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تعرف على اأغرب حقائب ال�سفر 

من �لطبيعي �أن تتنوع �أحجام حقائب �ل�شفر و�أ�شكالها، �إال �أن بع�ض 
�مل�شافرين ذهبو� باأفكارهم �إىل حد بعيد حيث ��شتخدمو� بع�شاً من 
�أكرث �حلقائب غر�بة وطر�فة على �الإطالق. ومن هذ� �ملنطلق �أوردت 
على  �ل�شفر  حقائب  باأغرب  قائمة  �لربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة 

�لنحو �لتايل: 
 -1 حقيبة �شفر على �شكل �شطرية تو�شت 

هل �شبق لك و�أن فكرت يف �أن حتمل حقيبة �شفر على �شكل �شطرية 
من �لتو�شت؟ هذه �ملر�أة فعلت ذلك.

عمالق بحجم  حقيبة   2-
�ل�شخم  بحجمها  تتميز  �إذ  �أغ��ر����ش��ك  جلميع  تت�شع  �حلقيبة  ه��ذه 

و�إمكانية حملها على �لظهر ب�شهولة. 
�لنجوم حرب  فيلم  من  حقيبة   3-

و�شهولة  ب�شالبتها  وتتميز  فيت"  "بوبا  با�شم  �حلقيب  ه��ذه  ت�شمى 
تنقلها من مكان �إىل �آخر بف�شل عجالتها �لقوية. 

�شكل متثال على  حقيبة   4-
يف  للم�شاركة  �الأم��ري��ك��ي��ة  �أطلنطا  مدينة  م��ن  �حلقيبة  ه��ذه  نقلت 

معر�ض يف �أملانيا
�مل�شافر �شورة  حتمل  حقيبة   5-

بطباعة  �الآخ��ري��ن  حقائب  عن  حقيبته  مييز  �أن  �مل�شافر  ه��ذ�  ح��اول 
�شورة �شخمة له عليها.

خمتلفني بلونني  حقيبة   6-
جمع هذ� �مل�شافر بني حقيبتي �شفر بلونني خمتلفني

بالون  مع  حقيبة   7-
ظن هذ� �لرجل باأن تثبيت بالون على حقيبته قد يخفف من وزنها

ب�شرية حقيبة   8-
هاذ�ن �مل�شافر�ن قاما بارتد�ء جميع مالب�شهما عو�شاً عن و�شعها يف 

حقيبة �شفر. 

م�ساع لك�سف لغز �ساب قتل والديه 
ي��ح��اول حم��ق��ق��ون م��ع��رف��ة ���ش��ب��ب ت�����ش��رف ط��ال��ب ب��ج��ام��ع��ة �شنرت�ل 
رميا  و�ل��دي��ه  بقتل  �ت��ه��م  �الأم��ري��ك��ي��ة،  مي�شيغان  ب��والي��ة  مي�شيغان 
ما  �لقتل  لعملية  �ل�شابق  �ليوم  يف  للغاية  غريب  ب�شكل  بالر�شا�ض، 

��شتدعى نقله �إىل �حد �مل�شت�شفيات.
وقع حادث �إطالق �لنار �جلمعة �ملا�شي بعدما ��شطحب و�لد� جيم�ض 
�إريك ديفز �البن جنلهما من ذلك �مل�شت�شفى و�أع��اد�ه �إىل م�شكنه يف 

�جلامعة ليحزم �أمتعته من �أجل ق�شاء عطلة �لربيع معهما.
وقال قائد �شرطة �جلامعة، بيل ياغلي، �إن �لطالب �لبالغ من �لعمر 
النتظار  �شاحة  يف  يقف  وه��و  م�شور  ت�شجيل  يف  يظهر  عاما   19
�ل�شيار�ت بال�شكن �جلامعي ومعه م�شد�شا قبل �أن يدخل قاعة �ل�شكن 
حيث مت �إطالق �لنار على و�لديه يف حدود �ل�شاعة �لثامنة وثالثني 

دقيقة �شباحا.
و�لده  �الأ�شلحة بعدما قتل  �لقتل وحيازة  بتهمتي  �البن  و�تهم ديفز 
با�شم  �ملتحدثة  ق��ال��ت  دي��ف��ز، ح�شبما  دي��ف��ا  و�ل��دت��ه  �الأب  دي��ف��ز  �إري���ك 

�جلامعة هيذر �شميث.
بوالية  ب��ل��وود  يف  جزئي  ب���دو�م  �شرطة  �شابط  يعمل  �الأب  ديفز  ك��ان 
��شتخدمه ديفز �الإبن يخ�ض  �مل�شد�ض �لذي  �إن  �إلينوي، وقال ياغلي 

و�لده.
يف موؤمتر �شحفي �ل�شبت �ملا�شي، رف�ض ياغلي �الإف�شاح عما �إذ� كان 
�أج��ري لديفز  �ل��ذي  �لفح�ض  للمخدر�ت يف  �آث��ار  �لعثور على  قد مت 

�البن �أم ال.
هو  كان  �إذ�  ما  �أو  �مل�شتخدم  �مل�شد�ض  نوعية  عن  �الإف�شاح  رف�ض  كما 

نف�شه �مل�شد�ض �لذي ي�شتخدمه و�لده يف خدمته �أم ال.
ونقل ديفز �البن يف �لبد�ية �إىل �أحد �مل�شت�شفيات بعد �أن مت �عتقاله يف 
وقت مبكر �ل�شبت ، لكن �شيتم نقله �إىل �ل�شجن مبجرد خروجه من 

�مل�شت�شفى. ومل يت�شح بعد متى �شيمثل الأول مرة �أمام �ملحكمة.
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�سجرة تقتل طفاًل نائمًا
لقي طفل يبلغ من �لعمر 6 �شنو�ت يف والية فرجينيا �الأمريكية حتفه، بعد 
�أنطوين هاميلتون،  �شريره.  وكان  نائم يف  �شجرة على منزله وهو  �شقوط 
م��ن��زل متنقل بطابقني يف مقاطعة  م��ن  �ل��ث��اين  ب��ال��ط��اب��ق  غ��رف��ت��ه  ي��ن��ام يف 
ت�شي�شرت فيلد، على بعد حو�يل 20 مياًل جنوب �شرقي ريت�شموند عا�شمة 
�لثانية  �ل�شاعة  ح��و�يل  �ملنزل،  �شقف  على  �ل�شجرة  �شقطت  عندما  �لوالية، 
�شباحاً، وكان �لطفل على قيد �حلياة عند �شحبه من �ملنزل، لكنه تويف بعد 
�ملتنقل،  �ملنزل  يف  �شقيقات  و3  و�لدته  مع  �أنطوين  ويعي�ض  �جلمعة.  ظهر 
وكان ينام يف �لطابق �لعلوي من �شرير بطابقني عند وقوع �حلادثة، يف حني 
جنت �شقيقاته �لثالث �للو�تي كن نائمات يف �الأ�شفل، ومل ت�شب �أي منهن 
باأذى، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. وحاولت و�لدة �أنطوين رفع 
�إىل  �الإطفاء  و�حتاج رجال  ذلك،  تتمكن من  لكنها مل  �ل�شجرة عن طفلها، 
تثبيت �ل�شجرة، وق�ض �أرجل �ل�شرير، ليتمكنو� من حترير �لطفل، لكن تويف 
يف وقت الحق متاأثر�ً بجر�حه. يذكر �أن �شرعة �لرياح و�شلت �إىل �أكرث من 
60 مياًل يف �ل�شاعة يف والية فرجينيا يوم �جلمعة �ملا�شي، مع تاأثر �ل�شاحل 

�ل�شرقي للواليات �ملتحدة �الأمريكية بعو��شف �شديدة و�أمطار عاتية. 

ثور يعطل حركة القطارات 
ت�شّبب ثور ��شتيالد هارب يف تباطوؤ حركة �ل�شكك �حلديدية موؤقتاً يف مدينة 
باملدينة  �شو�رع  ع��دة  �شق طريقه يف  �أن  بعد  �ل�شبت،  ب��وم  �أملانيا  ه��ام غربي 
�أن  �ملحلية  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  وق��ال  رئي�شي.  حديد  �شكة  خط  وع��رب 
�لرئي�شية يف  �لعر�ض  �لثور، هرب من مز�د يف قاعة  ��شم  وهو  "�شلطان"، 
مدينة هام. ومت �قتياد �شلطان، بعد حو�يل �شاعة ون�شف من هروبه �إىل 
بندقية. ومت حتميله  من  مهدئاً  عقار�ً  عليه �شاحبه  �أطلق  مزرعة، حيث 
ونقله كما كان خمططاً �شابقاً. مل ي�شب �أي �شخ�ض �أثناء رحلته �لعفوية. 

اأنثى الك�سالن تقاتل 
النمر حلماية �سغريها

ر�شدت كامري� �أحد �لعاملني يف حديقة 
ماهار��شرت�  والي���ة  يف  �لوطنية  ت��ادوب��ا 
غربي �لهند، معركة عنيفة بني ذكر منر 

و�أنثى حيو�ن دب �لك�شالن.
ومت����ك����ن �أك���������ش����اي ك�����وم�����ار، وه�����و عامل 
يف  �شياحية  �شفاري  رحلة  يقود  طبيعة 
ت�شوير هذه  ل��ودج، من  فوري�شت  بامبو 

�ملعركة.
قال كومار �إن �لنمر كان غاط�شا يف �ملياه 
�ملرتفعة  �حل�����ر�رة  درج����ة  ع��ل��ى  للتغلب 
ع��ن��دم��ا و���ش��ل��ت �أن��ث��ى دب �ل��ك�����ش��الن مع 

�شبلها.
و�شر�شة،  ن���ادرة  مو�جهة  ذل��ك  و�أع��ق��ب��ت 
حيث دخ��ال يف م��ع��رك��ة، ح���اول فيها كل 
طرف �إجبار �الآخر على �خل�شوع، بينما 

كان �شبل �لك�شالن ي�شاهد �ملوقف.
تر�جعت  �لك�شالن  �أنثى  �إن  كومار  وق��ال 
حل��م��اي��ة ���ش��ب��ل��ه��ا م���ن �ل��ن��م��ر �ل����ذي كان 
ي����ح����اول �الإم���������ش����اك ب���ه���ا ع����رب ف���ر�ءه���ا 

�لكثيف.
قد  �حليو�نني  كال  �أن  �إىل  كومار  ولفت 
��شتمرت  �لتي  �ملعركة  يف  �إ�شابات  عانيا 

دقيقة.  15

زورق ن�سائي يلف 
العامل بنجاح

متكن زورق �شر�عي تابع للبحرية 
ن�شائي  وعلى متنه طاقم  �لهندية 
جنوب  �إىل  �ل��و���ش��ول  م���ن  ف��ق��ط، 
�أف��ري��ق��ي��ا، يف خ��ت��ام رح��ل��ة بحرية 

حول �لعامل.
يوم  "تاريني"،  �ل�������زورق  ودخ�����ل 
�جلمعة، �إىل ميناء يف مدينة كيب 
�آخ��ر ميناء ي�شله قبل  ت��اون، وه��و 

�لعودة �إىل ميناء غو� �لهندي.
 17 �إىل  �ل��������زورق  ط�����ول  وو�����ش����ل 
�شت  من  طاقم  متنه  وعلى  م��رت�، 
زي��ارة مو�نئ فرميانتل  ن�شاء، بعد 
بنيوزيلند�،  وليتلتون  باأ�شرت�ليا، 
ب��ج��زر فوكالند  ���ش��ت��ان��ل��ي  وب�����ورت 
يف رح��ل��ت��ه �ل���ت���ي ب������د�أت ي����وم 10 

�شبتمرب.
يف  ح��ار  با�شتقبال  �لطاقم  وحظي 
كيب تاون من طالب ودبلوما�شيني 
�لهندية  و�أع�����ش��اء �جل��ال��ي��ة  ه��ن��ود 
ليل،  دي  باتري�شيا  �ملدينة  وعمدة 
�إن  قائلة  تويرت  ع��رب  غ��ردت  �لتي 
لن�شاء  �إل��ه��ام��ا  �ل��ب��ح��ار�ت مي��ث��ل��ن 

�لعامل �أجمع.
و�أك�������دت ق���ائ���دة �ل���ف���ري���ق، �مل����الزم 
ب��ح��ري ف��ارت��ي��ك��ا ج��و���ش��ي، يف كيب 
�أن���ه���ا كانت  ت������اون، ي����وم �ل�����ش��ب��ت، 
يف  للتو��شع  �إث���ارة  �لتجارب  �أك��رث 

حياتها.
وت������ز�م������ن و������ش�����ول �ل�����������زورق مع 
وفق  �لهندو�شي،  ه��ويل  مهرجان 

ما نقلت �الأ�شو�شيتد بر�ض.

ي�ستعمل الثلوج 
كاأر�سية للوحات فنية 
ودرجات  �لكثيفة  �لثلوج  �شاعدت 
�حل��������ر�رة �مل��ن��خ��ف�����ش��ة ع���ل���ى خلق 
�لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  مثالية  �أر���ش��ي��ة 
بر�شوماته  �مل�����ارة  �أده�������ض  ل��ف��ن��ان 
من  �لعديد  جت�شد  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة 

�ل�شخ�شيات �ل�شهرية. 
ناثان  �ل���وي���ل���زي،  �ل��ف��ن��ان  مي�����ش��ي 
30 دق��ي��ق��ة يف ر���ش��م كل  وي���ب���ورن 
�لتي  �لثلجية  لوحاته  م��ن  ���ش��ورة 
" لعبة  ف��ي��ل��م  م�����ش��اه��ري  جت�����ش��د 
لوحة  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  �لعرو�ض" 
�لتي  �إل�����ش��ا  و�شخ�شية  �مل��ون��ال��ي��ز�، 

��شرتهت يف �أفالم ديزين.
وق���د ����ش��ت��خ��دم وي���ربن �ل��ب��ال��غ من 
28 ع��ام��اً، ف��ر���ش��اة خا�شة  �ل��ع��م��ر 
�ل���ز�ئ���دة، و�لك�شف  �ل��ث��ل��وج  الإز�ل����ة 
ع��ن �الأر���ش��ي��ة الإن�����ش��اء �خلطوط 
الأعماله  و�ل��ت��ظ��ل��ي��ل  �ل��ع��ري�����ش��ة 
�لنفية �لنادرة �لتي يبلغ طول كل 
84 �شم، بينما يبلغ عر�شها  منها 

�شم.   60

ارتفاع حاد مبعدالت ال�سمنة 
لدى االأطفال باأمريكا

ك�شفت در��شة عن معدالت �ل�شمنة 
�الأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  يف 
بني  �ل�شمنة  معدالت  �رتفاع  عن 
�الأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم 

بني �شنتني وخم�ض �شنو�ت ب�شكل 
 2015 ع����ام����ي  ب�����ني  م���ل���ح���وظ 

و2016.
وق�����ال ب��اح��ث��ون م���ن ق�����ش��م علوم 
�ل�شكانية  �ل�شحة 
ديوك  ج��ام��ع��ة  يف 
�إنه "رغم �لتقارير 
�ل�شابقة �لتي تفيد 
ب����اأن �ل�����ش��م��ن��ة لدى 
�الأطفال و�ملر�هقني 
�أو  م�����ش��ت��ق��رة  ظ���ل���ت 
�نخف�شت يف �ل�شنو�ت 
�الأخ����رية، مل جن��د �أي 
�نخفا�ض  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
معدل �نت�شار �ل�شمنة يف 

�أي عمر".
و�أ���ش��اف��ت �ل��در����ش��ة �لتي 
يف  �ل�شمنة  �جت��اه��ات  ر���ش��دت 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى مدى 

كبرية  زي���ادة  "ن�شجل  ع��ام��ا   17
�الأطفال  بني  �ملفرطة  �ل�شمنة  يف 
�ل����ذي����ن ت�������رت�وح �أع����م����اره����م بني 
�أع����������و�م منذ  ع����ام����ني وخ���م�������ش���ة 
�الجتاه  وه��و   ،2014-2013
من  لكثري  ���ش��ع��ود�  ��شتمر  �ل���ذي 

�ملجموعات �لفرعية".
 2015 ب�����ني  م�����ا  �ل�����ف�����رتة  ويف 
�أن  �ل��ب��اح��ث��ون  �ع��ت��رب  و2016، 
�لذين  �الأط�����ف�����ال  م����ن   26%
�شنتني  ب���ني  �أع���م���اره���م  ت������رت�وح 
وخ���م�������ض ����ش���ن���و�ت ه����م م����ن ذوي 
�ل��ز�ئ��د، و%13.7 منهم  �ل��وزن 
�ل�شمنة،  م���ن  �الأوىل  �ل��ف��ئ��ة  يف 
من   1.8% �ع����ت����ربو�  ح����ني  يف 
من  بال�شمنة  م�شابني  �الأط��ف��ال 
من  و0.2٪  �ل��ث��ان��ي��ة،  �ل���درج���ة 
�لفئة  بدناء من  �الأطفال �شنفو� 

�لثالثة.

القيمة الغذائية للفجل
�ل�شعر�ت  ن�شبة  يف  �ملنخف�شة  �خل�����ش��ر�و�ت  �أح��د  �لفجل  يعد 
100 غ��م من  ت��وف��ر  �ذ  �مل��ي��اه،  �حل���ر�ري���ة و�ل��ع��ايل مبن�شوب 
�جلذور �لطازجة من �لفجل ما ال يتجاوز 16 �شعر حر�ري، 
ومع هذ� فهو م�شدر غني جد�ً باملغذيات وم�شاد�ت �الأك�شدة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. ي�شتهر �ل��ف��ج��ل مب��ح��ت��و�ه �ل��ع��ايل من  و�الأل���ي���اف 
فيتامني C، باالإ�شافة �ىل حمتو�ه من �لفوليت ،وفيتامينات 
�ملعادن  من  لعدد  م�شدر  �نه  كما  و�لثيامني،   ،B6 مثل   B

�ملهمة مثل �ملغني�شيوم و�حلديد و�لكال�شيوم و�لنحا�ض.
ثيو�شيانات  ب���ا����ش���م  ت����ع����رف  م�������و�د  ع���ل���ى  �ل���ف���ج���ل  ي���ح���ت���وي 
لالأك�شدة  م�شادة  مركبات  وه��ي   ،isothiocyanate
 .sulforaphane �شولفور�فان  با�شم  يعرف  و��شهرها 

وهي مو�د �أثبتت فعاليتها يف مقاومة �ل�شرطانات.
ك��م��ا وي��ح��وي �ل��ف��ج��ل ع���دد م��ن �مل����و�د �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �لنباتية 
وم�����ش��اد�ت �الك�����ش��دة �مل��ه��م��ة يف �ز�ل����ة ���ش��م��وم �جل�����ش��م مثل: 
 flavonoid �ل��ف��الف��ون��ي��د�ت   ،indoles �الن�������دوالت 
 ،beta carotene كاروتني  و�لبيتا   lutein كاللوتني 

.zea-xanthin وزيا-ز�نثني
فو�ئد �لفجل باأنو�عه و�لفرق بينها

فوائد الفجل االحمر
�لتربيد �لطبيعي للج�شم و�حلفاظ على رطوبته

�حلر�رة  تقليل  على  �حل���ارة  �الأي���ام  يف  �لفجل  ت��ن��اول  ي�شاعد 
�لز�ئدة يف �جل�شم، كما �أنه يحوي ن�شبة عالية يف حمتو�ه من 
�ملياه مع عدد منخف�ض جد�ً من �ل�شعر�ت �حلر�رية )�أقل من 
كامل �لفجل �ملقطع(، كما وبكونه  كوب  يف  حر�ري  �شعر   20
م�شدر لكل من فيتامني C و�لزنك و�لف�شفور فهي كلها مو�د 
�جل�شم  رط��وب��ة  على  �حل��ف��اظ  يف  وت�شاعد  لالأن�شجة  مغذية 
و�جل��ل��د ب�شكل خ��ا���ض، ل���ذ� ف��ق��د ي��ع��د �ل��ف��ج��ل �أح���د �خل�شار 

�ل�شيفية �ملف�شلة ملو�جهة حر�رة �جلو.

تهدئة التهاب احللق
ي�شاعد �لفجل بنكهته �لالذعة يف �لق�شاء على �ملخاط �لز�ئد 
�حللق  �لتهاب  وتهدئة  �النفية  �جليوب  تنظيف  يف  وي�شاعد 
�أمر��ض �لربد. وذلك بف�شل حمتو�ه من م�شاد�ت  و�عر��ض 

.C أك�شدة قوية كفيتامني�

تعزيز املناعة وازالة ال�سموم من اجل�سم
وتعزيز  �لفريو�شية  �ل��ع��دوى  منع  على  �لفجل  ت��ن��اول  يعمل 
�مل��ن��اع��ة ب�����ش��ب��ب حم���ت���و�ه �ل���ع���ايل م���ن ف��ي��ت��ام��ني C، ويعترب 
�جلذور  م��ن  �لتخل�ض  يف  وي�����ش��اع��د  للج�شم  طبيعي  مطهر 
�حل���رة و�ل�����ش��م��وم يف �جل�����ش��م م��ن خ���الل م�����ش��اد�ت �الك�شدة 
�لقوية �لتي يعد م�شدر عايل لها. وقد وجد بان �ال�شتهالك 
�ملنتظم للفجل ي�شاعد على حماربة �مليكروبات �ملختلفة، ومنع 

�ال�شابة بااللتهابات.

تعزيز �سحة الكلى
يعترب �لفجل غذ�ء مدر للبول ب�شكل طبيعي وبهذ� فقد يلعب 
دور كبري يف تنظيف �ل�شموم و�لف�شالت من �جل�شم من خالل 

تعزيز عمل �لكلى وعملية �لتنقية يف �جل�شم، 
من  يعانون  من  ت�شاعد  قد  �خلا�شية  وه��ذه 
م�شاكل مزمنة و�أمر��ض يف �لكلى، �ذ يف بع�ض 
ك��م��ا يجب  بعملها  �ل��ك��ل��ى  ت��ق��وم  ال  �حل����االت 

فترت�كم �ل�شموم يف �جل�شم، وتناول �لفجل قد 
ي�شاعد يف تعزيز عمل �لكلى وتنظيف �ل�شموم من 

خالل زيادة كمية �لبول و�نتاجه وتخلي�ض �جل�شم 
م��ن �ل��ف�����ش��الت م��ن خ��الل��ه. ك��م��ا وي�����ش��اع��د تناول 

�لفجل يف عالج �لتهاب �مل�شالك �لبولية، وعالج ح�شى �لكلى.

تنظيم م�ستويات �سغط الدم
 Nutrition Research ن�شرت در��شة موؤخر�ً يف جملة
�لفجل  �أور�ق  ت���ن���اول  ب���ني  م���ا  رب��ط��ت   and Practice
�لذين  �مل�شرتكني  ب��ان  وج��د  �ذ  �ل���دم.  على �شغط  وت��اأث��ريه��ا 
�ل��ف��ج��ل الحظو�  �أور�ق  وت��ن��اول��و�  �ل����دم  ���ش��غ��ط  ي��ع��ان��ون م��ن 
�ن��خ��ف��ا���ض يف م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��غ��ط ل��دي��ه��م. وق���د ي��ع��ود ذلك 
بال�شوديوم،  فقري  وك��ون��ه  بالبوتا�شيوم  �ل��ع��ايل  حم��ت��و�ه  �ىل 
مر�شى  كبري  ب�شكل  ي�شاعد  قد  �لفجل  تناول  ف��ان  وبالتايل 
�أمر��ض  يعانون  ومن  �ل�شغط  على  �ل�شيطرة  �لدم يف  �شغط 

�لقلب يف تنظيم دقات قلبهم وتعزيز �شحة �ل�شر�يني.

عالج الريقان
ملر�ض  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ملنزلية  �ل��ع��الج��ات  م��ن  �لفجل  �أور�ق  تعترب 
�الك�شجني يف  م��ن  �مل��زي��د  توفري  ت�شاهم يف  �نها  �ذ  �ل��ريق��ان، 
�جللد  من  �ل�شفر�ء  �ل�شبغة  �ز�ل��ة  على  ي�شاعد  مما  �جل�شم 
عند مري�ض �لريقان. كما وي�شاعد تناول �لفجل يف �لق�شاء 

على �لبيلريوبني �لز�ئد من �لدم.

تعزيز عمل اجلهاز اله�سمي
يعترب �لفجل ذو تاأثري مهدىء للجهاز �له�شمي، وي�شاعد يف 
تخفيف �النتفاخ وعالج م�شاكل ع�شر �له�شم. كما و�نه م�شدر 
عايل لالألياف �لغذ�ئية �لتي تعزز عملية �له�شم يف �جل�شم. 
�ل�شموم  �ز�ل��ة  يف  ي�شاعد  طبيعي  مطهر  كونه  �ىل  باالإ�شافة 
�ملرت�كمة يف �جلهاز �له�شمي و�المعاء، وبف�شل حمتو�ه من 
م�شاد�ت �الك�شدة �لتي تقاوم �اللتهابات و�جلذور �حلرة �لتي 

قد ت�شر بخاليا �جلهاز �له�شمي.

مكافحة ال�سرطانات
�حل��رة من  و�جل��ذور  �ل�شموم  مكافحة  �لفجل يف  دور  بف�شل 
ذلك،  يف  وفعالة  قوية  �أك�شدة  م�شاد�ت  من  يحويه  ما  خالل 
هو �أي�شاً يحوي عدد من �ملغذيات �لنباتية و�اللياف و�ملعادن 
�ل�شرطانات  وتقيها  �جل�شم  خاليا  حتمي  �لتي  و�لفيتامينات 
م���ادة  �أن  �ىل  �ل���در�����ش���ات  ب��ع�����ض  �أ�����ش����ارت  �الور�م.  وت�����ش��ك��ل 
�شولفور�فان sulforaphane �لتي ي�شتهر بها �لفجل قد 
�أثبتت دورها يف مقاومة كل من �شرطان �لثدي و�لربو�شتاتا 
و���ش��رط��ان �مل��ب��ي�����ض، و���ش��رط��ان �ل��ق��ول��ون. ف��ه��ي ت�����ش��اع��د على 
باحثون يف جامعة  قام  كما  �ل�شرطانية.  تثبيط منو �خلاليا 
يف   "Jawaharlal Nehru Technological  "
�لهند بايجاد در��شة تبني �أن للفجل للقدرة على قتل �خلاليا 

�لدر��شة  ذه  ون�شرت  �خلاليا،  حتفيز  طريق  عن  �ل�شرطانية 
 Plant Foods For Human" �لطبية  �ملجلة  يف 
 ،C فيتامني  �أن  فيها  وذكر   .2010 " عام   Nutrition
و�النثو�شيانني   Isothiocyanates �يزوثيو�شيانيت�ض 
هي  �ل��ف��ج��ل  ج����ذور  يف  �مل���وج���ودة   ،Anthocyanins
�خلاليا  قتل  حتفيز  ويف  �حل���رة  �جل���ذور  �شد  �لفعالة  �مل���و�د 

�ل�شرطانية.

فو�ئد �لفجل �البي�ض
مدر طبيعي للبول

�لبول،  و�إدر�ر  �لكلى  تنظيف  على  �الب��ي�����ض  �لفجل  ي�شاعد 
يكون مفيد  فقد  وب��ه��ذ�  �جل�شم،  �ل��ز�ئ��دة يف  �مل��ي��اه  وت�شريف 
يف  �ل�شو�ئل  �حتبا�ض  م��ن  يعانون  ومل��ن  �ل���دم،  �شغط  ملر�شى 

�جل�شم، وقد يدخل يف عالج �ال�شطر�بات �لبولية.

خ�سارة الوزن الزائد
على �لرغم من �أنه مل يتم �ثبات حقيقة كون �لفجل ي�شاهم يف 
حرق �لدهون، �إال �أن �ل�شعوب �ال�شيوية توؤمن بذلك وت�شتهر 
�ن ما قد يدعم هذ� �العتقاد هو  �لغر�ض.  با�شتخد�مه لهذ� 
كون �لفجل �البي�ض م�شدر منخف�ض يف �ل�شعر�ت �حلر�رية 
باالإ�شافة �ىل كونه غني  �أو�لكول�شرتول،  �لدهون  وال يحوي 
�لتي  �ملياه  ون�شبة  �لغذ�ئية  وباالألياف  �ل�شرورية  باملغذيات 
تعزز �ل�شعور بال�شبع ومن هنا فقد يكون من �ملحبذ ��شافته 

�ىل بر�مج �لتغذية �لتي ت�شتهدف فقد�ن �لوزن.

الوقاية من ال�سرطان
ظهرت عدة در��شات ربطت تناول �لفجل �البي�ض يف �لوقاية 
�أك�شدة  مب�شاد�ت  عالياً  م�شدر�ً  يعترب  �ذ  �ل�شرطانات.  م��ن 
قوية ت�شاهم يف حماربة �جل��ذور �حل��رة وحتمي �خلاليا من 
�البي�ض  �لفجل  ع�شري  �أن  �لدر��شات  بع�ض  و�أظهرت  �لتلف. 
ي�شاهم يف منع ت�شكل مو�د كيميائية خطرية ومو�د م�شرطنة 

يف �جل�شم، كما ويعمل على �ز�لة �ل�شموم من �جل�شم.

خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم
بال�شكري،  �مل�شابة  �لفئر�ن  على  �ليابان  يف  �أجريت  در��شة  يف 
وقد مت تقدمي لها بر�عم �لفجل لفح�ض مدى تاأثريها على 
على خف�شها،  �شاعدت  بانها  فوجد   ، لديها  �ل�شكر  م�شتويات 
الإث��ب��ات هذه  �الأدل���ة  �ملزيد من  لكن الز�ل هناك �حلاجة �ىل 
مهم  يكون  ق��د  �ل�شكري  مري�ض  نظام  يف  و�لفجل  �لعالقة. 
منخف�شة،  �شكر  ن�شبة  موؤ�شر  يحتوي  �لفجل  �أن  �إذ  ومفيد 
�الأك�شدة  مب�����ش��اد�ت  وع���ايل  بالكربوهيدر�ت  منخف�ض  وه��و 

و�الألياف.

تعرف على فوائد الفجل باأنواعه املختلفة يف تعزيز ال�سحة
الفجل هو اأحد اخل�سار اجلذرية التي تنتمي اىل عائلة اخل�سراوات ال�سليبية مثل الربوكلي وامللفوف، 
التابعة للمجموعة ال�سليبية دور كبري يف  اأن لتناول الفجل وغريه من اخل�سار  منذ القدم كان يعتقد 

تعزيز ال�سحة. وهذا ما اأثبته العلم احلديث اأي�سًا!
يعترب الفجل ب�سكل عام �سهل الزراعة والتخزين، ويعد م�سدر عايل للمواد الغذائية وم�سدر فقري 

اأو  اأخ�سر  اأحمر،  اأو  اأبي�ض  اما  هو  اجلذاب،  وبلونه  الالذع  بطعمه  ميتاز  احلرارية.  ال�سعرات 
اأ�سود، يعد م�سدر عايل باالألياف والعنا�سر الغذائية املميزة. عادة ما يتم ا�ستهالكه ينء كنوع 

من املقبالت ويف ال�سلطات، اأو ميكن اأن يدخل يف �سناعة املخلل، اأو يدخل يف بع�ض و�سفات 
الطهي مثل ال�سوربات. دعونا نعرفكم على قيمه الغذائية واأهم فوائده فيما يلي:
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�ش�ؤون حملية
اأهم اأ�سجار الفاكهة يف العامل القدمي

باحثة فرن�سية تكت�سف اأقدم اأنواع نخيل التمر الربي بجبال �سلطنة عمان

لتعزيز العمل االإن�ساين

جامعة االإمارات ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل تطلقان الدبلوم املهني يف قيادة االأعمال االإن�سانية والتنموية

اإعالن اأ�سماء الفائزين يف م�سابقة "النخلة يف عيون العامل" بدورتها التا�سعة 2018

بهدف حتفيز االإبداع واالبتكار

بلدية  مدينة العني تكرم داعمي معر�ض االبتكار والفائزين يف م�سابقة تخيل العني

•• العني-الفجر:

"موريل  �ل����دك����ت����ورة  �ل���ب���اح���ث���ة  �ك��ت�����ش��ف��ت 
بفرن�شا  "مونبلييه"  جامعة  من  جرو�ض" 
�أن����وع ق��دمي��ة م��ن ن��خ��ي��ل �ل��ت��م��ر �ل����ربي يف 
مناطق جبلية نائية يف �شلطنة عمان لتكون 
ن��ب��ات��ات �لفاكهة  �أق�����دم و�أه�����م  و�ح�����دة م���ن 
�مل���زروع���ة يف �مل��ن��اط��ق �حل����ارة و�ل��ق��اح��ل��ة يف 

�لعامل �لقدمي.
�لبحثي  فريقها  ومعها  �لباحثة  و�أ���ش��ارت 

"و�أثانا  جاليمرببي"  "ماركو  �شم  �ل���ذي 
كري�شتوف"  "وجان  كو�شاثانا�ض"  �شيو�ض 
 ، ويجمان"  "ود�نيال  فريدريك"  "وجان 
غني  �ملكت�شف  �ل��ربي  �لتمر  نخيل  �أن  �إىل 
بالتنوع �لور�ثي ، �إ�شافة �إىل �أنه ي�شكل عينة 
من نخيل �لتمر �ملزروع يف �ل�شرق �الأو�شط 
"�مل�شتديرة"  بذورها  باأ�شكال  تتميز  و�لتي 

�لتي ت�شبه �لعينات �الأثرية.
�إىل  "موريل"  �ل��دك��ت��ورة  �لباحثة  و�أك����دت 
ي�شكل  �لربية  �لنخيل  �أ�شجار  �كت�شاف  �أن 
فر�شة فريدة لتو�شيح تاريخ هذ� �ملح�شول 
�لزر�عة  لنظم  �ل��ز�وي��ة  حجر  يعد  و�ل���ذي 
�شنني  الآالف  �لتقليدية  للو�حات  �ملتعددة 

م�شت يف �شلطنة عمان.
وقالت �لدكتورة "موريل" وفريقها �لبحثى 
�ملكت�شفة  �ل��ربي��ة  �لتمر  نخيل  �أ���ش��ج��ار  �أن 
�ل�شكل  يف  �حلديثة  �الأ���ش��ن��اف  ع��ن  تختلف 

��شافة �ىل �جلانب �لور�ثي.
موؤكدة على �أن ف�شائل �لنباتات �لربية تعد 
مورد� هاما لتح�شني �الأ�شناف- �إ�شافة �إىل 
�أن هذ� �لنبات ي�شاهم وب�شكل �أف�شل يف تاريخ 
"تدجينها" خا�شة �إذ� علمنا �أنه مل يتم حتى 

�الآن حتديد �أنو�ع �الأ�شناف �لربية �لقدمية 
للكثري من �ملحا�شيل �ملعمرة �لتى تتعر�ض 
�شعيفة  تدجني"  "ملتالزمة  ع���ام  وب�شكل 
�أنو�ع غريبة من �لنباتات  توؤدي �إىل ظهور 
وبني  بينها  �لتميز  ي�شعب  �ل��ت��ي  �مل��زروع��ة 
جاء  هنا  وم��ن  �الأ�شيلة-  �ل��ربي��ة  �لنباتات 

نخيل  �أن����������������و�ع  �ك�����ت�����������ش�����اف 
"فينيك�ض  ب��ا���ش��م  �ل���ربي و�مل��ع��روف��ة  �ل��ت��م��ر 
�أقدم  م��ن  و�ح���دة  لتكون  �ل"  د�كتيليفري� 
�ل���ن���ب���ات���ات �مل�����زروع�����ة يف �مل���ن���اط���ق �حل�����ارة 
و�لقاحلة يف �لعامل �لقدمي و�لتي �كت�شفت 
و�ملعزولة  �ل��ن��ائ��ي��ة  �جل��ب��ل��ي��ة  �مل���ن���اط���ق  يف 

"موريل"  �لدكتورة  وقالت  ب�شلطنة عمان. 
ت�شكل  �ملكت�شفة  �لربية  �لنخيل  �أ�شجار  �أن 
فر�شة لتو�شيح تاريخ هذ� �ملح�شول �لذي 
على  للتعرف  هامة  و�شيلة  �لنهاية  يف  يعد 
�لتقليدية  للو�حات  �ملتعددة  �ل��زر�ع��ة  نظم 

منذ �آالف �ل�شنني ب�شلطنة عمان.

•• العني - الفجر

-مدير  �لبيلي  حممد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  �فتتح 
جامعة �الإمار�ت، �لربنامج �الأكادميي "�لدبلوم �ملهني 
باملدينة  و�لتنموية"،  �الن�����ش��ان��ي��ة  �الأع���م���ال  ق��ي��ادة  يف 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ش��ور  دب����ي.  يف  �الأك���ادمي���ي���ة 
�حلكومية و�جلمعيات �خلريية �لعاملة بالدولة. ياأتي 
هذ� �لربنامج تلبية لتوجهات دولة �الإمار�ت يف تعزيز 
�الإن�شانية  للموؤ�ش�شات  �لتنموي  �ل��دور  م�شار  وتطوير 
وفق �ملعايري �لعلمية. و�لذي يطرح بالتعاون مع وز�رة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
 وق���د �أك���د ���ش��ع��ادة -م��دي��ر �جل��ام��ع��ة " ع��ل��ى �أن ثقافة 
�لعطاء �لتي تبنتها حكومة �الإمار�ت و�شعت �إىل ن�شرها 
يف حميطها �الإقليمي و�لدويل �نعك�شت على �الهتمام 
خمتلف  من  مل�شناه  �ل��ذي  �الإيجابي  و�لتفاعل  �ملتز�يد 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ب��ال��دول��ة و�جل��م��ع��ي��ات �خلريية 
و�ملنظمات �الإن�شانية،  وخمتلف �أفر�د و�شر�ئح �ملجتمع 
�لربنامج،  لهذ�  و�لتدريبي  �الأكادميي  �مل�شار  �إجناح  يف 
م��ا ح���د� ب��اجل��ام��ع��ة �إىل  ط���رح ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج بهدف 
�لتطوعي،  �لعمل  وت��اأ���ش��ي��ل  �الإن�����ش��اين  �لعمل  تعزيز 
وهو تطبيق عملي للقيم �لتي تبنتها جامعة �الإمار�ت 
�مل�شتويني  على  �ملجتمع  خلدمة  �الإيجابي  �الإ�شهام  يف 
�ملحلي و�لدويل". يقدم �لدبلوم ثالثة بر�مج مل�شتويات 
ت��دري��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة  ي��ت�����ش��م��ن: �ل��دب��ل��وم وح����دة عامة 
�إىل  �إ�شافة  �لثالثة،  �مل�شتويات  ب��ر�م��ج  ب��ني  م�شرتكة 
�ل��وح��د�ت من  ب��رن��ام��ج، وت��ت��ك��ون  وح���د�ت خا�شة بكل 
�لالزمة الإعد�د  و�لتدريبية  �لدر��شية  �ملو�د  رزمة من 
على  قادرين  �الإن�شانية  �خلدمات  جم��ال  يف  موظفني 

�لتعامل مع �مل�شاكل �ملختلفة، وحتقيق �أهد�ف �ملوؤ�ش�شة، 
م��ع خمتلف �جلهات  �ل��ب��ن��اء  و�ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي 
�ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال �خل���دم���ات �الإن�����ش��ان��ي��ة، ك��م��ا ُيعزز 
دعمها  طريق  ع��ن  �لنظرية  �مل���و�د  فهم  م��ن  �لربنامج 
تدريبية،  ع��م��ل  ور����ض  خ���الل  م��ن  �لعملي  ب��ال��ت��دري��ب 
حول  نقا�شية،  وحلقات  ح��ال��ة،  ودر����ش��ة  وحم��ا���ش��ر�ت، 

ق�شايا حملية وعاملية ر�هنة.
قيادة  �مل��ه��ن��ي يف  ل��ل��دب��ل��وم  �لعلمي  �ل��ربن��ام��ج  وي��ت��ك��ون 
�الأعمال �الإن�شانية و�لتنموية من �لوحدة �لعامة جلميع 
يف  مقدمة  وت�شمل:  تدريبية  �شاعة   80 يف  �مل�شتويات 
�لعمل �الإن�شاين، و�خالقيات �لعمل �الإن�شاين، و�لذكاء 
�الأعمال  يف  �الجتماعية  �لعالقات  وت��اأث��ري  �لعاطفي، 
حقوق  وقانون  �ملالية،  �ملحا�شبة  و�أ�شا�شيات  �الإن�شانية، 
�لتنمية  �ل��دول��ي��ة، وم��ق��دم��ة يف  و�مل��ن��ظ��م��ات  �الن�����ش��ان 
�الإن�شانية،  �مل�����ش��اع��دة  ت��وث��ي��ق  و�أ���ش��ا���ش��ي��ات  �مل�����ش��ت��د�م��ة، 
و�لدعم �لنف�شي و�الجتماعي )�الإ�شعاف �لنف�شي �الأول 

و�لتعامل مع �ل�شغوط(.
67 �شاعة تدريبية  �لقادة  �إع��د�د  فيما ي�شمل م�شتوى 
خارج  موؤ�ش�شة  يف  �شهرين  مل��دة  عملي  تدريب  يتخللها 
و��شت�شر�ف  �مل��ج��ت��م��ع��ي،  �الع�����الم  �أب����رزه����ا:  �ل���دول���ة 
و�إد�رة  �الإن�����ش��ان��ي��ة،  �الع���م���ال  يف  و�الب��ت��ك��ار  �مل�شتقبل 
�الأزمات و�ملخاطر، ورقابة وتقييم �مل�شاعد�ت �الإن�شانية 
مع  )م�شرتكة  �لر�شمي  �ملتحدث  ومهار�ت  و�لتنموية، 
�مل�شتوى �لثاين(، فيما تبلغ �لر�شوم �ملقررة للم�شتوى 

�الأول 12000 درهم عن �مل�شارك.
�ملهنيني  الإع��د�د  �ملخ�ش�ض  �لتدريبي  �لربنامج  وميتد 
عن:  مو�شوعات  م��ن  تتكون  تدريبية  �شاعة   60 �إىل 
�ملالية  و�الد�رة  و�لتنموية،  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �إد�رة 

�مل���و�رد  و�إد�رة  �الإن�����ش��ان��ي��ة،  للموؤ�ش�شات  و�لت�شويقية 
مهار�ت  وكذلك  �لربحية،  غري  للموؤ�ش�شات  �لب�شرية 
وتدريب  �ل��ث��ال��ث(،  �مل�����ش��ت��وى  م��ع  )م�����ش��رتك  �لتفكري 
�لدولة،  خ���ارج  �أو  د�خ���ل  موؤ�ش�شة  يف  �شهر  مل��دة  عملي 
وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة �ل��ر���ش��وم �مل���ق���ررة ل��ل��ربن��ام��ج 10000 
�الأول و�لثاين  �مل�شتويني  �مل�شارك، و�إجمايل  درهم عن 
�الإد�ري يتكون  �مل�شتوى  22000 دره��م.  وعلى  تبلغ 
�لعمل  مهار�ت  يف:  تدريبية  �شاعة   48 من  �لربنامج 
�أن  على  و�ل��ت�����ش��وي��ق،  و�الت�����ش��ال  و�الإن�����ش��اين،  �الإد�ري 
ملدة  �لدولة  د�خل  موؤ�ش�شة  �لعملي يف  �لتدريب  ي�شمل 
�أ�شبوعني وبقيمة �إجمالية 9000 درهم للملتحق عن 
�مل�شتوى �الإد�ري و�إجمايل 21000 درهم عن �لوحدة 

�لعامة وم�شتوى �إعد�د �ملهنيني. 
فيما ت�شمل ر�شوم �مل�شتوى �لثالث للفرد مبلغ 7000 
درهم كما ي�شل �إجمايل م�شتوى �لوحدة �لعامة و�عد�د 

�الإد�ريني �إىل مبلغ 19000 درهم.
�ملهني  �ل��دب��ل��وم  برنامج  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  وت�شمل 
لقيادة �الأعمال �الإن�شانية و�لتنموية كال من: �شرطة 
�أبو ظبي، ود�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي، 
وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية، 
و�ملدينة  �خلريية،  لالأعمال  ز�ي��د  بن  �أحمد  وموؤ�ش�شة 
بن  حممد  وموؤ�ش�شة  �الإن�����ش��ان��ي��ة،  للخدمات  �لعاملية 
ر��شد لالأعمال �الإن�شانية، وجمعية دبي �خلريية، ودبي 

�لعطاء، وجمعية د�ر �لرب �خلريية.

�أعلنت �الأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل 
مب�شابقة  �لفائزين  �أ�شماء  �لزر�عي  و�البتكار  �لتمر 
�لت�شوير �لدولية "�لنخلة يف عيون �لعامل" بدورتها 
بالتعاون  �جل��ائ��زة  تنظمها  �ل��ت��ي   2018 �لتا�شعة 
�لفوتوغر�يف،  للت�شوير  �لدولية  �بوظبي  مع ر�بطة 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل  برعاية 
�ملركز  وف��از  �جلائزة،  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  �لت�شامح 
�الأول �مل�شور حممد �لبلو�شى و �ملركز �لثاين �مل�شور 
�أنتوين �و�شرتي و �ملركز �لثالث فاز به �مل�شور ن�شال 
�ل�شاملى  و�ملركز �لثالث مكرر فاز به �مل�شور �شلطان 
�لزيدي  و�ملركز �لر�بع فاز به �مل�شور ماجد �لعامري 

�ملركز �خلام�ض فاز به �مل�شور حمد �لغانبو�شي
جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي �أدىل به �شعادة �لدكتور 
�لدولية  �أمني عام جائزة خليفة  ز�ي��د،  �لوهاب  عبد 
�لزر�عي، معرباً عن �شعادته  �لتمر و�البتكار  لنخيل 
عما حققته �مل�شابقة خالل ت�شع �شنو�ت مبا يعزز من 
عالقة �الإن�شان ب�شجرة نخيل �لتمر عرب توظيف فن 

�لت�شوير �لفوتوغر�يف كو�شيلة لتنمية وعي �جلمهور 
�أرحب  ف�شاء  وخ��ل��ق  �ل��ت��م��ر.  نخيل  �شجرة  باأهمية 
لتبادل �خلرب�ت بني �مل�شورين �ل�شوئيني من كافة 
و�لبيئية  �ل�شياحية  �ملقومات  و�إب���ر�ز  �لعامل.  �أنحاء 
�ل�شورة  خالل  من  �لتمر  نخيل  ل�شجرة  و�لرت�ثية 
باالأر�ض  �الإن�شان  �رت��ب��اط  وت�شجيع  �لفوتوغر�فية 
و�ل��ب��ي��ئ��ة. و�أ����ش���اف �أم���ني ع���ام �جل��ائ��زة ب���اأن �ل���دورة 
 26 �لتا�شعة متيزت مب�شاركة 497 م�شور ميثلون 
دولة حول �لعامل، وبلغ عدد �ل�شور �مل�شاركة 1021 
م��ن �أج��م��ل �ل�����ش��ور �ل��ت��ي ع��ربت ع��ن حبهم ل�شجرة 
نخيل �لتمر وعالقتهم �حلميمة بال�شجرة �ملباركة. 
كما �أ�شاد �شعادة �الأمني �لعام بالعالقة �حلميمة �لتي 
جتلت  �لتي  �لتمر  نخيل  ب�شجرة  �مل�شورين  تربط 
خمتلف  من  �لنخلة  م�شوري  عيون  يف  و�شغفاً  حباً 
دول �لعامل، كما متيزت هذه �لدورة مب�شاركة نوعية 
من �ل�شور �ملتميزة مقدر�ً �جلهود �ملبذولة من قبل 

�مل�شورين �مل�شاركني هو�ة وحمرتفني.

•• العني - الفجر 

يف  و�مل�شاركني  �ملنظمني  �لعني  مدينة  بلدية  كرمت 
فعاليات �شهر �المار�ت لالبتكار، و�لذي �أقيم موؤخر� 
يف م�����ش��رح ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ت��ز�م��ن��اً م��ع �نطالق 
�الإمار�ت،  دول��ة  يف  لالبتكار  �الم���ار�ت  �شهر  فعاليات 
�لتابع  و�البتكار  �الإب��د�ع  فريق  و�أ�شر�ف  تنظيم  حتت 
ملكتب �لتميز �ملوؤ�ش�شي، وذلك بح�شور �شعادة �لدكتور 
مطر حممد �لنعيمي �ملدير �لعام لبلدية مدينة �لعني  
و �ل�شيد  مبارك �شيف �ل�شام�شي مدير مكتب �لتميز 
�ملوؤ�ش�شي و�إد�رة �الأد�ء، وعدد من م�شوؤولني وموظفني 

�لبلدية من خمتلف قطاعاتها و�إد�رتها.
مت خالل �حلفل تكرمي �جلهات �حلكومية و�خلا�شة 
�البتكار  معر�ض  جن��اح  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  �لتي 
�لتي �أقيمت تقدير� للدعم  �لكبري �لذي قدمته خالل 
من  و�ل��ط��ال��ب��ات   �لطلبة  تكرمي  مت  كما   ، �لفعاليات 
�مل�شاركة يف معر�ض  �لعليا  �لتعليم  خمتلف موؤ�ش�شات 
�الب���د�ع و�الب��ت��ك��ار ، حيث ���ش��ارك��ت  جامعة �الم���ار�ت 
�لعربية �ملتحدة ب 12 م�شروع متنوع �أبرزها م�شروع 
طائرة مزودة بكامري� حر�رية، وكليات �لتقنية �لعليا 
ب3 �بتكار�ت خمتلفة  منها نظام ذكي ملتابعة �لطلبات 
�إىل  ، باالإ�شافة  �بتكار نظام توجيهي ذكي  للطرق  و 
تكرمي �لطلبة �مل�شاركني من قبل معاهد �لتكنولوجيا 

�شمنها  م��ن  م�شاريع   7 ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ  �لتطبيقية 
م�شروع �ل�شاعة �لذكية للتحكم بال�شيارة عن بعد.

�مل���د�ر����ض �حلكومية  وط��ال��ب��ات  ت��ك��رمي طلبة  ك��م��ا مت 
م�شروع   28 م�شاركتها  ع���دد  ب��ل��غ  و�ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة 
�أفر�د  تكرمي  ع��الوة عن  و�الأف��ك��ار،  �ملو��شيع  متنوعة 
�ملجتمع من خمرتعني وخمرتعات تقدير� جلهودهم 
وموظفني  و�إد�رة  قطاعات  �لتكرمي  و�شمل  �ملقدمة، 
بلدية مدينة �لعني، وفرق �لتطوع �مل�شاركة يف �ملعر�ض 
و �ل��د�ع��م��ني م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ا���ش��ة و �ل�����ش��رك��ات و 

�ملوؤ�ش�شات.

�ل��ف��ائ��زي��ن يف م�شابقة  �أ���ش��م��اء  �إع���الن  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ت��خ��ي��ل م���دي���ن���ة �ل���ع���ني و�ل����ت����ي �أق���ي���م���ت خ�����الل �أي�����ام 
�جلديد  �جليل  �إ���ش��ر�ك  �إىل  تهدف  �لتي  و  �مل��ع��ر���ض، 
�لعني عرب عامل  يف تخيل م�شتقبل ومالمح  مدينة 
 13 فيها  ���ش��ارك  �الأب��ع��اد،  بتقنية ثالثية  �ف��رت����ش��ي 
 ، فئات  ثالث  �إىل  و�ملق�شمة  و�لبنات،  للبنني  مدر�شة 
 ، �لعلوم  د�ر  مدر�شة  فيها  ف��ازت  و�لتي  �حلد�ئق  فئة 
عليها  ح�شلت  و�لتي  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  وفئة 
طالبات مدر�شة �ملريجب للتعليم �الأ�شا�شي ،كما فازت 
�الأول  �ملركز  على  �لثانوي  للتعليم  �جلاهلي  مدر�شة 

عن فئة معامل مدينة �لعني ، وح�شلت مدر�شة �لن�ضء 
�ال�شتثنائية. �جلدير  �لت�شاميم  على جائزة  �ل�شالح 
�أ�شبوع �البتكار �شهدت ح�شور ما  �أن فعاليات  بالذكر 
يزيد عن 3 �آالف ز�ئر للمعر�ض �لذي �أقيم يف م�شرح 
�لبلدية ت�شمن 50 م�شاركة متميزة، لطلبة �ملد�ر�ض 
و�خلا�شة،  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  وعدد من  �جلامعات 
من  �ملو�هب، وعدد  من  م�شاركة   20 �إىل  باالإ�شافة 
وم�شابقات  و�جلمهور  للموظفني  �لتدريبة  �ل��ور���ض 
�لفعاليات  م���ن  ع����دد  ت��ن��ظ��ي��م  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 

�خلا�شة باالأطفال.

