 734 درهم  �ملحكمة. 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

�صعيد  عبد�هلل  حمد�ن  عبد�هلل  ل�صاحبه  �لزين  د�ر  مطعم  يعلن  بهذ� 
�ل�صامي  - �إمار�تي �جلن�صية رخ�صة رقم CN1755748 لع�صوية 
كمال   / �ملدعو  مع  عالقته  قطع  عن   -  323583 رقم  �لغرفة 
رقم  �صفر  جو�ز  ويحمل  �جلن�صية  م�صري   - �بر�هيم  كمال  حممد 
لهروبه  نظر�  وذلك  ح�صابات  كاتب  يعمل  ب�صفته   A16610083
من �لعمل بتاريخ 20 مايو 2018  )وبهذ� �لعالن يحذر مكفوله كل 
من يتعامل معه ويخلي م�صوؤوليته من هذ� وعليه مر�جعة �لكفيل و�ل 

�صيتخذ يف حقه �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف �لدولة
الإعالن على م�صوؤولية املعلن 

اعالن قطع عالقة

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

يعلن �ملحا�صب �لقانوين و�خلبري �حل�صابي د. حممد عبد�ملنعم 
�أول  �ل�صالمة  �صركة   / لل�صادة  قانونيا  م�صفيا  ب�صفته  ماهر 
�لقر�ر  بناء  �لت�صفية  يف  م  م  ذ   - و�حلريق  �ل�صالمة  ملعد�ت 
كاتب  لدى  و�ملوثق   2018/5/30 بتاريخ  �لعمومية  �جلمعية 
�لعدل حتت رقم 1809005910 فكل من له حقوق على �ل�صركة 
�ملذكورة عليه �لت�صال بامل�صفي �لقانوين على �لرقام هاتف : 
6268223- 02 ، فاك�ص : 2625422-02، �ص ب : 4229 ، �بوظبي 

، حممول : 0506417108 
امل�صفي القانوين / د. حممد عبداملنعم ماهر        

 اإعالن ت�صفية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 يف الدعوى رقم )2017/697) عقاري كلي 

�ملدعي عليه / ر�م �صند�ين نارين ر�م �صند 
من  �ملرفوعة  �ع��اله  �ليها  �مل�صار  �لدعوى  يف  خبري�  �إنتد�بي  و�ملت�صمن  �ملحكمة  عد�لة  كتاب  مبوجب 

�ملدعية / متويل م�صاهمة خا�صة  �صد �ملدعي عليه / ر�م �صند�ين نارين ر�م �صند   
نحيطكم علما باأنه قد مت ندبنا ملبا�صرة �لدعوى �مل�صار �ليها �عاله ، وقد قررنا حتديد جل�صة �خلربة 
�لتفا�صيل �ملو�صحة �دناه ، وعليه فانكم مكلفون للح�صور �مام �خلبري يف �لوقت و�ملكان �ملحددين ، وفقا 

للتفا�صيل �لآتية :   �ليوم  : �لربعاء - �ملو�فق 2018/6/13 - �لوقت : 1.30 ظهر� 
�ملكان : مكتب �ملحكم )لند كابيتال لال�صت�صار�ت ( �لعنو�ن �صارع �ل مكتوم - مقابل وكالة تويوتا وبجو�ر 
  ، Golden Business Center �لطابق 6 مكتب 605  �صركة عبد �لو�حد �لر�صتماين - �ملبنى 
�صيتم  �خل��ربة  �جتماع  ح�صور  عن  تخلفكم  حالة  ويف   -  04-2501811 فاك�ص   ،  04-2501818  / هاتف 

مبا�صرة �ملاأمورية.
املهند�صة / �صيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�صر 

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2018/111 ك.ع.د
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
حمرر  علي  �لت�صديق  طلب  �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، حوكل  �حمد  �بر�هيم  ح�صن 
يت�صمن : تنازل عن رخ�صة �ل�صم �لتجاري )د�ري للخياطة و�لتطريز( �ملرخ�صة 
�مللف 48501 و�مل�صجل لدى  �لتنمية �لقت�صادية يف عجمان حتت رقم  من د�ئرة 
�ل�صيد/ فاطمة علي حممد حممد عبد�هلل  غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان  �ىل 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  ليكن معلوما    - �لإم���ار�ت   : �جلن�صية   ، �ل�صبيحات 
�نق�صاء  بعد  �مل��ذك��ور  �ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�صاء عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/622 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- روبني �صافيو رولند  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة 
�لجارة  �تفاقية  بف�صخ  �أول:  خا�صة  م�صاهمة  متويل  ل�صالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2018/4/15 بتاريخ 
�ملنتهية �لجارة بالتملك )�لجارة �ملو�صوفة بالذمة( ومالحقها ، مو�صوع �لدعوى عو �لوحدة �لعقارية )�ل�صقة( 
رقم )401( - �لطابق �لر�بع ، �لكائنة يف �حلبيبة �خلام�صة ،�لرمث 26 ، �ملقامة على قطعة �لر�ص رقم )43( يف 
�لعقاري )�لجارة  �لقيد  ��صارة  ، و�لغاء  بالتملك  �ملنتهية  �تفاقية �لج��ارة  ، مو�صوع  �إمارةدبي  م�صروع رم��ر�م يف 
�ملنتهية بالتملك( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي عليه و�لتي مفادها )تخ�صع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات 
�لجارة �ملنتهية بالتمليك طبقا لعقد �ليجار �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى د�ئرة �لر��صي و�لأمالك( 
- ثانيا : وبالز�م �ملدعي بت�صليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية خالية من �ل�صو�غل - ثالثا : وبالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )760.266( درهم )�صبعمائة �صبعون �لفا ومائتان و�صتة �صتون درهما( 
- ر�بعا : وبالز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، ورف�صت ما عد� ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/3429 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �صيان للحفالت - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/4/4  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  �لوىل  عليها  �ملدعي  بالز�م  م   م  ذ  �ص   - ل�صالح/ماركوم�ص 
مبلغ وقدره 76000 �صتة و�صبعون �لف درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا 
من 2017/10/10 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/5163 عمايل جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ل�صفقة �جليدة ل�صالح معد�ت �ملكاتب  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/16 يف �لدعوى �ملذكورة 
�ملحكمة مبثابة ح�صوري  بحكمت  م�صتجيب خان حممد مبني خان  ل�صالح/  �ع��اله 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  12500 درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه 
�و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ فد �لتحق بخدمة �صاحب عمل �آخر و�لزمتها 
�ملدعي من ن�صيبه فيها. ورف�صت ما عد� ذلك من  �مل�صروفات و�عفت  باملنا�صب من 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2366 جتاري كلي  
�ىل �ملدعي عليه/1- �صركة ل�صانتي لعمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي / �صركة دو�ل لال�صتثمار - �ص ذ م م وميثله / �حمد مهدي فهد بادي 
�لعتيبي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/3/12  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ �صركة دو�ل لال�صتثمار - �ص ذ م م  برف�ص طلب ف�صخ عقد �لبيع 
�ملدعية  من  �ملدفوع  باملبليغ  و�لكتفاء  �ملباعة  �لب�صاعة  ثمن  وبانقا�ص  �لدعوى  مو�صوع 
بامل�صاريف  عليها  �ملدعي  و�لزمت  لل�صرر  للب�صاعة وجرب�  كثمن  درهم   680.000 وق��دره 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعادة اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 2018/619  جتاري كلي 

�ي��ه بي �نترييرز - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �م  �ىل �ملدعي عليه / 1- 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  �ملدعي/ م�صعود �حمد للجب�ص - ذ م م  قد 
ب�صحة �حلجز �لتحفظي �ل�صادر يف �لأمر على عري�صة رقم 2018/149 بتوقيع �حلجز 
على �لبنوك �ل��و�ردة يف �لمر ولدى �صوق دبي و�صوق �بوظبي لالور�ق �ملالية و�صحة 
�حلجز على �ل�صيار�ت و�ملركبات وعلى �لرخ�صة �لتجارية و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/6/27  �ل�صاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1272  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- ج  ب وللتجارة - �ص م ح   جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�ملدعي/ظهور �صكور عبد�ل�صكور - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )10200 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�صوم و�مل�صاريف  رقم �ل�صكوى )CN5166351(  وحددت لها جل�صة 
  Ch1.A.2 يوم �لحد  �ملو�فق 2018/6/10  �ل�صاعة 10.30 �صباحا  بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/36   امر اداء    
�ىل �ملدعى عليه /1- عادل علي عبد�لرحمن �هلل لوتاه  جمهول 
حم���ل �لق����ام����ة مب���ا �ن ط���ال���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حمد 
عبد�لرحمن �لري�ص وميثله/ يو�صف حممد ح�صن حممد �لبحر -  
طلب ��صت�صد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 
2018/1/23 �لز�م �ملدعى عليه ب�صد�د مبلغ 300000 درهم للمدعي 
 15 �لم��ر خالل  �لتظلم من  ولكم �حلق يف  و�مل�صاريف.  و�لر�صوم 

يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.   
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/294  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �صده/1-ذ� ديفلوبر  للعقار�ت - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/فريد فاروق عبد�لقادر �ل�صهورزي - قد �أقام عليك �لدعوى 
 )682462( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 1- بف�صخ �لعقود �ملتعلقة بالوحدة 
�لعقارية مو�صوع �لنز�ع �لوحدة 607 من م�صروع مكاتب بي تو بي تاور �لكائن 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  دب���ي.   ب��اإم��ارة  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل��و�ن��ي��ج  منطقة  يف 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2018/1483   تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �صده/1- فر�ن�ص بالدينجر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
ل�صاحبها   - و�لر�فعات  �لثقيلة  للمعد�ت  هولج  �خلليج  �لتنفيذ/موؤ�ص�صة 
�أق����ام عليك  ق��د   - �جل��رم��ن  �ب��ر�ه��ي��م  ��صماعيل  ع��ل��ي   / / ح�صني ومي��ث��ل��ه 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان  �لتنفيذ  )10767021.17( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2018/1575   تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �صده/1- جو�د كاظم م�صكت جمهول حمل �لقامة مبا 
�صعيد   / وميثله  م  م  ذ  �ص   - لال�صتثمار  �لتنفيذ/�ل�صور  طالب  �ن 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لزحمي  �حمد  عبيد  مبارك 
وق��دره )453980(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/3758   

�ملنذر : �صار� تريدينغ غروب �أل ت يدى )م د م �ص( 
�صد �ملنذر �ليه : يونيفر�صال جيم�ص �لقمرية جولري )�ص ذ م م ( 

�ملو�صوع 
ومبوجب هذ� �لنذ�ر فان �ملنذر يخطركم ب�صد�د �ملبلغ �مل�صتحق و�ملرت�صد يف ذمتكم 
نتيجة عن عدم �ل�صد�د �لقيمة �ليجارية من �لفرتة 2017/7/1 وحتى 2018/3/31 
و�ملقدرة 127.500 خالل خم�صة �يام من تاريخ �لن�صر ويف حالة عدم �للتز�م بال�صد�د 
�م��ام �جلهات  �ل��الزم��ة بحقكم  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  �مل��ن��ذر ي�صطر �ىل  ف��ان 

�ملخت�صة و��صمال ذلك �ىل كافة �لر�صوم و�مل�صاريف �لخرى �مل�صتوجبة.  
  الكاتب العدل

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/587  ا�صتئناف عقاري    
حمل  جمهول  ماثي�صني  هويجر  وجي�صرب   -1 ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
مو�صى   / وميثله  ماتي�صني  ه��وج��ر  /ج���ان  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
عي�صى مو�صى �لعامري   قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى 
رقم : 2012/789 عقاري كلي بتاريخ 2016/10/25 وحددت لها جل�صه 
يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/13  �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  بالقاعة رقم 
ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1031  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صركة �لأر��صي �خل�صر�ء - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �صناعة �لبال�صتيك �حلديثة - �ص ذ م م وميثله / علي ��صماعيل حممد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لزرعوين  عبد�هلل 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   596265.87( وق��دره  مببلغ  عليها 
�صمول �حلكم  و  �لتام  �ل�صد�د  �لق�صائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  و�لفائدة   9% من 
�ملو�فق  2018/6/25    بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�صة يوم �لثنني  
�ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/830  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة وفا للمقاولت �لإلكرتوميكانيكية - �ص ذ م م - فرع دبي  
�ل�صم�ص للهند�صة و�ملقاولت - ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �صركة 
�لدعوى  عليك  �أق����ام  ق��د   - �ل�صام�صي  ع��ب��د�هلل  ح��م��د�ن  حم��م��د  ومي��ث��ل��ه/ح��م��د�ن 
درهم(   6160346.31( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ   من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
�ل�صد�د �لتام.  وح��ددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/6/25  �ل�صاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/758  جتاري كلي               
كفيل  ب��ار�م��ب��ات  كاتينتي  �حمد  2-�صريك  م   م  ذ  ���ص   - 1-بلندز   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�صخ�صي ل�صركة بلندز - �ص ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�صرف 
�أق��ام عليك  �لهالل - �ص م ع وميثله / عبد�لعزيز خمي�ص علي فرج �ل�صام�صي   قد 
 1.048.071.84( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
�حلكم  �صمول  و  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م( 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/6/24  �ل�صاعة 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  9.30 �ص بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/859  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلط �لف�صي للنقل �لربى 2-هيتني كاملي�ص بهاتيا 3-كاملي�ص 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  بهاتيا   �صاند  كي�صان  مور�ليدهر  بهاتيا  مور�ليدهر 
�ملدعي/ م�صرف �لهالل - �ص م ع - مكتب �إد�رة - فرع برج �لبحر وميثله / عبد�لعزيز 
خمي�ص علي فرج �ل�صام�صي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالتكافل و�لت�صامن مببلغ وقدره )1553381.68 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.C.15 لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/6/26  �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

 اعادة اعالن بالن�صر        
 يف  الدعوى 2018/5240  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/1- جمعان �ل�صمر�ين لالعمال �لفنية   جمهول حمل �لقامة مبا 
�أن �ملدعي/�حمد ه�صام �حمد حممود �صنقر   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )25569 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف  رقم �ل�صكوى )MB182108046AE(  وحددت 
بالقاعة  �صباحا    10.30 �ل�صاعة    2018/6/11 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها 
Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/734  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- مرحبا ك�صمري للنقل بال�صاحنات �لثقيلة - �ص ذ م م   جمهول 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �ح��د    �ملدعي/عبد�ل�صمد حاجي  �أن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18630 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB990960863AE( و�لر�صوم و�مل�صاريف  رقم �ل�صكوى )1200 درهم(
وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2018/6/10  �ل�صاعة 10.30 �صباحا  بالقاعة 
Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2331  عمايل جزئي
جمهول  ������ص.ذ.م.م  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  �لزرق  1-�مل�����ارد   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  ق��د  ع��ب��د�هلل عبد�لعزيز  ز�ي���د  �مل��دع��ي / حممد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 )11000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ص���وم و�مل�������ص���اري���ف رقم 
�لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل�صكوى:MB180722935AE.وحددت 
�ملو�فق 2018/6/12 �ل�صاعة 10.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5219  عمايل جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  1-�لع�صب   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  مبا �ن �ملدعي / جيون لل د�ر�صان لل قد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )16375( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
.mb182127911ae:2000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى(
�ص   10.30 �ل�صاعة   2018/6/12 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.2:بالقاعة
للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/5268  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-�ل���غ���امن ل��ل��م��ق��اولت �خل��ل��ي��ج��ي��ة �������ص.ذ.م.م جمهول 
�أق�������ام عليك  حم����ل �لق����ام����ة مب����ا �ن �مل����دع����ي / حم���م���د ����ص���اج���د ���ص��ي��خ ق����د 
�ل���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )10220( 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ص���وم و�مل�������ص���اري���ف رقم 
�لحد  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  �ل�صكوى:MB182182725AE.وحددت 
�ملو�فق 2018/7/1 �ل�صاعة 10.00 �ص بالقاعة:ch1.A.4  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/252  عمايل كلي

دبي  ف����رع   - ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  ك����وم����ودور  1-����ص���رك���ة   / ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
�أق��ام عليك  �ملدعي / طالل مزيد جربوع قد  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
 )573544( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )12000( دره����م و�ل���ر����ص���وم و�مل�����ص��اري��ف رقم 
�لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل�صكوى:MB183009063AE.وحددت 
فاأنت  ل��ذ�    ch2.E.22:بالقاعة �ص   10.30 �ل�صاعة   2018/6/12 �مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4254  عمايل جزئي
�لد�خلي  �لت�صميم  تنفيذ  لعمال  هاو�ص  1-دي�صكفري   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي / م�صطفى عبد�حلميد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صاعر  �بر�هيم 
عمالية وقدرها )10833( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�صوم 
جل�صة  لها  �ل�صكوى:MB181580853AE.وحددت  رقم  و�مل�صاريف 
بالقاعة:ch1.A.2  لذ�  �ل�صاعة 08.30 �ص  �ملو�فق 2018/7/1  يوم �لحد 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4512  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد �لعلي لالعمال �لفنية جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / فوزي جمعه حممد �جلوهري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )17270( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
.mb182087574ae:1500( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى(
�ص   10.30 �ل�����ص��اع��ة   2018/7/3 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.4:بالقاعة
للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4562  عمايل جزئي

حمل  جم���ه���ول  ذ.م.م  �ل���ع���ب���اي���ات  خل��ي��اط��ة  1-ث����ري����ا   / ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ع��ل��ي حم��م��د ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ح��م��د ق��د �أق����ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )34900( 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م و�ل���ر����ص���وم و�مل�������ص���اري���ف رقم 
�ل�صكوى:MB181704549AE.وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch2.E.22:بالقاعة ���ص   09.30 �ل�صاعة   2018/7/8
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/613  عمايل جزئي