الفجرية االجتماعية الثقافية تت�سلم درع 
ال�سالم من جمعية ال�سباح االإيطالية

•• الفجريةـ الفجر 

�ل�شالم" من جمعية  "درع  �لثقافية  ت�شّلمت جمعية �لفجرية �الجتماعية 
�ل�شباح �لثقافية �الإيطالية، �إحدى �ملوؤ�ش�شات �لثقافية �ملن�شوية حتت لو�ء 
وذلك   ،)MIBACT MIGRARTI( �الإيطالية  �لثقافة  وز�رة 
تقدير�ً للدور �لكبري �لذي ت�شطلع به جمعية �لفجرية �لثقافية يف ن�شر 
�لثقافة �الإمار�تية، �لد�عية لقيم �ل�شالم و�ملحبة و�لت�شامح، حول �لعامل، 
وجهودها يف تكوين حلقة و�شل بني �لثقافتني �الإمار�تية و�الإيطالية عرب 

ما تقوم به من مبادر�ت ثقافية حملية ودولية. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ����ش��ت��ق��ب��ال خ��ال��د �ل��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة �لفجرية 
�جلمعية  رئي�شة  بنزيادي  �شباح  �لعاملية  �لفنانة  �لثقافية،  �الجتماعية 
�الإيطايل، يف  �ل�شينمائي  كالتابيلوتا  �الإيطالية مديرة مهرجان  �لثقافية 
مقر �جلمعية باإمارة �لفجرية، بح�شور �شعادة خليفة خمي�ض مطر �لكعبي 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �لفجرية.
على  ن�شاأتها  منذ  تعمل  �لثقافية  �لفجرية  �أن جمعية  �لظنحاين  و�أو�شح   
توطيد �أو��شر �لرت�بط و�لتعاون مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�الإقليمية 
و�لدولية، �نطالقاً من توجيهات قيادة �الإمار�ت �لر�شيدة، �لد�عمة الإر�شاء 
قيم �خلري و�ل�شالم يف �لعامل، الفتاً �إىل �أن �لتكرمي �الإيطايل يوؤكد �ل�شمعة 
�الإم��ار�ت على  �للذين حتظى بهما دولة  �ملوؤثر  و�لثقل �حل�شاري  �جليدة 
�مل�شتوى �لعاملي، كما يعك�ض جناعة �ل�شيا�شة �حلكيمة للدولة، حملياً ودولياً، 
�لتي ترتكز على مبادئ �حلو�ر و�لتعاي�ض �ل�شلمي و�ملحبة و�لت�شامح. وثّمن 
�لظنحاين دور �جلمعية �لثقافية �الإيطالية يف ن�شر قيم �ل�شالم و�لت�شامح 

و�لعطاء �الإن�شاين يف خمتلف �لدول �لعربية و�الأوروبية.

لتعزيز م�سوؤولية متداويل الغذاء 
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم اللقاء 
الثاين مع املن�ساآت الفندقية باإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

نظم جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية مبقره يف مدينة �لعني، موؤخر�ً، �للقاء 
�ل�شنوي �ملفتوح �لثاين مع ممثلي �ملن�شاآت �لفندقية يف �إمارة �أبوظبي، وذلك 
�اللتز�م  يف  �ل��غ��ذ�ء  م��ت��د�ويل  م�شوؤولية  تعزيز  على  حر�شه  م��ن  �نطالقاً 
�ملن�شاآت  �أ�شحاب  مع  و�لتو��شل  �لعالقة،  ذ�ت  و�ال���ش��رت�ط��ات  باملمار�شات 
�لفندقية، و�الطالع على �حتياجاتهم مبا يتعلق ب�شالمة �لغذ�ء، وتعريفهم 
�ملن�شاآت  د�خ��ل  �لعامة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  ومتطلبات  �لتفتي�ض  ب��اإج��ر�ء�ت 
�لفندقية ذ�ت �لن�شاط �لغذ�ئي، ل�شمان �الرتقاء بجودة �خلدمات �لغذ�ئية 
�ملقدمة للم�شتهلك. و�شهد �للقاء مناق�شة معوقات �لعمل و�أهم �لتحديات 
ل��ع��دد م��ن �ملقرتحات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �لفندقية وع��ر���ض  �مل��ن�����ش��اآت  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
تقدمي  يف  و�لفعالة  �ملتاحة  �حللول  و��شتعر��ض  �الأد�ء،  لتح�شني  �لهادفة 
و�لتي  و�ل�شالمة  �جل���ودة  معايري  ت��ر�ع��ي  �لتي  �لغذ�ئية  �خل��دم��ات  �أرق���ى 
ترقى لتطلعات �جلمهور ومرتادي �لفنادق ملا متثله هذه �ملن�شاآت من نافذة 
�أبوظبي،  �إم��ارة  �ملتميزة يف  �ل�شياح على �خلدمات  مهمة يطل من خاللها 
مبا ي�شهم يف �لرتويج ل�شمعة ومكانة �إمارة �أبوظبي وعك�ض �ملكانة �مل�شرفة 
لها. ويف ختام �للقاء �أثنى ممثلو �ملن�شاآت �لفندقية على ��شت�شافة �جلهاز 
موؤكدين  ومقرتحاتهم،  �حتياجاتهم  ل�شماع  �أمامهم  �ملجال  و�إتاحة  لهم 
�لتي  �لكبرية  �لتوعوية  باجلهود  وم�شيدين  �للقاء�ت،  هذه  تكر�ر  �شرورة 
يقدمها �جلهاز ممثاًل مبفت�شيه و�لتي تر�فق �لزيار�ت �لتفتي�شية �لدورية 

و�لتي ي�شعى من خاللها للت�شجيع على �ملمار�شات �ل�شحية �جليدة.
�إىل  د�ئما  ي�شعى  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  جت��در 
�لزر�عة  دول��ي��ا يف جم��ال  بها  م��ع��رتف  موؤ�ش�شة  ي��ك��ون  ب���اأن  روؤي��ت��ه  حتقيق 
يف  �ملتمثلة  ر�شالته  تطبيق  يف  �مل�شاهمة  �إىل  ي�شعى  كما  �الأغ��ذي��ة  و�شالمة 
تطوير قطاع ذو تنمية م�شتد�مة يف جمال �لزر�عة و�شالمة �الأغذية بهدف 
�لغذ�ئية  للممار�شات  �لرتويج  خالل  من  للمجتمع  �الآم��ن  �لغذ�ء  توفري 
�لعام، و�لتي  �أيام  �لتي يقوم بتنفيذها طو�ل  �ل�شليمة و�لرب�مج �لتوعوية 
جميع  على  و�لتفتي�ض  �لك�شف  مبهام  �ملتمثلة  �الأ�شا�شية  عملياته  تر�فق 

�ملن�شاآت �لتي تتد�ول �ملو�د �لغذ�ئية يف كافة مر�حل �ل�شل�شلة �لغذ�ئية.
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اأو  ال�سرطان  ي�سيبنا  حيين 
منا،  مييقييّربييًا  �سخ�سًا  ي�سيب 
م�ساعر  ت�ستّد  اأن  من  مفر  ال 
وييياأتييي  حميطنا،  يف  الييقييلييق 
بع�ض االأفكار ال�سائعة ليزيد 
الو�سع �سوءًا. اإليكم عددًا من 

هذه االأفكار.

الليزر هل يعالج عوائم العني؟
ت���������������ش�������ري در���������������ش�������������ة ������ش�����غ�����رية 
 JAMA جم�����ل�����ة  يف  ُن�����������ش�����رت 
�أن  �إىل   Ophthalmology
عالج ليزر �شائعاً ي�شاعد َمن يعانون 

نوعاً حمدد�ً من عو�ئم �لعني.
�لروؤية  بقع يف جمال  �لعني  عو�ئم 
ح�شر�ت  �أو  خيوطاً،  �أو  ذر�ت،  ت�شبه 
�أو  �أو �شباك عنكبوت �شود�ء  طائرة، 
�شيوعاً  �لعو�ئم  تزد�د هذه  رمادية. 
مع �لتقدم يف �ل�شن، وتظهر عندما 
�لعني  د�خ���ل  هالمية  م���ادة  ت�شبح 
وتنف�شل  وتتقل�ض،  �شيولة،  �أك���رث 

عن جد�ر �لعني �خللفي.
لهذه  ع����الج����ات  ث����الث����ة  ت����ت����و�ف����ر 
يتابع  وف��ي��ه��ا  �مل���ر�ق���ب���ة  �ل���ع���و�ئ���م: 
�لطبيب �لعو�ئم بحثاً عن �أي تغيري 
�لروؤية  جم��ال  عن  مثاًل  )�بتعادها 
�ل���دم���اغ معها  ت��اأق��ل��م  �أو  �مل���رك���زي، 
��شتئ�شال  وج���ر�ح���ة  وجت��اه��ل��ه��ا(، 
�لعو�ئم،  �إز�ل������ة  ب��غ��ي��ة  �ل��زج��اج��ي��ة 
�لزجاجي يف  عتامة �جل�شم  و�إز�ل��ة 
تقوم  �لتي  �لليزر،  بو��شطة  �لعني 

على تبخري هذه �لعو�ئم بالليزر.
يعانون  52 مري�شاً  �لباحثون  وّزع 
)عو�ئم  وي�ض  حلقات  ُتدعى  عو�ئم 
�ملري�ض  م�����ش��ت��دي��رة جت��ع��ل  ك��ب��رية 
�أمام  �أن ح�شرة تطري  ي�شعر كما لو 
خ�شعت  جمموعَتني:  على  وجهه( 

عتامة  الإز�ل���ة  و�ح��د  لعالج  �الأوىل 
�جل�شم �لزجاجي يف �لعني بو��شطة 
�ملجموعة  ت��ل��ق��ت  ح���ني  يف  �ل��ل��ي��زر، 
�لثانية عالج ليزر وهمياً يف �إحدى 
م��ع��ظ��م مر�شى  �ل��ع��ي��ن��ني. الح����ظ 
�لتح�ّشن  بع�ض  �الأوىل  �ملجموعة 
�أيام قليلة،  �أعر��ض �لعو�ئم بعد  يف 

�شتة  ط�����و�ل  �ل��ت��ح�����ّش��ن  ه����ذ�  ود�م 
�أن هذه �جلر�حة ال  �أ�شهر. �شحيح 
كبرية،  جانبية  تاأثري�ت  �إىل  ت��وؤدي 
خماطر  ب���ع�������ض  حت���م���ل  �أن����ه����ا  �إال 
�لزجاجية،  ����ش��ت��ئ�����ش��ال  ج����ر�ح����ة 
�أو  ومت��زق��ه��ا،  �ل�شبكية  ك��ان��ف�����ش��ال 
ظهور �ل�شاد، �أو ت�شرر �ل�شبكية، �أو 

�لزرق. لذلك ي�شدد �لباحثون على 
�لبحوث  �إج���ر�ء مزيد من  ���ش��رورة 
ب��غ��ي��ة حت��دي��د ت��اأث��ري �إز�ل�����ة عتامة 
�جل�شم �لزجاجي يف �لعني بو��شطة 
�أخ��رى من �لعو�ئم  �أن��و�ع  �لليزر يف 
�جلانبية  ت���اأث���ري�ت���ه���ا  و�ك���ت�������ش���اف 

�ملحتملة.

�ل��رئ��ة. ال جديد  ���ش��رط��ان  �ل��ت��دخ��ني �إىل  ي����وؤدي 
�أن  �كت�شفت  �أخ��ري�ً  �أُج��ري��ت  يف ذل��ك. لكن در��شة 
B6 و �جلرعات �لعالية من مكمالت فيتاميَني 
ب�شرطان  �الإ�شابة  خطر  بارتفاع  ترتبط   B12
�لرئة بنحو ثالثة �إىل �أربعة �أ�شعاف بني �لرجال 
ياأخذون  ال  �لذين  باملدخنني  مقارنًة  �ملدخنني، 

هذه �ملكمالت.
�ل�شريري.  �الأور�م  علم  جملة  يف  �لنتائج  ُن�شرت 
�أل��ف رجل   44 �أك��رث من  در���ض �لباحثون بيانات 
عند  ���ش��ن��ة.  و76   50 ب���ني  �أع���م���اره���م  ت������رت�وح 
�لرجال معلومات  �لدر��شة، قّدم  �إىل  �ن�شمامهم 
مكمالت  وتناولهم  �لتدخني  م��ع  تاريخهم  ع��ن 
يف  �ل�شابقة.  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل   B فيتامني 
B عالية مع  �لفيتامني  ّنفت جرعة  �لدر��شة، �شُ
 55 �أو  ي��وم��ي��اً   B6 م��ن  مليغر�ماً   20 بلوغها 
�ليومية  )تبلغ �جلرعة   B12 من  ميكروغر�ماً 
و�خلم�شني  �حلادية  �شن  يف  للرجال  بها  �ملو�شى 
و2.4   B6 لفيتامني  م��ل��ي��غ��ر�م   1.7 �أك���رث  �أو 

.)B12 ميكروغر�م لفيتامني
ي�شهم �لفيتامني B يف تقوية جهاز �ملناعة، وفق 
�ملعدالت  تزيد  مَل  يعرفون  ال  لذلك  �لباحثني. 
�ل��ع��ال��ي��ة م���ن م��ك��م��الت ه����ذ� �ل��ف��ي��ت��ام��ني خطر 
تخف�شه.  �أن  ب��دل  �ملدخنني  ب��ني  �ل��رئ��ة  �شرطان 
على  ت��غ��ذي   B فيتامينات  �أن  يعتقدون  لكنهم 
�الأرجح �الأور�م �ل�شغرية غري �ملكت�شفة وتدفعها 

�إىل �لنمو ب�شرعة �أكرب.
عن  �المتناع  يبقى   ،B �لفيتامينات  ��شتثنينا  �إذ� 

�شرطان  م��ن  للوقاية  طريقة  �أف�����ش��ل  �ل��ت��دخ��ني 
�ل���رئ���ة. يف ه���ذ� �مل���ج���ال، �ك��ت�����ش��ف �ل��ب��اح��ث��ون �أن 
 10 ط��و�ل  �لتدخني  عن  �أقلعو�  �لذين  �ل��رج��ال 
�أي�شاً  وتناولو�  �لدر��شة  قبل  �الأق��ل  على  �شنو�ت 

يو�جهو�  B، مل  �لفيتامينات  عالية من  جرعات 
ج��اء معدل  بل  �ل��رئ��ة،  �شرطان  �رتفاعاً يف خطر 
ل��ه غري  يتعر�ض  مل��ا  م��ع��اداًل  �خل��ط��ر يف حالتهم 

�ملدخنني.

فيتامينات B وخطر �سرطان 
الرئة بني املدخنني

العالج الكيماوي يحّتم ال�سعور بالغثيان وت�ساقط ال�سعر
ل��ك��ن ال  �ل��ع��الج،  �ل��ت��ي ي�شببها  �مل��زع��ج��ة  ب���االآث���ار  ي��ع��ّدد �لطبيب الئ��ح��ة 
يو�جه جميع �ملر�شى �الأعر��ض نف�شها بال�شرورة. ميكن ��شتعمال مئات 
�لعالجات �لكيماوية �ملختلفة وتكون �آثارها �جلانبية متنوعة، فال ي�شبب 
بع�شها �أي �شكل من �لغثيان، ف�شاًل عن �أنه ميكن ��شتعمال �أدوية فاعلة 
جد�ً تز�مناً مع �لعالج �لكيماوي ال�شتهد�ف �لدماغ مبا�شرًة ومنع �لغثيان 

�لقوي.
يف معظم �الأحيان، يبقى �لغثيان خفيفاً وميكن تهدئته عرب عالج نباتي 
�إال  ت�شّببه  �ل�شعر، فال  �أما يف ما يخ�ض ت�شاقط  م�شنوع من �لزجنبيل. 
�شرطان  ملعاجلة  �مل�شتعملة  تلك  �شيما  ال  �لكيماوي،  �لعالج  �أن��و�ع  بع�ض 
�لثدي. ال ميكن �لقيام بخطو�ت كثرية ملنع هذ� �الأثر لكن ميكن �ختيار 

�ل�شعر �مل�شتعار �ملنا�شب عند �حلاجة.

ال ميكن النجاة من �سرطان الرئة
ثمة  �أن  نظّن  قد  �شيئة،  نهاية  �إىل  ت�شل  �لتي  �لق�ش�ض  وف��رة  �إىل  نظر�ً 
�أنو�ع �شرطان ال ميكن �ل�شفاء منها. ترت�جع فر�ض �لنجاة من �شرطان 
�لرئة و�لقولون و�لبنكريا�ض نظر�ً �إىل �شعوبة ر�شدها يف مرحلة مبكرة 
��شتناد�ً �إىل �أعر��ض عيادية و��شحة. لكن عند معاجلة �ملر�ض يف �لوقت 
�ملنا�شب، ميكن �ل�شفاء من �شرطان �لرئة �أي�شاً. حتى �أنه لو و�شل �لد�ء 
�أو  �ملناعي  �لعالج  مثل  �جلديدة  �خل��ي��ار�ت  تعطي  متقدمة،  مرحلة  �إىل 

�لعالجات �مل�شتهدفة �آمااًل حقيقية بال�شفاء.

ال مفر من التوّقف عن العمل
ي�������ش���ت���ط���ي���ع ب���ع�������ض �ل���ن���ا����ض 

�شباحاً  ي��ن��ه�����ش��و�  �أن 
�إذ�  عملهم  ويق�شدو� 
�لعالجات  ت���ك���ن  مل 
ت�����ف�����ر������ض ع���ل���ي���ه���م 
�مل�شت�شفى.  مالزمة 
�ملري�ض  ق�������ّرر  �إذ� 

م�����ت�����اب�����ع�����ة ع����م����ل����ه، 
يتحدث  �أن  مي���ك���ن���ه 
�لطبي  �ل��ف��ري��ق  �إىل 

ل���و����ش���ع ج����دول 

عالجي ينا�شبه. لكن يجب �أن يتمّكن �أي�شاً من �لتحّكم بتعبه �جل�شدي 
و�لنف�شي من دون �أن ي�شعر بالذنب حني يرغب يف �لتوقف عن �لعمل. يف 

�لنهاية، يبقى هذ� �لقر�ر �شخ�شياً!

بعد عمر الثمانن، ال ميكن ا�ستئ�سال االأورام
بوترية  يتطور  �ل�شرطان  �إن  �لقائلة  بالفكرة  مقتنعني  �لنا�ض  يعد  مل 
بطيئة لدى �مل�شنني، من ثم ال د�عي الأخذ �ملجازفات يف و�شعهم. حت�شل 
جر�حات ��شتئ�شال �ل�شرطان �ليوم يف عمر �لت�شعني و�خلام�شة و�لت�شعني 
الأن �لتخّل�ض من �لورم يح�ّشن فر�شة �لنجاة يف �الأعمار كافة، ب�شرط �أال 
�أو بق�شور �لقلب الأن هذ� �لنوع من  يكون �ملري�ض م�شاباً بق�شور كلوي 

�الأمر��ض يزيد خطورة �لعالج.
يف �ل�شنو�ت �الأخرية، ظهر �خت�شا�ض جديد ي�شتهدف مر�شى �ل�شرطان 
عالج  �أو  �لكيماوية  �ل��ع��الج��ات  وي��ع��ّدل  و�ل�شبعني  �خلام�شة  عمر  ف��وق 

�الأ�شعة لدى �مل�شنني.

ال ميكن ال�سفاء من ال�سرطان بالكامل
يخ�شى جميع مر�شى �ل�شرطان من ح�شول �نتكا�شات متكررة. �إذ� كانت 
�شنتني  �أول  خ��الل  �أو  �شنو�ت  خم�ض  خ��الل  �شتح�شل  ممكنة،  �النتكا�شة 
يف معظم �حلاالت. بعد هذه �ملدة، ميكن �لتاأكد من ح�شول �شفاء كامل 

ويتحقق ذلك يف ن�شف �حلاالت ولدى معظم �مل�شابات ب�شرطان �لثدي.

العالجات اجلديدة تطيل احلياة ب�سعة اأ�سابيع فقط
ي�شعب  �ل��ت��ي  �لنقيلية  �ل�����ش��رط��ان  �أ���ش��ك��ال  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح���دث  ي�شتهدف 
�ل�شفاء منها، لكنها ال تكتفي باإ�شافة �أيام قليلة �إىل �حلياة. حني يتفاعل 
�أو  �أن تطول �حلياة الأ�شهر  �جل�شم جيد�ً مع �جلزيئات �مل�شتعملة، ميكن 
حتى �شنو�ت. بف�شل �لعالج �ملناعي، يتابع %40 من �ملر�شى �لعي�ض 
�إذ� كانو�  بعد مرور ثالث �شنو�ت على �لعالج 
وال  �لنقيلي.  �جللد  ب�شرطان  م�شابني 
يف  للمبيت  د�ع���ي 
مل�شت�شفى  �

لفرتة طويلة بل ميكن �أخذ �لعالجات �مل�شتهدفة عن طريق �لفم وت�شمح 
هذه �خليار�ت بتح�شني نوعية �حلياة ومالزمة �ملنزل ومتابعة �لعمل يف 

بع�ض �حلاالت.

توؤدي املعنويات دورًا اأ�سا�سيًا
يقال دوماً �إن �الإيجابية �أف�شل طريقة لتح�شني فر�ض �لنجاة. لكن يجب 
�أال ي�شعر �ملري�ض بالذنب حني يكتئب �أو يتظاهر باأنه بخري. من حقه �أن 
�ملعنويات على فر�شة  �أثر  �أي در��شة  �أو ي�شعر باالإحباط. مل تثبت  يبكي 
�لنجاة. لكن يجب �أن يح�شل �ملري�ض يف �لظروف كافة على �مل�شاعدة عرب 

تلقي �لدعم �لنف�شي وممار�شة �لن�شاطات �لريا�شية وتقنيات �ال�شرتخاء 
كي يتجاوز هذه �ملرحلة �ل�شعبة باأف�شل طريقة ممكنة.

�سرطان الثدي حتمّي يف العائلة الواحدة
ترت�وح ن�شبة �الإ�شابة ب�شرطان �لثدي يف �لعائلة نف�شها بني 10 و15%. 
ترتبط �مل�شكلة يف هذه �حلالة بوجود طفرة يف جينات متعددة ميكن نقلها 

من �الأم �إىل �بنتها. 
لكن �إذ� �أ�شيبت �الأم باملر�ض يف �شن مبكرة، يجب �أن تر�قب �البنة و�شعها 

ب�شكل مكّثف الأن �خلطر يف و�شعها يزد�د.

افكار �سائعة تزيد الو�سع �سوءا..

�سححوا افكاركم املوروثة عن ال�سرطان

در��شة  �ل�شرطان بني طفرة حمّفزة وع�شر طفر�ت، وفق  يحتاج ظهور 
�لباحثون  در�ض   .Wellcome Trust Sanger �أجر�ها معهد 

�أكرث من 7500 ورم تنتمي �إىل 29 نوعاً خمتلفاً من �ل�شرطان.
يف خ��ط��وة ر�ئ�����دة )ي���ق���ّدم ب��اح��ث��ون ت��ق��دي��ر�ت غ���ري م��ت��ح��ي��زة ع���ن عدد 
�لتي  �كت�شافاتهم،  �أي�شاً  �ل�شرطان. وتظهر  �لالزمة لظهور  �لطفر�ت( 
ُن�شرت يف جملة Cell، �أن عدد �لطفر�ت �ل�شروري لتحفيز �ل�شرطان 

يختلف كثري�ً باختالف نوع هذ� �لد�ء �ملميت.

و�لدكتور  �أي�شاً،  عليها  و�أ���ش��رف  كامبل  بيرت  �لدكتور  �لدر��شة  �أج��رى 
�أعد �لتقرير، و�لربوف�شور مايكل �شرت�تون  �إينيغو مارتينكورينا �لذي 
 Wellcome لذي �شارك يف �إعد�د �لتقرير، وكلهم ينتمون �إىل معهد�

�ملتحدة. �ململكة  يف   Trust Sanger
ي��ذك��ر د. ك��ام��ب��ل: )ع��اجل��ن��ا ����ش���وؤ�اًل ُي��ط��رح م��ن��ذ زم���ن يف جم���ال بحوث 
�لطفر�ت  عدد  ما  �ملا�شي:  �لقرن  خم�شينيات  منذ  وُيناق�ض  �ل�شرطان 
ي�شيف:  ���ش��رط��ان��ي��ة؟(.  خلية  �إىل  طبيعية  خلية  لتتحّول  �ل�����ش��روري 
)�جلو�ب هو: عدد قليل. مثاًل، تكفي �أربع طفر�ت يف كل مري�ض كمعدل 
لتحفيز �شرطان �لكبد، يف حني �أن �شرطان �لقولون و�مل�شتقيم يتطلب 

عادًة 10 طفر�ت حمّفزة تقريباً(.
حّدد معهد Wellcome Trust Sanger و�شركاوؤه �إ�شرت�تيجية 
الكت�شاف �جلينات �لتي توؤدي دور�ً يف تطور �ل�شرطان وعدد �لطفر�ت 
�عتماد  �ملمكن  وم��ن  �جلينات.  ه��ذه  يف  �ل�شرطان  ظهور  يف  ت�شهم  �لتي 
�لقليل من  �لعدد  �الأطباء يف حتديد  مل�شاعدة  �مل�شتقبل  �ملقاربة يف  هذه 

�لطفر�ت �لتي حتّفز، من بني �آالف، �ل�شرطان يف حالة كل مري�ض.
و�شف ت�شارلز د�روين قبل �أكرث من 150 �شنة تطّور �الأنو�ع �ملختلفة 
من  �ل�شرطان  يحدث  مماثل،  نحو  على  �لطبيعي.  �النتقاء  خالل  من 
خالل عملية �نتقاء طبيعي، م�شتعيناً بالطفر�ت �لتي تتطور يف خاليا 

ج�شمنا مبرور �لوقت.

جينات كثرية جمهولة
ب��غ��ي��ة حت��دي��د عملية �النتقاء  ت��ط��وري��ة  ن��ظ��ر  �ل��ب��اح��ث��ون وج��ه��ة  ط��ّب��ق 

29 نوع �شرطان.  �إىل  تنتمي  7664 ورماً  �لطبيعي كمّياً يف حتليلهم 
و�أعد �لفريق فهر�شاً باجلينات �ل�شرطانية �لرئي�شة �لتي توؤدي دور�ً يف 

�ل�شرطان. من  نوعاً   29
بال�شرطان  ترتبط  جديدة  جينات  �لباحثون  �كت�شف  ذلك،  على  عالوة 

وحاولو� تو�شيح �لنق�ض �حلا�شل يف لو�ئح جينات �ل�شرطان �لر�هنة.
يذكر د. مارتينكورينا: )ك�شفنا يف �لدر��شة �أن نحو ن�شف هذه �لطفر�ت 
د بعد كجينات  �الأ�شا�شية �لتي حتّفز �ل�شرطان حتدث يف جينات مل حُتدَّ

�شرطانية(.
�جلينات  عن  �ملعلومات  من  في�شاً  منلك  �أننا  )�شحيح  مو�شحاً:  يتابع 
�ل�شرطان، ولكن ثمة عدد كبري من  ت��وؤدي دور�ً يف  �لتي  �أهمية  �الأك��رث 
�جلينات مل ُيكت�شف بعد. ونحتاج �إىل جمع مقد�ر �أكرب بكثري من حاالت 

�ل�شرطان �لتي ُدر�شت بت�شل�شل �حلم�ض �لنووي،
 نحتاج �إىل ع�شر�ت �آالف هذه �لدر��شات، بغية �لتو�شل �إىل هذه �جلينات 

غري �ملكت�شفة(.
�لدر��شة  يف  �ملعتمدة  �لتقنيات  ��شتخد�م  �ملمكن  م��ن  �أن  �ل��الف��ت  لكن 
لتح�شني عالجات �ل�شرطان �ل�شخ�شية. كذلك ي�شتطيع �لعلماء تطبيق 
طر�ئق مماثلة يف �إطار �شريري بغية �كت�شاف �لطفر�ت �ملحددة �مل�شوؤولة 
عن �شرطان �ملري�ض من بني �آالف �لطفر�ت �لتي ترتبط على ما يبدو 

بكل ورم.
حتّفز  �لتي  �جلينات  مئات  �ليوم  )نعرف  �شرت�تون:  �لربوف�شور  يذكر 

�ل�شرطان �إذ� تعر�شت لطفرة.
 لكن هذ� �لبحث ُيظهر �أن عدد�ً �شغري�ً ثابتاً ن�شبياً من �جلينات �ملطفرة 
كاٍف يف خمتلف �أنو�ع �ل�شرطان لتحويل خلية طبيعية و�حدة �إىل خلية 
نوع  باختالف  تختلف  �ملحددة  �ملختارة  �جلينات  تلك  �أن  �إال  �شرطانية، 

�ل�شرطان(.
عالوة على ذلك، تك�شف �لدر��شة �أن كثري�ً من �جلينات �ملحّفزة مل ُيحدد 

بعد، وفق �لربوف�شور �شرت�تون، ما يجعلها هدفاً ملزيد من �لبحوث.
�لتي  �لكامنة  للتغيري�ت  و�ملتز�يد  �لدقيق  �لفهم  ه��ذ�  )ي��ق��ّدم  يختم: 
م�شتهدفة  ���ش��رط��ان  ع��الج��ات  الكت�شاف  �أ���ش��ا���ش��اً  �ل�����ش��رط��ان  �إىل  ت���وؤدي 

و��شتخد�مها(.

ما عدد الطفرات ال�سروري لتتحّول خلية 
طبيعية اإىل خلية �سرطانية؟
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العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة د�نة ناهل

 رخ�شة رقم:CN 1125161 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل �شامل �شعيد �لكعبي �شعيد �لكعبي ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل �شعيد خلف �شعيد �لكعبي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن:
�ل�شادة/م�سنع األبان املائدة  

IN - 2003175 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �الآتي:

اإلغاء الرتخي�ض ال�سناعي
�ملذكور  �الجر�ء  على  �عرت��ض  لديه  من  كل  وعلى 
�أ�شبوع  خالل  �ل�شناعه  تنمية  مكتب  مر�جعة  �عاله 
�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إال   ، �الإعالن  ن�شر  تاريخ  من 

�عرت��ض بعد �نق�شاء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تريليون للتجارة �لعامة 

 رخ�شة رقم:CN 1536612 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة تريليون للتجارة �لعامة
TRILLION GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة تريليون للتجارة �لعامة - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م
TRILLION GENERAL TRADING ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �شناعية �لعني - �ل�شفرة بناية �شاحلة حممد عبد�هلل 
�شاحي و�خرين �ىل �لعني �لعني �شناعية �لعني �ل�شيد/عبد�هلل �حمد حممد �لزرعوين

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل حممد من�شور علي لت�شليح كهرباء 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1027466 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*3.50 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/حمل حممد من�شور علي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
MOHAMMED MANSOUR ALI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

�ىل/حممد من�شور علي لت�شليح �ل�شيار�ت
MOHAMMED MANSOUR ALI AUTO WORK SHOP

تعديل عنو�ن/Building Name من �ىل 109197
تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من رقم 1 قطعة رقم A121 حمل رقم 2 

�ملالك �شايف �شالح �ملن�شوري �ىل �شايف �شالح حمد�ن جديد �ملن�شوري
Shop من �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة حد�دة �ملركبات )4520014(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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االمارات للمزادات تنفيذ رقم 2018/14

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مز�د علني على موقع �المار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام 
�ل�شاعة 6:00 م�شاء� يوم �الربعاء 2018/03/14 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �شده 

�شينتيال لطباعة �ملطبوعات)�ض.ذ.م.م( و �و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 17،500 مكائن طباعه      
�ملعلومات  م��ن  وللمزيد  �شمان  ب�شيك  �و  نقدي  بتاأمني  يتقدم  �ن  ب��امل��ز�ي��دة  يرغب  م��ن  فعلى 
له  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae �ملوقع �اللكرتوين  بزيارة  �لتف�شل 
�عرت��ض �لتقدم باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة 

�أيام على �الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات تنفيذ رقم 2016/4196
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مز�د علني على موقع �المار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام 
�ل�شاعة 6:00 م�شاء� يوم �الربعاء 2018/03/14 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �شده 

جي �ت�ض �ل خلدمات �ل�شحن و�ملالحه �ض.ذ.م.م و �و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

17،405 اأغرا�ض متنوعه    
�ملعلومات  م��ن  وللمزيد  �شمان  ب�شيك  �و  نقدي  بتاأمني  يتقدم  �ن  ب��امل��ز�ي��دة  يرغب  م��ن  فعلى 
له  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae �ملوقع �اللكرتوين  بزيارة  �لتف�شل 
�عرت��ض �لتقدم باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة 

�أيام على �الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6

اإعييييييييييالن
�الجهزة  لتجارة  �ملنهايل  �شامل  �ل�ش�����ادة/علي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1011830 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شوود علي �شامل علي �ملنهايل ٪51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لكرمي كااليل حممد كوتي ٪49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شامل علي �شامل �ملنهايل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لكرمي كااليل حممد
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/علي �شامل �ملنهايل لتجارة �الجهزة �لكهربائية ذ.م.م
ALI SALEM ALMENHALI ELECTRICALS TRADING LLC

�ىل/�شتار بالي�ض جتارة �لبال�شتيك ذ.م.م
STAR PLACE PLASTIC TRADING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �ملنتجات �لبال�شتيكية - باجلملة )4669915(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لعلب و�لعبو�ت - باجلملة )4662010(

 - �ملنزلية  �لكهربائية  و�الجهزة  و�لغ�شاالت  �لثالجات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )4759013(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك : �جلوهرة لال�شتثمار �لتجاري ذ.م.م

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :
 AL JAWHARA COMMERCIAL INVESTMENT جلوهرة لال�شتثمار �لتجاري�

�ملودعة بالرقم : 282708  بتاريخ : 2017/11/12
با�شم: �جلوهرة لال�شتثمار �لتجاري ذ.م.م

وعنو�نة : �بوظبي- حممد بن ز�يد- حو�ض 17 �شارع 63 هاتف: 024444696 فاك�ض: 024444304
   asim.bakhet@aau.ac.ae :شندوق �لربيد: 112612 �مييل� 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36 �ال�شتثمار �لتجاري.
و�شف �لعالمة : عبارة عن كلمة �جلوهرة مكتوبة باخلط �لذهبي مع خلفية ثالثة �لو�ن من �ليمني تبد�أ 
بالذهبي عبارة عن مثلثني من �ليمني ومن �ال�شفل ثم �الزرق عبارة عن خلفية للن�ض �الول من �لكلمة ثم 
�البي�ض للجهة �لي�شرى و�لعلوية ��شفل �ل�شعار مكتوب �جلوهرة باللون �الزرق لال�شتثمار �لتجاري باللون 

�ال�شود.
�جلوهرة  �لكلمات  ع��ن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  م��ع  �ملميز  �شكلها  يف  للعالمة  :�حلماية  �ال���ش��رت�ط��ات 

لال�شتثمار �لتجاري كل على حده يف �لو�شع �لعادي
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك : متجر �فاميا
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : Afamia Alcham �أفاميا �ل�شام

�ملودعة بالرقم : 284510  بتاريخ : 2017/12/14
با�شم: متجر �فاميا

وعنو�نة : �ل�شارقة- منطقة �خلان- �شارع �لتعاون هاتف: 065378118 فاك�ض: 065378119 �شندوق �لربيد: 
   bader5656601@hotmail.com :27819 �مييل

�سورة العالمة

�العمال  وتوجية  و�د�رة  و�الع��الن  �لدعاية  خدمات   35: بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

و�شف �لعالمة : عبارة )�أفاميا �ل�شام( بحروف عربية و - بحروف التيية ب�شكل مميز.
�أفاميا و�ل�شام كل  �ال�شرت�طات :�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات 

على حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
برمييوم ت�شوي�ض لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 277864        بتاريخ :2017/8/9   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: برمييوم ت�شوي�ض لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م.
وعنو�نة : دبي نخيل، �ملدينة �لعاملية، �ض.ب 96778، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة وجممدة وجمففة  ر، لوز مطحون  �شود�ين حُم�شَّ ، فول  ر�ت حم�شرة  ُمَك�شَّ

ومطهوة.
�لو�قعة بالفئة: 29

"YOUR CHOICE" بينهما  و�شف �لعالمة : ر�شم يد يف د�ئ��رة و�عالها د�ئ��رة �خ��رى كتب فيها 
جنمة كما بال�شكل �ملرفق.

و�لكلمات �ل��ي��د  ر���ش��م  ع��ن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  �حل��م��اي��ة   : �ال���ش��رت�ط��ات 
�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   choice ، your

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �شيرنجي فارما
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281448        بتاريخ :2017/10/22    
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيرنجي فارما.
وعنو�نة : �ض.ب 233986، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�قعة بالفئة: 05

 "Heme" كلمة �لالتينية بخط مميز باللون �الأبي�ض وحتتها كلمة " Bears" و�شف �لعالمة: �الأحرف
و�ال���ش��ود كما هو  �البي�ض  باللونني  د�ئ��رة  �شكل  د�خ��ل  �لالتينية بخط مميز كبري وجميعهم يف  ب��االأح��رف 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
  Bear ، heme ال�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �شيرنجي فارما
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281449        بتاريخ :2017/10/22   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيرنجي فارما.
وعنو�نة : �ض.ب 233986، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�قعة بالفئة: 05

كلمة  حتتها  و  �الأ���ش��ود  باللون  مميز  بخط  �لالتينية  "Synergy’s"باالأحرف  كلمة  �لعالمة:  و�شف 
�ملرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  �الأ�شود  باللون  كبري  مميز  بخط  �لالتينية  باالأحرف   SunDrops

  Sun ،Drops ال�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�
كل على حدة يف �لو�شع �لعادي.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �شيرنجي فارما
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281450        بتاريخ : 22/10/2017م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيرنجي فارما.
وعنو�نة : �ض.ب 233986، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�قعة بالفئة: 05

كلمة  حتتها  و  �الأ���ش��ود  باللون  مميز  بخط  �لالتينية  "Synergy’s"باالأحرف  كلمة   �لعالمة:  و�شف 
�ملرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  �الأ�شود  باللون  كبري  مميز  بخط  �لالتينية  باالأحرف    VitaD

�ال�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمة VitaD  على حدة 
يف �لو�شع �لعادي.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 106820
با�ش������م : جرن�ل باكينغ �طايل ��ض.بي .�يه.

وعنو�ن����ه : فيا �ف.لي�شرييف ، ري�ض . �شبيغا ، 232-20090�شيغر�تي (�م �ي) �يطاليا.
و�مل�شجلة حتت رقم : )106820(    بتاريخ : 2012/03/26  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/02/07  �إيل 2028/02/07.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 114783
با�ش������م : زومليون  هيفي �ند�شرتي �شاين�ض �ند تيكنولوجي كو.،ليمتد.

وعنو�ن����ه : ينبني رود )�شاوث(، ت�شانغ�شا ، هونان بروفين�ض، �ل�شني361.
و�مل�شجلة حتت رقم : )150629(    بتاريخ : 2011/09/14  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/17  �إيل 2028/06/17.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 114784
با�ش������م : زومليون  هيفي �ند�شرتي �شاين�ض �ند تيكنولوجي كو.،ليمتد.

وعنو�ن����ه : ينبني رود )�شاوث(، ت�شانغ�شا ، هونان بروفين�ض، �ل�شني361.
و�مل�شجلة حتت رقم : )134033(    بتاريخ : 2011/03/09  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/17  �إيل 2028/06/17.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 123010
با�ش������م : رو�ض �نرتبر�يزي�ض، �إنك.

�ملتحدة  �ل���والي���ات   ،  48150 ميت�شيجن   ، ليفونيا   ، رود  ل��ي��ف��ان   12445  : وعنو�ن����ه 
�الأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم : )131341(    بتاريخ : 2011/02/03  
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف :   2018/11/27  �إيل 2028/11/27.
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �شيرنجي فارما
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281451        بتاريخ : 22/10/2017م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيرنجي فارما.
وعنو�نة : �ض.ب 233986، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�قعة بالفئة: 05

و�شف �لعالمة: كملة Ultra-D باالأحرف �لالتينية بخط مميز باللون �الأ�شود و �شكل قطرة د�خل حرف
�ملرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما    D

�ال�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمة Ultra على حدة 
يف �لو�شع �لعادي.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �شيرنجي فارما
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281452        بتاريخ :2017/10/22   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيرنجي فارما.
وعنو�نة : �ض.ب 233986، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�قعة بالفئة: 05

 5000 كلمة  �الأ�شود وحتتها  باللون  �لالتينية بخط مميز  باالأحرف   Ultra-D كملة  �لعالمة:  و�شف 
�ملرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  �الأ�شود  باللون  مميز  بخط   I .U

و�لرقم   Ultra لكلمة� عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية   : �ال�شرت�طات 
�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   5000

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 106364
با�ش������م : زومليون  هيفي �ند�شرتي �شاين�ض �ند تيكنولوجي كو.،ليمتد.

وعنو�ن����ه : ينبني رود )�شاوث(، ت�شانغ�شا ، هونان بروفين�ض، �ل�شني361.
و�مل�شجلة حتت رقم : )109447(    بتاريخ : 2010/11/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/01/30  �إيل 2028/01/30.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 106365
با�ش������م : زومليون  هيفي �ند�شرتي �شاين�ض �ند تيكنولوجي كو.،ليمتد.

وعنو�ن����ه : ينبني رود )�شاوث(، ت�شانغ�شا ، هونان بروفين�ض، �ل�شني361.
و�مل�شجلة حتت رقم : )109446(    بتاريخ : 2010/11/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/01/30  �إيل 2028/01/30.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 25070
با�ش������م : هينرت لالأغذية �ملحدودة �ض م ح.

وعنو�ن����ه : �ض.ب: 17022، جبل علي، دبي -  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )20131(    بتاريخ : 1999/03/03  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/01/14  �إيل 2028/01/14.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 25071
با�ش������م : هينرت لالأغذية �ملحدودة �ض م ح.

وعنو�ن����ه : �ض.ب: 17022، جبل علي، دبي -  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )29922(    بتاريخ : 2001/12/29  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/01/14  �إيل 2028/01/14.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 25073
با�ش������م : هينرت لالأغذية �ملحدودة �ض م ح.

وعنو�ن����ه : �ض.ب: 17022، جبل علي، دبي -  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )20136(    بتاريخ : 1999/03/06  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/01/14  �إيل 2028/01/14.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:          

              
�ملودعة حتت رقم : 274341                بتاريخ : 2017/06/03 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �إيكوفاك�ض روبوتيك�ض كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 108# �شيهو وي�شت روود، ووزهونغ دي�شرتيكت، �شوزهو �شيتي، جيانغ�شو بروفين�ض، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

)معد�ت  بال�شامبو  �ل�شجاد  لغ�شيل  و�أج��ه��زة  �آالت  )كهربية(؛  للتنظيف  و�أج��ه��زة  �آالت  (�آالت(؛  �يل  �ن�شان 
�إز�لة  جتهيز�ت  �لتنظيف؛  الأغر��ض  �لغبار  تفريغ  جتهيز�ت  �لبخار؛  با�شتخد�م  تنظيف  �أجهزة  كهربية(؛ 
�لغبار الغر��ض �لتنظيف؛ �آالت كن�ض �لطرق )ذ�تية �لدفع(؛ تركيبات غ�شيل للمركبات؛ مكان�ض كهربية؛ 

تركيبات خا�شة بالتنظيف �ملركزي بال�شفط.
�لو�ق�عة بالفئة: 07

كتبت  �إيكوفاك�ض  �لعربي  منطوقها  �لتي   ECOVACS �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
بحروف التينية فقط ب�شكل عري�ض مميز وكبري باللون �الأ�شود بينما يوجد فوقها وحتتها خطان �أفقيان 
وعري�شان باللون �الأ�شود، وتوجد حتتها �أي�شا �لكلمة ROBOTICS �لتي منطوقها �لعربي روبوتيك�ض 
كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحروف متباعدة باللون �الأ�شود. ويوجد على ي�شار هذه �لكلمات 
�حلرف �لالتيني E �إيه كتب ب�شكل كبري ومميز باللون �الأبي�ض بينما حتيط به حافة غري مكتملة باللون 

�الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:    

                    
�ملودعة حتت رقم : 274342                بتاريخ : 2017/06/03 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �إيكوفاك�ض روبوتيك�ض كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 108# �شيهو وي�شت روود، ووزهونغ دي�شرتيكت، �شوزهو �شيتي، جيانغ�شو بروفين�ض، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شا�شات عر�ض )�ملكونات �ملادية يف �أجهزة �حلا�شب(؛ �أجهزة كهرو ديناميكية للتحكم عن بعد يف �الإ�شار�ت؛ 
�أجهزة نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي )دجي بي �إ�ض(؛ معد�ت �شبكات �الإت�شال؛ �أجهزة مر�قبة كهربية؛ �أجهزة 
كهربية  تركيبات  بعد؛  عن  �لتحكم  �أجهزة  �لر�شع؛  ملر�قبة  فيديو  جهاز  فيديو؛  كامري�ت  �ل�شوت؛  �إر�شال 

للحماية �شد �ل�شرقة؛ بطاريات كهربية.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

كتبت  �إيكوفاك�ض  �لعربي  منطوقها  �لتي   ECOVACS �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
بحروف التينية فقط ب�شكل عري�ض مميز وكبري باللون �الأ�شود بينما يوجد فوقها وحتتها خطان �أفقيان 
وعري�شان باللون �الأ�شود، وتوجد حتتها �أي�شا �لكلمة ROBOTICS �لتي منطوقها �لعربي روبوتيك�ض 
كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحروف متباعدة باللون �الأ�شود. ويوجد على ي�شار هذه �لكلمات 
�حلرف �لالتيني E �إيه كتب ب�شكل كبري ومميز باللون �الأبي�ض بينما حتيط به حافة غري مكتملة باللون 

�الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:              

          
�ملودعة حتت رقم : 274343                بتاريخ : 2017/06/03 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �إيكوفاك�ض روبوتيك�ض كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 108# �شيهو وي�شت روود، ووزهونغ دي�شرتيكت، �شوزهو �شيتي، جيانغ�شو بروفين�ض، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة و�آالت لتنقية �لهو�ء؛ تركيبات تر�شيح �لهو�ء؛ تركيبات و�أجهزة للتهوية )تكييف �لهو�ء(؛ تركيبات 
مكيفات �لهو�ء؛ معد�ت رطوبة �لهو�ء؛ �أجهزة تاأين ملعاجلة �لهو�ء �و �ملاء؛  �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ جهاز �شبط 

�لرطوبة الأجهزة �لت�شخني �ملركزية؛ �أجهزة وتركيبات �شحية؛ جهاز بخار للوجه )حمامات �لبخار(.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

كتبت  �إيكوفاك�ض  �لعربي  منطوقها  �لتي   ECOVACS �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
بحروف التينية فقط ب�شكل عري�ض مميز وكبري باللون �الأ�شود بينما يوجد فوقها وحتتها خطان �أفقيان 
وعري�شان باللون �الأ�شود، وتوجد حتتها �أي�شا �لكلمة ROBOTICS �لتي منطوقها �لعربي روبوتيك�ض 
كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحروف متباعدة باللون �الأ�شود. ويوجد على ي�شار هذه �لكلمات 
�حلرف �لالتيني E �إيه كتب ب�شكل كبري ومميز باللون �الأبي�ض بينما حتيط به حافة غري مكتملة باللون 

�الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:             

           
�ملودعة حتت رقم : 274345                بتاريخ : 2017/06/03 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: بريكو �إيالك يف كيميا �شانايي �أنونيم �شريكيتي.

وعنو�نه: ييني�شيهري ماه. �وزغور �شوك. منرب:16-18 �أتا�شيهري -  ��شطنبول، تركيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شتح�شر�ت �شيدالنية وبيطرية لالأغر��ض �لطبية؛ م�شتح�شر�ت كيميائية لالأغر��ض �لطبية و�لبيطرية 
و�لبيطرية؛   �ل�شيدالنية  لالأغر��ض  غذ�ئية  مكمالت  و�لبيطرية.  �لطبية  لالأغر��ض  كيميائية  وعو�مل 
�لر�شع؛   لالأطفال  �أغذية  �لتنحيف؛  الأغ��ر����ض  طبية  م�شتح�شر�ت  �لتغدية؛  مكمالت  غذ�ئية؛  مكمالت 

�أع�شاب وم�شروبات ع�شبية مالئمة لالأغر��ض �لطبية.
�لو�ق�عة بالفئة: 05

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمات ViTA-SEVEN �لتي منطوقها �لعربي فيتا-�شيفن كتبت 
بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وبطريقة مميزة بينما توجد عار�شة باللون �الأ�شود بني �لكلمتني و قد 
كتب كل حرف بلون خمتلف بحيث كتب �حلرف V يف باللون �الأزرق و�حلرف i �آي باللون �الأخ�شر و�حلرف 
T تي باللون �الأحمر و�حلرف A �إيه باللون �لربتقايل �لفاحت و�حلرف S �إ�ض باللون �لبنف�شجي و�حلرف  
E�إي باللون �لربتقايل و�حلرف V يف باللون �الأزرق �لفاحت و�حلرف E �إي باللون �لوردي و�حلرف N �إن 

باللون �الأخ�شر �لفاحت ويوجد على �جلانب �الأعلى من نف�ض �حلرف نقطة باللون �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:      

                  
�ملودعة حتت رقم : 274346                بتاريخ : 2017/06/03 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: بريكو �إيالك يف كيميا �شانايي �أنونيم �شريكيتي.

وعنو�نه: ييني�شيهري ماه. �وزغور �شوك. منرب:16-18 �أتا�شيهري -  ��شطنبول، تركيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شتح�شر�ت �شيدالنية وبيطرية لالأغر��ض �لطبية؛ م�شتح�شر�ت كيميائية لالأغر��ض �لطبية و�لبيطرية 
و�لبيطرية؛   �ل�شيدالنية  لالأغر��ض  غذ�ئية  مكمالت  و�لبيطرية.  �لطبية  لالأغر��ض  كيميائية  وعو�مل 
�لر�شع؛   لالأطفال  �أغذية  �لتنحيف؛  الأغ��ر����ض  طبية  م�شتح�شر�ت  �لتغدية؛  مكمالت  غذ�ئية؛  مكمالت 

�أع�شاب وم�شروبات ع�شبية مالئمة لالأغر��ض �لطبية.
�لو�ق�عة بالفئة: 05

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة ZiNCO �لتي منطوقها �لعربي زينكو كتبت بحروف التينية 
فقط ب�شكل كبري ومميز باللون �الأخ�شر.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267



تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274541                بتاريخ : 2017/06/06 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �لر��شد للتجارة.
وعنو�نه: �إف-24، �إ�ض.�أي.تي.�إي.، �إند��شرتيال �إيريا، كر�ت�شي، باك�شتان.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�ض، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�ض 
وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان؛ 

تزيني �الأ�شافر؛ تزيني �ليدين؛ تزيني �لب�شرة؛ تزيني �لعينني؛ تزيني �جل�شم.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة RAMI  كتبت بحروف التينية كبرية ويوجد حتتها منطوقها 
�لعربي ر�مي �لتي كتبت بحروف عربية. كتبت �لعالمة ككل باللون �الأبي�ض و�الأ�شود.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274548                بتاريخ : 2017/06/06 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: غو�نغزهو �شومرت اليتينغ تكنولوجي كو.، ليمتد.
�شيتي،  دي�شرتيكت، غو�نغزهو  تاون، هو�دو  روم 102 منرب2، زهوهو فيالج، هو�دونغ  وعنو�نه: 

غو�نغدونغ بروفين�ض، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شابيح؛  �أ�شو�ء للمركبات؛  �شعالت �أ�شيتيلينية؛  لوحات ت�شخني؛  ثالجات؛  �أغطية لو�شائل 
�لتهوية؛  تركيبات �شخانات �ملاء؛  تركيبات �لهو�ء �ل�شاخن للحمامات؛  �أجهزة وماكينات لتنقية 

ات كهربية. �ملاء؛  م�شعَّ
�لو�ق�عة بالفئة: 11

كتبت  �شومرت  �لعربي  منطوقها   SUMTR �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
بحروف التينية ب�شكل كبري و مميز باللون �الأ�شود.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274556                بتاريخ : 2017/06/06 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: دي �شمايلي كومباين �إ�ض بي �آر �إل.
وعنو�نه: �أفينيو لوي�ض 523، 1050  بروك�شيل، بلجيكا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، �الإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة SMILEY ومنطوقها �لعربي هو �شمايلي كتبت 

بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274558                بتاريخ : 2017/06/06 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: دي �شمايلي كومباين �إ�ض بي �آر �إل.
وعنو�نه: �أفينيو لوي�ض 523، 1050  بروك�شيل، بلجيكا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، �الإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من ر�شمة لوجه مبت�شم باللون �الأبي�ض و�الأ�شود.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:   

                     
�ملودعة حتت رقم : 274721                بتاريخ : 2017/06/08 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �شان�شيت بيك �نرتنا�شيونال ليمتد.

وعنو�نه: 20 �بري �شريكيالر روود، #02-07 بي، �شنغافورة 058416.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أملا�ض؛ جموهر�ت حتتوي على �أملا�ض.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

بحروف  كتبت  دي  دج��ي  بي  �لعربي  منطوقها  �لتي   PGD �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
التينية فقط ب�شكل وحجم كبريين باللون �لوردي �لفاحت ويوجد فوقها ر�شمة مميزة الإطار على �شكل ما�شة 
باللون �لوردي �لفاحت. ويوجد �أ�شفل �لكلمة PGD بي دجي دي �لكلمات PURE GROWN �لتي 
منطوقها �لعربي بيور غروون كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �لوردي �لفاحت، 
DIAMONDS �لتي منطوقها �لعربي د�مياند�ض كتبت بحروف  �أ�شفل هذه �لكلمات �لكلمة  ويوجد 
 ALCHEMY  التينية فقط ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �لوردي �لفاحت. ويوجد �أ�شفلها �لكلمات
�أورث كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل  �أبوف  �ألكيمي  �لعربي  �لتي منطوقها   ABOVE EARTH

كبري وحجم �شغري باللون �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:           

             
�ملودعة حتت رقم : 274787                بتاريخ : 2017/06/11 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
�إنفي�شتمنت  نغويني  ترونغ  با�شم  �أي�شا  تتاجر  و   ( نغويني  ترونغ  يو  تي  د�و  بهان  كو  و�ي  تي  با�ش��م: كونغ 

كوربور�ي�شن(.
وعنو�نه: 82-84 بوي تهي �ك�شو�ن، بني تهانه و�رد، دي�شرتيكت 1، هو �شي مينه �شيتي، فيتنام.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
دفاتر �ملالحظات؛  كتيبات )�أدلة ��شرت�شادية(؛ كتب؛  موؤ�شر�ت للكتب؛ كتِّيبات.

�لو�ق�عة بالفئة: 16
كتبت  بوكاي�ض  هو  �لعربي  منطوقها  �لتي    Bookcase �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
بحروف التينية �شغرية ماعد� �حلرف �الأول �لذي كتب ب�شكل كبري. توجد فوقها  ر�شمة د�ئرية تتو�شطها 
 The Life - changing �لكلمات  �لالتينية  �لكلمة  حت��ت  وت��وج��د  �شغرية.  ب��دو�ئ��ر  حماطة  جنمة 
platform دي اليف – ت�شاينجينغ بالتفورم �لتي كتبت بحروف التينية �شغرية مميزة. كتبت �لعالمة 

ككل باللون �الأبي�ض و�الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274788                بتاريخ : 2017/06/11 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

�إنفي�شتمنت  نغويني  ترونغ  با�شم  �أي�شا  تتاجر  و   ( نغويني  ترونغ  يو  تي  د�و  بهان  كو  و�ي  تي  با�ش��م: كونغ 
كوربور�ي�شن(.

وعنو�نه: 82-84 بوي تهي �ك�شو�ن، بني تهانه و�رد، دي�شرتيكت 1، هو �شي مينه �شيتي، فيتنام.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
حو�مل �لكتب؛  �أرفف للمكتبات؛ �أرفف لالأثاث.

�لو�ق�عة بالفئة: 20
كتبت  بوكاي�ض  هو  �لعربي  منطوقها  �لتي    Bookcase �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
بحروف التينية �شغرية ماعد� �حلرف �الأول �لذي كتب ب�شكل كبري. توجد فوقها  ر�شمة د�ئرية تتو�شطها 
 The Life - changing �لكلمات  �لالتينية  �لكلمة  حت��ت  وت��وج��د  �شغرية.  ب��دو�ئ��ر  حماطة  جنمة 
platform دي اليف – ت�شاينجينغ بالتفورم �لتي كتبت بحروف التينية �شغرية مميزة. كتبت �لعالمة 

ككل باللون �الأبي�ض و�الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                 

       
�ملودعة حتت رقم : 274827                بتاريخ : 2017/06/12 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �شينزهني فريريت تيكنولوجي كو.، ليمتد .

هونغكونغ  �شينزهني-  ك��ي��ان��ه��اي،  روود،  ت��ي  ����ض   1 ك��ي��ان��و�ن  من���رب.1،  �ي���ه،  بيلدينغ   ،201 رووم  وع��ن��و�ن��ه: 
كووبري�ي�شن زون، �شينزهني، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شماعات  �لنقالة؛  �لهو�تف  ل�شا�شات  و�قية  �أغ�شية  ؛   هو�تف  �أغطية  �لبيانات(؛   ملعاجلة  )�أج��ه��زة  قارنات 
�الأذن؛  م�شغالت و�شائط حممولة؛  مكرب�ت �ل�شوت؛ كابالت )يو ��ض بي( للهو�تف �لنقالة؛   قو�ب�ض وماآخذ 
و�أدو�ت تو�شيل �أخرى )و�شالت كهربائية(؛  مد�د�ت �لطاقة �ملحمولة )بطاريات قابلة لل�شحن(؛  �شو�حن 

للبطاريات �لكهربية.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة iFerret �لتي منطوقها �لعربي هو �إفريريت و كتبت بحروف 
التينية �شغرية ماعد� �حلرف F �لذي كتب ب�شكل كبري. كتبت �لعالمة باللون �الأبي�ض و�الأ�شود.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:            

            
�ملودعة حتت رقم : 274693                بتاريخ : 2017/06/08 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: ناتور�لي�شيو�ض هولدينغ بي.يف.

وعنو�نه: جا�شثافينويغ 124، �ن �ل-1081 كاي جيه �أم�شرتد�م، هولند�.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية؛ م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر 
�لفو�كه؛ م�شروبات م�شتخل�شة من �خل�شر وع�شائر �خل�شر؛ م�شروبات ممزوجة من �لفو�كه و �خل�شر؛ 
ع�شائر �خل�شر و �لفو�كه؛ �أ�شربه وم�شتح�شر�ت �أخرى لتح�شري �مل�شروبات، و بالتحديد م�شروبات �خل�شر 

و �لفو�كه.
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة natur. منطوقها �لعربي .ناتور كتبت بحروف التينية ب�شكل 
�شغري باللون �الأ�شود و على ي�شارها توجد ر�شمة على �شكل د�ئرة باللون �الأ�شود بد�خلها رمز �إجتاه ي�شري 

�إىل �ليمني باللون �الأبي�ض.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274713                بتاريخ : 2017/06/08 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �شان�شيت بيك �نرتنا�شيونال ليمتد.
وعنو�نه: 20 �بري �شريكيالر روود، #02-07 بي، �شنغافورة 058416.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أملا�ض؛ جموهر�ت حتتوي على �أملا�ض.

�لو�ق�عة بالفئة: 14
و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من ر�شمة مميزة الإطار على �شكل ما�شة باللون �لوردي �لفاحت.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 274717                بتاريخ : 2017/06/08 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �شان�شيت بيك �نرتنا�شيونال ليمتد.
وعنو�نه: 20 �بري �شريكيالر روود، #02-07 بي، �شنغافورة 058416.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أملا�ض؛ جموهر�ت حتتوي على �أملا�ض.

�لو�ق�عة بالفئة: 14
بحروف  كتبت  دي  دج��ي  بي  �لعربي  منطوقها  �لتي   PGD �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
التينية فقط ب�شكل وحجم كبريين باللون �لوردي �لفاحت ويوجد فوقها ر�شمة مميزة الإطار على �شكل ما�شة 
باللون �لوردي �لفاحت. ويوجد �أ�شفل �لكلمة PGD بي دجي دي �لكلمات PURE GROWN �لتي 
منطوقها �لعربي بيور غروون كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �لوردي �لفاحت، 
DIAMONDS �لتي منطوقها �لعربي د�مياند�ض كتبت بحروف  �أ�شفل هذه �لكلمات �لكلمة  ويوجد 

التينية فقط ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �لوردي �لفاحت.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                 
�ملودعة حتت رقم : 274719                بتاريخ : 2017/06/08 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �شان�شيت بيك �نرتنا�شيونال ليمتد.

وعنو�نه: 20 �بري �شريكيالر روود، #02-07 بي، �شنغافورة 058416.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أملا�ض؛ جموهر�ت حتتوي على �أملا�ض.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

بحروف  كتبت  دي  دج��ي  بي  �لعربي  منطوقها  �لتي   PGD �لكلمة  من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 
التينية فقط ب�شكل وحجم كبريين باللون �لوردي �لفاحت ويوجد فوقها ر�شمة مميزة الإطار على �شكل ما�شة 
باللون �لوردي �لفاحت. ويوجد �أ�شفل �لكلمة PGD بي دجي دي �لكلمات PURE GROWN �لتي 
منطوقها �لعربي بيور غروون كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �لوردي �لفاحت، 
DIAMONDS �لتي منطوقها �لعربي د�مياند�ض كتبت بحروف  �أ�شفل هذه �لكلمات �لكلمة  ويوجد 
 BIGGER & �أ�شفلها �لكلمات  التينية فقط ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �لوردي �لفاحت. ويوجد 
BRIGHTER �لتي منطوقها �لعربي بيغر �آند بر�يرت كتبت بحروف التينية فقط ب�شكل كبري وحجم 

�شغري باللون �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275013                بتاريخ : 2017/06/15 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: فريزالندكامبينا نيديرالند بي.يف.
وعنو�نه: �شتاي�شنزبلني 4، 3818 يل �أمري�شفورت، هولند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
منتجات حليب؛ حليب مركز؛ حليب على �شكل م�شحوق �أو �شلب �أو �شبه �شلب �أو �شائل. 

�لو�ق�عة بالفئة: 29
التينية  بحروف  كتبت  كوبيز  �لعربي  منطوقها   QUBEZ �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
ب�شكل كبري باللون �لبني موؤطر بحو�ف باللون �الأ�شفر مع وجود ر�شمة على �شكل �شريط مموج على �حلرف 
 RAINBOW كيو  باللون �لبني و موؤطرة بحو�ف باللون �الأ�شفر، و فوق هاته �لكلمة توجد �لكلمة Q
منطوقها �لعربي ر�ينبو كتبت بحروف التينية ب�شكل كبري و حجم �شغري باللون �الأزرق �لد�كن د�خل مربع 

باللون �الأزرق �لفاحت و فوقها ر�شمة على �شكل قو�ض قزح.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:             

           
�ملودعة حتت رقم : 275017                بتاريخ : 2017/06/15 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: فريزالندكامبينا نيديرالند بي.يف.

وعنو�نه: �شتاي�شنزبلني 4، 3818 يل �أمري�شفورت، هولند.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شبه  �أو  �شلب  �أو  م�شحوق  �شكل  على  منقوعات  �أو  قهوة  �لقهوة،  �أ�شا�شها  م�شروبات  منقوعات،  قهوة،  �شاي، 
�شلب �أو �شائل.

�لو�ق�عة بالفئة: 30
التينية  بحروف  كتبت  كوبيز  �لعربي  منطوقها   QUBEZ �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
ب�شكل كبري باللون �لبني موؤطر بحو�ف باللون �الأ�شفر مع وجود ر�شمة على �شكل �شريط مموج على �حلرف 
 RAINBOW كيو  باللون �لبني و موؤطرة بحو�ف باللون �الأ�شفر، و فوق هاته �لكلمة توجد �لكلمة Q
منطوقها �لعربي ر�ينبو كتبت بحروف التينية ب�شكل كبري و حجم �شغري باللون �الأزرق �لد�كن د�خل مربع 

باللون �الأزرق �لفاحت و فوقها ر�شمة على �شكل قو�ض قزح.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:       

                 
�ملودعة حتت رقم : 275078                بتاريخ : 2017/06/15 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �إيكوفاك�ض روبوتيك�ض كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 108# �شيهو وي�شت روود، ووزهونغ دي�شرتيكت، �شوزهو �شيتي، جيانغ�شو بروفين�ض، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آالت وعدد �آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة 
)عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد(، �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض. مكان�ض 
كهربية؛ �أجهزة تنظيف با�شتخد�م �لبخار؛ �أجهزة غ�شيل؛ �آالت كهروميكانيكية لتح�شري �مل�شروبات؛ �آالت 
حليب فول �ل�شويا �ملنزلية؛ �آالت كن�ض �لطرق )ذ�تية �لدفع(؛ تركيبات غ�شيل �لعربات؛ �آالت �شحق نفايات 

�ملجاري؛ �إن�شان �آيل )�آلة(.
�لو�ق�عة بالفئة: 07

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني E �إيه كتب ب�شكل كبري ومميز باللون �الأبي�ض بينما 
حتيط به حافة غري مكتملة باللون �الأزرق �لد�كن.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275081                بتاريخ : 2017/06/15 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �إيكوفاك�ض روبوتيك�ض كو.، ليمتد.
وعنو�نه: 108# �شيهو وي�شت روود، ووزهونغ دي�شرتيكت، �شوزهو �شيتي، جيانغ�شو بروفين�ض، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�أدو�ت  �أجهزة  �لنقود؛  وت�شنيف  ماكينات عد  �لفاك�ض؛  �آالت  �ملكتبي؛  �ملخرمة لال�شتخد�م  �لبطاقات  �آالت 
للوزن؛ تركيبات كهربية للحماية �شد �ل�شرقة؛ و�شائل �إنذ�ر �شد �حلريق؛ و�شائل �إنذ�ر �شد �لدخان؛ �أجهزة 

�نذ�ر للك�شف عن �لدخان؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني E �إيه كتب ب�شكل كبري ومميز باللون �الأبي�ض بينما 
حتيط به حافة غري مكتملة باللون �الأزرق �لد�كن.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                    

    
�ملودعة حتت رقم : 275087                بتاريخ : 2017/06/15 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �إيكوفاك�ض روبوتيك�ض كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 108# �شيهو وي�شت روود، ووزهونغ دي�شرتيكت، �شوزهو �شيتي، جيانغ�شو بروفين�ض، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مر�شحات لتكييف �لهو�ء؛ جمففات �لهو�ء؛ تركيبات مكيفات �لهو�ء؛ مر�وح )تكييف �لهو�ء(؛ �أجهزة ت�شخني 
كهربية؛ �أجهزة و�آالت لتنقية �لهو�ء؛ معد�ت رطوبة �لهو�ء؛ تركيبات تنقية مياه �ملجاري؛ �أجهزة وماكينات 

لتنقية �ملاء.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني E �إيه كتب ب�شكل كبري ومميز باللون �الأبي�ض بينما 
حتيط به حافة غري مكتملة باللون �الأزرق �لد�كن.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:           

             
�ملودعة حتت رقم : 275227                بتاريخ : 2017/06/19 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �إك�شايد �إند��شرتيز ليمتد.

وعنو�نه: �إك�شايد هاو�ض، 59�إي، �شورينغهي رود، كولكاتا –700 020  ، �شتايت �وف وي�شت بينغال، �لهند.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بطاريات  �لكهربائية؛  لل�شيار�ت  بطاريات  �لطائر�ت؛  بطاريات  �ل�شيار�ت؛  بطاريات  �لتخزين؛  بطاريات 
�شم�شية؛  خاليا  �أنو�عها؛  بجميع  �ملركبات  يف  م�شتخدمة  بطاريات  �لغو��شات؛  بطاريات  لل�شحن؛  قابلة 
�ألو�ح �شم�شية؛ بطاريات لالإ�شتخد�م يف �الأجهزة �الإلكرتونية �ملحمولة؛ بطاريات �ل�شحن �لذ�تي؛ �شناديق 
بطاريات  و  عك�شية  مقدمات  و  �إ���ض(  بي  )ي��و  �ملتو��شلة  �لطاقة  �إم��د�د  �أنظمة  �الأزر�ر؛  خاليا  �لبطاريات؛ 

للمقدمات �لعك�شية و نظام �لطاقة �الحتياطية ي�شمل منودجا مدجما من عاك�ض و بطارية.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمات BLACK PANTHER منطوقها �لعربي بالك بانرث 
كتبت بحروف التينية ب�شكل كبري باللون �الأ�شود.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:          

              
�ملودعة حتت رقم : 275237                بتاريخ : 2017/06/19 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: د�ميند �إنريجي كوربور�ي�شن بي تي �إي. ليمتد.

وعنو�نه: 1 كلينتيك لوب، #02-08، كلينتيك و�ن، �شنغفورة 637141.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات علمية و تكنولوجية؛  خدمات علمية و تكنولوجية يف ما يتعلق بالقوة و �لطاقة؛ تقدمي �ملعلومات، 
مبا يف ذلك عرب �النرتنت، حول  �خلدمات �لعلمية و �لتكنولوجية و �الأبحاث و �لت�شميم  يف ما يتعلق بالقوة 

و �لطاقة؛ خدمات �الإ�شت�شارة �لعلمية؛  خدمات �الإ�شت�شارة �لتكنولوجية؛ �لتحليل �لعلمي و �لتقني.
�لو�ق�عة بالفئة: 42

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة Diamond منطوقها �لعربي د�ميند كتبت بحروف التينية 
�لعربي  Energy منطوقها  �لكلمة  توجد  و حتتها  كبري،  ب�شكل  دي   D �حل��رف  كتابة  ب�شكل �شغري مع 
�إنريجي كتبت بحروف التينية ب�شكل �شغري مع كتابة �حلرف E �إي ب�شكل كبري، و على ي�شار هاته �لكلمات 

توجد ر�شمة على �شكل ثالث مربعات. و �لعالمة ككل هي باللون �الأبي�ض و �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:               

         
�ملودعة حتت رقم : 275444                بتاريخ : 2017/06/21 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: �أ�شوك لييالند ليمتد.

وعنو�نه: منرب.1، �شارد�ر باتيل روود، غيندي، �شيناي- 600 032، تاميل نادو، �لهند.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مركبات ذ�ت حمرك و �لهياكل �لقاعدية و  حمركات  للمركبات �لربية و  مركبات للتنقل عن طريق �لرب مبا 
فيها �ملركبات �ال�شهارية و و�شالت قارنة و �أجز�ء �ملحركات و جتهيز�تها. 

�لو�ق�عة بالفئة: 12
كتبت  بارترن  هو  �لعربي  منطوقها  �لتي    PARTNER �لكلمة   من  �لعالمة  تتكون  �لعالمة:  و�شف 

بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275451                بتاريخ : 2017/06/21 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2016/12/23 م

با�ش��م: �أهل�شرتوم-مونك�شجو �أوه و�ي جي.
وعنو�نه: �ألفار �ألون كاتو 3 �شي، 00100 هل�شنكي، فنلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لورق و �لورق �ملقوى للتغليف؛  غ�شاء بال�شتيكي و  �شحف �أو �شفائح  للتغليف؛ ورق معقم �و ورق مقوى 
للتغليف �لطبي؛  �شحف و �أغ�شية من �لبال�شتيك �ملعقم  للتغليف �لطبي؛  �أغلفة  بال�شتيكية؛  جر�بات و 

�أكيا�ض �لتعطري من �لورق �أو�لورق �ملقوى و �أو من �لبال�شتيك.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة  STERALIA �لتي منطوقها �لعربي هو �شتري�ليا. كتبت 
بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود و�الأبي�ض.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:    

                    
�ملودعة حتت رقم : 275588                بتاريخ : 2017/06/23 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: //م
با�ش��م: جيوفاين �إل. �إنرتنا�شيونال دجي �إم بي �ت�ض �آند كو. كيه دجي.

وعنو�نه: وينكيل 14، دي-24226 هييكيندورف، �ملانيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملقاهي وباخل�شو�ض حمالت ومطاعم �الآي�ض كرمي و�لوجبات �ل�شريعة )مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة( 
و�لكافيرتيات.

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمةGiovanni  �لتي منطوقها �لعربي جيوفاين كتبت بحروف 
ب�شكل �شغري،  �لكلمة  باقي  ب�شكل كبري وكتبت  G دجي  �الأبي�ض بحيث كتب �حلرف  باللون  التينية فقط 
�الأبي�ض.  باللون  نقطة  و�أمامه  �الأبي�ض  باللون  كبري  ب�شكل  كتب  �ل   L �لالتيني  �حل��رف  بجانبها  ويوجد 
دي  �لعربي دجيالتو  �لتي منطوقها   GELATO DE LUXE �لكلمات  �لكلمة  �أ�شفل هذه  ويوجد 
�لكلمات  يوجد فوق هذه  و  �الأ�شود.  باللون  ب�شكل كبري وحجم �شغري  كتبت بحروف التينية فقط  لوك�ض 
ككل ر�شمة مميزة لر�أ�ض رجل له �شعر مموج وحلية �شغرية باللون �الأ�شود و�لربتقايل و�الأبي�ض وعلى ميني 
هذه �لر�شمة توجد �لكلمة FUNDADO �لتي منطوقها �لعربي فوند�دو كتبت بحروف التينية فقط 
ب�شكل كبري وحجم �شغري باللون �الأبي�ض وعلى �شمال �لر�شمة توجد �الأرقام �لالتينية 1961 كتبت ب�شكل 

�شغري باللون �الأبي�ض.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275596                بتاريخ : 2017/06/24 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �لبحار �ل�شبع لتموين �لبو�خر )�ض.ذ.م.م(.
وعنو�نه: �ض. ب 5592، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�الإعالن و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
SevenSeas منطوقها �لعربي �شيفن�شيز كتبت  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
بحروف التينية ب�شكل �شغري باللون �الأزرق مع كتابة �حلرفني S ��ض ب�شكل كبري، و على ي�شار 

�لعالمة توجد ر�شمة على �شكل �إطار د�ئري بد�خله ر�شمة على �شكل موجة باللون �الأزرق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275597                بتاريخ : 2017/06/24 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �لبحار �ل�شبع لتموين �لبو�خر )�ض.ذ.م.م(.
وعنو�نه: �ض. ب 5592، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إن�شاء �ملباين و�الإ�شالح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.

�لو�ق�عة بالفئة: 37
SevenSeas منطوقها �لعربي �شيفن�شيز كتبت  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
بحروف التينية ب�شكل �شغري باللون �الأزرق مع كتابة �حلرفني S ��ض ب�شكل كبري، و على ي�شار 

�لعالمة توجد ر�شمة على �شكل �إطار د�ئري بد�خله ر�شمة على �شكل موجة باللون �الأزرق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:           

             
�ملودعة حتت رقم : 275699                بتاريخ : 2017/06/29 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م
با�ش��م: تادي بري�كيندي ماغاز��شيليك غيد� �شانايي يف تيكاريت �إيه.�إ�ض.

وعنو�نه: ليفينت ماهالي�شي بويوكديري كادي�شي 146  ب�شكتا�ض �إ�شطنبول تركيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبقول �ملجفف؛ �حل�شاء و مرق  �للحوم �ملعاجلة؛   �للحوم و�الأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد؛  منتجات 
قليل �لدهن؛  زيتون معالج و  عجني �لزيتون؛  حليب من �أ�شل حيو�ين؛  حليب من �أ�شل ع�شبي؛ منتجات 
�حلليب؛ زب��دة؛  زيوت �شاحلة لالأكل؛ فو�كه وخظر  جمففة و  حمفوظة و مثلجة و  ومطهوة و مدخنة 
ر و فو�كه جمففة كوجبات خفيفة؛ ده��ان  �لبندق  و زبد فول  ومملحة؛   عجني �لطماطم؛  بندق حُم�شّ

�شود�ين؛  طحينة )معجونة بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�ض و�لبي�ض �مل�شحوق؛ رقاقات �لبطاط�ض.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة DONER �لتي  منطوقها �لعربي هو دونري وكتبت بحروف 
التينية كبرية باللون �الأحمر �لغامق وتوجد نقطتان فوق �حلرف O. ويوجد فوق �لهذه �لكلمة م�شتطيل 
عمودي �أعاله عري�ض و�أ�شفله  �شيق. ويجد بد�خله �حلرفان T  و A  �لذي منطوقهما �لعربي هو تي و 
�إيه و�أ�شفلهما يوجد �حلرفان D  و I  �لذي منطوقهما �لعربي هو دي و �أي.كتبت �لعالمة باللون �الأبي�ض 

و�الأحمر �لغامق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275700                بتاريخ : 2017/06/29 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: تادي بري�كيندي ماغاز��شيليك غيد� �شانايي يف تيكاريت �إيه.�إ�ض.
وعنو�نه: ليفينت ماهالي�شي بويوكديري كادي�شي 146  ب�شكتا�ض �إ�شطنبول تركيا.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات؛ �الإيو�ء �ملوؤقت؛  حجز �الإقامة �ملوؤقتة؛  تاأجري غرف حلفالت �لزفاف؛  

توفري غرف للموؤمتر�ت وخمتلف �الجتماعات؛  دور �حل�شانة �لنهارية؛  �إيو�ء �حليو�نات.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة DONER �لتي  منطوقها �لعربي هو دونري وكتبت بحروف 
التينية كبرية باللون �الأحمر �لغامق وتوجد نقطتان فوق �حلرف O. ويوجد فوق �لهذه �لكلمة م�شتطيل 
عمودي �أعاله عري�ض و�أ�شفله  �شيق. ويجد بد�خله �حلرفان T  و A  �لذي منطوقهما �لعربي هو تي و 
�إيه و�أ�شفلهما يوجد �حلرفان D  و I  �لذي منطوقهما �لعربي هو دي و �أي.كتبت �لعالمة باللون �الأبي�ض 

و�الأحمر �لغامق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

�عالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 108370
با�ش������م : �ض. �شركة �لن�شار �لتجارية �ملحدودة.

وعنو�ن����ه : �ض.ب: 6697، جدة 21452 ، �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
و�مل�شجلة حتت رقم : )108370(    بتاريخ : 2016/03/22  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2008/03/02  �إيل 2018/03/02.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 110142
با�ش������م : �إ�ض.بي فولر �أي.بي الي�شين�شني جي �إم بي �إت�ض.

وعنو�ن����ه : ليندن�شرت��شيه 8، 6340 بار ، �شوي�شر�.
و�مل�شجلة حتت رقم : )110142(    بتاريخ : 2009/12/16  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/04/02  �إيل 2028/04/02.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:                        

�ملودعة حتت رقم : 275598                بتاريخ : 2017/06/24 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: // م

با�ش��م: �لبحار �ل�شبع لتموين �لبو�خر )�ض.ذ.م.م(.
وعنو�نه: �ض. ب 5592، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحالت و�ل�شفر.

�لو�ق�عة بالفئة: 39
SevenSeas منطوقها �لعربي �شيفن�شيز كتبت  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة 
بحروف التينية ب�شكل �شغري باللون �الأزرق مع كتابة �حلرفني S ��ض ب�شكل كبري، و على ي�شار 

�لعالمة توجد ر�شمة على �شكل �إطار د�ئري بد�خله ر�شمة على �شكل موجة باللون �الأزرق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:          

              
�ملودعة حتت رقم : 275601                بتاريخ : 2017/06/24 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: //م
با�ش��م: �شينزهني بريفكت لوف د�ميند كو.، ليمتد.

وعنو�نه: �إي�شت بلوك، 3/�إف، منرب.1 بيلدينغ، تيلو�ض �إند�شرتي �إيريا، �شويبيي 2 �ند رود، كويزهو �شرتيت، 
لوهو دي�شرتيكت، �شينزهني، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أعمال فنية من معدن نفي�ض؛   �أو ن�شف م�شغولة؛  �شناديق للمجوهر�ت؛  حلي؛   معادن نفي�شة، م�شغولة 

قالد�ت )جموهر�ت(؛  �أحجار كرمية؛  �أقر�ط؛  �أ�شاور )جموهر�ت(؛  حلقات )جموهر�ت(؛ �شاعات �ليد.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة 10HEARTS �لتي منطوقها �لعربي هو 10هارت�ض وكتبت 
بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود وعلى ميني �لكلمة توجد �لكلمة 10ARROWS  �لتي منطوقها 
�لعربي هو 10�أروز و كتبت كذلك بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود. وتوجد فوق كل كلمة من �لكلمات 

�مل�شبق ذكرها د�ئرة بي�شاء و�شود�ء وبد�خلها �شهام. �لد�ئرتني ملت�شقتني يف مابينهما.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:        

                
�ملودعة حتت رقم : 275602                بتاريخ : 2017/06/24 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: //م
با�ش��م: �شينزهني بريفكت لوف د�ميند كو.، ليمتد.

وعنو�نه: �إي�شت بلوك، 3/�إف، منرب.1 بيلدينغ، تيلو�ض �إند�شرتي �إيريا، �شويبيي 2 �ند رود، كويزهو �شرتيت، 
لوهو دي�شرتيكت، �شينزهني، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتجارية  �الأعمال  �إد�رة  بالتجزئة؛  �لبيع  الأغر��ض  �الت�شاالت  و�شائل  عرب  �ل�شلع  عر�ض  و�إع��الن؛  دعاية 
�ال�شتري�د  وك��االت خدمات  �لغري؛   �ملبيعات ل�شالح  �لغري؛ ترويج  لل�شلع و�خلدمات ل�شالح  تر�خي�ض  ملنح 
و�لت�شدير؛ توفري �شوق �النرتنت مل�شرتي وبائعي �ل�شلع و�خلدمات؛ �لبيع باملز�د �لعلني؛ تعيني �ملوظفني؛ 

جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �حلا�شوب؛ �ملحا�شبة.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمة 10HEARTS �لتي منطوقها �لعربي هو 10هارت�ض وكتبت 
بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود وعلى ميني �لكلمة توجد �لكلمة 10ARROWS  �لتي منطوقها 
�لعربي هو 10�أروز و كتبت كذلك بحروف التينية كبرية باللون �الأ�شود. وتوجد فوق كل كلمة من �لكلمات 

�مل�شبق ذكرها د�ئرة بي�شاء و�شود�ء وبد�خلها �شهام. �لد�ئرتني ملت�شقتني يف مابينهما.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:    

                    
�ملودعة حتت رقم : 275697                بتاريخ : 2017/06/29 م

تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2017/01/11م
با�ش��م: ريني�شان�ض 1849 �إ�ض �يه.

وعنو�نه: 2-4 �أفينيو ماري-تريي�شي، 2132 لوك�شمبورغ، لوك�شمبورغ.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

جلد و جلد ُمقلَّد؛ ِعّلب من جلد �أو من  لوح جلد مقوى؛ �أغلفة من �جللد �أو �جللد �ملُقلَّد حلمل �لوثائق؛ 
جلود حيو�نات؛ �شناديق وحقائب �ل�شفر؛ �شناديق وحقائب و�أطقم �ل�شفر؛ حقائب مالب�ض لل�شفر؛ مظالت 
و�شم�شيات و ِع�شى للم�شي؛ �شياط و معد�ت �ل�شروج؛ حمافظ جيب؛ حقائب �لنقود؛ حافظات �لبطاقات؛ 
حافظات للمفاتيح؛ حقائب �ليد وحقائب ظهر وحقائب ذ�ت عجالت؛ حقائب �ملت�شلقني و حقائب �ملخيمات 
وحقائب �ل�شفر وحقائب �ل�شاطئ وحقائب مدر�شية؛ حقائب �شغرية مل�شتح�شر�ت �لتجميل )غري جمهزة(؛ 
حقائب �شبكية �أو حقائب للت�شوق؛ حقائب �أو حقائب �شغرية )مظاريف، جر�بات( م�شنوعة من �جللد حلمل 

�لوثائق.
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لكلمات   MOYNAT GABRIELLE �لتي منطوقها �لعربي 
هو موينات غابرييلي. كتبت باللون �الأ�شود و�الأبي�ض بحروف التينية كبرية.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 25416
با�ش������م : �ض. ديبال �أ�ض �أيه.

وعنو�ن����ه : ��شتنتز كايل، 24 ،48160 ديريو )فزكانا(، �أ�شبانيا.
و�مل�شجلة حتت رقم : )19830(    بتاريخ : 1999/02/17  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف :   2018/02/18  �إيل 2028/02/18.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 100343             بتاريخ : 2007/09/24
�مل�شجلة حتت رقم : 100236                بتاريخ: 2010/03/04

با�ش��م: بر�يت فامي جروب هولدينغز ليمتد.
وعنو�نه: 42�ن دي فلور، بانك �وف ت�شاينا تاور، 1 غاردن روود، �شنرت�ل، هونغ كونغ.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :18 جلود حيو�نات،حمافظ نقود،حقائب مدر�شية،�شناديق 
ثياب �شفرية،جلود تقليد،مظالت،حقائب ظهر ،جز�دين لي�شت من معادن نفي�شة،�شما�شي،جلود من �لفرو 
يد،حقائب  حقائب  لل�شاطئ،  حقائب  و�الور�ق،  للوثائق  �شغرية  ت�شوق،حقائب  جيب،�كيا�ض  ،حم��اف��ظ 
�شغرية  جلدية(،حقائب  )م�شنوعات  �ل�شفر  و�الور�ق،�شناديق  للوثائق  م�شطحة  جلدية  �شفوؤية،حمافظ 
حقائب  جمهزة(،  )غري  �لتجميل  مل�شتح�شر�ت  �شغرية  �شفرية(،حقائب  )حقائب  ثياب  �شناديق  �شفرية، 

�شفرية.
�لو�قعة بالفئة : 18

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : �شار��شني �أ�ض.�أر.�أل.
- ��شم �ملتنازل له: بر�يت فامي جروب هولدينغز ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: هونغ كونغ.

- عنو�ن وحمل �إقامته : 42�ن دي فلور، بانك �وف ت�شاينا تاور، 1 غاردن روود، �شنرت�ل، هونغ كونغ.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:       2017/03/02  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:  2018/02/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 100344             بتاريخ : 2007/09/24
�مل�شجلة حتت رقم : 100246                بتاريخ: 2010/03/04

با�ش��م: بر�يت فامي جروب هولدينغز ليمتد.
وعنو�نه: 42�ن دي فلور، بانك �وف ت�شاينا تاور، 1 غاردن روود، �شنرت�ل، هونغ كونغ.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :25 �ملالب�ض،مالب�ض من جلد مقلد، �حزمة)مالب�ض(، �غطية 

ر�أ�ض، قبعات، �لب�شة �لقدم)�الآحذية �البو�ت،�ل�شنادل(، �حذية ريا�شية.
�لو�قعة بالفئة : 25

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : �شار��شني �أ�ض.�أر.�أل.
- ��شم �ملتنازل له: بر�يت فامي جروب هولدينغز ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: هونغ كونغ.

- عنو�ن وحمل �إقامته : 42�ن دي فلور، بانك �وف ت�شاينا تاور، 1 غاردن روود، �شنرت�ل، هونغ كونغ.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:       2017/03/02  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:  2018/02/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 103236             بتاريخ : 2007/11/26
�مل�شجلة حتت رقم : 104272                بتاريخ: 2010/06/10
با�ش��م: تياجنني يو فا �شتيل بايب غروب �شتوك كو.، ليمتد.

وعنو�نه: د�كيوزهو�نغ جينغهاي كاونتي؛ باي يي يو�ن �ند��شرتيال زون تياجنني �شي �ن )�ل�شني(.
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :06 قب�شات و�أنابيب فوالذية؛ �أنابيب متفرعة م�شنوعة من 
�ملعدن، �الأغلفة �ملعدنية �مل�شتخدمة الأبار �لنفط، �أنابيب �ملياه �مل�شنوعة من �ملعدن، �أنابيب �مليازيب �ملعدنية، 

�الأنابيب �ملعدنية.
�لو�قعة بالفئة : 06

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : تياجنني يو فا �شتيل بايب جروب كو، ليمتد.
- ��شم �ملتنازل له: تياجنني يو فا �شتيل بايب غروب �شتوك كو.، ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �ل�شني.

�ن  �شي  تياجنني  زون  �ند��شرتيال  يو�ن  يي  باي  كاونتي؛  د�كيوزهو�نغ جينغهاي   : �إقامته  - عنو�ن وحمل 
)�ل�شني(.

- تاريخ �نت�قال �مللكية:       2017/08/11  
- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:  2018/02/14  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 114592             بتاريخ : 2008/06/15
�مل�شجلة حتت رقم : 98557                بتاريخ: 2009/12/16

با�ش��م: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.
وعنو�نه: �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
�لرحالت،  تنظيم  وبخا�شة   ، �ل�شفر  وك��االت  خدمات   39: �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
وخ��دم��ات مر�فقة  و�لنقل  �مل���رور  خ��دم��ات  وك��ذل��ك  �ل�شياحية  �جل���والت  وترتيب  وتنظيم  �أق��ام��ة   ، و�حل��ج��ز 

�مل�شافرين.
�لو�قعة بالفئة : 39

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : كوين ري�شني بيتيليجوجن�ض �يه جي.
- ��شم �ملتنازل له: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �شوي�شر�

- عنو�ن وحمل �إقامته : �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/06/30  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2018/02/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 114593             بتاريخ : 2008/06/15
�مل�شجلة حتت رقم : 98558                بتاريخ: 2009/12/16

با�ش��م: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.
وعنو�نه: �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
�الأعمال،  وتوجيه  و�إد�رة  و�الإع���الن  �لدعاية  خدمات   35: �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

�ال�شت�شار�ت يف �الأعمال �ملهنية، تنظيم وترتيب �مل�شاركة يف �ملنا�شبات و�الأحد�ث لالأغر��ض جتارية.
�لو�قعة بالفئة : 35

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : كوين ري�شني بيتيليجوجن�ض �يه جي.
- ��شم �ملتنازل له: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �شوي�شر�

- عنو�ن وحمل �إقامته : �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/06/30  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2018/02/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

2008/06/15 : �ملودعة حتت رقم : 114594             بتاريخ 
�مل�شجلة حتت رقم : 98559                بتاريخ: 2009/12/16

با�ش��م: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.
وعنو�نه: �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :43 ترتيب وتقدمي �خلدمات �ملتعلقة بتوفري �الإقامة �ملوؤقتة 

وتقدمي �لطعام و�ل�شر�ب.
�لو�قعة بالفئة : 43

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : كوين ري�شني بيتيليجوجن�ض �يه جي.
- ��شم �ملتنازل له: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �شوي�شر�

- عنو�ن وحمل �إقامته : �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/06/30  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2018/02/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

1996/06/15 : �ملودعة حتت رقم : 16673             بتاريخ 
�مل�شجلة حتت رقم : 15701                بتاريخ: 1998/06/07

با�ش��م: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.
وعنو�نه: �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :16 �لورق و�ملنتجات �مل�شنوعة منه ، ورق �حلمام و�حللقات �لورقية 
�ل�شحية �مل�شتخدمة علي مقعد �لتو�ليت ، لفافات �لورق لالغر��ض �ملنزلية ، ورق �ملطبخ و�ور�ق �ليدين ومناديل 
�ملفار�ض   ، �خ��رى  جتميلية  الغر��ض  �مل�شتخدة  و�ملناديل  �لورقية  �ملاكياج  �إز�ل��ة  مناديل   ، �لورقية  �ملناديل   ، �ل�شاي 
�ملائدة  مناديل   ، �مللفوفة  �الرف��ف  �ور�ق   ، �لطاولة  �شطح  علي  تو�شع  �لتي  و�ملناديل  للطاوالت  �لورقية  و�ملناديل 
�ل�شغرية �لتي تو�شع حتت �الطباق و�لكوؤو�ض ومناديل تزيني �لطعام �مل�شنوعة من �لورق �ملخرم ، �الطباق �لورقية 
، �لورق �ملقاوم للدهن ، �ملنا�شف �لو�شوعة علي لفائف �و معزل ، بطاقات �لدعوة ، �ور�ق �للف علي �شكل لفافات �و 

�شفائح ، �ملجدالت و�كيا�ض �لتغليف �لورقية �و �لبال�شتيكية و�كيا�ض �لقمامة.
�لو�قعة بالفئة : 16

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : كوين ري�شني بيتيليجوجن�ض �يه جي.
- ��شم �ملتنازل له: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �شوي�شر�

- عنو�ن وحمل �إقامته : �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/06/30  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2018/02/14  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267
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املال والأعمال

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�ض
•• دبي-وام:

حققت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك يف دبي �أكرث من 
بقيمة  مبايعة   193 ت�شجيل  �م�ض  �ل��د�ئ��رة  �شهدت  حيث   .. دره��م  مليار 
382 مليون درهم منها 34 مبايعة لالأر��شي بقيمة 198 مليون درهم 

و159 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 184 مليون درهم.
27 مليون دره��م يف منطقة و�دي  �أه��م مبايعات �الأر����ش��ي بقيمة  وج��اءت 
12 مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�شيخ  2 تليها مبايعة بقيمة  �ل�شفا 
12 مليون درهم يف منطقة حد�ئق  حممد بن ر��شد تليها مبايعة بقيمة 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد.
عدد  حيث  من  �ملناطق  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  حد�ئق  منطقة  وت�شدرت 
�ملبايعات.. �إذ �شجلت 20 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وتلتها منطقة 
و�دي �ل�شفا 2 بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة يف ند 

�حلمر بت�شجيلها مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل .. فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 
 5 تلتها مبايعة بقيمة  �ملبايعات  كاأهم  ماليني درهم مبنطقة برج خليفة 
و�أخ��ري� مبايعة  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  ماليني دره��م يف منطقة حد�ئق 

بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة.
وت�شدرت منطقة �ملركا�ض �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل.. 
�لكفاف  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعة   22 �شجلت  �إذ 
علي  جبل  يف  وثالثة  دره���م  مليون   361 بقيمة  مبايعة   17 بت�شجيلها 

�الأوىل بت�شجيلها 14 مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم.
رهونات   16 منها  دره��م  مليون   648 ق��دره��ا  قيمة  �ل��ره��ون��ات  و�شجلت 
 42 بقيمة  ره��ون��ات فلل و�شقق  دره��م و27  606 ماليني  بقيمة  �أر�����ض 
مليون   454 بقيمة  �لتجاري  �خلليج  �أهمها مبنطقة  وك��ان  دره��م  مليون 

درهم و�أخرى يف منطقة �لرب�شاء �الأوىل بقيمة 62 مليون درهم.

»تدوير« تطلق »مزادات « 
لتجارة املواد القابلة للتدوير

•• اأبوظبي-وام:

 2018 مع بد�ية عام  – �أبوظبي”  �إد�رة �لنفايات  “مركز  �أطلقت تدوير 
تطويرها  مت  و�ل��ت��ي  �الإل��ك��رتوين  موقعها  ع��رب  تدوير”  “مز�د�ت  خدمة 

لتخدم منتجي �لنفايات �شمن فئة قطاع �الأعمال.
ومن�شاآت  �لنفايات  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملة  �ل�شركات  �خلدمة  وت�شتهدف 
بيع  �الأعمال من  �لنفايات يف قطاع  �لتدوير ومتكن جميع منتجي  �إع��ادة 
�إلكرتوين  �الإل��ك��رتوين وعر�شها مب��ز�د  للتدوير يف موقعها  �لقابلة  �مل��و�د 
ن�شاط  ت�شنيف  �شمن  �الأعمال  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�شركات  من  للمهتمني 

جتارة �ملو�د �لقابلة للتدوير.
�أه��د�ف��ه��ا نحو تعزيز جتربة  لتحقيق  دع��م��اً  ه��ذه �خل��دم��ة  ت��دوي��ر  وتطلق 
�إن�شاء  يف  ي�شاهم  مبا  خلدماتها  �لرقمي  �لتحول  يف  و�مل�شاهمة  عمالئها 
منظومة متكاملة الإد�رة �لنفايات و�لعمل على حتويلها �إىل ر�فد �قت�شادي 
و�لتعرفة  �لرت�خي�ض  �إد�رة  مدير  �لعمودي  ح�شني  �ملهند�ض  وق��ال  مهم. 
وخدمة �لعمالء باالإنابة ت�شعى تدوير من خالل هذه �خلدمة �الإلكرتونية 
وت�شجيع  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  �لنفايات  لقطاع  �ملبتكرة  �الإد�رة  تعزيز  �إىل 
و�لتحول  للتدوير  �لقابلة  �مل��و�د  �ال�شتثمار يف جت��ارة  على  �الأع��م��ال  قطاع 
تطلعات  لتحقيق  �لتقنية  �حللول  ��شتخد�م  للخدمات من خالل  �لرقمي 
عمالئها ورفع م�شتوى �لوعي �لبيئي لديهم ونظمت تدوير ور�شة تعريفية 
��شتهدفت فيها �ل�شركات �لعاملة يف جتارة �لنفايات و�شركات نقل �ملخلفات 

�ملعدنية وغري �ملعدنية، بهدف توعيتهم باخلدمة �جلديدة.
فيه  تركز  و�لتي  لتدوير  �لعامة  �ال�شرت�تيجية  �مل�شروع �شمن  هذ�  وياأتي 
على �حلفاظ على �لبيئة وتنظيم �لقو�نني وتطبيق �ملمار�شات و�ل�شلوكيات 

�لبيئية �ل�شليمة.

» �سياحة ال�سارقة « ت�سارك يف معر�ض 
بور�سة برلني لل�سياحة الدولية

•• ال�شارقة - وام: 

�ل�52 من  �ل��دورة  بال�شارقة يف  و�ل�شياحي  �لتجاري  �الإمن��اء  ت�شارك هيئة 
معر�ض بور�شة برلني �لدويل لل�شياحة و�ل�شفر �أحد �أهم معار�ض �لتجارة 
و�ل�شياحة و�ل�شفر �ملخت�شة يف �لعامل و�لذي تنطلق �أعماله يف �لفرتة من 

7 حتى 11 من مار�ض �جلاري يف �لعا�شمة �الأملانية.
�أهم  �ل�21 على �لتو�يل ��شتعر��ض  وتعتزم �لهيئة خالل م�شاركتها للمرة 
يف  �لتحتية  �لبنية  ت��ط��ور�ت  على  �ل�شوء  وت�شليط  �ل�شياحية  م�شاريعها 
�الإمارة. ويرت�أ�ض �شعادة خالد جا�شم �ملدفع رئي�ض �لهيئة وفد �الإمارة �لذي 
12 جهة حكومية وخا�شة لتعريف �لزو�ر و�مل�شاركني يف  ي�شم ممثلني ل� 
�ملعر�ض باأبرز مبادر�تها ومنتجاتها وخدماتها �ل�شياحية و�لثقافية �لعاملية 
هيئة  و  �ل�شارقة  �ك�شبو  ومركز  ح��دود  بال  ثقافة  �لوفد  وي�شم  �مل�شتوى. 
�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  �شروق وهيئة  و�ال�شتثمار-  للتطوير  �ل�شارقة 
وهيئة �ل�شارقة للمتاحف وهيئة مطار �ل�شارقة �لدويل �إىل جانب ممثلني 
ووكاالت  �لفنادق  �أب��رز  من  وع��دد  �شاتا  لل�شفريات  �ل�شارقة  مطار  لوكالة 
��شرت�تيجية  �ملعر�ض فر�شة  “ ميثل  �ملدفع  ب��االإم��ارة. وق��ال خالد  �ل�شفر 
لتعزيز مكانة �الإمارة على خارطة �ل�شياحة و�الأعمال �لدولية تو�فقا مع 
�الأجندة �لوطنية �لر�مية �إىل تطوير �لقطاعني �القت�شادي و�ل�شياحي.. 
و�شن�شلط �ل�شوء خالل م�شاركتنا هذ� �لعام على �أبرز �ملقومات و�لقدر�ت 
�ل�شياحية يف �الإمارة �لتي �شاهمت يف تعزيز مكانتها كوجهة �شياحية عاملية 
�إمارة �ل�شارقة ومن خالل منتجاتها وخدماتها  �أن  مف�شلة ». م�شري� �إىل 
�ل�شياحية �ملتنوعة ��شتطاعت �أن ت�شتقطب �آالف �لزو�ر من خمتلف �أنحاء 
�لعامل ونحن نلتزم مبو��شلة �لتو�شع وتعزيز مبادرتنا وبر�جمنا �لتنموية 
وجعلها  لالإمارة  �ل�شياحية  �لتدفقات  وزي��ادة  �ل�شياحي  بالقطاع  لالرتقاء 
�لوجهة �ملثالية لل�شياحة �لعائلية. و�أكد �شعادته �أن �ل�شوق �الأملاين وغريه 
�أه��م �الأ���ش��و�ق بالن�شبة الإم���ارة �ل�شارقة  م��ن �الأ���ش��و�ق �الأوروب��ي��ة يعد م��ن 
�لتجارية  �لعالقات  تعزيز  �إىل  �ملعر�ض  يف  م�شاركتنا  خ��الل  من  ونتطلع 
و�ل�شياحية مع خمتلف �لدول �مل�شاركة من خالل تقدمي �ملزيد من �ملبادر�ت 
�إبر�م  و�لرب�مج �ل�شياحية �لتي تعزز عالقتنا بالز�ئر �الأوروبي �ىل جانب 

�تفاقيات جديدة ت�شهم يف �الرتقاء بالقطاع �ل�شياحي يف �الإمارة.

اأحمد بن �سعيد يبحث تعزيز العالقات االقت�سادية مع رئي�ض حكومة والية ا�سرتاليا الغربية
•• دبي -وام: 

بحث �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�ض 
ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ط��ري�ن �ل��رئ��ي�����ض �الأع���ل���ى ملجموعة 
م�����ارك ماكجو�ن  م���ع���ايل  م���ع  �الإم���������ار�ت  ط�����ري�ن 
رئي�ض حكومة والية �أ�شرت�ليا �لغربية �شبل تعزيز 
�ل��ع��الق��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن وجم���االت 
قطاعات  يف  باالبتكار  �ملتعلقة  �لرئي�شية  �الهتمام 

�لنقل و�لطاقة �ملتجددة و�لبنية �لتحتية.
�لطرفني  �ل��ذى جرى بني  �للقاء  جاء ذلك خالل 
وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل  بح�شور 
�القت�شاد و�شعادة �أحمد بن �شليم �لرئي�ض �لتنفيذي 
�أع�شاء �الإد�رة  ملركز دبي لل�شلع �ملتعددة وعدد من 

�لتنفيذية ل�شركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم.
وكان معايل �شلطان �ملن�شوري قد ز�ر مدينة بريث 
ع���دة م���ر�ت وت��اأت��ي زي����ارة رئ��ي�����ض �حل��ك��وم��ة لتوؤكد 

�لتز�م والية �أ�شرت�ليا �لغربية جتاه �لدولة بو�شفها 
�شريكا رئي�شيا يف جمال �لتجارة و�البتكار.

وتهدف زيارة رئي�ض �حلكومة �إىل مركز دبي لل�شلع 
�ملتعددة �إىل تعزيز �لعالقات �لتجارية �لقائمة مع 
�ل�شرق  ملكتب  ك��ان  فيما  �لغربية  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  والي���ة 
�لدور  �لغربية  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  ل��والي��ة  �لتابع  �الأو���ش��ط 

�ال�شا�شي فى تنظيم تلك �لزيار�ت.
و�أكد بانكاج �شافار� مفو�ض والية �أ�شرت�ليا �لغربية 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه �جل��ه��ود �مل�����ش��ت��م��رة �ل��ت��ي تعك�ض 
�لعالقات “�ملهمة و�ملتنامية” بني �لبلدين م�شري� 
�ىل �ن �لزر�عة و�الأمن �لغذ�ئي و�البتكار يف �لنقل 
ذ�ت  رئي�شية  ق��ط��اع��ات  ي�شكلون  �لتحتية  و�لبنية 
�أهمية كبرية بني �لبلدين �إذ ال تقت�شر �أهمية هذه 
يف  ت�شهم  ب��ل  وح�شب  �لتجارة  تعزيز  على  �ل��زي��ارة 

تبادل �ملعارف و�خلرب�ت.
�مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف �شناعة  �الأل��وم��ي��ن��ا  وت�����ش��ك��ل م����ادة 

�الألومينيوم �ل�شادر�ت �الأكرب من حكومة �أ�شرت�ليا 
�لغربية �إىل �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقد �أ�شهمت 
�لعالقة مع �شركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أحد 
�لدولة يف  �لغربية يف  �أ�شرت�ليا  �أكرب عمالء والية 
�الإم���ار�ت  ب��ني  �لقوية  �لتجارية  �ل��رو�ب��ط  جتديد 
�لعاملية لالأملنيوم ووالية �أ�شرت�ليا �لغربية و��شتغلت 
�أخرى  �لهيئتان هذه �لفر�شة ال�شتك�شاف جماالت 
من جماالت �الهتمام مبا يف ذلك فر�ض �لتعدين 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا �لغربية  �ل��و����ش��ع �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا والي����ة 
ف�شال  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  و�البتكار  �الآيل  و�لت�شغيل 

عن �لتدريب على �ل�شالمة و�الأمن.
يذكر �أن �شادر�ت والية �أ�شرت�ليا �لغربية �إىل دولة 
مليار   2.5 �رتفعت من  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
2012-2013 �إىل  900 مليون دوالر يف  درهم 
يف  �أمريكي  دوالر  مليار   1.5 دره��م  مليار   4.28

.2017-2016

•• اأبوظبي- الفجر

يف  م�شاركتها  عن  و�ملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة  �أعلنت 
�لفرتة  خالل  �ملقام  برلني  يف  �لعاملي  �ل�شفر  بور�شة  معر�ض 
7-11 مار�ض �جلاري، يف مركز �ملعار�ض بالعا�شمة �الأملانية. 
وت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة ج��ن��ة �شمن ج��ن��اح د�ئ����رة �لثقافة 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لفندقية  �ل�شركات  كاأحد  �أبوظبي   – و�ل�شياحة 
�ملجموعة من  ع��ززت  �مل��ت��ح��دة، حيث  �لعربية  �الم����ار�ت  دول��ة 
تو�جدها يف �أبوظبي ودبي ور�أ�ض �خليمة عرب عدد من �لفنادق 
1300 غرفة  و�لفلل و�ل�شقق �لفندقية �لتي ت�شم ما يفوق 
و�شقة وفيال فاخرة ومبو��شفات عالية �جلودة وخدمات رفيعة 
ومتعددة. وقال �ل�شيد نعمة عماد دروي�ض �لرئي�ض �لتنفيذي 

للمجموعة: نحر�ض على �مل�شاركة يف معر�ض بور�شة �ل�شفر 
�لعاملي يف برلني كونه �ملعر�ض �الأه��م و�الب��رز عامليا يف قطاع 
�ل�شياحة و�ل�شيافة، وتاأتي م�شاركتنا لتعزيز تو�جد جمموعة 
�لعاملي،  �ل�شياحي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  و�ملنتجعات  للفنادق  جنة 
و�لتعريف  �ل�����ش��ي��اح��ي،  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ق��ر�ر  ب�شناع  و�الل��ت��ق��اء 
بفنادقنا �لر�ئدة على م�شتوى �المار�ت، وبحث فر�ض �لتو�شع 
يف عدد من �لدول �الوروبية و�ال�شيوية و�الفريقية خا�شة مع 
باكورة فنادقها يف �شرييالنكا �شمن  �ملجموعة الفتتاح  توجه 
�أول خطوة تو�شع لها خارج �لدولة. و�أ�شاف نعمة: كما نغتنم 
فر�شة م�شاركتنا لعر�ض بر�جمنا وعرو�شنا يف �ل�شوق �الأملاين 
�لذي يعد من �أهم �الأ�شو�ق �ل�شياحية بالن�شبة لدولة �المار�ت 
تو�فد  ع��رب  متقدمة  م��ر�ت��ب  يحتل  حيث  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
فنادق  يف  طويلة  ل��ف��رت�ت  وق�شائهم  �المل���ان  و�ل����زو�ر  �ل�شياح 

�لدولة. وذكر �أن �إمارة �أبوظبي جنحت يف تعزيز مكانتها على 
4.8 مليون  خارطة �ل�شياحة �لعاملية حيث متكنت من جذب 
�شائح يف �لعام 2017 مع توقعات با�شتقطاب �أعد�د متز�يدة 
�أبوظبي  لوفر  متحف  �فتتاح  عقب  خا�شة  �جل���اري،  �لعام  يف 
وقرب �فتتاح مدينة عامل ور�رنر بر�ذرز �لرتفيهي �لذي ي�شكل 
��شافة نوعية للقطاع �ل�شياحي يف �المارة وقال دروي�ض: لقد 
�أد�ء  حتقيق  م��ن  و�ملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة  متكنت 
�يجابي خالل �لعام 2017، حيث �شجلت ��شغاالت قيا�شية يف 
فنادقها �ملتو�جدة يف كل من �أبوظبي و دبي ور�أ�ض �خليمة، كما 
متكنت فنادق �ملجموعة من ��شتقطاب �لعديد من �لفعاليات 
و�ملوؤمتر�ت و�حلو�فز مما جعل فنادق �ملجموعة �ملكان �الأن�شب 
ال�شت�شافة وح�شور �ملنا�شبات وتنظيم �لفعاليات و�الإجتماعات 

�الإقت�شادية و�الإجتماعية و�لرتفيهية وغريها.