�ىل �خل�صم �ملدخل / 1-جورج جابرينل �صوجنار�جان 2- لك�صمى ر�مي�ص مينون 3- 
ميالنى روفينتا ريبيلو هاردينغ 4- �صهباز �صليم بابولل �صيخ  5- كونفري جينت لد�رة 
�لفعاليات �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / كيو �ن �يه �نرتنا�صيونال 
�ص.ذ.م.م وميثله:�صيف �صعيد ر��صد �لغبار �ل�صام�صي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 )1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )98107( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
لها  �ل�صكوى:MB991365752AE.وحددت  رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم 
جل�صة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2018/6/21 �ل�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1922  تنفيذ عمايل 
�ص.ذ.م.م  و�مل�صاكن  �ملباين  تنظيف  خلدمات  �ملا�ص  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جمال ح�صني �فتاب �لدين 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )12956(  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )920( مبلغ  �ىل  بال�صافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2137  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �لليو�ن  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هار�د�ن ر�جبون�صى د�ني�ص ر�جبون�صى قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )8048( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )900( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1690  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- علي عبد�لعزيز للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد لقمان �كرب حممد �كرب قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5004( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )900( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2046  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- علي عبد�لعزيز للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
�أقام   ق��د  عبد�لعزيز  علي  �لتنفيذ/ر��صد  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )5706( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/343  ا�صتئناف جتاري    
�لريا�صية 2- جا�صم حممد  �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �لبطال للخدمات  �ىل 
�لبطال  ���ص��رك��ة  م��ال��ك  وب�صفته  �ل�صخ�صية  ب�صفته  �حل��م��ادي  �ح��م��د  �صعيد 
�لكويت  ن��ادي   / �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لريا�صية  للخدمات 
�لريا�صي وميثله:خالد كلندر عبد�هلل ح�صني قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر 
بالدعوى رقم 2016/2915 جت��اري جزئي ب��ت��اري��خ:2018/2/18  - وح��ددت لها 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2018/6/19 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�صه 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2174  ا�صتئناف جتاري    

جمهول  علي  �ل  عبد�هلل  �حمد  �بر�هيم  ناجي   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / يونيفر�صال لالطار�ت و�نظمة �لتلبي�ص 
�ص.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�صن حممد �ملطوع قد ��صتاأنف/ �حلكم 
�ل�صادر بالدعوى رقم 2017/1178 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/20  - 
وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/6/13 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/2035  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- نويد �جنم للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد ز�هد منري جام منري �حمد قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6091( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
               يف  الدعوى 2018/43  احوال نف�س غري م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- �نو�صنات بانتالور  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ديفى 
�أقام  قد  �لب�صطي   خليفة  لح��ج  خليفة  وميثله:�صاحلة  بانثالور  �نو�صناث  �نو�صناث 
و�ثبات  �ل�صغري  ونفقة  عاجلة  موؤقتة  بنفقة  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
ح�صانة وم�صكن ح�صانة وم�صكن كامل �لثاث ور�صوم و�ثبات كفالة �ملدعية للمح�صون 
�ملو�فق   �لح��د  ي��وم   لها جل�صة  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
يف  �ل�صخ�صية  �لح���و�ل  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  ���ص   9.30 �ل�صاعة     2018/6/10
منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/374  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �صاين تك ���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�صالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/5/8 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
��صرتينغ�ص �نرتنا�صيونال للدعاية و�لعالن �ص.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )59555( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة 
ومبلغ  و�مل�صاريف  �لر�صوم  عن  ف�صال  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  يف:2018/2/7  �لق�صائية 
لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لع��الن �صدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1451  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة �خلليج �لبحريه لل�صيانة و�خلدمات �ملالحية دبي ذ.م.م 
�ملحدودة  هولدينجز  �نى  �ملدعي/ديل  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  دب��ي(  )جيمو�ص 
وميثله:عبد�لرحمن ح�صن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )380943( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 18% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
�ص   8.30 �ل�صاعة   2018/6/28 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1046  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كلود جاك �برى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�صرتوكرز 
�ل�صرق �لو�صط لبيع �لدر�جات �لنارية ذ.م.م - فرع دبي وميثله:روكز جورج حبيقه قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )112312( 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م 
�لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ل�صد�د 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�صاعة   2018/6/10 �مل��و�ف��ق 
�و م�صتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�صور 
�صيكون  �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/967  جتاري كلي

���ص.ذ.م.م 2- حممد فرهاد عثمان  للتجارة  بر�ند�ص  ر�ي��ت  عليه/تي�صت  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع وميثله:حممد 
عبد�مللك م�صطفى �هلي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�صامن و�لتكافل مببلغ وقدره )812338.92( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 
لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
 ch.2.E.22:بالقاعة �ل�صاعة:09:30�ص  �مل��و�ف��ق:2018/6/11  �لثنني  يوم  جل�صة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1088  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد م�صطفى عبد�لغني عبد�ملجيد جمهول حمل �لقامة 
�مني  وميثله:عبد�هلل  عبد�لرحمن  �حمد  عبد�لكرمي  �مل��دع��ي/�ب��ر�ه��ي��م  �ن  مب��ا 
عبد�لرحيم كيخوه �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   )90.000( وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي 
و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2018/6/13 �ل�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1039  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �أوليفر ليوبوك لويب 2- لموم ماجنمنت �ص.م.ح جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/��صر� ليمين�ص �جن�صي م.م.ح وميثله:ح�صن علي مطر 
�ملدعي عليها مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �لريامي قد 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )55.000( وق��دره 
كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ 
 Ch وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/6/6 �ل�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اعادةاإعالن �صحيفة التما�س

                 يف  الدعوى 2018/12  التما�س اعادة نظر عمايل
�لقامة  حمل  جمهول  لومو�صكو   فلور�  �مييلى   -1  / �صده  �مللتم�ص  �ىل 
نعلنكم  ����ص.ذ.م.م   �لتنظيف  خلدمات  �ل�صطورة  مدينة  �مللتم�ص/  �ن  مبا 
بان �مللتم�ص �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت لها ملحكمة جل�صة 
 ch1.A.1:يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/6/13 �ل�صاعة:09:30 �ص بالقاعة
و�لتي يتوجب عليكم ح�صورها ونخطركم بانه لكم �حلق بتقدمي ما لديكم 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت موقع عليها منكم ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12345 بتاريخ 2018/6/6   
       اعادةاإعالن �صحيفة التما�س

                 يف  الدعوى 2018/15  التما�س اعادة نظر عمايل
�مللتم�ص �صده / 1- �ميار ل�صاونا كار�تاو  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
بان  نعلنكم  ����ص.ذ.م.م   �لتنظيف  خلدمات  �ل�صطورة  مدينة  �مللتم�ص/  �ن 
لها ملحكمة جل�صة  �ع��اله وح���ددت  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام عليكم  �مللتم�ص 
 ch1.A.1:يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/6/13 �ل�صاعة:09:30 �ص بالقاعة
و�لتي يتوجب عليكم ح�صورها ونخطركم بانه لكم �حلق بتقدمي ما لديكم 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت موقع عليها منكم ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�أعلنت د�ئرة �لثقافة يف �ل�صارقة - خالل �جتماعها �م�ص 
“ مهرجان  م��ن   21 �ل���  �ل���دورة  �أن   - �لرئي�صي  مبقرها 
“ �لتي تنظمه خالل دي�صمرب �لقادم  �لفنون �لإ�صالمية 

�صتحمل �صعار” �أفق«.
و�صيتم دعوة �لفنانني من خمتلف دول �لعامل للم�صاركة 
ما  لخ��ت��ي��ار  �ملختلفة  و�أن�صطته  �مل��ه��رج��ان  يف  باأعمالهم 
�مل�صارك  �لعمل  يكون  �أن  على  للم�صاركة  منها  يتنا�صب 

يعرب عن �صعار �ملهرجان “�أفق«.
�لفنون  مهرجان  مدير  �لق�صري  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  وق��ال 
�للجنة  “�أفق” من قبل  �صعار  �ختيار  �إن��ه مت  �لإ�صالمية 
�أخرى  �ق��رت�ح��ات  ع��دة  بني  من  للمهرجان  �لتح�صريية 
�لفنان على  ق��درة  �ل�صعار يعرب عن مدى  �أن  .. مو�صحا 
بامل�صار�ت  �لبتعاد  خ��الل  من  �لفني  �لعمل  �أف��ق  تو�صعة 
تعبريية  جم����از�ت  �إىل  �مل��ب��ا���ص��رة  ع��ن  للعمل  �لتعبريية 

مفتوحة على �لعديد من �لحتمالت �صكال وم�صمونا.

�إرفاق ت�صاوؤلت  �للجنة �لتح�صريية تعتزم  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�أفكار  لتتبلور  �ملر�صلة  �ل��دع��و�ت  “ �أفق” مع  �صعار  ح��ول 
�لفنانني حول �لأعمال �لتي من �ملمكن �أن تقدم من قبلهم 
للم�صاركة يف �ملهرجان مثل كيفية جتلي �حلالة �لب�صرية 
للفن �لإ�صالمي يف ذهنية �لفنان �ملعا�صر وتاأمالت �لفنان 
وروؤية  ملمو�ص  فني  كمنجز  للح�صور  طريقها  و�إي��ج��اد 
�لتعبري وغريها من  و�آف��اق  للعالقة بني �خليال  �لفنان 

�جلو�نب �ملوؤثرة يف تعميق وتاأ�صيل �أفق �لعمل �لفني.
ي�صار �إىل �أن مهرجان �لفنون �لإ�صالمية �لذي يقام مرة 
كل عامني هو �أول مهرجان يخت�ص بالفنون �لإ�صالمية 
ت��ن��اول جو�نب  عاما   20 م��دى  وعلى  �لعربي  �ل��ع��امل  يف 
�ملهرجان  �صعار�ت  �ختزلها يف  �لإ�صالمية  للفنون  عديدة 
�ل�صعار�ت  بنيان وغريها من  و  و�أثر  �لنور  �ملتعاقبة مثل 
�لتي تعرب عن �جلو�نب �مل�صرقة للفنون �لإ�صالمية وكيف 

ميكن للفنان �أن يعرب عنها من خالل عمله �لفني.