مب�ساركة نحو 62000 من املهتمن يف القطاع من �ستى اأنحاء العامل

معر�ض ال�سرق االأو�سط للكهرباء يف ن�سخته 43 ينطلق اليوم وم�ستقبل الطاقة يف �سلم اأولوياته

»اقت�سادية عجمان« ت�سرك متعامليها يف تطوير خدمتي »التنازل واالإلغاء«

جنة للفنادق واملنتجعات ت�سارك يف بور�سة ال�سفر العاملي يف برلن

نعمة دروي�ض: اأبوظبي جنحت يف تعزيز مكانتها على خارطة ال�سياحة العاملية 

•• عجمان -وام:

�لتنمية �الق��ت�����ش��ادي��ة يف  د�ئ����رة  �أط��ل��ق��ت 
#رحلة_�ملتعامل_  “ و���ش��م  ع��ج��م��ان 
“ دعت من خالله  �إقت�شادية_عجمان 
جتربة  تطوير  يف  للم�شاركة  متعامليها 
�مل��ت��ع��ام��ل خل��دم��ت��ي �ل���ت���ن���ازل و�الإل���غ���اء 
للتو��شل  م��و�ق��ع��ه��ا  ج��م��ي��ع  زي�����ارة  ع���رب 
�الأفكار  تقدمي  يف  و�مل�شاركة  �الجتماعي 
�لرحلة  ل��ت��ب�����ش��ي��ط  �مل��ت��م��ي��زة  و�حل����ل����ول 
�أحمد  وق��ال  �ملتعاملني.  �شعادة  وحتقيق 
عالقات  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي  خ���ري 
�ملتعاملني �إن �الإد�رة وبالتن�شيق مع �إد�رة 
مبادرة  تنفيذ  تبنت  �لتجاري  �لت�شجيل 
تطوير جتربة �ملتعامل و�لتي تعترب �أحد 
ملر�كز  �لعاملي  �لنجوم  برنامج  م��ب��ادر�ت 
وت�شعى  �مل��ت��م��ي��زة  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل���دم���ة 
�لد�ئرة لتطبيقها حتقيقا ملبد�أي �لرتكيز 
�خلدمات  كفاءة  وحت�شني  �ملتعامل  على 
�ل���د�ئ���رة ر�عت  �أن  �حل��ك��وم��ي��ة. و�أو����ش���ح 
�لتي  و�ل��ط��رق  بالو�شائل  �مل��ب��ادرة  تنفيذ 
تتالئم و�حتياجات ورغبات �ملتعاملني .. 
م�شري� �إىل �أنه خالل �شهر يناير �ملا�شي 
خدمة  تطوير  يف  �ملتعاملني  �إ���ش��ر�ك  مت 
�إ�شد�ر �لرت�خي�ض �القت�شادية �جلديدة 
�لرتكيز  �إ���ش��ر�ك��ه��م يف جم��م��وع��ات  م��ن 

دره���م  م��ل��ي��ار   2.3  
ت�����ب�����ادالت جت���اري���ة 
العاملية القرية  حققتها 

•• دبي -وام:

�أعلنت �لقرية �لعاملية فتح باب �لت�شجيل 
�لثالث  �مل���و����ش���م  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ل��ط��ل��ب��ات 
و�لع�شرين من قبل �مل�شتثمرين و�ل�شركاء 
وحققت  و�ل��دويل.  �ملحلي  �ل�شعيد  على 
تبادالت  �مل��ا���ش��ي��ة  م��و����ش��م��ه��ا  �ل��ق��ري��ة يف 
مليار   2.3 ق��ي��م��ت��ه��ا  جت�����اوزت  جت���اري���ة 
دره��م للمو�شم وي��زوره��ا �أك��رث من 5.6 
�لعامل.  �أن��ح��اء  جميع  من  �شيف  مليون 
�لعديد  بتوفري  �لعاملية  �لقرية  وتتميز 
من �لفر�ض �لتجارية للم�شتثمرين عرب 
خمتلف �لن�شاطات مثل تنظيم �الأجنحة 
و�الأك�شاك  و�ملطاعم  �لتجزئة  وحم��الت 
وغريها. وترحب �لقرية �لعاملية ب�شركاء 
جدد وم�شتثمرين من �الأ�شو�ق �لوطنية 
و�الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
و�حدة  باعتبارها  �أن�شاأتها  �لتي  �ملن�شة 
�ملنطقة  يف  �شعبية  �ل��وج��ه��ات  �أك���رث  م��ن 
�أنوهي  ب��در  و�أ���ش��ار  و�ل��رتف��ي��ه.  للت�شوق 
�أن  �لعاملية  للقرية  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
�لقرية وجهة فريدة يف �ملنطقة ملا تتمتع 
ب��ه م��ن �نت�شار ج��غ��ر�يف و����ش��ع وت��ن��وع يف 

�لثقافات.

خدمة  تطوير  يف  �إ�شر�كهم  �إىل  �إ�شافة 
�القت�شادية  �لرت�خي�ض  على  �لتعديل 
من خالل �لبث �ملبا�شر و�حلي و�لذي مت 
ومت  �ملا�شي  فرب�ير  �شهر  خالل  تنفيذه 
�الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب  ن�شره 
�الإد�رة  �أن  �لبلو�شي  و�أ���ش��اف  �ملختلفة. 
�لعليا  �ل��ق��ي��ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذ�   -

باأ�شاليب  ل��الرت��ق��اء  ت�شعى   - ل��ل��د�ئ��رة 
و�آليات �لتو��شل مع �ملتعاملني من خالل 
�ال�شطناعي  �لذكاء  برب�مج  �ال�شتعانة 
�حلديثة �شو�ء يف جمال �إد�رة �لعالقة مع 
�أو يف جمال تقدمي �خلدمات  �ملتعاملني 
و�لذي  للمتعاملني  �ملتميزة  �حلكومية 
من �شاأنه تطوير �خلدمات وتوفري بيئة 

•• دبي-الفجر: 

ت��ن��ط��ل��ق �ل���ي���وم �ل��ث��الث��اء �ل��ن�����ش��خ��ة 43 
للكهرباء  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  معر�ض  من 
ويجمع  �لعاملي.  �لتجاري  دبي  مركز  يف 
�أه���م الع��ب��ي �لقطاع  �حل���دث نخبة م��ن 
�لعامليني و�مل�شوؤولني �حلكوميني و�شناع 
م�شتقبل  ح��ول  �لنقا�ض  لتبادل  �ل��ق��ر�ر 
�ل��ط��اق��ة يف ظ���ل �ل��ط��ل��ب �مل��ت��ز�ي��د على 
�لتعاون  جمل�ض  دول  د�خ���ل  م�����ش��ادره��ا 
نحو62،000  وي�������ش���ارك  �خل��ل��ي��ج��ي. 
�لقطاع  خمت�ض وخبري وم��وؤث��ر يف ه��ذ� 
�حل���ي���وي م���ن ك���اف���ة �أن����ح����اء �ل���ع���امل يف 
�لذي  �ملعر�ض  وور���ض  ون���دو�ت  فعاليات 
 8 �أي���ام حتى  ث��الث��ة  م��دى  ي�شتمر على 

مار�ض �جلاري.
و�أ�شار تقرير جديد  �شدر عن معر�ض 
 ،2018 ل��ل��ك��ه��رب��اء  �الأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق 
 ،Ventures Onsite ب��و����ش��ط��ة 
دول  ل������دى  �ل����ط����اق����ة  ق����ط����اع  �أن  �إىل 

�شي�شهد  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����ض 
من���و� م��ل��ح��وظ��ا خ���الل �الأع������و�م �ملقبلة 
�إىل  �ملجل�ض  دول  تتطلع  �لتي  �لوقت  يف 
 131 تبلغ  �إجمالية  بقيمة  ��شتثمار�ت 
م�شاريع  جمال  يف  �أمريكي  دوالر  مليار 
ت��ول��ي��د ون��ق��ل وت���وزي���ع �ل��ط��اق��ة، وذلك 
ب��ه��دف م��و�ك��ب��ة �ل��ط��ل��ب �مل��ت��ن��ام��ي على 
�لطاقة نتيجة للزيادة �ل�شكانية وت�شارع 
يف  �ملناخية  و�لتغري�ت  �القت�شاد�ت  منو 

�ملنطقة.
هذ� و�شي�شت�شيف �ملعر�ض يف ن�شخته لعام 
 80000 �م��ت��د�د  على  وي��ق��ام   ،2018
قدم مربع ما يزيد عن 1500 عار�ض 
م��ن 66 دول���ة، م��دع��وم��ًة م��ن قبل 23 
هذه  وت���ع���ود  م��ت��خ�����ش�����ض.  دويل  ج���ن���اح 
�أمل��ان��ي��ا، و�ململكة  ل����دول م��ث��ل  �الأج��ن��ح��ة 
�ل�شعودية،  �لعربية  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة، 
وت�شتعر�ض  وغريها.  و�ل�شني  وتركيا، 
وخدمات  وت��ق��ن��ي��ات  منتجات  �الأج��ن��ح��ة 
�لطاقة،  و�إد�رة  تخزين  بحلول  مت�شلة 

و�لنقل و�لتوزيع وتوليد �لطاقة وحلول 
�الإ�شاءة و�لطاقة �ل�شم�شية. 

�أنيتا ماثيوز  �ملنا�شبة، �شّرحت  ويف هذه 
�ل�شناعية  �إن��ف��ورم��ا  جم��م��وع��ة  م��دي��رة 
�ل�شرق  م���ع���ر����ض  ي��ع��ت��رب  ل���ل���م���ع���ار����ض: 
�الأحد�ث  �أب���رز  �أح��د  للكهرباء  �الأو���ش��ط 
قطاع  �شعيد  على  �ملنطقة  يف  �لتجارية 
�لطاقة. وي�شهد �ملعر�ض  تطور�ً مطرد�ً 
�ل��ذي يحققه  �لتقدم  ين�شجم مع حجم 
�أحد  �ل��ي��وم  يعترب  �ل���ذي  �لطاقة  ق��ط��اع 
م�شتوى  على  �حليوية  �لقطاعات  �أه��م 
هذ�  �ملعر�ض  �أه���د�ف  وتن�شجم  �ل��ع��امل. 
�لعام مع �لتز�م �قت�شاد�ت �ملنطقة باتباع 
�شيا�شات تنويع م�شادر �لطاقة و�لبحث 
�لتوجهات  ت��ر���ش��خ  ج���دي���دة  ت��ق��ن��ي��ات  يف 
�لنظيفة.   �ل���ط���اق���ة  ن��ح��و  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وي��ت��ي��ح �مل��ع��ر���ض �أم����ام �مل��ه��ت��م��ني من�شة 
فريدة ال�شتعر��ض �أفكارهم ومنتجاتهم 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي ت��ر���ش��م م��الم��ح م�شتقبل 

�لقطاع. 

من  �لعام  ه��ذ�  ن�شخة  ت�شهد  و�أ���ش��اف��ت: 
�ملعر�ض �إطالق جناٍح متخ�ش�ض بحلول 
�الإ�شافة  ليكون  �لطاقة،  و�إد�رة  تخزين 
�الأحدث، حيث تاأتي هذه �خلطوة لتوفر 
�لعار�شني  �إىل  �لو�شول  �شهولة  للزو�ر 

وتعزيز فر�ض �الأعمال.
ويتيح معر�ض �ل�شرق �الأو�شط للكهرباء 
ور�ض  ح�����ش��ور  ���ش��ي��وف��ه  �أم�����ام   2018
جمانية،  �ح���رت�ف���ي���ة  ت���دري���ب���ي���ة  ع���م���ل 
CPD. و�شتغطي ور�ض  معتمدة دوليا 
من  و��شعة  جمموعة  �لتفاعلية  �لعمل 
�إنرتنت �الأ�شياء  �ملو�شوعات تتباين بني 
ومعايري �ل�شالمة، �إىل �لطاقة �ل�شم�شية 
بلدية  م�شاريع  و�أح��دث  و�لكهرو�شوئية 

دبي.
لل�شيوف  مي��ك��ن  ذل�����ك،  ع��ل��ى  وع������الوة 
�ال�شتفادة من �حللقات �لنقا�شية �لتقنية 
جتري  �لتي  �لتدريبية،  �لعمل  وحلقات 
يف 6  و7  و8 مار�ض. و�شتمكن �حللقات 
على  �ل��ت��ع��رف  م��ن  �حلا�شرين  �لتقنية 

�ل�شركات  تقدمها  �لتي  �لتقنيات  �أحدث 
�لعمل  ت��ق��دم ور�����ض  �ل����ر�ئ����دة، يف ح���ني 
�مل�شاريع  ح����ول  حت��دي��ث��ات  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
حول  �لتخ�ش�شي  و�لتدريب  �حلكومية 

جمموعة من �ملو��شيع �ملت�شلة. 
�الأو�شط  “�ل�شرق  معر�ض  جانب  و�إىل 
�إنفورما  �شتطلق   ،”2018 للكهرباء 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة �ل��ذك��ي��ة، وهي 
�أول قمة عاملية ر�ئ��دة يف جمال �لطاقة 
�لذكية حتت�شن �أكرث من 110 من �أهم 
�ل��الع��ب��ني و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي �شاهمت يف 
تطور �لقطاع، مبا فيها تي�شال و�ملخترب 
�لواليات  يف  �ملتجددة  للطاقة  �لوطني 
�ملتحدة ووز�رة �لطاقة �الأمريكية ونا�شا. 
بر�شم  �لو�عدة  �لقمة  جل�شات  و�شت�شهم 
�مل�شتوى  على  �لقطاع  م�شتقبل  مالمح 
�ل����دويل، ح��ي��ث م��ن �مل��ت��وق��ع �أن جتتذب 
على  �شخ�ض لالطالع   700 من  �أك��رث 
�أمناط �الإ�شالح يف جميع ميادين قطاع 

�لطاقة.

وتب�شيط  لت�شهيل  متكاملة  ذكية  تقنية 
للمتعاملني  �خل��دم��ات  تقدمي  �إج���ر�ء�ت 
ومبا  �ل�شاعة  م���د�ر  وع��ل��ى  ك��ان��و�  حيثما 
ي�شهم يف تعزيز عنا�شر �ل�شعادة و�لرفاه 
�لبيئة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وت���ع���زي���ز  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
مركز�  �الإم���ارة  يجعل  مب��ا  �ال�شتثمارية 

�قت�شاديا و��شتثماريا حيويا.
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املال والأعمال

» غرفة الفجرية « تبحث العالقات االقت�سادية 
مع الغرفة االأوروغوانية- العربية

•• الفجرية -وام:

�أكد �شعادة ر��شد �أحمد غريب �ل�شريدي �لنائب �لثاين لرئي�ض جمل�ض �إد�رة 
غرفة جتارة و�شناعة �لفجرية �حلر�ض على تعزيز �لعالقات �القت�شادية 
و�لتجارية مع دول �أمريكا �لالتينية كونها متتلك بيئة ��شتثمارية و�عدة 
.. م�شري�ً �إىل �أن �النفتاح على �أ�شو�ق �أمريكا �لالتينية ين�شجم مع حر�ض 
�لتجارة  تعزيز عالقاتها يف جماالت  �ملتحدة على  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 

و�القت�شاد و�ال�شتثمار مع �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.
 – �الأورغو�نية  �لتكامل  من غرفة  وف��د�ً  �لغرفة  ��شتقبال  لدى  ذلك  جاء 
�لعربية لل�شمان �لغذ�ئي و�لتغري �ملناخي برئا�شة �لدكتور كارلو�ض بيينا 
هريمن  �لدكتور  �شم  �مل�شتوى  رفيع  وف��د  ير�فقه  �لغرفة  رئي�ض  ر��شيتي 
�أندر�د� نائب رئي�ض �لغرفة و�ل�شيد �لفارو كروكو مدير �ل�شناعة و�لزر�عة 
كل من  �شعادة  وبح�شور  �لتكنولوجيا  ف��رير�ن مهند�ض  مارتني  و�ملهند�ض 
�ل�شماحي  �شلطان  �شيف  و�شلطان  �ل�شعدي  حممد  يحيي  يو�شف  خ��ال��د 
�إد�رة غ��رف��ة �لفجرية  �أع�����ش��اء جمل�ض  �مل���ال  ع��ل��ي  ع��ل��ي حم��م��د  و�ل��دك��ت��ور 
�ملنطقة  وهيئة  �لفجرية  وبلدية  و�القت�شاد  �ل�شناعة  د�ئ��رة  وممثلني عن 
�حل���رة وع���دد م��ن م���در�ء �شركات �لقطاع �خل��ا���ض و�أ���ش��ح��اب �الأع��م��ال يف 
و�لتجارية  �القت�شادية  �لعالقات  ��شتعر��ض  �للقاء  خالل  ومت  �لفجرية. 

بني �الإمار�ت و�الأورغو�ي وو�شائل تعزيزها وتنميتها .
و�أكد �شعادة خالد حممد �جلا�شم مدير عام غرفة �لفجرية خالل �للقاء 
�أهمية تبادل �لزيار�ت بني �أ�شحاب �الأعمال يف �إمارة �لفجرية وجمهورية 
�الأوروغ��و�ي للتعرف على فر�ض �ال�شتثمار �ملتاحة لدي �لطرفني وتبادل 
تبادل  يتيح  ما  �القت�شادية  و�لفعاليات  �ملعار�ض  يف  و�مل�شاركة  �ملعلومات 
�لغرفة  �أن  �إىل  �جلا�شم  ون��وه  جتارية.  �شر�كات  �قامة  و�إمكانية  �ملعلومات 
لدى  �ملعتمدين  �لالتينية  �أمريكا  دول  وقنا�شل  �شفر�ء  مع  لقاء�ً  نظمت 
�أمريكا  �لعربي  �الأعمال  جمل�ض  مع  بالتعاون   2016 نوفمرب  يف  �لدولة 
�لالتينية .. م�شري�ً �إىل وجود فر�ض وجماالت كبرية للتعاون بني �الإمار�ت 
�لطرفان  فيها  يتمتع  �لتي  �لقطاعات  يف  خا�شة  �لالتينية  �أمريكا  ودول 
و�لزر�عة  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �لتقليدية  �ل��ط��اق��ة  م��ث��ل  تناف�شية  مب��ز�ي��ا 

و�ل�شياحة وكذ� جماالت تكنولوجيا �ملعلومات.
�الأورغو�نية  �لتكامل  غرفة  رئي�ض  كارلو�ض  �لدكتور  �أك��د   .. جانبه  م��ن 
ب��الده على تعزيز عالقاتها مع دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية  - �لعربية حر�ض 
�ملتحدة ملا و�شلت �ليها نظر�ً للمكانة �القت�شادية و�لعمر�نية �ملتميزة �لتي 
�لزر�عي  �لن�شاط  �أن  كارلو�ض  و�أو�شح  �لعامل.  م�شتوى  على  �إليها  و�شلت 
�لناجت  كبري يف  بدور  ي�شهم  �لدو�جن  منتجات  �حليو�ين ال�شيما  و�الإنتاج 
�ملحلي �الجمايل لبالده .. م�شري�ً �إىل �أن من �أهم �ملحا�شيل �لتي تنتجها 

بالده �الأرز و�لذرة و�لقمح و�ل�شعري ويتم ت�شدير معظمها. 

وفد من »عجمان الطبية« يزور مدينة م�سدر
•• عجمان-وام:

نظمت منطقة عجمان �لطبية زيارة �إىل مدينة م�شدر يف �أبوظبي �شارك 
فيها عدد من موظفي �ملنطقة. وقال حمد ترمي �ل�شام�شي مدير �ملنطقة 
�لعمالقة  �مل�شاريع  ق��رب على  ع��ن  ت��اأت��ي بهدف �الط���الع  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �إن 
�لر�ئدة �لتي حتت�شنها �إمار�ت �لدولة ومن بينها مدينة م�شدر يف �أبوظبي. 
و�أ�شار �شالح �لزبيدي م�شوؤول �لعالقات �ملوؤ�ش�شية يف مدينة م�شدر �إىل �أن 
�ملدينة - �لتي تاأ�ش�شت يف عام 2008 ك�شركة متخ�ش�شة يف جمال �لطاقة 
�ملتجددة على �لنطاق �لتجاري وتتخذ من �إمارة �أبوظبي مقر�ً لها - ت�شعى 
�إىل �ال�شتثمار يف تاأ�شي�ض قطاع �لطاقة �لنظيفة من خالل تطوير م�شاريع 
وتعترب  �ل��ع��امل.  م�شتوى  على  تقدماً  �الأك��رث  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة 
ت�شميمها  �لعامل.. حيث مت  ��شتد�مًة يف  �ملناطق  �أكرث  مدينة م�شدر من 
على نحو ي�شهم برت�شيد ��شتهالك �لطاقة و�ملياه. وتت�شمن �ملدينة �شبكة 
عن  ف�شاًل  فيها  و�حلياة  �إليها  �لو�شول  فر�ض  تعزز  ومتكاملة  ذكية  نقل 
�ل�شركات متعددة  �ملوؤ�ش�شات و�ملر�فق بدء�ً من  و��شعاً من  �حت�شانها طيفاً 
�جلن�شيات و�شواًل �إىل �ملقاهي. ومت ت�شميم مدينة م�شدر لت�شبح من�شة 
كربى الحت�شان �لتقنيات �لنظيفة وهي تنطوي على حمّفز�ت �قت�شادّية 
ون�شر  لت�شويق  �لر�مية  �ل�شركات  خمتلف  �ملدينة  وت�شتقطب   .. ف��ري��دة 

�أحدث تقنياتها مبجال �لطاقة يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط.

مليار درهم اإيرادات » حديد   6.6
% االإمارات « العام املا�سي بزيادة 22 

•• اأبوظبي-وام:

حديد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لرميثي  �شعيد  �ملهند�ض  �شعادة  ك�شف 
“�شناعات”  �الإم��ار�ت - �إحدى �ل�شركات �لتابعة لل�شركة �لقاب�شة �لعامة 
- عن �أن �إي��ر�د�ت �ل�شركة بلغت نهاية �لعام �ملا�شي نحو 6.6 مليار درهم 
مقارنة مع 5.4 مليار درهم نهاية عام 2016 وبزيادة ��شتثنائية و�شلت 
�إىل 22 يف �ملائة. وقال يف ت�شريحات خا�شة لوكالة �أنباء �الإمار�ت “و�م” 
على هام�ض �مللتقى �الإعالمي �ل�شنوي �لذي نظمته �ل�شركة �م�ض �إن 80 
% من �إجمايل �نتاج �ل�شركة يتم ��شتيعابه يف �ل�شوق �ملحلي بينما 20 % 
يتم ت�شديرها للخارج �إىل نحو �أكرث من 40 �شوقا عربيا و�إقليميا وعامليا 
.. الفتا �إىل �أن �ل�شركة رفعت من �إنتاجها لي�شل �إىل �أكرث من 3.2 مليون 

طن بنهاية �لعام �ملا�شي مقابل 3.1 مليون طن يف عام 2016.
�أن ن�شبة �لتوطني يف �الإد�رة �لتنفيذية لل�شركة و�شلت  و�أ�شار �شعادته �إىل 
يف  �لعاملة  �لقوى  �إج��م��ايل  من  �ملائة  يف   21 تبلغ  فيما  �ملائة  يف   75 �إىل 

�ل�شركة �لتي ت�شم 2200 موظفا منهم 467 مو�طنا.
حديد  حققتها  �لتي  �الإيجابية  �لنتائج  �أن  �للقاء  خ��الل  �لرميثي  و�أك���د 
�الأعمال  من��وذج  وجن��اح  متانة  على  بو�شوح  توؤ�شر  �ملا�شي  �لعام  �الإم���ار�ت 
�شناعة  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�شركة  تتبعه  �ل��ذي 
ت�شنيع منتجات  �ل�شركة تركز على  �إن  �لعامل. وقال  و�ل�شلب يف  �حلديد 
وم�شاريع  �لعمر�نية  �لنه�شة  الحتياجات  تلبية  �جل���ودة  عالية  �حل��دي��د 
�لبنية �لتحتية �ل�شخمة يف �الأ�شو�ق �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية مو�شحا 
تلبي  �لتي  �ملتنوعة  �ملنتجات  م��ن  �لعديد  تطوير  يف  جنحت  �ل�شركة  �أن 
�حتياجات �لعمالء وتتو�كب مع متطلبات �الأ�شو�ق �ملحلية و�لعاملية وتلقى 
نوعية  م�شتوى  يدل على  �لعاملية مما  �الأ�شو�ق  �إقباال متز�يد� يف خمتلف 

وجودة منتجات �ل�شركة.

اعتبارا من اأم�ض ولغاية  7 مار�ض 2018 

»جزيرة املرجان « اأمام امل�ستثمرين يف املنتدى الدويل الفندقي بربلني  
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وجهة  �ملرجان”،  “جزيرة  ت����ع����ر�����ض 
�لفر�ض  �مل�شتوى،  �لفاخرة عاملية  �ملنتجعات 
م�شروعها  ���ش��م��ن  �مل���ت���اح���ة  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�لرئي�شي �لذي متلكه حكومة ر�أ�ض �خليمة 
وذلك خالل م�شاركتها يف “�ملنتدى �لدويل 
لال�شتثمار �لفندقي” �لذي يعقد يف برلني 
خالل �لفرتة بني 5 – 7 مار�ض 2018.    

تاأتي هذه �مل�شاركة يف �أعقاب �لنمو �لقيا�شي 
�إم����ارة ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة يف عدد  �ل���ذي حققته 
 ،2017 �إليها خالل عام  �لو�فدين  �ل�شياح 
ح��ي��ث �رت���ف���ع ع���دد �ل�����ش��ي��اح ب��ن�����ش��ب��ة 19% 

مقارنًة بعام 2016. 
لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������ض  “هيئة  وب��ح�����ش��ب 
و�ململكة  ورو���ش��ي��ا  �أمل��ان��ي��ا  ج��اءت  �ل�شياحة”، 
�لدولية  �الأ�شو�ق  و�لهند يف �شد�رة  �ملتحدة 
�ل��ت��ي ي��ت��و�ف��د م��ن��ه��ا �ل�����ش��ي��اح �إىل �الإم�����ارة. 
و�شجل �الإ�شغال �لفندقي كذلك منو�ً قيا�شياً 
لي�شل �إىل %73،6 مع �زدياد متو�شط مدة 
�الإقامة بن�شبة %2،71 لت�شل �إىل 3،41 
�أح��د رعاة  �ملرجان”  “جزيرة  ي��وم��اً.  وتعد 
هذ� �حلدث �لر�ئد يف قطاع �لفنادق، و�لذي 
م�شتثمري   2،000 على  يزيد  ما  يح�شره 
قطاع �ل�شيافة و�خلرب�ء رفيعي �مل�شتوى من 
و�شت�شلط  �لعامل.  ح��ول  بلد�ً   80 �أك��رث من 
�جلزيرة �ل�شوء خالل �ملنتدى على �لتطور 
�شت�شم  �ل��ت��ي  �ل�شياحية  لوجهتها  �ل��ك��ب��ري 
خا�شة  �شكنية  ووح��د�ت  �شاطئية  منتجعات 
من  �لعديد  �إىل  باالإ�شافة  فندقية  و�أخ��رى 
عر�ض  �أي�����ش��اً  و�شيتم  �لرتفيهية.  �ملقا�شد 
خطط �لتو�شع و�مل�شاريع �ملخطط لتنفيذها 
�لفر�ض  ع��ل��ى  �الإ�����ش����اءة  ب��غ��ي��ة  �ل��وج��ه��ة  يف 
�ال�شتثمارية �لتي تتيحها للقطاع �لفندقي.      
جزيرة  يف  �لدوليني  للم�شتثمرين  وميكن 
�ملرجان �شر�ء قطع �أر��ٍض مع �متالك حقوق 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  مت  وق��د  تطويرها. 
للوجهة وفقاً لنموذج �لربط و�لت�شغيل؛ ومت 
للوحد�ت  �الأر����ش��ي  قطع  �أغ��ل��ب  تخ�شي�ض 
و�ملنتجعات،  �ل��ب��وت��ي��ك،  وف���ن���ادق  �ل�شكنية، 
وبهذه  �لتجزئة.  ومتاجر  �لعامة،  و�ملر�فق 
�لعبدويل،  عبد�هلل  �ملهند�ض  ق��ال  �ملنا�شبة، 
�ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ج��زي��رة �مل���رج���ان: 
�ملرجان  ب�����ج��زي��رة  �اله��ت��م��ام  ح��ج��م  يتنامى 
�أب��رز وجهات  لت�شبح مع �لوقت و�ح��دة من 
�ل�شيافة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
ناب�شة  �شياحية وجمتمعية  ت�شكل وجهة  �إذ 
و�شن�شلط  للم�شتثمرين.  كبرية  قيمة  توفر 
�لدويل  �ملنتدى  يف  م�شاركتنا  خالل  �ل�شوء 
�لفر�ض  على  بربلني  �لفندقي  لال�شتثمار 

متهيدًا لتاأ�سي�ض �سبكة دبي حلا�سنات االأعمال

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تطلق ن�ساط »مراكز حا�سنات وم�سرعات االأعمال« يف دبي

بناء �قت�شاد �ملعرفة �لقائم على مفاهيم 
ي���ع���زز مكانة  و�الب����ت����ك����ار، مب����ا  �الإب���������د�ع 
�الإمارة �قت�شادياً على �ل�شعيدين �ملحلي 
�إىل  �لو�شول  عملية  وي�شهل  و�الإقليمي، 
�أكرب �شريحة من رو�د �الأعمال �ل�شباب يف 

�شتى �لقطاعات.
عام  مدير  �ل��ق��م��زي،  �شامي  �شعادة  وق��ال 
مع  �الط��الق  “يتما�شى  دب��ي:  �قت�شادية 
�ل�شناعية  للثورة  �حلكومة  ��شرت�تيجية 
وتعزيز دور �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
يف �ل��ع��م��ل��ي��ة �الن���ت���اج���ي���ة، و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
حت��ق��ي��ق �ق��ت�����ش��اد وط��ن��ي ت��ن��اف�����ش��ي قائم 
و�لتطبيقات  و�الب���ت���ك���ار  �مل���ع���رف���ة  ع��ل��ى 
�لتكنولوجية �مل�شتقبلية. وت�شعى موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية 
�لعقول  �����ش���ت���ق���ط���اب  �إىل  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
ذلك من خالل مر�كز  وياأتي  �البد�عية، 

�إىل جذب ر�أ�ض �ملال �الأجنبي للموؤ�ش�شات 
�ل���ن���ا����ش���ئ���ة و�ل�������ش���غ���رية مم����ا ي�����ش��ه��م يف 

تطويرها وتنميتها«.
�الأعمال  حا�شنات  مر�كز  ن�شاط  ويتميز 
�أب���رزه���ا، ت��و�ف��ق��ه �لكامل  ب��ع��دة م���ي���ز�ت، 
�القت�شاد  دع��م  يف  �حلكومة  توجهات  مع 
�لر�بعة،   �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  ب���ال���ث���ورة  و�ل����ب����دء 
ن�شاط  ترخي�ض  ل�شاحب  �مللكية  ون�شبة 
تبلغ  و�ل����ت����ي  �الأعمال”  “حا�شنات 
�لتملك  ح��ري��ة  ل���ه  ي��وف��ر  مم���ا   100%
للموؤ�ش�شات  ومي��ك��ن  ل��ل��م�����ش��روع،  �ل��ك��ام��ل 
و�خلا�ض  �ل��ع��ام  و�ل��ق��ط��اع��ني  �لتعليمية 
�العمال  ورو�د  �مل�شتثمرين  وق��ط��اع��ات 
ت��رخ��ي�����ض حا�شنات  ب��ط��ل��ب  �ل��ت��ق��دم  م��ن 
�العمال من خالل �ملوؤ�ش�شة على �أن تكون 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة �جلهة �ملنظمة لهذ� 

وح��ا���ش��ن��ات وم�����ش��رع��ات �الأع����م����ال، �لتي 
�شيكون لها دور فعال وتطوير �ال�شتثمار 

يف �ل�شركات و�لكفاء�ت �ملبدعة«. 
عبد�لبا�شط  ���ش��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �جل���ن���اح���ي، 
حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية 
غطاء  �حل��ا���ش��ن��ات  “توفر  و�مل��ت��و���ش��ط��ة: 
قانوين للجامعات و�لكليات و�مل�شتثمرين 
�الأع���م���ال  رو�د  ج���ان���ب  �إىل  �مل����ب����ادري����ن، 
مب�شاريع  �خل����روج  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �جل����دد 
مر�كز  ت��و�ك��ب  حيث  ��شتثنائية،  و�أف��ك��ار 
توجهات  �الأع��م��ال،  وم�شرعات  حا�شنات 
�لقيادة �لر�شيدة يف توفري �لبيئة �ملثالية 
يف  �لرقمي  للتحول  و�لد�عمة  لالبتكار، 
�مل�شاريع، باالإ�شافة �ىل توفري قاعدة من 
يف  و�أخ��رى  للم�شتقبل  �لد�عمة  �مل�شاريع 

�ملجاالت �لتكنولوجية و �الإبد�عية«. 
ن�شاط  �إط���الق  “�إن  و�أ���ش��اف �جل��ن��اح��ي: 
م��ر�ك��ز ح��ا���ش��ن��ات �الأع���م���ال ي��اأت��ي كذلك 
�حلكومة  وتوجيهات  دع��م  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
�لر�شيدة وحر�ض �ملوؤ�ش�شة على ��شتحد�ث 
بيئة  تطوير  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �الأن�����ش��ط��ة 
ري����ادة �الأع���م���ال وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �الب����د�ع 
�القت�شاد  من���و  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  و�الب���ت���ك���ار 
�لن�شاط �جل��دي��د �ىل  �ل��وط��ن��ي. وي��ه��دف 
تو�شيع �آفاق �ال�شتثمار يف قطاع حا�شنات 
�ملحليني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �أم������ام  �الأع����م����ال 
�لعاملية  �خل��رب�ت  و��شتقطاب  و�الأج��ان��ب، 
لتطوير  �الأع����م����ال  �ح��ت�����ش��ان  جم����ال  يف 
�خلرب�ت  و�إك�شابها  �لنا�شئة،  �ملوؤ�ش�شات 
باالإ�شافة  تناف�شيتها،  لتعزيز  �ملطلوبة 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة، �إحدى 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي، ع��ن �إطالق 
وم�شرعات  ح��ا���ش��ن��ات  “مر�كز  ن�����ش��اط 
�الأعمال” يف �إمارة دبي يهدف �إىل تقدمي 
للم�شاريع  و�مل��ت��اب��ع��ة  و�ل��ت��وج��ي��ه  �ل��دع��م 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة، وت��ن��ظ��ي��م عمل 
�مل�شتثمرة  و�مل�شرعات  �الأع��م��ال  حا�شنات 
يف �جليل �لر�بع يف �الإمارة، باالإ�شافة �إىل 
�مل�شاريع  الأ�شحاب  �ملثالية  �لبيئة  توفري 
�الأع���م���ال يف  مل��ز�ول��ة  �الإب��د�ع��ي��ة  �لنا�شئة 

دبي. 
وت�شعى �ملوؤ�ش�شة من �إطالق �لن�شاط �إىل 
قطاع  يف  لال�شتثمار  �أك��رب  فر�ض  �إت��اح��ة 
�ختالف  ع��ل��ى  �الأع���م���ال  ري����ادي  من�شات 
قطاعاتها و�لتي ت�شمل كل من حا�شنات 
�الع���م���ال، �مل�����ش��رع��ات، وم�����ش��اح��ات �لعمل 
رفع  يف  �مل�شاهمة  ن��ح��و  �شعياً  �مل�����ش��رتك��ة، 
م���ع���دالت �ل��ن��م��و �الق��ت�����ش��ادي ل���الإم���ارة، 
�لر�بعة،  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل���ث���ورة  يف  و�ل���ب���دء 

وحتقيق �أهد�ف روؤية 2021. 
وتهدف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية 
�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة �إىل تقدمي 
م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة ت���ع���زز ري������ادة �الأع���م���ال 
من  �الأع��م��ال  ورو�د  �ملبتكرين  و�حت�شان 
�أ���ش��ح��اب �الأف��ك��ار �الإب��د�ع��ي��ة، �إىل جانب 
مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حت��ق��ي��ق روؤ�ه������م وحتويل 
تخدم  متميزة  م�شروعات  �إىل  �أف��ك��اره��م 
�مل�����ش��ت��د�م��ة، وت�����ش��ه��م يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة  عملية 

�لن�شاط و�مل�شرفة على �الأن�شطة �ملمار�شة 
��شتيفاء  �ملتقدم  وعلى   ، �حلا�شنة،  د�خ��ل 
�لرتخي�ض،  ب���ه���ذ�  �خل���ا����ش���ة  �ل�������ش���روط 
للدر��شة  �ملقدمة  �لطلبات  تخ�شع  حيث 
تنفيذها  و�إم��ك��ان��ي��ة  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  وت��ق��ي��ي��م 
جلنة  خ��الل  م��ن  �القت�شادية  وج��دو�ه��ا 

عمل خمت�شة.
للموؤ�ش�شات  �الأع��م��ال  حا�شنات  و�شتوفر 
�لنا�شئة ورو�د �الأعمال باقة من �خلدمات 
ه����ذه �جل���ه���ات بتوفري  �ل����ت����ز�م  ت�����ش��م��ل، 
مع  يتنا�شب  مبا  �ملطلوبة  �لعمل  م�شاحة 
�حتياجات رو�د �العمال �ملبدعني، وب�شكل 
ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع �ل��ن�����ش��اط �ل��رئ��ي�����ش��ي �لذي 
باالإ�شافة  ب��ت��ق��دمي��ه.  �حل��ا���ش��ن��ة  �شتقوم 
�ىل ت��ق��دمي �ال���ش��ت�����ش��ار�ت و�الإر�����ش����اد�ت 
وم�شاعدتها  �مل�شاريع  لهذه  �لتطويرية 
و��شتخد�م  �البتكار  معايري  تطبيق  على 
عمليات  �لتكنولوجية يف  �لو�شائل  �أحدث 
عدد  �حلا�شنات  و�شتوفر  �ملنتج.  تطوير 
�إىل  �لتخ�ش�شية،  تدريبية  �ل��رب�م��ج  من 
جانب ور�ض �لعمل حول �جلو�نب �الإد�رية 
و�القت�شادية،  و�مل���ال���ي���ة  و�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
و�إمكانية و�شع �لتخطيط �ملايل و�مل�شاعدة 
وعمليات  �مل��ال��ي��ة  و�الإد�رة  �حل�����ش��اب��ات  يف 
�ل�شوق،  يف  �ل���ع���الق���ات  وب���ن���اء  �ل��ت��م��وي��ل 
��شرت�تيجيني،  حلفاء  �إيجاد  �إىل  �إ�شافة 
وفقاً  عاملية  م�شاريع  مع  �ملبا�شر  كالربط 
لنظام �ل�شر�كة �لتجارية، و�إمكانية �إمد�د 
على  تعينها  �ل��ت��ي  ب��امل��ع��ل��وم��ات  �مل�����ش��اري��ع 
تطوير قدر�تها وحتقيق �لتو�شع �لد�خلي 

و�خلارجي لالنطالق نحو �لعاملية.

�ملحلي  �ل��ن��اجت  من��و  م��ع  �شيما  وال  م�شتقر�ً، 
 4،5% بن�شبة  �خليمة  ر�أ����ض  يف  �الإج��م��ايل 
خ��الل ع��ام 2016- وه��و �أع��ل��ى م��ن �ملعدل 
�لوطني. و�شهدت �لفرتة بني عامي 2009 
�لليايل  على  �لطلب  يف  �رت��ف��اع��اً  و2016 
مبعدل  جن��وم  �خلم�ض  ف��ن��ادق  يف  �لفندقية 
يف   ،13،83% ب��ل��غ  م���رك���ب  ���ش��ن��وي  من���و 
�لفندقية  �لليايل  على  �لعر�ض  �رتفع  حني 
بن�شبة %11،59.  وتعترب جزيرة �ملرجان 
�لعقاريني  للم�شتثمرين  �ملف�شل  �مل�����ش��روع 
ع����ن مر�فق  ي��ب��ح��ث��ون  �ل������ذي  و�مل����ط����وري����ن 
��شتثنائية لال�شتجمام و�لرتفيه. كما تعترب 
للم�شتثمرين  �الأم��ث��ل  �خليار  �خليمة  ر�أ���ض 
�مللحوظ يف  �لنمو  �شيما مع  �الأوروبيني وال 
�ل�شياح �لو�فدين وتركيز �الإم��ارة على  عدد 

تعزيز �لتنويع �القت�شادي. 
ومع منو قطاع �ل�شياحة ، ينبغي توفري 15 
�ل�شنو�ت  �إ�شافية خالل  �ألف وحدة فندقية 
�ل�شبع �لقادمة ملو�كبة �لنمو يف عدد �ل�شياح. 
7 �آالف غرفة  �إ���ش��اف��ة ح���و�يل  وم��ن �مل��ق��رر 
فندقية تندرج معظمها �شمن فئة �ملنتجعات 
�ل�شاطئية من ت�شنيف �خلم�ض جنوم خالل 
�ل�������ش���ن���و�ت �ل���ث���الث �مل��ق��ب��ل��ة )ب���ح���ل���ول عام 
 71% ح����و�يل  ت��ن��ف��ي��ذ  و���ش��ي��ت��م   ،)2021
�مل���رج���ان. وب��ف�����ش��ل �الأد�ء  م��ن��ه��ا يف ج��زي��رة 
�رتفعت  �لفنادق،  قطاع  حققه  �ل��ذي  �لقوي 
تزيد  بن�شبة  متوفرة  غرفة  لكل  �الإي����ر�د�ت 

عن %5 خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية. 
دقيقة   15 م�شافة  �مل��رج��ان  ج��زي��رة  وتبعد 
�لدويل  �خليمة  ر�أ����ض  م��ط��ار  ع��ن  بال�شيارة 
�ل����دويل؛ كما  دب��ي  و45 دقيقة ع��ن م��ط��ار 
�لطرق  من  متكاملة  ب�شبكة  �مل�شروع  يتميز 
�لتي تربط �جلزيرة بجميع �ملدن �لرئي�شية 
يف دولة �الإم��ار�ت.    وتتمتع جزيرة �ملرجان 
ب�شو�طئ متتد على م�شافة 7،8 كيلومرت�ت، 
وو�جهة بحرية مب�شافة 23 كيلومرت�ً، مع 
و  �شكنية  وح��دة   6500 الإن�شاء  خمططات 
8 �آالف غرفة فندقية، ف�شاًل عن منتجعات 
و600  غ��رف��ة،   400 م��ن  ت��ت��األ��ف  �شحية 
بقطاع  �جل��زي��رة  وحت��ظ��ى  للعطالت.  فيال 
�شيافة متطور، وال �شيما مع جزيرة �لن�شيم 
تري  ودب��ل  ريك�شو�ض  ف��ن��ادق  حتت�شن  �لتي 
من هيلتون وباب �لبحر، و�لتي توفر تناغماً 

فريد�ً بني �لطبيعة و�لفخامة. 
ومت���ك���ن���ت ج����زي����رة �مل�����رج�����ان م�����وؤخ�����ر�ً من 
ل��ف��ت �الأن���ظ���ار �ل��دول��ي��ة �إل��ي��ه��ا ب��ع��د دخولها 
“مو�شوعة غيني�ض لالأرقام �لقيا�شية” عن 
وذلك  فئة “�أكرب مفرقعات نارية هو�ئية”، 
�لتي  �ل�شنة �جلديدة  ر�أ�ض  �حتفاالت  خالل 

��شتقبلت مئات �الآالف من �ل�شيوف. 

جزيرة  توفرها  �لتي  �ملجزية  �ال�شتثمارية 
عموماً  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������ض  و�إم���������ارة  �مل����رج����ان 
حيث  و�لدوليني،  �الأوروبيني  للم�شتثمرين 
من  ج���زء�ً  يكونو�  �أن  �جل��زي��رة  لهم  ت�شمن 
م���ر�ك���ز ���ش��ي��اح��ي��ة وف��ن��دق��ي��ة ���ش��ري��ع��ة �لنمو 
�لنمو  ���ش��وء  يف  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  مبنطقة 
�لقيا�شي �مل�شتمر �لذي حتققه ر�أ�ض �خليمة 

يف قطاعي �ل�شياحة و�ل�شيافة. 
بها  حتظى  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �مل��ك��ان��ة  ���ش��وء  ويف 
�ل�شاطئية،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ع��ات  ج���ذ�ب���ة  ك��وج��ه��ة 

�مل����رج����ان م�����ش��اع��ي حكومة  ت���دع���م ج���زي���رة 
ر�أ������ض �خل��ي��م��ة جل��ع��ل �الإم�������ارة و�ح�����دة من 
يف  من��و�ً  و�ال�شتجمام  �الأعمال  مر�كز  �أ�شرع 
�أكرب  م��ن  و�ح���دة  �حت�شانها  وم��ع  �ملنطقة. 
با�شتمالها  �ملنطقة  يف  �القت�شادية  �ملناطق 
توفر  ���ش��رك��ة،   13،000 م���ن  �أك�����رث  ع��ل��ى 
حق  �الأج��ان��ب  للم�شتثمرين  �خليمة  ر�أ����ض 
�لتام  �الإع��ف��اء  مع   100% بن�شبة  �لتملك 
من �شر�ئب �لدخل.   وحتقق ر�أ�ض �خليمة 
م��ك��ا���ش��ب ك��ب��رية يف جم���ال �ل�����ش��ي��اح��ة، حيث 

حتت�شن �أعلى جبل يف دولة �الإمار�ت و�أطول 
خالبة،  باإطالالت  �لعامل  يف  �نزالقي  م�شار 

ف�شاًل عن �لرت�ث �لثقايف �لغني. 
لتنمية  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������ض  ه���ي���ئ���ة  وت���وق���ع���ت 
باأن ينمو عدد �ل�شياح �لو�فدين  �ل�شياحة” 
�أكرث  �إىل  �ل���ع���ام  ���ش��خ�����ض ه���ذ�  م���ن م��ل��ي��ون 
عام  بحلول  �شنوياً  �شائح  مليون   2،9 م��ن 
على  �لطلب  �شيحفز  �ل��ذي  �الأم��ر   ،2025

�لفنادق و�ملنتجعات. 
وحقق قطاع �ل�شيافة يف ر�أ�ض �الإمارة منو�ً 

مدير عام »اأرا�سي عجمان« يوؤكد اأهمية التعامل مع الو�سطاء العقاريني املعتمدين
•• عجمان -وام:

�لعقاري يف  و�لتنظيم  �الأر��شي  د�ئ��رة  �لفرج مدير عام  يافع  �شعادة  �أكد 
عجمان �أهمية �لتعامل مع �لو�شطاء �لعقاريني �ملعتمدين وذلك الإر�شاء 
وجميع  �مل�شتثمرين  ح��ق��وق  على  �حل��ف��اظ  ت�شمن  �آم��ن��ة  ع��ق��اري��ة  بيئة 

�الأطر�ف �ملعنية يف �ل�شوق �لعقاري.
�ملعنيني  جميع  لتوعية  متكامال  برناجما  و�شعت  �ل��د�ئ��رة  �أن  و�أ���ش��اف 
ب�شرورة �اللتز�م باللو�ئح و�لقو�نني �لتي �شنتها �لد�ئرة لتنظيم �ل�شوق 
�لقيادة  تطلعات  و  روؤي���ة  ت��و�ك��ب  م�شتويات  �إىل  ب��ه  و�الرت��ق��اء  �ل��ع��ق��اري 

�لر�شيدة.
و�أو�شح يافع �لفرج �أن �لد�ئرة وحدت �لنماذج و�الإجر�ء�ت �مل�شتخدمة يف 
�ملكاتب �لعقارية بهدف تعزيز �لوعي و�شمان �ل�شفافية يف �لعالقة بني 

�لبائع و�مل�شرتي و�لو�شيط �لعقاري. 
د�ئرة  من  �ل�شادرة  �ملوحدة  �لنماذج  ال�شتخد�م  �مل�شتثمرين  جميع  ودعا 
�الأر��شي و�لتنظيم �لعقاري .. موؤكد� �أن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن قبول 

مطالبات �أو �شكاوى غري مدعمة باأور�ق �أو عقود تثبت �شحة دعو�هم.
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املال والأعمال

يف بعثتها الرتويجية اإىل والية اأوهايو

موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار تدعو ال�سركات االأمريكية لالن�سمام اإىل قطاع االأعمال بدبي

مرمي املهريي: بيع اأوىل دفعات انتاج »مفق�ض االأبحاث البحرية« �سيتم يف ال�سهر احلايل

�ال�شتثمار  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  وتهدف 
م���ن خ����الل �ل����ن����دو�ت و�ل���ل���ق���اء�ت �لتي 
ت�شليط  �إىل  �مل�شيفة  �ملدن  �شتقدمها يف 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ب���ر�م���ج  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
و�لتنمية  �الب���ت���ك���ار  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�ل��ت��ي ت��ق��وده��ا دب���ي و�الإم������ار�ت �لعربية 
�أع�شاء  يلتقي  �أن  �ملتوقع  ومن  �ملتحدة. 
�لبعثة �أي�شاً مع جمموعة من �ملوؤ�ش�شات 
حكومات  وممثلي  و�ل�شناعية  �لتجارية 
�ل���والي���ات و�حل��ك��وم��ات �مل��ح��ل��ي��ة بهدف 
و�شبل  �ل�����ش��ر�ك��ة،  �إم��ك��ان��ي��ات  ��شتك�شاف 
تعزيز �لتجارة و�ال�شتثمار بني �لبلدين. 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ق��رق��اوي،  فهد  ق��ال 
ياأتي  �ال�شتثمار:  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
مدينتي  �إىل  �لرتويجية  �لبعثة  تنظيم 
مهام  �شمن  و�شين�شيناتي  كولومبو�ض 
ب���ر�م���ج �ل��ب��ع��ث��ات �ل��ع��امل��ي��ة ن��ح��و تغطية 
وكذلك  �القت�شادية،  �الأمريكية  �مل��دن 
من  ت�شعى  �لتي  �ملبذولة  �جلهود  �شمن 
�شر�كات  �إق��ام��ة  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  خ��الل��ه��ا 
ومتكينهم  �ل��دول��ي��ني،  �مل�شتثمرين  م��ع 

�أن����د جامبل،  ب���روك���رت  �ل����ر�ئ����دة، م��ث��ل: 
حمالت ما�شي، ميت�شوبي�شي �أوتوموتيف 
�إلكرتيك  وج����رن�ل  �أم���ريك���ا،  �إل��ك��رتي��ك 
ع����دد من  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �أف���ي���ات���ي���ون، 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شحية  �لرعاية  موؤ�ش�شات 

�لتعليمية ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي. 
جولتها  خاللها  �ل�شوء  �لبعثة  وت��رك��ز 
لنمو  من�شة  توفري  يف  دب��ي  م��ز�ي��ا  على 
وخا�شة  �ل��ع��امل��ي��ة،  ل��ل�����ش��رك��ات  وت��و���ش��ع 
ممار�شة  و���ش��ه��ول��ة  �لتناف�شية،  �ل��ق��درة 
وربط  و�ال�شتد�مة،  �لتجارية،  �الأعمال 
�حلركات �لتجارية و�لنا�ض �لعاملية عرب 
�لتحتية  و�لبنية  �للوج�شتية،  �ملقومات 

للت�شدير و�لنقل.
رئ��ي�����ض جمل�ض  ���ش��ي��رب�ي��ت،  د�ين  وق����ال 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �الأعمال يف 
�إن بعثة  �مل��ت��ح��دة:  �ل��ع��رب��ي��ة  و�الإم������ار�ت 
 2018 ل��ع��ام  لال�شتثمار  دب��ي  حكومة 
رفع  يف  ملحوظ  وب�شكل  ت�شاهم  ���ش��وف 
�الأمريكية  �الأ������ش�����و�ق  يف  دب����ي  م��ك��ان��ة 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م���رك���ز� ر�ئ����د� 

�أعمالهم  و�ال���ش��ت��د�م��ة يف  �ل��ت��و���ش��ع  م��ن 
من خ��الل �إم��ارة دب��ي.  و�أك��د �لقرقاوي 
قيمة  فر�شة  ت��وف��ر  دب��ي  �إم����ارة  �أن  على 
�لتجارية  للم�شاريع  �ل�����ش��ر�ك��ات  ل��ب��ن��اء 
�أعمالهم  تتما�شى  �لذين  و�مل�شتثمرين 
م�����ع ت���������ش����ارع �ل����ت����ن����وي����ع �الق����ت���������ش����ادي 
 ،2030 �ل�شناعية  دبي  و��شرت�تيجية 
�إم��ارة دبي متتلك زخما،  �أن  �إىل  م�شري�ً 
وت��وج��ه��اً ق��وي��اً ن��ح��و ت��ع��زي��ز م��وق��ع دبي 
لالأن�شطة  دويل  م��رك��ز  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
�ل�شناعية �لقائمة على �ملعرفة و�البتكار 

و�مل�شتد�مة.
�شاعد  �مل���ه���ن���د����ض  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعو�شي، 
تطوير  دبي  تو��شل  �ل�شادر�ت:  لتنمية 
�لبنية �لتحتية لت�شهيل حركة �لب�شائع 
�لرئي�شية.  �الأ����ش���و�ق  ب��ني  �أ���ش��رع  ب�شكل 
�أن  �أوه��اي��و  يف  �لعاملية  لل�شركات  وميكن 
تبني تعاوناً مثمر�ً يف هذ� �ملجال، حيث 
�شال�شل  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  دور�ً  ه���ذ�  �شيلعب 
�شد�رة  يف  تكون  بحيث  �لعاملية،  �لقيمة 
�لالعبني على م�شتوى �لتجارة �لعاملية. 
�لثنائية  �لتجارة  �أن  �لعو�شي على  ونوه 
بني �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لواليات 
�ملتحدة بلغت حو�يل 90 مليار درهم يف 
عام 2017، م�شري�ً �إىل �أن والية �أوهايو 
كانت هي �أكرب م�شدر �أمريكي �إىل دولة 

�الإمار�ت يف عام 2016.
�لرئي�شية  �أوه����اي����و  �����ش����ادر�ت  وت�����ش��م��ل 
�إىل �الإم����ار�ت، ك��اًل م��ن: م��ع��د�ت �لنقل 
و�ملو�د  �لكهربائية،  و�مل��ع��د�ت  و�الآالت، 
�لرعاية  خدمات  عن  ف�شال  �لكيميائية 
�شين�شيناتي،  م��دي��ن��ة  وت��ع��د  �ل�����ش��ح��ي��ة. 
�أكرب منطقة متح�شرة يف �أوهايو، وهي 
و�لطري�ن  �ل�شيار�ت  ل�شناعات  موطن 

•• دبي-الفجر: 

�ال�شتثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  تقود 
بعثة  دب��ي،  �قت�شادية  موؤ�ش�شات  �إح��دى 
ترويجية �إىل �أوهايو يف �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية جلذب �ملزيد من �ال�شتثمار�ت 
و�ل�شناعات �لرئي�شية �إىل قطاع �الأعمال 
يف �إمارة دبي و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ب�شكل ع���ام. وت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة �شمن 
للموؤ�ش�شة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �الأه�������د�ف 
�لتجارية  �ل��رو�ب��ط  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
�الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  دبي  بني 
وج�����ذب �ل�����ش��ن��اع��ات و�ال����ش���ت���ث���م���ار من 
�أمريكا �إىل دبي، عرب ��شتعر��ض �لفر�ض 
�ل�شوء  �إم��ارة دبي، وت�شليط  �لو�عدة يف 
دولة  و�ملعرفة بني  �ل�شر�كة  على فر�ض 
�الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �الإم��ار�ت، 
يف جم�����ال �ال����ش���ت���ث���م���ار و�ل���������ش����ادر�ت. 
وي�����ش��ارك يف �ل��ب��ع��ث��ة ع���دد م��ن �جلهات 
دبي، وهي:  و�ملتخ�ش�شة من  �حلكومية 
�إحدى  �ل�شادر�ت،  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة 
ومركز  دب�����ي؛  �ق��ت�����ش��ادي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�جلنوب؛  ودب����ي  �مل��ت��ع��ددة؛  لل�شلع  دب���ي 
وجم��م��وع��ة ط���ري�ن �الإم������ار�ت؛ و�شركة 
ط��ري�ن �الإم���ار�ت لل�شحن؛ ود�ئ���رة دبي 

لل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري.
�شتنطلق  �ل��ت��ي  �ل��ب��ع��ث��ة،  تنظيم  وي���اأت���ي 
�شين�شيناتي  م���دي���ن���ت���ي  م�����ن  ك�����ل  يف 
وكولومبو�ض يف �أوهايو خالل �لفرتة ما 
بني 26 �إىل 30 مار�ض 2018، بدعم 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  قن�شلية  من 
�أجن��ل��و���ض وهيو�شنت  ل��و���ض  م��ن  ك��ل  يف 
�ل��ت��ج��اري لدولة  ون��ي��وي��ورك؛ و�مل��ك��ت��ب 
�الإمار�ت يف و��شنطن؛ وجمل�ض �الأعمال 

�الإمار�تي �الأمريكي.   