مع  بالتعاون  لل�صور  معر�صا  �أبوظبي،  يف  �لكبري  ز�ي��د  �ل�صيخ  جامع  نظم 
قيم  تر�صيخ  ب��ه��دف  ويف"؛  جليل  ملهم  "قائد  ع��ن��و�ن  حت��ت  ز�ي���د،  جامعة 
�لو�لد �ملوؤ�ص�ص يف �أذهان �لأجيال �ملتعاقبة، و�لتي ترجمت �إىل �أعمال فنية 

م�صتوحاة من ماآثره وقيمه –طيب �هلل ثر�ه -.
�لتي   ، �لإن�صاين  �ملعر�ص على هام�ص فعالية يوم ز�يد للعمل  �فتتاح  وجاء 

�أقيمت يف مقر �جلامع يوم 19 من رم�صان 1439ه��.
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  ع��ن  متنوعة  و�أع��م��ال  ���ص��ور�  �ملعر�ص  يت�صمن 
ذ�ت  ز�يد بطريقة  �لفنون يف جامعة  كلية  ُقدمها طلبة  نهيان،  �آل  �صلطان 
طابع فني، �حتفاء بال�صرية �لعطرة، وم�صرية �لبذل و�لعطاء لز�يد �خلري 

، وذلك من خالل ��صتخد�م تقنيات �لو�صائط �ملتعددة،  ث��ر�ه-  - طيب �هلل 
وغريها من �لتقنيات �لتي تربز ما �كت�صبو� من مهار�ت خالل در��صتهم.

�ل�صيخ  جامع  ملركز  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لعبيديل  يو�صف  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  �أك��د  و 
ز�يد �لكبري �أن �ملعر�ص يهدف �إىل �إ�صر�ك فئة �ل�صباب من "جامعة ز�يد" 
�آل نهيان- طيب �هلل  لرت�صيخ ما قدمه �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 
�لإمار�ت  دولة  د�خل  و�لإن�صانية  لالإن�صان  وتنمية وعطاء  بناء  ث��ر�ه-، من 
وخارجها؛ ليكون �لو�لد �ملوؤ�ص�ص قدوة لالأجيال �ملتعاقبة ونرب��صا يف خدمة 
فم�صرية  جن�ص؛  �أو  دين  �أو  عرق  بني  متييز  دون  عامة  و�لإن�صانية  �لوطن 

ز�يد م�صرية ت�صامح وعطاء.

ب�صعبه  �لقائد  لي�صور عمق عالقة  �ملعر�ص جاء  عنو�ن  �ختيار  �ن  و�أ�صاف 
وليعرب عن �لبعد �لإن�صاين لهذه �لعالقة �لتي باتت منوذجا يحتذي بها، 
و�إع��د�د �جليل حلياة �جلد  �لقيم  فهي عالقة و�ل��د كّر�ص جهده يف غر�ص 
�لر�صالة  حمل  وجيل  مالحمها،  �أب��رز  و�لعطاء  �لبذل  ميثل  �لتي  و�لعمل، 

وترجم �لقيم و�ملفاهيم �أفعال على �أر�ص �لو�قع .
و�أ�صار �صعادته، �إىل �أن جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري ير�صخ مكانته ودوره كمعلم 
ديني وثقايف وح�صاري من خالل �إي�صال ر�صالة �ل�صالم �مل�صتلهمة من قيم 
�لو�لد �ملوؤ�ص�ص �إىل �لعامل ؛ ليعك�ص �ل�صورة �مل�صرفة لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، وذلك من خالل كل ما يقدمه من بر�مج و�أن�صطة.

و يعد ذلك من �أهم �أهد�فنا، جت�صيد� لروؤية ز�يد �خلري- طيب �هلل ثر�ه-، 
�إن�صانية،  �أع��م��ال  م��ن  تقدم  م��ا  خ��الل  م��ن  ت�صعى  �لتي  �لر�صيدة،  وقيادتنا 
وعطاء وت�صامح وقيم نبيلة حر�ص عليها �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 
�آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه-، �إىل �لتعبري عن �لقيم �لإ�صالمية �ل�صمحة �لتي 

ت�صور جوهر ديننا �حلنيف .
ونوه �ىل �أن �هلل عز وجل قد �أكرم دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادتنا 
و�لتنمية  و�ل��ع��ط��اء  �لبناء  يف  �خل��ري  ز�ي���د  نهج  على  ت�صري  �ل��ت��ي  �لر�صيدة 
و�ل��ت��ط��وي��ر، وه���ذ� ه��و ط��رح ز�ي���د وخ��ري ز�ي���د �ل���ذي جنني ث��م��اره �لطيبة 

�ليوم.

•• ال�شارقة-الفجر:

جمع موقع نا�سر-اأول موقع عربي اإلكرتوين 
متخ�س�ص بق�سايا �سناعة الن�سر والنا�سرين، 
كافية” بدبي،  “كّتاب  االأول يف  اأم�ص  م�ساء 
وم�سوؤويل  وال��ك��ّت��اب،  النا�سرين  من  نخبة 
املوؤ�س�سات الثقافية، واالإعاميني، يف جل�سة 
الفر�ص  تكمن  “اأين  عنوان  تت  حوارية 
بحلول  للخروج  االإماراتي”  الن�سر  �سوق  يف 
االإماراتي،  الن�سر  واقع  منو  تواكب  مبتكرة 

وتتجاوز تدياته.

» اأفق« �شعار الدورة الـ21 من مهرجان الفنون االإ�شالمية

جامع ال�شيخ زايد الكبري ينظم معر�شا لل�شور بالتعاون مع جامعة زايد

“كّتاب  بالتعاون مع  ج��اءت  �لتي  و�صارك يف �جلل�صة 
كافية”، كل من:  �لدكتور عبد �لعزيز �مل�صلم رئي�ص 
ب���ن جر�ص،  ل���ل���رت�ث، و د. حم��م��د  �ل�����ص��ارق��ة  م��ع��ه��د 
و�ل��ك��ات��ب ط���الل ���ص��امل، و�ل��ك��ات��ب��ة م���رمي �حلمادي، 
و�لكاتبة و�لإعالمية �إميان بن �صيبة،  و�لكاتب عبد 
�لز�رعي  �صحر  و�ل��ف��ن��ان��ة  و�ل��ك��ات��ب��ة  �أم���ري،  �ل����روؤوف 

و�أد�رها حممد �لعطار �ملن�صق �لعام ملوقع نا�صر.
ع��دد�ً من �حللول  �ملتحدثون خ��الل �جلل�صة  وط��رح 
�ملحلي،  و�لن�صر  �لتاأليف  بو�قع  للنهو�ص  و�مل��ب��ادر�ت 
ت��وف��ري ح��ا���ص��ن��ات للكتاب،  �أب����رزه����ا: ����ص���رورة  ج����اء 
ورعايتهم يف م�صاريع للتفرغ �لإبد�عي، و�لعمل على 
من  �لبالغني  وكتب  �لأط��ف��ال  كتب  بني  �لفجوة  �صد 
و�صناعة  و�لنا�صئة،  �ليافعني  مكتبة  تعزيز  خ��الل 
�إىل جانب �ل�صتثمار  �لقر�ء وبنائهم منذ �لطفولة، 
يف �لكّتاب ب�صورة جدية ترعاهم مثلما يتم �ل�صتثمار 
ب��الع��ب��ي ك���رة �ل���ق���دم، و����ص���رورة وج����ود ح����و�ر ثقايف 

م�صتمر بني �لكتاب و�لنا�صرين و��صحاب �لقر�ر.

�ل��ك��ت��اب يف  �صناعة  ظ��و�ه��ر  �أب����رز  �جلل�صة  وت��ن��اول��ت 
�ملحليني،  �لكّتاب  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لإم��ار�ت، 
�لن�صر  �صوق �صناعة  �ل�صتثمارية يف  �لفر�ص  وحجم 
�لت�صاوؤلت،  م���ن  ع�����دد�ً  ط��رح��ت  ح��ي��ث  �لإم����ار�ت����ي، 
�أب���رزه���ا: ه��ل ���ص��وق �ل��ك��ت��اب �لإم���ار�ت���ي ب��ح��اج��ة �إىل 
�لن�صر  �صوق  يجذب  ل  ومل���اذ�  �لنا�صرين؟  م��ن  مزيد 
�لرو�ئيون  ي���ف���وز  ل  ومل������اذ�  �ل���ع���رب؟  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
�لإمار�تيون باجلو�ئز �لأدبية؟.. �أين تكمن �مل�صكلة.. 

وما هو �حلل؟!
وتوقف �ملتحدثون عند مالمح و�قع �لن�صر �لإمار�تي 
�ملا�صية، وم��ا ج��رى عليه م��ن  حتول  �لعقود  خ��الل 
�أن �لن�صر  خالل �ل�صنو�ت �لع�صر �ملا�صية، مو�صحني 
�لن�صر  على  مقت�صر�ً  ط��وي��ل  وق��ت  �إىل  ظ��ل  �ملحلي 
�حلكومي، �لذي ترعاه �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات و�لوز�ر�ت، 
ومل تظهر جتارب فاعلة وموؤثرة على م�صتوى �لن�صر 
�حد�ث  يف  كبري  دور  لها  ك��ان  م���وؤخ���ر�ً،  �إل  �مل�صتقل 
�لن�صر،  دور  ع��دد  زي��ادة  �صعيد  على  ملحوظ  ن�صاط 

وتنامي حركة �لتاأليف، و�لت�صويق، و�صناعة �ملعرفة، 
�إىل  و�صوًل  �لعاملي،  �لثقايف  �حل��ر�ك  على  و�لنفتاح 

بناء �أجيال من �لقر�ء. 
�لر�صمي  �حل��ك��وم��ي  �لن�صر  �أن  �مل��ت��ح��دث��ون  و�ع��ت��رب 
و�ج���ه �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��دي��ات، ك���ان �أب���رزه���ا �صعف 
�لكثري  حرم  �لذي  �لأم��ر  �لت�صويق،  وغياب  �لتوزيع، 
من �ملوؤلفات �ملحلية من �لو�صول �إىل �لقارئ �لعربي 
و�كب  �مل�صتقبل  �لن�صر  �أن  �إىل  م�صريين  و�ل��ع��امل��ي، 
تقدمي  يف  وجن��ح  �ل��ع��امل��ي،  �لن�صر  �صناعة  م��ت��غ��ري�ت 
�أنه  �إل  و�لتوزيع،  للت�صويق،  �أ�صاليب  و�بتكار  حلول، 
ل ز�ل يحتاج �إىل مزيد من �خلربة، و�لدعم ليحقق 

روؤيته وفاعليته. 
يو�جه جملة  �لإم��ار�ت��ي  �لكاتب  �أن  �ملتحدثون  و�أك��د 
من �لتحديات على �صعيد حتقيق �حل�صور، و�لإنتاج، 
حا�صنات  وج���ود  ع��دم  يف  تتلخ�ص  �أن��ه��ا  �إىل  لف��ت��ني 
و�لبحثي،  �لأدب���ي  للعمل  وتفرغها  �مل��و�ه��ب،  ت��رع��ى 
�لأمر �لذي يجعل جهدها موزعاً على �لعمل �ملهني 

�لوظيفي، و�لعمل �لإبد�عي.
�لتي  �لأ�صو�ط  رغم  �لإم��ار�ت��ي  �لكتاب  �أن  و�أو�صحو� 
و�لت�صويق،  و�لن�صر،  �لتاأليف،  م�صتوى  على  قطعها 
�إل �أنه يقف مقابل م�صاحة جمتمع �لقر�ء يف �لدولة، 
ومطالبات �لنا�صر و��صرت�طاته، �إ�صافة �إىل منظومة 
على  و�ملو�فقة  �لن�صر،  �إذن  على  �حل�صول  �إج���ر�ء�ت 

طرح موؤلفه يف �لأ�صو�ق. 
جمعية  تبذلها  �لتي  �جلهود  �إىل  �ملتحدثون  و�أ���ص��ار 
على  روؤى  م��ن  ت��ق��وده  وم��ا  �لإم��ار�ت��ي��ني،  �لنا�صرين 
���ص��ع��ي��د ت��ن��ظ��ي��م �ل��ع��الق��ة ب���ني �ل��ن��ا���ص��ري��ن �ملحليني 
�ل�صر�كة  وتفعيل  �ل��دول��ة،  يف  �لر�صمية  و�ملوؤ�ص�صات 
تو�صيع  �إىل جانب  و�لنا�صرين،  �لكّتاب  و�لتعاون بني 
�لدويل  �مل�صتوى  على  �ملحلي  �لكّتاب  �صناع  ح�صور 

و�لعاملي.
وح�صوره  نا�صر،  موقع  جتربة  �جلل�صة  و��صتعر�صت 
�لعطار   �لعربي، حيث قدم حممد  �لثقايف  �مل�صهد  يف 
و�لأه����د�ف  ل��ل��روؤي��ة  ملخ�صاً  للموقع  �ل��ع��ام  �ملن�صق 

“�نطلق  “نا�صر”:  �أن  مو�صحاً  منها،  ينطلق  �لتي 
2016، لي�صكل من�صة تو��صل وتفاعل بني  يف �صنة 
�لنا�صرين و�ملهتمني ب�صناعة �لن�صر من �أنحاء �لعامل 

كافة«.
�لأوىل  �ل��وج��ه��ة  ي��ك��ون  �أن  �إىل  ن��ا���ص��ر  ي�صعى  وق����ال: 
ل��الط��الع ع��ل��ى ك��ل م��ا ي����دور يف ق��ط��اع �ل��ن�����ص��ر، من 
وف��ر���ص، حيث  ودر����ص��ات  وق�صايا  وفعاليات  �أح���د�ث 
�لقطاع  بهذ�  و�ملهتمني  للنا�صرين  �صفحاته  يفتتح 
�لتي تري �صناعة  �آر�ئهم ووجهات نظرهم  لعر�ص 
�لتطور  من  �أعلى  م�صتويات  �إىل  بها  وترتقي  �لن�صر 

و�لنمو. 
�لأمثل  �للكرتونية  �ملن�صة  نا�صر  يعترب  و�أ���ص��اف: 
و�لدر��صات،  و�ل���ب���ح���وث،  �ل��ن��ظ��ر،  وج���ه���ات  ل��ع��ر���ص 
�حليوية،  �ل�����ص��ن��اع��ة  ه����ذه  ح����ول  و�ل���ص��ت��ط��الع��ات 
�مل�صتجد�ت  ب����اأح����دث  �ل���ت���ع���ري���ف  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
باللغتني  ت��ت��وف��ر حم��ت��وي��ات��ه  و�ل���ت���ي  و�لإ������ص�����د�ر�ت 

�لعربية و�لإجنليزية«.

مب�ساركة نخبة من الكّتاب والنا�سرين االإماراتيني

»نا�شر« يجمع الكّتاب واملثقفني حول �شوؤال »اأين تكمن الفر�س يف �شوق الن�شر االإماراتي؟«
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ت�سّرفتحُ مبعرفة عابد فهد وبالعمل معه، كاإن�سان وكممثل

ريتا حرب: �شعيدة 
باالأدوار التي اأقّدمها وال 

ينق�شني اأي �شيء

رم�صان  يف  ت���ط���ل���ني   •
م�صل�صل  يف  �مل��������ب��������ارك 
و�ملناف�صة  )ط������ري������ق( 
م�صل�صل  وب����ني  ب��ي��ن��ه 
�لعودة(   - )�ل��ه��ي��ب��ة 
�إنتاج  م��ن  وك��اله��م��ا 
�����ص����رك����ة )�ل���������ص����ب����اح 
ل���الإع���الم(. ه��ل ترين 
�صيجعل  �لأم���ر  ه��ذ�  �أن 
�صعوبة  �أك����ر  �مل��ن��اف�����ص��ة 

بني �لعملني؟
�أن  مب��ا  مناف�صة  ت��وج��د  ل   -
بتوقيتنْي  �صُيعر�صان  �لعملني 
�لعملني  م���و����ص���وع  خم��ت��ل��ف��نْي. 
خمتلف مت��ام��اً وق���وي ج���د�ً، لكن 
�مل��ن��اف�����ص��ة يف ���ص��ك��ل ع�����ام ح���ل���وة يف 
يعمل  لأن  �مل��م��ث��ل  وت���دف���ع  رم�����ص��ان 

ب�صكل �أكرب و�أف�صل.
م�صل�صل  ع�����ن  ت���ت���ح���دث���ني  وك����ي����ف   •

)طريق( ودورك فيه؟
�إن�صاين   - �جتماعي  �مل�صل�صل   -
مو�صوعه جميل جد�ً وهو يهّم 
ب�صكل  و�لأزو�ج  �مل��ر�أة  �لعائلة، 
دور  فيه  و�أج�����ص��د  ج���د�ً.  كبري 

خطيبة )جابر( �لذي يج�ّصده �ملمثل عابد فهد. 
�مل�صل�صل؟ يف  ثانية  بطولة  دور  �صتلعبني  • هل 

دوري  �أم���ا  �مل�صل�صل،  بطال  هما  جنيم  ون��ادي��ن  فهد  ع��اب��د   -
�أ�صا�صي وحموري ودور بطولة. مبعنى �أن �لأحد�ث  فيه فهو 

�لأ�صا�صية تدور من خالل �ل�صخ�صية �لتي �ألعبها. 
• ماذ� �صي�صيف �إليك م�صل�صل )طريق( يف �صكل عام ودورك 