يتيح  و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ات مم����ا  ل���الب���ت���ك���ار 
لت�شدير  �الأم��ري��ك��ي��ة  لل�شركات  فر�شا 
موؤ�ش�شة  وت��ع��ت��زم  و�خل����دم����ات.  �ل�����ش��ل��ع 
دب����ي ل��ت��ن��م��ي��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار ع��ل��ى تطوير 
���ش��ر�ك��ات ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع �مل��ت��ب��ادل ت�شمل 
لالأ�شو�ق  و�خل���ا����ض  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني 
يف  �أ�شو�ق  لت�شمل  وخ�شو�شا  �الأمريكية 
�أوهايو،  تت�شمن  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��والي��ات 
�ل�شادر�ت  �أن  حيث  ومي�شيغان،  �إنديانا، 
�الإم���ار�ت  �إىل  �الأمريكية  �ملنتجات  م��ن 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ���ش��وف ت��دع��م وتوفر 

فر�ض عمل ملئات �الأمريكيني.
وت��ع��د م��دي��ن��ة ك��ول��وم��ب��و���ض، ث���اين �أكرب 
م��دي��ن��ة م��ت��ح�����ش��رة يف والي�����ة �أوه����اي����و، 
�لتجارية  للعالمات  رئي�شي  مركز  وهي 
�ملعروفة، ف�شال عن �حتو�ئها على �ملقر 
�شركة  مثل  �ل�شركات  لكربى  �لرئي�شي 
هوند� �الأمريكية، ودي �ت�ض �آل ل�شل�شلة 

�لتوريد.
�لرئي�ض  �شليم،  ب��ن  �أح��م��د  �شعادة  وق��ال 
�لتنفيذي �الأول ملركز دبي لل�شلع �ملتعددة: 
�شنو��شل دعم �لبعثات �لرتويجية �لتي 
�ال�شتثمار  لتنمية  تنظمها موؤ�ش�شة دبي 
�إىل  �إىل �لواليات �ملتحدة، فنحن ن�شعى 
�إىل  يقود  مبا  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
زيادة �لتجارة على طول �ملمر �الأمريكي 
-�الإمار�تي. �لوجهة �لقادمة هي �أوهايو 
من �أجل �لتو��شل مع �ملجتمع �لزر�عي 
�شريعة  �ال�شتهالكية  �ل�شلع  و���ش��رك��ات 
�ل���ت���د�ول ل�����ش��م��ان �أن��ه��م ي��ع��رف��ون حول 
�لتي  �ملمار�شات  الأف�شل  �لتحتية  �لبنية 
و�ل�شركات  �مل�شاريع  الأ�شحاب  نقدمها 
�ل��ك��ب��رية ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء يف م��رك��ز دبي 
لل�شلع �ملتعددة و�إمارة دبي، بينما ن�شعى 

معاً �إىل دفع �ملوجة �ملقبلة من �لنمو.

مليار درهم اإيرادات اخلدمات   11.8
احلكومية بالدرهم االإلكرتوين يف 2017

•• دبي -وام:

�رت��ف��ع��ت �إي�����ر�د�ت �خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة ب��ال��دره��م �الإل���ك���رتوين �إىل نحو 
درهم  مليار   7.841 ب���  مقارنة   2017 ع��ام  يف  دره��م  مليار   11.809
�ملنفذة عرب  �ملعامالت  �إجمايل عدد  وو�شل   .51% 2016 بنمو  يف عام 
منظومة �لدرهم �الإلكرتوين �إىل 51 مليون و509 �آالف و666 معاملة 
�ألف  و625  مليون   22 �الإي�شاالت  بلغ عدد  2017 يف حني  عام  خالل 
خلدمات  �مل�شدرة  �لبطاقات  �إجمايل  وبلغ   2017 خالل  �إي�شاال  و472 
�لربع  �ألفا و518 بطاقة خالل   135 و  3 ماليني  �الإلكرتوين  �لدرهم 
�لر�بع من عام 2017 مقارنة ب� 2 مليون و413 �ألفا و794 بطاقة يف 
و�أكد �شعادة  �لفرتة نف�شها من عام 2016 حمققة زيادة بن�شبة 30%. 
�شعيد ر��شد �ليتيم وكيل �لوز�رة �مل�شاعد ل�شوؤون �ملو�رد و�مليز�نية يف وز�رة 
�ملالية �حلر�ض على توفري جميع �الإح�شائيات �خلا�شة مبنظومة �لدرهم 
للحكومة  �ل��الزم��ة  �ملعلومات  وتوفري  �ملنظومة  منو  ملتابعة  �الإل��ك��رتوين 
�لتي تدعم تطوير  �ملنا�شبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  ي�شاعدها على  �الحتادية مبا 
�لقطاع �ملايل �حلكومي. وقال “ تتميز منظومة �لدرهم �الإلكرتوين �لذي 
حيث  �لعاملية  �لدفع  وو�شائل  �شبكات  مع  بتكاملها  �ملالية  وز�رة  �أطلقتها 
وتوفر  �الإلكرتونية  �حلكومة  تطبيقات  مع  تن�شجم  مرنة  من�شة  ت�شكل 
يف  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ر�شوم  �شد�د  �إمكانية  �الل��ك��رتوين  �ل��دره��م  بطاقات 
�لتي  �لقنو�ت  خمتلف  عرب  وذلك  باملنظومة  �ملرتبطة  �حلكومية  �جلهات 
و�ملحفظة  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  مقدمتها  ويف  �ملنظومة  تطبيقات  ت�شملها 
�لرقمية و�ملوقع �الإلكرتوين و�أك�شاك �خلدمة �الإلكرتونية �لذ�تية حيث مت 
حت�شيل ر�شوم 40 مليون خدمة من خالل نظام �لدرهم �اللكرتوين ل�شنة 
2017 جلميع �جلهات �الحتادية و�ملحلية �ملرتبطة باملنظومة ». ويعمل 
خدماته  توفري  على  �الإلكرتوين  �لدرهم  ملنظومة  �لتابع  �الت�شال  مركز 
و  �ألفا   161 يقارب  2017 مع ما  �لتعامل يف عام  للمتعاملني حيث مت 
563 مكاملة و��شتف�شار� من جمهور �ملتعاملني حيث و�شلت ن�شبة �ملكاملات 
و�ال�شتف�شار�ت �لتي مت �لرد عليها بنجاح �إىل �أكرث من %90 �الأمر �لذي 
�ملقدمة  �حلكومية  �خلدمات  عن  �ملتعاملني  بر�شا  �ل��وز�رة  �هتمام  يعك�ض 
كما يبلغ متو�شط �شرعة تنفيذ �ملعامالت من خالل �لدفع عرب منظومة 
�لدرهم �اللكرتوين ما يقارب ثانية و�حدة فقط. و�أ�شاف �شعادته ين�شجم 
و�أهد�فها  �ل��وز�رة  ��شرت�تيجية  مع  �الإلكرتوين  �لدرهم  منظومة  تطوير 
�لر�مية �إىل تطوير �لتحول نحو �خلدمات �حلكومية �لذكية و�إد�رة ر�شوم 
و�لتح�شيل  �لدفع  خلدمات  مبتكرة  حلول  وتطبيق  �حلكومية  �خلدمات 
�الآيل لر�شوم �خلدمات �الأمر �لذي يرفع بدوره من كفاءة وفعالية �أنظمة 
�لعمل �ملالية ويرتقي بعملية �إد�رة �لتدفقات �لنقدية للحكومة �الحتادية 

وفقا الأف�شل �ملمار�شات، وتقنيات �لدفع �الإلكرتوين.

•• ام القيوين-وام: 

�ك����دت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د �شعيد 
ح��ارب �ملهريي وزي��رة دول��ة �ن م��ب��ادرة “ 
لالأبحاث  خليفة  �ل�شيخ  م��رك��ز  مفق�ض 
�لقيمة  حتقيق  يف  �شت�شاهم  �لبحرية” 
�مل�شافة جلميع �ملعنيني بقطاع �ال�شتزر�ع 
�أوىل  ب��ي��ع  �ل�����ش��م��ك��ي م��ع��ل��ن��ة �ن ع��م��ل��ي��ات 
خالل  �شتتم  “�ملفق�ض”  �الإن��ت��اج  دف��ع��ات 

�ل�شهر �حلايل.
ونبهت معاليها �ىل �همية قطاع �ال�شتزر�ع 
�لغذ�ئي  �المن  �ملائية مبنظومة  �الحياء 
��شهام  �ىل  م�����ش��رية  ب��ال��دول��ة  �مل�شتقبلي 
�لبحرية  لالأبحاث  خليفة  �ل�شيخ  مركز 
�ل��غ��ذ�ئ��ي من  �ل��وط��ن��ي  يف تنويع �الن��ت��اج 
�مل�شتهلك  متطلبات  على  �الط��الع  خالل 
�مل�شتد�مة  �ل���ط���رق  ب��اأف�����ش��ل  وت��وف��ريه��ا 

وبال�شر�كة مع �لقطاع �خلا�ض.
ج�����اء ذل�����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة زي��������ارة وف�����د من 
مفق�ض  �أف��ري��ق��ي��ا ل”  ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب 
مركز �ل�شيخ خليفة لالأبحاث �لبحرية” 
�ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل  على  لالطالع 
�ال�شتزر�ع  م��ن�����ش��اآت  وت�شغيل  ت�شييد  يف 
�لوفد �شعادة �شاكي  �ل�شمكي حيث تر�أ�ض 
ف���ان دي���ر و�ل �ل��ق��ن�����ش��ل �الق��ت�����ش��ادي يف 

�ل��ع��ام��ة جل��م��ه��وري��ة جنوب  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
�لعديد  وع�����ش��وي��ة  �ل���دول���ة  يف  �أف��ري��ق��ي��ا 
يف  �ملخت�شني  �القت�شاديني  �خل��رب�ء  من 

�ال�شتزر�ع �ل�شمكي.
�شعيد  م��رمي بنت حممد  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
حارب �ملهريي �ن �حلاجة �ليوم ��شبحت 
و�دو�ت  منظومة  ت��رت��ي��ب  الإع����ادة  ملحة 
�النتاجية  بالقطاعات  �المثل  �ال�شتثمار 
وب�����ش��ر�ك��ة ف��اع��ل��ة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات �لقطاع 
�لعلمية  �ملمار�شات  الأجن��ح  وفقا  �خلا�ض 
��ش�ض  ع��ل��ى  �ملبينة  �مل��ت��ط��ورة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
للجميع،  �ملعلوم  م��ن  ب��ات  حيت  �مل��ع��رف��ة، 
ح�شب تقارير ون�شر�ت �ملوؤ�ش�شات �لوطنية 
ع��ل��ى منتجات  �ل��ط��ل��ب  ب����ان  و�ل���ع���امل���ي���ة، 
ال  �مل�شتنزفة  �لطبيعية  �لبحرية  �مل�شايد 
للطلب  �ملت�شارع  �لنمو  �حتياجات  يلبي 
�شو�ء على �مل�شتوى �لوطني �و �لعاملي و�ن 
�ال�شو�ق �ملحلية حاليا تقوم ب�شد �لفجوة 
و�لتي تقدر بثلثي �أو �كرث “%70 “ من 
ومن�شات  منافذ  عرب  �ملحلي  �ال�شتهالك 

�ال�شتري�د �خلارجي.
ياأتي  �مل��رك��ز  �ن�شاء  �ن  معاليها  و��شافت 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  تلك  على  للتغلب 
�ل���ق���ط���اع �حل����ي����وي وم���ن���ه���ا توفري  ه�����ذ� 
�شناعة  ق���ط���اع  مل��ن�����ش��ئ��ات  �الإ����ش���ب���ع���ي���ات 

��شتزر�ع �الحياء �ملائية، حيث ي�شم �ملركز 
عدة مر�فق منها مفق�ض �لذي يعمل وفق 
تدوير  �ع���ادة  و�آل��ي��ات  �ملتكاملة  �الأن��ظ��م��ة 
�ملياه طبقا الأحد�ث �لتقنيات �مل�شتخدمة 
ع��امل��ي��ا وب��ط��اق��ة �ن��ت��اج��ي��ة ت��زي��د ع��ن 15 
مليون من �إ�شبعيات �الأ�شماك ذ�ت �ملردود 

�ملحلي  �ل�شعيد  على  �ملجزي  �القت�شادي 
�لتجاري  �لتحول  خطة  تطوير  مت  حيث 
للمفق�ض بحيث يتم �إنتاج �الأ�شناف �حلية 
�مل�شتهلك بالدولة وبناء  �ملرغوبة يف قبل 

على در��شة حالة �ل�شوق.
�أج����ن����دة زي�������ارة وف�����د جنوب  وت�����ش��م��ن��ت 

�فريقيا بحث �أهم �شبل �لتعاون بني دولة 
وجمهورية  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�قت�شاد  ق��ط��اع  ���ش��م��ن  �أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
�الأنظمة  �أه���م  على  و�الط���الع  �ملحيطات 
و�لقو�نني و�أطر تنظيم ن�شاط �ال�شتزر�ع 

�ل�شمكي بالدولة.

غرفة دبي تنظم دورة يف التحليل الرقمي لتعزيز املهارات الت�سويقية الأع�سائها
•• دبي -الفجر:

�خ��ت��ت��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
موؤخر�ً دورة تدريبية يف �لت�شويق �لرقمي 
حول �كت�شاب مهار�ت �لتحليل �لرقمي ل� 
»Google Analytics« وذلك يف 
�ل�شركات  م��ن  و��شعة  مب�شاركة  مقرها 
�لت�شويقية  م��ه��ار�ت��ه��ا  بتطوير  �ملهتمة 
�مل��و�ق��ع، وخدمة  �الإل��ك��رتون��ي��ة، وحتليل 

عمالئها بطريقة �أف�شل.
�أد�ة   »Google« حت��ل��ي��الت  وت��ع��ت��رب 
زيار�ت  مبتابعة  لل�شركات  ت�شمح  هامة 
لل�شركة،  �الإل��ك��رتوين  للموقع  �لعمالء 
�لوجهة  ح�شب  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  وحتليل 
و�مل�شدر، وتوفري ر�شد لل�شفحات �لتي 
ومدى  �مل��وق��ع،  على  �ل��ز�ئ��ر  يت�شفحها 
يف  ي�شاعد  مم��ا  للموقع  زي��ار�ت��ه  ت��ك��ر�ر 
�شمن  وحت�����ش��ي��ن��ه  �مل���وق���ع  �أد�ء  حت��ل��ي��ل 

�حلمالت �لت�شويقية لل�شركة.
�لتدريبية  �ل��������دورة  ه�����ذه  وخ�����ش�����ش��ت 

عالمة  يحملون  ممن  �لغرفة  الأع�شاء 
�الأع�شاء �ملوثوقني، وهي �لعالمة �لتي 
تتيح لهم مز�يا عديدة تناف�شية يف عامل 
��شتخد�م  ع��رب  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
و�حللول  و�الأدو�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 
�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة مم���ا ي��وف��ر لهم 
يف  ع��ال��ي��ة  تناف�شية  م��ي��زة  ول�����ش��رك��ات��ه��م 

�ل�شوق.
�لتدريبية  �ل��دورة  �مل�شاركون يف  وح�شل 
متطلباته  و�إمت���ام  �لتدريب  �نتهاء  بعد 
 ،Google �ع��ت��م��اد م��ن  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
وب���ات���و� م��وؤه��ل��ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن هذه 
�الأد�ة �لهامة لتح�شني قدر�ت �شركاتهم 

�لت�شويقية.
رئي�ض  رت����اب،  بلعيد  �ل��دك��ت��ور  و�ع��ت��رب 
و�لتنمية  �القت�شادية  �الأب��ح��اث  ق��ط��اع 
ه���ذه  �أن  دب������ي  غ����رف����ة  يف  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
�لدور�ت �لتدريبية حتقق قيمة م�شافة 
�أدو�ت  ����ش��ت��ع��ر����ش��ه��ا  ع���رب  ل���الأع�������ش���اء 
�أد�ئهم ومدى  لقيا�ض  متطورة وحديثة 

����ش��ت��ف��ادت��ه��م م��ن �ل��ت�����ش��وي��ق �ل��رق��م��ي يف 
خططهم �لرتويجية. ولفت رتاب �إىل �أن 
�لغرفة تعقد �شر�كات مع �شركات عاملية 
جمال  يف  متخ�ش�شة  ك��ب��رية  و�إقليمية 

للعمل على تعزيز  �الإلكرتونية  �لتجارة 
دعم  �ملجال يف  ه��ذ�  �همية  ح��ول  �لوعي 
�ملرتبطة  بالفر�ض  و�لتعريف  �أعمالهم، 
م�شدد�ً  �الإل���ك���رتون���ي���ة،  �مل��ن�����ش��ات  ب��ه��ذه 

�إلتز�م �لغرفة بالعمل على توظيف هذه 
�ملن�شات ملا يخدم �أع�شاء �لغرفة، وي�شهل 
�لتقنيات  م��ن  و��شتفادتهم  �نخر�طهم 

�حلديثة للت�شويق �لرقمي.

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

             يف  الدع�ى 2017/269  ا�شتئناف تظلم جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ميديا كونكت بال�ض لالعالن �ض.ذ.م.م 2- ديليب 
�بر�هيم �بر�هيم كوتي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك 
�بوظبي �لوطني وميثله:نو�ل حممد �شيف �لبادي ظفوري  قد ��شتاأنف/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/263 تظلم جتاري وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  م�����ش��اء�    17.30 �ل�شاعة   2018/4/4 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدع�ى 2017/2  ا�شتئناف انابات جتارية    

�القامة  حمل  جمهول  �لتجاري  �بوظبي  بنك   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
وميثله:منى  �ملهريي  ربيع  عبد�لعزيز  حممد  /خليفة  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
�حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء   يوم  لها جل�شه  �نابات جتارية. وح��ددت  رقم 2015/11 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����ش��اء�    17.30 �ل�شاعة   2018/3/28
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/374 تنفيذ جتاري
�ند  كا�شت  ب���رود  ف��ور  �شريفي�شز  بزن�ض  ج��ل��وب��ال  ���ش��ده/1-���ش��رك��ة  �ملنفذ  �ىل 
�شابقا  ذ.م.م  حرة  منطقة  بال�ض  ميوزيك   - حاليا  ذ.م.م  حرة  منطقة  �يفنتز 
�ن طالب  �لعبد�هلل جمهول حمل �القامة مبا  2- عبد�لرز�ق عبد�هلل حممد 
��شماعيل  وميثله:علي  �مل��ح��دودة  �لوطنية  �ال�شباغ  م�شانع  �لتنفيذ/�شركة 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �بر�هيم �جلرمن قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )909441.22( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/34  ا�شتئناف جتاري    

منان  �دي��ن��ي   -2 ك��ب��اب  روي���ال  ومقهى  مطعم   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
مي�شرتي ب�شفتها مالك موؤ�ش�شة )مطعم ومقهى رويال كباب( جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�الأوربية لالأغذية �لبحرية �ض.ذ.م.م  قد 
��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/3286 جتاري جزئي وحددت 
لها جل�شه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/4/8 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/150  ا�شكالت مدنية
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم:1585/2016 تنفيذ مدين

 لوقف �الجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �الإعالن:عبد�هلل �شامل طه �حلب�شي

�ملطلوب �عالنه:�مل�شت�شكل �شده:1 �شامي بن حممد بن حامد عبد 
جمهول حمل �القامة

مو�شوع �العالن:
�ل�شاعة:11:00 �ض  �مل���و�ف���ق:2018/3/6  �لثالثاء  ي��وم  قد حت��ددت جل�شة  بانه  نعلنكم 
و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف  �ال�شكال �عاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/1  مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه /1-مرمي ر��شد �حمد عبد�هلل �ملر�شودي جمهول حمل �القامة 
�لزعابي  �شالح  مفتاح  علي  وميثله:�حمد  �بر�هيم  مر�د  �ملدعي/ح�شني  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  قد 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )13800000(
بو�قع 9٪ من تاريخ �الدعاء �ملدين �خلا�ض يف:2016/10/20 وحتى �ل�شد�د �لتام. 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �ض  �ملو�فق 2018/3/13  �لثالثاء  وحددت لها جل�شة يوم 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�مل�شجلة حتت رقم : 15699                بتاريخ: 1998/06/07

با�ش��م: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.
وعنو�نه: �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :42 خدمات �لفنادق وخدمات تزويد �لطعام وخدمات توفري 
�القامة �ملوؤقتة و خدمات ت�شغيل �ملوتيالت وبيوت ق�شاء �لعطالت و �النتفاع بها وخدمات �ملطاعم وخدمات 
حجز  وخدمات  �لنو�دي(  يف  �ملوجودة  )غري  �خلفيفة  و�لوجبات  �لكحولية  غري  �مل�شروبات  تقدمي  من�شات 
وتزويد  �لفنادق  جمايل  يف  �ملهنية  �ال�شت�شارة  وخدمات  �ال�شت�شارة  وخدمات  للم�شافرين  �لفندقية  �لغرف 

�لطعام و�ل�شر�ب )غري �ملتعلقة باإد�رة �العمال(.
�لو�قعة بالفئة : 42

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : كوين ري�شني بيتيليجوجن�ض �يه جي.
- ��شم �ملتنازل له: كوين تر�فل �ي بي ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �شوي�شر�

- عنو�ن وحمل �إقامته : �شي/�وه بار �ند كارير �أيه جي، بر�ند�شينكي�شرت��ض 90، 8002 زوريخ، �شوي�شر�.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/06/30  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2018/02/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

2015/08/19 : �ملودعة حتت رقم : 238870             بتاريخ 
�مل�شجلة حتت رقم :                           بتاريخ: 2016/02/16

با�ش��م: يانغزهو هيمو �شوبالي ت�شني ماندجمنت كو.، ليمتد.
وعنو�نه: منرب 8،  مويانغ رود، هاي �أند نيو تيكنولوجي �يند��شرتي ديفالومبنة زون، يانغزهو، جيانغ�شو، �ل�شني.   

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
تفتيت  �آالت  قطع؛  �آالت  علف؛  مكاب�ض  �شحق؛  �أجهزة  زر�ع��ي��ة؛  �آالت   07: �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
لال�شتخد�م �ل�شناعي؛ معد�ت �لرتبية يف �الأقفا�ض  لدجاج �لبيا�ض؛ معالف �آلية للمو��شي؛ �آالت لت�شغيل �خل�شب؛ غر�بيل 
)�آالت �أو �أجز�ء من �آالت (؛ �آالت خلط؛ �آالت �إلكرتوميكانيكية لتح�شري �الأغذية؛  خالطات )�آالت(؛ �آالت تق�شري �لغالل؛ 
�آالت تخمري �لبرية؛ �آالت تغليف؛ �آالت للنق�ض �لبارز؛ ناقالت بال�شيور؛ �آالت لت�شغيل �ملعادن؛ �آالت �شحن �أتوماتيكية )�أجهزة 
و�أجهزة   �آالت  �الآالت؛  �شيور  تكثيف؛  �مل�شغوط؛ من�شاآت  بالهو�ء  تعمل  ناقالت  �أجهزة ف�شل؛  )�آل��ة(؛  �آيل  �إن�شان  مناولة(؛  

لتنظيف معد�ت كهربية؛ �آالت فرز لال�شتخد�م يف �ل�شناعة؛ معد�ت زر�عية بخالف �لتي تد�ر باليد.
�لو�قعة بالفئة : 07

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : مويانغ كو.، ليمتد.
- ��شم �ملتنازل له: يانغزهو هيمو �شوبالي ت�شني ماندجمنت كو.، ليمتد.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �ل�شني.

- عنو�ن وحمل �إقامته : منرب 8،  مويانغ رود، هاي �أند نيو تيكنولوجي �يند��شرتي ديفالومبنة زون، يانغزهو، جيانغ�شو، 
�ل�شني.   

- تاريخ �نت�قال �مللكية:       2017/05/03  
- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:  2018/02/14  

   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 36397             بتاريخ : 2000/05/21
�مل�شجلة حتت رقم : 26876                بتاريخ: 2000/12/11

با�ش��م: �إك�شيامني بر�ميا تيكنولوجي �نك.
�إك�شيامني،  زون،  هاي-تيك  تور�ض  ب��ارك،  تور�ض  روود،  كزينفينغ   ،178 منرب  5/�ف،   501 رووم  وعنو�نه: 

فوجيان. جمهورية �ل�شني �ل�شعبية.
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (

�جهزة   ، �لفاك�ض  �جهزة   ، �لتلفاز  �جهزة مر�قبة �شور   09: �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�ال�شرطة  ت�شجيل  �أجهزة   ، �لب�شرية  �ل�شمعية  �ال�شرطة  ت�شجيل  �جهزة   ، �لتلفاز  �أجهزة   ، �لكاتبة  �ل��ربق 

�ل�شمعية ، �أجهزة �لر�ديو ، �أجهزة �لهاتف ، �جهزة ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو ، �أجهزة �شحن �لبطاريات.
�لو�قعة بالفئة : 09

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : �إك�شيامن بر�ميا �نفت�شتمنت، ليمتد.
- ��شم �ملتنازل له: �إك�شيامني بر�ميا تيكنولوجي �نك.

- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.
- جن�شيته: �ل�شني

- عنو�ن وحمل �إقامته : رووم 501 5/�ف، منرب 178، كزينفينغ روود، تور�ض بارك، تور�ض هاي-تيك زون، 
�إك�شيامني، فوجيان. جمهورية �ل�شني �ل�شعبية.

- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/08/04  
- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2018/02/14  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 67476             بتاريخ : 2005/02/26
�مل�شجلة حتت رقم : 61853                    بتاريخ: 2006/07/31

با�ش��م: ماهافانت هولدينغ كو.، ليمتد       
دي�شرتيكت،  ،�شاتو�شاك  –دي�شرتيكت  �شاب  �شانكا�شيم  رود،  �شوي الدب��ر�و 23، الدب��ر�و   ، بافيليون  ر�ت�شاد  وعنو�نه: 7/111 

بانغكوك 10900 ، تايالند  
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (

�الأ�شجار،للبناء،  �مل�شنوعة من لب  �الأل��و�ح �خل�شبية  �الأر�شيات،  �أل��و�ح  �ملنتجات :19   / �لب�شائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
قرميد �جلدر�ن �خلزفية، قرميد �الأر�شيات �خلزفية، مو�د �لت�شقيف، �لف�شيف�شاء للبناء ،)�شتو�ض، تك�شية �جلدر�ن )غري 
�ألو�ح  �لل�شوق،  للبناء،  �مل��الط  �ال�شب�شتو�شي،  �مل��الط  �ال�شب  ��شمنت  �ملغني�شيوم،  ��شمنت  �ال�شمنت،  �لكونكريت،  �ملعدنية 
غري  �ل�شقف  ح�شو�ت  �ملعدين(،  )غري  �لبالط  �شف  �لباركية،  �أر�شيات  �أل��و�ح  للبناء(،  �ملعدنية  )غري  �لبطانات  �ال�شمنت، 
�ملعدنية، �للوح �خل�شبي، �للباد،)الأ�شقف غري �ملعدنية،، �ألو�ح �خل�شب �لثقيل )خ�شب للبناءللبناء، �ألو�ح �لبناء غري �ملعدنية، 
�ل�شر�ئح �خل�شبية غري �ملعدنية، �خل�شب �لرقائقي، �خل�شب �لقبل للقولبة، خ�شب �لبناء، �خل�شب للبناء، �جل�ض، �ل�شياج 
غري �ملعدين، �ملز�ريب غري �ملعدنية، مو�د �لبناء �لكونكريتية غري،)نية للبناء، �أغطية �ل�شقف غري �ملعدنية، �ل�شو�ري )غري 

�ملعدنية �ملعدنية، �أغلفة �حلماية غري �ملعدنية.�الأ�شقف غري �ملعدنية، �لقناطر غري �ملعدنية     �لو�قعة بالفئة : 19
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

- تنازل رقم : 
- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : ماهافانت �نرت- هولدينغ كو ، ليمتد      

- ��شم �ملتنازل له: ماهافانت هولدينغ كو.، ليمتد 
- مه�نته : �ل�شناعة و�لتجارة.

- جن�شيته: تايالند  
- عنو�ن وحمل �إقامته : 7/111 ر�ت�شاد بافيليون ، �شوي الدبر�و 23، الدبر�و رود، �شانكا�شيم �شاب –دي�شرتيكت ،�شاتو�شاك 

دي�شرتيكت، بانغكوك 10900 ، تايالند  
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2015/06/22  

- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2016/09/18  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 275679   بتاريخ:  28 / 6 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �أن . �أن . بي . �شي. ليمتد.  
وعنو�نه:  339 �أ�ض تي �أندريو  �شرتيت ، �أندريا ت�شامبري�ض  بيلدينج ، ، �شويت 304 – 3035 ، ليما �شول ، 

قرب�ض.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�لثقاب.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 34 (

و�شف �لعالمة:    "       AMERICAN BEST "  بحروف التينية  ب�شكل مميز ور�شم طائر ب�شكل 
مميز ور�شم �شريط كتب عليه نف�ض �لعبارة ور�شم جنمة  و �جلميع على خلفية مظللة ب�شكل مميز  .

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276209  بتاريخ:  10 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �شنزن   7000  مول ديزين  و �شريفيز ليمتد. 
وعنو�نه:     �آر �أم 1603 ، وحدة 1 ، بلوك 10 ، تايون فينجني  جاردن ، �شارع فينجني 2  �ل�شرقي ، زيكزيانغ 

�شرتيت ، حمافظة باوون ، �شنزن ، �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

، �شر�ئح �لهاتف �خلليوي ، حقائب  �أفالم و�قية ل�شا�شات �لكمبيوتر   ، حقائب الأجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة 
�لهاتف �خلليوي ، من�شات الأجهزة �لهو�تف �ملحمولة ، �فالم و�قية للهو�تف �لذكية ، خز�ئن ملكرب�ت �ل�شوت 
، �أجهزة نقل �ل�شوت  ، �شماعات �أذن ، م�شجالت �لبيانات �الإلكرتونية ، ع�شى �ل�شور �ل�شخ�شية �ل�شلفي  ، 
قو�ب�ض     ، �ل�شورة  و  �ل�شوت  نقل  كابل    ،  USB كابل   ، �لفوتوغر�يف(  )للت�شوير  وم�شية  �إ�شاءة  �أجهزة 
وماآخذ و�أدو�ت تو�شيل �أخرى )و�شالت كهربائية( ، مقاب�ض كهربائية ، حموالت �لطاقة ، �شو�حن كهربائية ، 

بطاريات قابلة الإعادة �ل�شحن ، وحد�ت  �لطاقة �ملحمولة )�لبطاريات �لقابلة الإعادة �ل�شحن(.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة:    "       MR. LEI "  بحروف التينية  ب�شكل مميز د�خل م�شتطيل ن�شفه باللون  �الأبي�ض 
و �لن�شف �الآخر مظلل باللون  �الأ�شود.

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276399     بتاريخ:  12 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : جوهرة للمجوهر�ت  �ض.ذ.م.م.
وعنو�نه:     �ض.ب. 85583 ،دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى، �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقة..
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (

و�شف �لعالمة:    " جيما        GEMMA "  بحروف  عربية و  التينية  ب�شكل مميز  باللون �لذهبي  . 
�ال�ش��رت�طات:  

�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276400     بتاريخ:  12 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : جوهرة للمجوهر�ت  �ض.ذ.م.م.
وعنو�نه:     �ض.ب. 85583 ،دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى، �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقة..
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (

و�شف �لعالمة:    " لورين�شيا        LAURENTIA "  بحروف  عربية  و التينية  ب�شكل مميز  باللون 
�الأخ�شر . 

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 273910    بتاريخ:  25 / 5 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �أي تريد �أي �أر بي �شوليو�شنز ، �ض م ح.  
وعنو�نه:  �ض.ب 342010، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  معد�ت  حا�شبة،  �آالت  �لنقد،  ت�شجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة:     "     iTRADE  "  بحروف ال تينية  ب�شكل مميز  باالألو�ن ��الأ�شود  و �لربتقايل  و 
ر�شم ب�شكل مميز. 

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 274049    بتاريخ:  25 / 5 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : فوري�ض ) ميل �إي�شت ( �شيفتي برودكت�ض ) م.م.ح. (.
وعنو�نه:  �ض.ب. 9077 ، �ل�شارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  معد�ت  حا�شبة،  �آالت  �لنقد،  ت�شجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة:    "       BEAL "  بحروف التينية  ب�شكل مميز.
�ال�ش��رت�طات:  

�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 274050    بتاريخ:  28 / 5 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : فوري�ض ) ميل �إي�شت ( �شيفتي برودكت�ض ) م.م.ح. (.
وعنو�نه:  �ض.ب. 9077 ، �ل�شارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  معد�ت  حا�شبة،  �آالت  �لنقد،  ت�شجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة:    "       LEE MARTIN "  بحروف التينية  ب�شكل مميز.
�ال�ش��رت�طات:  

�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد

خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 275678    بتاريخ:  28 / 6 / 2017

تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : دروي�ض  ورلد و�يد ليجا�شي دي دبليو �شي  �ض.ذ.م.م..

وعنو�نه:  �ض.ب 128555 دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

و�شف �لعالمة:    "    HAPPINESS ISLAND "  بحروف التينية  ب�شكل مميز باللون �الأزرق 

�لغامق و �الأزرق �لفاحت  .

�ال�ش��رت�طات:  

�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276522     بتاريخ:  17 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �بولو هو�شبتالز �إنرتبريز ليمتد.
وعنو�نه:     منرب 19 ، بي�شوب جاردين�ض ، ر�جا �أنامااليبور�م ، ت�شيناي –  600 028 ، تاميل نادو ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعناية ب�شحة  ، خدمات  �ل�شحية  �لرعاية  �لت�شخي�ض، خدمات   ، ، م�شت�شفيات  �لطبية   ، �لعياد�ت  خدمات 
وجمال �لكائنات �لب�شرية ، طب �الأ�شنان ، خدمات �لتحليل �لطبي لت�شخي�ض وعالج �الأ�شخا�ض ، �لن�شائح 

�ل�شيدالنية. 
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 44 (

و�شف �لعالمة:    "      APOLLO FERTILITY "    بحروف التينية   ب�شكل مميز  يعلوها ر�شم  
فتاة  ت�شع غطاء و حتمل �شعلة  ب�شكل مميز  .

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276523     بتاريخ:  17 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �بولو هو�شبتالز �إنرتبريز ليمتد.
وعنو�نه:     منرب 19 ، بي�شوب جاردين�ض ، ر�جا �أنامااليبور�م ، ت�شيناي –  600 028 ، تاميل نادو ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعناية ب�شحة  ، خدمات  �ل�شحية  �لرعاية  �لت�شخي�ض، خدمات   ، ، م�شت�شفيات  �لطبية   ، �لعياد�ت  خدمات 
وجمال �لكائنات �لب�شرية ، طب �الأ�شنان ، خدمات �لتحليل �لطبي لت�شخي�ض وعالج �الأ�شخا�ض ، �لن�شائح 

�ل�شيدالنية
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 44 (

  "  APOLLO CRADLE FOR WOMEN & CHILDREN  "    :و�شف �لعالمة
بحروف التينية   ب�شكل مميز .

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 277017     بتاريخ:  24 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �إفوليت هيلثكري بي يف تي ، �أل تي دي.
وعنو�نه:     �إي- 186 ، باك روم �أف جر�وند فلور ، جريتري كايال�ض – 1 ، نيو دلهي – 110048 ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�شف �لعالمة:    "      EVOLET "  بحروف التينية  ب�شكل مميز.
�ال�ش��رت�طات:  

�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 277018    بتاريخ:  24 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : ر�جا �إنرتنا�شيونال جرن�ل تريدجن ) م م ح ( .
وعنو�نه:     �ض.ب. 123618 �ل�شارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  معد�ت  حا�شبة،  �آالت  �لنقد،  ت�شجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن..
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة:    "      S  Fety plus  World "  بحروف التينية  ب�شكل مميز  ور�شم  ب�شكل مميز  
باالألو�ن  �الأ�شود و �لذهبي  ب�شكل مميز.

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 277019    بتاريخ:  24 / 7 / 2017
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :    /    / 

با�ش��م : ر�جا �إنرتنا�شيونال جرن�ل تريدجن ) م م ح ( .
وعنو�نه:     �ض.ب. 123618 �ل�شارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  معد�ت  حا�شبة،  �آالت  �لنقد،  ت�شجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن..
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة:    "      S  P  World "  بحروف التينية  ب�شكل مميز   د�خل ر�شم درع  على خلفية د�ئرة 
مظللة باللون �لذهبي ب�شكل مميز و �لعالمة باالألو�ن �لذهبي و �الأ�شود و �لف�شي   ب�شكل مميز.

�ال�ش��رت�طات:  
�القت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����ض  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 16 يوليو 2017 �ملودعة حتت رقم:  276513 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  3 �بريل 2017

با�ش��م:  بليز بيتز�، �ل �ل �شي
�ملتحدة  �ل��والي��ات    ،91101 �ي��ه  �شي  با�شادينا،   ،710 �شويت  �إي.،  يف  �ي��ه  ليك  �ن.   35 وع��ن��و�ن��ه: 

�الأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

بيتز�.
 30  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة:   كتبت كلمة "BLAZE" باللغة �الجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.   
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 19 يوليو 2017   �ملودعة حتت رقم:  276800 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
 وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب:123311  دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�لقيد  �ملقاعد  وحتديد  �حلجز  خدمات  �لرتفيه؛  خدمات  �لتدريب؛  خدمات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خدمات 
و�ال�شتجمامية  و�لريا�شية  و�لرتفيهية  و�لتدريبية  �لتعليمية  و�الأم��اك��ن  للفعاليات  �ل��ت��ذ�ك��ر  و�إ���ش��د�ر 
و�لثقافية؛ خدمات حجز �لتذ�كر وحتديد �ملقاعد و�لقيد للحفالت و�لعرو�ض و�مل�شارح و�ل�شينما؛ خدمات 
�ال�شت�شار�ت �ملقدمة عرب مر�كز �ملحادثات �لهاتفية و�خلطوط �ل�شاخنة فيما يتعلق بخدمات �حلجز؛ كل ما 

ورد �آنفاً مبا يف ذلك تلك �خلدمات �ملقدمة عرب �لهاتف �أو �لكرتونياً �أو عرب �شبكة �حلا�شوب �لعاملية. 
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�شف �لعالمة:      كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.   
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 19 يوليو 2017 �ملودعة حتت رقم:  276805 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب:123311  دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى؛ �ملطبوعات؛ �لقرطا�شية؛ 
�ملن�شور�ت �ملطبوعة؛ بر�مج تذكارية؛ �أدلة؛ خر�ئط؛ �لكتب؛ �ملجالت؛ كتب لل�شغار و�الأطفال و�لر��شدين؛ 
�الأدلة؛  �مل�شورة؛  �الأن�شطة  كتب  �لر�شم؛  كتب  �لتلوين؛  كتب  و�لر��شدين؛  و�الأطفال  لل�شغار  كتب م�شورة 
تذ�كر؛ تذ�كر دخول؛ تذ�كر مطبوعة؛ �لل�شاقات؛ �لتقاومي؛ ق�شائم �لهد�يا؛ كوبونات؛ �أقالم حرب؛ �أقالم 

ر�شا�ض؛ مماحي؛ �أقالم �ألو�ن.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " DXBPASS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267



الثالثاء   6   مارس    2018  م   -   العـدد  12267  29
Tuesday   6   March   2018  -  Issue No   12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 19 يوليو 2017   �ملودعة حتت رقم:  276806 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب:123311  دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �الإع��الن؛ خدمات وكاالت �الإع��الن؛ خدمات �لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ �لت�شويق عرب قو�عد 
�مل�شاحات �الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل �الإع��الم؛ �لدعاية و�الإعالن  �إد�رة قو�عد �لبيانات؛ تاأجري  �لبيانات؛ 
وترويج �ملبيعات �ملرتبطة بال�شلع و�خلدمات �ملتوفرة �لكرتونياً؛ خدمات �لدعاية و�الإعالن وترويج �ملبيعات؛ خدمات �لن�شح 
�الإح�شائية؛  �لبيانات  �ل�شوق؛  جتميع  �أبحاث  �ملبيعات؛ خدمات  �ملرتبطة برتويج  �ال�شت�شار�ت  �ملبيعات؛  �ملرتبطة برتويج 
�إجر�ء  �أبحاث ودر��شات �ل�شوق؛  �أبحاث �ل�شوق؛  خدمات �لتحليل �الإح�شائي وتقدمي �لتقارير؛ حتليل بيانات و�إح�شائيات 
�أبحاث ودر��شات �ل�شوق؛ جمع وتنظيم وجتميع وحتليل بيانات ومعلومات �الأعمال �ملحفوظة يف قو�عد بيانات �حلا�شوب؛ 
جمع معلومات �أبحاث �ل�شوق؛ جمع �ملعلومات لدر��شات �ل�شوق؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �الآخرين حتى 
�لوالء و�حلو�فز  �ل��والء؛ خدمات بر�مج  ب�شهولة وي�شر؛ خدمات بر�مج  �لب�شائع  �لزبائن من معاينة و�شر�ء هذه  يتمكن 
و�ملكافاآت؛ �إد�رة بر�مج �ملكافاآت �لتحفيزية لرتويج بيع �ل�شلع و�خلدمات �خلا�شة باالآخرين؛ ترويج بيع �ل�شلع و�خلدمات 
�خلا�شة باالآخرين عرب منح نقاط �شر�ء نظري ��شتعمال بطاقات �لتاأمني؛ جتميع وحفظ قو�ئم عناوين �لربيد �ملبا�شرة؛ 
توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب 

عاملية.  
35 �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة:   كتبت كلمة " DXBPASS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 19 يوليو 2017 �ملودعة حتت رقم:  276807 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب:123311  دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملالية؛  �ملالية؛ خدمات �لتحويالت و�ملعامالت و�لدفعات  �ل�شوؤون  �لتمويلية؛  �ل�شوؤون  �ملالية؛  �لتاأمني؛ �خلدمات 
حت�شيل �لدفعات نظري �ملنتجات و�خلدمات؛ معاجلة �لدفعات؛ بو�بات �لدفع؛ معاجلة �لدفعات �ملبا�شرة؛ خدمات 
�لدفع؛ خدمات �ملحفظة �الإلكرتونية )خدمات دفع(؛ خدمات �لدفع �الإلكرتوين؛ خدمات �لدفع عن بعد؛ �لتحويل 
�الإلكرتوين لالأمو�ل؛ خدمات دفع �لفو�تري؛ خدمات بطاقات معامالت �لدفع؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء و�لكوبونات 
�ملتكاملة  �ل��د�ر�ت  وبطاقات  �مل�شفرة  و�لبطاقات  �لذكية  �لبطاقات  و�إد�رة  وت�شيري  �إ�شد�ر  �لقيمة؛  ذ�ت  و�لق�شائم 
بتوفري  �ملتعلقة  �ملالية  �خلدمات  �ملخزنة؛  �لقيمة  ذ�ت  و�لبطاقات  �آلياً  �ملقروءة  و�لبطاقات  �ملمغنطة  و�لبطاقات 
�لق�شائم و�لبطاقات �لذكية و�لبطاقات �مل�شفرة وبطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة و�لبطاقات �ملمغنطة و�لبطاقات �ملقروءة 
ذ�ت  و�لق�شائم  �لدفع  م�شبقة  �لبطاقات  توفري  و�خلدمات؛  �ملنتجات  ل�شر�ء  �ملخزنة  �لقيمة  ذ�ت  و�لبطاقات  �آلياً 
�لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ 
ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة 

بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
36 �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " DXBPASS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعالمة:  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد 
�مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 19 يوليو 2017 �ملودعة حتت رقم:  276808 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب:123311  دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
ترتيب �ل�شفر؛ تنظيم �ل�شفر؛ خدمات �ل�شفر؛ خدمات وكاالت �ل�شفر؛ خدمات وكاالت حجز �ل�شفر؛ خدمات 
�ل�شياحية؛  للمقا�شد  �لتذ�كر  حجز  �حلجز؛  وك��االت  خدمات  �ل�شفر؛  ومعلومات  حجز  خدمات  �ل�شياحة؛ 
�ملر�شدين  خدمات  �ل�شياحية؛  �لبا�شات  خدمات  �مل�شافرين؛  نقل  �لق�شرية؛  و�ل��رح��الت  �جل��والت  تنظيم 
�ل�شياحيني؛ خدمات حجز �لرحالت �ل�شياحية؛ توفري معلومات عن �لرحالت �ل�شياحية؛ خدمات تو�شيل 
�لطرود؛ خدمات �شيار�ت �الأجرة؛ خدمات �لنقل بالبا�شات؛ خدمات �لنقل باملعديات و�لقو�رب؛ �لرحالت 
�لبحرية بالقو�رب و�ليخوت؛ �رتياد �الأماكن �ل�شياحية وخدمات تنظيم �لرحالت؛ خدمات حزم �لعطالت؛ 
توفري حزم �ل�شفر �خلا�شة بالغري؛ تنظيم �لرحالت �لق�شرية كجزء من حزم �لعطالت؛ خدمات �ملعلومات 
و�لرحالت؛  �لعطالت  حجز  خ��دم��ات  �ل�شياحية؛  و�ملعلومات  �ل�شياحيني  �ملر�شدين  خ��دم��ات  �ل�شياحية؛ 
�ل�شيار�ت؛ تنظيم خدمات  تاأجري  �ملتعلقة برحالت �لطري�ن؛ تنظيم  �ل�شفر  حجوز�ت �لطري�ن؛ معلومات 
معلومات  توفري  و�لعطالت؛  و�ل�شياحة  بال�شفر  يتعلق  فيما  و�لن�شائح  �ملعلومات  توفري  �ل�شيار�ت؛  قيادة 
و�ال�شت�شار�ت  �ملعلومات  �ملبا�شرة؛  و�ل�شياحة  �ل�شفر  معلومات  توفري  عاملية؛  حا�شوب  �شبكة  عرب  �ل�شفر 

و�لن�شائح �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.     �لو�ق�عة بالفئة:  39
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " DXBPASS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.  