يف �صكل خا�ص؟
�أب��ن��ي �ح��الم��اً و�آم����اًل ك��ب��رية منذ �ن دخ��ل��ُت �ملجال  �أن���ا ل   -
وحتى �ليوم. ع��ادًة �أق��ر�أ �لن�ص ودوري فيه، و�أن��ا ق��ر�أُت دوري 
يف م�صل�صل )طريق( فوجدُته جديد�ً ومل �أقّدمه �صابقاً وهذ� 
�ملو�صوع يهمني كممثلة. �إىل ذلك، فاإن �صخ�صيتي يف �مل�صل�صل 
توجد فيها تقّلبات نف�صية و�صكلية وهذ� �أمر جّيد وحّم�صني 
ق  ُيوفَّ �ن  و�أمتنى  �لتحدي.  �أدخ��ل يف هذ�  كي  وَدَفَعني  للدور 

�مل�صل�صل يف �صكل عام، ودوري فيه. 
م�صل�صل  يف  رم�صان  يف  كثري�ً  توفقو�  مل  �ملا�صي  �لعام   •

)�دهم بيك( فهل تتوقعني تعوي�صاً هذه �ل�صنة؟
ق �لعام �ملا�صي يف م�صل�صل )�أدهم بيك(.  - ل �أعترب �أننا مل ُنوفَّ
عندما حتقق �أعمال �أخرى ن�صبة م�صاهدة �أعلى، فهذ� ل يعني 
�أن �مل�صل�صل مل ينجح �أو �أنه مل يكن عماًل جمياًل. بدليل �أنه 

ُعر�ص بعد رم�صان على قناة )�جلديد( وحقق ن�صبة م�صاهدة 
�أي�����ص��اً دور�ً  �أن��ن��ي �أح��ب دوري فيه وه��و ك��ان  عالية، ع��د� ع��ن 

حمورياً. 
م��وّف��ق��اً، ولكنه مل ينل  ك��ان  )�أده���م بيك(  �أن م�صل�صل  �أع��ت��رب 
�أو  بعمل  ع��ادة  يتعلقون  �لنا�ص  لأن  رم�صان  يف  كبري�ً  �صدى 
�أخرى،  �أعمال  ملتابعة  �لكايف  �لوقت  لديهم  يعود  ول  عملنْي، 
وه���و ع���اد و�أخ����ذ ن�صيبه م��ن �له��ت��م��ام ع��ن��د ع��ْر���ص��ه خارج 

رم�صان.
فهد؟ عابد  مع  �لتعامل  ت�صفني  • كيف 

�لنوع  من  ولي�ص  �لقلب  �إىل  وقريب  )فظيع(  �صخ�ص  هو   -
ر  �لذي يعي�ص �لنجومية. من خالل �للحظات �لتي كنا نح�صّ
)بيعقد(،  �إن�صان  �أن��ه  �كت�صفُت  )�لربيك(  خالل  �أو  معاً  فيها 

و�أنا ت�صّرفُت مبعرفته وبالعمل معه، كاإن�صان وكممثل.
كممثل؟ منه  �كت�صبِت  • ماذ� 

على  ثابتتني  ق��دم��اه  تبقى  �صاأنه  ع��ال  �لإن�����ص��ان مهما  ب��اأن   -
�لأر�ص. هذه �أهم �صفة �كت�صبُتها من عابد فهد. كما �كت�صفُت 
�أنه يعطي من وقته لعمله، وينتظر مثله مثل غريه كي  كم 
يف  ه��ادئ��اً  ويجل�ص  ر  ويح�صّ م�����ص��اه��ده،  ت�صوير  وق��ت  يحني 
موقع �لت�صوير، ويقول �لكلمة �لالزمة. هناك �أنا�ص يعي�صون 

�لنجومية كثري�ً، وعابد فهد لي�ص مثلهم. هذ� ما �أحببُته فيه 
وما �كت�صبُته منه. 

يتعاملون  م���غ���رورون  جن��وم��اً  ه��ن��اك  �أن  تق�صدين  ه��ل   •
بفوقية مع زمالئهم �ملمثلني؟

ورمبا  �لنجومية  يعي�صون  َم��ن  ه��ن��اك  رمب��ا  ع��ام  �صكل  يف   -
�إىل عابد فهد كنجم عربي معروف،  �لعك�ص. ولكن بالن�صبة 
�لأر�ص،  على  ثابتتنْي  قدماه  تكون  ل  قد  �أن��ه  تخّيلت  فاإنني 
ولكنني وجدُت �أنه متو��صع جد�ً ويعطي مهنته من كل قلبه 

ووقته.
جنيم؟ نادين  وجدِت  • وكيف 

- �جتمعنا مَب�صاهد قليلة، وهي )بتجنن(.
م�صرتك؟ عمل  يف  �أوىل  كبطلة  ن�صاهدك  �أن  ميكن  • ومتى 

- عندما يحني �لوقت. 
مبكر�ً؟ �لوقت  ز�ل  ما  • هل 

- كممّثلة ل يز�ل �لوقت مبكر�ً... هي فر�صة.
�لفر�صة؟ هذه  تنتظرين  • وهل 

�أقبل  �أ�صعى، وعندما ي�صلني عر�ص  ول  �صيئاً  �أنتظر  �أنا ل   -
به �إذ� وجدُت �أنه ُمنا�ِصب. رمبا هناك َمن ي�صعى �أكر مني �أو 
يقيم عالقات، ولكنني �صخ�صياً �أنتظر �لفر�ص لوقتها. ل�صُت 
�أقّدمها ول  ب��الأدو�ر �لتي  )م�ْصتقتلة( على �صيء و�أنا �صعيدة 
ينق�صني �أي �صيء. رمبا ُيعر�ص علّي عمل بطولة غري مطلقة 
�أك��ون بطلته �ملطلقة ولكن  �آخر  مع ن�ص جيد، ورمبا عْر�ص 
�لعمل كي  �لعنا�صر يف  تتو�فر كل  �أن  ه غري جّيد. يجب  ن�صّ

�أقبل بالدور.

تطّل االإعامية واملمّثلة ريتا حرب يف �سهر رم�سان من خال م�سل�سل 
ه االأوىل نادين جنيم وعابد فهد. )طريق( الذي يتقا�سم بطولتحُ

لاإعام(،  )ال�سباح  اإنتاج  من  وه��و  م�سرتك،  عربي  امل�سل�سل 
�ّسد فيه حرب دور خطيبة عابد فهد، وتوؤكد اأنه دور اأ�سا�سي  وتحُ

وحموري وتقّدمه للمرة االأوىل.
باأنه �سخ�ص )فظيع( و)بيعقد(  فهد  الفنان عابد  ريتا و�سفت 
وقريب اإىل القلب ولي�ص من النوع الذي يعي�ص النجومية، الفتة 
اإىل اأنها اكت�سبت من خال عملها معه يف )طريق( اأن االإن�سان مهما 
عا �ساأنه تبقى قدماه ثابتتني على االأر�ص، واأنا ت�سّرفتحُ مبعرفته 

وبالعمل معه، كاإن�سان وكممثل.
اأما بالن�سبة اإىل الفنانة نادين جنيم، فقالت اإنهما اجتمعتا مَب�ساهد 

قليلة لكنها تراها )بتجنن(.

هنا الزاهد: انا ال اأمثل بجمايل
�ل��ز�ه��د م��ن ت�صوير كافة  �ل��ف��ن��ان��ة ه��ن��ا  �ن��ت��ه��ت 
م�صاهدها يف م�صل�صل ) �أيوب( مع �ملمثل م�صطفى 
�جلاري  رم�صان  �صهر  خالل  و�ملعرو�ص  �صعبان 
كبري  "�حلياة"، ويحقق جناحاً  �صا�صة قناة  على 
يف در�ما هذ� �لعام، و�لذي تقدم فيه دور فتاة من 

مكان �صعبي للمرة �لأوىل فى م�صور�ها.
"�صخ�صية"  تقدمي  من  خافت  �أنها  هنا  و�أك���دت 
يف �ل��ب��د�ي��ة ك��ون��ه��ا ب��ع��ي��دة مت��ام��اً ع��ن��ه��ا، �ل �أنها 
�ل��ت�����ص��وي��ر فيها،  �ل��ن��ه��اي��ة وب������د�أت  حت��م�����ص��ت يف 
�أنها �صورت عدد� كبري� من �مل�صاهد يف  م�صيفة 

منطقة �لور�ق، 
ومالب�صهم  هنا  �له���ايل  ت�صرفات  م��ع  ورك���زت 
وطريقة كالمهم حتى تكون قريبة منهم، لفتة 
�أنها مل ت�صع �ملكياج يف معظم م�صاهده�����ا و�ثبتت 

�نها ل تعتمد على جماله����ا يف �لتمثيل.
�أينت  "�أيوب" بطولة م�صطفى �صعبان،  م�صل�صل 
عامر، دياب، حممد لطفي، هنا �لز�هد، مريهان 
�صلوى عثمان، ح�صني  رزق،  ح�صني، حممد علي 
�أحمد  �ملريغني،  �صياء  دروي�����ص،  م�صطفى  �صتا، 
حب�صي وهو من تاأليف حممد �صيد ب�صري، و�إنتاج 

تامر مر�صي، 
و�إخ������ر�ج �أح���م���د ���ص��ال��ح، وت�����دور �أح���د�ث���ه حول 
يدخل  �ل���ذى  "�أيوب"  �لب�صيط  �لبنك  م��وظ��ف 
�صيكات ويتعر�ص للظلم من  �ل�صجن فى ق�صية 
�ل�صجن  م��ن  �ل��ه��روب  وي��ق��رر  �ل�صخا�ص  بع�ص 

و�لنتقام منهم.

حورية فرغلي.. 
جناح عملية جتميل 

اأنفها االأخرية
��صتعادت �لفّنانة حورية فرغلي �لإ�صر�قة �لتي متّتعت بها، وذلك 
بعد جناح عملية �لتجميل �لتي خ�صعت لها يف �أنفها، حيث متّكنت 

بعد  لها  �إع��الم��ي  �أّول ظهور  �أن��ظ��ار �حل�صور، يف  م��ن خطف 
عملية جتميل باأنفها، و�لتي خ�صعت لها ُموؤّخر�ً على �إثر 

وجود م�صكلة لديها يف �لتنف�ص.
�لأن���ظ���ار يف ظهورها  ت��خ��ط��ف  �أن  ح��وري��ة  و����ص��ت��ط��اع��ت 
�لإعالمي �لأول بعد خ�صوعها لعملية جتميل يف �أنفها، 

�لدكتور  �أق��ام��ه  �صحور  حفل  ح�صورها  خ��الل  وذل��ك 
�ل��دك��ت��ورة مها �لعجمي يف  �أح��م��د جن��م وح��رم��ه 

منطقة �ل�صيخ ز�يد.
و�أع������رب حُم���ّب���و ح���وري���ة ف��رغ��ل��ي عن 
�لنهائية  بالنتيجة  �ل�صديد  �إعجابهم 
و�لتقطت  �أن���ف���ه���ا،  جت��م��ي��ل  ل��ع��م��ل��ي��ة 
حُمّبيها  مع  �ل�صور  فرغلي  حورية 

يف حفل �ل�صحور.
فرغلي  ح���وري���ة  �أّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

م�صكلة  م��ن  طويلة  ف��رتة  منذ  ع��ان��ت 
يف �لتنف�ص �أج��رت على �إثرها ع��دد�ً من 

عمليات �لتجميل يف �أنفها.

دوري يف )طريق( اأ�سا�سي وحموري ودور بطولة 
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البوتوك�س لعالج التعرق
قال �لدكتور �صلطان �خلنيز�ن، ��صت�صاري جلدية: �إن ��صتخد�م �لبوتوك�ص 
و�لدو�ء  �لغذ�ء  هيئة  �ملعتربة  �لطبية  �لهيئات  من  م�صرح  �لتعرق  لعالج 

�لأمريكية، ومنظمة �لدو�ء �لأوروبية، م�صيفاً: )�لدو�ء �آمن وفعال(.
و�أ�صاف )�خلنيز�ن(، عرب ح�صابه على موقع �لتو��صل �لجتماعي )تويرت(، 
�أماكن حم��دودة من  يفرز يف  ينتج ول  �لعرق فال  �إنتاج  يوقف  �ل��دو�ء  �أن 
�أن �لعرق عند �لإن�صان ل يخرج �ل�صموم من �جل�صم،  �إىل  �جل�صم، م�صري�ً 

و�إمنا وظيفته �لأ�صا�صية تربيد �جل�صم.

تناول االأ�شماك الزيتية 
مفيد ل�شحة القلب

على من يتناولون ح�صتني على �لأقل �أ�صبوعيا من �لأ�صماك �لزيتية مثل 
�لأطباء  لأن  ذل��ك  يف  ي�صتمرو�  �أن  و�لتونة  و�لرجنة  و�ملاكريل(  �ل�صلمون 
�إنها طريقة جيدة للحد من خطر �لإ�صابة  �لأمريكيني ما ز�لو� يقولون 

بالنوبات �لقلبية و�ل�صكتات.
لكن هذ� ل يعد و�صفة طبية لتناول �ل�صمك �ملقلي مع �لبطاطا )�لبطاط�ص(. 
فالتقرير �لعلمي �جلديد يوؤكد على تو�صيات �جلمعية �لأمريكية للقلب 
عن �أ�صر�ر �ل�صمك �ملقلي وي�صدد على فو�ئد تناول ح�صتني �أ�صبوعيا مقد�ر 
�ملتنوعة  �لزيتية  �لأ�صماك  �ل�صمك خا�صة  تقريبا من  كل منها مئة جر�م 

�لغنية باأحما�ص �أوميجا 3 �لدهنية.
كلية  م��ن  �إري���ك رمي  �لعلمي  �لإر���ص��ادي  �لتقرير  �لباحثني يف  كبري  وق��ال 
تي.�إت�ص ت�صان لل�صحة �لعامة يف بو�صطن �لتابعة جلامعة هارفارد �إن هذه 
�لتو�صيات يجب �أن تكون تذكري� بتناول �ل�صمك ملن مييلون لتباع �لنظام 
�لغذ�ئي �لغربي �لتقليدي �ملعتمد على �لإكثار من تناول �للحوم و�لبطاطا 

و�لتقليل من �لفاكهة و�خل�صر و�حلبوب �لكاملة.
وكتب رمي وزمالوؤه يف دورية )�صريكيولي�صن( �أن �لأبحاث �ل�صابقة ربطت 
بني �أحما�ص �أوميجا 3 �لدهنية وتر�جع خطر �لإ�صابة با�صطر�ب �صربات 
�لرت�صبات  و�حل��د من خطر  �ل��دم  �لدهون يف  م�صتوى  وبانخفا�ص  �لقلب 

�لتي ت�صد �ل�صر�يني كما تخف�ص �صغط �لدم قليال.
تناول ح�صتني يف  �أن  �إىل  �لباحثون  �أ�صار  �لعلمي،  �لإر���ص��ادي  �لتقرير  ويف 
�لأ�صبوع من �لأ�صماك خا�صة تلك �لغنية باأحما�ص �أوميجا 3 �لدهنية قد 
ي�صاعد على �حلد من خطر �لإ�صابة بق�صور �لقلب ومر�ص �لقلب �لتاجي 

و�ل�صكتة �لقلبية و�أكر �أنو�ع �ل�صكتات �صيوعا.
تناول  �لنا�ص يبتعدون عن  �أي�صا عن عامل يجعل بع�ص  �لأطباء  وحتدث 
�ل�صمك وهو �لت�صمم بالزئبق. ويوجد �لزئبق يف �أكر �ملاأكولت �لبحرية، 
لكن تركيزه �لعايل يكون يف �لأ�صماك �لكبرية مثل �لقر�ص و�صمكة �أبو �صيف 

و�لتونة كبرية �لعني.
لكن �لتقرير �لإر�صادي �أ�صار �إىل �أن �لت�صمم بالزئبق ل يزيد خطر �لإ�صابة 
باأمر��ص �لقلب عند �لبالغني و�أن فو�ئد تناول �لأ�صماك تفوق �أي خماطر 
مرتبطة بالزئبق، خا�صة عند تناول �أنو�ع خمتلفة من �ملاأكولت �لبحرية.

؟ الكربيت  اخرتع  الذي  • من 
�لعامل �لفرن�صي �صارل �صويا هو خمرتع �لكربيت يف عام 1381 وكان 
يتكون من �لف�صفور �لبي�ص وكلور�ت �لبوتا�صيوم و�ل�صمغ و�لن�صارة، 
وي�صتعل بالحتكاك على �صطح خ�صن وب�صبب �صمية وخطورة �لفو�صفور 
حتى  �لحمر  �لف�صفور  عنه  ب��دل  و��صتخدم  ت�صنيعه  توقف  �لبي�ص 

وقتنا هذ� .
كاترين هوارد ملكة اجنلرتا؟ اأعدمت  • متى 

�عدمت عام 2451 �صهر فرب�ير .
)احلريات العامة(؟ مرحلة  اجنلرتا  بداأت  • متى 

بد�أت �جنلرت� مرحلة �حلريات �لعامة عندما �قر �لربملان �لربيطاين 
تبني ميثاق �حلقوق يف 31 2--9861 .

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  �لتي  �لكمبودية  �للغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
• هل تعلم �أن ع�صري �لفاكهة و حده �أو خملوط يجب تناوله يف �حلال فالنتظار عليه يعر�ص فيتاميناته 

لأك�صدة �لهو�ء كما �أن بع�ص �لأنو�ع تف�صد ب�صرعة و يف مقدمتها ع�صري �جلزر 
 • هل تعلم �أن �أغرب �إح�صائية عن �ل�صمنة �أفادت �أن م�صاهدة �لتليفزيون �مللون توؤدي �إىل �ل�صمنة �ملفرطة. 