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 19 يوليو 2017 �ملودعة حتت رقم:  276804 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب:123311  دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�جهزة ت�شجيل �و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور؛ حامالت بيانات مغناطي�شية، �قر��ض ت�شجيل؛ �أقر��ض 
كمبيوتر؛ت�شجيالت  بر�مج  �لرقمية؛  �لت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  �أق��ر����ض  مدجمة؛ 
�شمعية وب�شرية؛ ت�شجيالت �شوتية؛ و�شائط رقمية �شلبة؛ �إر�شاد�ت �مل�شتخدم �ملخزنة ب�شيغة رقمية لرب�مج 
تطبيقات  للتنزيل؛  قابلة  من�شور�ت  للتنزيل؛  �لقابلة  و�لب�شرية  �ل�شمعية  �لو�شائط  �لكمبيوتر؛ حمتويات 
و�لهو�تف  �ل�شخ�شية  �لرقمية  و�مل�شاعد�ت  �ملحمولة  �اللكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل  قابلة  �لربجميات 
�ملتحركة وم�شغالت �م بي 3 و�جهزة �لكمبيوتر �ملحمولة؛ برجميات �لكمبيوتر؛ �لبطاقات �مل�شفرة؛ بطاقات 
مقروءة  بطاقات  ممغنطة؛  بطاقات  خمزنة؛  قيمة  ذ�ت  بطاقات  �اللكرتونية؛  �لبطاقات  �مل�شفرة؛  �مل��رور 
�آلياً؛ بطاقات �ملرور �اللكرتونية؛ معد�ت وبرجميات �حلا�شوب الإد�رة قو�عد �لبيانات؛ برجميات �حلا�شوب 
للتطبيق ودمج قو�عد �لبيانات؛ من�شور�ت �لكرتونية )قابلة للتنزيل( ومقدمة ب�شكل �لكرتوين من قو�عد 
فئات  �ل��و�ردة يف  9 وغري  �لفئة  �لو�قعة يف  �لذكر  �آنفة  �ل�شلع  �أج��ز�ء وقطع جلميع  �النرتنت؛  �أو  �لبيانات 

�أخرى.
�لو�ق�عة بالفئة:  9

و�شف �لعالمة:    كتبت كلمة " DXBPASS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
 �ال�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م   �ملودعة حتت رقم:  276794 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الإعالن؛ خدمات وكاالت �الإعالن؛ خدمات �إد�رة �الأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال؛ تقييم �الأعمال؛ �إد�رة �الأعمال 
�أو  �لتجارية  �الإد�رة  �مل�شاعدة يف  �ل�شفر؛  �ل�شفر وتخطيط  �الأعمال يف جمال  ��شت�شار�ت  �لتنظيمية؛ خدمات  و�ال�شت�شار�ت 
�لبيانات؛  �إد�رة قو�عد  �لبيانات؛  �لت�شويق عرب قو�عد  �لعامة؛  �لدعاية و�لعالقات  �لت�شويق؛ خدمات  �ل�شناعية؛ خدمات 
تاأجري �مل�شاحات �الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل �الإعالم؛ �لدعاية و�الإعالن وترويج �ملبيعات �ملرتبطة بال�شلع 
�ملبيعات؛  برتويج  �ملرتبطة  �لن�شح  خدمات  �ملبيعات؛  وترويج  و�الإع��الن  �لدعاية  خدمات  �لكرتونياً؛  �ملتوفرة  و�خلدمات 
�ال�شت�شار�ت �ملرتبطة برتويج �ملبيعات؛ خدمات �أبحاث �ل�شوق؛  جتميع �لبيانات �الإح�شائية؛ خدمات �لتحليل �الإح�شائي 
وتقدمي �لتقارير؛ حتليل بيانات و�إح�شائيات �أبحاث �ل�شوق؛ �أبحاث ودر��شات �ل�شوق؛ �إجر�ء �أبحاث ودر��شات �ل�شوق؛ جمع 
وتنظيم وجتميع وحتليل بيانات ومعلومات �الأعمال �ملحفوظة يف قو�عد بيانات �حلا�شوب؛ جمع معلومات �أبحاث �ل�شوق؛ 
جمع �ملعلومات لدر��شات �ل�شوق �ملرتبطة بو�شائل �الإعالم؛ خدمات �لتعاقد �خلارجي )باعتبارها م�شاعدة يف �الأعمال(؛ بيع 
�الأمالك يف �ملز�د �لعلني؛ خدمات بر�مج �لوالء؛ خدمات بر�مج �لوالء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ �إد�رة بر�مج �ملكافاآت �لتحفيزية 
لرتويج بيع �ل�شلع و�خلدمات �خلا�شة باالآخرين؛ ترويج بيع �ل�شلع و�خلدمات �خلا�شة باالآخرين عرب منح نقاط �شر�ء 
نظري ��شتعمال بطاقات �لتاأمني؛ جتميع وحفظ قو�ئم عناوين �لربيد �ملبا�شرة؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.  و�شف �لعالمة:  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م   �ملودعة حتت رقم:  276796 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالية؛  �ل�شوؤون  �لتمويلية؛  �ل�شوؤون  �ملالية؛  �خلدمات  �ل�شفر؛  تاأمني  لرتتيب  �لوكاالت  خدمات  �لتاأمني؛ 
معاجلة  و�خل��دم��ات؛  �ملنتجات  نظري  �لدفعات  حت�شيل  �ملالية؛  و�لدفعات  و�ملعامالت  �لتحويالت  خدمات 
�لدفعات؛ بو�بات �لدفع؛ معاجلة �لدفعات �ملبا�شرة؛ خدمات �لدفع؛ خدمات �ملحفظة �الإلكرتونية )خدمات 
دفع  لالأمو�ل؛ خدمات  �الإلكرتوين  �لتحويل  بعد؛  �لدفع عن  �الإلكرتوين؛ خدمات  �لدفع  دف��ع(؛ خدمات 
�لقيمة؛  ذ�ت  و�لق�شائم  و�لكوبونات  �ل�شر�ء  بطاقات  �إ�شد�ر  �لدفع؛  معامالت  بطاقات  خدمات  �لفو�تري؛ 
�إ�شد�ر وت�شيري و�إد�رة �لبطاقات �لذكية و�لبطاقات �مل�شفرة وبطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة و�لبطاقات �ملمغنطة 
و�لبطاقات �ملقروءة �آلياً و�لبطاقات ذ�ت �لقيمة �ملخزنة؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة بتوفري �لق�شائم و�لبطاقات 
�آلياً  �مل��ق��روءة  و�لبطاقات  �ملمغنطة  و�لبطاقات  �ملتكاملة  �ل����د�ر�ت  وب��ط��اق��ات  �مل�شفرة  و�لبطاقات  �لذكية 
و�لبطاقات ذ�ت �لقيمة �ملخزنة ل�شر�ء �ملنتجات و�خلدمات ؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت 
�لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم 
�لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

 �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.    �لو�ق�عة بالفئة:  36 
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 16 يوليو 2017 �ملودعة حتت رقم:  276994 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  16 مار�ض 2017 

با�ش��م:  فور�شكاوت تكنولوجيز، �إنك.
وعنو�نه: 190 وي�شت تا�شمان در�يف، �شان جو�شيه، كاليفورنيا 95134، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجز�ء �لكمبيوتر؛ بر�مج حا�شوبية لتمكني بر�مج �إد�رة �الأمن ونظم تكنولوجيا �ملعلومات من تبادل �ملعلومات 
وتخفيف �أثر �لعديد من �مل�شاكل �ل�شبكية و�الأمنية و�لت�شغيلية ب�شكل �أكرث فاعلية؛ بر�مج �لكمبيوتر لتوفري 
تبادل عند �لطلب مل�شتخدمي �شبكة �لكمبيوتر و�الأجهزة و�الأنظمة و�لتطبيقات وبيانات �إعد�د�ت �لتكوين 
معلومات  وتقدمي  الإث���ر�ء  و�لتطبيقات  �ل�شبكات  من�شات  من  وغريها  �ل�شبكات  �أم��ن  مر�قبة  من�شة  بني 
�ل�شيا�شات  وتطبيق  مر�قبة  وحتديد�ً  �إج���ر�ء�ت،  التخاذ  �ملن�شات  لهذه  �ل�شياق  وتوفري  �لت�شغيلية  �حلالة 
وتعديل حاالت �حلو��شيب و�الأجهزة و�لتطبيقات و�ل�شبكات؛ بر�مج حا�شوبية لتوفري �أمن حميط �ل�شبكة 
لل�شماح  �لكمبيوتر  بر�مج  ومر�قبتها؛  �ل�شبكات  �أم��ن  و�إد�رة  �ل�شبكات  الأم��ن  حا�شوبية  بر�مج  �حلا�شوبية؛ 
�إجر�ء�ت  و�أمتتة  �ملعلومات  لتبادل  �الإد�رة  و�أنظمة  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أمن  و��شعة من منتجات  ملجموعة 

�ملعاجلة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

و�شف �لعالمة:    كتبت كلمة " FORESCOUT " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.   
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2 يوليو 2017   �ملودعة حتت رقم:  275786 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقار�ت �ض.ذ.م.م
وعنو�نه: �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق 49، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجري 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
و�لعقار�ت  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ر����ش��ي  و�ملنتجعات  �ل�شحية  و�ل��ن��و�دي  و�مل��ك��ات��ب  و�ل��ف��ي��الت  بال�شقق  يتعلق  فيما 
�ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �الإد�رة �ملالية للم�شتاأجرين؛ �إد�رة �شقق وفيالت �الإيجار؛ 
خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات حت�شيل �الإيجار�ت؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ �ال�شتثمار�ت �لر�أ�شمالية؛ 
�ل�شناديق  �ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�شتثمار؛ خدمات  �الأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �خلدمات 
�لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقار�ت  و���ش��ر�ء  و�ختيار  وتثمني  �الأر����ش��ي  �شر�ء  خدمات  وحت��دي��د�  �الأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛ 
للتطوير و�ال�شتثمار؛ �شر�ء �الأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

و�شف �لعالمة:    كتبت  عبارة " مر��شي فيوز " باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م     تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   �ملودعة حتت رقم:  276801 
با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 

وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

ت�شميم وتطوير �لعتاد �حلا�شوبي و�لربجميات �حلا�شوبية؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ ت�شميم و�بتكار و�شيانة و��شت�شافة 
��شت�شافة  �الإلكرتونية؛  �لتجارة  من�شات  برجمة  �الإنرتنت؛  على  �الإلكرتونية  �لتجارة  من�شات  ��شت�شافة  �شبكي؛  موقع 
على  حتتوي  �لتي  �ل�شبكية  �مل��و�ق��ع  و��شت�شافة  �ل�شبكية  �مل��و�ق��ع  �شيانة  دعائية؛  لغايات  �شبكية  مو�قع  �ل�شبكية؛  �مل��و�ق��ع 
�إن�شاء و�شيانة وتفعيل موقع  �الإنرتنت؛  �ل�شبكية على  �ملو�قع  تفعيل  �لتكنولوجية؛  �لغري لالآخرين؛ �خلدمات  معلومات 
�شبكي؛ من�شة كخدمة؛ برجميات كخدمة؛ تفعيل �ملن�شات على �الإنرتنت؛ �إن�شاء من�شة �إنرتنت ال�شتخد�م �الآخرين؛ تفعيل 
من�شات �الإنرتنت؛ خدمات �شبكات �حلا�شوب؛ برجميات حا�شوب غري قابلة للتنزيل؛ توفري �ال�شتخد�م �ملوؤقت للربجميات 
�ملبا�شرة غري �لقابلة للتنزيل من قبل �لغري؛ خدمات �لتفعيل �لتفاعلي �لتي ت�شمح للم�شتخدمني بن�شر وم�شاركة �ملحتوى 
�حلو�شبة  وتطبيقات  ب�شبكات  �ملتعلقة  �خلدمات  �ل�شحابية؛  �حلو�شبة  خدمات  �ل�شحابية؛  �حلو�شبة  مبا�شرة؛  و�ل�شورة 
�ل�شحابية؛ تطوير �لتكنولوجيا؛ تاأجري برجميات �حلا�شوب؛ �لتخزين �الإلكرتوين للبيانات؛ تثبيت برجميات �حلا�شوب؛ 
توفري حمركات �لبحث لالإنرتنت؛ تخزين ن�شخ �حتياطية من �لبيانات خارج �ملوقع؛ تفعيل �أجهزة �خلادم؛ تاأجري �أجهزة 
�ملفتوح؛ خدمات م�شاركة برجميات  �مل�شدر  وتفعيل برجميات  توفري  �ملفتوح؛  �مل�شدر  �ل�شبكي؛ خدمات برجميات  �خلادم 
�حلا�شوب؛ توفري م�شاحة للربجميات على �الإنرتنت؛ خدمات دمج برجميات �حلا�شوب؛ دمج �أنظمة و�شبكات �حلا�شوب؛ 
�لرقمية؛ تطوير �حللول ح�شب �لطلب؛ تثبيت وتهيئة برجميات تطبيقات �حلا�شوب ح�شب �لطلب؛ توفري  �ال�شت�شار�ت 
خدمات �لدعم �ملبا�شر؛ خدمات دعم تكنولوجيا �ملعلومات؛ دعم و�شيانة برجميات �حلا�شوب؛ خدمات �لدعم �لفني؛ توفري 

�ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعالمة:  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م   �ملودعة حتت رقم:  276803 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات )غري �لكحولية(؛ �الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �حلجز للفنادق و�ملطاعم و�إقامة �لعطالت؛ 
حجز �الإقامة �ملوؤقتة عرب �الإنرتنت؛ خدمات وكاالت �ل�شفر و�ل�شياحة وحتديد�ً خدمات �لبحث عن وحجز �أماكن �الإقامة 
�ملنا�شبات  الإقامة  �لقاعات  لتاأجري  �حلجز  خدمات  �لعطالت؛  على  نزل  �شكل  على  �ملوؤقتة  �الإقامة  حجز  �النرتنت؛  عرب 
�إقامة  وحجوز�ت  �لفنادق  بحجوز�ت  �ملرتبطة  �ملعلومات  توفري  و�الجتماعات؛  و�لندو�ت  و�ملعار�ض  و�للقاء�ت  و�ملوؤمتر�ت 
�لعطالت وحجوز�ت �ملطاعم عرب �النرتنت؛ توفري ت�شهيالت �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض و�الجتماعات؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
للمعار�ض �لتجارية ومعار�ض �الأعمال و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�الجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�الإقامة( لعقد 
�أو  �الإقامة  توفري  �ل�شيافة؛  �أجنحة  )�الإق��ام��ة(؛  �ل�شيافة  خدمات  و�لعطالت؛  و�الأ���ش��و�ق  و�ملعار�ض  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت 
�لفنادق؛  متوين  باالإقامة؛خدمات  يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  �لكحولية((؛  )غري  و�مل�شروبات  �الأطعمة 
�الأطعمة  لتوفري  �لتموين  خدمات  �لتموين؛  خدمات  �لكافيهات؛  �لفندقية؛  �ملطاعم  خدمات  �ملطاعم؛  خدمات  �ملطاعم؛ 
و�مل�شروبات؛ خدمات �لفنادق و�ملطاعم و�لتموين؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ حمالت �لع�شري؛ توفري 
منافذ بيع �الأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات �لتموين �ملتنقل؛ خدمات دور �حل�شانة؛ خدمات 
�مل�شورة و�ملعلومات و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بكافة ما تقدم؛ جميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله يتم تقدميها مبا�شرة من قاعدة 

بيانات حا�شوبية �أو عرب �شبكة �ت�شاالت عاملية.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعالمة:  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م   �ملودعة حتت رقم:  276798 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الت�شاالت؛ خدمات غرف �لدرد�شة؛ خدمات �لبو�بات؛ خدمات �لربيد �الإلكرتوين؛ توفري �إمكانية 
تو�شيل �مل�شتخدم باالإنرتنت؛ خدمات �الت�شاالت با�شتخد�م �حلا�شوب؛ خدمات �ت�شاالت �شبكات �حلا�شوب؛ 
ب�شبكات  �لربط  توفري  �الإن��رتن��ت؛  عرب  �لبيانات  �إر�شال  �حلا�شوب؛  بيانات  وقو�عد  ب�شبكات  �لربط  توفري 
ومعد�ت  و�أجهزة  وبرجميات  �حلو��شيب  و��شتئجار  تاأجري  �الإلكرتونية؛  �لر�شائل  خدمات  عاملية؛  حا�شوب 
و�ملو�شيقى  �الأ���ف��الم  وب��ث  �إر���ش��ال  للبيانات؛  �الإل��ك��رتوين  �الإر���ش��ال  و�لتلفزيوين؛  �الإذ�ع���ي  �لبث  �حلا�شوب؛ 

و�لفعاليات �ملبا�شرة و�لتلفزيون.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م   �ملودعة حتت رقم:  276799 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة(
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شفر؛  حجز  وك���االت  خ��دم��ات  �ل�شفر؛  وك���االت  خ��دم��ات  �ل�شفر؛  خ��دم��ات  �ل�شفر؛  تنظيم  �ل�شفر؛  ترتيب 
للمقا�شد  �لتذ�كر  حجز  �حل��ج��ز؛  وك���االت  خ��دم��ات  �ل�شفر؛  ومعلومات  حجز  خ��دم��ات  �ل�شياحة؛  خ��دم��ات 
خدمات  �ل�شياحية؛  �لبا�شات  خدمات  �مل�شافرين؛  نقل  �لق�شرية؛  و�لرحالت  �جل��والت  تنظيم  �ل�شياحية؛ 
�ملر�شدين �ل�شياحيني؛ خدمات حجز �لرحالت �ل�شياحية؛ توفري معلومات عن �لرحالت �ل�شياحية؛ خدمات 
و�لقو�رب؛  باملعديات  �لنقل  خدمات  بالبا�شات؛  �لنقل  خدمات  �الأج��رة؛  �شيار�ت  خدمات  �لطرود؛  تو�شيل 
خدمات  �ل��رح��الت؛  تنظيم  وخ��دم��ات  �ل�شياحية  �الأم��اك��ن  �رت��ي��اد  و�ليخوت؛  بالقو�رب  �لبحرية  �ل��رح��الت 
حزم �لعطالت؛ توفري حزم �ل�شفر �خلا�شة بالغري؛ تنظيم �لرحالت �لق�شرية كجزء من حزم �لعطالت؛ 
خدمات �ملعلومات �ل�شياحية؛ خدمات �ملر�شدين �ل�شياحيني و�ملعلومات �ل�شياحية؛ خدمات حجز �لعطالت 
�ل�شيار�ت؛  تاأجري  تنظيم  �ل��ط��ري�ن؛  برحالت  �ملتعلقة  �ل�شفر  معلومات  �ل��ط��ري�ن؛  ح��ج��وز�ت  و�ل��رح��الت؛ 
و�لعطالت؛  و�ل�شياحة  بال�شفر  يتعلق  فيما  و�لن�شائح  �ملعلومات  توفري  �ل�شيار�ت؛  قيادة  خدمات  تنظيم 
�ملعلومات  �ملبا�شرة؛  و�ل�شياحة  �ل�شفر  معلومات  توفري  عاملية؛  حا�شوب  �شبكة  عرب  �ل�شفر  معلومات  توفري 

 و�ال�شت�شار�ت و�لن�شائح �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.      �لو�ق�عة بالفئة:  39 
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ال�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/19م   �ملودعة حتت رقم:  276792 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  دي �ك�ض بي �نرتتينمنت�ض )م�شاهمةعامة( 
وعنو�نه: مكتب 201-01 ملك �إعمار �لعقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة ت�شجيل )م�شجالت(؛ �شا�شات فيديو؛  �جهزة ت�شجيل �و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور؛ حامالت 
و�شائط  م��ن  وغ��ريه��ا  رقمية  فيديوية  �أق��ر����ض  م��دجم��ة؛  �أق��ر����ض  ت�شجيل؛  �ق��ر����ض  مغناطي�شية،  بيانات 
�أفالم؛  جم�شمة؛  �أف��الم  لل�شوء؛  معر�شة  �شينمائي  ت�شوير  �أف��الم  كمبيوتر؛  بر�مج  �لرقمية؛  �لت�شجيل 
ر�شوم متحركة؛ ت�شجيالت �شمعية وب�شرية؛ ت�شجيالت �شوتية؛ و�أ�شرطة فيديو و�قر��ض فيديوية رقمية 
وب�شرية،  �شمعية  ت�شجيالت  �لتلفزيونية؛  �لرب�مج  تعر�ض  م�شبقاً  م�شجلة  �لزرقاء  �الأ�شعة  ذ�ت  و�أقر��ض 
م�شجلة  �ل��زرق��اء  �الأ���ش��ع��ة  ذ�ت  و�أق���ر�����ض  رقمية  فيديوية  و�ق��ر����ض  فيديو  و�أ���ش��رط��ة  �شوتية  ت�شجيالت 
�لزرقاء  �الأ�شعة  ذ�ت  و�أقر��ض  رقمية  فيديوية  و�قر��ض  فيديو  �أ�شرطة  حية؛  حركة  �فالم  تعر�ض  م�شبقاً 
�ملو�شيقى؛  على  حتتوي  م�شبقاً  م�شجلة  �شوت  �أق��ر����ض  �ملتحركة؛  �لر�شوم  �أف��الم  تعر�ض  م�شبقاً  م�شجلة 
�شلبة؛  رقمية  و�شائط  �شمعية؛  فيديو  �أق��ر����ض  �شمعية؛  فيديو  �أ�شرطة  �شمعية؛  �أ�شرطة  �شمعية؛  كتب 
لرب�مج  رقمية  ب�شيغة  �ملخزنة  �مل�شتخدم  �إر���ش��اد�ت  �لكرتونية؛  مفكر�ت  لل�شترييوهات؛  �ل��ر�أ���ض  �شماعات 
�لكمبيوتر؛ حمتويات �لو�شائط �ل�شمعية و�لب�شرية �لقابلة للتنزيل يف جمال �لرتفيه و�ل�شفر؛ من�شور�ت 
�لرقمية  و�مل�شاعد�ت  �ملحمولة  �اللكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل  قابلة  �لربجميات  تطبيقات  للتنزيل؛  قابلة 
�ل�شخ�شية و�لهو�تف �ملتحركة وم�شغالت �م بي 3 و�جهزة �لكمبيوتر �ملحمولة؛ برجميات �لكمبيوتر لتزويد 
�خلر�ئط �جلغر�فية ومعلومات �مل�شار�ت و�أدلة معلومات �ل�شفر؛ �لبطاقات �مل�شفرة؛ بطاقات �ملرور �مل�شفرة؛ 
بطاقات  �آل��ي��اً؛  م��ق��روءة  بطاقات  ممغنطة؛  بطاقات  خم��زن��ة؛  قيمة  ذ�ت  بطاقات  �اللكرتونية؛  �لبطاقات 
للتطبيق  �حلا�شوب  برجميات  �لبيانات؛  قو�عد  الإد�رة  �حلا�شوب  وبرجميات  معد�ت  �اللكرتونية؛  �مل��رور 
كمبيوتر  ب��ر�م��ج  �حل��ا���ش��وب؛  و�شائط  على  �مل�شجلة  �اللكرتونية  �لبيانات  ق��و�ع��د  �لبيانات؛  ق��و�ع��د  ودم��ج 
وقطع  �أج���ز�ء  �الن��رتن��ت؛  �أو  �لبيانات  ق��و�ع��د  م��ن  �ل��ك��رتوين  ب�شكل  ومقدمة  للتنزيل(  قابلة  )ب��رجم��ي��ات 

 جلميع �ل�شلع �آنفة �لذكر �لو�قعة يف �لفئة 9 وغري �لو�ردة يف فئات �أخرى. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "DOTRIPS" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/18م   �ملودعة حتت رقم:  276638 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  جلف دي تي �إت�ض �إل دي �شي
وعنو�نه: بو��شطة ميبل�ض كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �ض ب 309، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�الت�شاالت  خ��دم��ات  و�مل��ب��ا���ش��رة؛  و�الإل��ك��رتون��ي��ة  �حلا�شوبية  �لبيانات  بقو�عد  �ل��رب��ط  ت��وف��ري  �الت�����ش��االت؛ 
�لر�شائل  تو�شيل  و�لب�شرية؛  �ل�شمعية  �الإر�شال  خدمات  و�لب�شرية؛  �ل�شمعية  �الت�شاالت  خدمات  و�لبث؛ 
�لب�شرية؛ خدمات  �ل�شمعية  �الأجهزة  �لبيانات عن طريق  �إر�شال  �لب�شرية؛  �ل�شمعية  �لو�شائط  عن طريق 
�أو �ل�شبكات �الإلكرتونية  �لبث �ل�شمعي و�لن�شي و�لب�شري عرب �الإنرتنت �أو غريها من �شبكات �الت�شاالت 
�ال�شتقبال  و�أج��ه��زة  �ملحمولة  و�لهو�تف  �للوحية  �ل�شخ�شية  و�حلو��شيب  �حلا�شوب  �أج��ه��زة  �إىل  �الأخ���رى 
�لرقمي �مللحقة بالتلفزيونات �أو �ل�شا�شات وغريها من �الأجهزة �الإلكرتونية �أو �أجهزة �الت�شاالت �الأخرى؛ 
و�حلو��شيب  �حلا�شوب  �أج��ه��زة  على  ي�شاهدونه  من  ذل��ك  يف  مبا  �لتلفزيون  مل�شاهدي  �لتفاعلية  �خل��دم��ات 
�ل�شا�شات  �أو  بالتلفزيونات  �مللحقة  �لرقمي  �ال�شتقبال  و�أج��ه��زة  �ملحمولة  و�لهو�تف  �للوحية  �ل�شخ�شية 
تت�شمن  �لتي  �لتلفزيوين  �لبث  �الأخ��رى؛ خدمات  �الت�شاالت  �أجهزة  �أو  �الإلكرتونية  �الأجهزة  وغريها من 
�لتلفزيون  و�إر���ش��ال  ب��ث  �ل��رب�م��ج؛  لت�شجيل  �ل��ذك��ي  �مل��وؤمت��ت  و�الخ��ت��ي��ار  �مل�شاهدة  الأدل���ة  تفاعلية  خ��دم��ات 
�لتفاعلية؛  و�مل�شابقات  و�لرتفيه  �لتفاعلية  و�لريا�شة  �لتفاعلية  و�الأخ��ب��ار  �لتفاعلية  و�الأل��ع��اب  �لتفاعلي 
عند  و�لفيديو  �لطلب  عند  �لفيديو  �إر���ش��ال  و/�أو  بث  و/�أو  �ل�شلكي  �لنقل  و/�أو  �لال�شلكي  �لنقل  خدمات 
ومعاجلة  وتخزين  و��شتقبال  �إر���ش��ال  �لويب؛  بو�بات  خدمات  �الإن��رتن��ت؛  بو�بات  خدمات  �مل��دف��وع؛  �لطلب 
تبادل  خدمات  �الت�����ش��االت؛  خ��الل  من  �ملقدمة  �ملبا�شرة  �ملعلومات  خدمات  و�لبيانات؛  و�ل�شورة  �ل�شوت 
�لبيانات؛ �الت�شاالت �الإلكرتونية و�إر�شال �لر�شائل و�ل�شور و�مللفات �لرقميه مب�شاعدة �حلا�شوب؛ خدمات 
�أو �أ�شو�ت �أو �شور جر�فيك  �لر�شائل وحتديد� �إر�شال و��شتقبال و�إعادة �إر�شال �لر�شائل على �شكل ن�شو�ض 
�أو مقاطع فيديو �أو مزيج من هذه �الأ�شكال؛ �لر�شائل �لفورية؛ خدمات �لر�شائل �لن�شية؛ خدمات ر�شائل 
�لفيديو؛  م��وؤمت��ر�ت  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �ل��ربي��د  خ��دم��ات  �مل��وح��دة؛  �لر�شائل  خ��دم��ات  �مل��ت��ع��ددة؛  �لو�شائط 
�لتي يتم  �لتلفزيون  �الإر�شال �الإلكرتوين للبيانات و�لر�شائل و�ملعلومات؛ خدمات  �لفيديو؛  خدمات هاتف 
�لتلفزيون  خدمات  تقدمي  �ل�شناعية؛  �الأقمار  �أطباق  �إىل  قناة  توفري  �ل�شناعية؛  �الأقمار  عرب  تو�شيلها 
�ل�شمعية  و�الإ���ش��ار�ت  و�لتلفزيون  �ل��ر�دي��و  �إ���ش��ار�ت  وتوزيع  و�إ���ش��د�ر  و�إر���ش��ال  ��شتقبال  ذل��ك  �لكيبلي مبا يف 
�لتلفزيون  حم��ط��ات  ع��رب  و�ل��ب��ث  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  بو��شطة  �لتلفزيوين  �ل��ب��ث  خ��دم��ات  و�لب�شرية؛ 
ن�شر  �إد�رة خدمات  �الإذ�عي و�لتلفزيوين؛  �لبث  �لكيبلي؛ خدمات  �ل�شناعية و�لتلفزيون  �الأقمار  وتلفزيون 

 �إلكرتونية؛ خدمات �ملعلومات و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة باأي من �خلدمات �ملذكورة �أعاله 
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني  " W" �ملكتوب ب�شكل مميز كما هو مبني يف منوذج 
�لطلب.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/18م   �ملودعة حتت رقم:  276639 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  جلف دي تي �إت�ض �إل دي �شي
وعنو�نه: بو��شطة ميبل�ض كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �ض ب 309، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�الأن�شطة  �لتلفزيوين؛  �لرتفيه  و�مل��ع��ل��وم��ات؛  �لرتفيه  �ل��رتف��ي��ه؛  �ل��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  و�ل��ت��ه��ذي��ب؛  �لتعليم 
�لتلفزيون؛  �أف��الم  �الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�ض  �الإن��ت��اج؛  �لريا�شية؛  �الأح���د�ث  توقيت  و�لثقافية؛  �لريا�شية 
�لرب�مج �لتلفزيونية؛ توفري قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�الإلكرتونية و�ملبا�شرة لغايات �لتعليم و�ال�شتجمام 
ذ�ت  �مل��و�د  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  �إن��ت��اج  �ل�شور؛  وم�شاركة  �لفيديو  م�شاركة  خدمات  و�لرتفيه؛ 
�ل�شوت  �لتلفزيونية و�الإذ�عية و�الأف��الم وت�شجيالت  �لرب�مج  �لب�شري مبا يف ذلك  �ل�شمعي و/�أو  �لعن�شر 
وذ�كر�ت  �مل�شغوطة  لالأقر��ض  فقط  �لقر�ءة  ذ�ك��ر�ت  �لتفاعلي؛  و�لتلفزيون  �لتفاعلي  و�لرتفيه  و�لفيديو 
و�مل�شابقات  �لتفاعلية  و�الأل���ع���اب  �حلا�شوبية  و�الأل���ع���اب  �ال���ش��ت��ع��م��االت  م��ت��ع��ددة  ل��الأق��ر����ض  فقط  �ل��ق��ر�ءة 
�مل�شاهدة  �أدل���ة  خ��دم��ات  �مل�شاهدة؛  �أدل���ة  خ��دم��ات  �ملو�شيقية؛  و�حل��ف��الت  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لتفاعلية 
يتم  �لتي  �لتلفزيونية  �لرب�مج  ت�شجيل  ملدة حم��ددة؛ خدمات  و�الأف��الم  �لرب�مج  وتاأجري  ت�شجيل  لت�شهيل 
�لفيديو عند �لطلب و�لفيديو  �مل�شاهدة/تف�شيالت �لعمالء؛ ترفيه  �أوتوماتيكيا بناء على عاد�ت  �إجر�وؤها 
عند  �لفيديو  م�شاهدي  �إىل  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  و�لفيديوهات  �الأف���الم  توفري  �مل��دف��وع؛  �لطلب  عند 
�ل�شناعية؛  �الأقمار  وتلفزيون  �لكبلي  �لتلفزيون  برجمة  خدمات  �ملدفوع؛  �لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب 
�إنتاج مو�د �لرب�مج للبث على تلفزيون �الأقمار �ل�شناعية و�لتلفزيون �لكبلي؛ تزويد وتوزيع �لرتفيه مبا 
�أو  �أو فيما يتعلق بتلفزيون �الأقمار �ل�شناعية  يف ذلك �الأفالم و�مل�شل�شالت وغريها من �لعرو�ض بو��شطة 
�أو  �أو �الإنرتنت غريها من �ل�شبكات �الإلكرتونية  �أو �الإذ�ع��ة  �أو تلفزيون �الإر�شال �لعادي  �لتلفزيون �لكبلي 
�الت�شاالتية؛ ن�شر �لكتب و�ملجالت وغريها من �ملطبوعات؛ �ملن�شور�ت �الإلكرتونية )غري �لقابلة للتنزيل(؛ 
�لرب�مج  �الأف��الم؛  وتاأجري  �لكتب  �إع��ارة  للكتب؛  �لنقدية  �لدر��شات  �الإلكرتوين لالآخرين؛  �لن�شر  خدمات 
تقديها  يتم  �لتي  �الإلكرتونية  �الأل��ع��اب  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات  �لتلفزيونية؛  و�مل�شل�شالت 
بو��شطة �الإنرتنت �أو �أي �شبكة �ت�شاالت �شلكية �أو ال�شلكية �أخرى؛ توفري �خلدمات �ملذكورة �أعاله و�ملعلومات 
�إىل  �الأخ��رى  �الإلكرتونية  بالو�شائل  �أو  حا�شوبية  بيانات  قاعدة  عرب  �أو  �الإنرتنت  عرب  �خلدمات  هذه  عن 
�ملو�شولة  �ملتطورة  و�أجهزة �ال�شتقبال  �لنقالة  �للوحية و�لهو�تف  �ل�شخ�شية  �أجهزة �حلا�شوب و�حلو��شيب 

 بالتلفزيونات �أو �ل�شا�شات �أو غريها من �الأجهزة �الإلكرتونية �أو �أجهزة �الت�شاالت. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني  " W" �ملكتوب ب�شكل مميز كما هو مبني يف منوذج 
�لطلب.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2013/01/27م   �ملودعة حتت رقم:  185731 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  25 يوليو 2012

با�ش��م:  �شوين كمبيوتر �إنرتتينمنت يوروب ليمتد 
 وعنو�نه: 10 جريت مارلبورو �شرتيت، لندن دبليو1�إف 7 �إل بي، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجز�ء حا�شوب؛ برجميات حا�شوب؛ �ألعاب �حلا�شوب و�لفيديو؛ بر�مج �ألعاب �حلا�شوب و�لفيديو؛ برجميات 
�ألعاب  برجميات  للتنزيل؛  �لقابلة  �حلا�شوب  �ألعاب  برجميات  �لفيديو؛  �ألعاب  برجميات  �حلا�شوب؛  �ألعاب 
�لفيديو �لقابلة للتنزيل؛ �أجهزة ملحقة باحلا�شوب؛ �أجهزة حتكم وع�شي �لقيادة الألعاب �لفيديو؛ قطع غيار 

و�إك�ش�شو�ر�ت لكافة �ملنتجات �ملذكورة �أعاله؛ علب وحقائب لكافة �ملنتجات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

و�شف �لعالمة:  كتبت �لكلمة "PS" باأحرف التينية.  
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2 يوليو 2017   �ملودعة حتت رقم:  275785 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقار�ت �ض.ذ.م.م
وعنو�نه: �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق 49، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجري 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
و�لعقار�ت  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ر����ش��ي  و�ملنتجعات  �ل�شحية  و�ل��ن��و�دي  و�مل��ك��ات��ب  و�ل��ف��ي��الت  بال�شقق  يتعلق  فيما 
�ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �الإد�رة �ملالية للم�شتاأجرين؛ �إد�رة �شقق وفيالت �الإيجار؛ 
خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات حت�شيل �الإيجار�ت؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ �ال�شتثمار�ت �لر�أ�شمالية؛ 
�ل�شناديق  �ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�شتثمار؛ خدمات  �الأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �خلدمات 
�لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقار�ت  و���ش��ر�ء  و�ختيار  وتثمني  �الأر����ش��ي  �شر�ء  خدمات  وحت��دي��د�  �الأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛ 
للتطوير و�ال�شتثمار؛ �شر�ء �الأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

و�شف �لعالمة:    كتبت  عبارة " MARASI VIEWS " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. 
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 18 يوليو 2017   �ملودعة حتت رقم:  276636 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  جلف دي تي �إت�ض �إل دي �شي
وعنو�نه: بو��شطة ميبل�ض كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �ض ب 309، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�الت�شاالت؛ توفري �لربط بقو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�الإلكرتونية و�ملبا�شرة؛ خدمات �الت�شاالت و�لبث؛ 
خدمات �الت�شاالت �ل�شمعية و�لب�شرية؛ خدمات �الإر�شال �ل�شمعية و�لب�شرية؛ تو�شيل �لر�شائل عن طريق 
�لو�شائط �ل�شمعية �لب�شرية؛ �إر�شال �لبيانات عن طريق �الأجهزة �ل�شمعية �لب�شرية؛ خدمات �لبث �ل�شمعي 
�إىل  �الأخ��رى  �الإلكرتونية  �ل�شبكات  �أو  �الت�شاالت  �شبكات  �أو غريها من  �الإنرتنت  و�لب�شري عرب  و�لن�شي 
�مللحقة  �لرقمي  �ال�شتقبال  و�أجهزة  �ملحمولة  و�لهو�تف  �للوحية  �ل�شخ�شية  و�حلو��شيب  �حلا�شوب  �أجهزة 
�خلدمات  �الأخ���رى؛  �الت�شاالت  �أج��ه��زة  �أو  �الإلكرتونية  �الأج��ه��زة  من  وغريها  �ل�شا�شات  �أو  بالتلفزيونات 
�ل�شخ�شية  و�حلو��شيب  �حلا�شوب  �أجهزة  على  ي�شاهدونه  من  ذلك  يف  مبا  �لتلفزيون  مل�شاهدي  �لتفاعلية 
من  وغريها  �ل�شا�شات  �أو  بالتلفزيونات  �مللحقة  �لرقمي  �ال�شتقبال  و�أجهزة  �ملحمولة  و�لهو�تف  �للوحية 
تت�شمن خدمات  �لتي  �لتلفزيوين  �لبث  خ��دم��ات  �الأخ����رى؛  �الت�����ش��االت  �أج��ه��زة  �أو  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �الأج��ه��زة 
�لتفاعلي  �لتلفزيون  و�إر���ش��ال  ب��ث  �ل��رب�م��ج؛  لت�شجيل  �ل��ذك��ي  �مل��وؤمت��ت  و�الخ��ت��ي��ار  �مل�شاهدة  الأدل���ة  تفاعلية 
خدمات  �لتفاعلية؛  و�مل�شابقات  و�لرتفيه  �لتفاعلية  و�لريا�شة  �لتفاعلية  و�الأخ��ب��ار  �لتفاعلية  و�الأل��ع��اب 
�لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب  عند  �لفيديو  �إر���ش��ال  و/�أو  بث  و/�أو  �ل�شلكي  �لنقل  و/�أو  �لال�شلكي  �لنقل 
�ل�شوت  ومعاجلة  وتخزين  و��شتقبال  �إر�شال  �لويب؛  بو�بات  خدمات  �الإن��رتن��ت؛  بو�بات  خدمات  �ملدفوع؛ 
�لبيانات؛  تبادل  خدمات  �الت�شاالت؛  خالل  من  �ملقدمة  �ملبا�شرة  �ملعلومات  خدمات  و�لبيانات؛  و�ل�شورة 
�لر�شائل  �لر�شائل و�ل�شور و�مللفات �لرقميه مب�شاعدة �حلا�شوب؛ خدمات  و�إر�شال  �الت�شاالت �الإلكرتونية 
وحتديد� �إر�شال و��شتقبال و�إعادة �إر�شال �لر�شائل على �شكل ن�شو�ض �أو �أ�شو�ت �أو �شور جر�فيك �أو مقاطع 
�لو�شائط  �لن�شية؛ خدمات ر�شائل  �لر�شائل  �لر�شائل �لفورية؛ خدمات  �أو مزيج من هذه �الأ�شكال؛  فيديو 
هاتف  خدمات  �لفيديو؛  موؤمتر�ت  خدمات  �ل�شوتي؛  �لربيد  خدمات  �ملوحدة؛  �لر�شائل  خدمات  �ملتعددة؛ 
يتم تو�شيلها عرب  �لتي  �لتلفزيون  و�ملعلومات؛ خدمات  و�لر�شائل  للبيانات  �الإلكرتوين  �الإر�شال  �لفيديو؛ 
مبا  �لكيبلي  �لتلفزيون  خ��دم��ات  تقدمي  �ل�شناعية؛  �الأق��م��ار  �أط��ب��اق  �إىل  قناة  توفري  �ل�شناعية؛  �الأق��م��ار 
و�لب�شرية؛  �ل�شمعية  و�الإ���ش��ار�ت  و�لتلفزيون  �ل��ر�دي��و  �إ���ش��ار�ت  وت��وزي��ع  و�إ���ش��د�ر  و�إر���ش��ال  ��شتقبال  ذل��ك  يف 
خدمات �لبث �لتلفزيوين بو��شطة �لرب�مج �لتلفزيونية و�لبث عرب حمطات �لتلفزيون وتلفزيون �الأقمار 
�إلكرتونية؛  ن�شر  خ��دم��ات  �إد�رة  و�لتلفزيوين؛  �الإذ�ع����ي  �ل��ب��ث  خ��دم��ات  �لكيبلي؛  و�لتلفزيون  �ل�شناعية 

 خدمات �ملعلومات و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة باأي من �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " WAVO" باأحرف التينية  .        
 �ال�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شما�ض للملكية �لفكرية 
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 168543    بتاريخ : 2012/01/30
 بيانات �الأولوية : 

باإ�شم : دي �ف �و، �ل �ل �شي. 
وعنو�نة :  203 �ي�شت مني �شرتيت ، �شبارتانربج ، �شاوث كارولينا 29319 ، �أمريكا       

�شورة �لعالمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :29

�للحوم و�الأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد ، خال�شات �للحوم ، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة     وجمففة 
 ، �حلليب  ومنتجات  و�حلليب     �لبي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفو�كه  ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة، 

�لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل. �لفئة 29.
و�شف �لعالمة : عبارة )GRAND SLAM( بحروف التينية كما بال�شكل �ملو�شح.  

�ال�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �أليك�ض مر�شنت�ض م د م �ض
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 277864        بتاريخ :2017/12/14   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �أليك�ض مر�شنت�ض م د م �ض.
وعنو�نة : دبي �بر�ج بحري�ت �جلمري�، �ض.ب 171480، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�حليو�نات،  �لب�شرية  �لكائنات  وجمال  ب�شحة  �لعناية  خدمات  بيطرية،  خدمات  طبية،  خدمات  �شيدلية، 

خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات.
�لو�قعة بالفئة: 44

و�شف �لعالمة : كلمة"VIVA"  باالأحرف �لالتينية بخط مميز باللون �الأزرق و ر�شم زهرة باللونني 
�الأزرق و �الأبي�ض يف �جلانب �الأمين كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ال�شرت�طات :
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك  �أليك�ض مر�شنت�ض م د م �ض
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 287328        بتاريخ :2018/2/13   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �أليك�ض مر�شنت�ض م د م �ض.
وعنو�نة : دبي �بر�ج بحري�ت �جلمري�، �ض.ب 171480، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال، ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان، مطهر�ت، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
�لو�قعة بالفئة: 05

و�شف �لعالمة : كلمة"VIVA"  باالأحرف �لالتينية بخط مميز باللون �الأزرق و ر�شم زهرة باللونني 
�الأزرق و �الأبي�ض يف �جلانب �الأمين كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ال�شرت�طات :
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 272693    بتاريخ:2017/05/04
با�ش��م : �شركة �شومو �إنرتنا�شيونال �نك.

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �ض. ب )57360(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات ، وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت .
�لو�قعة بالفئة : )43(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لتالية : وقد كتبت بلفظها �لعربي )�شومو �شو�شي وبنتو( ، حيث كتبت 
باللون  وبنتو(  )�شو�شي  �لكلمات  كتبت  وحتتها  �أفقي  وب�شكل  كبري  وبخط  �الأزرق  باللون  )�شومو(   �لكلمة 
�أفقي وقد ف�شل بني �لكلمات بخط متقطع باللون �الأخ�شر وب�شكل مائل، وكامل �لعالمة  �الأ�شود وب�شكل 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 272699    بتاريخ: 2017/05/04
با�ش��م : طيف �لنور �لتجارية ذ م م

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب : )12472( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض .
�لو�قعة بالفئة : )25(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )FLYING MACHINE(، وقد كتبت باللون 
�الأ�شود وب�شكل �أفقي، وفوق �لكلمات كتب �حلرفني )FM( ب�شكل فني ومميز باللون �الأ�شود �لغامق، وكامل 

�لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم:272749    بتاريخ: 2017/05/06
با�ش��م : �م يف بي تك للتجارة �لعامة )ذ م م (.

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب: )71037( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل  �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  م��ع��د�ت  حا�شبة،  �آالت  �لنقد  ت�شجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو�قعة بالفئة : )9(

 )MVP( حيث كتبت �لكلمة ،)MVP TECH( : شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية�
�أ�شغر،  �لكلمة )TECH( باللون �الأ�شود وبخط  �أفقي وبخط كبري وحتتها كتبت  باللون �الأ�شود وب�شكل 
جنم  �شكل  على  هند�شي  ر�شم  بد�خلها  ر�شم  �الأح��م��ر  باللون  د�ئ���رة  �شكل  على  ر�شم  يوجد  �لكلمات  وف��وق 
متعدد �ال�شالع باللون �الأبي�ض، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 272750    بتاريخ: 2017/05/06
با�ش��م : �م يف بي تك للتجارة �لعامة )ذ م م (.

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب: )71037( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�الأبحاث �ل�شناعية 
، خدمات ت�شميم وتطوير �لعتاد �حلا�شوبي و�لربجميات �حلا�شوبية . 

�لو�قعة بالفئة : )42(
 )MVP( حيث كتبت �لكلمة ،)MVP TECH( : شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية�
�أ�شغر،  �لكلمة )TECH( باللون �الأ�شود وبخط  �أفقي وبخط كبري وحتتها كتبت  باللون �الأ�شود وب�شكل 
جنم  �شكل  على  هند�شي  ر�شم  بد�خلها  ر�شم  �الأح��م��ر  باللون  د�ئ���رة  �شكل  على  ر�شم  يوجد  �لكلمات  وف��وق 
متعدد �ال�شالع باللون �الأبي�ض، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

�أيه �أي بي تي الإد�رة �حلقوق و�مللكيات �لفكرية 

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

�ملودعة بالرقم: 112813

با�ش��م: �ض. �يجلر�ي�ض �لكرتيك & �لكرتونيك )ت�شينا( كو .ليمتد.  

نانهاي،  رود،  جيانبينج  ب��ارك،  تيكنولوجي   & �شاين�ض  جيويت�شينج   3 �ي��ه  وعنو�نه: 

فو�شان، جيو�جندوجن، �ل�شني.

و�مل�شجلة حتت رقم : )98974(     بتاريخ:  29/ 12 /2009م

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :    15/   05  / 2018  وحتى تاريخ :   15 /  05  / 2028
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 272453    بتاريخ: 2017/05/01
با�ش��م : مايكرو�شيف قروب )دبي لل�شلع( .

وعنو�نه: �لوحدة رقم 3341 دبي لل�شلع، مركز �الأعمال رقم 1 جممع �ملجوهر�ت 3 ، دبي، �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و  �ملالب�ض، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  �أخرى  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت ق�شر 

جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول (لو�شن) لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�قعة بالفئة : )3(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )MicroSafe( ، حيث كتبت باللون �الأبي�ض وبخط 
كبري وب�شكل �أفقي، �شمن �شكل كروي باللون �الأ�شود وم�شاف �إليه يف �العلى د�ئرتني باللون �الأ�شود �لفاحت، 

وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

 ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 272459    بتاريخ: 2017/05/01
با�ش��م : مايكرو�شيف قروب )دبي لل�شلع( .

وعنو�نه: �لوحدة رقم 3341 دبي لل�شلع، مركز �الأعمال رقم 1 جممع �ملجوهر�ت 3 ، دبي، �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لال�شتعمال  معدة  حمية  م��و�د   ، طبية  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت   ، وبيطرية  �شيدالنية  م�شتح�شر�ت 
�لطبي و�أغذية للر�شع و�الأطفال ،ل�شقات ومو�د �شماد ، مو�د ح�شو �الأ�شنان و�شمع طب �الأ�شنان ، مطهر�ت ، 

م�شتح�شر�ت الإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب .
�لو�قعة بالفئة : )5(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )MicroSafe( ، حيث كتبت باللون �الأبي�ض وبخط 
كبري وب�شكل �أفقي، �شمن �شكل كروي باللون �الأ�شود وم�شاف �إليه يف �العلى د�ئرتني باللون �الأ�شود �لفاحت، 

وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 272615    بتاريخ: 2017/05/03
با�ش��م : فايف �شتار لالإنارة

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �أبو ظبي، �لعني، �ض.ب : )69841( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�الأغر��ض  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 
�ل�شحية .

�لو�قعة بالفئة : )11(
�شكل �لعالمة: عبارة عن ر�شم على �شكل �حلرف �لالتيني )B( باللون �الأ�شود، وبعده وب�شكل �أفقي �لكلمة 
�لالتينية )BritinBay( باللون �الأ�شود ، كما يوجد حتت �لكلمة خط باللون �الأ�شود وحتت �خلط يوجد 
�للفظ �لعربي للكلمة �لالتينية )برتن بي( باللون  و�الأ�شود وب�شكل �أفقي ، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 274614    بتاريخ: 2017/06/07
با�ش��م : ريا�ض د�جمي

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب :  ) 81694(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .
�لو�قعة بالفئة : )12(

و�لثاين بحجم كبري يف  �لر�شم وبحجم �شغري  �على  �الول يف  �ثنني  مل�شتطيالت عدد  ر�شم  �لعالمة:  �شكل 
��شفل �لر�شم ويحاذي �مل�شتطيل من جهة �ليمني ثالث خطوط  باللون �الأحمر، كما يتو�شط �مل�شنف ر�شم 
على �شكل در�جة نارية باللون �الأبي�ض و�لرمادي، وكامل �لر�شم مت د�خل �طار مربع �ل�شكل باللون �الأبي�ض، 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 274760    بتاريخ: 2017/06/10
با�ش��م : ريكان للتجارة �لعامة  ذ م م .

وعنو�نه:  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب:42830 .5130.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�الإعالن وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .
�لو�قعة بالفئة : )35(

 ،)Serving Hospitality with a Heart( : شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية�
وقد كتبت باللون �الأ�شود وب�شكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 275108    بتاريخ: 2017/06/14
با�ش��م : ت�شنغدو غلوبال- و�ي كومونيكاتيون تي�شنولوغي كو.، لت

تيانفو منطقة جديدة،  �شينغلونغ،  �شارع  �ملجتمع،  ت�شانغزين   ،57 رقم   ،2 1، مبنى  وح��دة   ،9 رقم  وعنو�نه: 
وت�شنغدو، �شيت�شو�ن، �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أجهزة مالحة للمركبات  �أجهزة )كهربائية( مانعة للت�شوي�ض ، مذياع، )  �إلكرتونية،  �إ�شار�ت  �إر�شال  �أجهزة 
�إلكرتو ديناميكية للتحكم  �أدو�ت مالحية، �أجهزة ر�د�ر، �أجهزة  )حا�شوب طبلون، �أجهزة لالأقمار �شناعية، 
عن بعد باالإ�شار�ت¸ ) �أجهزة �إر�شال )لالت�شال عن بعد¸ جهاز �لرتدد�ت¸ جهاز حتديد �ملو�قع، جم�شات 

لغايات علمية¸ خمدمات¸ هو�ئيات 
�لو�قعة بالفئة : )9(

Global-( �لكلمات  كتبت  حيث   ،  )Global-way communications( �ل��ع��الم��ة:  �شكل 
way( باللون �الأ�شود وبخط كبري وب�شكل �أفقي، وحتتها كتبت �لكلمة )communications( باللون 
كتب  و�الأ�شود  �الأبي�ض  باللون  د�ئ��ري  ر�شم  يوجد  �لكلمات  و�إىل ميني  �أفقي،  وب�شكل  �الأ�شود وبخط �شغري 
�أع��اله، وجممل  �ل�شكل  بد�خله �حلرف )w(، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 275120    بتاريخ: 2017/06/15
با�ش��م : جيانغني هيد� لطالء �اللو�ن �ملحدودة

وعنو�نه: فريق 20، قرية كينفنغ، مدينة هو��شي، جيانغ، جيانغ�شو، �ل�شني
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خماريط معدنية ، �أنابيب معدنية، نو�فذ معدنية، مو�د بناء معدنية ، �ألو�ح �إطارية معدنية لالأبو�ب، �ألو�ح 
بناء معدنية’ ) �أقفال معدنية )غري كهربائية، حاويات معدنية للتعبئة .

�لو�قعة بالفئة : )6(
�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )Haida( ، حيث كتبت �لكلمة باللون �الأ�شود وبخط 
وجممل   ، �أع��اله  �ل�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل  �أفقي،  وب�شكل  كبري 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 275754    بتاريخ: 2017/07/01
با�ش��م : �أي �م جي �شي غلوبال م.د.م.�ض

 : �ت�ض -1�ف -2�ي- �ض .ب  – بي  �ر���ض رق��م جي �ل تي  ت��اور،  ����ض  �ت�ض دي  وعنو�نه: وح��دة رق��م 2410، 
)116476( – �بر�ج بحري�ت جمري�، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

، خال�شات  و�ل�شيد  �لدو�جن  و�الأ�شماك وحل��وم  �للحوم   : �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�للحم ، فو�كه وخ�شر�و�ت حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة 

بال�شكر ، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب ، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل .
�لو�قعة بالفئة : )29(

�شكل �لعالمة: 
�الأ�شود  باللون  كتبت  حيث  )بركت(،  �لعربي  ولفظها   )Barkat(  : �لتالية  �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة 
وب�شكل �أفقي، ولفظها �لعربي فوقها باللون �الأ�شود وب�شكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو  مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.�ال�شرت�طات: ال توجد.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276016    بتاريخ: 2017/07/06
با�ش��م : �شاي بيديا كافيه

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض ب : )49895( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات ، وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت .
�لو�قعة بالفئة : )43(.

�الأ�شود  باللون  كتبت  وقد   ،)CHAi PEd!A(  : �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  �شكل 
وب�شكل �أفقي وبخط كبري، �لكلمة )CHAi( يف �العلى وحتتها �لكلمة 

�لعالمة مميز  �ل�شكل، وجممل  كما هو مو�شح يف  بي�شاء  كتبت على خلفية  �لعالمة  وكامل   )PEd!A(
ومبتكر .

�ال�شرت�طات: ال توجد.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276023    بتاريخ: 2017/07/06
با�ش��م : �لعافية للتجارة �لعامة ذ م م .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة، �ض.ب : )37169( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وجممدة  حمفوظة  وخ�شر�و�ت  فو�كه   ، �للحم  خال�شات   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�الأ�شماك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر ، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب 

، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل .
�لو�قعة بالفئة : )29(

�شكل �لعالمة: عبارة �لكلمة �لالتينية )AL FALAH( ولفظها �لعربي )�لفالح( حيث كتبت �لكلمة 
فوق  يوجد  كما  �الأح��م��ر،  باللون  فوقها  ولفظها  و�أفقي  كبري  وبخط  �الأزرق  باللون   )AL FALAH(
وكامل  و�الأ�شفر،  �الزرق  �برزها  �أل��و�ن  بعدة  و�لبي�شة  �لدجاجة  �شكل  يحاكي  �يحائي  ر�شم  �لعربي  �للفظ 

�لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276027    بتاريخ: 2017/07/06
با�ش��م : متوروالند �بريل�ض بريفيت ليمتد

وعنو�نه: 321 كرييتف �ند�شرتيال ��شتيت �م �م جو�شي مارج لور بارل مومباي   400011  ماهر�شرت� �لهند .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدعاية و�الإعالن وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .
�لو�قعة بالفئة : )35(

 )BOMBAY SHIRT COMPANY( : شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية�
ر�شم   )BOMBAY SHIRT( �لكلمتني  بني  يوجد  كما  �أفقي،  وب�شكل  �ال�شود  باللون  كتبت  حيث   ،
�ل�شكل،  يف  مو�شح  ه��و  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وك��ام��ل   ، و�الأ���ش��ود  �البي�ض  باللون  د�ئ���ري 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 249820    بتاريخ: 2016/03/08
با�ش��م : يوين ماك�ض �شتا�شنوري.

و  رق��م دي  8  بناء  نغار  �وي��ج  �ل دي �شي، مهامتا غاندي  �و  ن��اين، دبهيل  د�م��ان 396210،  �لهند،  وعنو�نه: 
دي 9.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق 
�لكاتبة  �الآالت   ، �لتلوين  �أو  �لدهان  ، فر��شي  �لفنانني  ، وم��و�د  �أو لغايات منزلية  �لقرطا�شية  �مل�شتعملة يف 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض )عد� �الأجهزة(، مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى(، حروف �لطباعة ، �لكلي�شيهات ، )�لر��شمات( .
�لو�قعة بالفئة : )16(

�شكل �لعالمة: عبارة عن �الأحرف �لالتينية �لتالية: )UNI-MAX ( وقد كتبت باللون �الأبي�ض وب�شكل 
 ، باللون �لربتقايل  د�ئ��رة  �شكل  �الأح��رف ر�شم على  ، كما جند خلف  �الأحمر  باللون  �أفقي �شمن م�شتطيل 

وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276029    بتاريخ: 2017/07/06
با�ش��م : متوروالند �بريل�ض بريفيت ليمتد

وعنو�نه: 321 كرييتف �ند�شرتيال ��شتيت �م �م جو�شي مارج لور بارل مومباي   400011  ماهر�شرت� �لهند .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 ، �أخرى  �ل��و�ردة يف فئات  �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي ، �ل�شياط 

و�طقم �حليو�نات و�ل�شروج
�لو �قعة بالفئة : )25(

�شكل �لعالمة: �ملالب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276049    بتاريخ: 2017/07/06
با�ش��م : �شركة �شويت- �و �ر�ر �ند ليربو )بي تي و�ي( �ل تي دي .

وعنو�نه: �لعنو�ن: 8 �فنيو ، �شارع 16 ، نهر �ليز� وي�شرتن كاب ، جمهورية جنوب �فريقيا .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

قفاز�ت  للعمال  و�قية  وجه  دروع  و�حلريق  و�الإ�شعاع  �حل��و�دث  من  و�قية  مالب�ض  للمخترب�ت،  خ�شي�شا  م�شنعة  مالب�ض 
�إك�ض  �أ�شعة  و�قية من  �أجهزة  للعمال  و�قيات ركب  �ل�شناعية  للغايات  �إك�ض  �أ�شعة  و�قية من  للوقاية من �حل��و�دث قفاز�ت 
�أقر��ض  و�قية  �أقنعة  و�قية  �ل�شخ�شي خوذ  لال�شتخد�م  �حل��و�دث  و�قية من  �أجهزة  لغايات طبية  لي�شت  رونتجن(  )�أ�شعة 
عاك�شة تلب�ض للوقاية من حو�دث �ملرور �أحذية للوقاية من �حلو�دث و�الإ�شعاع و�حلريق �الأجهزة و �الأدو�ت �لع ملية و �ملالحية 
و�مل�شاحية و �أجهزة و �أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و �ل�شينمائي و�الأجهزة و �الأدو�ت �لب�شرية و �أجهزة و�أدو �ت قيا�ض �لوزن 
و�لقيا�ض و �الإ�شارة و �ملر�قبة ) �الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم ، و �أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو، تنظيم �أو �لتحكم 
يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة، ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، 
�لتي تعم  �آليات لالأجهزة  و  �آلية  بيع  �لرقمية، ماكينات،   �أقر��ض فيديو، و�شائل �العالم  ت�شغيل  �أجهزة  �أقر��ض مدجمة، 

لقطع �لنقد، �آالت ت�شجيل �لنقد ، �آالت حا�شبة معد �ت و �أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات،
�لو�قعة بالفئة : )9(

كتبت  وقد   ،)WE NEVER LET YOU DOWN( : �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  �لعالمة: عبارة عن  �شكل 
�لعالمة مميز  �ل�شكل، وجممل  بي�شاء كما هو مو�شح يف  �لعالمة كتبت على خلفية  �أفقي، وكامل  �الأ�شود وب�شكل  باللون 

ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 276051    بتاريخ: 2017/07/06

با�ش��م : �شركة �شويت- �و �ر�ر �ند ليربو )بي تي و�ي( �ل تي دي .
وعنو�نه: 8 �فنيو ، �شارع 16 ، نهر �ليز� وي�شرتن كاب ، جمهورية جنوب �فريقيا ..

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�قية  وج��ه  دروع  و�حلريق  و�الإ�شعاع  �حل��و�دث  من  و�قية  مالب�ض  للمخترب�ت،  خ�شي�شا  م�شنعة  مالب�ض 
للعمال قفاز�ت للوقاية من �حلو�دث قفاز�ت و�قية من �أ�شعة �إك�ض للغايات �ل�شناعية و�قيات ركب للعمال 
�أجهزة و�قية من �حل��و�دث لال�شتخد�م  �إك�ض )�أ�شعة رونتجن( لي�شت لغايات طبية  �أ�شعة  �أجهزة و�قية من 
من  للوقاية  �أحذية  �مل��رور  ح��و�دث  من  للوقاية  تلب�ض  عاك�شة  �أق��ر����ض  و�قية  �أقنعة  و�قية  خ��وذ  �ل�شخ�شي 
�لت�شوير  �أدو�ت  و  �أجهزة  و  و�مل�شاحية  �ملالحية  و  ملية  �لع  �الأدو�ت  و  �الأجهزة  و�حلريق  و�الإ�شعاع  �حل��و�دث 
�لفوتوغر�يف و �ل�شينمائي و�الأجهزة و �الأدو �ت �لب�شرية و �أجهزة و�أدو �ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و �الإ�شارة 
و �ملر�قبة ) �الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم ، و �أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو، تنظيم �أو �لتحكم 
مغناطي�شية،  بيانات  �ل�شور،،حامالت  �أو  �ل�شوت  ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  ت�شجيل  �أجهزة،  �لكهربائية،  �لطاقة  يف 
بيع  �لرقمية، ماكينات،   �العالم  و�شائل  فيديو،  �أقر��ض  ت�شغيل  �أجهزة  �أقر��ض مدجمة،  ت�شجيل،  �أقر��ض 
�آلية و �آليات لالأجهزة �لتي تعم لبقطع �لنقد، �آالت ت�شجيل �لنقد ، �آالت حا�شبة،معد �ت و �أجهزة حا�شوبية 

ملعاجلة �لبيانات،�لو�قعة بالفئة : )9(
�لتالية : )SWEET-ORR(، وقد كتبت باللون �الأ�شود  �لكلمات �لالتينية  �شكل �لعالمة: عبارة عن 
�لعالمة مميز  �ل�شكل، وجممل  �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  �أفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .    �ال�شرت�طات: ال توجد.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276052    بتاريخ: 2017/07/06
با�ش��م : �شركة �شويت- �و �ر�ر �ند ليربو )بي تي و�ي( �ل تي دي .

وعنو�نه: 8 �فنيو ، �شارع 16 ، نهر �ليز� وي�شرتن كاب ، جمهورية جنوب �فريقيا ..
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

قفاز�ت  للعمال  و�قية  وجه  دروع  و�حلريق  و�الإ�شعاع  �حل��و�دث  من  و�قية  مالب�ض  للمخترب�ت،  خ�شي�شا  م�شنعة  مالب�ض 
�إك�ض  �أ�شعة  و�قية من  �أجهزة  للعمال  و�قيات ركب  �ل�شناعية  للغايات  �إك�ض  �أ�شعة  و�قية من  للوقاية من �حل��و�دث قفاز�ت 
�أقر��ض  و�قية  �أقنعة  و�قية  �ل�شخ�شي خوذ  لال�شتخد�م  �حل��و�دث  و�قية من  �أجهزة  لغايات طبية  لي�شت  رونتجن(  )�أ�شعة 
عاك�شة تلب�ض للوقاية من حو�دث �ملرور �أحذية للوقاية من �حلو�دث و�الإ�شعاع و�حلريق �الأجهزة و �الأدو�ت �لع ملية و �ملالحية 
و�مل�شاحية و �أجهزة و �أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و �ل�شينمائي و�الأجهزة و �الأدو �ت �لب�شرية و �أجهزة و�أدو �ت قيا�ض �لوزن 
و�لقيا�ض و �الإ�شارة و �ملر�قبة ) �الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم ، و �أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو، تنظيم �أو �لتحكم 
يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة، ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور،،حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، 
�لتي تعم  �آليات لالأجهزة  و  �آلية  بيع  �لرقمية، ماكينات،   �أقر��ض فيديو، و�شائل �العالم  ت�شغيل  �أجهزة  �أقر��ض مدجمة، 

لبقطع �لنقد، �آالت ت�شجيل �لنقد ، �آالت حا�شبة،معد �ت و �أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات،
�لو�قعة بالفئة : )9(

�شكل �لعالمة: عبارة عن ر�شم ملجموعة من �الفر�د يتقابلون ب�شكل �يحائي وكّل ي�شد بقطعة قما�شية جلانبه باللون �الأبي�ض 
و�الأ�شود وب�شكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر

�ال�شرت�طات: ال توجد.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
 ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276115    بتاريخ: 2017/07/09
با�ش��م : �شه جنديك

وعنو�نه: �ض.ب:103، 2004 ، 197، هايند هبيون، زو، هاندوق، بو�شان، كوريا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض .
�لو�قعة بالفئة : )25(

�شكل �لعالمة:  عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )Bonchon(، وقد كتبت باللون �الأ�شود  وب�شكل 
�أفقي، كما يوجد يف نهاية �لكلمة و�إىل �العلى �شكل بالون �لرمادي ر�شم بد�خله ما ي�شبه �الحرف �لكورية 
باللون �الأبي�ض، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز 

ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276116    بتاريخ: 2017/07/09
با�ش��م : �شه جنديك

وعنو�نه: �ض.ب:103، 2004 ، 197، هايند هبيون، زو، هاندوق، بو�شان، كوريا.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات ، وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت .
�لو�قعة بالفئة : )43(

�الأ�شود  وب�شكل  باللون  �لتالية : )Bonchon(، وقد كتبت  �لالتينية  �لكلمة  �لعالمة: عبارة عن  �شكل 
�أفقي، كما يوجد يف نهاية �لكلمة و�إىل �العلى �شكل بالون �لرمادي ر�شم بد�خله ما ي�شبه �الحرف �لكورية 
باللون �الأبي�ض، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز 

ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276201    بتاريخ: 2017/07/10
با�ش��م : م�شنع �لقرن لالأجهزة �مليكانيكية ذ م م .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب: 60270.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و  �ملالب�ض، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  �أخرى  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول (لو�شن) لل�شعر، منظفات �أ�شنان.

�لو�قعة بالفئة : )3(
�لكلمة  �لتالية : )Nicole PARFUMS(، وقد كتبت  �لكلمات �لالتينية  �شكل �لعالمة: عبارة عن 
باللون   )PARFUMS( �لكلمة  كتبت  وحتتها  كبري  وبخط  �أفقي  وب�شكل  �الأ�شود  باللون   )Nicole(
�ل�شكل،  �أفقي وبخط متو�شط، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  �الأ�شود وب�شكل 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 276485    بتاريخ: 2017/07/16
با�ش��م : �لدوحة للتجارة �لعامة .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، )25087( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي .

�لو�قعة بالفئة : )12(
�شكل �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لعربية �لتالية: )�لفانو�ض لزينة �ل�شيار�ت( حيث كتبت �لكلمة )�لفانو�ض( 
باللون �البي�ض وبخط كبري وب�شكل �أفقي وحتتها كتبت �لكلمات )لزينة �ل�شيار�ت( باللون �الأبي�ض وبخط 
فانو�ض  �يحائي  ب�شكل  بد�خله  ر�شم  �الأحمر  باللون  ملثلث  ر�شم  يوجد  �لكلمات  وف��وق  �أفقي،  وب�شكل  �شغري 
باللون �الأبي�ض، وكل من �لر�شم و�لكلمات كتبا �شمن مربع باللون �الأ�شود �ملموج، وكامل �لعالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ال�شرت�طات: ال توجد.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 277106    بتاريخ: 2017/07/26
با�ش��م : رو�ئح �لزهور لتجارة �ملنظفات و�ملطهر�ت .

وعنو�نه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة، �ض. ب : )23805( .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : م�شتح�شر�ت ق�شر �الأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل 
م�شتح�شر�ت  عطرية،  زي��وت  عطور،  �شابون،  وك�شط،  جلي  و  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شر�ت  �ملالب�ض،  وكي 

جتميل، غ�شول (لو�شن) لل�شعر، منظفات �أ�شنان.
�لو�قعة بالفئة : )3(

كتبت  وقد   )  Dr Scent-breeze of joy( : �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  عبارة عن  �لعالمة:  �شكل 
�لكلمة )Dr( باللون �الأ�شود وبخط كبري ومميز، ومتيز �حلرف )r( من خالل �حاطته بعدد من �لر�شوم 
 )Scent( كتبت �لكلمة )Dr( على �شكل ورق �ل�شجر �ملتدرج باالألو�ن بني �الأبي�ض و�الأ�شود، وحتت �لكلمة
�لرمادي  باللون   )breeze of joy( �لكلمات  كتبت  وحتتها  �أفقي،  وب�شكل  كبري  وبخط  �الأ�شود  باللون 
مميز  �لعالمة  وجممل  بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  �لعالمة  وكامل  �أفقي،  وب�شكل 

ومبتكر.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

ق�سييم العالمات التجييارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/07/18م   �ملودعة حتت رقم:  276637 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ش��م:  جلف دي تي �إت�ض �إل دي �شي
وعنو�نه: بو��شطة ميبل�ض كوربريت �شريفي�شز ليمتد، �ض ب 309، جورج تاون، جر�ند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�الأن�شطة  �لتلفزيوين؛  �لرتفيه  و�مل��ع��ل��وم��ات؛  �لرتفيه  �ل��رتف��ي��ه؛  �ل��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  و�ل��ت��ه��ذي��ب؛  �لتعليم 
�لتلفزيون؛  �أف��الم  �الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�ض  �الإن��ت��اج؛  �لريا�شية؛  �الأح���د�ث  توقيت  و�لثقافية؛  �لريا�شية 
�لرب�مج �لتلفزيونية؛ توفري قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�الإلكرتونية و�ملبا�شرة لغايات �لتعليم و�ال�شتجمام 
ذ�ت  �مل��و�د  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  �إن��ت��اج  �ل�شور؛  وم�شاركة  �لفيديو  م�شاركة  خدمات  و�لرتفيه؛ 
�ل�شوت  �لتلفزيونية و�الإذ�عية و�الأف��الم وت�شجيالت  �لرب�مج  �لب�شري مبا يف ذلك  �ل�شمعي و/�أو  �لعن�شر 
وذ�كر�ت  �مل�شغوطة  لالأقر��ض  فقط  �لقر�ءة  ذ�ك��ر�ت  �لتفاعلي؛  و�لتلفزيون  �لتفاعلي  و�لرتفيه  و�لفيديو 
و�مل�شابقات  �لتفاعلية  و�الأل���ع���اب  �حلا�شوبية  و�الأل���ع���اب  �ال���ش��ت��ع��م��االت  م��ت��ع��ددة  ل��الأق��ر����ض  فقط  �ل��ق��ر�ءة 
�مل�شاهدة  �أدل���ة  خ��دم��ات  �مل�شاهدة؛  �أدل���ة  خ��دم��ات  �ملو�شيقية؛  و�حل��ف��الت  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لتفاعلية 
يتم  �لتي  �لتلفزيونية  �لرب�مج  ت�شجيل  ملدة حم��ددة؛ خدمات  و�الأف��الم  �لرب�مج  وتاأجري  ت�شجيل  لت�شهيل 
�لفيديو عند �لطلب و�لفيديو  �مل�شاهدة/تف�شيالت �لعمالء؛ ترفيه  �أوتوماتيكيا بناء على عاد�ت  �إجر�وؤها 
عند  �لفيديو  م�شاهدي  �إىل  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  و�لفيديوهات  �الأف���الم  توفري  �مل��دف��وع؛  �لطلب  عند 
�ل�شناعية؛  �الأقمار  وتلفزيون  �لكبلي  �لتلفزيون  برجمة  خدمات  �ملدفوع؛  �لطلب  عند  و�لفيديو  �لطلب 
�إنتاج مو�د �لرب�مج للبث على تلفزيون �الأقمار �ل�شناعية و�لتلفزيون �لكبلي؛ تزويد وتوزيع �لرتفيه مبا 
�أو  �أو فيما يتعلق بتلفزيون �الأقمار �ل�شناعية  يف ذلك �الأفالم و�مل�شل�شالت وغريها من �لعرو�ض بو��شطة 
�أو  �أو �الإنرتنت غريها من �ل�شبكات �الإلكرتونية  �أو �الإذ�ع��ة  �أو تلفزيون �الإر�شال �لعادي  �لتلفزيون �لكبلي 
�الت�شاالتية؛ ن�شر �لكتب و�ملجالت وغريها من �ملطبوعات؛ �ملن�شور�ت �الإلكرتونية )غري �لقابلة للتنزيل(؛ 
�لرب�مج  �الأف��الم؛  وتاأجري  �لكتب  �إع��ارة  للكتب؛  �لنقدية  �لدر��شات  �الإلكرتوين لالآخرين؛  �لن�شر  خدمات 
تقديها  يتم  �لتي  �الإلكرتونية  �الأل��ع��اب  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات  �لتلفزيونية؛  و�مل�شل�شالت 
بو��شطة �الإنرتنت �أو �أي �شبكة �ت�شاالت �شلكية �أو ال�شلكية �أخرى؛ توفري �خلدمات �ملذكورة �أعاله و�ملعلومات 
�إىل  �الأخ��رى  �الإلكرتونية  بالو�شائل  �أو  حا�شوبية  بيانات  قاعدة  عرب  �أو  �الإنرتنت  عرب  �خلدمات  هذه  عن 
�ملو�شولة  �ملتطورة  و�أجهزة �ال�شتقبال  �لنقالة  �للوحية و�لهو�تف  �ل�شخ�شية  �أجهزة �حلا�شوب و�حلو��شيب 

 بالتلفزيونات �أو �ل�شا�شات �أو غريها من �الأجهزة �الإلكرتونية �أو �أجهزة �الت�شاالت. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " WAVO" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6  مار�س 2018 العدد 12267

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2550  مدين  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-يحيب ز�ده وزير د�د جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�لدعوى  بتاريخ 2018/1/14  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/�ملالك للنقل �لربي �لعام بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ )21000( درهم و�لزمته �مل�شاريف . حكما مبثابة 
�ليوم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�����ش��وري 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/2549  مدين  جزئي 

�القامة  حمل  جمهول  رفيق  حممد  �حمد  عليه/1-تو�شري  �ملدعي  �ىل 
�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �لعام  �ل��ربي  للنقل  �مل��دع��ي/�مل��الك  �ن  مبا 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/11/20 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
ل�شالح/�ملالك للنقل �لربي �لعام بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ ومقد�ره )25.500( درهم وكذ� �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف . حكما 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/228  مدين جزئي

جمهول  �ل�شويدي  بر�شيد  خلفان  خليفة  �شلطان  عليه/�شامل  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل��دع��ي/ل��وري��ن�����ض �ي��ز�ب��ي��ل ���ش��االن��د�ن��ان م��ي��دي��ز قد 
درهم   )10500( وق����دره  مببلغ  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام 
�ملو�فق:2018/3/15  �خلمي�ض  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم 
�ل�شاعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/95  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/عدنان عبد�هلل �حمد جا�شم مكي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي قد �أقام 
 )176970.69( وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
تاريخ:2011/11/10  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ  �ل�شد�د  وحتى 
�الحد �ملو�فق:2018/3/18 �ل�شاعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2775  جتاري  جزئي 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة  �شليم جمهول حمل  �ملحكوم عليه/1-في�شل حممد  �ىل 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك 
�م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه )في�شل حممد �شليم( بان يوؤدي للمدعي 
)بنك �م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع( مبلغ وقدره )32.061.32( درهم و�لفائدة �لقانونية 
�ل�����ش��د�د و�ل��زم��ت��ه بامل�شاريف  ت����اري����خ:2017/8/13 وح��ت��ى مت��ام  ب��و�ق��ع 9٪ �شنويا م��ن 
لال�شتئناف خالل  قابال  �حل�شوري  . حكما مبثابة  �تعاب حماماة  درهم  وخم�شمائة 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/2379  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه /1-ف��اط��م��ة ع��ب��د�هلل �ح��م��د جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/حممد حمد�ن عبد�هلل �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بحل وت�شفية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/3/14 �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/305  جتاري كلي
�ملدعي/�شركة  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م.م.ح  عليه/ميدكوم  �مل��دع��ي  �ىل 
�ي�شر للكمبيوتر )�م �ي( �ملحدودة وميثله:�شعيد جمعه �شعيد �ل�شويدي قد �أقام 
وح�شابات  �م��و�ل  على  �ملوقع  �حلجز  ب�شحة  �حلكم  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�ملدعي عليها يف �حلجز �لتحفظي رق��م:2018/35 جتاري وتثبيته و�ل��ز�م �ملدعي 
�مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة يوم  �ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف وم��ق��اب��ل  ب��ال��ر���ش��وم  عليها 
�ل�شاعة:09:30�ض بالقاعة:ch.1.C.15 لذ� فاأنت  �الحد �ملو�فق:2018/3/18 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/584  جتاري كلي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ف��ي��ك��ت��وري��ا د�مي��ن��د���ض ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن 
عمري  وميثله:�مل  ذ.م.م  و�ملجوهر�ت  �الملا�ض  لتجارة  ����ض  �شي   7 �ملدعي/�شركة 
عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�شبيعي 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )1785462( وق��دره  مببلغ 
�الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪9
مكلف  فاأنت  لذ�   ch.2.E.22:بالقاعة �ل�شاعة:09:30�ض  �ملو�فق:2018/3/21 
ب��احل�����ش��ور �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/15  عقاري جزئي

جاهان  ن�شره  ملالكها  �لعقارية  للو�شاطة  ري��ال��ت��ي  عليه/كوندو�ض  �مل��دع��ي  �ىل 
�ن  �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �ل��و�ح��د  �ل�شخ�ض  حممد علي �شركة 
�لهرمودي  عبد�هلل  �بر�هيم  وميثله:عائ�شة  �شينغ  �شو�شا  �شينغ  �ملدعي/د�فيندر 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )45.000(
�ل�شاعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.B.8 لذ� فاأنت  �ملو�فق:2018/3/13  �لثالثاء 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/29  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/�نكور ��شوك كومار كابور 2- �ناند موحان مي�شر� الليت موهان 
مي�شر� جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك �ت�ض ��ض بي �شي �ل�شرق �الو�شط 
�ملحدود وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره��م   )1.041.443.32( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت 
 ch.1.B.8:بالقاعة �ل�شاعة:11:00  �ملو�فق:2018/3/11  �الحد  يوم  لها جل�شة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/96  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/زينب غازي عطار با�شي وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني �ملدعية و�ملدعي عليها 
و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )169.494( درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ 
�ملحاماة. وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  رفع 
 ch.1.B.8:لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/3/13 �ل�شاعة:08:30 بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ق�شم ال�شجل التجاري  

اإعالن وحل وت�شفية
ال�شم التجاري : المارات للخدمات املحا�شبية - ذ م م  

نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي  - �الإمار�ت للخدمات �ملحا�شبية 
مبوجب  عجمان  �م���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة   - م  م  ذ   -
يف  مرخ�شة  وتعديالته   )1984( ل�شنة   )8( رق��م  �الحت���ادي  �ل�شركات  ق��ان��ون 
بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )39016( وقد قرر �ل�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ض �لتقدم به للم�شفي 
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر �العالن وعلى 

�لعنو�ن �لتايل : �مارة عجمان ،  هاتف:       ، �ض.ب:5628

دائرة التنمية القت�شادية  
حك�مة عجمان 

  غرفة جتارة و�شناعة عجمان       
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 349
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ علي حمد ر��شد خادم �لظاهري - �إمار�تي  �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�شيد/ �شعيد جان فابيل جان - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة 
 )738822( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  �مل�شلحة(  �لنجارة  ملقاوالت  �لظاهري  )علي  �مل�شماة 

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة 
�لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( مت  �ل�شكل  تعديالت �خرى : مت تغيري 
�لنجارة  ملقاوالت  قابيل  )�شعيد  �ىل  �مل�شلحة(  �لنجارة  ملقاوالت  �لظاهري  )علي  من  �لتجاري  �ال�شم  تغيري 

�مل�شلحة( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت 

�لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 348

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ نا�شر جمعه حمد حممد �مل�شغوين ، �إمار�تي 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل  عن كامل ح�شته يف / ور�شة �ملتحفز لت�شليح 
كهرباء وعادم �ل�شيار�ت 513611 وذلك لل�شيد/ هدى جمعه حمد حممد �مل�شغوين 
�لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض   - �جلن�شية  �إمار�تية 
هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  �الحتادي 
�العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  ال�شماء           
تعلن د�ئ��رة حماكم ر�أ���ض �خليمة باأن �ملدعوة / روزي هندي 
�شاكر �جلوعان �لبلو�شي ، تقدمت �إلينا طالبة تغيري �ملقطع 
��شمها بعد  ، ليكون  �إىل )رو�شة( ال�شمها  �الأول من )روزي( 

�لتغيري / رو�شة هندي �شاكر �جلوعان �لبلو�شي. 
�ن يتقدم خ��الل خم�شة  ل��ه م�شلحة يف �الع��رت����ض  و�ن م��ن 
ع�شر يوما من تاريخ �العالن �قام ق�شم �ال�شهاد�ت يف حمكمة 

ر�أ�ض �خليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

��شم �ل�شركة : جيانق �سو مودان لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م      
�لعنو�ن : حمل رقم 15 ملك ر��شد حممد ر��شد بن تركيه - ديره - نايف - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 627349 رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 1046795 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/1/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
حار�ض  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض  �أي  لديه  وعلى من   2018/2/7
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�شيخ م�شلم بن  و�سركاه لتدقيق احل�سابات  
 ،  04-2959958  : �لهاتف   ، بو�شعيد   - دي��رة   - �لعقارية(   )ب��ن حم  بن حم  �شامل 
�لثبوتية وذلك  �مل�شتند�ت و�الأور�ق  معه كافة  : 2959945-04 م�شطحباً  �لفاك�ض 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري - بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي/ حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم �لعقارية(  
: 2959945-04 - مبوجب  �لفاك�ض   ،  04-2959958 : �لهاتف   ، دي��رة - بو�شعيد   -
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله 
وذلك مبوجب  جيانق �سو مودان لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م   لت�شفية 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/1/30  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   
2018/2/7  وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  ، م�شطحباً  �أعاله  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على  مكتبه 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1388   

�ملنذر : حممد �فتخار بت وميثله / ن�شر حممد �فتخار بت بوكالة رقم �ملحرر )2014/1/138155( 
/ رجاء  �ملحرر )2016/1/89957( وميثله  رقم  وكالة  ، مبوجب  �ل�شعود  �بو  �شفيق  وميثله / حممد 
 p20 دري�شى ت�شوىل مبوجب وكالة م�شدقة - عنو�نه / دبي - �نرتنا�شيونال �شيتي �حلي �لفرن�شي بناية�

حمل رقم 14 رقم �الر�ض 842-117 ور�شان �الوىل ت : 0555564669 
 / عنو�نه   -  ) م  م  ذ   ( �ي�شت(  )م��ي��دل  كوربوري�شن  �جننريينغ  كون�شرت�ك�شن  �شتيت  �شاينا   : �ليه  �مل��ن��ذر 

�نرتنا�شيونال �شيتى �حلي �لفرن�شي بناية x04 �شقة رقم 207 ور�شان �الوىل رقم �الر�ض : 295-0 
�ملو�شوع : ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �الخالء �لتام للعقار ) x04 - �شقة رقم 2017 (  و �شد�د قيمة 
�اليجار �مل�شتحقة باال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� 
�النذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة 
�اليجارية وم�شاريف �لكهرباء و�ملياه مبا فى ذلك �للجوء �ىل�ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �لق�شائية حلفظ 

حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/1384   

�ملنذر : �لدالل للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : موؤ�ش�شة جينغ �شينق لتجارة �الحذية 

ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته و�ن جميع �شيكاته 
مت �رجتاعها من �لبنك لعدم كفاية �لر�شيد وذلك يف خالل فرتة �ق�شاها 
30 يوما من تاريخ ��شتالم �ملنذر �ليه لالنذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا 
�لق�شائية للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر  �تخاذ �الج��ر�ء�ت  �ىل 
�لتقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  وحتميل  و�ل�شرر  للعطل 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/1385   

�ملنذر : �لدالل للعقار�ت 
�ملنذر �ليه :  حممد ��شرف و�ليا بيديكال - �ض ذ م م  

ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته و�ن جميع �شيكاته 
مت �رجتاعها من �لبنك لعدم كفاية �لر�شيد وذلك يف خالل فرتة �ق�شاها 
30 يوما من تاريخ ��شتالم �ملنذر �ليه لالنذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا 
�لق�شائية للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر  �تخاذ �الج��ر�ء�ت  �ىل 
�لتقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  وحتميل  و�ل�شرر  للعطل 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/1386   

�ملنذر : �لدالل للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : بلو �شكاي للتجارة وم�شتح�شر�ت �لتجميل 

ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته و�ن جميع �شيكاته 
مت �رجتاعها من �لبنك لعدم كفاية �لر�شيد وذلك يف خالل فرتة �ق�شاها 
30 يوما من تاريخ ��شتالم �ملنذر �ليه لالنذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر ��شفا 
�لق�شائية للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر  �تخاذ �الج��ر�ء�ت  �ىل 
�لتقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  وحتميل  و�ل�شرر  للعطل 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 52
�إمار�تي   ، �ملرزوقي  �جلزيري  �حمد  حممد  ح�شني  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100٪ ح�شة( �ىل �ل�شيدة 
للخياطة  �ك�شل   : �ملهنية  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  هندية  �لدين   نظام  ميتني  فاطمة   /
و�لتطريز - رخ�شة مهنية رقم ) 216754(  حيث مت تنازل �شاحب �لرخ�شة ومت تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىلموؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��ض على 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/260  جتاري جزئي              

ذ م م جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  �ر ئى 8 - �ض  �ملدعي عليه / 1-�شي  �ىل 
ح�شني  حممد  يو�شف  فتوح   / وميثله  برينت�ض  ديجيتال  �شتار  �ملدعي/  �ن 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �لن�شار   قد 
مببلغ وقدره )37094 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد  
فاأنت  Ch1.C.12 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2018/3/11  
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 
�الأق��ل ويف  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/37  اح�ال نف�س م�شلمني                 

حمل  جمهول  �ملهندى  �ل�شميطي  حمد  ر��شد  حممد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
/ عبد�هلل  �ملهريي وميثله  عيد  عبيد جمعة  عائ�شة  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مبا 
�ملدعية  بتطليق  ومو�شوعها   �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - �أحمد طاهر  ح�شن 
�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف  بائنة لل�شرر و�لهجر مع  �ملدعي عليه طلقة  من 
و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/3/13  �ل�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى �الأحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : حيالين ل�سيانة ال�سيارات - �ض ذ م م 
ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل    G/4 رق��م  ور���ش��ة  �جل��اف  �مليناء   - دب��ي  ج��م��ارك   : �لعنو�ن 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 677305  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1123662 
�ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  مبوجب هذ� 
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
بتاريخ 2018/1/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/10 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ميثاق لتدقيق احل�سابات 
، �لعنو�ن:  مكتب رقم 308 ملك �ل�شيخ جمعه بن �حمد بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - 
�لقرهود - هاتف: 2500781 04 فاك�ض/2500782 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

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

دائرة التخطيط والتط�ير 
م�ؤ�ش�شة امل�انىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــ�مـــــة دبـــــــــي       
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
��شم �مل�شفي: ميثاق لتدقيق احل�سابات 

- ديرة  �ل مكتوم  �ل�شيخ جمعه بن �حمد بن جمعه  : مكتب رقم 308 ملك  �لعنو�ن 
- �لقرهود - هاتف: 2500781 04 فاك�ض/2500782 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية   
حيالين ل�سيانة ال�سيارات - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2018/1/10  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/10  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

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

دائرة التخطيط والتط�ير 
م�ؤ�ش�شة امل�انىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــ�مـــــة دبـــــــــي       
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 يف الدع�ى رقم 2017/4156 جتاري جزئي 
�ملدعى عليهم : 1( �لغرب �ملتو�شط للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

ر��شد  بن  علي  بن  حممد  �ل�شيخ  �شعادة  ملك  مبنى   - �الوىل  �لنهده   - دب��ي  �إم���ارة   : )�لعنو�ن 
�لنعيمي - مكتب رقم 205 - هاتف متحرك رقم : 0554697551(  

2( �أبوبكر عبد�لرحمن مان  - )�لعنو�ن : �إمارة �ل�شارقة - منطقة �لنهدة - بناية عبد�هلل - �شقة 
رقم 1107 - بجو�ر �للولو هايرب ماركت - هاتف متحرك رقم 0554697551(

يرجى �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�شريف  �مل��دون �دن��اه وذلك يف متام 
دفوعكم يف  لبيان  وذل��ك  �ملو�فق 2018/3/12  �الثنني   ي��وم   �حلادية ع�شرة  من �شباح  �ل�شاعة 
�لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك دبي �ال�شالمي - �ض م ع - بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�شابات 
- بناية �ل�شم�ض �مل�شيئة - �لدور �الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 

042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل �لطاير لل�شيار�ت - �لقرهود / دبي

 اخلبري امل�شريف / حممد كامل عريان - قيد رقم 64
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 
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ب���  و�لكائنة  رقم 50589(  م )رخ�شة  م  ذ  �ض   - ، منطقة حرة  بوينت  �شركة جولدن 
، دب��ي دول��ة �المار�ت  ، �ض ب : 502068  مكتب رق��م 115 مبنى 8 �لطابق �الأر���ش��ي 
هذه  ترغب   ، �البد�عية  للمجمعات  دبى  �شلطة  لدى  و�ملرخ�شة   ، �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شركة �ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�ض �الد�رة 
يف �جتماعة �لذى عقد بتاريخ  2018/1/8 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة - وفقا لذلك 
عليه  مو�جهتها  فى  مطالبات  �ى  ولديه  باالمر  معنى  ط��رف  ب��اأى  �ل�شركة  تهيب 
�لربيد  �الع��الن عن طريق  ه��ذ�  تاريخ  �ملطالبات خ��الل 45 يوما من  ه��ذه  تقدمي 

�مل�شجل �و �الت�شال ب : �ل�شيد : �شر�ج نري� و�ال
��شم �ل�شركة : �الأيوبي لتدقيق �حل�شابات  

�ض ب : 27629 ،  دبي - دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم  3367200-04   �لربيد �اللكرتوين : 

 لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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بالدع�ى رقم 2017/4895  عمايل جزئي - دبي 
�خل�شم �ملدخل �الأول / �لريامي للديكور و�ل�شيانة �لعامة - �ض ذ م م 

�خل�شم �ملدخل �لثاين / �لريامي للزجاج و�الملونيوم - �ض ذ م م 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبريح�شابي بالق�شية �عاله و�ملرفوعة �شدكم من �ملدعي 
/جافاهار الل في�شو�كارما ، و�لذي يطالبكم فيها مبكافاة نهاية �خلدمة ومقابل ر�شيد 
�جاز�ته �ل�شنوية    وعليه فانتم مكلفني باحل�شور �و من ميثلكم قانونا �جتماع �خلربة 
�ملقرر عقده يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/11 �ل�شاعة 12.30 ظهر�  وذلك مبكتب �خلبري 
�ملنتدب �لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر برج و�ن �منيات - برج بري�شم - �لطابق 
�لثامن - مكتب 805 - �أحمد �حلو�شني لتدقيق - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد 
باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�شور  بالدعوى علما  �ملوؤيدة لدفاعكم  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.   
اخلبري احل�سابي 
ا�سامه احمد مالك  رقم القيد - 145   

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر  
للح�ش�ر اأمام اخلربة

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
  يف الدع�ى  رقم 2017/3514  جتاري جزئي  

�ملدعى / �شركة �الحتاد �لعقارية - �ض م ع 
�ملدعي عليه / جنمة �لبحر لتجارة �الأ�شماك - �ض ذ م م 

بندبنا خبري� ح�شابيا  يف   �البتد�ئية  �ل�شادر من قبل حمكمة دبي  �لقر�ر  بناء على 
�لدعوى �ملذكورة �أعاله، ومبا �أنكم �ملدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم �أننا قد حددنا 
لالجتماع  موعد�   ، ظهر�  �لثالثة  �ل�شاعة  متام  يف   2018/3/8 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
بزن�ض  �لو�شل  بناية  بور�شعيد   - ديرة   - دبي  �مارة  يف  �لكائن  مكتبنا  مقر  يف  معكم 
j5( )فندق  رحاب روتانا �شابقا(  -  �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجو�ر فندق 
،  لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور  �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 
يف �ملوعد �ملحدد �أعاله ، و�إح�شار جميع �الور�ق و�مل�شنتد�ت �لتي تودون تقدميها لنا 

للتمكن من �أد�ء مهمتنا.
اخلبري احل�شابي   
عمار حممد الن�شر  

حتديد م�عد 
اجتماع  اخلربة احل�شابية  

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1388   

�ملنذر / ورثة �ملتوفى - �إبر�هيم �حمد عبد�هلل �ل علي وميثلهم / ناجي �إبر�هيم �أحمد عبد�هلل �آل علي 
�ملنذر �ليهما / ب�شت بر�شتيج الأدو�ت �لتجميل - �ض ذ م م   ، ح�شني �شلمان د�ربور - جمهول حمل �القامة 

تاريخ  ، وح��ت��ى   2013/8/2 ت��اري��خ  م��ن  �مل��وؤج��رة  �ل��ع��ني  �ي��ج��ار  بقيمة  ب��ال��وف��اء  تكليف  �إن����ذ�ر   : �مل��و���ش��وع 
درهم   389.188/49 وقدره  مبلغ  باإجمايل   ،  2018/8/1

ينذر �ملنذر ب�شد�د ح�شتكم يف �الجرة �مل�شتحقة لد�ئرة �لعقار�ت وقدرها = / 389.188/49 درهم ، و�لتي 
قام �ملنذر �ملنذر ب�شد�دها �ىل د�ئرة �لعقار�ت حتى ال يتعر�ض ل�شحب قطعة �الر�ض منه ، �شرورة مر�جعة 
�ملنذر لتنظيم عقد �يجار جديد باأجر �ملثل �ل�شائد بال�شوق يف �لوقت �حلايل ، وذلك للفرتة من 2018/8/2  
ث��الث��ون يوما  ، خ��الل  �أع���اله  م��ا ورد  �ع��م��ال  �مل��ن��ذر �شدهما  �مل��ن��ذرون م��ن  ،  يطلب   2019/8/1 ولغاية 
للو�شل  �شدكما  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �مل��ن��ذورن  ي�شطر  وبخالفه   ، بالن�شر  �إعالنكم  تاريخ  من 
، و�لز�مكما بتزويد  �ل�شو�غل  �ملوؤجرة وت�شليمها للمنذرين خالية من  ، ملطالبتكم باخالء �لعني  �ىل حقهم 
�ملنذرين مبا يفيد بر�ئه ذمتكم من قبل هيئة �لكهرباء و�ملياه و�ل�شرف �ل�شحي بدبي طو�ل فرتة ��شغالكم 

للعني �ملوؤجرة وحتى تاريخ �الخالء �لفعلي ، وقد �أعذر من �أنذر، 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/595 عقاري كلي                                                
بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة  �حمد جمهول حمل  فوزي  �بر�هيم  �بر�هيم خليل  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ  2018/1/18 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة متويل - �ض م خ  )1( بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملوؤرخة 
2008/7/22 و�ملربمة بني �ملدعية �شركة متويل �ض م خ  و�ملدعي عليه �بر�هيم خليل �بر�هيم لل�شقة رقم 304 �ملبنى رقم 
MEDU 1 ، دي�شكفري جاردينز ، جبل علي ، دبي ، حمل �لتد�عي.  )2( وحمو �ال�شارة �ل��و�ردة ب�شجل و�شند ملكية 
�لوحدة وهي : تخ�شع ملكية �لعقار لرتتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �الجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته 
�ملودع لدى �لد�ئرة و�ملربم بتاريخ 2008/10/29 بني كل من �ملالك : متويل �شركة م�شاهمة عامة ، �مل�شتاأجر : �بر�هيم 
خليل �بر�هيم فوزي �حمد ، من �شجل �لوحدة �ملذكورة وتكليف د�ئرة �الر��شي و�الأمالك لتنفيذ ذلك )3( �لز�م �ملدعي 
عليه بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية خالية من �ل�شو�غل  )4( وبالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره 35.625 درهما على �شبيل �لتعوي�ض )5( وبالز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة )6( 
رف�ض ما عد� ذلك من طلبات.   و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد� ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم  2017/3857 تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شوبها�ض ناجيند��ض ر�نا  2- كوزميك فيورت�شرز م د م �ض جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �لكعبي - قد  �دي�شار� وميثله / عبد�هلل نا�شر من�شور حمد  ناروتامبهاى  فريين 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )36781( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   2- بحل وت�شفية �شركة 
كوزميك فيوت�شرز وندب �مل�شفي �شاحب �لدور يف �جلدول �ملتخ�ش�ض يف ت�شفية �ل�شركات لت�شفيتها باالطالع على �ور�ق 
�ل�شركة ال�شتالمها من  �ىل مقر  و�النتقال  �خرى  م�شتند�ت  له من  يقدمه �خل�شوم  �ن  ع�شى  وما  وم�شتند�تها  �لدعوى 
�د�رتها وح�شر وجرد دفاترها و�شجالتها وكافة موجود�تها و��شولها وفح�ض ح�شاباتها من خالل �الطالع  �لقائم على 
على �لدفاتر �ملحا�شبية لها وحركة �الإير�د�ت و�مل�شروفات وك�شوف حركة �حل�شاب لدى �لبنوك و�شوال لبيان �ملركز �ملايل 
لها ، ثم بيان ما لها من �أمو�ل لدى �لغري و�ل�شعي لتح�شيلها و�إيد�عها ح�شاب خا�ض بالت�شفية لدى �حد �مل�شاريف ، وبيع 
كافة موجود�تها �ملنقولة و�لعقارية باملز�د �لعلني و�إيد�ع ح�شيلة �لبيع بذلك �حل�شاب ، وكذ� بيان ما عليها من �لتز�مات 
غري  �لد�ئنني  العالم  يوميتني  حمليتني  ب�شحيفتني  بالن�شر  �لت�شفية  عن  و�الخطار  طلباتهم  لتقدمي  ودعوتهم  للغري 
معلومي �لعنو�ن و�لعمل على �شد�د هذه �لديون و�لوفاء بها و�إيد�ع مبالغ كافية للوفاء بالديون �ملتنازع عليها حلني �لف�شل 
يف �ملنازع  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2017/620 عقاري كلي                                              

خا�شة  م�شاهمة  متويل  �ملدعي/  �أن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  كيم  ليلى  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/12/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ متويل م�شاهمة خا�شة 1- بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها �ملوؤرخة 
 - )med 52 2007/5/29 �خلا�شة بالوحدة �لعقارية رقم )101( - �لطابق �الأول - �ملبنى ) 
، و�لز�م  ، �ملقامة على �الر�ض رقم )4815( مبنطقة جبل علي بدبي  م�شروع دي�شكفري جاردنز 
�ملدعية  ، �ىل  �ل�شو�غل ورد �حليازة  �لعقار مو�شوع �التفاقية خاليا من  بت�شليم  ، عليها  �ملدعي 
و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري ، �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليها )تخ�شع ملكية �لعقار 
�ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتمليك ، طبقا لعقد �اليجار �ملنتهي بالتملك وملحقاته ، �ملودع 
لدى �لد�ئرة( وتكليف د�ئرة �الر��شي و�الأمالك لتنفيذ ، ذلك. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2017/619 عقاري كلي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- باد�الم جاياكومار �شريكانث  جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي/ متويل 
م�شاهمة خا�شة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/28 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ متويل م�شاهمة خا�شة - مبثابة �حل�شوري : -  ف�شخ �لتعاقد �ملربم بني 
�ملدعية و�ملدعي عليه - �تفاقية �الجارة �الجلة  ومالحقها - �ملوؤرخة 2008/8/10  عن �لوحدة 
�لعقارية مو�شوع �لدعوى رقم 2302-2 �لكائنة يف معي�شم �الوىل مبنى رقم 2 �شينرتيوم تاور 2 
و�لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لوحدة خالية من �ل�شو�غل ورد ورد حيازتها للمدعية ومتكني �ملدعية 
منها و�لغاء �لقيد �لعقاري - �الجارة �ملو�شوفة يف �لذمة - �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي 
و�لزمت  لتنفيذ ذلك ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات  و�الأم��الك  �الر��شي  د�ئ��رة  وتكليف  عليه 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال  �تعاب  �لف درهم مقابل  �مل�شاريف ومبلغ  �ملدعي عليه 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1777  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لعائالت للتموين و�لتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /غالم ح�شني ح�شن حممد خان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )49745 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB991188482AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/3/15 �ل�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1861  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي ��ض ��ض �ي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أق��ام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي /بانار�م كوماو�ت ج��ريد�ري الل كوماو�ت قد 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م(   4850( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
 mb180140235ae:مببلغ )2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/11 �ل�شاعة 08.30 �ض مبكتب �د�رة 
�لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2013/585  عمايل  جزئي 

نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للتجارة  �حمد  عليه/1-نذير  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/26  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�ملدعي  بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  �لر��شدي  �شا�شي  ل�شالح/عبد�هلل 
�و ما  ع��ودة �ىل وطنه عينا  وت��ذك��رة  دره��م  للمدعي مبلغ )11373(  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر ورف�شت ما عد� ذلك من 
طلبات و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي عليها من ن�شيبه 
فيها . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/7658  عمايل  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-نيو �ل�شبلي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/حممد قا�شم �شيخ حممد عي�شى �شيخ نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�شيخ  قا�شم  ل�شالح/حممد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/11/8 بتاريخ  �ملنعقدة 
حممد عي�شى �شيخ بحكمت �ملحكمة ومبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )7251( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت 
�لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . فيها  ن�شيبه  من  �ملدعي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �الع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/11929  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بالل �حمد لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  علي  �شوكت  ح�شنني  /علي  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB178861240AE وحددت لها 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/25 �ل�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/3061  عمايل جزئي

�ن  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-�لقو�ض للمقاوالت 
�ملدعي /ميز�ن هوالدر منحاج �لدين هوالدر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25996 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb170853035ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم 
 ch1.B.10:جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/3/15 �ل�شاعة 09.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12875  عمايل جزئي
�ن  �القامة مبا  م.د.م.���ض جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-كوينتي�شينت�شيايل  �ىل 
�ملدعي /و�شام حلمي د�ود �حلاج د�ود قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   71946( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
�ل�شاعة   2018/3/25 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/352  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  �لتنظيف  �شاهد خلدمات  ر��شد  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/غوث �لرحمن جاالت خان  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )5461( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )1255( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/353  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  �لتنظيف  �شاهد خلدمات  ر��شد  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�أق��ام  عليك  حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ن�شيب ز�د� خ��ان  قد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)5534( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1265(
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/241  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ون  �لفا  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد�لوكيل حممد نور خان  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)24673.33( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )1947( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر  
        يف الدع�ى رقم 2017/145 بيع عقار مره�ن

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ب��ي��ج��ان��ا م��ام��ادوف��ا 2- ح��اف��ظ م���ام���ادوف جم��ه��ول حمل 
�ملحدود  �الو�شط  �ل�شرق  �شي  بي  ��ض  �ت�ض  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة 

وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �آل علي.
 - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�شة  �م��و�ل��ك��م  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�ملنطقة:مر�شى دبي - رقم �الر���ض:170 - رقم �ملبنى:3 - ��شم �ملبنى:�ملرجان 3 
- رقم �لعقار:1003 - رقم �لطابق:10 - �مل�شاحة:2672.80 قدم مربع وفاء للمبلغ 

�ملطالب به )2.134.660( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

        يف الدع�ى رقم 2017/144 بيع عقار مره�ن
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شريخان فرنود ولد حممد مر�د جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �ت�ض ��ض بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود  وميثله/ �حمد 

ح�شن رم�شان �آل علي.
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2018/1/29 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة 

وقدرها )750000( درهم يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار حمل �لرهن
م��و����ش��ف��ات �ل���ع���ق���ار:�ر����ض - رق����م �الر����������ض:396 - �مل��ن��ط��ق��ة:ن��خ��ل��ة ج���م���ري� - 

�مل�شاحة:6.699/24 قدم مربع
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/24 تنفيذ �شرعي
�ىل �ملنفذ �شده/1-طارق ر��شد ��شماعيل مرزوق جمهول حمل �القامة مبا �ن 
حممد  ح�شن  وميثله:�شالح  بودهوم  �شعيد  مطر  �شعيد  �لتنفيذ/هند  طالب 
بتنفيذ  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مبا�شري 
ب�شد�د  نف�ض م�شلمني  �ح���و�ل  رق�������م:2017/651  �ل��دع��وى  �ل�����ش��ادر يف  �حل��ك��م 
تاريخ  و�مل�شاريف من  للر�شوم  �شامال  به وقدره )177317( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ال�شتحقاق .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/242 تنفيذ جتاري
�ملنفذ �شده/1-هي�شكا خلدمات �لنفط و�لغاز ذ.م.م جمهول حمل  �ىل 
�����ض.ذ.م.م  ل��ل��دي��ك��ور  ���ش��ت��ار  �لتنفيذ/�شيلهوتى  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  �مل��ط��وع  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�ل��رح��م��ن ح�شن حم��م��د 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )719967( 
درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/4242 تنفيذ جتاري
�م  ��ض  �ت�ض   -2 �لفال�شي  عبد�هلل  غامن  عبد�هلل  �شدهما/1-غامن  �ملنفذ  �ىل 
بن  حممد  بن  �شعيد  ملالكها/�ل�شيخ   - �لعامة  للتجارة  �نرتنا�شيونال  �لغز�ل 
خليفة بن �شعيد �آل مكتوم جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ماينينج 
�ينى جون�شان وميثله:ح�شن علي  ميديا �نرتنا�شيونال م.م.ح وميثلها/باربر� 
مطر �لريامي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )987832( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1854  ا�شتئناف جتاري    

ن��اري��ن��د����ض ب�شفته  �رج��ون��د���ض  �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ع��ل��ي��م�����ش��ان��د�ين  �ىل 
�القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �لثالثة  عليها  �مل��دع��ي  م��دي��ر  وب�شفته  �ل�شخ�شيه 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  ���ض.ذ.م.م  قد  �لتجارية  �يدمرك  �مل�شتاأنف /�شركة  �ن  مبا 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1621 جتاري جزئي بتاريخ 2017/9/30 
وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/3/13 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/64  جتاري جزئي              
�ن��ى �رج���ون د��ض  ���ض ذ م م 2- دي��ب��اك جاجنو  �مل��دع��ي عليه / 1-�ل��دف��ع��ة �لكبرية -  �ىل 
جاجنو �ين جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله 
/ عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم  بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )235452.07 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تايخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  
2018/3/12  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم  2018/477   تنفيذ جتاري  

جمهول  حنيف   حممد  �شيد  علي  حممد  �شيد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/من�شور م�شعود بارز�ين وميثله / 
�شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )72921110(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/211  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شرينوج - م د م �ض  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بن  ع��ب��د�هلل  �شعيد  ع��ب��د�هلل  خليفة   / وميثله  ليمتد  بنك  �ي  �شي  �ي  �شي  �ي 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لكتبي  هويدن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   34224000( وق��دره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2018/3/20 �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/175  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه /1- مارينا للت�شميم 2-ر�جي�ض �شيفا �شانكار� بيالي ب�شفته مدير 
/ مارينا للت�شميم و�شامن وكفيل �شخ�شي للقر�ض جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك برود� وميثله / �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك 
مببلغ  و�لت�شامن   بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
وقدره )748941.68 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من 
تاريخ   رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2018/3/20  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/136  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �لنية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 2- �شكاي وي للتجارة - �ض ذ 
م م 3- جونكوتيييل فيليب جون فيليب 4- بخيت عبيد بخيت �ل�شويدي  جمهول حمل 
ب��رود� - فرع �ل�شارقة وميثله / من�شور عبد�هلل حممد  �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم  �لزرعوين - قد  �حمد 
بالت�شامن و�لتكافل و�النفر�د مببلغ وقدره )6143172.42 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق  2018/3/18  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/160  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه /1- �ل�شيخ �شلمان بن في�شل �شلمان جا�شم �آل ثاين  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ جابر علي �شاملني علي �ملزروعي - قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )650.000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها 
 Ch1.C.15 �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق  2018/3/18  جل�شة يوم �الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/2136  ا�شتئناف جتاري    

ر�كي�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ت��وك  �وف��ر  ���ش��ده/1-  �مل�شتاأنف  �ىل 
كومار جوردهان د��ض جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �خلليج 
��شتاأنف  قد  �هلي   م�شطفى  عبد�مللك  وميثله:حممد  دب��ي  ف��رع   - �الول 
بتاريخ   جزئي  جتاري   2017/2729 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2017/11/14 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/3/14 �ل�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12267 بتاريخ 2018/3/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/60  عقاري كلي

حمل  جمهول  ����ش��ر�ين  كي�شاند��ض  ر�مي�ض  ����ش��ر�ين  /1-ر�ج��ي�����ض  عليه  �ملدعي  �ىل 
�الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ب��ن��ك دب���ي �ال���ش��الم��ي ������ض.م.ع ق��د �أق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
�مل����وؤرخ:2008/2/28  بالتملك  �ملنتهيه  �الج��ارة  �تفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
مو�شوع �لدعوى و�لتعوي�ض مبلغ وقدره )585.489.27( درهم كتعوي�ض عن �لعجز 
يف �ملبالغ �مل�شلمه وعن �ل�شرر و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم 
 11.00 �ل�شاعة   2018/3/18 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملعجل.  بالنفاذ 
�ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي - الفجر:

للثقافة،  دب���ي  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة  حتتفل 
�الإمارة،  و�ل��رت�ث يف  و�لفنون  للثقافة  �ملعنية  �لهيئة 
�حلي«  وتر�ثنا  »دبي  مهرجان  من  �لثامنة  بالن�شخة 
�أبريل   7 حتى  و�شي�شتمر  م��ار���ض   1 يف  �نطلق  �ل��ذي 
على  »ع��ني  �شعار  حتت  �لعاملية  �لقرية  يف   2018
تثقيف  على  �لرتكيز  مع  �الإم��ار�ت��ي«،  �لثقايف  تر�ثنا 
�جلمهور حول �حلرف �ليدوية �لتقليدية و�لرت�ث يف 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
يقوم  8 مار�ض،  1 مار�ض وحتى  �لفرتة من  وخ��الل 
�لقائمون على �ملهرجان بتقدمي �ملعلومات و�لرد على 

�أ�شئلة �لزو�ر حول �شف �خلو�ض،
 وهي من �حلرف �ليدوية �الأ�شيلة يف دولة �الإمار�ت 
�لتي تكرث فيها  �ملناطق  �ملتحدة، وخا�شة يف  �لعربية 
عن  مقدمة  �لعمل  ور�شة  وتت�شمن  �لنخيل.  زر�ع��ة 
وتاريخها  ملفهومها  �ل��ت��ع��ر���ض  ج��ان��ب  �إىل  �حل��رف��ة، 
و�أ�شولها من �ملو�رد �لطبيعية و��شتخد�مها. وخالل 
�لنا�ض  بتعليم  ا  �أي�شً �حلرفيون  يقوم  �الأ�شبوع،  ه��ذ� 

ك��ي��ف��ي��ة ج��م��ع �مل�����و�د �خل����ام و����ش���رح خم��ت��ل��ف خطو�ت 
�لن�شيج.