 • هل تعلم �أن �لقطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع �لثدييات. 
 • هل تعلم �أن جزيرة تايو�ن �أو �ل�صني �لوطنية �أطلق عليها �مل�صتك�صفون �لربتغاليون عام 1580 م ��صم 

)فورموز�( �أي �جلميلة. 
للرتبة  جيد�ً  �صماد�ً  تعترب  �لديد�ن  تاأكلها  �لتي  �ل�صجر  �أور�ق  ه�صم  عن  �لناجتة  �ملخلفات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�صهر من �لأور�ق �لتي �لتهمتها  �أن تغطي �لأر�ص بطبقة من �ل�صماد خالل ثالثة  �أن �لديد�ن ت�صتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم �أن �أطول �حل�صر�ت عمر�ً من ف�صيلة �خلناف�ص حتمل ��صم � �خلنف�صاء �لر�ئعة � �إذ �أن حتولها من 

طور �لريقة �إىل طور �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �صنة كاملة. 
 • هل تعلم �أن �أقدم جي�ص نظامي �أوربي هو �حلر�ص �ل�صوي�صري يف �لفاتيكان �إذ يعود تاريخ تاأ�صي�صه �إىل عام 

1400م. 

لعنة ال�سمكة
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الع�سل والذاكرة 
�لأمريكي   �لطبي  �ملوقع  ك�صف 
بفو�ئد  �مل��خ��ت�����ص   ،Healt
�لأغذية و�لعالجات �لطبيعية، 
وحديثة  م��ذه��ل��ة  ف���و�ئ���د  ع���ن 
يقوي  �لع�صل  وت�صمل،  للع�صل، 
�ل����ذ�ك����رة ولأن�����ه ي��ح��ت��وي على 
مو�د �مل�صادة لالأك�صدة �لتي قد 
وفقد�ن  تلف  منع  على  ت�صاعد 

خاليا �لدماغ.
و�أظ���ه���رت در����ص��ة �أج��ري��ت عام 

�صن  بعد  للن�صاء  �لذ�كرة  تعزز  �لع�صل، قد  يوميا من  �أن ملعقة  2011م، 
�ملرتبطة  �ل��ذ�ك��رة  ل��رت�ج��ع  بديال  عالجا  توفر  �أن  ميكن  و�ل��ت��ي  �ل��ي��اأ���ص، 
بالهرمونات. �لع�صل ي�صاعد على �لنوم وي�صبب �رتفاع يف �لأن�صولني ويعزز 
�ملز�ج  يح�صن  �ل���ذي  �لع�صبي  �لناقل  وه��و  �ل�صريوتونني،  ه��رم��ون  �إف���ر�ز 
يف  �لتغذية  �خت�صا�صية  في�صيك،  رينيه  �ل��دك��ت��ورة  و�أو���ص��ح��ت  و�ل�صعادة. 
�إىل  �ل�صريوتونني  �أن �جل�صم يحول  �صيكاغو،  �صاتون، يف  �صياتل  م�صت�صفى 

�مليالتونني، وهو �ملركب �لكيميائي �لذي ينظم �لطول ونوعية �لنوم.
�لأمينية،  �لأحما�ص  �لعديد من  �أي�صا  �لع�صل  ذلك، يحتوي  وع��الوة على 
مبا يف ذلك �لرتبتوفان �لذي يتم حتويله �إىل مادة �ل�صريوتونني ومن ثم 
هو  �لهرمون  هذ�  �أن  �إىل  لفتة  �لنوم،  على  ي�صاعد  وهو  �مليالتونني،  �إىل 

�مل�صئول عن تنظيم دور�ت �لنوم و�ليقظة.

�سياح ي�ستمتعون بغروب ال�سم�ص على بحرية تونلي �ساب بالقرب من مدينة كامبوجن فلوك يف كمبوديا.   )اأ ف ب(

 مر �حد �لمر�ء بجو�ر نهر �صغري ف�صمع �صوتا يناديه وقف وتلفت فر�أى �صمكة وقد برز ر�أ�صها من �ملاء وهي 
تنادي عليه وتقول: �يها �لمري �نقذين، هناك �صيئ يقف يف حلقي مينعني من �بتالع �لطعام ، ف�صخر منها 

�لمري وقال: �نا �ترك ما ور�ئي لنظر يف فم �صمكة ملعونة؟ �ذهبي و�تركيني يف حايل.
 فغ�صبت �ل�صمكة وقالت: �دعو عليك بان ي�صيبك مثل ما ��صابني ول ي�صعفك �حد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  �ع��دك  وقتي معك،  لأ�صيع  بغبي  ول�صت  لها: عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  �ل�صمكة  عليه  فنادت  �لنهر 

وجدت �ن�صانا قريبا من هنا لر�صله لك.. فقالت: �ذهب �صادعو عليك بالندم طو�ل عمرك.
 ثم مر ر�ع فقري بجانب �لنهر فنادت عليه �ل�صمكة، فلما �قرتب منها حكت له ما هي فيه، فاقرتب منها وقال: 
ب�صم �هلل �ل�صايف �ملعايف.. ومد ��صبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد �نح�صرت فيه ومنعتها 
من �بتالع طعامها، وعندما �خرج �جلوهرة تنف�صت �ل�صمكة �ل�صعد�ء وقالت: �حلمد �هلل �نقذتني �ر�حك �هلل 

�يها �لفتى وجعلك مدد� ملن مثلي.
 فقال �لغالم ح�صنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ل هذه من �لن لك �فعل بها ما ت�صاء، ومن �لن نحن 

��صدقاء �ن �حتجتني.. ف�صكرها �لر�عي و�ن�صرف.. 
�لتنف�ص ومل  �لهو�ء و�خذ يحاول  ليتناول طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �صدت عنه  جل�ص �لمري يف ق�صره 
�لتاجر فقد  �ما  ��صابه،  ��صعافه ومل تنجح حماولتهم فتعذب حتى مات متاأثر� مبا  �لكثري  ي�صتطع وح��اول 
��صابت جتارته خ�صارة كبرية و��صبح فقري� وعندما ظهر يف �ل�صوق تاجر �صاب جديد ميلك من �لم��و�ل ما 
ن��ادرة �لوجود باعها لأغنى �مللوك وعرف �ن هذه �جلوهرة �خرجها �لفتى من  مل ميلكه �حد ب�صبب جوهرة 
فم �ل�صمكة، ندم ��صد �لندم وقال لو كنت �نقذتها لكنت �غنى �ن�صان.. �نها لعنة �ل�صمكة يا لندمي .. يا لندمي 
و�خذ ي�صرب ر�أ�صه بيده ف�صمع من خلفه من يقول �مدد يدك بامل�صاعدة جتد وقت �حلاجة �لف يد متتد �ليك.. 

فنظر فاذ� بها �ل�صمكة �لتي �ختفت ب�صرعة وعلى فمها �بت�صامة �صاخرة.

عة، �إىل �أن قوة قب�صة �ليد قد  �أ�صارت در��صة بريطانية مو�صَّ
بع�ص  من  �مل�صتقبل  يف  �ل�صحة  على  �لأف�صل  �ملوؤ�صر  تكون 

�لقيا�صات �لتي يلجاأ �إليها �لأطباء يف �لوقت �حلايل.
وذك���رت �ل��در����ص��ة �ل��ت��ي ن�صرتها دوري���ة )ب���ي.�إم.ج���ي( على 
�لإنرتنت، �أنه رغم �أن قوة �لقب�صة كانت دوًما موؤ�صًر� جيًد� 
لل�صعف �أو �ل�صحة لدى كبار �ل�صن، فاإنها ميكنها �أن ت�صاعد 
�لأطباء على فهم �ملخاطر �ل�صحية �لتي قد تو�جه �لبالغني 
باأمر��ص  �لإ�صابة  موؤ�صر�ت  ذلك  �لأعمار، مبا يف  يف جميع 

�لقلب و�لرئتني و�ل�صرطان.
�صتيو�رت  �ل��در����ص��ة،  على  �لقائمني  �لباحثني  كبري  وق���ال 
ج������ر�ي، م���ن ج��ام��ع��ة ج��ال���ص��ك��و: �إن�����ه م���ن �ل�����ص��ه��ل قيا�ص 
�لتنبوؤ  على  �مل�صاعدة  يف  مفيدة  ت��ك��ون  وق��د  �لقب�صة،  ق��وة 

بالأمر��ص يف �مل�صتقبل.

و�أجرى �لباحثون فحو�صات �أكر من ن�صف مليون م�صارك 
يف م�صروع "بيوبنك" �لذي �أطلقته بريطانيا، وكانت ترت�وح 
40 و69 عاًما عندما خ�صعو� للدر��صة بني  �أعمارهم بني 

عامي 2007 و2010.
�ل��ف��رتة، لفحو�ص طبية  �مل�����ص��ارك��ون، خ���الل ه���ذه  وخ�����ص��ع 
وقّدمو� عينات و�أجابو� على ��صتبيانات مكثفة حول �ل�صحة 
و�أمناط �حلياة ب�صكل دوري، كما تتبع فريق جر�ي �مل�صاركني 

من خالل �ل�صجالت �لطبية ملدة �صبع �صنو�ت يف �ملتو�صط.
�ملائة،  �أو ما يقرب من ثالثة يف  �أل��ًف��ا   13 �أك��ر من  وت��ويف 
خالل ذلك �لوقت، يف حني �أ�صيب نحو �صتة يف �ملائة منهم 
باأمر��ص �لقلب �ملتقدمة، و�أ�صيب نحو �ثنني باملائة باأمر��ص 
�جلهاز �لتنف�صي �ملتقدمة، ومت ت�صخي�ص ما يقرب من �صتة 

باملائة بال�صرطان.

قب�شة اليد »ميزان ال�شحة« لدى االأطباء