ا �لعديد من �الأن�شطة  ويقام خالل هذ� �الأ�شبوع �أي�شً
�ل�شعبية  �لرق�شات  ذل��ك  يف  مب��ا  �الأخ���رى،  �لثقافية 
و�ليوله  و�حلربية  �لعيالة  رق�شات  مثل  �لتقليدية، 
وي�شت�شيف مركز  �ل��ل��ي��و�.  ف��ن  ع��ن  ف�شاًل  و�ل��رزف��ه، 
�لتنمية  �أح���د م��ر�ك��ز  �ل���ذي يعد  ب��ن �خل��ط��اب،  عمر 
�الأن�شطة، مبا يف ذلك  �لعديد من  دب��ي،  �لرت�ثية يف 
�لفنون  م��ن  ز�ي����د« وجم��م��وع��ة متنوعة  »ع���ام  ل��وح��ة 

�ل�شعبية و�لتقليدية.
ي�����ش��ار �أن م��ه��رج��ان دب���ي وت��ر�ث��ن��ا �حل���ي ل��ه��ذ� �لعام 
�لفنون  وجمعية  �لعاملية،  �لقرية  مع  بالتعاون  يقام 
�لرت�ثية  للتنمية  دب��ي  مر�كز  �إىل  �إ�شافة  �ل�شعبية، 
تلتزم  للثقافة  دب��ي  �أن  للثقافة.يذكر  لدبي  �لتابعة 
�لعربي،  تر�ثها  من  �نطالًقا  �لثقايف،  �مل�شهد  باإثر�ء 
ب��ني خمتلف  �ل��ب��ّن��اء  �حل���و�ر  م��د ج�شور  على  وتعمل 
�حل�������ش���ار�ت و�ل���ث���ق���اف���ات، و�مل�����ش��اه��م��ة يف �مل����ب����ادر�ت 
�الجتماعية و�خلريية �لبّناءة ملا فيه �خلري و�لفائدة 

للمو�طنني و�ملقيمني يف دبي على حٍد �شو�ء. 

علي بن متيم يدعو اإىل جت�سري 
الفجوة بني املواطن العربي والكتاب

دعا �شعادة علي بن متيم مدير عام » �أبوظبي لالإعالم » �إىل جت�شري �لفجوة بني 
من  �لعربية  �لذهنية  بناء  �إع��ادة  �أهمية  �إىل  م�شري�ً   .. و�لكتاب  �لعربي  �ملو�طن 
جديد لتكون �أكرث �نفتاحاً على �ملعرفة و�لعلم بداًل من �لهرولة يف �أطر منطية 
بالية. و�أكد �شعادته �أن حتقيق ذلك يتطلب مو�كبة �ملنظومة �لتعليمية و�الأ�شرية 
و�جلهد �لر�شمي �إ�شافة �إىل �ملبادر�ت �ملجتمعية وتوجيه كل ذلك خلدمة تعزيز 
هذ� �لتوجه عرب �لبدء بريا�ض �الأطفال �لتي يجب �أن جتعل �لكتاب جزء حيويا 

من حياة �لطفل.
جاء ذلك خالل حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت �شمن مبادرة » منرب و�م » و�لتي 
و�شجون  �إ�شكاليات  تتناول  �الإم���ار�ت  يف  �لثقافة  رم��وز  من  رم��ز  مع  وقفة  متثل 
�حلقل �لثقايف ب�شكل �أ�شبوعي. و�أ�شار �إىل �أن �مل�شاحلة بني �لكتاب و�لقارىء البد 
�أن تت�شمن توفري �لكتاب ب�شعر معقول » فنحن لدينا يف �لوطن �لعربي ماليني 
�أن ن�شب توزيع �لكتاب متدنية ووال تو�كب �أمناط �لقر�ءة  �لطلبة ومن �ملوؤ�شف 

�لتي يف�شلها �جليل �جلديد ». 
�لثقايف  حل�شورها  مثلى  ��شتجابة  للقر�ءة  �شهر�  �الإم����ار�ت  تخ�شي�ض  و�ع��ت��رب 
و�حل�شاري .. م�شري� �إىل �هتمام موؤ�ش�ض دولة �الإمار�ت وباين نه�شتها �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« بالكتاب .. م�شت�شهد� مبقولته 
�ل�شهرية »�إن �لكتاب هو وعاء �لعلم و�حل�شارة و�لثقافة و�ملعرفة و�الآد�ب و�لفنون، 
و�الأمم ال تقا�ض برثو�تها �ملادية وحدها و�إمنا تقا�ض باأ�شالتها �حل�شارية، و�لكتاب 

هو �أ�شا�ض هذه �الأ�شالة، و�لعامل �لرئي�ض على تاأكيدها«.
و�أو�شح �أن �لدولة �لتي ي�شدر عن موؤ�ش�شها �إعالء دور �لكتاب وقيمة �لقر�ءة، ال 
بد �أن تو��شل م�شريتها يف �شوء ذلك ومتنح �لكتاب وعملية �لقر�ءة ما ت�شتحق 
حتول  وهي  و�ملعرفة  �لفكر  على  �لعقل  نافذة  �لقر�ءة  �أن  موؤكد�  �الأهمية..  من 
دون �لغلو و�لتطرف. وحول مدى جناح �ملوؤ�ش�شات و�لفعاليات �لثقافية �خلا�شة 
�لد�عمة  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت  حيث  من  �حلكومي  �لزخم  مالقاة  يف  و�الأهلية 
ل�شهر �لقر�ءة �أكد بن متيم �أن مبادر�ت �جلهات �حلكومية و�الأهلية �أثرت تاأثري� 
�إيجابيا قويا يف بنية �ملجتمع �الإمار�تي ودفعت �ملوؤ�ش�شات و�الأف��ر�د للتجاوب مع 
مبادر�ت جمتمعية  �إىل  ليوؤكد على �حلاجة  عاد  �أن��ه  �إال  �ملعرفية،  �مل��ب��ادر�ت  هذه 

ت�شتجيب على نحو عملي ومكثف لهذ� �لزخم.
�لقر�ءة جزء� من حياتنا ي�شعب �ال�شتغناء  �أن ت�شبح  �إىل  : »نحن بحاجة  وقال 
عنه، فالقر�ءة �شرورة لنا الأنها تنقلنا �إىل عو�مل جديدة وت�شهم يف تطوير �الأد�ء 

و�شقل �ل�شخ�شية«.
ورد� على �شوؤ�ل حول �شناعة »�لتاأليف و �لن�شر« يف �الإمار�ت .. قال �بن متيم �إن » 
�الإمار�ت توفر كل �الإمكانات �للوج�شتية ل�شناعة �لتاأليف و�لن�شر وت�شع �ملبادر�ت 
�لتي ت�شجع على ذلك، لكن �لكتابة و�لتاأليف تتطلب �شروطا و�شياقات متعددة، 
وعندما نقارن ما يحدث بنمو �ملجتمع �المار�تي، جند �أن ما مت �إجنازه �أمر لي�ض 
�لقر�ءة كما نرى يف  �إقبال على  �إمار�تية جيدة وهناك  بالهني فهناك م�شاركات 
يت�شف  �إم��ار�ت��ي  مثقف  وهناك  وغريها،  و�ل�شارقة  �أبوظبي  يف  �لكتاب  معار�ض 

بالقر�ءة و�ملتابعة و�لوعي. 
وعن تقييمه لدور معار�ض �لكتاب �لعاملية �لتي ت�شت�شيفها �الإمار�ت يف تن�شيط 
دور ثقايف مهم، فهي  �ملعار�ض  لهذه  �أن  �شعادته  �أك��د   .. �لثقافية عموما  �حلركة 
�لعقول و�لوجد�ن وتقدم للقارئ �طيافا �شتى من �الفكار و�الإبد�ع  تعر�ض نتاج 

وهو ما يحر�ض �لقارئ على �لقر�ءة و�ملقارنة و�ل�شوؤ�ل.
�لنجاح  �شبل  ك��ل  لها  ب��امل��ع��ار���ض ووف���رت  �الم����ار�ت  دول���ة  �هتمت  » لقد  و�أ���ش��اف 
�ملعار�ض من فعاليات  يقام على هام�ض  �لقر�ءة، ولعل ما  �ملو�طن على  و�شجعت 
�لن�شر  ل���دور  فر�شة  ت�شكل  كما  �ل��ق��ر�ءة،  على  حمفز  خ��ري  متثل  وفنية  فكرية 
�ملوؤ�ش�شات  تفاعل  �إىل  نحتاج  ونحن  لديها،  ما  �أف�شل  لن�شر  و�لعربية  �الإمار�تية 
مع هذ� �حلدث كي ن�شنع وعيا فكريا يجعل �ملجتمع �المار�تي جمتمع �ملعرفة 
». وعن م�شتقبل �ل�شينما و�مل�شرح �الإمار�تي .. قال مدير عام »�أبوظبي لالإعالم« 
�أفالم  �إن �الإنتاج �الإمار�تي على م�شتوى �ل�شينما ما يز�ل يف �لبد�يات، وهناك   «
ن�شعى  ونحن  جيدة  �إم��ار�ت��ي��ة  تلفزيونية  در�م���ا  هناك  وطبعا  ق�شرية  �إم��ار�ت��ي��ة 
تلبي  ك��ي  وتقنياتها  �ل��در�م��ي  حمتو�ها  وتطوير  لدعمها  ل��الإع��الم  �أبوظبي  يف 
�أب��و ظبي  كل من  بال�شينما يف  وهناك مهرجانات حتتفي  �ملن�شودة..  �لطموحات 
ودبي، و�لفجرية ومثل هذ� �شيوؤثر على م�شتوى �هتمام �الأجيال �جلديدة �لذين 
�لعربي  �مل�شتوى  تناف�ض على  �إمار�تية  �أفالم  تقع على عاتقهم م�شوؤولية تقدمي 

و�لدويل .
وبالن�شبة للم�شرح .. �أ�شار �شعادته �إىل وجود 16 فرقة م�شرحية تتوزع جغر�فيا 
على �الإمار�ت �ل�شبع وتقوم باإنتاج نحو30 عر�شا م�شرحيا يف �ل�شنة فيما حتت�شن 
�الإمار�ت 5 مهرجانات م�شرحية رئي�شة هي: �أيام �ل�شارقة �مل�شرحية ودبي مل�شرح 
�ل�شباب و�الإمار�ت مل�شرح �لطفل و�مل�شرح �جلامعي و�لفجرية �لدويل للمونودر�ما 

و�مل�شرح �خلليجي يف �ل�شارقة.

واأبريل مار�ض  يف  الدولة  " جتوب  املتنقلة  " املكتبة 
�أعلنت » �ملكتبة �ملتنقلة » �إحدى مبادر�ت » ثقافة بال حدود » �لتي تتخذ من 
�إمارة �ل�شارقة مقر� لها عن جدول زيار�تها ل�شهري مار�ض و�أبريل 2018.. 
�ل��دول��ة بهدف  �إم���ار�ت  28 وجهة خمتلفة يف جميع  ل�  زي���ار�ت  حيث تنظم 
�ملجتمع. �أف���ر�د  جلميع  �إب��د�ع��ي��ة  بطريقة  �لفكرية  و�لقيم  �ملعرفة  تقدمي 
و�لتعليمية  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  من  ع��دد�  �ملتنقلة  �ملكتبة  زي��ار�ت  وتت�شمن 
�أط��ف��ال �إىل جانب كل من �الأم��اك��ن �لعامة  من جامعات وم��د�ر���ض وري��ا���ض 
كما  �لدولة  �إم��ار�ت  �الإعاقة يف جميع  بذوي  و�ملر�كز �خلا�شة  و�مل�شت�شفيات 
�شتقدم �ملكتبة يف جولتها حزمة من �الأن�شطة و�لفعاليات �لثقافية �مل�شاحبة 

تت�شمن جل�شات قر�ئية وتفاعلية مع �الأطفال.
تتنوع  حيث  �شاملة  ومعرفية  ثقافية  عناوين  على  �ملتنقلة  �ملكتبة  وحتتوي 
�ل�شمو  ل�شاحب  خا�شة  موؤلفات  بني  ما  للقر�ء  تقدمها  �لتي  �الإ���ش��د�ر�ت 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل�شارقة وكتب �لفقه و�ل�شريعة وتفا�شري �لقر�آن �إ�شافة �إىل �الآد�ب و�لعلوم 
و�ملو�شوعات �لعلمية �إىل جانب كتب �الأ�شرة و�لطفل وجمموعة من �لكتب 
�مل�����ش��ورة �ل��ك��وم��ك�����ض.وق��ال��ت ن���ور� ب��ن ه��دي��ة م��دي��ر ث��ق��اف��ة ب��ال ح���دود منذ 
�نطالقتها يف �لعام 2010 ��شتطاعت �ملكتبة �ملتنقلة �إن جتوب �إمار�ت �لدولة 
�ل�شبع حمققة بذلك ح�شور� يرثي �لثقافة �لعامة ويقدم للمثقفني وحمبي 
�لقر�ءة فر�شة مثالية للو�شول �إىل كتبهم �ملف�شلة من خالل رفوف ت�شتمل 
�لعربية ومن جميع �حلقول  �لكتب  عناوين  الأهم  بعناية  تنوع خمتار  على 

ليت�شنى جلميع �لر�غبني باملطالعة �لو�شول �إىل مبتغاهم من �ملعرفة.
�إي�شال �لكتاب  �أهد�ف ثقافة بال حدود وهو  و�أ�شافت حتقق �ملكتبة �ملتنقلة 
تعترب  �لتي  باملطالعة  �الأف���ر�د  وتعميق عالقة  �ملجتمع  �أف��ر�د  ف��رد من  لكل 
نه�شة  �أ�شا�ض  �أن  نوؤمن  الأننا  �لفكري  للمخزون  و�ملغذي  �لرئي�ض  �ل�شريان 
�ملتنقلة يف  �ملكتبة  لهذ� مت�شي  �لكتاب  �لكتاب وي�شب يف  ينبع من  �ل�شعوب 
تو�شعة نطاق ح�شورها وتكثيف زيار�تها �لعام �حلايل خالل �الأ�شهر �ملقبلة 
لتوفر جلميع �لر�غبني باحل�شول على �ملعلومة كل ما يحتاجون �إليه ��شافة 

�ىل �شل�شلة من �الأن�شطة و�لفعاليات �مل�شاحبة �لتي تقيمها خالل زيار�تها.

ثقافة وفن�ن
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�سمن مبادرة »اأرى« واحتفاًء ب�سهر القراءة

»كلمات لتمكني االأطفال« تدعم مكتبة »ال�سارقة للخدمات 
االإن�سانية« ب�600 كتاب للمكفوفني و�سعاف الب�سر

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكدت �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي، 
لتمكني  كلمات  موؤ�ش�شة  ورئي�ض  موؤ�ش�ض 
�الأطفال  �أم��ام  تفتح  �لقر�ءة  �أن  �الأطفال، 
و��شعة  �آف��اق��اً  �خلا�شة،  �الحتياجات  ذوي 
الكت�شاف جمال �لعامل، وفهم �لعديد من 
�الأمور �ملحيطة بهم، وهو ما يبث �ل�شعادة 
بقدرتهم  �الأم���ل  ومينحهم  نفو�شهم،  يف 
ومعاناتهم  �لنف�شية  حالتهم  جت��اوز  على 
�جل�������ش���دي���ة ل���ي���ك���ون���و� �أك������رث ق������درة على 

�مل�شاهمة �الإيجابية يف تقدم جمتمعهم. 
ج����اء ذل����ك خ����الل زي�����ارة �ل�����ش��ي��خ��ة ب���دور 
للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  �إىل  �لقا�شمي 
وذلك  �الأح��د،  �الول  �أم�ض  ي��وم  �الإن�شانية 
يف �إطار مو��شلة تنفيذ مبادرة »�أرى« �لتي 
�أطلقتها موؤ�ش�شة كلمات لتمكني �الأطفال 
�الأطفال  بق�شايا  �ل��وع��ي  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

وت�شجيع  �ل��ب�����ش��ر،  و���ش��ع��اف  �مل��ك��ف��وف��ني، 
م�شريتهم  دع��م  على  كافة  �ملجتمع  فئات 

�لتعليمية. 
�شلطان  ب��ن��ت  ب�����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  وت���ف���ق���دت 
بنت  جميلة  �ل�شيخة  بح�شور  �لقا�شمي 
ع�����ام مدينة  م���دي���ر  �ل���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات �الإن�����ش��ان��ي��ة، ومنى 
�ل�شارقة  م���دي���ن���ة  م���دي���ر  ع���ب���د�ل���ك���رمي، 
للخدمات �الإن�شانية، �إد�ر�ت و�أق�شام مدينة 
و�لتقت  �الإن�����ش��ان��ي��ة،  للخدمات  �ل�����ش��ارق��ة 
ع����دد�ً م��ن �الأط���ف���ال �مل��ك��ف��وف��ني و�شعاف 
و�مل�شابني  �ل�����ش��م��ع،  و����ش���ع���اف  �ل��ب�����ش��ر، 
مبتالزمة د�ون، وع��رّبت عن دعمها لهم، 
، و�أكدت لهم �أن �لقر�ءة هي �لنافذة �لتي 
�لقدرة على �الط��الع على كثري  متنحهم 
�إىل  و�ملحببة  �إليهم  �لقريبة  �الأ�شياء  من 

قلوبهم و�لتي جتعل حياتهم �أجمل.
كلمات  موؤ�ش�شة  ورئي�ض  موؤ�ش�ض  وقدمت 

لتمكني �الأطفال 600 ن�شخة من �لكتب 
بطريقة  و�ملطبوعة  و�مل�شموعة،  �مل�شورة، 
�ملدينة،  مكتبة  حم��ت��وي��ات  الإث����ر�ء  ب��ر�ي��ل 
وبو�قع 200 ن�شخة من كل نوع من هذه 
�لكتب، حيث �شت�شكل هذه �ملجموعة �إ�شافة 
�الإ�شد�ر�ت  لقلة  نظر�ً  �ملكتبة  �إىل  قيمة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ط��ب��وع��ة ب��ط��ري��ق��ة »ب���ر�ي���ل«، 
�أكرب من �الأطفال  وهو ما �شي�شجع ع��دد�ً 
قر�ءة  ع��ل��ى  �لب�شر  و���ش��ع��اف  �مل��ك��ف��وف��ني  

�لكتب �لتي تتنا�شب مع �حتياجاتهم.
»�لكتاب  �لقا�شمي:  ب��دور  �ل�شيخة  وقالت 
هو حق �أ�شا�شي لكل طفل، ينبغي �أن ي�شل 
يتالءم  �ل���ذي  وبال�شكل  ك���ان،  �أي��ن��م��ا  �إل��ي��ه 
م��ع م�����ش��ت��و�ه �ل��ف��ك��ري وق���در�ت���ه �لذهنية 
توفري  خ��الل  وم��ن  �ل�شخ�شية،  وح��ال��ت��ه 
»بر�يل«  بطريقة  �ملطبوعة  �الإ����ش���د�ر�ت 
�لب�شر،  و���ش��ع��اف  �مل��ك��ف��وف��ني  ل��الأط��ف��ال 
ظروفهم  لتجاوز  فر�شة  مننحهم  فنحن 

و�لتغّلب عليها، و�ال�شتمتاع بقر�ءة �لكتب 
مثل  مت��ام��اً  تت�شمنها،  �ل��ت��ي  و�لق�ش�ض 

�أقر�نهم �لذين يقر�أون �لكتب �لعادية«. 
بنت  جميلة  �ل�شيخة  �شكرت  جانبها  م��ن 
حممد �لقا�شمي، �ل�شيخة بدور �لقا�شمي 
على  �الأط��ف��ال،  لتمكني  كلمات  وموؤ�ش�شة 
�لتي  و�لثقافية  �الإن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�شهر  مع  لتز�منها  نظر�ً  وقتها  يف  ج��اءت 
�ل�����ق�����ر�ءة، وم����ع زي������ادة �أع�������د�د �الأط���ف���ال 
�مل���ك���ف���وف���ني و�����ش����ع����اف �ل���ب�������ش���ر �ل���ذي���ن 
ت�شتقبلهم �ملدينة من خمتلف �أنحاء �إمارة 
�ل�����ش��ارق��ة ودول����ة �الإم������ار�ت، �الأم����ر �لذي 
من  �لنوعية  ه��ذه  �إىل  �حلاجة  من  يزيد 

�لكتب. 
�ل�شارقة  م���دي���ن���ة  ع�����ام  م���دي���ر  و�أك���������دت 
مبا  �ل���ك���ت���ب  �أن  �الإن�������ش���ان���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
وت�شلية  وث��ق��اف��ة  ت��وع��ي��ة  م���ن  ت��ت�����ش��م��ن��ه 
�ملكفوفني  �الأط�����ف�����ال  مت���ك���ني  يف  ت�����ش��ه��م 

�ملعرفة  ق��وة  ومتنحهم  �لب�شر،  و�شعاف 
يف  وم�شتقلني  م�����ش��ارك��ني  جتعلهم  �ل��ت��ي 
�أك��رب على  ق��درة  لهم  وتتيح  جمتمعاتهم، 
تنمية قدر�تهم وتطوير مهار�تهم، بل ويف 
وتاأليف  �لكتابة  ممار�شة  على  ت�شجيعهم 

�لكتب م�شتقباًل. 
�الأطفال  لتمكني  كلمات  موؤ�ش�شة  وتعمل 

�لتي �نطلقت يف عام 2016، 
�ملناطق  يف  ل��الأط��ف��ال  �لكتب  ت��وف��ري  على 
�مل���ح���روم���ة و�مل���ت�������ش���ررة م����ن �ل���ن���ز�ع���ات 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�حل��������روب، �إمي����ان����اً م��ن��ه��ا ب���اأن 
للنهو�ض  �الأف�شل  �لو�شيلة  ه��ي  �ل��ق��ر�ءة 
و�لتنمية.  �لتطور  ومو��شلة  باملجتمعات 
تيمناً  ب�«كلمات«  �ملوؤ�ش�شة  ت�شمية  وج��اءت 
بدور  �ل�شيخة  �أطلقتها  �لتي  كلمات  ب��د�ر 
ن�شر  د�ر  ك����اأول   ،2007 ع���ام  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�إمار�تية متخ�ش�شة باإ�شد�ر كتب �الأطفال 

�لعالية �جلودة باللغة �لعربية.

»دبي للثقافة« ت�سلط ال�سوء على حرفة �سف اخلو�ض 
من خالل مهرجان »دبي وتراثنا احلي« 
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لورا خليل .. )حكم الهوى(
على  �لهوى(  )َحَكم  �أغنيتها �جلديدة  الإط��الق  لور� خليل  �لفنانة  ت�شتعد 

طريقة �لفيديو كليب حتت �إد�رة �ملخرج �إدو�رد ب�شعالين.
و�أحل��ان وتوزيع ملِحم  �ل�ّشاعر مارون روحانا،  �لهوى(، من كلمات  )حكم 
�أبو  ��شتديو ملحم  وت�شجيل  كرم،  وما�شرتينغ جوزف  وميك�ض  �شديد،  �أبو 

�شديد، وهند�شة �شوت حامت ن�شر.
�أح��ي��ت ح��ف��الت ناجحة ع��دة يف ج���والت خ��ارج��ي��ة يف فرن�شا  وك��ان��ت خليل 

و�أملانيا.

�سارة فرح.. )خنتك(
�لتو��شل  م��و�ق��ع  �أح����د  ع��ل��ى  ع��رب �شفحتها  ف���رح  ���ش��ارة  �ل��ف��ن��ان��ة  ن�����ش��رت 
�الجتماعي، �لربومو �لر�شمي الأغنيتها �جلديدة )خنتك(، وعلقت عليه: 

)قريباً... خنتك �شارة فرح(.
�أغنياته  و�شجلت  �لع�شاق(،  )قناديل  م�شل�شل  يف  �شاركت  ف��رح  �شارة  كانت 

ب�شوتها، وهو من تاأليف خلدون قتالن  و�إخر�ج �شيف  �لدين �ل�شبيعي.

فــن عــربــي
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�أغنيتك  طرح  �إىل  دفعك  �لذي  • ما 
نا�شية زم��ان( يف هذ�  �ملنفردة )وقفة 

�لتوقيت؟
بهذ�  �الأغ���ن���ي���ة  ل��ف��ك��رة  �أخ���ط���ط  - مل 
�أعمل  كنت  �أن��ن��ي  �أدق  مبعنى  �ل�شكل، 

على �الألبوم �خلا�ض بي، 
ع�������دة، ولكن  �أغ��������اين  ك���ت���ب���ت  وك����ن����ت 
����ش��ت��وق��ف��ت��ن��ي )وق���ف���ة ن��ا���ش��ي��ة زم���ان( 
علماً  م��ن��ف��ردة،  لتقدميها  فتحم�شت 
ب���اأن���ه���ا مل ت�����ش��ت��غ��رق م���ن���ي وق����ت����اً يف 

كتابتها.

)�ل��������ر�ب(  �الأغ����ن����ي����ة  ك���ت���اب���ة  • ه����ل 
�شعبة؟

- ال تختلف �الأغنية )�ل��ر�ب( عن �أي 
يتعّلق  ال  ف��االأم��ر  �أق���ّدم���ه،  فني  عمل 
�أكتب  و�أن��ا ال  باملوهبة،  بل  بال�شعوبة، 
و�أوؤمن  �أ�شعر  �أن  �إال بعد  �أغنية )ر�ب( 
بكل ما تت�شمنه من معاٍن. ظهر ذلك 
منذ  قدمتها  �لتي  �حل��ي��اة(  )قطر  يف 

�شنو�ت، 
�لهريويني  ع���ن  ب��احل��دي��ث  وب���د�أت���ه���ا 
�إىل  �نتقلت  ثم  �شاب،  حياة  وت��دم��ريه 
�مل�شمون �لرئي�ض وهو �حلياة عموماً. 
�أما )وقفة نا�شية زمان( فتدور حول 

طر�ئق �لتعامل مع �لنا�ض، 
�أخالقيات  على  خاللها  م��ن  ورك���زت 
لالأ�شف.  �جل��دي��د  �جل��ي��ل  يعرفها  ال 
عموماً �أف�شل �الأعمال �لتي تعربِّ عن 
منحاز  �أنا  باخت�شار،  نعي�شها.  جتربة 

�إىل �لفن �لو�قعي.

�ل����ب����د�ي����ة  م�����ن  خ���ط���ط���ت  • ه�����ل 
ل���ت�������ش���وي���ر �الأغ�����ن�����ي�����ة يف 

�لطالبية  م��ن��اط��ق 

و�لهرم؟
�الأغنية  تقدمي  ي�شلح  ال  بالتاأكيد.   -
يف مركز جتاري مثاًل، فهي تدور حول 
�ل�شعبية.  ب��االأح��ي��اء  مرتبطة  ظ��اه��رة 
�أن ت��ك��ون �ل�شورة  ل��ذ� ك��ان ال ب��د م��ن 
ن��اب��ع��ة م���ن �ل��ك��ل��م��ات، و�مل��ن��اط��ق �لتي 
�لنا�ض.  قريبة من  لتكون  عنها  تتكلم 
ال  �ل�شليم  �الإخ����ر�ج  ف��اإن  تعّلمت،  كما 
)فزلكة(،  دون  م��ن  ي��ك��ون  �أن  م��ن  ب��د 

�لعمل  خ���ط  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  و�أن 
�ل�����در�م�����ي، ف���ال ي���رّك���ز على 

فيما  �مل���ب���ه���رة  �ل�������ش���ورة 
فذلك  �مل���ن���ط���ق،  ي��غ��ي��ب 

�شي�شوه �لعمل.

عنك  م������ع������روف   •
�أن�����������ك ت�������ش���ت���غ���رق 

وق�����ت�����ا ًك�����ب�����ري�ً 
حت�������ش���ري  يف 
ملاذ�  �أع��م��ال��ك. 
�أغنية  ك����ان����ت 

نا�شية  )وق��ف��ة 
زم������ان( �الأ����ش���رع 

يف تنفيذها؟
�أن  ���د  �أت���ق�������شّ ال   -

�أ�شتغرق وقتاً طوياًل 
يف �لتح�شري لالأعمال، 

يجب  فكرة  كل  �أن  بقدر 
مثاًل،  وق��ت��ه��ا.  ت��اأخ��ذ  �أن 

�أع��م��ايل تبد�أ  �أف��ك��ار 
ي  ر ب�شعو

مبو�شوع ما، فاأجد نف�شي �أ�شحب قلماً 
)وقفة  و�أغنية  حوله.  خو�طر  الأكتب 
نا�شية زمان( مل ت�شتغرق وقتاً ق�شري�ً 
�أنني  ف�شحيح  �لبع�ض،  يت�شّور  كما 
ولكني  ف��ق��ط،  �أي����ام  ث��الث��ة  يف  كتبتها 
�أخذت وقتاً يف �لتح�شري�ت من �ختيار 
�أم���اك���ن �ل��ت�����ش��وي��ر و�ل���دي���ك���ور�ت �لتي 

�حل���ارة ظ���ه���رت  يف 

مثل �ألو�ن �ملنازل و�ل�شخ�شيات نف�شها 
�أو  �ل�����ش��ب��اب  ���ش��و�ء  ب��ه��ا  ��شتعنت  �ل��ت��ي 
�إىل  باالإ�شافة  �أنف�شهم،  �حل��ارة  �شكان 
�أخ����ذت جم��ه��ود�ً يف  ���ش��غ��رية  تفا�شيل 
يف  �حلمام  م�شهد  مثل  لها  �لتح�شري 

نهاية �لكليب.

من  حذفت  م�شاهد  ثمة  �أن  • علمنا 
�الأغنية.

- ح��ذف��ن��ا م��ق��اط��ع م��ن �ل��ك��ل��ي��ب لي�ض 
لكونها معيبة بل الأنها طويلة. ولكن 
�شيفاجاأ �جلمهور بها يف )�ملكينغ( 

�لذي �شاأطرحه قريباً.

�ختيارك  يف  ت�شرتط  • هل 
�أن  ���ش��خ�����ش��ي��ات��ك �ل���در�م���ي���ة 

تكون و�قعية �أو حقيقية؟
�لبد�ية،  قلت لك يف  كما   -
�لفن وتاأثريه  �أوؤمن بدور 

يف �ملجتمع، 
ووجهة نظري �أن تت�شمن 
�جتماعياً  ج����زء�ً  �أع��م��ايل 
يف  خ����ل����ل  �أي  دون  م������ن 
�أو  �شو�ء كان فيلماً  �مل�شمون 

م�شل�شاًل �أو �أغنية،
 الأن �جلمهور يريد �أن يرى عماًل 

م�شوقاً ولي�ض ح�شة تعليمية.
 ب��اخ��ت�����ش��ار، ي��ع��ر���ض ع��ل��يَّ ك��ث��ري من 
�أر�ه  م��ا  �إال  �أخ��ت��ار  ال  لكني  �الأع���م���ال، 

منا�شبا الأفكاري، وما �أريد تقدميه.

�شخ�شية )حزلئوم(  �أن  • هل �شحيح 
حقيقية؟

لي�شت �شخ�شية حقيقية  - )حزلئوم( 
و�جلزء  حقيقي  منها  جزء   ،100%
�أن  �أرى  �الآخ����ر م��ن خ��ي��ايل. ع��م��وم��اً، 
تدفعك  ثرية  ب�شخ�شيات  غنية  م�شر 
مناذج  �أدي���ت  �شخ�شياً،  تقدميها.  �إىل 
كثرية موجودة يف جمتمعنا مثل )�إت�ض 
دبور(، و)�لكبري �أوي(، وهذ� �شر جناح 
�أي عمل �أقدمه، الأن �جلمهور يتعاي�ض 
ثم  م��ن  وتفا�شيلها،  �ل�شخ�شية  م��ع 
�أك����رث �إىل هذه  �أم��ي��ل  ي�����ش��دق��ه��ا. ل���ذ� 

�لنوعية.

�أ�شدقائه  �أحد  • هل ي�شت�شري )مكي( 
يف �أعماله؟

يف  يل  مب�شت�شارين  �أ�شتعني  طبعاً.   -
�أعمايل على عك�ض �لبع�ض �لذي يعترب 
ذلك تقلياًل من �شاأنه وحجمه كنجم، 

وهذ� ما حدث يف �الأغنية �الأخرية.
ك��ن��ت �أب��ح��ث ع��ن رج���ل ل��غ��ن��اء �لكليب 
�الأغ���ن���ي���ة يف حم��ت��و�ه��ا ال  م���ع���ي، الأن 

تتما�شى مع �شوت ن�شائي،
 ول��ك��ن �أث���ن���اء �الخ���ت���ب���ار�ت وج����دت �أن 
�شوت هدى �ل�شنباطي قوي، ويتما�شى 

مع �لكليب،
و�ملوزع  �مللحن  ن�شحني  بعدما  ذل��ك   
خالد نبيل �شاحب �خلربة يف �ملو�شيقى 

�ل�شرقية،
�أكن  مل  ب�����ش��ر�ح��ة،  ب��ه��ا.  باال�شتعانة   
�ل�شكل  بهذ�  �الأغنية  تخرج  �أن  �أتوقع 
ب�شوت �شيدة، ف�شاًل عن �لتو�فق بني 

�شوتينا.

اأغنيته )وقفة نا�سية زمان( اثارت اجلدل

اأحمد مكي: اأوؤمن بدور الفن وتاأثريه يف املجتمع

اجلدل  اإثيييارة  يف  مكي  اأحمد  الفنان  جنح  كعادته 
زمييان(،  نا�سية  )وقفة  املنفردة  اأغانيه  بيياأحييدث 
التوا�سل  مييواقييع  على  وا�ييسييع  بيييرواج  حتظى  الييتييي 

االجتماعي.
 حول تفا�سيل االأغنية وكوالي�سها كان مع مكي هذا 

احلوار:

 عودة مايا ن�سري
 اإىل ال�ساحة الغنائية

�لفنانة  ت��ع��ود  ���ش��ن��و�ت   10 غ��ي��اب  ب��ع��د 
�لغناء  ع��امل  �إىل  ن�شري  مايا  �للبنانية 

و�لكليبات �مل�شورة،
بعنو�ن  ج���دي���د  �أل����ب����وم  ط�����رح  وق�������ررت   
�أغنياته  �إح��دى  قّدمت  لوحدك)،  )كمل 
)حمد�ض حكالك) للرتويج عنه يف عيد 

�حلب.
يت�شّمن  �الأل���ب���وم  �أن  ن�����ش��ري  �أو���ش��ح��ت 

ثماين �أغنيات،
وو�ح���دة  �مل�����ش��ري��ة  باللهجة  منها  �شبع   
�شتزور  �أن���ه���ا  �إىل  م�����ش��رية  ب��ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

�لقاهرة يف �أبريل �ملقبل،
لفيلمها  �خل����ا�����ض  �ل���ع���ر����ض  حل�������ش���ور   
�جل����دي����د )ق�����ش��ط��ي ب��ي��وج��ع��ن��ي) �ل����ذي 
ت�شارك يف بطولته مع �ملمثل هاين رمزي، 

وهو من كتابة �إيهاب ملعي و�إخر�جه. 
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علماء يبتكرون قطرات 
عيون ل�ت�سحيح االإب�سار

�لقرنية  ع��الج  يف  �مل�شاعدة  ميكنها  �لعيون  قطر�ت  من  نوًعا  علماء  ر  ط��وَّ
و�إ�شالح ِق�َشر �لنظر �أو طول �لنظر.

و�أو�شح موقع "جود نيوز نتورك" يف تقرير، �أنَّ �لقطرة �لتي �أطلق عليها 
�أطباء �لعيون يف جامعة بار �إيالن ��شم nanodrops ��شتخدمت بنجاح 

يف حت�شني روؤية �خلنازير.
و�أ�شاف: "�إذ� �أظهرت نف�ض �لنتائج خالل �الختبار�ت �ل�شريرية على �لب�شر 
يف وقت الحق من هذ� �لعام، فاإنَّ هذ� �لعالج قد ُينهي �حلاجة �إىل �لنظار�ت 

�لطبية".
�أنَّ  �ل��ب��ح��ث  ف���ري���ق  وج����د  ذل�����ك،  �إىل  "�إ�شافة  ي���ق���ول:  �مل���وق���ع  وم�����ش��ى 
�لبوؤر،  متعدد  �إب�شار  ت�شحيح  لعمل  تطويرها  ميكن   nanodrops
بحيث ميكن روؤية �الأ�شياء على م�شافات خمتلفة ب�شكل م�شابه عند �رتد�ء 

�لنظار�ت �لطبية ثنائية �لبوؤرة".
يف  �ملر�شى  �شيحتاجها  �لتي  �مل��دة  من  متاأكدين  غري  �لباحثني  �أنَّ  وتابع: 
��شتخد�م هذه �لقطر�ت حتى يتم ت�شحيح �إب�شارهم- لكن �إذ� ثبت جناحها، 

ف�شوف يكون �لعالج و�شيلة ثورية لتح�شني �لب�شر يف �مل�شتقبل".

الدماغ الب�سري ي�ساب 
بال�سيخوخة بدءا من �سن ال�25

وجد بحث جديد �أن �لدماغ �لب�شري ي�شاب ب�”�ل�شيخوخة” بعد �شن �ل�25 
عاما، حيث �أن �ل�شائل �لنخاعي �ملتو�جد يف �لدماغ و�لنخاع �ل�شوكي يغري 

�شرعة حركته لدى �أولئك �الأكرب �شنا من منت�شف �لع�شرينيات.
وترتبط �حلركات مثل �لتنف�ض ومعدل �شربات �لقلب بالتغري�ت يف حركة 
�لت�شلب  مثل  �شائعة  ح��االت  مع  بدورها  ترتبط  و�لتي  �لنخاعي،  �ل�شائل 

�ملتعدد و�رتفاع �شغط �لدم.
وقالت معدة �لبحث، �لربوفي�شورة �أنيتا �شتيفانوف�شكا من جامعة النك�شرت 
�ل�شائل  حركة  �شعف  على  �أدل��ة  وج��ود  �الأولية  �لنتائج  �أظهرت  باإجنلرت�: 
�أن  �إىل  م�شرية   ، �ل�25  �شن  ف��وق  �ل��در����ش��ة  يف  �مل�شاركني  ل��دى  �لنخاعي 

�شيخوخة �لدماغ قد تبد�أ يف وقت �شابق مما كان متوقعا.
عن  �الكت�شافات  من  �ملزيد  توفر  �أن  ميكن  �مل�شتقبلية  �لدر��شات  وتابعت: 

خمتلف �الأمر��ض �لع�شبية و�ل�شيخوخة ذ�ت �ل�شلة.
�إذ� كانت هذه �لتغيري�ت يف حركة �ل�شائل �لنخاعي  ومن غري �لو��شح ما 
�ل�����ش��ن، مثل  ك��ب��ار  ت��وؤث��ر على  م��ا  ع���ادة  �ل��ت��ي  �ل��دم��اغ  با�شطر�بات  ترتبط 

�خلرف.
�لدماغ يبد�آن يف �النخفا�ض  �أن حجم ووزن  �إىل  �ل�شابقة  �لبحوث  وت�شري 

بنحو %5 يف �لعقد �لو�حد عندما ي�شل �ل�شخ�ض �إىل �شن �ل�40.
و�أ�شارت �لربوفي�شورة �شتيفانوف�شكا �إىل �أن �لنتائج �لتي مت �لتو�شل �إليها 
�آفاقا جديدة يف فهم  �إج��ر�ء �ملزيد من �لبحوث و�أنها قد تفتح  حتتاج �إىل 
وت�شخي�ض �الأمر��ض �لع�شبية �ملختلفة و�ل�شيخوخة ذ�ت �ل�شلة لتح�شني 

�إجر�ء�ت �لت�شخي�ض للمر�شى.

اهلل؟ اأمر  يف  االأمة  هذه  اأ�سد  هو  • من 
- عمر بن �خلّطاب

؟ الكرمي  القراآن  نزول  مدة  • ما 
- 23 �شنة

العربّية؟ الدول  عدد  • كم 
- 22 دولة

النطاقن؟ ذات  هي  • من 
- �أ�شماء بنت �أبي بكر

اخلّطاب؟ بن  عمر  طعن  الذي  هو  • من 
- �أبو لوؤلوؤة �ملجو�شي.

�إىل  وحتويلها  �ل�شم�ض  �أ�شعة  خل��زن  جهاز�ً  �شنع  من  �أول  هو  �ل�شباح  كامل  ح�شن  �أن  تعلم  هل   •
باأدي�شون  لقب  �لنبطية  مدينة  م��ن  لبناين  �ل�شباح  وح�شن   1930 ع��ام  يف  وذل���ك  كهربائية  ط��اق��ة 
�ل�شرق وفتى �لعلم. �أولع بالريا�شيات و�لطبيعيات. بعد خدمته �لع�شكرية يف �جلي�ض �لعثماين �شافر �إىل 
�لواليات �ملتحدة لدر��شة �لهند�شة حيث �لتحق مبوؤ�ش�شة جرن�ل �لكرتيك بنيويورك وعمل فيها حتى 
�أ�شبح �مل�شرف على د�ئرة �ملخرتعات حيث �شجل �لعديد من �خرت�عاته و�كت�شافاته �لعلمية و�لتي بلغت 

حو�يل �ل�شبعني �خرت�عاً.
قتل يف حادث �شيارة هناك يف ظروف غام�شة ونقل جثمانه �إىل بلدته حيث دفن فيها.

ن فيها �الأ�شعة �ل�شم�شية ليحولها فيما بعد �إىل  ويعترب �أهم �جناز�ت �ل�شباح هو �كت�شافه لطريقة يخزِّ
طاقة كهربائية. وقد فتح بهذ� �الخرت�ع �أمام �لعلماء و�ملخرتعني �أبو�باً عديدة.

�آلة ل�شف حروف �لطباعة �لعربية  �أول من �خرتع  �أن �ل�شحايف �لعتيق ر�شيد �خلوري هو  • هل تعلم 
جريدة  من�شئاً  �ل�شحافة  خدمة  يف  عمل  �شحايف  و�خل���وري  �جل��ر�ئ��د.  �نت�شار  عملية  لت�شريع  وذل��ك 

�لرموز يف بيون�ض �آير�ض يف �الأرجنتني �شنة 1908. 

العجوز والعطار 
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فوائد احلم�ض 
ك���������ش����ف �مل������وق������ع �ل���ط���ب���ي 
 ،Health �الأم����ري����ك����ي 
�الأغذية  ب��ف��و�ئ��د  �ملخت�ض 
�لطبيعية،  و�ل����ع����الج����ات 
م�����ش��در غني  �حل��م�����ض  �أن 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  ب���ال���ربوت���ني، 
�أ���ش��ر�ر مثل  ي�شبب  �أن���ه ال 

�للحوم �حلمر�ء. 
�أن  �خل������������رب�ء  و�أو���������ش��������ح 

�أن ي�شتخدم مطحون  �إىل ح�شاء �خل�شار، وميكن  �إ�شافته  �حلم�ض ميكن 
و�لتو�بل،  �لزيتون  زيت  قليل من  �إليه  �أ�شيف  و�إذ�  به �خلبز،  ي�شنع  حيث 
من  �حلم�ض  �أن  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون،  و�أ���ش��ار  مثاليا.  غ���ذ�ء  �حلم�ض  �شيكون 
يف  و����ش��ع  ن��ط��اق  على  وي�شتخدم  �ل��ت��ا���ش��ع،  �ل��ق��رن  منذ  �ملكت�شفة  �ل��ن��ب��ات��ات 

�الأطباق �لرئي�شية يف جميع �أنحاء تركيا.
و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  �إىل  �ل�شغرى  �آ�شيا  من  �حلم�ض  و�نت�شر 

�أفريقيا، و�شمى ب�"�لتحفة �لفنية".
وفيما يتعلق مبحتو�ه من �لربوتينات، فاحلم�ض يحتوي على %23 من 
�لربوتني �لذي يحتاجه �جل�شم، %58 من �لكربوهيدر�ت وحو�يل 5% 
�لكال�شيوم  �إىل  �إ�شافة  %20 من �حلديد،  �لنباتية، وحو�يل  من �لزيوت 
�شعر   361 على  100 جم منه  كل  كما يحتوى  و�لنحا�ض،  و�ملاغني�شيوم 

حر�ري.
و�الأطعمة �لغنية بالربوتني تعزز منو �لع�شالت وتقلل من دهون �جل�شم، 

ومتنحنا �لطاقة.

ك�شفت در��شة جديدة �أن تناول �لفو�كه و�خل�شرو�ت و�حلبوب 
 10 بن�شبة  باالكتئاب  �لنا�ض  �إ�شابة  خطر  من  يقلل  �لكاملة، 

يف �ملئة.
�أن  تقرير،  يف  �لربيطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
در����ش��ة �أم��ري��ك��ي��ة وج���دت �أن �ت��ب��اع �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي �مل�شمى ب� 
DASH diet يقلل من �حتمال تطور ��شطر�ب �ل�شحة 

�لعقلية بن�شبة ت�شل �إىل 11 يف �ملئة.
نظاًما  يتبنون  �لذين  ه��وؤالء  �إن  �لباحثني قولهم:  ونقلت عن 
غذ�ئيًّا غربيًّا منوذجيًّا، �لغني باالأطعمة �مل�شنعة و�ل�شكر، هم 

�أكرث عر�شة لالإ�شابة باالكتئاب.
�لدر��شات؛  من  مزيد  �إىل  حاجة  وج��ود  �إىل،  �لباحثون  و�أ�شار 
لتحديد �ل�شلة بني �لنظام �لغذ�ئي و�ل�شحة �لعقلية، لكنهم 
هو� باأن �إجر�ء تغيري�ت ب�شيطة على منط �حلياة قد يكون  نوَّ

�أف�شل من �لدو�ء لل�شيطرة على مثل هذه �لظروف.
�ملنتجات  م��ن  �لكثري  ت��ن��اول  �أن  �إىل،  �شابقة  در����ش��ات  وت�شري 
لالأ�شخا�ض  �لنف�شية  �ل�شحة  ع��ل��ى  بالنفع  ي��ع��ود  �ل��ط��ازج��ة 
�لطاقة،  من  مزيًد�  يعطيهم  ما  مز�جهم،  حت�شني  خ��الل  من 

وي�شاعدهم على �لتفكري بو�شوح. 
 DASH �لغذ�ئي  �لنظام  �أن  �لربيطانية  �ل�شحيفة  وبيَّنت 
diet هو طريقة �أكل غنية بالفو�كه و�خل�شرو�ت و�ملك�شر�ت، 
�أنه  كما  و�الأ���ش��م��اك،  و�حل��ب��وب  �ل��ده��ون  و�للحوم �خلالية من 
�ل�شكرية و�مللح و�للحم  �مل�شنعة و�مل�شروبات  فقري يف �الأطعمة 

�الأحمر.
و�إىل جانب �أن هذ� �لنظام مرتبط ب�شحة عقلية �أف�شل، فاإنه 
ملنع  و�ل���دم؛  و�ل��رئ��ة  للقلب  �لوطني  �ملعهد  م��ن  بدعم  يحظى 

ومكافحة �رتفاع �شغط �لدم.

تناول  اخل�سروات والفواكه يقلل احتماالت االإ�سابة ب�االكتئاب

م�سيفة �سينية تلتقط �سورة لزميلتيها يف �ساحة تيانامنن خالل اجلل�سة االفتتاحية للمجل�ض الوطني 
لنواب ال�سعب ال�سيني، يف بكن. )ا ف ب(

ذهبت �مر�أة عجوز �إىل �حد �لعطارين وطلبت منه مت�شنعة �لدالل �ن ياأتيها مبا يرد عليها �شبابها، فنظر 
�ليها �لعطار وقال: �ن �لعطار ال ي�شلح ما �ف�شده �لدهر.. فقالت: لكن �لدهر كثري� ما يخطئ.. فقال: 
�ن �خطاأ فرمبا يكون قد ترك ور�ءه ما يدل على ��شل �ل�شيء من مبعثه، وكان يق�شد بذلك �نها لو كانت 
يف �الأ�شل جميلة ف�شيبقي �ثر� من جمال لكنها عجوز �شمطاء دميمة.. فقالت �ملر�أة: �ن در�همي ت�شتطيع 
�ن ت�شلح ما �أف�شده �لدهر.. فقال: وهل مينحك �لدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم �نا �علم ذلك، فالقلب 
خاليا ال يحمل هما، و�لعقل فارغا ولي�ض به ما ي�شغله، و�جل�شد ي�شلح ليحارب �لدنيا �ن ر�أى منها خري�.. 
�أف�شده  و�أ�شلح ما  �لزوجيه  و�ن��ت برباط  �نا  �ن �جتمع  �لعطار �خلبيث وق��ال: ح�شنا لو كان يل  فاقرتب 
�يامي..  �لدهر  �شرق  وقد  �شابا  م��از�ل  قلبي  لكن  �لوفا�ض  وخ��ايل  ف��ارغ �جليب  ولكني  تاأخرت  ما  �لدهر 

فقالت: ح�شنا �شاأدفع ثمن ما �شرقه �لدهر منك وثمن ما ف�شده عندي.
تزوج �لعطار �ملر�أة �لعجوز وكان يدللها كثري� متعمد� ومن فرط �ل�شعادة تعب قلبها ومل مير من �لوقت 
�لكثري حتى �ف�شد �لدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت �لدنيا ومل تفرح بعطارها كثري� 

لكنه فرح مبالها وتزوج بعرو�ض �شغرية مل يف�شد �لدهر لديها �شيئا. 


